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Ni potreb po zalogah 
hrane
Vojna v Ukrajini pretresa tudi trg 
prehranskih proizvodov, še zlasti 
trg rastlinskih olj in mok. Trgovci 
zagotavljajo, da ni potrebe po 
ustvarjanju večjih zalog.
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GORENJSKA

Okrevajo hitreje kot 
turizem v okolju
Turistično društvo Lesce je lani 
kljub epidemičnim razmeram po-
slovalo uspešno. V turistično se-
zono 2021 so vstopili s številnimi 
prenovami.
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RAZVEDRILO

Smučanje in hrana  
na Krvavcu
Na Krvavec se je vrnil Gourmet 
Cup Ljubljana. Že šestega smučar-
sko-kulinaričnega druženja so se 
udeležila znana imena iz sveta go-
stinstva.

17

ZADNJA

Izmenjevalnico  
so težko čakali
Po uspešni prvi Loški izmenjeval-
nici so škofjeloška dekleta in žen-
ske minulo soboto pripravile še  
pomladansko-poletno izmenje-
valnico. 

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo jasno. Predvsem danes 
bo še pihal veter vzhodnih 
smeri. Jutra bodo hladna, 
čez dan pa bo topleje.

–5/16 °C
jutri: jasno
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Aleš Senožetnik

Brdo pri Kranju – Epidemi-
ja je v minulih mesecih več-
krat preprečila izvedbo po-
delitve nagrad obrtnikom in 
podjetnikom, ki jo tradicio-
nalno pripravljajo v Obrtno-
-podjetniški zbornici Slove-
nije. Zato pa je bila tokratna 
prireditev še za kanec slove-
snejša, saj so nazive obrtnik 
in podjetnik leta podelili za 
leto 2020 in 2021. 

Obrtnik leta 2020 je po-
stal Matjaž Oven iz Kovi-
nostrugarstva Matjaž Oven 
iz Dobrove, podjetnik leta 
2020 pa Marijan Hertiš iz 

mariborskega Seltrona. Pri-
znanje podjetnik leta 2021 
je šlo v roke Tomažu in Met-
ki Marovt iz Stranic. Z na-
zivom obrtnik leta 2021 pa 
se je okitil tudi Jože Krmelj, 
ki predstavlja že sedmo ge-
neracijo kovačev z Loga nad 
Škofjo Loko. V Kovaštvu 
Krmelj se posvečajo kova-
nim izdelkom in rezilne-
mu orodju, ki ga izdeluje-
jo po tisočletnem tradicio-
nalnem postopku, ki ga da-
nes obvlada le malo kovačev, 
in tudi zato je kovačija nad 
Škofjo Loko unikum v na-
šem prostoru. Kot je po pre-
jemu nagrade povedal Jože 

Krmelj, za razliko od šte-
vilnih drugih obrtnikov in 
podjetnikov rasti ne načrtu-
jejo: »Predstavljamo zvrst, 
ki izumira, zato bomo vese-
li, da obstanemo.«

Med gorenjskimi nomini-
ranci za podjetnika leta 2020 
je bil tudi Damjan Žvelc iz 
podjetja Kovinc iz Lahovč, 
Jožef Prosen iz šenčurskega 
podjetja Prosen Com pa se je 
potegoval za podjetnika mi-
nulega leta. 

Predsednik OZS Branko 
Meh je poudaril, da sta bili 
zadnji dve leti za malo go-
spodarstvo izjemno težki. 

Obrtnik leta kovač z Gorenjskega
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je podelila priznanja za obrtnika in 
podjetnika minulih dveh let. Med tremi gorenjskimi nominiranci je priznanje 
prejel kovaški mojster Jože Krmelj.

Kovaški mojster Jože Krmelj ob prevzemu nagrade, ki sta mu jo podelila premier Janez 
Janša in predsednik OZS Branko Meh / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – V četrtek opolnoči se 
izteka rok, do katerega morajo 
politične stranke in liste vloži-
ti kandidatne liste za aprilske 
volitve v državni zbor. Kaže, 
da v večini strank čakajo do 
zadnjega trenutka. Do petka 
sta namreč po podatkih Dr-
žavne volilne komisije kan-
didatne liste v vseh osmih vo-
lilnih enotah vložila le NSi in 
SNS, stranki DeSUS in Naša 
dežela pa le v posameznih vo-
lilnih enotah. Kandidature 

lahko stranke vložijo s podpi-
si treh poslancev ali pa voliv-
cev, pri čemer morajo v vsa-
ki volilni enoti zbrati sto pod-
pisov volivcev. Posebne tran-
sakcijske račune za financi-
ranje volilne kampanje je si-
cer odprlo 22 strank. 

Državna javna komisija 
bo sezname list kandidatov 
po posameznih volilnih eno-
tah in sezname kandidatov, 
o katerih se glasuje v posa-
meznih okrajih, javno obja-
vila do 8. aprila. 

V četrtek začetek 
volilne kampanje
Do četrtka opolnoči morajo stranke oddati 
kandidatne liste s podporo ali treh poslancev 
ali stotih volivcev v vsaki volilni enoti. Znani so 
tudi kandidati LMŠ, Gibanja Svoboda in SAB na 
Gorenjskem.

Vilma Stanovnik

Planica – Minuli konec te-
dna so naši smučarski ska-
kalci še enkrat dokazali, da 
sodijo med najboljše na sve-
tu, saj sta bila na sobotni tek-
mi v Oberstdorfu na zmago-
valnem odru Žiga Jelar, ki je 
osvojil drugo mesto, in Timi 
Zajc, ki je bil tretji. Tik pod 
stopničkami je bil še Anže 
Lanišek, na osmem me-
stu pa Peter Prevc. Da zna 
odlično leteti, je na nedelj-
skih kvalifikacijah dokazal 
Domen Prevc, ki je z ime-
nitnim skokom 242,5 me-
tra za štiri metre izboljšal re-
kord naprave. 

Čakajo na svetovni rekord
Po imenitni predstavi slovenskih orlov prejšnji teden na svetovnem prvenstvu v Vikersundu in minuli 
konec tedna na letalnici v Oberstdorfu si ta konec tedna v Planici, kjer je letalnica pripravljena tudi na 
svetovni rekord, lahko obetamo odlične nastope najboljših smučarskih skakalcev sveta.

Naši smučarski skakalci so v odlični formi in pripravljeni, da se ta konec tedna dokažejo 
tudi v domači Planici. / Foto: SloSki49. stran

42. stran

43. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MIRKO KAVČIČ, Bohinjsko jezero.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 4. marca 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečko, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Daša Primec iz Podnarta.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 8. marca 2022, prejme CD 
skupine Joker Out Domen Černe z Blejske Dobrave.
Nagrajencema čestitamo!

Planiški praznik

Ta konec tedna bodo s tekmo svetovnega pokala v smučarskih 
skokih v Planici tudi naši orli zaključili letošnjo fantastično 
sezono. Planiški praznik, kot radi okličemo dogodek pod 
Poncami, bo v četrtek ob 11. uri postregel s kvalifikacijami, 
v petek ob 14. uri in v nedeljo ob 10. uri s posamično tekmo, 
v soboto ob 10. uri pa z ekipno tekmo v smučarskih poletih. 
Za mednarodni signal bo poskrbela RTV Slovenija, tekme pa 
lahko spremljate na Valu 202, TV SLO 2, www.rtvslo.si ali na 
prizorišču. Za fantastično počutje in vzdušje v Planici bodo 
na odru Vala 202 obiskovalce in poslušalce ogrevali Joker Out, 
Zmelkoow, Mi2 in Veseli Begunjčani. 

Naročnikom Gorenjskega glasa tokrat zastavljamo tole nagra-
dno vprašanje: Kako so se slovenski orli odrezali posamično 
in ekipno na aktualnem, 27. svetovnem prvenstvu v poletih 
v Vikersundu? Izžrebancu, ki bo pravilno odgovoril, RTV Slo-
venija podarja praktično nagrado. Svoje odgovore pošljite do 
srede, 30. marca, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Fo
to

: A
dr

ia
n 

P
re

ge
lj,

 R
T

V
 S

lo
ve

ni
ja

GRADIMO
  SLOVENIJO
GRADIMO
  SLOVENIJO

SL
O

VE
N

SK
A

 D
EM

O
KR

AT
SK

A
 S

TR
A

N
KA

, T
RS

TE
N

JA
KO

VA
 U

LI
C

A
 8

, L
JU

BL
JA

N
A

Kranj – Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje (ZPIZ) Slovenije bo 12. 
aprila izplačal solidarnostni 
dodatek za odpravo posledic 
energetske revščine. Dodatek 
v višini 150 evrov bodo izpla-
čali upokojencem s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji in 
prejemnikom invalidskih 
nadomestil, ki so brezposelni 
in imajo stalno prebivališče 
v Sloveniji, pri čemer pokoj-
nina oziroma nadomestilo, 
ki so ga prejeli v decembru 
2021, ne sme presegati 1000 
evrov. Dodatek bodo prejeli 
tudi uživalci delne pokojnine. 
Vsi prejemniki bodo s strani 
zavoda prejeli obvestilo o na-
kazilu prejemkov. 

Energetski dodatek 
za upokojence

»A danes smo še bolj po-
vezani kot pred epidemijo. 
V tem času smo dokazali, da 
nas nobena kriza in nobena 
bolezen ne more zlomiti,« 
je povedal in med drugim 
poudaril, da se je članstvo 
v zbornici v minulih dveh 
letih povečalo za dva tisoč, 
kar kaže na to, da so obrtni-
ki prepoznali pomen pove-
zovanja. »Le povezani smo 
lahko močnejši,« je pouda-
ril in pohvalil ukrepe vlade, 
ki so jim pomagali prebro-
diti krizo. Ob tem je spom-
nil tudi na novo krizo, ki jo je 
zanetila vojna v Ukrajini, ter 
opozoril na nevarnosti, ki jih 
prinaša dvig cen surovin in 

energentov. Kot je dejal, tudi 
ob tej krizi pričakujejo po-
moč države. »Če bo šlo dob-
ro slovenskemu gospodar-
stvu, bo šlo dobro vsem dr-
žavljanom,« je dejal Meh, ki 
julija končuje svoje devetle-
tno predsedovanje OZS.

Mali obrtniki in podjetni-
ki predstavljajo 99 odstot-
kov slovenskega gospodar-
stva, ki zaposluje tudi 70 od-
stotkov delovne sile. Na to je 
spomnil minister za gospo-
darstvo Zdravko Počivalšek, 
ki je dejal, da si »zaradi vaše-
ga dela lahko privoščimo so-
cialno državo«. Dodal je, da 
je država med epidemijo go-
spodarstvu namenila 2,3 mi-
lijarde evrov, od tega milijar-
do slovenskemu turizmu, 

poleg tega pa še več kot 600 
milijonov evrov razvojnih 
sredstev in še različne dru-
ge oblike pomoči. »Spod-
bude ste z obrestmi vrnili, 
zato tudi nadpovprečno ras-
temo. Gospodarska rast je 
lani znašala 8,1 odstotka, v 
prvi četrtini letošnjega leta 
pa 5,4 odstotka. Zato ima-
mo rekordno zaposlenost in 
med vlagatelji uživamo zau-
panje,« je dejal.

Obrtnike in podjetnike je 
nagovoril tudi slavnostni go-
vornik, premier Janez Janša. 
»Če nič ne ustvariš, ne mo-
reš ničesar deliti in nič na-
meniti za storitve. Le to, da 
ustvarjamo, da imamo go-
spodarsko rast, je realna os-
nova blaginje, ki je trajna,« je 

dejal Janša, ki je opozoril, da 
sta svet in z njim gospodar-
stvo v posebnem času, ki ga 
določajo razmere v Ukrajini, 
ter opozoril tudi na energet-
sko draginjo. Kot je dejal, so 
v Evropski uniji vendarle do-
segli dogovor, da plin v pri-
hodnje ne bo več v tolikšni 
meri določal cene električne 
energije kot doslej, tako da 
se v prihodnjih mesecih lah-
ko nadejamo izboljšanja po-
ložaja na tem področju. Kot 
je še dejal, je del podjetniške 
poti, da poskusiš in ti kdaj 
tudi spodleti, a te to ne usta-
vi na poti do končnega uspe-
ha. »Zaradi vašega uspeha je 
Slovenija danes tam, kjer je, 
med razvitimi državami sve-
ta,« je sklenil.

Obrtnik leta kovač z Gorenjskega
31. stran

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Kot je dejal, so v 
prvem paketu pozornost na-
menili digitalni vključeno-
sti, ustvarjanju prijaznejše-
ga okolja za IT-podjetja in 
strokovnjake ter krepitvi ki-
bernetske varnosti, ki je še 
posebno v luči vojne v Ukra-
jini precejšnjega pomena. 

Pred nedavnim je držav-
ni zbor potrdil zakon o digi-
talni vključenosti, ki učen-
cem zadnje triade devetlet-
ke, dijakom in študentom 
ter starejšim od 55 let, ki so 
vključeni v tečaje izobra-
ževanja na področju raču-
nalništva, prinaša bone za 
nakup opreme. Sicer pa 
je bilo do sedaj uresniče-
nih 13 ukrepov, do konca 

mandata pa jih bodo še do-
datnih osem. 

Kot je dejal Andrijanič, 
se rezultati ukrepov že ka-
žejo, saj se je Slovenija na 
evropski lestvici digitalizira-
nosti gospodarstva in druž-
be prvič uvrstila nad evrop-
sko povprečje. Do konca de-
setletja so si zastavili cilj, da 
se Slovenija uvrsti med pet 
najbolj digitaliziranih držav 
v Evropi, v ta namen pa so 
na četrtkovi seji vlade spre-
jeli še drugi paket ukrepov, 
ki ga je podrobneje predsta-
vil Andrijanič. 

Gre za nabor 25 konkret-
nih rešitev. Tako so na podro-
čju javne uprave in digitalne 
družbe predlagali rešitve, ki 
bodo poenostavile življenja 
državljanov in jim prihranile 

čas in živce pri poslovanju z 
državo. Gre za ukrepe, kot 
so širokopasovni internet, ki 
naj bi bil za vsa gospodinjstva 
dostopen do leta 2026, digi-
talizacija sodstva, e-volitve in 
digitalizacija pridobivanja 
vozniškega dovoljenja. 

Na področju zdravstva na-
črtujejo uvedbo celovitega 
e-kartona za pacienta, di-
gitalizacijo predpisovanja 
zdravil in vpeljavo govornih 

tehnologij za prostoročno 
delo zdravnikov. 

Na področju izobraževa-
nja so se osredotočili na inte-
gralno učno okolje s sodob-
no podanimi učnimi vsebi-
nami, na vzpostavitev mre-
že izobraževalno demon-
stracijskih centrov za razvoj 
tehničnih, IKT- in drugih di-
gitalnih kompetenc. Na po-
dročju gospodarstva so de-
nimo predlagali obvezno 
možnost elektronskih plačil 
pri vseh nakupih in obvezno 
e-vročanje podjetjem.

Med drugim so predlaga-
li tudi ustanovitev nacional-
nega centra za kibernetsko 
varnost, ki bo skrbel za kri-
tično infrastrukturo, še po-
sebno na področju energeti-
ke in telekomunikacij.

Drugi paket za digitalizacijo
Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič je v četrtek predstavil napredek pri 
uresničevanju ukrepov prvega paketa Strateškega sveta za digitalizacijo, ki je bil ustanovljen aprila 
lani, junija pa je sprejel prvi paket štiridesetih ukrepov za digitalizacijo javne uprave, zdravstva, 
izobraževanja in družbe kot celote. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – Zadostna količina 
neprekinjenega in dovolj 
globokega spanja ter redni 
vsakodnevni ritem spanja 
prispevajo k dobremu psi-
hofizičnemu delovanju, na 
kar vpliva več dejavnikov, od 
genetske osnove do življenj-
skega sloga posamezni-
ka, so ob nedavnem svetov-
nem dnevu spanja opozori-
li na NIJZ. V Sloveniji je bila 
v letu 2020 na NIJZ izvede-
na raziskava Z zdravjem po-
vezan življenjski slog pri od-
raslih. Pokazala je med dru-
gim, da na Gorenjskem 55 
odstotkov prebivalcev med 
tednom običajno spi od šest 
do sedem ur; osem ur spanja 
je zabeleženo le pri 25 od-
stotkih, manj kot šest ur pa 
pri 13 odstotkih prebivalcev. 
Premalo spanja, to je manj 
kot šest ur, je najbolj razšir-
jeno med prebivalci s poklic-
no izobrazbo in iz nižjega 

družbenega sloja. O težavah 
s spanjem v zadnjih tridese-
tih dneh je poročalo 32 od-
stotkov prebivalcev Gorenj-
ske, kar je primerljivo s pov-
prečjem v Sloveniji, od tega 
več žensk kot moških, naj-
več v starostni skupini od 
55 do 64 let. Potrjeno dia-
gnozo motnja spanja naj bi 
imelo deset odstotkov prebi-
valcev Gorenjske. O upora-
bi uspaval v zadnjih sedmih 
dneh jih je poročalo 2,5 od-
stotka, od tega nekoliko več 
žensk in več v starejših staro-
stnih skupinah. Kot svetuje-
jo na NIJZ: »Pri preprečeva-
nju negativnih simptomov 
pomanjkanja spanca lahko 
veliko naredimo sami. Če 
težave vztrajajo kljub upo-
števanju higiene spanja, po-
iščite pomoč pri osebnemu 
zdravniku. Večino motenj 
spanja je mogoče preprečiti 
ali zdraviti, vendar manj kot 
ena tretjina obolelih poišče 
strokovno pomoč.«

Gorenjci spimo premalo

Ukrepi za digitalizacijo 
naj bi Slovenijo do 
leta 2030 pomagali 
uvrstiti med pet najbolj 
digitaliziranih držav v 
Evropi.
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V Kranju so pred krat-
kim objavili uradne 
rezultate glasovanja 

o projektnih predlogih za prvi 
participativni proračun, vre-
den 624 tisoč evrov. V vseh 26 
krajevnih skupnostih so kraja-
ni izbrali projekt (morda dva) 
v vrednosti do 24 tisoč evrov, ki 
ga bo občina izvedla še letos. 
Mestna občina Kranj se tako 
pridružuje skupini približno 
štiridesetih slovenskih občin, ki 
izvajajo participativni prora-
čun ali pa se nanj še priprav-
ljajo. Omenjeno število občin 
s participativnim proračunom 
je zgolj naša ocena, ki temelji 
na zadnjem javno objavljenem 
podatku iz septembra 2021, ko 
je bilo takih občin 35. 

Naj bo naša ocena točna ali 
ne, zagotovo lahko ugotovimo, 
da je teh občin razmeroma 
malo, če vemo, da je v Sloveniji 
kar 212 občin. Participativni 
proračun je vendarle eden od 
načinov vključevanja občanov 
v procese neposrednega odlo-
čanja. Spodbuja njihovo po-
litično participacijo, obenem 
pa prispeva k večji transparen-
tnosti ter učinkovitosti porabe 
javnega denarja, kar posledič-
no krepi zaupanje občanov v 
demokratični politični sistem. 
Mednarodne primerjalne štu-
dije so tudi pokazale, da se je 
participativni proračun od leta 
1989, ko so ga kot prvi uvedli v 
brazilskem mestu Porto Alleg-
re, danes pa ga pozna že okoli 
tri tisoč mest in občin, uvelja-
vil tudi kot uspešni dejavnik 
hitrejšega, enakomernega in 
trajnostnega razvoja.

Podatek, da se je v Kranju 
glasovanja o projektih za 
participativni proračun kljub 
obsežni kampanji udeležilo 
»le« 8,5 odstotka občanov, ki 
so to pravico imeli, sicer ni 
ravno navdušujoč, ni pa pov-
sem porazen. V primerjavi z 
za Slovenijo rekordno, 30-od-
stotno udeležbo v Radovljici 
je res videti malo, a v neka-
terih občinah so se soočili še 
s precej slabšim odzivom ob-
čanov. 

Slabši odziv občanov od 
pričakovanj ne bi smel pre-
tehtati vseh pozitivnih učin-
kov takega projekta. Začetek 
je vedno težek in v današnjih 
časih je ljudi vedno težje prip-
raviti k sodelovanju. A vztraj-
nost se navadno poplača, kar 
za participativni proračun 
potrjujejo izkušnje po svetu 
in tudi v Sloveniji. Na primer 
v Ajdovščini, kjer so prvi pri 
nas uvedli participativni pro-
račun in njegovih rezultatov 
po že treh izvedbah ne morejo 
prehvaliti. 

Seveda pa se morajo tudi v 
Kranju potruditi v smeri iz-
boljšave procesa. Glede na to, 
da so stroški izvedbe postopka 
za izbiro projektov znašali 
približno 36 tisoč evrov, torej 
za projekt in pol ene krajevne 
skupnosti, bi lahko razmisli-
li o možnosti, da bi na enem 
glasovanju izbirali projekte za 
dve leti. K transparentnosti 
postopka pa bi na primer zelo 
pripomoglo, če bi ob projektih 
objavili tudi njihove ocenjene 
vrednosti, tako kot v marsika-
teri drugi občini.

Participativni proračun

KOMENTAR
Simon Šubic

Ana Šubic

Kranj – Cene živil so se zače-
le postopno dvigati že s po-
javom epidemije, sedaj pa 
trg hrane pretresa še vojna v 
Ukrajini. Podražitve seveda 
občutijo tudi potrošniki; po 
podatkih Statističnega ura-
da RS so cene hrane v zad-
njem letu poskočile za 6,4 
odstotka in so tako najvišje v 
zadnjih 20 letih (porasle so 
za 73 odstotkov). Kruh, deni-
mo, se je v zadnjem letu pod-
ražil za dobrih 14 odstotkov, 
sadje za 12, krompir za dob-
ro petino, meso pa za nekaj 
manj kot tri odstotke. V stra-
hu pred novimi podražitva-
mi in pred pomanjkanjem 
nekaterih živil v zadnjem 
času nekateri potrošniki 
znova pospešeno praznijo 
police z osnovnimi dobrina-
mi in kupujejo na zalogo. Za 
pojasnila smo se obrnili na 
nekaj trgovcev, ki zagotavlja-
jo, da ni potrebe po ustvarja-
nju večjih zalog, z informa-
cijami glede podražitev hra-
ne pa so dokaj skopi.

»Posledice vojne v Ukra-
jini so opazne tudi na trgu 
prehranskih proizvodov, 
pri čemer se najkonkret-
neje kažejo na trgu rastlin-
skih olj in mok,« so razloži-
li v Sparu Slovenija. Kljub 
vsemu dnevno zagotavlja-
jo nemoteno dobavo vseh 
ključnih proizvodov. »V so-
delovanju z našimi sloven-
skimi dobavitelji mok bodo 
dobave nemotene tudi v pri-
hodnje. V ta namen smo še 
dodatno razširili sodelo-
vanje z novim slovenskim 
dobaviteljem mok. Zaradi 
nekoliko povečanega pov-
praševanja se je v zadnjih 
dneh občasno lahko zgodi-
lo, da so bile police z moko 
bolj prazne kot običajno, 
a naš avtomatski sistem 

naročanja zazna pomanj-
kanje določenega produkta 
v posamezni poslovalnici, 
zato lahko police hitro po-
novno napolnimo.«

Nekatere izdelke že 
podražili

Zaradi vojne v Ukrajini so 
vsi deležniki primorani ku-
povati določene prehranske 
proizvode po višjih cenah, 
so povedali v Sparu. Za po-
trošnika so v nekaterih naj-
bolj izpostavljenih blagov-
nih skupinah, kot so moka 
in jedilna olja, izdelke že 
podražili, nekatere pa bodo 
morali podražiti v bližnji pri-
hodnosti, čeprav se z dobavi-
telji dogovarjajo, kako dvige 
čim bolj omiliti, so še razlo-
žili v Sparu.

Tudi v Mercatorju v zad-
njih dneh opažajo nekoli-
ko večje povpraševanje po 
moki, kar ima, kot so na-
vedli, lahko več vzrokov, a 
za kupovanje na zalogo ni 
nobenega razloga. »Merca-
tor je v sodelovanju s strate-
škimi dobavitelji v Sloveni-
ji, regiji in drugod zadostno 
založen z osnovnimi živili 
in drugimi izdelki za dnev-
no rabo v gospodinjstvu. 

Dobave so stabilne in var-
ne, ničesar ne primanjku-
je,« so zagotovili. Potrošni-
kom svetujejo, naj kupujejo 
smotrno in v skladu s svo-
jimi potrebami, saj kupova-
nje na zalogo lahko ustva-
ri vtis, da česa primanjkuje, 
kar pa ne drži. Zaloge v trgo-
vinah polnijo glede na pot-
rebe, a včasih kje morda ne 
utegnejo polic takoj založiti 
z novimi izdelki, so naved-
li. In še, da spremembe cen 
skušajo, kolikor je le mož-
no, zadrževati, tudi na ra-
čun dela lastne marže. Do-
dali so, da bi več o razlo-
gih za spremembe nabav-
nih cen lahko povedali do-
bavitelji, ki že od lani opo-
zarjajo na višje cene suro-
vin, energentov, logistike, 
dela itd., zato morajo tudi 
trgovci prej ali slej upravi-
čene zahteve po spremem-
bi cen sprejeti.

Stranke kupujejo tudi za 
humanitarno pomoč

Pri Hoferju opaznejših 
sprememb v nakupnih na-
vadah kupcev niso zazna-
li. Nekoliko višje povpraše-
vanje zaznavajo pri olju in 
moki, kar delno pripisujejo 

tudi akciji zbiranja izdelkov 
za pomoč otrokom in dru-
žinam v stiski v Sloveniji in 
Ukrajini, ki jo organizirajo v 
sodelovanju s Slovensko ka-
ritas. Poudarili so, da ni no-
bene potrebe po ustvarjanju 
večjih zalog moke, olja ali 
drugih živil. »Ker sodeluje-
mo z zelo razvejano mrežo 
tako domačih kot tujih do-
baviteljev, se lahko hitro pri-
lagajamo morebitnim spre-
membam na trgu in tako 
svojim kupcem zagotavlja-
mo široko paleto prehramb-
nih in drugih izdelkov,« so 
zagotovili. 

Glede prodajnih cen so v 
Hoferju pojasnili, da nanje 
vpliva več dejavnikov: na-
bavne cene, ki so odvisne od 
povpraševanja, sezone, raz-
položljivosti surovin …, lo-
gistični in drugi stroški po-
slovanja ter splošno stanje 
na trgu. »Cene se skozi leto 
pogosto spreminjajo – tako 
nižajo kot višajo, a do več-
jih dvigov cen izdelkov v na-
ših trgovinah v zadnjem ob-
dobju ni prišlo,« so zatrdili 
in dodali, da si prizadevajo, 
da tudi morebitnih zvišanj 
nabavnih cen ne prenašajo 
na kupce.

Ni potreb po zalogah hrane
Vojna v Ukrajini pretresa tudi trg prehranskih proizvodov, še zlasti trg rastlinskih olj in mok. V strahu 
pred občutnimi podražitvami in pomanjkanjem nekaterih dobrin so potrošniki ponekod dodobra 
izpraznili police. Trgovci zagotavljajo, da ni potrebe po ustvarjanju večjih zalog.

Police z moko so v nekaterih trgovinah bolj prazne kot običajno.

Še pred tem morajo vo-
lilne komisije volilnih enot 
preizkusiti zakonitost kan-
didatnih list in izžrebati se-
zname potrjenih list kandi-
datov v posamezni volilni 
enoti.

Minuli konec tedna so 
kandidatno listo potrdili 
tudi v LMŠ in Gibanju Svo-
boda. Kandidati LMŠ v 1. 
volilni enoti Kranj so: Mir-
jam Noč (Jesenice), Boštjan 
Poklukar (Radovljica 1), Pe-
ter Podlesnik (Radovljica 2), 

Špela Trobec (Kranj 1), Iz-
tok Purič (Kranj 2), Igor Pe-
ček (Kranj 3), Edvard Paulič 
(Tržič), Stojan Tramte (Ško-
fja Loka 1), Romana Purkart 
(Škofja Loka 2), Marjan Ša-
rec (Kamnik) in Natalija Ko-
vač Jereb (Idrija). Za Giba-
nje Svoboda bodo na Go-
renjskem kandidirali: Kata-
rina Štravs (Jesenice), Eva 
Knez (Radovljica 1), Alma 
Intihar (Radovljica 2), An-
dreja Kert (Kranj 1), Sandra 
Gazinkovski (Kranj 2), To-
maž Krišelj (Kranj 3), Bo-
rut Sajovic (Tržič), Gašper 

Poženel (Škofja Loka 1), Si-
mon Peternel (Škofja Loka 
2), Aleš Lipičnik (Kamnik) 
in Sara Erdić (Idrija). V SAB-
-u so kandidate potrjevali že 
pred časom, v 1. volilni enoti 
pa kandidirajo: Alenka Pav-
lič (Jesenice in Radovljica 2), 
Nina Božič Odar (Radovljica 
1), Alenka Bratušek (Kranj 
1 in Kranj 2), Sandi Marki-
šič (Kranj 3), Robert Kojc 
(Tržič), Franc Rudolf (Ško-
fja Loka 1), Anton Klemen-
čič (Škofja Loka 2), Dragi-
ca Klemše (Kamnik) in Ivan 
Pergovnik (Idrija). 

V četrtek se začenja tudi 
uradna volilna kampanja. V 
volilno kampanjo sodijo vse 
politične oglaševalske vsebi-
ne in druge oblike politične 
propagande, katerih namen 
je vplivati na odločanje vo-
livk in volivcev. To so zlasti 
propaganda v medijih, ele-
ktronskih publikacijah in z 
uporabo telekomunikacij-
skih storitev, plakatiranje 
ter javni shodi. Stranke bodo 
lahko volivce nagovarjale do 
22. aprila opolnoči, ko bo 
nastopil volilni molk, ki tra-
ja do zaprtja volišč 24. aprila. 

V četrtek začetek volilne kampanje
31. stran
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Urša Peternel

Jesenice – Po dveh letih, ko 
osrednje slovesnosti ob pra-
zniku Občine Jesenice zara-
di epidemije niso mogli or-
ganizirati v živo, je ta v ne-
deljo, na prvi dan pomladi, 
ponovno potekala v dvora-
ni jeseniškega gledališča. 

Na njej je župan Blaž Račič 
najvišje občinsko prizna-
nje, naziv čas tni občan, po-
delil Janezu Pavlu Kome-
lu, inženirju metalurgije, 
predanemu prostovoljcu, 
aktivnemu članu Društva 
upokojencev Jesenice, ki 
je pomembno zaznamoval 

družbeno življenje na Jese-
nicah v zadnjih desetletjih.

Kot je častni občan dejal 
v zahvali, je smisel življenja 
našel v prostovoljstvu in dob-
rotništvu, v življenju pa sledi 
besedam Dalajlame: »Če že-
liš biti srečen, osreči druge.«

Plaketo župana je prejela 
lutkovna skupina Ringo raja 
pri DPD Svoboda France 
Mencinger Javornik - Koro-
ška Bela, priznanji za uspe-
he v času šolanja pa Ema 
Pšeničnik in Ema Ahačič.

Kot je v slavnostnem na-
govoru poudaril župan, je v 
zadnjih dveh letih covid-19 
življenje v skupnosti ukro-
jil na novo. »Naše navade 
so se spremenile, več smo 
bili doma. Vezi med ljud-
mi so zaradi omejitev dru-
ženja postale ohlapnejše, 
obiski kulturnih, športnih 
ali katerih drugih prireditev 
so terjali prilagajanja; skup-
nost se je še bolj individua-
lizirala,« je dejal in dodal: 

»Sproščanja ukrepov se ve-
selimo. Veliko dela nas čaka, 
da bomo spet dihali skupaj – 
kot skupnost, kot družba ...«

V kulturnem programu 
so nastopili mlada harmo-
nikarica Špela Šemrl, pevki 
Elda Viler in Ana Dežman, 

Kabaret 5 in virtuoz na har-
moniki Marko Hatlak, v po-
snetku pa mlada sinhrona 
plavalka Karin Pesrl.

V sklopu praznovanja sta 
minuli konec tedna poteka-
la tudi tradicionalni Jožefov 
sejem in 14. Pomladni tek.

Če želiš biti srečen, osreči druge
Ob 20. marcu, prazniku Občine Jesenice, je najvišje občinsko priznanje, naziv čas tni občan, prejel Janez Pavel Komel, plaketo župana lutkovna skupina 
Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela, priznanji za uspehe v času šolanja pa Ema Pšeničnik in Ema Ahačič.

Letošnji nagrajenci z županom / Foto: Nik Bertoncelj

Jesenice praznujejo 20. 
marca, na dan, ko so leta 
1929 pridobile mestne 
pravice, dotedanji trg 
Jesenice pa je postal 
mesto.

Maša Likosar

Lesce – Turistično društvo 
Lesce gospodarsko dejav-
nost opravlja v okviru svojih 
podjetij, od katerih je naj-
večje Šobec. V Kampu Šo-
bec je bilo lani 80 odstotkov 
gostov in 107 odstotkov no-
čitev več kot leta 2020, kar 
je le 23 odstotkov manj kot v 
rekordnem letu 2019. »Ne-
realno bi bilo pričakovati, da 
se bo leto 2021 lahko kosalo 
z letom 2019, ki je bilo zgo-
dovinsko najuspešnejše in 
še neobremenjeno z viru-
som. A dosegli smo rezul-
tate, ki so nekje med letoma 
2016 in 2017 – in ti so bili 
takrat dobri. Hitreje okre-
vamo kot turizem v okolju, 
kar potrjuje, da so bila naša 
vlaganja pred krizo pravil-
no usmerjena in so osnova 
za optimizem,« je na skup-
ščini dejal predsednik Kav-
čič. V TD Lesce, ki danes šte-
je 1.720 članov, dobro sode-
lujejo s Krajevno skupnostjo 
Lesce, lokalnimi društvi in 
Osnovno šolo F. S. Finžgar-
ja Lesce. Od ustanovitve so 
skupaj s Kampom Šobec 
dobili 145 priznanj. V zad-
njem času so najbolj ponos-
ni na certifikat zelene name-
stitve za leto 2021 – Green 
destination, ki ga podeljuje 

Slovenska turistična organi-
zacija, in Green Key – Zele-
ni ključ – trajnostni okoljski 
certifikat za leto 2021.

V turistično sezono 2021 
so vstopili s prenovljeno re-
cepcijo, bungalovi, omrež-
jem wi-fi, kotlovnico za pri-
pravo tople sanitarne vode v 
sanitarijah 3 in novim presta-
vljenim izlivom za sivo vodo 
avtodomov. Izvedli so digi-
talizacijo poslovanja, uredi-
li vodna dovoljenja in prip-
ravili elaborat za zaščito vod-
nih virov. Izpeljali so tudi 

legalizacijo objektov na hi-
podromu, ki ga bo letos prev-
zel nov najemnik. V delu ob 
jezeru so cono Premium lake 
razdelili na najkakovostnej-
šo neposredno ob jezeru, ki 
se imenuje Premium lake 
view, preostale v drugi in tret-
ji vrsti pa so ostale Premium 
lake. Po kampu je bilo izvede-
nih še vrsto manjših vzdrže-
valnih del vključno s postavi-
tvijo spletne kamere, novih 
smerokazov in modernih za-
pornic s prepoznavo registr-
skih tablic na vhodu v kamp. 

Restavracijo je prevzel 
novi najemnik, ki je ponud-
bo povzdignil na višji nivo, s 
postavitvijo nove terase, pre-
mičnega gostinskega objek-
ta in inovativnega šotora je 
za goste na plaži ustvaril do-
datno ponudbo predvsem 
hitre hrane. Zaradi velike-
ga obsega delovanja društva 
in velikega premoženja, ki 
ga društvo upravlja, ter z na-
menom postopne kadrovske 
krepitve ima društvo od mar-
ca 2020 dalje zaposlenega 
direktorja Petra Kavčiča, ki 

je od septembra lani poleg 
predsednika tudi drugi za-
koniti zastopnik.

Letos načrtujejo preno-
vo športnih igrišč, minigol-
fa in igral na plaži. V gospo-
darski coni ob Savi bodo 
zgradili nadstrešek za shra-
njevanje različnih materia-
lov, opreme in naprav. Prip-
ravljajo več projektov, med 
drugim gradnjo kolesarske 
steze in pločnika od kam-
pa do križišča z glavno ces-
to Lesce–Bled, postavitev več 
manjših bivalnih turističnih 
objektov s skupnim ime-
nom Triglavska vas in senč-
nice na otoku, ki bo name-
njena umirjenemu počiva-
nju gostov, izgradnjo velne-
sa in postavitev novega obe-
ležja na vhodu v Rekreacij-
ski park Šobec. Pripravlja-
jo še projekte za energetsko 
posodobitev kampa pred-
vsem v smeri morebitne po-
stavitve lastne sončne elek-
trarne ali celo hranilnikov 
energije. »Vse, kar gradimo 
in delamo, mora biti najprej 
dobro za nas, ki tukaj živi-
mo, nato pa še za tiste, ki k 
nam prihajajo,« je poudaril 
predsednik. 

Na skupščini so podeli-
li tudi priznanja za urejene 
hiše in vrtove na območju 
krajevne skupnosti Lesce. 
Prejeli so jih Anica Pristov, 
Jožica Borštnar, Vinko 
Omejc, Antonija Fister, Da-
nica Magdič, Sonja Blatnik 
iz Lesc, stanovanjski blok na 
Finžgarjevi ulici 8 v Lescah, 
Ivanka Erman s Studenčic, 
družina Legat iz Hraš in dru-
žina Zupan iz Hlebc. 

Okrevajo hitreje kot turizem v okolju
Turistično društvo (TD) Lesce je lani kljub epidemičnim razmeram poslovalo uspešno. V turistično 
sezono 2021 so vstopili s številnimi prenovami in nadgradnjami, ki so načrtovane tudi za leto 2022. 
Na 64. redni letni skupščini društva jih je predstavil predsednik TD Lesce Zlatko Kavčič. 

Predsednik TD Lesce Zlatko Kavčič s prisotnimi prejemniki priznanj Vinkom Omejcem, 
Danico Magdič, Julijano Rozman v imenu bloka na Finžgarjevi ulici in Antonijo Fister 
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Bled – Javni zavod Turizem 
Bled v sodelovanju z Občino 
Bled in drugimi partnerji ob 
pripravah na poletno turistič-
no sezono poziva občane ob-
čine Bled, ki bi želeli dati svoj 
prispevek k boljšemu počutju 
gostov in domačinov v času 
poletne turistične sezone, 
da se priključijo projektu 
Vprašaj me, sem domačin. 
Projekt uspešno deluje v raz-
ličnih državah kot pomoč tu-
ristom z različnimi informa-
cijami in napotki, na Bledu pa 
so si ga zamislili kot pomoč 
redarski službi, predvsem pa 
kot informacijsko storitev na 
terenu. K projektu pristopite 
z oddajo prošnje, ki naj vse-
buje kratek življenjepis z opi-
som izkušenj dela v turizmu, 
status zaposlitve in podatek, 
kolikokrat tedensko bi lahko 
delali, do vključno 31. marca 
na naslov romana.purkart@
visitbled.si. Poskusno delo 
bo potekalo med velikonoč-
nimi prazniki, od 16. do 18. 
aprila, izobraževanje pa bo 
organizirano v začetku maja.

Vprašaj me, sem 
domačin 

Preddvor – Župan Občine 
Preddvor Rok Roblek bo v 
pogovoru z Ivko Sodnik v 
sredo, 23. marca, ob 19. uri v 
gradu Dvor prisotnim pojas-
nil, kako potekajo načrtovana 
dela po občini in kaj še načr-
tujejo za letošnje leto. Glavni 
namen srečanja z županom 
pa je, da bo odgovarjal na 
vprašanja občanov.

Vabljeni na pogovor s 
preddvorskim županom 
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Čas za premontažo?
Zaupajte strokovnjakom.

Vianor Troha
Jesenice, 031 641 897 
Vianor Lavtar

Selca, 041 877 530 
Vianor Nunar

Kranj, 041 712 314 
Vianor Kristanc

Kranj, 04 234 13 13
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Mateja Rant

Kranj – Tudi Ihor Sokolov je 
begunec iz Ukrajine, a do-
movino je zapustil že leta 
2014, ob ruski zasedbi Kri-
ma. Z družino so najprej ži-
veli v Latviji, kjer še zdaj štu-
dira njegova starejša hčer-
ka, sam pa z ženo in dvema 
otrokoma živi v Podčetrtku. 
Pred tem je eno leto prebival 
v Kranju, kjer imata z Jure-
tom Kristanom tudi podje-
tje, ki je pred vojno sodelo-
valo z Ukrajino, zdaj pa se 
je to povsem ustavilo, zato 
razmišljata, da bi proizvo-
dnjo vzpostavila v Sloveni-
ji. »Naša želja je, da bi po-
skusili zaposlovati begunce 
iz Ukrajine. Velika odgovor-
nost tu živečih Ukrajincev in 
tudi nas, Slovencev, je, da se 
jim pomaga pri integraciji v 
okolje,« je poudaril Kristan.

Ihor Sokolov je kljub izku-
šnji s Krima, zaradi katere je 
tudi zapustil svojo državo, 
priznal, da ga je sedanje do-
gajanje v Ukrajini zelo pret-
reslo. »Ob okupaciji Krima 
je bilo drugače: zjutraj smo 
se zbudili in povsod so bili 
vojaki, šele kasneje smo iz-
vedeli, da so to ruski vojaki. 
Tega nisem mogel sprejeti, 

zato sem se odločil oditi,« 
je pojasnil in dodal, da je na 
Krimu ostalo veliko njego-
vih znancev in prijateljev, ki 
imajo velike družine in jih 
ne morejo kar tako zapusti-
ti. Veliko krimskih Tatarov 
se je takrat naselilo v Herso-
nu, ki je bilo v sedanji vojni 
prvo večje ukrajinsko mes-
to, nad katerim so ruske sile 
prevzele nadzor. »Mnogi 
moji prijatelji so odšli tudi 
v zahodno Ukrajino ali na 
Poljsko. Številni, ki so osta-
li na Krimu, zlasti starejši 
ljudje, pa danes verjamejo 

ruski propagandi, saj so jih 
osem let prepričevali, da so 
v Ukrajini nacisti.« Kot pra-
vi Sokolov, so Krim zavzeli v 
dveh dneh, zato je tudi tok-
rat ruski predsednik Vladi-
mir Putin domneval, »da ga 
bodo Ukrajinci pričakali s 
cvetjem«. »A v Ukrajini se je 
od leta 2014 marsikaj spre-
menilo, gospodarstvo je bilo 
v vzponu, ukrajinska vojska 
pa brani svojo domovino.«

Po začetnem šoku se je od-
ločil tudi sam pomagati ro-
jakom, ki bežijo pred voj-
no. Predvsem tako, da bi jim 

omogočili čim hitrejšo inte-
gracijo. »Proizvodnjo, ki se 
je v Ukrajini povsem ustavi-
la, bi preselili v Slovenijo, za-
poslitev v podjetju pa bi radi 
ponudili beguncem iz Ukra-
jine,« je razložil. S solastni-
kom Juretom Kristanom sta 
se tudi odločila, da bosta de-
set odstotkov prihodka od 
prodaje izdelkov iz zaloge 
namenila za pomoč Ukraji-
ni. »Obenem smo vse naše 
morebitne kupce pozvali k 
donacijam, ki jih zbiramo 
prek ukrajinske ambasade,« 
je še pojasnil Kristan.

Beguncem iz Ukrajine bi 
želeli ponuditi zaposlitev
Ihor Sokolov, ki je ob zasedbi Krima zapustil Ukrajino in zdaj že štiri leta živi v Sloveniji, si želi skupaj s 
solastnikom podjetja, ki sta ga ustanovila v Kranju, aktivno priskočiti na pomoč beguncem iz Ukrajine. 

Ihor Sokolov bi prek svojega podjetja v Sloveniji rad pomagal beguncem iz Ukrajine.

Simon Šubic

Kranj – Zbiranje humanitar-
ne pomoči za Ukrajino od 
2. marca poteka tudi v Kra-
nju v sodelovanju s kranj-
skim Rdečim križem in Faj-
digovo ambulanto, v zbira-
nje pa so se vključile tudi 
kranjske šole in društva. V 
dobrih dveh tednih so zbra-
li za deset kombijev oziro-
ma osem ton humanitarne 
pomoči. Pod okriljem Ci-
vilne zaščite Mestne občine 
Kranj (MOK) pa zdaj načr-
tujejo razširitev pomoči tudi 
za Ukrajince, ki bodo v Kra-
nju poiskali zatočišče. Pro-
sijo vse, ki bi lahko poma-
gali z namestitvami, s pre-
vajanjem, prevozi ali dru-
gim prostovoljnim delom, 
naj sporočijo svojo namero, 
vabljeni tudi usposobljeni 
za nudenje psihološke po-
moči osebam iz vojnega ob-
močja, so sporočili z MOK. 
Vzpostavili so posebni e-na-
slov ukrajina.sos@kranj.si, 
na katerega naj pišejo vsi, ki 
bi lahko pomagali.

Na območju Kranja je v 
občinskih in zasebnih ka-
pacitetah trenutno nastanje-
nih že več kot dvajset oseb z 
vojnega območja v Ukrajini. 
Na območju celotne Gorenj-
ske je po podatkih Policijske 
uprave Kranj nekaj manj kot 

200 ukrajinskih državljanov 
zaprosilo za začasno zaščito 
oziroma azil.

Ob povečanem prihodu 
beguncev iz Ukrajine bodo 
v Kranju po potrebi nabor 
pomoči še širili. Potrebo-
vali bodo predvsem prosto-
voljce, ki bi lahko nudili pre-
voze, pomagali pri zbiranju 
oziroma razdeljevanju hu-
manitarne pomoči, pri do-
stavi hrane ... Marjan Potra-
ta iz kranjskega združenja 
Rdečega križa je pojasnil, da 
so nekaj ukrajinskih družin 
že oskrbeli s paketi hrane in 
drugo opremo, ki so jo potre-
bovali, in enako bodo posto-
pali tudi v prihodnje glede 
na potrebe. V sodelovanju s 
centrom za socialno delo jih 
bodo po potrebi vključili tudi 
v program Viški hrane.

Materialno pomoč je si-
cer možno oddati vsak de-
lovni dan med 12. in 17. uro 
v šotore na parkiriščih pred 
kranjsko vojašnico (vhod 
pri Gasilsko reševalni služ-
bi Kranj). Zbirajo medicin-
ske pripomočke (komple-
ti prve pomoči, gaze, povo-
ji ...), zdravila (zbirajo tudi v 
Fajdigovi ambulanti na Gos-
posvetski 9 v Kranju), higi-
enske pripomočke, nepo-
kvarljivo hrano, sveče, sve-
tilke, generatorje, tudi igra-
če ter hrano za pse in mačke. 

V Kranju že zbrali 
osem ton pomoči
Na območju Mestne občine Kranj je v občinskih 
in zasebnih kapacitetah trenutno nastanjenih več 
kot dvajset oseb z vojnega območja v Ukrajini. 

Jezersko – V letu 2020 je bila 120. obletnica odprtja Češke koče. 
S kočo, ki so jo leta 1900 dali zgraditi člani češke podružnice 
Slovenskega planinskega društva v Pragi, je povezana zgodo-
vina češko-slovenskega planinskega sodelovanja. Film Češka 
koča in češko-slovensko planinsko sodelovanje predstavlja 
celotno obdobje od ustanovitve češke podružnice leta 1897 
do neformalnega praznovanja 120-letnice koče, ki je potekalo 
na Spodnjih Ravneh. Premiera filma o Češki koči bo v soboto, 
26. marca, ob 18. uri v kulturni dvorani Korotan na Jezerskem, 
dan prej pa bo film doživel slovensko premiero v okviru sejma 
Alpe-Adria v Ljubljani. Pod režijo in scenarij pa tudi komentar 
se podpisuje Ladislav Jirásko, ki mu bodo na premieri na Je-
zerskem podelili tudi občinsko priznanje. V filmu je nekaj pri-
zorov zaigranih, predstavljenih je veliko izvirnih dokumentov 
in predmetov iz obdobja med letoma 1898 in 1914, vključeni 
pa so tudi arhivski posnetki iz zadnjih desetletij. 

Premiera filma Češka koča in češko-slovensko 
planinsko sodelovanje

Maša Likosar

Zasip – Tudi člani Krajev-
ne organizacije Rdečega kri-
ža Zasip so se odzvali krizo 
v Ukrajini in ukrajinskim 
beguncem priskočili na po-
moč. Kot je sporočila Alen-
ka Dežman, sekretarka Kra-
jevne organizacije Rdeče-
ga križa Zasip, so v začetku 
marca predali materialno 

humanitarno pomoč v višini 
346,28 evra z nakupom hra-
ne z daljšim rokom upora-
be in higienskih pripomoč-
kov, ki bo v sklopu evrop-
skih konvojev pomoči dosta-
vljena na usklajene lokacije 
v sosednjih državah Ukraji-
ne, ter finančno pomoč v vi-
šini 2.500 evrov, ki bo po-
sredovana Rdečemu križu v 
Ukrajini.

Zasip pomagal Ukrajini



6 Gorenjski glas
torek, 22. marca 2022

info@g-glas.si

Svet zavoda OŠ JELA JANEŽIČA
Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno  
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  
40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,2/15 Odl.US: U-l-269/12-24, 
47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21 in 172/21;  
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organiza-
cijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a na delovno mesto 
ravnatelja za dobo 5 let. Začetek mandata  je 1. 9. 2022. Delo 
na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni 
delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji  
in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za 
pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, 
da oseba ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od  
30 dni, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva  
dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za 
pravosodje) s kratkim življenjepisom, programom vodenja  
zavoda za mandatno obdobje in dosedanjimi delovnimi 
izkuš njami pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov Svet  
zavoda OŠ Jela Janežiča, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka, s  
pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v za-
konitem roku.

 
 
 
 
 
 
 
 

VPISNI LIST za otroka, ki se vpisuje v ________ razred 
 
Podatki o otroku 
Ime in priimek 
 
 

Šolsko leto 
 
Datum rojstva 
 

Kraj in država rojstva 

 
EMŠO 

Prebivališče 

 
Državljanstvo 

Zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za delo z učencem in njegovo varnostjo. 
 
 
 
 
Podatki o starših 
Oče Mati 
Ime in priimek 

 
Ime in priimek 

Prebivališče 

 
Prebivališče 

Telefonska številka za nujna sporočila 

 
Telefonska številka za nujna sporočila 

 
Podatki o skrbnikih ali drugih osebah, pri katerih je otrok v oskrbi 
Ime in priimek 

 
Ime in priimek 

Prebivališče 

 
Prebivališče 

Telefonska številka za nujna sporočila 

 
Telefonska številka za nujna sporočila 

 
 
Kraj in datum:                                                                                                 Podpis staršev  
                                                                                                            oz. zakonitega zastopnika 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Kljub odpove-
di uprizoritve Škofjeloškega 
pasijona, ki je bila zaradi epi-
demije najprej prestavlje-
na v letošnje leto, potem pa 
dokončno odpovedana, se 
je minuli konec tedna v So-
kolskem domu začel zani-
miv program letošnjih pasi-
jonskih prireditev. Prva med 
njimi je bila predstavitev Pa-
sijonskih doneskov, zborni-
ka, ki je tokrat izšel že v 17. 
izdaji. 

»Pasijonski dogodki vsa-
ko leto v postnem času po-
vežejo našo skupnost. Pre-
tekli dve leti je povezovanje 
potekalo v spletnem oko-
lju in res je lepo, da se letos 
lahko spet srečamo in druži-
mo,« je zbrane v Sokolskem 
domu nagovorila predsedni-
ca Muzejskega društva Ško-
fja Loka Helena Janežič in 
spomnila na izročilo velike 
noči. 

»V teh dneh bi morali biti 
v zadnjih pripravah na upri-
zoritev Škofjeloškega pa-
sijona, prvega po vpisu na 
Unescov reprezentativni se-
znam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva in tiste-
ga, ki bi obeležil 300. oble-
tnico nastanka besedila in za 
katerega smo si zastavili cilj, 
da Škofjo Loko in sporočilo 
Škofjeloškega pasijona pos-
tavimo še stopničko više ter 
dokažemo, da smo tudi pa-
sijonsko mesto in da naša 
skupnost živi za to. Zato me 
malo skeli. Me pa – tudi zato, 
ker sta za nami dve leti, pol-
ni težkih odločitev in lekcije, 

da življenja ne pišemo sami 
– tudi navdaja z upanjem za 
to, kaj bo dediščina Škofje-
loškega pasijona pomenila 
v našem mestu,« je pouda-
ril župan Tine Radinja in do-
dal, da prepoznavnost Ško-
fje Loke in Škofjeloškega pa-
sijona raste.

Zbrane je v imenu držav-
ne sekretarke na ministr-
stvu za kulturo Ignacije Fri-
dl Jarc nagovoril tudi vodja 
sektorja za nepremično kul-
turno dediščino Silvester 
Gaberšček, za glasbeni pro-
gram pa so poskrbeli Jasna 
Jan Sešek, Saška Kolarič in 
Filip Karlin.

Zbornik z bogato vsebino

Najnovejši zbornik Pa-
sijonski doneski je nato 
predstavila urednica Hele-
na Janežič. »V tokratnih Pa-
sijonskih doneskih prehodi-
mo Jezusovo pot velikega te-
dna ob slikarskih upodobi-

tvah Jožeta Bartolja, pasijon 
primorskih Slovencev v času 
fašizma pa nam naslikajo 
podobe Toneta Kralja. Pridi-
ga Ferdinanda Ljubljanske-
ga, ki je shranjena v kapu-
cinskem samostanu v Ško-
fji Loki, nas uvede v čas pred 
tristo leti, spoznamo pa tudi 
številne filme s pasijonsko 
tematiko, ki so nastali do 
prve svetovne vojne, ter se 
seznanimo z dolgo zgodovi-
no uprizarjanja pasijona na 
Loškem,« je povedala Hele-
na Janežič, zbrani pa so lah-
ko na razstavi v Sokolskem 
domu občudovali podo-
be slikarka Jožeta Bartolja. 

Predstavila ga je profesori-
ca umetnostne zgodovine 
in kustosinja v Zavodu sv. 
Stanislava v Šentvidu Ber-
narda Stenovec, ki je pou-
darila, da je Bartolj pokazal, 
kako bogato dediščino pri-
kazati na likovni način. Raz-
stava z naslovom Križev pot 
kot likovni organizem bo na 
ogled do 17. aprila.

Od minule sobote so v 
Nunski cerkvi na ogled pasi-
jonske jaslice, ki predstavlja-
jo prizore Jezusovega trplje-
nja od slovesnega vhoda v Je-
ruzalem do križanja na Kal-
variji in položitve v grob. V 
marcu in aprilu si jih je moč 
ogledati vsako soboto med 
16. in 18. uro. 

Številne prireditve

Ta petek, 25. marca, ob 16. 
uri bo v galeriji C'ngrobsk 
turn v Crngrobu odprtje raz-
stave risb Janeza Plestenja-
ka, v sredo, 30. marca, pa 
Kapucinski samostan vabi 
na predavanje Pasijonsko 
sporočilo prizora Gospo-
dova večerja z režiserjema 
Marjanom Kokaljem in Bo-
rutom Gartnerjem ter glas-
benikom Janezom Jocifom. 

Kulturno-zgodovinsko 
društvo Lonka Stara Loka, 
Župnija Stara Loka, Župnij-
ski zavod sv. Jurija in Pasi-
jonski veter 8. aprila prip-
ravljajo Pasijonski večer v 
Stari Loki, poimenovan Pa-
sijonske reminiscence. Na 
njem bodo igralci in glas-
beniki oživili prizore Škof-
jeloškega pasijona ter pre-
mišljevali pasijon vsakega 

človeka in vsega človeštva. 
Pasijonski večer bo 18. apri-
la ob 19. uri potekal še v Sel-
cih, in sicer v obliki veliko-
nočnega koncerta.

Prosvetno društvo Soto-
čje na Mestnem trgu 9. apri-
la pripravlja pasijonske de-
lavnice z izdelavo butaric za 
cvetno nedeljo, izdelave rož 
iz papirja, pihanja jajc za 
pirhe in ročno barvanje pir-
hov, oblikovanje gline ter de-
lavnico in pokušino postnih 
jedi, kot so aleluja, loške 
smojke, loška medla, loška 
mešanica in rovtarsko zelje. 
Loški skavti bodo ta dan iz-
delovali večmetrsko buta-
ro velikanko, ki bo do velike 
noči krasila vhod v cerkev sv. 
Jakoba.

Dogajanje se bo nadalje-
valo 11. aprila s pasijonskim 
koncertom v Nunski cerkvi, 
na veliki petek, 15. aprila, pa 
bo potekal križev pot, ki ga 
pripravljata Župnija Škofja 
Loka in Kapucinski samo-
stan. Vsakega, ki se bo ude-
ležil križevega pota, vabijo, 
da s seboj prinese svoj križ. 
Križev pot se bo začel ob 15. 
uri.

Sklepni dogodek letoš-
njih prireditev bo Romual-
dov dan, ki bo v Kapucin-
skem samostanu potekal 23. 
aprila med 17. in 19.30. Sa-
mostan bo odprl svoja vra-
ta, poskrbeli pa bodo tudi za 
ogled kapucinske knjižnice. 
Ob 18.30 bo sledilo preda-
vanje Matija Ogrina in kon-
servatorsko-restavratorske 
svetnice Blanke Avguštin 
Florjanovič, ki ga bo glasbe-
no popestril Janez Jocif.

Dnevi Škofjeloškega pasijona
S predstavitvijo Pasijonskih doneskov in odprtjem razstave Jožeta Bartolja so se minuli petek začeli 
letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona, ki bodo potekali mesec dni in se zaključili z Romualdovim 
dnevom v Kapucinskem samostanu.

Urednica Pasijonskih doneskov in predsednica Muzejskega 
društva Škofja Loka Helena Janežič / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Bartolj je Škofjeloški pasijon predstavil v zanimivih 
podobah. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Spodnje Palovče – V pone-
deljek, 28. februarja,  je v 
hiši Branka Lebeničnika 
v Spodnjih Palovčah priš-
lo do požara, ki je – kljub 

hitri intervenciji gasilcev –, 
objekt tako močno poško-
doval, da bivanje v hiši ni 
več mogoče, prav tako zara-
di obsežnosti požara lastnik 
ni imel časa rešiti svojega 
imetja. Branku so na pomoč 

priskočili na Župnijski ka-
ritas Kamnik, kjer so odpr-
li transakcijski račun SI56 
0231 2009 2509 685 (Kari-
tas Kamnik, Raspov prehod 
1, 1241 Kamnik – namen: 
Požar Palovče), na katerem 

zbirajo denar, s katerim si 
bo lahko prenovil dom. Do 
takrat bo Branko Lebeničnik 
bival v začasnem bivališču, 
ki sta mu ga zagotovila Ob-
činski štab Civilne zaščite in 
Občina Kamnik.

Pomoč Branku, ki je ostal brez strehe nad glavo

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  
1. 4. 2022 na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljan
ska c. 27, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na razpis vzdrževa
lecvoznik«.

Medvode – Predstavitev knjige je potekala v okviru Vses-
lovenske turneje založbe Nova Obzorja, pogovor z avtor-
jem, znanim odvetnikom Radovanom Cerjakom, pa je vodil 
Metod Berlec. Gre za literarizirano pripoved o zločinskem 
dogajanju ob koncu druge svetovne vojne, o umiku domo-
brancev na Koroško, njihovi vrnitvi in množičnih pobojih 
ujetnikov. Pripoved vleče vzporednice z življenjsko zgodbo 
Franceta Turšiča, a ji je Cerjak dodal še zgodbo, ki razgalja 
vso tragiko tistega časa, ko je ob koncu druge svetovne 
vojne en totalitarizem zamenjal drugega. Sporoča nam, da 
sta resnična svoboda in demokracija nekaj, za kar si je treba 
vseskozi prizadevati. 

Svoboda in upanje

Soočanje s preteklostjo in pogled v prihodnost: Radovan 
Cerjak in Metod Berlec / Foto: Samo Lesjak
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KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ
Cesta Iva Slavca 1, Kranj

Objavlja dve prosti delovni mesti: 

TERENSKI KMETIJSKI SVETOVALEC I (m/ž)   

za nedoločen čas za polni delovni čas s poskusnim delom  
3 mesece.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  imeti visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali 

magistrsko izobrazbo s področja kmetijstva, gozdarstva, 
ribištva, veterinarstva

• imeti eno let delovnih izkušenj
•  imeti najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali 

italijanskega ali francoskega jezika in izpit B-kategorije.

Vlogo s priloženimi dokazili pošljite do 29. 3. 2022 po elek-
tronski pošti na naslov mojca.demsar@kr.kgzs.si. 
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Jasna Paladin

Volčji Potok – V Arboretu-
mu Volčji Potok so v zad-
njih dveh letih kljub epi-
demiji (ali pa ravno zara-
di nje) zabeležili močno po-
večan obisk, z veliko tru-
da vseh zaposlenih pa jim 
je uspelo v celoti realizirati 
tudi zastavljeni program. Že 
dolgo se ne posvečajo zgolj 
cvetličnim in hortikultur-
nim dejavnostim, ampak v 

sodelovanju z drugimi usta-
novami pripravljajo tudi 
vrsto kulturnih dogodkov, s 
čimer so zgleden primer so-
delovanja med javnimi zavo-
di. Pohvalijo se lahko tudi z 
nekaterimi investicijami in 
predvsem načrti, ki so moč-
no okoljsko naravnani.

»Med investicijami, ki so 
bile izvedene v lanskem letu, 
smo se zelo razveselili kana-
lizacije v osrednjem delu 
parka, kjer je do sedaj nismo 

imeli, omogočala pa nam bo 
tudi ureditev novega gostin-
skega objekta, ki ga bomo v 
uporabo predali prihodnje 
leto. Dokončali smo tudi t. 
i. panoramsko pot med vho-
dom in staro upravo – edino 
pot v parku, ki je betonira-
na in tako bolj prijazna obi-
skovalcem na vozičkih in v 
slabih vremenskih pogojih, 
tudi pozimi. Ob tej poti smo 
zasadili nasad dreves za pri-
hodnost, s katerimi želimo 

spodbuditi projektante, ki 
načrtujejo javne zasaditve, 
da to delajo premišljeno,« 
je na novinarski konferenci 
povedal direktor zavoda Aleš 
Ocepek. 

Nasade prilagajajo 
vročim in suhim poletjem

O pomenu dreves – osem-
deset so jih že posadili v štu-
dijskem nasadu dreves za 
prihodnost – je spregovoril 
tudi Matjaž Mastnak. »Pod-
nebne spremembe nareku-
jejo sajenje novih, drugač-
nih vrst dreves na vrtove, 
parke in v mesta. Spremem-
be se dogajajo pred našimi 
očmi. Drevesa, ki so v Arbo-
retumu Volčji Potok sedem-
deset let zelo uspešno ras-
la, so se začela po seriji vro-
čih poletij sredi 90. let suši-
ti. Lawsonove paciprese so 
preprosto ugasnile, ne da bi 
na njih našli sledove bolez-
ni ali škodljivcev. Starejše 
gorske sekvoje (mamutovci) 
so se posušile. Zaradi luba-
darja je propadla že polovi-
ca smrek v parku, tako nava-
dnih smrek kot omorik. Vi-
talna smreka se lubadarjev 

obrani, saj jih sproti utaplja v 
smoli. Presušena se ne more 
več braniti. Suha poletja de-
setkajo tudi kleke, saj njiho-
vemu glavnemu škodljiv-
cu, miniaturnemu hrošč-
ku krasniku, izrecno godijo. 
Ker trendi in projekcije ka-
žejo na to, da bomo čez ne-
kaj deset let živeli v podne-
bju z znatno več poletne vro-
čine in suše, so drevesa eno 

redkih orodij, ki jih imamo 
na razpolago, da bo življenje 
v mestih znosnejše.«

Do parka kmalu z 
električnimi kolesi

Z mislijo na okolje se bodo 
lotili še dveh investicij. V so-
delovanju z Občino Kamnik 
bodo pri vrtnem centru do 
poletja postavili postajo 
Kamkolo, kjer si bo mogoče 
s člansko izkaznico izposo-
diti ali vrniti električno kolo, 
še letos pa bo po dolgoletnih 
prizadevanjih po parku za-
peljal električni vlakec, ki bo 
zamenjal sedanjega, ki vozi 
na dizelski pogon. Pogodba 
z dobaviteljem je že podpisa-
na, električni vlakec bo stal 
skoraj 360 tisoč evrov, na-
kup pa je v pretežni meri so-
financiran s strani ministr-
stva za okolje in prostor.

Sadijo drevesa za prihodnost
Javni zavod Arboretum Volčji Potok, ki je naravna vrednota državnega pomena, že v osnovi skrbi za 
številne rastlinske vrste, z mislijo na okolje pa vodijo tudi razne investicije in številne druge projekte.

Direktor Arboretuma Volčji Potok Aleš Ocepek

Nova panoramska pot, ob njej pa študijski nasad dreves za prihodnost

Ana Šubic

Železniki – Minulo sredo so 
predstavniki Direkcije RS 
za vode (DRSV) in izvajalcev 
ter projektant domačinom v 
Železnikih predstavili proti-
poplavne ukrepe na drugem 
odseku Selške Sore od Do-
mela do Dermotovega jezu. 
Po napovedih DRSV bodo 
pripravljalna dela začeli v 
tem tednu, pri čemer bodo 
v strugo dostopali pri Do-
melu, v aprilu pa bodo zače-
li dela v sami strugi.

»Drugi odsek predstavlja 
kritičen odsek za zagotavlja-
nje pretočnosti skozi Žele-
znike. Selška Sora je na tem 
odseku obdana z obrežni-
mi zidovi različne starosti in 
kvalitete. Poleg tega po dnu 
Sore poteka kanalizacija in 
jo premoščajo trije mostovi 
in brv pri vodomerni posta-
ji,« so pojasnili na DRSV. Za 
povečanje oz. izenačitev pre-
točnosti nameravajo poglo-
biti dno reke povprečno za 
več kot en meter, porušiti in 
zgraditi nov most na Trnju, 

podbetonirati most proti Ra-
covniku, načrtujejo pa še re-
konstrukcijo kanalizacije. 
»Gradnja bo potekala v stru-
gi, kjer bo tok vode od dela, 
kjer bo potekala gradnja, lo-
čen z nasipom. Podbetonira-
nje zidov bo zaradi varnosti 
potekalo v kampadah po ne-
kaj metrov, ko se bo najprej 
odkopal del zidu, izvedlo 
podbetoniranje, vstavila ka-
nalizacijska cev in zaključilo 
podbetoniranje. Naprej na 
levem in nato še na desnem 
bregu Selške Sore. Hkrati bo 

potekala gradnja mostov,« 
so povedali na DRSV in do-
dali, da morajo biti ukrepi na 
tem odseku končani do de-
cembra letos. 

Kot je pojasnil župan An-
ton Luznar, je predstavitev, 
ki je potekala v kulturnem 
domu, spremljala tudi kon-
struktivna razprava. »Obča-
ni so imeli nekaj vprašanj, 
večjih težav pa ni bilo iz-
raženih. Zadovoljni so, da 
bodo protipoplavne uredi-
tve izvedene.« Tudi župan 
se zaveda, da bo gradnja na 
tem odseku zahtevna. »Za 
potrebe podbetoniranja ob-
režnih zidov bodo ponekod 
kopali celo tri metre globo-
ko, na določenih odsekih 
struge poteka kanalizacijski 
vod, prav tako jo prečka vo-
dovod,« je razložil in dodal, 
da bo za ureditev kanaliza-
cije na Racovniku poskrbe-
la občina.

DRSV že jutri načrtuje 
novo predstavitev, povezano 
s poplavno zaščito Železni-
kov. Na športnem igrišču na 
Zalem Logu bodo ob 15. uri 
občanom predstavili grad-
njo zadrževalnika pod Sušo.

Dela že na drugem odseku
Te dni se bodo začela pripravljalna dela za protipoplavne ukrepe na drugem odseku Selške Sore v 
Železnikih. Jutri bo na Zalem Logu predstavitev gradnje zadrževalnika pod Sušo.

Pripravljalna dela na odseku Selške Sore med Domelom in Dermotovim jezom se bodo 
začela v tem tednu, aprila pa bodo začeli dela v sami strugi.

V sodelovanju z Občino 
Kamnik bodo pri vrtnem 
centru do poletja postavili 
postajo Kamkolo, še letos 
pa bo po dolgoletnih 
prizadevanjih po parku 
zapeljal električni 
vlakec, ki bo zamenjal 
sedanjega, ki vozi na 
dizelski pogon.
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Igor Kavčič

Kranj – Srednja šola je mor-
da nekoliko neobičajen pros-
tor za fotografsko galerijo, če 
seveda ne gre za Šolski cen-
ter Kranj. Organiziranje fo-
tografskih razstav je v tem 
šolskem okolju že dolgole-
tna tradicija, ki jo skrbno ne-
gujejo učitelji in sodelavci 
Irena Jerala, Polona Hafner 
Ferlan in Srečko Simović. 
Razlogov zato je več, ene-
ga od najpomembnejših pa 
je ob odprtju razstave podal 
tudi ugledni gost, avtor foto-
grafij dr. Cvetan Gavrovski 
iz Severne Makedonije, ko 
je dejal, da razstavo posve-
ča vsem učencem kot dokaz, 
da lahko najdejo čas tudi za 
hobije izven šole, ki jih bodo 
izpolnjevali in jim dali spod-
budo ter energijo za njihove 
osnovne obveznosti.

Velik podpornik razstav-
ne dejavnosti je tudi direktor 
Šolskega centra Kranj Jože 
Drenovec, ki je v pozdrav-
nem nagovoru med drugim 
povedal: »V našem šolskem 
centru izobražujemo za 25 
različnih poklicev, hkrati pa 

mlade želimo izoblikovati v 
celostne osebnosti. Z razs-
tavami na primer odpiramo 
in spodbujamo njihov od-
nos do umetnosti. Najpogo-
steje gre prav za fotografske 
razstave tako ljubiteljev kot 
pravih mojstrov. Tokrat gos-
timo mojstra. Lahko bi rek-
li končno, saj smo cenjenega 
gosta, tudi po stroki kolega, 
povabili že pred dvema leto-
ma, a je razstava zaradi epi-
demije čakala vse do danes.« 

Cvetan Gavrovski je dok-
tor tehniških ved s področja 
elektrotehnike, ki je ob pro-
fesorskem delu v več kot šti-
ridesetih letih ukvarjanja s 
fotografijo sodeloval na šte-
vilnih samostojnih in sku-
pinskih razstavah, za svo-
ja dela je prejel tudi več do-
mačih in mednarodnih pri-
znanj ter nagrad. Je nosi-
lec naziva EFIAP Exellence 
Svetovne zveze za fotograf-
sko umetnost.

Na razstavi se predstavlja 
z okrog šestdesetimi foto-
grafijami, predvsem pa gre 
za utrinke z ulic, ki jih je po-
snel tako v Severni Makedo-
niji kot v Amsterdamu na 

Nizozemskem pa tudi v Slo-
veniji. Da gre za fotografa na-
ključij, lovilca urbanih podob 
iz življenjskega vsakdana, je 
pripovedovalec in dokumen-
tarist, je o avtorju povedala 
Irena Jerala. »Tarča njego-
vih objektivov so mimoido-
či, urbani popotniki, margi-
nalci, ljudje z ulice. Ne slika 
le lepot tega sveta, brez olep-
šavanja nam pokaže podobe 
ostarelih rokerjev, ekshibici-
onistov, prostitutk, umetni-
kov in nastopačev, beračev, 
ljudi z dna, a tudi tistih, ki so 
se dotaknili neba.« Privlačijo 
ga tudi prostor, arhitektura, 
javni spomeniki, umetniške 
instalacije, v katere pa ved-
no znova s prisotnostjo lju-
di, naj bo resnično ali navi-
dezno, fotografijam vdahne 
življenje.

Zanimiv je koncept, po ka-
terem je doslej ustvaril že 
številne fotografske cikle in 
iz katerih je črpal tudi neka-
tere manjše serije fotografij 
za tokratno razstavo. »Opa-
zim zanimiv ambient, ga fo-
tografiram prvič in se kas-
neje na isto mesto z ena-
ko nalogo vračam večkrat. 

Med eno in drugo fotografi-
jo je lahko razmik meseca, 
tudi leta. Serija fotografij se 
tako nikoli ne zaključi,« po-
jasnjuje Gavrovski, medtem 
ko si ogledujeva motiv zna-
ne Rembrandtove slike z 
naslovom Uradniki za vzor-
čenje, s katero v Amsterda-
mu oglašujejo Kraljevi mu-
zej. »Čez cesto je lokal, kjer 
pijem kavo in čakam. Ko pri-
de mimo dekle, naredim fo-
tografijo. Čez pol leta posna-
mem isti motiv slike, počeč-
kan z barvnimi spreji, in ob 
njem ljudi, ki se čudijo nad 
objestneži. Dan, dva kas-
neje ljudje hodijo mimo in 
se ne čudijo več. Nazadnje 
sem šel še v muzej in posnel 

originalno sliko skupaj z obi-
skovalci,« sogovornik razla-
ga kratko serijo slik. Pogosto 
zahaja v Amsterdam, saj tam 
živi njegova hči. V nadaljeva-
nju zanimanje vzbudijo foto-
grafije, ki jih je skrivaj posnel 
v tamkajšnji rdeči četrti, tu je 
ambient z značilnimi holan-
dskimi mlini na veter in tudi 
znamenito drevo iz odsluže-
nih koles v križišču pri Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani. 
Cvetan Gavrovski se pri fo-
tografiranju izogiba montaž, 
saj meni, da mora biti foto-
grafija avtentična odslikava 
trenutka, ko je bila posneta.

Ob odprtju razstave so s 
tradicionalno makedonsko 
glasbo nastopili glasbeniki 

Metodi Zlatkov, Milan So-
kolov, Rade Vangelov in 
Branko Kitanov, člani Or-
kestra izvornih inštrumen-
tov Makedonskega kultur-
nega društva Sv. Ciril in Me-
tod iz Kranja, dogodek pa je 
počastila tudi veleposlani-
ca Republike Severne Make-
donije Suzana Zelenkovska, 
ki je razstavo tudi odprla. Ob 
tem se je zahvalila za podpo-
ro makedonskim kulturnim 
društvom tako državi Slove-
niji kot Kranju in pozvala, da 
se v prihodnje tudi naši fo-
tografi in drugi ustvarjalci v 
kulturi pridejo predstavit v 
Severno Makedonijo. Raz-
stava bo na ogled do sredi-
ne maja.

Lovilec urbanih podob
V Galeriji Šolskega centra Kranj so odprli razstavo fotografij Črno-belo v 
barvah priznanega severnomakedonskega fotografa Cvetana Gavrovskega.

Cvetan Gavrovski s svojimi fotografskimi zgodbami mlade spodbuja k ustvarjalnosti. 
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Igor Kavčič

Bled – Sobotni solistični 
koncert Jureta Torija v okvi-
ru Kavč festivala – kot že 
ime pove, gre za nastop in-
timnejše narave za manj ob-
činstva na enem od zaseb-
nih prizorišč v okolici Bleda 
– je bil odlična predpriprava 
na njegov nastop prihajajo-
čo soboto v Festivalni dvora-
ni. Če je eden naših harmo-
nikarjev iz prve vrste tokrat 
predstavil svoj novi album 
Infinity, bo 26. marca ob 19. 
uri v osrednji blejski dvo-
rani na dobrodelnem kon-
certu Lions kluba Bled na-
stopil s širšo zasedbo Tori 
tango, v kateri poleg Jure-
ta na harmoniki in klavirju 
igrajo še Kurt Bauer (violi-
na), Matjaž Stošić (kitara), 
Ewald Oberleitner (kontra-
bas), pred izvrstne glasbeni-
ke pa na odru stopi še argen-
tinska pevka tanga Gabriela 
Alarcón.

Pevka Gabriela prihaja iz 
Argentine, iz Buenos Aire-
sa, kjer je tango doma. »Ker 
je pevka pravzaprav original, 
se razlikuje od naših pevk 
predvsem po tem, da se ne 

napreza biti podobna pev-
cem tanga. Ona to je,« pre-
stižni vokal v skupini opi-
suje Jure Tori. »Njeno po-
dajanje tanga čutimo kot 
pristno. Prav tako pa tudi 
mi v zasedbi ne lovimo ni-
kakršnih vzorcev tanga, saj 
igramo svojo, avtorsko glas-
bo.«

Glasba in poezija, ki sta v 
vsakem od nas

Večer, ki nas popelje v 
svet vrhunske glasbe, ob rit-
mu tanga pa bomo začutili 

utrip srca, nas ne bo pus-
til praznih. Avtor večine 
skladb in izjemen glasbe-
nik dodaja: »Tango je stik, 
notranji premik od mene 
do tebe in nazaj. Tango 
se zliva s tabo. Z ustvarja-
njem, temo in tišino. Tan-
go je tukaj in zdaj. Tango je 
v vsakem od nas.« Sobotni 
koncert je priložnost za ši-
rok repertoar glasbe, različ-
nih glasbil, združenih v od-
ličnih aranžmajih. Koncert 
bo oplemenitil znani radij-
ski glas Jure Longyka, ki bo 
interpretiral poezijo Rudija 

Medveda. Gre predvsem za 
romantično, na trenutke 
erotično poezijo, s katero 
bo interpret včasih nastopil 
sam, včasih v duetu s har-
moniko, včasih pa tudi s ce-
lotno zasedbo.

»Predvsem bodo na svoj 
račun prišli pravi užitkarji, 
ki jim je blizu prijeten zvok 
akustičnih inštrumentov in 
romantična ali ponekod tudi 
erotična poezija,« še dodaja 
harmonikar, ki ob že ome-
njeni argentinski pevki in 
interpretiranju poezije opo-
zarja tudi na unikatno izved-
bo tango glasbe z beatboxer-
jem Muratom, ki ga pozna-
mo iz dueta Murat & Jose. Z 
njim klasični tango pridobi 
ritem in sodoben zvok.

Koncert ima dobrodelni 
namen, saj bo Lions klub 
Bled zbrana sredstva na-
menil otrokom s posebni-
mi potrebami ter otrokom 
iz socialno šibkih družin z 
območja Zgornje Gorenj-
ske. Vstopnice so že na voljo 
vsak dan v Turističnem dru-
štvu Bled, rezervacije spreje-
majo po telefonu (04) 574 22 
11 ali po elektronski pošti na 
naslov info@td-bled.si.

Tango in poezija ljubezni
V soboto bo v Festivalni dvorani Bled koncert zasedbe Tori Tango in Jurski par. Z glasbo in poezijo 
bodo počastili mesec žensk, koncert pa bo z Lions klubom Bled tudi dobrodelne narave.

Zasedba Tori Tango prinaša enkratno občutenje tanga. 

Samo Lesjak

Kranj – V Mergentalerje-
vi ulični galeriji je na ogled 
razstava z močno okolje-
varstveno noto Palmovo 
olje naše vsakdanje. Avtor-
ja razstave, grafična obliko-
valka Barbara Borko in pe-
snik Tom Veber, se v tripti-
hu z naslovom Palmovo 
olje naše vsakdanje ukvar-
jata z eno najvidnejših oko-
ljevarstvenih problematik 
današnjega časa – proizvo-
dnjo palmovega olja. Izkori-
ščanje delovne sile, krčenje 
deževnega gozda in onesna-
ževanje okolja so le nekate-
re izmed mnogih posledic te 
za naš planet pogubne proi-
zvodnje. Razstavljeni plaka-
ti temeljijo na kombinaciji 
pesmi in vizualne podobe, 

z glavnim pozivom po aktiv-
nem reševanju kompleksne 
okoljevarstvene problemati-
ke tako na lokalnem kot glo-
balnem področju.

Razstava bo na ogled do 7. 
aprila in je najlepše vabilo 
na festival Eko teden. Tako 
bo v Trainstation Subartu v 
torek, 22. marca, ob 18. uri 
predstavitev gibanja Mla-
di za podnebno pravičnost, 
dan kasneje pa ob 19. uri 
predavanje Luke Omladiča. 
V Layerjevi hiši bo v sredo ob 
17. uri potekala eko-delavni-
ca torb in torbic, v četrtek ob 
20. uri bodo zavrteli doku-
mentarec Divja Slovenija, v 
petek popoldan pa vabijo na 
vegansko kuhinjo ter tržni-
co rabljenih oblačil. V Stolpu 
Pungert bodo potekale eko-
loške delavnice za otroke. 

Prihodnost hrane

Avtorja razstave Barbara Borko in Tom Veber / Foto: arhiv avtorjev
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Na nedeljski tekmi je v 
vetrovni loteriji nato slavil 
Timi Zajc, Žiga Jelar je bil 
četrti, med najboljšo pet-
najsterico pa sta bila tudi 
Peter Prevc in Anže Lanišek.

»Super vikend, pred nami 
pa je samo še vrhunec se-
zone. Vsi vemo, kaj si že-
limo v Planici, in naj se ve-
selica začne,« je po tekmi v 
Oberstdorfu povedal glavni 
trener Robert Hrgota. 

Da so pripravljeni na naj-
večji športni prazniki v do-
lini pod Poncami, so minu-
li petek na novinarski kon-
ferenci sporočili tudi člani 
Organizacijskega komiteja 
(OK) Planica. 

»Verjamem, da bo teden, 
ki prihaja, zelo intenziven, 
poln veselja, uspehov in 
spet tistega predkoronskega 
vzdušja, ki smo ga kar malo 
pozabili,« je povedal gene-
ralni sekretar OK Planica 
Tomaž Šušteršič in pojas-
nil, da je prijavljenih 16 tek-
movalnih ekip, 72 tekmoval-
cev in približno 250 njihovih 
spremljevalcev. Kot je do-
dal vodja panoge smučarski 
skoki in nordijska kombina-
cija Gorazd Pogorelčnik, bo 
Slovenija nastopila z osnov-
no kvoto sedmih tekmoval-
cev in z dodatno nacionalno 
kvoto šestih tekmovalcev.

»Veliko vprašanj je bilo 
glede vstopnic in glede tis-
tih, ki so bile kupljene že leta 
2020. Slednje so bile po za-
konu, ki nam je dal to mož-
nost, po večini že zamenja-
ne za vrednotnice. Prvotni 
rok smo podaljšali do vključ-
no srede, 23. marca, ko se te 
vrednotnice lahko vnovči-
jo za nove vstopnice. Pose-
bej poudarjam – ni direk-
tnega vstopa s to vrednotni-
co kot tudi ni vstopa s staro 
vstopnico. Menjavo je treba 
opraviti predhodno. Vsto-
pnic je še dovolj, prodaja po-
teka v skladu s pričakovanji. 

Nekaj vstopnic bo moč ver-
jetno kupiti še na blagaj-
nah pred vstopom, a pozi-
vam vse: kupite si vstopni-
ce že zdaj!« pravi Šušteršič 
in dodaja, da letos v Planici 
veliko pozornost namenja-
jo trajnostni mobilnosti. »V 
Planico kar v čim večji meri 
pridite z vlakom do Jesenic, 
od tam naprej bodo na voljo 
krožni prevozi, kar najbolj 
sodobni, da bomo tudi oko-
lje obremenjevali čim manj. 
Poziv vsem, ki se boste od-
ločili za drugo obliko pre-
voza – parkirajte v Kranjski 
Gori in se od tam v Planico 
po možnosti odpravite peš,« 
še pravi Šušteršič.

Planica stopa tudi v krip-
tosvet. Z draženjem t. i. NF-
T-jev bodo licitirali pose-
bej izdelane portrete nasto-
pajočih športnikov. Te por-
trete, ki so umetniško delo, 
je pripravil znani slovenski 
ilustrator Mitja Bokun. Del 
sredstev, ki jih bodo dobili z 
dražbo portretov, bodo na-
menili nacionalnim špor-
tnim zvezam, del športni-
kom samim, del pa bo na-
menjen prihodnji organiza-
ciji tekmovanj v Planici. 

Proračun za organizacijo 
tekmovanja v Planici je 2,8 
milijona evrov. S strani FIS 
ni bilo snežne kontrole, saj 
organizatorjem očitno po-
polnoma zaupajo. »Svetov-
ni rekord se mora zgoditi. 
Mi bomo naredili vse, tako 
kot vsako leto, da bo letalni-
ca optimalno pripravljena. 
Vremenska napoved je za 
zdaj zelo optimistična, tem-
perature bodo relativno viso-
ke, kar prinaša vzgonski ve-
ter. Težav z vetrom trenutno 
ni na vidiku. Možnost sem 
imel govoriti z našimi letal-
ci in sem bil prijetno prese-
nečen, kako veliko željo ima-
jo leteti daleč in kako sfoku-
sirani so. To so trije faktor-
ji, če izvzamemo žirijo, ki so 
potrebni za rekord. Vsi si ga 
želimo, predolgo časa ga že 
nimamo. Upamo, da se bo 
vrnil v Planico. Upoštevati 
pa moramo, da je varnost na 
prvem mestu in mimo tega 
ne bomo šli,« je pojasnil vod-
ja tekmovanja Aljoša Dolhar.

V Planici bodo še ved-
no zimske razmere, kljub 
temu da je napovedano mal-
ce toplejše vreme. »A sneg 
bo in zato pozivamo, da 

obiskovalci pridejo priprav-
ljeni na takšne razmere. Obi-
skovalci naj samoiniciativ-
no poskrbijo za varnost. Do-
kumente in denar naj imajo 
primerno shranjene. Zaradi 
varnosti obiskovalcev je or-
ganizator poleg policije prip-
ravil primerno število varno-
stnikov in rediteljev. Ti bodo 
postavljeni na mestih, kjer 
bosta zato zagotovljena ne-
moten prehod in varnost tek-
movanja,« svetuje vodja var-
nostne službe Marjan Jakše, 
vodja prometne organizaci-
je Jože Ajdišek pa opozarja, 
da se prometni režim vrača v 
stare, znane čase.

V četrtek bo v Planici dan 
otrok, kvalifikacije pa se 
bodo začele ob 11. uri. Že 
prej bo uradni trening. V 
petek se bo poskusna seri-
ja začela ob 12.30, prva seri-
ja pa ob 14. uri. V soboto je 
na sporedu ekipna tekma, ki 
se bo s prvo serijo začela ob 
10. uri, ob isti uri pa se bo za-
čela tudi nedeljska posamič-
na tekma. Tako na prizori-
šču v Planici kot v Kranjski 
Gori bo od četrtka do nedelje 
poskrbljeno za zabavo z zna-
nimi glasbeniki.

Čakajo na svetovni rekord
31. stran

Člani Organizacijskega komiteja Planica so pripravljeni na prireditev, ki se bo s preizkusom 
letalnice predvidoma začela jutri dopoldne. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V boju za nastop na svetovnem prvenstvu na Poljskem 
in Švedskem januarja prihodnje leto je slovenska reprezentanca 
pod vodstvom novega selektorja Uroša Zormana v zadnjem 
tednu dvakrat premagala reprezentanco Italije. Naši rokometaši 
so v sredo v Padovi slavili z najnižjo možno razliko 28 : 29 (16 : 
14), pred polnimi tribunami dvorane Golovec v Celju pa so bili 
minulo nedeljo boljši s kar 28 : 21 (12 : 9). Tako so si zagotovili 
napredovanje v sklepni del kvalifikacij, kjer se bodo pomerili s 
Srbijo. Prva tekma bo 13. aprila ob 20. uri v celjski dvorani Zla-
torog, povratna pa tri dni kasneje v Srbiji. Skupni zmagovalec 
aprilskih tekem se bo prebil na svetovno prvenstvo.

Naši rokometaši dvakrat boljši od Italijanov

Vilma Stanovnik

Kranj – Matej Mohorič (Bah-
rain) si je zmago na 293-ki-
lometrski klasiki Milano–
San Remo privozil z juna-
škim spustom pet kilome-
trov pred ciljem, nato pa je 
v ravninskem delu obdržal 
prednost pred zasledoval-
ci. »Včasih je treba naredi-
ti načrt in se ga držati. Tudi 
če se stvari ne poklopijo pov-
sem tako, kot bi človek rad, 
nikoli ne odnehaj, nikoli ne 
vrzi puške v koruzo,« je po 
tekmi za Eurosport v sloven-
ščini povedal Mohorič, ki je 
na spustu resnično veliko 
tvegal, kot je tudi povedal po 
dirki, pa je o njej razmišljal 
celo zimo. 

»Vedel sem, da če preži-
vim spust s Poggia in tve-
gam maksimum na spustu, 

sem lahko najboljši. Po-
tem ko sem bil februarja bo-
lan, nato pa imel na Strade 
Bianche še trk z Julianom 
Alaphilippom, sem imel te-
žave s kolenom. A nikoli ni-
sem nehal verjeti,« je tudi 
dejal 27-letni Mohorič, ki 
je razkril tudi, da je na dir-
ki uporabil tako imenovani 
dropper post oziroma avto-
matsko nastavljiv nosilec za 
sedež, ki ga sicer uporabljajo 
gorski kolesarji na spustih.

Tudi drugi naši kolesarji 
so se dobro odrezali. Tadej 
Pogačar (UAE Emirates), ki 
je bil tudi dolgo časa v igri za 
zmago, je na koncu zasedel 
peto mesto, pri tem mu je ve-
liko pomagal Jan Polanc, za 
Mohoričevo zmago pa ima 
veliko zaslug tudi Jan Tra-
tnik, ki je na koncu osvojil 
deveto mesto.

Imeniten spust Mohoriča
Kolesar Matej Mohorič iz Podblice je zmagal na 
113. izvedbi kolesarske dirke Milano–San Remo. 

Kranj – V Oslu se je končala letošnja sezona svetovnega pokala 
v biatlonu. Na zasledovalni tekmi je zadnjič v karieri nastopil 
Klemen Bauer in zasedel 46. mesto. Bauer je svojo odločitev 
o tem sporočil na Instagramu. Šestintridesetletni športnik iz 
Ihana, ki je v svetovnem pokalu debitiral leta 2006, je največji 
uspeh dosegel na olimpijskih igrah v Vancouvru, ko je zasedel 
četrto mesto. S svetovnih prvenstev ima eno kolajno, v Ru-
hpoldingu leta 2012 je bil z mešano štafeto drugi. Nastopil je 
tudi na olimpijskih igrah 2006, 2014 in 2018. Letos v Peking ni 
potoval, saj je povedal, da se ni cepil. »Čas je. Hvala biatlonu, 
hvala vsem,« je Bauer zapisal na Instagramu.

Klemen Bauer zaključil biatlonsko kariero

Jože Marinček

Domžale, Kranj – Konec te-
dna so nogometaši v Prvi 
ligi Telemach odigrali tek-
me 28. kroga. Kalcer Ra-
domlje je z rezultatom 2 
: 1 premagal Bravo, ekipi 
Olimpija in Domžale pa 
sta se razšli z rezultatom 
1 : 1.

 V 2. SNL so v soboto in ne-
deljo odigrali tekme 21. kro-
ga. Na derbiju kroga sta se 
Triglav in Nafta 1903 v Kra-
nju razšla brez zadetkov, saj 
je bil rezultat 0 : 0. Rudar 
Velenje je Roltek Dob pre-
magal z 2 : 1.

Tekme 16. kroga so konec 
tedna odigrali nogometaši 
v 3. SNL – zahod. Gorenjci 

so dosegli naslednje rezul-
tate: Arol Škofja Loka – Ti-
nex Šenčur 0 : 0, Eksist Žiri 

– Brinje Grosuplje 0 : 1, Šo-
bec Lesce – Brda 2 : 1 in Elta 
Izola – Sava Kranj 6 : 1.

Drugoligaški derbi brez zmagovalca

Sobotni drugoligaški nogometni derbi med Triglavom in Nafto 1903 se je končal z 
neodločenim rezultatom. / Foto: Primož Pičulin

Kranj – Konec tedna je na Krvavcu potekal zaključek svetov-
nega pokala v telemark smučanju. Na domači tekmi je prvič 
v tej sezoni nastopil tudi Kranjčan tudi Jure Aleš. V prvi vožnji 
je dokazal, da je odlično pripravljen, saj je postavil najboljši 
čas, dobil pa ni nobene kazenske sekunde. Dobro je bil na 
poti tudi v drugo, na skoku pa je naredil napako in zdrsnil. 
Tako je ostal brez uvrstitve. Zmagal je Švicar Bastien Dayer. 
Aleš se je odlično znašel na nedeljski paralelni tekmi, ko mu 
je uspelo priti vse do malega finala, kjer pa je bil v dvoboju 
boljši Francoz Noé Claye. »Dobro sem odpeljal prvi dve vožnji, 
žal pa sem moral nato rdečo progo prepustiti kasnejšemu 
zmagovalcu Dayerju. Za tretje mesto sem se nato pomeril s 
Francozom, ki pa je bil tudi hitrejši. Zadovoljen sem s četrtim 
mestom, zmagal je najboljši. Vesel sem, da sem bil ponovno 
del svetovnega pokala in upam, da bom naslednje leto lahko 
nastopil na več tekmah,« je na koncu povedal Jure Aleš. Tudi 
v nedeljo je zmagal Švicar Dayer.

Četrto mesto Jureta Aleša

Jesenice, Kranj – V soboto so hokejisti v Alpski hokejski ligi 
odigrali tretje tekme četrtfinala. Hokejisti moštva SIJ Acroni 
Jesenice so gostili Gardeno in izgubili z 1 : 5. V seriji vodijo 
z 2 : 1, nova tekma v Italiji pa jih čaka danes. V Mednarodni 
hokejski ligi pa so odigrali drugi tekmi polfinala. Na Jesenicah 
je z 1 : 4 Triglav premagal Hidrio in izid v zmagah poravnal na 
1 : 1. Tretja tekma bo danes ob 18. uri v Kranju.  

Hokejisti SIJ Acroni Jesenic danes na četrto tekmo
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Grega Flajnik

Barka in kolo, 4. del
Naslednji dan smo najprej 

kolesarili na otok Pašman. 
V vasi Ždrjelac smo spoz-
nali gospo, ki se je rodila v 
tem kraju, potem pa celo 
aktivno življenje prežive-
la v Ameriki, a se rada vra-
ča v rodni kraj. Tu je usta-
novila zadrugo z imenom 
Lavanda, ki pomaga kraju 
z različnimi akcijami ureja-
nja okolice, zbiranja denarja 
za šolo in podobno. Ogledali 
smo si mestece in skozi na-
sade oljk in po ozkih stezah 
prišli nazaj na glavno ces-
to. Čez most smo se vrnili 
na Ugljan in se ustavili pri 
cerkvi Marije Snežne. Tu 
se vsako leto petega avgu-
sta začne zanimiva procesi-
ja s plovili. Kukljiška dekle-
ta nesejo kip Marije Snežne 
na majhno ribiško barko, na 
katero se nagnete toliko go-
stov, da se komaj obdrži nad 
vodno gladino. V spremstvu 
manjših čolnov, ki krožijo 
okoli barke, plujejo do zali-
va Kukljica, kjer se procesija 

konča. Zanimivo, da v toplih 
morskih krajih slavijo Mari-
jo Snežno, a legenda pravi, 
da naj bi bil tu v začetku 16. 
stoletja velik sneženi metež. 
Zato od leta 1514 vsako leto 
organizirajo procesijo. 

Pot smo nadaljevali ob 
obali. Ves čas so nas spre-
mljali nasadi oljk, ki jih tu 
gojijo že več kot dva tisoč let. 
Pravijo, da na površini oto-
ka, ki obsega 51 kvadratnih 
kilometrov, raste dvesto ti-
soč oljk. Na našo barko smo 
se vkrcali severno od prista-
nišča Preko in se odpeljali na 
otok Vir. Je med manjšimi 
otoki Zadrskega arhipelaga 
in je s kopnim povezan z mo-
stom, po katerem smo se po-
dali na celino in si privoščili 
počitek na dolgih plažah me-
steca Nin. Tu se je rada kopa-
la že žena domnevno prvega 
hrvaškega kralja Tomislava, 
ki je prav v Ninu kraljeval v 
letih od 910 do 928. Mesto 
je nastalo na otočku premera 
petsto metrov, s celino pa ga 

povezujeta dva majhna ka-
mnita mostova. Nin je bilo 
pomembno mesto v hrva-
ški zgodovini, saj je bilo od 
sedmega stoletja naprej hr-
vaško politično, kulturno in 
versko središče. V času hr-
vaških narodnih vladarjev je 
bil hrvaška prestolnica in po-
membno vojaško in trgovsko 
pristanišče, iz katerega so 
upravljali državi. V devetem 

stoletju je mesto postalo tudi 
sedež prvega hrvaškega ško-
fa Grgurja Ninskega. Mesto 
je bilo pomembno vse do leta 
1409, ko so po večletnih voj-
nah Dalmacijo prodali Bene-
čanom, s tem je izgubilo svoj 
vpliv in počasi začelo popa-
dati. Za raziskovanje čudo-
vitega mesteca bi potrebova-
li cel dan, a se nam je mudi-
lo naprej, saj smo imeli pred 

sabo še precej poti. Mimo 
naselji Vrsi in Krneza smo 
kolesarili do ceste, ki vodi na 
otok Pag. Naša barka nas je 
čakala tik pod paškim mo-
stom, kamor smo prikole-
sarili malo pred nočjo. Sle-
dila je še zadnja noč na bar-
ki in naslednji dan le še plov-
ba do našega izhodišča mes-
ta Karlobag ter od tam z avto-
busom domov. 

Potovanje s kolesi in barko po jadranskih otokih je nepozabno doživetje, vam sporoča naša 
kolesarska ekipa.

Jelena Justin

Naš tokratni izlet nas bo 
vodil v Zasavje, predel osre-
dnje Slovenije, ki je never-
jetno razgiban in zanimiv. 
Povzpeli se bomo na njegov 
najvišji vrh, na Kum, ki s 
svojimi 1220 metri nadmor-
ske višine predstavlja zani-
miv cilj tako za planince kot 
tudi kolesarje. Neverjetna 
višinska razlika, 1000 me-
trov nadmorske višine, je za 
ta del Slovenije vse prej kot 
običajna. Možnosti za vzpon 
je več. Ena najlepših poti na 
vrh je iz Trbovelj po Čebulo-
vi dolini, po imenu bolj za-
nimiv je vzpon po Škratovi 

dolini, ki se adrenalinsko 
začne s prečkanjem reke 
Save v ročni nihajki. Škra-
tova dolina je ime dobila po 
t. i. perkmandeljcih, ki so v 
Zasavju delali v rudnikih. 
Mi se bomo danes na Kum 
povzpeli z železniške posta-
je v Trbovljah. 

Zapeljemo se skozi Izla-
ke, Zagorje, kjer v krožišču 
na drugem izvozu nadaljuje-
mo proti glavni cesti, ki pove-
zuje Litijo in Trbovlje. Zavi-
jemo levo in vozimo proti Tr-
bovljam. V križišču zavijemo 
levo proti Trbovljam in takoj 
desno, na parkirišče ob žele-
zniški postaji. Po glavni cesti 
se sprehodimo do izhodišča 

in prvih sto metrov naredi-
mo po asfaltirani cesti, ki pe-
lje proti vasi Dobovec. Des-
no se odcepi markirana pot 
na Kum oz. pot proti Završ-
ju. V zmernem vzponu pre-
či pobočje Kuma. V mokrem 
ali v snegu je ta del poti ne-
varen za zdrs. Prečno vzpe-
njajoča se pot doseže trav-
nik, po katerem nadaljujemo 
do kmetije Dolinšek, v zasel-
ku V Dolu. Dosežemo maka-
damsko cesto, kjer se pot od-
cepi levo, skozi travnato do-
lino. Tu se začne t. i. Čebu-
lova dolina. Malce višje se 
nam z desne strani priklju-
či pot iz Zagorja ob Savi, sko-
zi Završje (izhodišče ob ben-
cinski črpalki). Dolina leži 
pod slemenom Kozlove gore 
na zahodni strani in Lon-
tovža ter Vodenih peči na 
vzhodni strani. Del doline 
poteka tudi po makadamski 
cesti. Na koncu doline je le-
sen križ – razpelo, ki je bilo 
obnovljeno v maju 2008. Ta 
kraj se imenuje Počivalnice 
(911 m n. m.). Do vrha Kuma 
nas čaka še približno ena ura 
hoda. Steza zavije na gozdno 
pobočje in se ponekod precej 
strmo vzpenja med večjimi 
skalami. Svet je videti precej 
dinarsko-kraški. Ko doseže-
mo konec gozda, se priključi-
mo makadamski cesti, višje 
pa zavijemo na vršni travnik, 
ki nas pripelje do božjepotne 

cerkvice sv. Neže na vrhu 
Kuma. Svetnica Neža je ena 
največkrat upodobljenih mu-
čenic po slovenskih cerkvah. 
Njena mladost in pogum sta 
bila razlog, da so jo poveli-
čevali številni cerkveni uči-
telji. Običajno je upodoblje-
na z jagnjetom kot Kristuso-
va nevesta. Je zavetnica de-
viškosti, njen god pa slavimo 
21. januarja. Na naši levi stra-
ni je RTV oddajnik, za cerkvi-
jo je planinski dom. 

Nikjer nisem zasledila, od 
kod ime Čebulova dolina. 

Sklepam, da morda zato, ker 
pod vrhom Kuma, preden 
stopimo na cesto, na zaki-
sanih tleh dobro uspeva če-
maž, ki gozdovom v spomla-
danskih mesecih daje znači-
len vonj po česnu. No, česen 
ni čebula, a bolj utemeljene-
ga razloga nisem odkrila. 

Z vrha Kuma se vidi po-
lovica Slovenije, če ne celo 
več: Julijci z očakom Trigla-
vom, Nanos, prek Snežni-
ka, vse do Trdinovega vrha 
na Gorjancih, Obsotelje, 
Pohorje, del Karavank in 

Kamniško-Savinjske Alpe. 
Sestopimo po poti vzpona. 
Do vrha Kuma smo porabi-
li približno tri ure. 

Ob koncu bi rada rekla 
le še to, da je širina obzorja 
male Slovenije s Kuma veli-
častna. Na katerokoli stran 
neba bomo pogledali, bo 
pogled romal nekam daleč, 
daleč stran, v daljavo.

 
Nadmorska višina: 1220 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kum (1220 m n. m.)

Zasavski Triglav
Zasavski velikan, katerega radijski oddajnik je njegov zaščitni znak. Zasavski 
Triglav, s katerega je ob lepem vremenu videti prostranstvo majhne Slovenije.

V zadnji tretjini vzpona. Gozd je tak tipično kraški. 

Božjepotna cerkvica sv. Neže na vrhu Kuma / Foto: Jelena Justin

Na začetku Čebulove doline / Foto: Jelena Justin
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Dvainpetdeseti Teden slovenske 

drame odpiramo komaj nekaj mese-

cev po zaključku enainpetdesetega, 

a zdi se, kot da so minila leta.

Živimo v zanimivih časih, kot pra-

vi stari kitajski pregovor. Zdi se, da 

je svet izrazito nestabilen: politično, 

zdravstveno, ekološko, družbeno. 

Potrebujemo trdne opore, stabilne 

temelje, na katerih se bomo soočili

z izzivi sodobnosti in prihodnosti.

Večtisočletna tradicija gledališča je 

tak temelj. In večtisočletna tradicija 

drame, odra. Ritual gledališča je ri-

tual skupnosti, združuje in povezuje, 

razkriva in poglablja. Gledališče je 

prostor, v katerem vstopamo v pre-

teklosti in prihodnosti, kjer nas skozi 

tisočletja nagovarjajo modri glasovi 

prednikov in najaktualnejši razmisle-

ki sodobnikov.

Tradicija slovenske dramatike seve-

da ne sega tako daleč v preteklost, 

mlad narod smo, a selektorjev le-

tošnji izbor jasno kaže, da je ta dra-

matika še kako vitalna in aktualna. 

Letošnje predstave v tekmovalnem 

in spremljevalnem programu Tedna 

slovenske drame prav vse jasno in 

odločno nagovarjajo sodobnost in 

sodobnika, obravnavajo vprašanja

o tem, kako (naj) bivamo, zrcalijo ob-

čutljive in pomembne točke prelo-

mov, premislekov, odločitev.

Na temeljih premislekov smo obli-

kovali tudi dodatni program in k so-

delovanju znova povabili vse ključne 

gradnike razumevanja slovenske 

dramatike in gledališča. Dogodke 

smo zasnovali razvojno, da bodo 

pripeljali do ključnih uvidov o tem, 

kako naj Teden slovenske drame še 

naprej podpira razcvet slovenske 

dramatike.

Teden slovenske drame odpiramo

v času, ko smo po dveh letih omejitev 

vsi lačni kulturnih vsebin in dogod-

kov, sproščenega druženja in napetih 

debat. Poskrbeli smo tudi za mlajše 

gledalce ter glasbena razvedrila. 

Ponosen sem, da naš festival v svoji 

raznolikosti in vključevalnosti razgri-

nja bogastvo slovenske žive kulture 

in umetnosti. In ponosen, da vsakič 

znova umesti Prešernovo gledališče 

in s tem Kranj v samo jedro sloven-

skega in evropskega gledališča.

Gledališče, hvala, da si!

Jure Novak, direktor Prešernovega gledališča Kranj   FOTO: MEDIASPEED

Naprej, navzgor, navkljub

Tekmovalni program Spremljevalni program Dodatni program

27. 3. 
NED

19.00 PGK Slovesno odprtje 52. TSD s podelitvijo nagrad ZDUS
Marko Sosič
MEJA SNEŽENJA
Prešernovo gledališče Kranj in Slovensko stalno gledališče Trst

28. 3. 
PON

18.00 Vovkov vrt 
ob gradu
Khislstein

Andrej Inkret                                                                                
IN STOLETJE BO ZARDELO. PRIMER KOCBEK
Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica 
v sodelovanju s Cankarjevim domom in Galerijo Božidar Jakac

29. 3. 
TOR

15.00 
– 

22.00   

Stolp 
Škrlovec

Doroteja Nadrah, Lea Kukovičič

POTRES  
Hiša kulture Celje in AGRFT

16.30  Mestna 
knjižnica 
Kranj

Bralne uprizoritve 10-minutnih dramskih besedil 
študentov AGRFT

19.00 SMG, 
Nova pošta 

Nina Rajić Kranjac in ekipa ustvarjalcev
SOLO 
Slovensko mladinsko gledališče in Maska Ljubljana

30. 3. 
SRE

15.00 
– 

22.00   

Stolp 
Škrlovec

Doroteja Nadrah, Lea Kukovičič

POTRES  
Hiša kulture Celje in AGRFT

17.00 SMG Avtorski projekt
VROČINA 
Slovensko mladinsko gledališče, steirischer herbst '21, Maska Ljubljana

20.00 PGK Barbara Zemljič
OLJE ČRNE KUMINE  
Mestno gledališče ljubljansko

31. 3. 
ČET

17.00 Galerija 
stolpa 
Škrlovec

Okrogla miza

Brati Cankarja – Reading Cankar 
Slovenski center ITI, International Playwrights' Forum ITI, 
Crane Creations Theatre Company (Kanada)

19.30 Stolp 
Škrlovec

Počemučka (Nataša Keser, Klemen Kovačič, Karolína Kotrbová, 
Aljoša Lovrić Krapež, Filip Mramor, Domen Novak, Nejc Potočan, 
Filip Štepec, Miranda Trnjanin)
UNDER CONSTRUCTION 
Gledališče Glej

1. 4. 
PET

17.00 Mestna 
knjižnica 
Kranj

Multimedijsko predavanje
Slovenska dramatika v izraelskem gledališču

19.30 PGK Srečko Kosovel
KONS: NOVI DOBI 
Prešernovo gledališče Kranj

21.00 Stolp 
Škrlovec

Koncert
SENCA TVOJGA PSA

2. 4. 
SOB

12.00 
– 

17.00   

Stolp 
Škrlovec

Okrogla miza
Prihodnost podpore slovenski dramatiki 
(strokovno srečanje)
ZDUS in DGR

19.30 PGK Simona Semenič

LEPE VIDE LEPO GORIJO 
Prešernovo gledališče Kranj

3. 4. 
NED

19.30 PGK Matej Recer, Gregor Zorc

KAKO SMO PRIŠLI DO SEM?
Moment in Gledališče Glej

4. 4. 
PON

17.00   Stolp 
Škrlovec

Okrogla miza

Infiltracija na sceno 
DGKTS  

19.30 PGK Simona Semenič

JEREBIKA, ŠTRUDELJ, PLES PA ŠE KAJ 
SNG Nova Gorica in Slovensko mladinsko gledališče

5. 4. 
TOR

17.00 PGK Josip Jurčič                                                        

KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI
Slovensko ljudsko gledališče Celje                             

17.00 Mestna 
knjižnica 
Kranj

Pogovor
Slovenska dramatika v knjižnih izdajah 

19.00   Stolp 
Škrlovec

Varja Hrvatin

ZELDA 
Slovensko mladinsko gledališče in Varja Hrvatin

18.00   Drama SNG 
Maribor, 
Stara 
dvorana

Drago Jančar

TO NOČ SEM JO VIDEL 
Drama SNG Maribor, Burgtheater, 
Jugoslovensko dramsko pozorište, Cankarjev dom

6. 4. 
SRE

19.30 PGK Branko Završan in ansambel

BODI GLEDALIŠČE! 
Slovensko ljudsko gledališče Celje

7. 4. 
ČET

15.00 
– 

18.00   

Velika 
dvorana 
AGRFT

Dan nominirancev 
SLOGI in AGRFT

20.00 Stolp 
Škrlovec

Koncert
PIAF, EDITH PIAF: VESNA PERNARČIČ

8. 4. 
PET

19.30   PGK Sklepna slovesnost s podelitvijo nagrad

Za mlade



Odličnost v raznolikosti
Dramska in uprizoritvena ustvarjal-

nost si upata in želita govoriti o sve-

tu, družbi, sebi, kar počneta na raz-

lične načine, s pomočjo različnih 

pristopov. Ne smejo obstajati teme, 

o katerih si gledališče ne upa govo-

riti. Slovenska dramatika lahko nudi 

odgovore na aktualna družbena 

vprašanja, z neposrednostjo stopa 

v dialog s svetom, iz katerega črpa. 

/.../ V iskanju pomenov se odkriva 

tudi prihodnost slovenske drame; 

kaže, da bo še naprej odkrivala, za-

gotavljala in preizpraševala, ostala 

kritična, zabavala, povezovala in raz-

bijala stereotipe. Vsebine ji, kot vidi-

mo, zlepa ne bo zmanjkalo. Vse, kar 

moramo storiti, je, da drami damo 

prostor in čas. Da dramo gledamo, 

beremo, opazujemo in razumemo.Rok Andres, selektor 52. Tedna slovenske drame  FOTO: ARHIV PGK

Nina Rajić Kranjac in ekipa ustvarjalcev

SOLO
Režiserka: Nina Rajić Kranjac
Maska Ljubljana 

in Slovensko mladinsko gledališče

TOREK OB 19.0029. 3. 

Fo
to

: N
ad

a 
Ž

g
an

k

30. 3. 
Barbara Zemljič

OLJE ČRNE KUMINE 
Režiserka: Barbara Zemljič

Mestno gledališče ljubljansko
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31. 3. 
Počemučka (Nataša Keser, Klemen Kovačič, 
Karolína Kotrbová, Aljoša Lovrić Krapež, 
Filip Mramor, Domen Novak, Nejc Potočan, 
Filip Štepec, Miranda Trnjanin)

UNDER CONSTRUCTION
Režiser: Aljoša Lovrić Krapež

Gledališče Glej

ČETRTEK OB 19.30

Andrej Inkret

IN STOLETJE BO ZARDELO. 
PRIMER KOCBEK
Režiser: Matjaž Berger
Anton Podbevšek Teater in SNG Nova Gorica 

v sodelovanju s Cankarjevim domom 

in Galerijo Božidar Jakac

PONEDELJEK OB 18.0028. 3. 
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1. 4. 
Srečko Kosovel

KONS: NOVI DOBI
Režiser: Žiga Divjak

Prešernovo gledališče Kranj

PETEK OB 19.30
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2. 4. 
Simona Semenič

LEPE VIDE LEPO GORIJO
Režiserka: Maša Pelko

Prešernovo gledališče Kranj

SOBOTA OB 19.30
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4. 4. 
Simona Semenič

JEREBIKA, ŠTRUDELJ, 
PLES PA ŠE KAJ
Režiser: Jure Novak

SNG Nova Gorica in Slovensko mladinsko gledališče
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PONEDELJEK OB 19.30

Branko Završan in ansambel

BODI GLEDALIŠČE!
Režiserka: Ivana Djilas

Slovensko ljudsko gledališče Celje

SREDA OB 19.306. 4. 
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Josip Jurčič

KOZLOVSKA SODBA 
V VIŠNJI GORI
Režiser: Luka Marcen

Slovensko ljudsko gledališče Celje

TOREK OB 17.005. 4. 
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Za mlade

Doroteja Nadrah, Lea Kukovičič

POTRES
Režiserka: Doroteja Nadrah

Hiša kulture Celje in AGRFT

15.00–22.0029. 3. IN 30. 3.
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Avtorski projekt

VROČINA
Režiser: Žiga Divjak

Slovensko mladinsko gledališče, 

steirischer herbst ’21 in Maska Ljubljana

30. 3. SREDA OB 17.00

Fo
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ov
še

3. 4. 
Matej Recer, Gregor Zorc

KAKO SMO PRIŠLI DO SEM?
Režiserja: Matej Recer, Gregor Zorc

Moment in Gledališče Glej

NEDELJA OB 19.30
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Varja Hrvatin

ZELDA
Avtorica koncepta: Varja Hrvatin

Slovensko mladinsko gledališče in Varja Hrvatin
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TOREK OB 19.005. 4. 

Drago Jančar

TO NOČ SEM JO VIDEL
Režiser: Janez Pipan

Drama SNG Maribor, Burgtheater, Jugoslovensko 

dramsko pozorište in Cankarjev dom
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TOREK OB 18.005. 4. 



Nominiranci za nagrado Slavka Gruma

Nagrada Slavka Gruma

Sleherni upor proti dominantni ide-

ologiji svojega časa je zato vselej 

zahteven, meriti mora na pozicijo iz-

javljanja, na okvir, znotraj katerega se 

izreka, in sorodno tudi igra ne ponuja 

enostavnih in moraličnih odgovorov. 

(iz poročila žirije)

Jera Ivanc
logocentrična komedija 
za sedem punc o delcih, 
revoluciji in gledališču
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Vse je zelo preprosto, enostavno, 

nemara celo banalno ali trivialno, 

toda prav skozi takšne partikular-

nosti, specifi čnim osebam lastne in 

intimne drobce, tekst vstopa v obče 

in tako iznajde način, kako seči prek 

sebe in do nas.
(iz poročila žirije)

Katarina Morano
Usedline
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V na videz čisto realistično opisanem 

svetu ves čas nastajajo povečave in 

pomanjšave, ki like kot male »junake 

našega koronskega časa« približajo 

bralcu in gledalcu brez moraliziranja ali 

spuščanja v esejistični (dis)utopizem. 

(iz poročila žirije)

Aljoša Lovrić Krapež
Weltschmerz
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Ta čista in umetelno izpisana pe-

sniška igra ubesedi in utelesi serijo 

ponavljanj in razlik ter nas pri tem 

uroči kot poezija in dramatika hkrati 

ali – še bolje – kot dramski impulzi 

na rezilu pesniške ostrine.  

(iz poročila žirije)

Urša Majcen
Zgodba o bakrenem kralju
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Vesna Jevnikar, predsednica žirije FOTO: TANIA MENDILLO

ORGANIZATOR
Javni zavod 
Prešernovo gledališče Kranj
Glavni trg 6, 4000 Kranj

Telefon: +386 (0)4 20 10 200 
E-pošta: blagajna@pgk.si

VSTOPNICE
Vstopnice za predstave 52. Tedna 
slovenske drame so v prodaji pri 
blagajni gledališča. Cena vstopnice 
je 10 evrov, za abonente PG Kranj 
5 evrov. Cena vstopnice za koncerta 
je 10 evrov. Rezervacija vstopnic 
ni mogoča. Vstop na dogodke 
v dodatnem programu je prost 
do zasedbe prostih mest.

Za dogodke v Ljubljani in Mariboru 
bo organiziran brezplačen avtobusni 
prevoz. Obvezna je rezervacija 
sedeža na avtobusu ob nakupu 
vstopnice vsaj dan pred dogodkom 
pri blagajni PGK.

BLAGAJNA
Blagajna je odprta od ponedeljka 
do petka od 10.00 do 12.00, 
ob sobotah od 9.00 do 10.30 
ter uro pred začetkom predstave.

Telefon: +386 (0)4 20 10 200 
E-pošta: blagajna@pgk.si

Organizator si pridržuje pravico 
do spremembe programa. 

Aktualne informacije
www.tsd.si  | pgk.kupikarto.si | FB

Žirija soglasno izbira štiri besedi-

la, hkrati pa več intrigantnih besedil 

mladih dramatičark in dramatikov, ki 

obravnavajo relevantne, sveže tema-

tike in ki jim pri tem velikokrat uspe 

izumljati singularne jezike dramske-

ga, postdramskega in dramskega po 

postdramskem. Zvrstno so ta bese-

dila raznolika, včasih tudi hibridna, 

sveža, z nekaj še ne čisto razrešenih 

dilem na ravni sižeja in fabule. Včasih 

so za uprizarjanje izziv, a večinoma 

izziv, ki lahko prinese tudi gledališke 

presežke, tako užitek branja kot uži-

tek gledanja. 

Žirija: 

Vesna Jevnikar (predsednica)

Jakob Ribič

Tomaž Toporišič 
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Tomaž Toporišič
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Jakob Ribič

Bralne uprizoritve 
10-minutnih dramskih besedil 
študentov AGRFT

SREDA OB 16.3029. 3. 
Mestna knjižnica Kranj

Okrogla miza                                                                                                                                            

Prihodnost podpore slovenski 
dramatiki (strokovno srečanje)

ZDUS in DGR

SOBOTA 12.00–17.002. 4. 
Stolp Škrlovec

ČETRTEK OB 17.0031. 3. 
Galerija stolpa Škrlovec

Okrogla miza                                                                                       

Brati Cankarja – Reading Cankar
Slovenski center ITI, International Playwrights' Forum 

ITI, Crane Creations Theatre Company (Kanada)

PETEK OB 17.001. 4. 
Mestna knjižnica Kranj

Multimedijsko predavanje

Slovenska dramatika 
v izraelskem gledališču 

ČETRTEK 15.00–18.007. 4. 
Velika dvorana AGRFT

Dan nominirancev  
SLOGI in AGRFT  

PONEDELJEK OB 17.004. 4. 
Stolp Škrlovec

Okrogla miza                                                                                      

Infi ltracija na sceno 
DGKTS   

PETEK OB 21.001. 4. 
Stolp Škrlovec

Koncert                                                                                     

Senca tvojga psa 

ČETRTEK OB 20.007. 4. 
Stolp Škrlovec

Koncert                                                                                     

Piaf, Edith Piaf: Vesna Pernarčič

TOREK OB 17.005. 4. 
Mestna knjižnica Kranj

Pogovor                                                                                         

Slovenska dramatika 
v knjižnih izdajah 

Dodatni program
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Celje – Na Celjskem sejmu 
so hkrati s sejmom Agritech 
potekali 45. dnevi čebelar-
stva ApiSlovenija, ki so pri-
vabili čebelarje z dobro po-
nudbo čebelarske opreme 
pa tudi s predstavitvijo vpli-
va podnebnih sprememb na 
čebelarjenje in dobrih čebe-
larskih praks. Organizator, 
Čebelarska zveza Sloveni-
je (ČZS), je ob tej priložnos-
ti na novinarski konferenci 

predstavil lanske dosežke in 
letošnje načrte, ukrepe drža-
ve za izboljšanje položaja če-
belarjev in akcijo Dan saje-
nja medovitih rastlin, ki bo 
potekala 26. marca. 

Do nadomestila brez 
vlaganja vlog

»Lani je bila najslabša če-
belarska letina, kar pomni-
mo,« je dejal predsednik če-
belarske zveze Boštjan Noč, 
sicer čebelar s Sela pri Ži-
rovnici, in se ob tem državi 

zahvalil za pomoč. V zvezi so 
lani kljub prilagajanju epide-
miološkim razmeram nani-
zali nekaj uspehov, med ka-
tere prištevajo predvsem od-
prtje Hiše kranjske čebele v 
Višnji Gori, izdelavo 3D-kra-
njice in njeno predstavitev 
na Expu v Dubaju, sprejetje 
nacionalne poklicne kvalifi-
kacije apiterapevt, podelitev 
koncesije čebelarski zvezi 
za opravljanje javne službe 
v čebelarstvu za nadaljnjih 
sedem let ... Zadovoljni so, 
da bodo finančno nadome-
stilo v znesku pet evrov na 
čebeljo družino zaradi pod-
ražitve energentov dobili vsi 
čebelarji in da jim ga bo dr-
žava izplačala avtomatsko, 
brez vlaganja vlog. Kar za-
deva gospodarske posledice 
vojne v Ukrajini, jih najbolj 

občutijo pri sladkorju, ki se 
je v zadnjem času podražil 
za štirideset odstotkov.

Dva razpisa že objavljena, 
dva še bosta

Minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Jože Podgoršek je dejal, da 
so za pomoč čebelarjem ob 
lanski slabi letini predvideli 
milijon evrov, znesek za na-
ložbe v čebelarstvu zvišuje-
jo s 700 tisoč na 1,3 milijo-
na evrov v prihodnjem letu. 
Pred kratkim so objavili jav-
na razpisa za sofinancira-
nje nakupa čebelarske opre-
me in za racionalizacijo se-
zonske selitve panjev, še le-
tos bodo objavili dva – ene-
ga za sofinanciranje naku-
pa zdravil, ki so dovoljena v 
ekološkem čebelarstvu in za 

zatiranje varoj, in drugega 
za subvencioniranje vzreje 
čebeljih matic. V Evropski 
uniji so tudi vse bližje ure-
ditvi označevanja porekla 
medu po državi izvora.

Povrnitev dela trošarine 
za gorivo

Pomemben korak pri ize-
načitvi čebelarstva z ostalimi 
kmetijskimi dejavnostmi je 
sprejetje pravilnika, ki tudi 

čebelarjem omogoča povrni-
tev dela trošarine za gorivo, 
ki ga uporabljajo v čebelar-
stvu. Kot je dejal Aleš Bozo-
vičar iz ČZS, bodo povračilo 
dela trošarine lahko uveljav-
ljali čebelarji, ki čebelarijo z 

več kot 41 čebeljimi druži-
nami in je stacionarni čebel-
njak vsaj pet kilometrov od-
daljen od stalnega prebivali-
šča, pa tudi tisti, ki prevažajo 
čebele na vsaj deset kilome-
trov oddaljeno pašo.

Dan sajenja medovitih 
rastlin

Letošnji velik čebelarski 
dogodek bo tudi Dan saje-
nja medovitih rastlin, s ka-
terim želijo opozoriti na po-
men paše za čebele, čmrlje 
in druge opraševalce kme-
tijskih rastlin. Kot je dejal 
Tomaž Samec iz ČZS, so 
projekt doslej podprle šte-
vilne občine, podjetja, šole 
in posamezniki. S pomoč-
jo donatorjev in sponzor-
jev so zbrali denar za na-
kup 21.888 sadik medovitih 
rastlin, zagotovili so pet ti-
soč vrečk semena sončnic, 
ki jih bodo posadili tabor-
niki, v sodelovanju z Zavo-
dom za gozdove pa bodo po-
sadili še 9775 sadik. Za le-
tos načrtujejo posaditev 50 
tisoč sadik, sicer pa je nji-
hov cilj dva milijona medo-
vitih rastlin v desetih letih.

Več denarja za naložbe v čebelarstvu
Čebelarji bodo zaradi podražitve energentov prejeli finančno nadomestilo, prvič pa bodo lahko 
uveljavljali tudi povrnitev dela trošarine za pogonsko gorivo. Država bo za naložbe v čebelarstvu 
namenila več denarja. 

Boštjan Noč: 
»Spremeniti moramo 
dojemanje lepega 
travnika. Travnik ni lep, 
ko je zelen, ampak takrat, 
ko cveti. In vrt ni lep, 
ko je pokošen na kratko 
angleško travo, ampak 
takrat, ko je poln rož.«

Kot je povedal Simon Golob iz ČZS, je bila letošnja 
mila zima za čebelarje dokaj ugodna. Čebelje družine 
so dobro prezimile, čebele zdaj na cvetočih rastlinah 
že izkoriščajo prve letošnje vire nektarja in cvetnega 
prahu, nizke nočne temperature pa na srečo še ne 
omogočajo prehitrega razvoja rastlin.

Cveto Zaplotnik

Gorenja vas – Člani Združe-
nja kmečkih sirarjev Slove-
nije so se v nedeljo, 13. mar-
ca, zbrali na občnem zboru 
v Poljanski dolini. Za uvod 
so si v Stari Oselici ogleda-
li predelavo mleka na kmeti-
ji Pr' Leskovc. Kot je povedal 
mladi gospodar, 31-letni Ja-
kob Dolinar, kmetija leži na 
sedemsto metrih nadmor-
ske višine, obsega petdeset 
hektarjev zemljišč, od tega 
je trideset hektarjev gozda 
in dvajset hektarjev travni-
kov, še deset hektarjev trav-
nikov imajo v najemu. Redi-
jo okrog petdeset goved, od 
tega trideset krav molznic. 
Glavna dejavnost je prireja 
mleka, na dan namolzejo od 
petsto do šeststo litrov mle-
ka. Približno eno tretjino ga 
v okviru dopolnilne dejavno-
sti predelajo v mlečne izdel-
ke, preostalega prodajo lo-
ški kmetijsko-gozdarski za-
drugi. Njihov paradni izde-
lek je poltrdi sir Oselčan, si-
cer pa izdelujejo tudi sir z 
različnimi dodatki, jogurt, 
skuto, maslo, sir za peko na 
žaru ... Večino izdelkov pro-
dajo doma na kmetiji, preos-
talo pa v Domačih kotičkih v 
trgovinah loške zadruge pa 
tudi v trgovinici, ki jo je Jako-
bova partnerka Kristina od-
prla v Škofji Loki. »Čeprav je 
konkurenca na trgu vse huj-
ša, pa kakovostnih izdelkov 

ni problem prodati. Osnova 
za dober izdelek pa je dobro 
mleko,« pravi Jakob in doda-
ja, da jim je pri sirarstvu na 
kmetiji v pomoč tudi zdru-
ženje: obvešča jih o raznih 
birokratskih zadevah, orga-
nizira predavanja in tečaje, 
jim pomaga rešiti morebi-
tne strokovne probleme ...

Polovica v shemi Izbrana 
kakovost – kmečki

Sirarji so občni zbor na-
daljevali v Sokolskem domu 
v Gorenji vasi – najprej s 
predstavitvijo raziskav In-
štituta za mlekarstvo in 

probiotike ter z dejavnostjo 
podjetja Filtris, nato pa s 
predstavitvijo poročil o lan-
skem delu in letošnjega pro-
grama dela, volitvami no-
vega predsednika in orga-
nov združenja ter predstavi-
tvijo znamke Izbrana kako-
vost – kmečki. V združenju 
je bilo ob koncu lanskega 
leta 128 kmečkih sirarjev, od 
tega se jih je 57 lani vključi-
lo v shemo Izbrana kakovost 
– kmečki. Lani so se v okviru 
združenja izobraževali tudi 
o evropskih smernicah dob-
re higienske prakse v pro-
izvodnji obrtno izdelanih 

sirov in mlečnih izdelkov, 
na sestanku na ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter na kmetijsko-
-gozdarski zbornici je bila 
pomembna tema zagotovi-
tev dodatnega kadra – teh-
nologa v sirarstvu in mlekar-
stvu, za prizadete v potresu 
na Hrvaškem so zbrali štiri 
tisoč evrov ... 

Letos pomemben sirarski 
dogodek v Bohinju

In kaj načrtujejo letos? Od 
1. do 3. oktobra bo v Bohi-
nju mednarodna konferen-
ca Evropskega združenja 

kmečkih in obrtniških si-
rarn, Slovenija pa bo kot 
gostujoča država pripravi-
la mednarodno konferen-
co o planinskem sirarstvu 
ter ogled sirarn v Posočju 
in v Bohinju. Ob zaključku 
konference bo na Brdu 4. 
oktobra še tretji festival slo-
venskega sira. Letos bodo v 
združenju pripravili tudi za-
četni in nadaljevalni tečaj si-
rarstva v Triesdorfu in naj-
manj dve izobraževanji o 
evropskih smernicah dobre 
higienske prakse, oblikovali 
bodo predloge za spremem-
bo zakonodaje glede olajšav 
za kmečke obrate, sirarjem 
bodo pomagali pri načrtova-
nju sirarn in vzpostavitvi sis-
tema za zagotavljanje varne 
hrane, organizirali strokov-
no ekskurzijo na Hrvaško ...

Na marsikaterem 
področju za zgled drugim

Letošnji občni zbor je bil 
volilni, vendar ni prinesel 
bistvenih kadrovskih spre-
memb. Združenje bo še nap-
rej vodil Milan Brence s Pus-
totnikove kmetije v Gorenji 
vasi, ki je skupaj z ženo Žužo 
ledino slovenskega kmečke-
ga sirarstva oral že celo de-
setletje pred ustanovitvijo 
združenja. »Takrat ni bilo 
zakonodaje, ki bi kmetijam 
omogočala razvoj zasebne-
ga sirarstva, in vse, kar smo 
naredili, je bilo v nasprot-
ju s tedanjimi predpisi in 

miselnostjo,« se svojih za-
četkov spominja Milan, da-
nes pa z zadovoljstvom ugo-
tavlja: »Slovensko kmečko 
sirarstvo je v tridesetih le-
tih prišlo ob bok evropske-
mu, na marsikaterem po-
dročju smo vizionarji ali za 
zgled drugim – tudi Avstriji, 
ki ima dobro razvito kmečko 
sirarstvo, a slabše organizi-
rano. »Ponudbe malih sirar-
jev je na trgu vse več, a koli-
čina ni tolikšna, da je trg ne 
bi prenesel. Večji problem je 
v tem, da je to dejavnost, ki 
zahteva velik angažma člo-
veškega potenciala, zato je 
edina pot za nadaljnji razvoj 
tudi ekonomsko združeva-
nje,« pravi Milan. Na vpra-
šanje, kaj je glavni problem 
kmečkih sirarjev, odgovarja, 
da je začela kvaliteta izdel-
kov malo stagnirati oziroma 
nazadovati. »Prva generaci-
ja sirarjev se je sirarstva lote-
vala zelo odgovorno in se je 
za vse morala zelo potruditi, 
danes je tistim, ki se loteva-
jo predelave mleka, doseglji-
vo vse – znanje, tehnologija, 
trg,« pravi in dodaja, da tudi 
šolstvo ni sledilo potrebam 
malih kmečkih sirarjev po 
znanju, zato so znanje iska-
li na tujem ali so se izobra-
ževali s pomočjo tujih stro-
kovnjakov. Na občnem zbo-
ru se je združenju pridru-
žil tudi Inštitut za mlekar-
stvo in probiotike, kar bo po-
membno za pretok znanja.

Postali vizionarji in za zgled drugim
»Slovensko kmečko sirarstvo je v tridesetih letih prišlo ob bok evropskemu, na marsikaterem področju smo vizionarji ali za zgled drugim,« 
pravi Milan Brence, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije.

Dolinarjevi: mlada družinica ter Jakobova starša Danica in Zvonko
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so minuli konec tedna 
znova poostreno nadzirali hit-
rost. V radarskih meritvah z 
nadvozov so ugotovili štiride-
set prekoračitev hitrosti. Med 

drugim so v območju omeji-
tve 110 km/h obravnavali voz-
nika, ki je vozil s hitrostjo 194 
km/h, na območju omejitve 
130 km/h pa je bila največja 
izmerjena hitrost 195 km/h. 
Kot so napovedali, bodo nad-
zore še nadaljevali. 

Hitrost merili z nadvozov

Simon Šubic

Kranj – V petek popoldne se 
je na gorenjski avtocesti na 
priključku Kranj zahod v 
smeri Karavank zgodila pro-
metna nesreča z udeležbo 
treh vozil. Dva avtomobila 
sta poškodovana obstala na 
kraju, domnevni povzroči-
telj nesreče pa je pobegnil in 
na Podtaboru zapeljal z av-
toceste. Policisti so ga takoj 

začeli iskati, tudi preko jav-
nih objav. Kot so kasneje 
sporočili, proti domnevne-
mu povzročitelju že vodijo 
postopek. 

Po ugotovitvah policistov 
je voznik povzročil nesrečo, 
ker je s pospeševalnega pasu 
nevarno zapeljal direktno 
proti prehitevalnemu pasu. 
V nesreči je nastala materi-
alna škoda, povzročila pa je 
tudi daljši zastoj. 

Nevarno zapeljal na 
avtocesto in pobegnil

Po trčenju na avtocesti je povzročitelj nesreče pobegnil.
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Simon Šubic

Jesenice – Na območju ce-
lotne Slovenije (razen na ob-
močjih s snežno odejo) je še 
naprej razglašena velika po-
žarna ogroženost naravne-
ga okolja. Razglas velja do 
preklica. V naravnem okolju 
je poleg požiganja in odme-
tavanja gorečih ali drugih 
predmetov ali snovi, ki lah-
ko povzročijo požar, prepo-
vedano tudi kuriti, požigati 
na območjih ob infrastruk-
turnih objektih, kuriti kre-
sove, zunaj pozidanih po-
vršin uporabljati predmete, 
naprave ali izvajati aktivno-
sti, ki lahko povzročijo po-
žar, ter izvajati ognjemete. 

Da je trenutno v naravi 
potrebna velika previdnost, 
dokazujeta tudi naslednja 
primera. V nedeljo popol-
dan je namreč zaradi odla-
ganja vročega pepela gore-
lo v gozdu v naselju Kolovec 
v občini Domžale. Požar na 
okoli 600 kvadratnih me-
trih gozdne podrasti so po-
gasili gasilci Centra zašči-
te in reševanja Domžale in 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Rova. Na Cesti revo-
lucije na Jesenicah pa je v ne-
deljo pozno popoldne občan 
kuril odpadne krpe. Prišlo je 
do manjšega požara na pros-
tem, ki so ga še pred priho-
dom gasilcev pogasili stano-
valci.

Še vedno razglašena 
velika požarna ogroženost

Kranj – Kranjski policisti so v petek dopoldan od poštenega 
varnostnika prevzeli najden denar, ki ga je nekdo pozabil na 
bankomatu. Manj sreče je imela občanka, ki je denar pozabila 
na bankomatu na Jesenicah. Policistom je namreč prijavila 
tatvino denarja. Prijavo policisti še preverjajo, ker obstaja tudi 
možnost, da je denar zavaroval že bankomat sam, ker ni bil 
vzet iz reže.

Pozabljen denar na bankomatu

Kranj – Kranjski policisti so obravnavali primer ropa na jav-
nem kraju v Kranju, ki se je zgodil v noči na soboto. Storilec 
je oškodovanca lažje poškodoval in mu iz žepa odtujil manjši 
znesek denarja. Proti domnevnemu osumljencu poteka pred-
kazenski postopek.

Občana oropal ponoči

Zgornje Bitnje – Pred dnevi so v Zgornjih Bitnjah našli italijansko 
minometno mino iz druge svetovne vojne. Pripadnika Državne 
enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gorenj-
ske in ljubljanske regije sta mino varno uničila v bližini najdbe.

V Bitnjah našli minometno mino

Simon Šubic

Komna – Gorski reševal-
ci tudi zadnji konec tedna 
niso počivali. V nedeljo po-
poldan si je planinka pri ses-
topu s Komne proti Savici 
poškodovala nogo. Zdrsni-
la je na poledeneli planinski 
poti. Gorski reševalci iz Bo-
hinja in Tolmina ter dežur-
na ekipa helikopterske nuj-
ne medicinske pomoči in 
gorskih reševalcev z Brnika 
so poškodovano planiko os-
krbeli, nato pa s helikopter-
jem Slovenske vojske prepe-
ljali v jeseniško bolnišnico. 

V soboto popoldan si je na 
poti z Dovške Babe planin-
ka zlomila nogo. Med umi-
kanjem drugim planincem 
na poti je padla na kamenju. 
Gorski reševalci iz Mojstrane 
so jo oskrbeli in prepeljali v 
dolino, kjer so jo predali re-
ševalcem Nujne medicinske 
pomoči Jesenice.

Nogo si je poškodoval tudi 
planinec, ki mu je v četrtek 
zdrsnilo pri sestopu z Ratitov-
ca. Gorski reševalci iz Škofje 
Loke so ga oskrbeli na kraju 
zdrsa in ga prenesli v dolino 
do reševalcev Nujne medicin-
ske pomoči Škofja Loka.

V gorah pogosti zdrsi

Kamniška Bistrica – V petek dopoldan je v kamnolomu Calcit v 
Kamniški Bistrici pri gozdarskih delih drevo hudo poškodovalo 
traktorista. Gorski reševalci iz Kamnika so mu na kraju nesre-
če oskrbeli poškodovan hrbet, gleženj in roko ter ga prenesli 
do reševalnega vozila, s katerim so ga reševalci prepeljali v 
ljubljanski klinični center. 

Drevo padlo na traktorista

Maša Likosar

Ljubljana – Neprilagojena 
hitrost je še vedno med naj-
pogostejšimi vzroki za pro-
metne nesreče z najhujšimi 
posledicami. Med 1. januar-
jem in 11. marcem letos se je 
po trenutno dostopnih zača-
snih podatkih na slovenskih 
cestah zaradi neprilagojene 
hitrosti zgodilo 480 prome-
tnih nesreč. Dve osebi sta v 
teh prometnih nesrečah iz-
gubili življenje, 24 oseb je 
bilo hudo, kar 197 pa lažje 
poškodovanih.

Policija je lani ugotovila 
124.421 kršitev cestnopro-
metnih predpisov s področ-
ja hitrosti, ki sicer predsta-
vljajo približno tretjino vseh 
ugotovljenih kršitev. Zaradi 
neprilagojene hitrosti je bilo 
lani zabeleženih 2.982 pro-
metnih nesreč, kar je šest 
odstotkov več kot leta 2020, 
zaradi neprilagojene hitrosti 
pa je umrlo 49 oseb. Število 
hudo telesno poškodovanih 
se je v letu 2021 v primerja-
vi z letom poprej povečalo 
za 14 odstotkov, število lažje 
telesno poškodovanih pa za 
9 odstotkov. Najpogostejši 
povzročitelji prometnih ne-
sreč so bili vozniki osebnega 
avtomobila, sledijo kolesar-
ji in vozniki enoslednih mo-
tornih vozil. Med povzroči-
telji prometnih nesreč za-
radi neprilagojene hitrosti v 
lanskem letu izstopata staro-
stni skupini od 18 do 24 let 
in od 25 do 34 let. Udeležen-
ci iz teh dveh starostnih sku-
pin so povzročili skoraj polo-
vico prometnih nesreč zara-
di neprilagojene hitrosti. 

Največ prometnih ne-
sreč s smrtnim izidom zara-
di neprilagojene hitrosti se 
zgodi ob koncih tedna, lani 
je 20 oseb umrlo v soboto ali 
nedeljo. Kar 18 od 49 oseb je 

zaradi neprilagojene hitro-
sti umrlo med 20. zvečer in 
1. uro zjutraj. »Resno skrb 
vzbuja tudi dejstvo, sta vo-
žnja pod vplivom alkohola in 
neprilagojena hitrost pogo-
sta in žal vse prevečkrat uso-
dna kombinacija v prome-
tnih nesrečah,« so poudarili 
na Agenciji, kjer so pripravi-
li novo medijsko kampanjo 
z naslovom Najhitrejši vča-
sih ne pridejo na cilj, s ka-
tero želijo javnost opozori-
ti na pomen voznim razme-
ram prilagojene hitrosti, na 
ustrezno varnostno razdaljo 
in zaviralno pot. Skupaj s po-
licijo so jo včeraj predstavili 
na novinarski konferenci ob 
začetku nacionalne preven-
tivne akcije Hitrost.

Objestna vožnja se lahko 
konča usodno

Na novinarski konferenci 
je direktor Agencije za var-
nost prometa Jože Hribar 
dejal, da številni dejavniki, 
ki so povezani z objestno, 
tvegano in neprilagojeno vo-
žnjo, povečajo nevarnost za 
nastanek prometne nesre-
če. »Slovensko javnost po-
zivamo, naj z umirjeno vo-
žnjo vsakdo prispeva k var-
nim potem za vse udeležen-
ce. Omejitve hitrosti so na-
menjene za našo lastno var-
nost. Zmerno in odgovorno 
vozite zato, ker se objestna 
vožnja lahko konča usodno, 
ne zato, da vas ne doleti ka-
zen,« je poudaril. 

Robert Vehovec iz Sektor-
ja prometne policije na Ge-
neralni policijski upravi je 
ob tem pojasnil, da v četrtek, 
24. marca, ko vozniki tako v 
Sloveniji kot vseh državah 
EU lahko pričakujejo mara-
ton nadzora hitrosti, policija 
načrtuje delovanje na okoli 
šeststo lokacijah. »Tako kot 
je praksa že zadnjih nekaj 

let, bo slovenska policija 
tudi tokrat objavila lokacije, 
na katerih bomo delovali, na 
ta način pa želimo pokazati, 
da želimo delovati predvsem 
preventivno,« je dejal Veho-
vec in še opomnil, da smo za 
dobro prometno varnost od-
govorni vsi skupaj.

Anamaria Hren, vodja 
Sektorja za razvoj in koordi-
nacijo varnosti cestnega pro-
meta AVP je dejala, da delež 
neprilagojene hitrosti med 
vsemi smrtnimi prometni-
mi nesrečami znaša 39 od-
stotkov, kar je še enkrat to-
liko kot pri vseh prometnih 
nesrečah. »Mladi od 18 do 24 
let so statistično precej bolj ri-
zični kot starejši vozniki mo-
tornih vozil, saj povzročijo 
skoraj štirikrat toliko prome-
tnih nesreč zaradi neprilago-
jene hitrosti. V zadnjem 9-le-
tnem obdobju ostaja neprila-
gojena hitrost ključen vzrok 
za smrtne prometne nesre-
če. V obdobju 2013–2021 je 
zaradi nje na slovenskih ce-
stah življenje izgubilo za se-
dem polnih avtobusov ljudi 
oziroma 356 oseb. Še veliko 
več pa jih je ostalo hudo po-
škodovanih, zaznamovanih 
za vse življenje, zaradi česar 

trpijo ne le sami, temveč tudi 
njihovi bližnji in prijatelji,« 
je poudarila. 

Hitreje vozite, siloviteje 
boste trčili

Na podlagi statističnih po-
datkov je dokazano, da je v 
primeru trka vozila v pešca 
ali kolesarja pri hitrosti 30 
km/h tveganje za smrtne ali 
hude poškodbe pešca rela-
tivno majhno, pri večjih hi-
trostih pa se tveganje izra-
zito poveča. Trk avtomobi-
la pri hitrosti 50 km/h v peš-
ca je enak padcu z višine 9,8 
metra. Pri hitrosti vozila 60 
km/h je verjetnost preživetja 
pešca samo še 10 odstotkov, 
tveganje za smrt pa kar 90 
odstotkov. Agencija in polici-
ja zato opozarjata, da so ome-
jitve hitrosti v naseljih, ob-
močjih umirjenega prometa 
in območjih omejene hitrosti 
namenjene predvsem zašči-
ti ranljivejših udeležencev v 
prometu. »Hitreje vozite, si-
loviteje boste trčili, kar lah-
ko pomeni razliko med hudo 
prometno nesrečo in lahkim 
trčenjem. Dosledno upošte-
vajte vse omejitve hitrosti in 
prilagajajte hitrost razme-
ram na cesti,« še poudarjajo. 

Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj
Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s policijo včeraj začela evropsko usklajeno nacionalno 
preventivno akcijo Hitrost, ki bo potekala do 27. marca. Policija bo v tem času po vsej Sloveniji izvajala 
poostren nadzor hitrosti. V četrtek, 24. marca, pa bo v skorajda vseh državah Evropske unije potekal še 
maraton nadzora hitrosti. 

Na novinarski konferenci so v napravi prikazali trčenje pri 
hitrosti enajst kilometrov na uro. / Foto: Primož Pičulin



Alenka Brun

B
il bi navaden zim-
ski sončni pone-
deljek na Krvav-
cu, če smučišče 
ne bi gostilo živah-

ne prireditve Gourmet Cup 
Ljubljana, kjer si v roke seže-
ta smučanje in kulinarika. 
Tudi tokrat se je na dogod-
ku dan začel z zajtrkom, za 
katerega sta letos poskrbela 
kuharski mojster Sebastjan 
Elbl iz ljubljanske Gostilne 
na Gradu z ljubljanskim zaj-
trkom iz lokalnih živil, dru-
gi del zajtrka pa je bil iz lini-
je inovativnih kulinaričnih 
izdelkov Ane Roš in Tuša, ki 
povezujejo vrhunsko kuli-
nariko in izkušene sloven-
ske proizvajalce ter recepte 
omenjene svetovno znane 
mojstrice.

Po kraljevskem zajtrku je 
sledil žreb startnih številk za 
smučarje in deskarje, ki so 
se v osmih kategorijah pote-
govali za najvišje stopničke 
pokala Gourmet. Za pravo 
senzacijo in odprtje proge 
je poskrbel uspešni deskar 

na snegu Tim Mastnak. V 
napet boj za glavno nagra-
do, enoletni najem pomi-
valnega stroja, se je poda-
lo 92 tekmovalcev, z najbo-
ljšim rezultatom tekme pa 
jo je osvojila Neža Hrovat z 
gorenjske Kmetije in bara 
Bršca v Poljčah. Medtem ko 
je moški del zasedbe Hro-
vat iz Poljč, Rudi, posegel 

po prvem mestu med gos-
tinci. Oba sta bila tudi prva 
v kategorijah mlajše ženske 
in starejši moški. Pri starej-
ših ženskah je slavila Kra-
njčanka Maja Zagoričnik 
(GTV – Gorenjska televizi-
ja), pri mlajših moških pa 
Arne Karnel iz podjetja Ahac 
iz Grobelnega. Med vinar-
ji sta prvi dve mesti zasedla 
Rok Koželj in Matic Marin-
šek (Koželj, Hiša dobrih vin 
iz Most pri Komendi), bron 
pa je šel dejansko v roke 
vinarju, tokrat iz pomur-
ske regije, Danilu Steyerju. 
Med deskarji je bil najbolj-
ši Andraž Tuš iz Engrotu-
ša, medtem ko je gorenjske 
barve dobro zastopal danes 
gostinec Jani Klemenčič iz 
blejske Restavracije Špica. 
Osvojil je drugo mesto.

Kulinarični del je tokrat 
potekal na skupni snež-
ni mizi z več kulinarični-
mi postajami. Za razigrane 

brbončice so skrbeli dija-
ki in študentje sedmih gos-
tinskih šol iz Slovenije, ki so 
svoje avtorske jedi ustvarja-
li pod budnim očesom men-
torjev in slovenskih kuhar-
skih mojstrov. Na Gourme-
tu na snegu so letos navduše-
vale jedi iz lokalnih in sezon-
skih sestavin. Gorenjsko sta 
predstavljali dve šoli: Viš-
ja strokovna šola za gostin-
stvo, velnes in turizem Bled 
ter kuharski mojster Davor 
Družinec (Hotel Astoria), 
pri katerih sta kuhalnici vrte-
la študenta Lan Drinovec ter 
Maša Bencak, šolski men-
tor pa je bil Jože Zalar. Stre-
gla sta svinjski file v jane-
ževi omaki z glazirano rde-
čo peso, krompirjevo espu-
mo s čebulo in kumino ter 
ocvrt svinjski trebuh; in pa 
Srednja gostinska in turisti-
čna šola Radovljica pod bud-
nim očesom mojstra Uroša 
Štefelina (Hiša Linhart). Tu 

SMUČANJE IN HRANA
Na Krvavec se je vrnil Gourmet Cup Ljubljana. Že šestega smučarsko-kulinaričnega druženja so se 
udeležila številna znana imena iz sveta gostinstva, domačih vinskih in kuharskih zgodb. Za kulinariko 
pa so ponovno poskrbeli mladi talenti gostinskih šol pod budnim očesom znanih kuharskih mojstrov. 

Ekipa Hiše Linhart, restavracije in hotela iz Radovljice

Tomaž Bolka se je v ponedeljek udeležil Gourmet Cup 
Ljubljana, na Večerji na zajli pa je bil zadolžen za sladico.

sta se trudila dijaka Maks 
Filipič in Nik Jošt, njuna 
mentorica pa je bila Gabri-
jela Jošt. Jed so Radovljiča-
ni poimenovali pohod po 
Bohinju, sestavljali pa so jo 
goveji jezik s polento trdin-
ko, solato kimči, majone-
zo iz zelišč in rdeče pese ter 
hrustovcem. Znani kuhar-
ski mojster Igor Jagodic, ki 
tudi prihaja iz Gorenjske, je 
bdel nad dijaki Srednje šole 
za gastronomijo in turizem 
v Ljubljani, postregli pa so 
krvavico z dimljeno postrv-
jo, pirejem gomoljne zele-
ne, peno dimljene postrvi, 
jabolkom in stebelno zele-

no. Potem pa so sodelova-
li še predstavniki Biotehni-
škega izobraževalnega cen-
tra Ljubljana (kuharski moj-
ster Izidor Kržišnik iz Lan-
derika) in Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje 
(kuharski mojster Rok Mar-
tinčič iz Gostilne Jež), kjer 
se je večina ustavila zaradi 
sladkega grižljaja. Pripravili 

so pehtranovko po naše. Pri 
Višji strokovni šoli za gos-
tinstvo in turizem Maribor 
(kuharski mojster Sebas-
tjan Plevčak in Restavraci-
ja 7) so stregli špeclje, Sre-
dnja poklicna in strokovna 
šola Zreče pa je ustvarjala 
pod budnim očesom finali-
sta sedme sezone kuharske-
ga tekmovanja MasterChef 
Slovenija Žiga Gabrovca.

Ponedeljek so udeležen-
ci Gourmet Cup Ljubljana 
zaključili z »après ski« zaba-
vo v dolini. Glavna zvezda 
zabave je bil glasbenik Vili 
Resnik, za presenečenje pa 
je poskrbel Sandi Murovec - 

Muri, ki je navzoče še dodat-
no ogrel z zadnje čase že kar 
himno rekreativnih smučar-
jev, pesmijo Cik cak. V torek 
pa se je zgodila še tradicio-
nalna Gourmet Večerja na 
zajli, kjer je tokrat gostoval 
kuharski mojster Janez Bra-
tovž, le za sladico je poskr-
bel Tomaž Bolka iz Gostil-
ne Krištof. 

Kulinarični živžav na Krvavcu je pospremilo idealno vreme.

Pohod po Bohinju

Znani slovenski kuharski mojster Marko Pavčnik in 
gorenjski gostinec Jani Klemenčič 
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Mateja Rant

D
rugošolci iz OŠ 
Simona Jenka 
so poskrbeli za 
sladek začetek 
pomladi, zato so 

se je še toliko bolj razveseli-
li. Gregorjevo so se namreč 
odločili praznovati s ptički 
iz sladkega kvašenega testa, 

sta razložili učiteljici gospo-
dinjstva Irena Hudobivnik 
in Nina Koren Maček.

Projekta, ki so ga naslovi-
li Od zrna do kruha, so se v 
okviru dneva dejavnosti na 
šoli lotili ob pomoči učitel-
jic gospodinjstva in razred-
ničark, sodelovalo pa je tudi 
nekaj učencev izbirnega 
predmeta sodobna pripra-
va hrane. »Najprej so učenci 

spoznali, kaj vse je potreb-
no, da dobimo moko. Opa-
zovali so semena različnih 
vrst žit in si ogledali pšeni-
čno zrno v prerezu,« sta raz-
ložili učiteljici gospodinj-
stva. Nato so drugošolce sez-
nanili še s pripravo kvašene-
ga sladkega testa. Iz njega so 
po navodilih sami oblikova-
li sladke ptičke, pri peki pa 
so jim na pomoč priskočili 

tudi kuharji. In tako kot nas 
v naravi ptički razveseljuje-
jo s petjem, so nasmeh na 
obraze otrok narisali tudi 
pečeni sladki ptički, sta bili 
z izvedbo dneva dejavnos-
ti zadovoljni Irena Hudobi-
vnik in Nina Koren Maček. 
Pečene ptičke so odnesli s 
seboj domov, da so se z nji-
mi posladkali skupaj z osta-
limi družinskimi člani.

SLADKI PTIČKI
V okviru projekta Od zrna do kruha so učenci drugih razredov Osnovne šole Simona Jenka Kranj 
pomlad pričakali s sladkimi ptički.

Drugošolci OŠ Simona Jenka Kranj so pomlad pričakali s sladkimi ptički. / Foto: arhiv šole

Vsak je svojega ptička lahko odnesel domov in se z njim 
posladkal v krogu družine. / Foto: arhiv šole

Alenka Brun

P
ečena postrv z 
blanširano in 
zabeljeno zelenja-
vo, grahova juha s 
popečeno čebulo, 

kuhana krača s pehtranovi-
mi štruklji in jabolčno-hru-
škovo omako, piščančje kra-
čke ter za sladico fige, kuha-
ne v rebuli in servirane na 
cvrtnjaku. Preprosto, a oku-
sno. Čisto za konec pa so na 
mize v gostilnici prispele 
še sirne plošče s kutinovim 
sirom oziroma želejem, kar 
je še dodatno razveseljevalo 
brbončice prisotnih. Tokra-
tna srednjeveška večerja 
je bila namreč razprodana 
in prav nikogar ni motilo, 
da sta jih na mizi pričaka-
li leseni žlici, po krači je pa 
večina posegla kar z roko. 

Srednjeveški večer v Kam-
niku so »zakrivile« Darja 
Pirš, ki jo poznamo iz kam-
niške Vratarnice, Polona 
Janežič (Obujeni okusi) in 
pa obraz iz enega preteklih 

televizijskih kuharskih 
šovov MasterChef Slove-
nija Kristina Jakopič. Sled-
nja je sicer doma v Žirovni-
ci in je cvetličarka, ki pa ji 
je uspelo ljubezen do cvetja 

združiti še z ljubeznijo do 
kuhe. Pravi, da jo je po Mas-
terChefu »v roke vzel« Luka 
Jezeršek, lahko pa jo srečate 
tudi v Vratarnici, kjer poma-
ga. 

Ideja o srednjeveški večer-
ji se je utrnila Pirševi, potem 
sta meni dorekli skupaj s 
Polono Janežič, ki je bila 
v času dogodka s Kristino 
Jakopič za štedilnikom maj-
hne kuhinje v gostilni Pri 
podkvi. Janežičevo sicer 
izjemno zanima zgodovin-
ska prehrana, še posebno 
rimska. Izvemo, da je bila 
pa do nedavnega zaposlena 
kot arheologinja v mestnem 
muzeju v Ljubljani, sedaj si 
je vzela nekaj časa zase, ker 
aprila odhaja na Dansko, 
kjer bo kuhala v srednjeve-
ški restavraciji. Če se bo le 
dalo, bo ostala, pove. 

(Se nadaljuje)

SREDNJEVEŠKI OKUSI V 
SREDIŠČU KAMNIKA (1)
Gostilnica Pri podkvi v starem mestnem jedru Kamnika, tik pod Malim gradom, je na gregorjevo 
oživela. Gostila je zanimiv kulinarični dogodek – srednjeveško večerjo, ki so jo »zakuhale« Darja Pirš, 
Polona Janžič in Kristina Jakopič.

Darja Pirš, Polona Janžič in Kristina Jakopič

Pečena postrv z blanširano in zabeljeno zelenjavo

Kuhana krača, piščančje kračke in pehtranovi štruklji; 
na mizo pa je potem prispela še izjemno okusna 
jabolčno-hruškova omaka.

Z roko v roki 

Z roko v roki skozi dan,
skozi dlan.
V objemu jutra,
s šepetom v laseh,
skozi korak v podkožje v dan.

Skozi noč.
Misli ob tebi,
s teboj. 
Ti v meni,
jaz s teboj. 
Postoj. 

V klepetu večerne zarje, 
v poljubu jutranje rose, 
v nemirnih nočeh, 
z jadri v jutro valovi bučijo. 

Anastazija

Ni kaj, pomlad se prebuja oziroma je že prišla, z njo pa 
pesmi, posvečene ljubezni, ki je ni nikoli preveč. Meta

PESMI MLADIH



»Depresija« 
Pišem vam zaradi svoje depre-
sije, ki traja že nekaj let. Stara 
sem 34 let in ne vidim poti nap-
rej. Ali se mi bo kdaj obrnilo 
na bolje? 
Živimo v težkih časih. Doga-
jajo se nam spremembe, 
ki jih pravzaprav nismo več 
navajeni, čeprav je vsa zgo-
dovina človeštva bila bolj ali 
manj prepredena s pretre-
si. V Evropi smo v zadnjih 
sedemdesetih letih po drugi 
svetovni vojni živeli zelo mir-
no, prihodnost se je zdela 
pozitivna. Vendar ljudje ne 
bi bili ljudje, če ne bi pokva-
rili stvari. V svoji pohlepno-
sti smo želeli/želimo vedno 
več, vedno manj pa smo pri-
pravljeni storiti za to. Zato se 

nas je življenje lotilo na svoj 
način. Vam je življenje nalo-
žilo depresijo. Epidemija je 
vaše stanje še poslabšala, 
saj niste dobili podpore iz 
okolice oziroma se je vsaj 
vam zdelo, da je ne dobivate. 
Vendar pa to ni res. Ozrite se 
okoli sebe, saj imate pomoč 
na dosegu rok. Tablete vam 
bodo pomagale vzpostavi-
ti ravnovesje (da, tablete, 
ki niso nič slabega), za vse 
drugo se morate boriti sami. 
Na dolgi rok vam bo uspelo, 
vendar boste morali garati. 
Poiščite si dobrega terapev-
ta, s katerim bosta korak po 
korak predelala vaše težave. 
Trenutni ni videti preveč obe-
taven, ker se energijsko ne 
ujemata. Prečešite svoj ožji 

krog prijateljev. Kdo je pozi-
tiven in vas spodbuja, kdo 
pa vam samo tarna in odlaga 
svoje težave na vaša rame-
na? Saj veste, življenje je kot 
vlak, nekateri vstopijo, neka-
teri izstopijo, nekateri se vso 
pot peljejo z nami. Brez slabe 
vesti pustite nekatere, naj se 
poslovijo. V veliko podporo 
vam bo bližnja ženska ose-
ba (mama, teta ...). In pred-
vsem govorite o svoji težavi. 
Pogovor je za vas eno najpo-
membnejših zdravil, zato se 
le odprite ljudem. Lepo vas 
pozdravljam.

»Prihodnost«
Sprašujem za svojo zvezo. Z 
možem imava tri otroke, ven-
dar pa se najina zveza krha. 
Mislim tudi, da ima mož dru-
go. Za vse sem sama in mi je 
zelo težko. 
Poskrbite za otroke. Otroci 
niso nič krivi, zato jih posku-
site razbremeniti. Najstarej-
ša punčka, ki je zelo resna, 

bo v šoli nadvse uspešna in 
ima zelo svetlo prihodnost. 
Omogočite ji vso izobrazbo, 
ki vam bo dosegljiva. Fantka 
sta še majhna, a že čutita 
nesoglasje v družini. Vi se 
boste morali odločiti, kako 
naprej. Ali boste vztrajali ali 
ne. Druga ženska obstaja in 
je precej močna. Vi ste pa 
tisti, ki boste morali sprejeti 
pomembne stvari. Vprašajte 
se, ali mu še lahko zaupate 
ali pa je vajin odnos že tako 
skrhan, da ni več mogoče 
popraviti razmerja. Premi-
slite, saj ste še dovolj mladi, 
da lahko ustvarite nov, bolj 
srečen odnos. Morebitni 
novi partner je že v vaši bli-
žini. Vi sicer o njem tako še 
ne razmišljate, toda včasih 
je treba nekaj spremeniti, da 
se življenje obrne na bolje. 
Otroci so vam v veselje in 
uteho in tudi novi partner bi 
jih lepo sprejel. Ne obupaj-
te, za vsakim dežjem posije 
sonce! Srečno.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Alenka Brun

S
lavljenec se je rodil 
ravno na jožefo-
vo, kar je botrova-
lo izbiri njegove-
ga imena. »Mama 

je pripovedovala, da niso nič 
premišljevali, kako mi bo 
ime,« pove. »Če je bil rojen 
19. marca, ko je Jožef, je bil 
Jože. Tako imam god in roj-
stni dan hkrati, kar se mi zdi 
res praktično.«

Homan že od rojstva živi 
na Laborah. Tam je kot mla-
denič začel graditi hišo, pov-
sem sam, s samokolnico z 
lesenim kolesom in lopa-
to. Vsa okna je izdelal sam. 
Takrat ni bilo gradbene-
ga materiala, da bi ga lah-
ko kupil kot danes. Skupaj 
so praznovali poroko in seli-
tev v novo hišo. To je bilo leta 
1969. Njegova soproga bo 
letos dopolnila 73 let, par pa 

je tudi že praznoval častitlji-
vih petdeset let poroke.  

V zakonu sta se Homano-
vima rodila sin in hči, ki ima-
ta tudi že sama svoje druži-
ne, tako da ima slavljenec 
sedem vnukov, kar dvakrat 
dvojčke, in že dve pravnuki-
nji, Mašo in Gajo. 

Zdravje mu dobro služi. 
Zelo rad gre na Šmarjetno 
goro, kamor je veliko zahajal 
tudi v mladih letih. Nekaj časa 
je celo treniral sankanje. Spo-
mni se, da so šli včasih s san-
mi tudi po desetkrat v enem 
popoldnevu gor in dol ...

Jože Homan ni imel lah-
ke mladosti. Očeta ni niko-
li videl, saj ga ni niti poznal. 
Rojen je bil ravno v času, ko 
je bil oče v taborišču (Ham-
burg), kjer je novembra 1942 
umrl. Tako je skupaj z dvema 
bratoma odraščal ob mami. 
Še pred vojno je bil oče sodar 
in je družini zapustil delav-
nico, zato sta se s starejšim 

bratom Viktorjem oba izuči-
la za sodarja. Brat je še čisto 
mlad prevzel delavnico. Ko 
je on hodil v vajeniško šolo, 
je bil brat njegov »majster«. 
A časi niso bili naklonjeni 
obrtnikom. Lesene sode sta 
izpodrinili plastika in kovi-
na. Tedaj so vsi šli v tovarne. 
Sode sta Homanova izdelo-
vala le še za hobi. Pri vojakih 
je pridobil še poklic voznika 
tovornjaka. Potem je najprej 
delal v Iskri za trakom, nato 
v mizarski delavnici, vozil 
je tudi kombi. Kasneje je 
pri Merkurju sedel za volan 
tovornjaka. Ob delu je nare-
dil poslovodsko šolo, ven-
dar pravi, da svobode vozni-
ka tovornjaka nikoli ni hotel 
zamenjati za prodajni pult v 
trgovini. Ni mu bilo žal.

Od malega je tudi zvest 
gasilskemu društvu v Stra-
žišču. Ima vse najvišje čine 
in priznanja tudi na občinski 

ravni. Vedno rad pomaga, 
kjerkoli je treba, vedo pove-
dati njegovi najbližji. Skrb za 
vrt in hišo sta njegova konji-
čka. 

Osemdeseti rojstni dan 
je Jože Homan prazno-
val v gostišču Pri Marku v 
Crngrobu. Brata sta že oba 
pokojna, nihče od njiju ni 
dočakal osemdeset let, izve-
mo. Se pa zato po drugi stra-
ni veča njegova družina. 
Otroci in vnuki imajo tudi 
številne talente in tokrat-
no praznovanje je minilo v 
znamenju pesmi, zdravice, 
obujanja spominov ob gle-
danju starih fotografij. Prip-
ravili so krajši program, rav-
no tako pa ni šlo brez tor-
te. Na njej sta bila narisana 
gasilska čelada in sod. Čep-
rav se s sodarstvom slavlje-
nec že dolgo ne ukvarja več, 
je to redek poklic, na katere-
ga je izjemno ponosen.

Jože Homan poudari, 
da je, kar pomni, pri hiši 
Gorenjski glas. Časopis je 
imel naročen tudi pri voja-
kih, ko je vojaški rok med 
letoma 1961 in 1963 slu-
žil v Sisku in Petrinji. Spo-
mni se, da so ga nadrejeni 
kar malo postrani gledali in 
velikokrat pospremili nje-
govo branje s pripombo: 
»Kaj vi, Janezi, vedno bere-
te neke nemške časopise …« 
Nasploh rad prebira časopi-
se. Meni namreč, da nisi 
pravi Gorenjec, če nimaš 
naročenega Gorenjskega 
glasa. Tudi glasovcem želi 
še na mnoga leta. 

RAD PREBIRA ČASOPISE
Jože Homan se je rodil 19. marca 1942. V soboto je praznoval osemdeseti rojstni dan.

Jože Homan s šopkom za 
rojstni dan / Foto: osebni arhiv

Fotografija iz preteklosti: slavljenec v hribih / Foto. osebni arhiv 

V soboto, 12. marca 2022, sta na Bledu zakonsko zvezo 
sklenila Primož Oman in Petra Berčič, v sredo, 16. marca 
2022, pa so se na Bledu poročili Jure Grmek in Jana Tavčar 
ter Jurij Korošec in Almina Duraković. 

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 41 
otrok, od tega 20 dečkov in 21 deklic. Najtežji je bil deček 
s 4440 grami, najlažji pa prav tako deček – tehtal je 2820 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 10 dečkov in 6 deklic. 
Najtežja in najlažja sta bili deklici. Najtežji je tehtnica 
pokazala 4040, najlažji pa 3060 gramov.

Novorojenčki

Pavla Gregorič iz Kamnika je stoti rojstni dan praznovala 
že 19. januarja, a lepih želja nikoli ni preveč, zato je bila 
minuli torek vesela tudi obiska župana Mateja Slaparja 
in predsednika Društva upokojencev Kamnik Vinka Pola-
ka. Prisluhnila sta njeni življenjski zgodbi, ki je bila polna 
preizkušenj, a kljub vsemu se spomni tudi mnogih lepih 
stvari. Ko se je upokojila, se je posvečala vrtu, vnukom, 
kuhanju in peki sladic. Pohvalila se je lahko tudi z ročnimi 
spretnostmi; svoje kvačkarije je precej časa tudi prodajala 
v nekdanji trgovini Tip-Top na Glavnem trgu v Kamniku. 
Zdaj rada rešuje križanke, vsak dan pregleda časopis in 
poročila, uživa v nadaljevankah ter si rada ogleda tudi 
kakšen film. Razen kuhanja še vedno poskrbi sama zase.

Kamničanka Pavla Gregorič dopolnila sto let

Stoletnica Pavla Gregorič
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                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.

w
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.

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, 1. aprila 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.

www.gorenjskiglas.si  
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

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

Štruklji s čemažem in skuto
V gozdovih že diši po čema-

žu, ki s svojo značilno aromo 
in okusom prijetno popestri 
našo kuhinjo. Ker ni le dober, 
temveč tudi izjemno zdrav, je 
prav, da izkoristimo njegovo 
sezono, kolikor se le da. 

Za pripravo štrukljev s če-
mažem in skuto potrebuje-
mo: za testo: 0,5 kg pšenič-
ne moke, 1 jajce, 1 žlico olja, 
1 žlico kisa, sol, 2 dl vode, olje 
za premaz; za nadev: 400 g 
skute, 150 g kisle smetane 
ali navadnega jogurta, 1 jaj-
ce, 2 žlici pšeničnega zdro-
ba, ščep soli, 3 velike pesti 
svežega čemaža.

Priprava testa: Moko pre-
sejemo v posodo, posolimo 

in na sredini naredimo jami-
co, v katero nalijemo vodo, 
olje in kis. Dodamo še jaj-
ce in vse skupaj zamesimo 
v testo. Testo gnetemo toli-
ko časa, da postane mehko 
in elastično ter se ne oprije-
ma rok. Po potrebi dolijemo 
še vodo ali dodamo moko. 
Testo oblikujemo v hlebček, 
ki ga premažemo z oljem, 
pokrijemo in pustimo poči-
vati pol ure.

Priprava nadeva: Sku-
paj zmešamo moko in kislo 
smetano ali navadni jogurt v 
gladko zmes. Posolimo, do-
damo jajce in posujemo z 
zdrobom. Vse skupaj dobro 
zmešamo.

Spočito testo na pomo-
kani površini razvaljamo 
in raztegnemo v čim tanj-
ši pravokotnik. Premažemo 
ga s skutnim nadevom, tako 
da ena četrtina testa po dol-
žini ostane prazna. Po skuti-
nem nadevu potresemo na-
sekljan čemaž. Stranske ro-
bove testa pred zavijanjem 
zapognemo navznoter. Te-
sto začnemo zavijati od stra-
ni, kjer je nadev do roba, pro-
ti tisti strani, kjer ni nadeva. 
Štrukelj zavijemo v čisto ku-
hinjsko krpo. Kuhamo v sla-
nem kropu 30 minut. Kuha-
ne štruklje vzamemo iz vode 
in jih pustimo stati 10 mi-
nut, da se nekoliko ohladijo 

in strdijo. Nato jih odvijemo 
iz kuhinjske krpe, nareže-
mo na manjše rezine in jih 
po želji zabelimo še z masle-
nimi drobtinami ali ocvirki.

Nasvet: Štruklje lahko 
skuhamo tudi nad soparo. 
V tem primeru jih nam ni 
treba zavijati v kuhinjsko 
krpo.

Pomlad je tu in kot običajno je to odličen čas za razstruplja-
nje in čiščenje organizma, da se telo znebi različnih strupe-
nih snovi in tudi kakšnega odvečnega kilograma. V ta namen 
so odlična nekatera živila, ki se jim bomo posvetili to pomlad, 
najbolj osnovna pa je voda – sama, v pijačah in jedeh. Tokrat 
so vsi recepti v kombinaciji z vodo in živili, ki razstrupljajo.

Napitek z jabolkom in kivijem

Potrebujemo večje jabolko, 2 kivija, košček ingverja in cimeta.

Jabolko, kivi in ingver olupimo, narežemo na koščke v mešal-
nik, zalijemo z 2 dl vode, potresemo s cimetom in zmeljemo.

Napitek s huško in ingverjem

Potrebujemo 2 veliki hruški, pol manjše kumare, malo ingverja 
in mlete klinčke. 

Hruški, kumaro in ingver olupimo, narežemo na koščke v me-
šalnik, zalijemo z 2 dl vode, potresemo s klinčki in zmeljemo.
 
Napitek s pomarančo in korenčkom

Potrebujemo 5 korenčkov, 3 pomaranče in cimet.

Korenje operemo, olupimo in razrežemo na koščke v mešal-
nik. Pomaranče razpolovimo, ožamemo in zlijemo v mešalnik. 
Zalijemo z 1 dl vode, potresemo cimet in gladko zmeljemo.
 
Zelenjavna juha s kurkumo

Potrebujemo 500 g sveže ali zamrznjene mešane zelenjave (cve-
tača, brokoli, korenje …), 5 listov belega zelja, 2 stroka česna, 
lovor, poper, 2 žlički mlete kurkume, peteršilj, sol in olje.

Vso zelenjavo očistimo in narežemo na koščke. V posodi na 
olivnem olju kratek čas dušimo zelenjavo in sesekljan česen. 
Nato dodamo vodo. Ko zavre, dodamo začimbe in pustimo, 
da vre na nizki temperaturi približno 20 minut. Deset minut 
pred koncem kuhanja dodamo kurkumo in malo olivnega olja 
ter dobro zamešamo v juho. Preden postrežemo, potresemo 
še z nasekljanim peteršiljem.
 
Enolončnica iz rdeče pese

Potrebujemo 0,5 kg rdeče pese, 250 g pora, 400 g piščančjega 
fileja, majaron, poper, 3 kisle kumarice, 2 krompirja, olivno olje 
in sol.

Rdečo peso olupimo in narežemo na kocke. Por zrežemo za 
rezance, meso pa na večje kose. Vse damo v posodo, zalijemo 
z 1 l vode in zavremo. Solimo, dodamo majaron, poper, drob-
no zrezane kumarice ter drobno nariban krompir za zgostitev. 
Skuhamo do mehkega.

Nasvet

Dan začnimo s toplo limonado ali kozarcem tople vode z malo 
limoninega soka, da se odstranijo strupi iz ledvic. Čez dan 
je dobro popiti do 2 l vode, najbolje tople in z malo limone. 
Pomembno je, da jo pijemo po požirkih ves dan.

Milena Miklavčič

»Nekatere ženske so za-
svojene s čokolado, druge z 
vitkostjo, mene so posrkali 
vase portali za zmenke. Pre-
bujala sem se celo sredi noči 
in kontrolirala, če mi je kdo 
pisal,« pripoveduje Petra.

»Kakšen teden sem bila 
tudi s tremi, celo štirimi na 
zmenku, včasih sem šla z vse-
mi tudi v posteljo, včasih z ni-
komer. Zgodilo se mi je, da 
sem se z enim in istim sreča-
la dvakrat, pa sva oba pozabi-
la, da se 'poznava' že od prej. 
Grozno je bilo. Ta lakota po 
moških je postala grozljiva, 
začela sem se je prav bati. 

Tudi sicer sem imela teža-
ve. Pustila sem redno služ-
bo, si odprla s. p., češ mene 
pa ne bo nihče izkoriščal. V 
resnici pa sem ta korak na-
redila zato, da sem imela 
več časa zase. Namesto da bi 
služila denar, sem visela na 
družbenih omrežjih in lovila 
moške. Neplačane položnice 
so se kopičile, ko sta prišla na 
obisk sinova, sta naletela na 
prazen hladilnik. Pozabila 
sem kupiti hrano, tudi jedla 
sem bolj malo, ker prepros-
to nisem imela časa. Otroka 
sta bila zgrožena, ko sta me 
videla. Menda sem bila ena 
sama kost in koža. Meni se je 
fino zdelo, ker sem shujšala, 

onadva sta trdila, da sem kot 
okostnjak. Ker nisem pla-
čevala lizinga za avto, so mi 
ga zasegli. Kako ponižujo-
če! Na srečo je moral oče na 
operacijo sive mrene, tako 
da sem začasno prišla do 
njegovega avta. 

Še nekaj moram povedati, 
da ne pozabim: na različnih 
portalih je veliko moških, ki 
niso nikjer zaposleni. Neka-
teri med njimi imajo tudi zelo 
neurejeno, lahko rečem zane-
marjeno življenje. Moram pa 
reči, da niso neumni. Eden 
od njih mi je odkrito povedal, 
da če ga ne bom sprejela jaz, 
ga bo naslednja. Ženske tam 
okoli petdesetega leta so bile 
po njegovem mnenju ''ne-
umne kot noč in poberejo vsa-
kega, da le niso same''. Bese-
de bi me lahko užalile in pri-
zadele, če ne bi vedela, da ima 
prav. Tudi jaz bi bila z vsakim, 
če bi me le maral.

Če je bilo le mogoče, sem se 
izogibala vdovcem. Ti so ime-
li že ob prvem stiku resne na-
mene. Tega pa kljub vsemu 
nisem želela. Takšne in dru-
gačne načrte sem najraje gra-
dila za čas po prvem zmenku. 

Leon je bil doma iz okolice 
Celja, samohranilec z dvema 
lastnima otrokoma in enim, 
ki ni bil njegov, pustila ga mu 
je bivša, preden je šla z dru-
gim. Odkrito vam povem, 
da me je stisnilo pri srcu, ko 
sem se prvič srečala z otroki. 
Bili so luštni, prijazni, lepo 
vzgojeni. Stanovanje je bilo 
preprosto, skromno, morda 
po moško zanemarjeno. Pro-
ti svoji volji sem ga malo oči-
stila, ob vsakem obisku sem 
skuhala večjo količino hra-
ne, da so jo imeli tudi za čez 
teden. Leon mi je bil strašno 
hvaležen, žal pa me kot moš-
ki ni niti malo privlačil. Sodil 
je v kategorijo, ki se imenuje 
moški slabiči. Vsaka ženska, 
ki jo je imel, ga je samo izko-
ristila, potem pa zbežala od 

njega. Jaz ga nisem. Zanj in 
za otroke sem naredila mar-
sikaj, a ker nisem mati Tere-
zija, sva se nekega dne mora-
la posloviti. Srce se mi je pa-
ralo, pa ne zaradi njega, tem-
več zaradi otrok. Vedela sem, 
da če ne grem takoj od njih, 
mi bodo še bolj prirasli k srcu. 
Tolaži me misel, da je prav v 
času karantene spoznal neko 
malo starejšo žensko, trenu-
tno je še zmeraj z njim.

Zaradi svoje odvisnosti 
sem ponovno poiskala po-
moč pri psihoterapevtu, ki 
na srečo ni bil predrag. Ker ni 
imel veliko strank, sva se lah-
ko pogovarjala več kot uro. 
Žal sem prehitro odnehala. 
Malo zato, ker mi je zmanj-
kalo denarja, malo pa zato, 
ker je oče zahteval avto nazaj, 
z javnim prevozom pa tera-
pevt ni bil dosegljiv. 

Spoznala sem Slovenca, ki 
je živel na Švedskem. Malo 
me je mikalo, da bi vzela kre-
dit, da bi ga obiskala, pa je 
na srečo zaradi sodelovanja 
z neko slovensko nevladno 
organizacijo prišel v Slove-
nijo. Med nama ni prišlo do 

kemije, čeprav na pogled ni 
bil napačen.

Lani konec junija mi je na 
preventivnem pregledu gine-
kologinja odkrila spremem-
be na materničnem vratu. 
Zelo me je prestrašila! V tre-
nutkih, ko sem ležala na gi-
nekološki mizi, se mi je podrl 
svet. Prva misel, ki me je pre-
šinila, je bila, da me takšne, 
bolne, nihče ne bo maral. A 
sem bila trapa, kajne? Men-
da sem 'fasala' bolezen zara-
di številnih spolnih partner-
jev. Ko me je ginekologinja 
vprašala, koliko sem jih ime-
la, ji nisem znala odgovori-
ti. Sledili so operacija, obse-
vanje in kemoterapija. Sino-
va sta bila v šoku. Kdo ve, kaj 
sta natvezla bivšemu, da me 
je poklical in mi celo rekel, da 
mi bo pomagal po svojih mo-
čeh, haha. 

Skratka, zdravljenje še po-
teka, imam tudi psihotera-
pevtsko pomoč, o moških lah-
ko le sanjam. Nekaj mi pravi, 
da sem pošteno zavozila, a me 
pokonci drži upanje, da sem 
se še pravočasno streznila.«

(Konec)

Moški, ki so me osvajali, 3. del

Potem je prišla streznitev

usode

Odgovor
Popravek prispevka Samskost 
ni to, kar pravijo – Moški, ki 
so me osvajali, 1. del, ki je bil v 
Gorenjskem glasu objavljen 8. 
marca 2022

Uporaba imena osebe, poklica 
in institucije – fizioterapevta 
Simona, ki dela na Soči, ter 
navedbe o njegovi mladoletni 
hčerki, so neresnične in škodlji-
ve za Univerzitetni rehabilita-
cijski inštitut RS Soča in za 
zaposlene. 
Oseba Simon v URI Soča 
obstaja, vendar zaposleni ni 
oseba iz avtoričinega opisa in 
je prizadet nad pisanjem. De-
ležen je neprijetnih vprašanj 
zaradi avtoričinega opisova-

nja, vprašanj je deležna tudi 
njegova hči, izpostavljena je 
njegova celotna družina. Prav 
tako je uporaba imena ose-
be in imena institucije URI 
Soča (javno prepoznavna kot 
Soča) neprimerna in v javnosti 
povzroča opazke o strokovnosti 
našega kadra.
Pisanje je povzročilo čustveno 
obremenitev resnične osebe, ki 
z dogodkom ni povezana, prav 
tako se neupravičeno uporablja 
ime našega inštituta. Pisanje 
avtorice predstavlja nedovoljen 
poseg v osebnost resnične ose-
be in njegove družine ter jima 
povzroča škodo. 

Dr. Zvone Čadež,  
v. d. generalnega  

direktorja URI Soča
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
22. 3.

–2/14 °C

Nedelja 
27. 3.

2/14 °C

Sreda 
23. 3.

Četrtek
24. 3.

Petek
25. 3.

Sobota
26. 3.

–1/15 °C 0/17 °C 1/16 °C 3/14 °C

Ponedeljek 
28. 3.

Torek
29. 3.

Sreda
30. 3.

Četrtek
31. 3.

1/15 °C 2/15 °C 2/16 °C 3/15 °C

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom JEDI IZ BREZ
GLUTENSKIH SESTAVIN, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 8. 
marca 2022, so: Maja Orel iz Radovljice, ki prejme 1. nagrado (darilna 
kartica želja v vrednosti 15 EUR), Martina Kralj z Bleda in Vid Treven iz 
Zgornje Besnice, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/Jaz, 
midva, mi). Nagrajencem čestitamo!

Kalkulant, m/ž (Kranj) 
Opis delovnega mesta: izdeluje predračune in ponudbe v sodelovanju z vodjem 
kalkulacij, izdeluje kalkulacije, popise del in predizmere, izdeluje analize cen in 
opravlja ostala analitska dela za potrebe izdelave cenikov ... Gorenjska gradbena 
družba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 4. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Lesce) 
Pričakujemo osebe, ki imajo veselje do dela v trgovini, se navdušujejo za prodajo, 
so pripravljene poprijeti za delo in imajo spoštljiv odnos do sodelavcev in strank. 
TEDi Betriebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 1. 4. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Katere naloge bo obsegalo vaše delo? Zadolženi boste za neposredno prodajo bl-
aga in izvajanje promocij v poslovalnici, skrbeli boste za založenost polic z blagom 
... dm drogerie markt, d. o. o., Litostrojska cesta 48, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 17. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik/skladiščnik, m/ž (Kranj ter teren po Sloveniji) 
Pričakujemo: delovne izkušnje na podobnem delovnem mestu, vozniško dovoljen-
je B-kategorije, zaželen izpit za viličarja. ARC - Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 17. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v skladišču in interni logistiki, m/ž (Križe pri Tržiču) 
Opis delovnega mesta/naloge: nakladanje in razkladanje blaga z viličarjem, 
skladiščenje, prevzem in izdaja blaga. Intec MKD, d. o. o., Retnje 1a, 4294 Križe. Pri-
jave zbiramo do 9. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNCstroju, m/ž (Tržič) 
Kot operater na CNC-stroju boste po navodilih nadrejenega ter v skladu z varst-
vom pri delu zadolženi za: posluževanje strojev, izvajanje zahtevnejših delovnih 

operacij na strojih in opremi za klasično in IDC kovanje ... Cablex-T, d. o. o., Cesta 
Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 1. 4. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skladiščnik v farmacevtskem skladišču, m/ž (Brnik) 
Naloge in odgovornosti, ki jih boste imeli: raztovarjanje in natovarjanje tovornjakov 
in kontejnerjev, manipulacija z blagom ... Kuehne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 
4210 Brnik. Prijave zbiramo do 17. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja vzdrževanja in investicij, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi odhoda v pokoj dolgoletno zaposlenega iščemo novega kandidata za de-
lovno mesto vodje vzdrževanja in investicij. Odeja, Škofja Loka, d. d., Kidričeva 
cesta 80, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 3. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Livar operater 1, m/ž (Škofja Loka) 
Opis dela in nalog: osnovno poznavanje tlačnega livarskega stroja, poznavanje in 
rokovanje z enostavnejšo TLO in dodatno opremo (npr. temperirnik, vakuum, hla-
jenje) ... DIFA, d. o. o., Kidričeva c. 91, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 4. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer na CNCstrojih, m/ž (Loka pri Tržiču) 
Naloge in odgovornosti: priprava materiala za obdelavo, zahtevna nastavitev 
CNC-stroja, obdelava izdelkov na CNC-strojih, 3D modeliranje ... Pesjak, CNC ob-
delava, d. o. o., Loka 1, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 10. 4. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Rezalec/operater CNC, m/ž (Naklo) 
Ali ste tehnični tip človeka in vam je delo s kovinami v veselje? Si želite službo z 
možnostjo napredovanja in dobrimi pogoji dela? Pridružite se ekipi podjetja Mer-
steel SSC, d. o. o., kot rezalec/operater CNC. Mersteel SSC, trgovina in storitve, d. o. 
o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 26. 3. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delo na pregledovalni napravi, m/ž (Škofja Loka ali Mengeš) 
Od vas pričakujemo: vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe, osnovno računalniško znanje. 
Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 27. 3. 2022. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Čistilka, m/ž (Hotel Soča, Bovec) 
Delovne naloge: čiščenje in pospravljanje hotelskih bivalnih in skupnih prostorov 
ter okolice hotela, skrb za zaloge sredstev, druge naloge po navodilih nadrejenega. 
Soča rafting, d. o. o., Trg golobarskih žrtev 14, 5230 Bovec. Prijave zbiramo do 17. 4. 
2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Sreda, 23. marca
19.30 Johnna Adams: GORAZDOV VOZEL (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Četrtek, 24. marca
18.00 KATARINA IN NJEN LONEC

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 22. 3.
16.30, 17.45, 20.00 BATMAN
18.15, 20.30 V SENCI ZAROTE
18.45 VOJVODA
17.00 BADMAN
16.00, 18.00 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.
19.50 PES

20.45 UNCHARTED
21.10 SMRT NA NILU
15.45 PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO, sinhro.
16.10 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD,  
sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINO SPORED

22. 3. tor. Vasilij   6.02 18.18

23. 3. sre. Jože   6.00 18.19 

24. 3. čet. Gabrijel   5.58 18.20          

25. 3. pet. Minka, mat. dan  5.56  18.22

26. 3. sob. Maksima  5.54 18.23

27. 3. ned. Rupert   5.52 18.24

28. 3. pon.  Janez   5.50 18.26

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

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

PRIREDITVE

Dan ljubezni samo za naju dva
Tržič – Danes bo v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja ob 19. uri po-
tekal Recital poezije članov Mladinskega gledališča Tržič z nas-
lovom Dan ljubezni samo za naju dva. Ljubezensko poezijo 
Jane Kus, Antona Kramariča, Milana Krsnika in Davida Ahačiča 
bodo ob glasbeni spremljavi Tineta Bergerja prebirali Marina 
Bohinc, Maja Gradišar, Janez Kikel in Bojan Veselinovič. 

Ob materinskem dnevu
Poženik – V soboto, 26. marca, se bo ob 16. uri v Domu kra-
janov Poženik začela prireditev ob materinskem dnevu, ki jo 
bodo izvedli otroci Dramske skupine Pod Stražo.

Za otroke v Občinski knjižnici Jesenice
Jesenice – V Občinski knjižnici Jesenice bo v sredo, 23. marca, 
ob 16. uri Sredina risalnica in ob 17. uri Ustvarjalne delavnice, 
v četrtek, 24. marca, bo ob 17. uri Ura pravljic, v petek, 25. 
marca, pa bo ob 10. uri Brihtina pravljična dežela za predšol-
ske otroke, ki ta čas niso v vrtcu, in ob 17. uri Berem s kužkom. 
Osnovnošolce vabijo k vpisu na delavnico Programiranje za 
osnovnošolce. Delavnica ob ponedeljkih poteka po Zoomu. 
Prijavijo se lahko osnovnošolci, ki obiskujejo vsaj tretji razred 
osnovne šole, in sicer na naslov: toni.podobnik.r@gmail.com.

30. Mavška tržnica
Mavčiče – KS Mavčiče v petek, 25. marca 2022, od 16. ure nap-
rej vabi na mavško tržnico na 2. tekmovanje v kuhanju ričeta in 
predavanje Mete Vrhunc »Prehranjevati telo, dušo in duha«.

IZLETI

V gore ob Gardskem jezeru
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj od 3. do 5. junija vabi 
v gore ob Gardskem jezeru v Italiji. Izlet je namenjen tako 
planinskim pohodnikom kot tudi feratarjem. Pohodne ture 
so nezahtevne in trajajo od štiri do pet ur in pol ur, primerne 
so za vse, ki imate splošno kondicijo za hribe. Prijave z obve-

HALOHALO 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. 

znim vplačilom sprejemajo do vključno ponedeljka, 8. maja, 
ali do zasedbe mest v namestitvi in/ali na avtobusu. Števi-
lo mest za ferate je omejeno. Prijavite se lahko v turistični 
agenciji Experience Slovenia, telefon: 041 723 832, e-pošta: 
info@experience-slovenia.com, ali v društveni pisarni (Lju-
bljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur – 
vsako sredo od 17. do 18. ure).

OBVESTILA

Zbor članov in čistilna akcija
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi na zbor članov, 
ki bo v petek, 25. marca, ob 16. uri v prostorih Kulturnega 
doma Franca Mraka na Kokrici. V soboto, 26. marca, ob 9. 
uri pa vabijo na čistilno akcijo v organizaciji kranjskih tabor-
nikov in Krajevne skupnosti Kokrica. Zbor bo pred kulturnim 
domom na Kokrici, kjer boste prejeli rokavice in vreče.

Z dihanjem do boljšega počutja in močnega 
imunskega sistema
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi v 
četrtek, 24. marca, ob 9.30 na brezplačno spletno delavni-
co z naslovom Z dihanjem do boljšega počutja in močnega 
imunskega sistema, ki jo bo vodila Brigita Jevnikar. Obvezne 
prijave po e-pošti vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali telefonu 
040 463 444. Več na www.ctrp-kranj.si.

Občni zbor
Kokrica – Turistično društvo Kokrica vabi v četrtek, 24. mar-
ca, ob 17. uri na občni zbor, ki bo potekal v prostorih društva.

PREDAVANJA

O slavnem avtorju visoke komedije
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač vabi na literarno pre-
davanje o slavnem avtorju visoke komedije Bernardu Shawu, 

ki bo v soboto, 26. marca, ob 19. uri na Zoomu: https://
us05we.zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFo-
OWJneFozekZXaUpvdz09 ID reunion code: 824 0909 7527.

Priprava prsti na pomladansko setev
Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi v to-
rek, 22. marca, ob 18. uri na brezplačno spletno predavanje z 
naslovom Priprava prsti na pomladansko setev. Predavanje 
bo vodila dr. Ana Vovk iz Mednarodnega centra za samoos-
krbo Dole. Obvezne prijave po e-pošti: vlasta.jursak@ctrp-
-kranj.si ali GSM 040 463 444. Več na www.ctrp-kranj.si.

KONCERTI
Koncert Vokalne skupine Carniolica
Tržič – Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič v soboto, 26. 
marca, ob 19. uri organizira koncert Vokalne skupine Carniolica 
z naslovom Večernice, ki bo v cerkvi Marijinega oznanjenja.

PREDSTAVE
Zbogom, korona
Cerklje – V četrtek, 24. marca, bo ob 20. uri v Kulturnem 
hramu Ignacija Borštnika predstava Zbogom, korona, mi 
gremo na dopust. Avtorja predstave sta komik Perica Jerko-
vić in kantavtor Robert Petan.

Spominska slovesnost nad Malim Rakitovcem

Mali Rakitovec – Združenje borcev za vrednote NOB Kamnik - 
Komenda, Krajevna organizacija Rakitovec - Pšajnovica, vabi na 
slovesnost v spomin na 28 padlih borcev Šlandrove in Tomšičeve 
brigade in na požig desetih domačij marca leta 1944 na Malem 
in Velikem Rakitovcu, ki bo v soboto, 26. marca, ob 11. uri pri 
partizanskem grobišču nad Malim Rakitovcem. Slavnostni govor-
nik na prireditvi bo generalni sekretar ZZB NOB Slovenije Aljaž 
Verhovnik, slovesnosti se bo udeležil tudi pater Bogdan Knavs.



KURIVO
PRODAM

SUHA drva, bukova ali mešana, razža-
gana in dostava v okolici Kranja, tel.: 
041/872-636 22000761

SUHA mešana drva ali sveža bukova, 
tel.: 051/207-008 
 22000766

SUHA hrastova drva v okolici Gorenje 
vasi, cena 48 EUR/m3, tel.: 04/51-91-
868, 031/201-467 22000769

TRSKE, tudi za kamin, 5–6 kg, cena 6 
EUR, nad 20 vreč, možna dostava, tel.: 
030/747-132 22000763

STANOVANJSKA 
 OPREMA
OSTALO
PRODAM

ZAVESE – ugodno, primerna za vsa 
okna, tel.: 031/400-950 22000760

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE – unikati različnih velikos-
ti, tehnične, umetniške in sporočilne 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 22000651
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

PAŠNIK, travnik 6.438 m2, k.o. Zg. 
Gorje, tel.: 031/366-920 22000764

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

STROJI IN ORODJA
KUPIM

VILIČAR disel za kmetijo in avtomobil-
sko prikolico, tel.: 041/608-765  
 22000762

Rezultati – žrebanje 20. 3. 2022
5, 9, 11, 15, 33, 36, 38 in 22

Loto PLUS: 4, 5, 8, 10, 21, 26, 39 in 20
Lotko: 0 0 7 3 6 4

Sklad 23. 3. 2022 za Sedmico: 1.640.000 EUR
Sklad 23. 3.  2022 za PLUS: 210.000 EUR
Sklad 23. 3. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

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

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

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 22000776

KUPIM

TRAKTOR, pajek in kosilnico BCS ali 
Sip, tel.: 041/230-682 
 22000778

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

BIKCA simentalca, starega 4 mesece, 
tel.: 041/529-313  
 22000771

JARKICE, rjave in bele, bodo na voljo 
po 25. marcu. Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594 
 22000753

KOKOŠI nesnice, pripeljemo v večje 
kraje po Gorenjskem ali na dom. Zdra-
ve, iz lastne vzreje. Kmetija Šraj, Uroš 
Šraj, Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675  
 22000717

KRAVO s prvim teletom bikcem, paš-
na, tel.: 041/350-365 
 22000770

OVNA za zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 
04/59-61-069, 040/613-705 
 22000765

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

RJAVE jarkice in bele piščance za do-
pitanje. Stanonik, Log 9, Šk. Loka, tel.: 
04/51-85-580, 041/694-285  
 22000713

KUPIM

BIKCA in teličko simentalko, stara 10 
dni, tel.: 051/860-107 22000775

OSTALO
PRODAM

LESENE gajbice za jabolka ali krompir, 
tel.: 041/673-792 22000767

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kategorije C 
za vožnje po Sloveniji, vikendi prosti. 
CCLAN, d.o.o., Kranj, Srednja vas 45, 
Šenčur, tel.: 041/640-380  
 22000777

HONORARNO zaposlim mlajše upo-
kojence za raznos reklam po celotni 
Sloveniji. Delo je dobro plačano. War-
mont, Rado Ovčar, s.p., Kajuhova 4, 
Slov. Konjice, tel.: 041/667-958 
 22000759

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, 
ograje, dimniki, izolacija – po zelo 
ugodni ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 
11, Naklo    
                                         22000555

BELJENJE in glajenje sten, antigli-
vične premaze, dekorativne omete in 
opleske, barvanje nadstreškov, ograj 
in fasad vam nudim Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 
 22000500

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

ČESTITKE
SRČNI in sočutni ge. Jerici Jerkič iz 
Kranja za rojstni dan vse najboljše, 
Olga in Milka Š 22000768

RAZNO
PRODAM

INOX vinski sod, 300 litrov, s po-
krovom, pipico in podstavkom, tel.: 
041/505-621 
 22000774

NOTRANJA vrata, krila, hrast, furnir, 
bide z armaturo, školjko, omarico ..., 
tel.: 031/360-536 
 22000773

PODARIM

MOŠKO in žensko kolo ter starejše 
gramofonske plošče, tel.: 031/548-
110  
 22000772

Knjiga za vse 
ljubiteljske sadjarje.  
Preds tavljeni so 
sajenje, cepljenje, 
rez dreves in 
pomlajevanje starih 
dreves, bolezni in 
škodljivci ter varstvo 
sadnega drevja. 
Marsikatero bolezen 
in škodljivca 
je v domačem 
sadovnjaku mogoče 
omejiti ali celo 
zatreti s pravilnimi 
agrotehničnimi 
ukrepi, v nekaterih 
primerih pa brez 
uporabe kemičnih 
sredstev ne gre. 

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

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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160 strani, mere: 17 x 23,5 cm  

                        + poštnina

21
EUR

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

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 85. letu starosti nas je zapustila naša ljubljena žena, mati,  
sestra, babi in prababica

Roža Marija Breznik 
roj. Šink

Od nje se bomo poslovili v četrtek, 24. marca 2022, ob 13. uri v 
Škofji Loki na pokopališču v Stari Loki. Žara pokojnice bo na dan 
pogreba v mrliški vežici v Stari Loki od 10. ure dalje.

Mož Ivan - Jani, sin Marko z Dani, sestra Jožica, vnukinja Maja 
in ostalo sorodstvo

Niti zbogom nisi rekla,
niti roke nam podala,
a v naših srcih 
za vedno boš ostala.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

-4/14 oC

-6/11 oC

-4/16 oC

1/15 oC

-2/15 oC

-6/14 oC

-1/13 oC

5/15 oC

-3/14 oC

-3/15 oC

-6/14 oC

-7/14 oC

-4/13 oC

-4/14 oC

–5/16 °C –4/20 °C–6/13 °C

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

Jože Košnjek

Kranj – Slovenska škofovska 
konferenca je za letošnji Te-
den družine, ki se je začel 
v soboto, na praznik svete-
ga Jožefa, in bo končan na 
materinski dan v petek, 25. 
marca, pripravila vsebinsko 
bogat program. Teden po-
teka pod geslom Družinska 
ljubezen: poklicanost in pot 
k svetosti. Vsak večer med 
osmo in pol deveto uro bodo 
na kanalih Zoom, YouTu-
be, Facebook in na škofij-
skih portalih Rimskokato-
liške cerkve v Sloveniji po-
tekali pogovori o različnih 
vidikih družine in družin-
skega življenja: o družini v 

luči božje besede, o pokli-
canosti v družini, o družin-
ski ljubezni in njeni lepoti, 
o vzgoji otrok, o duhovnos-
ti v družini in podobnih te-
mah. Posamezne družine 
bodo lahko z besedo, pesmi-
jo, izkušnjami in molitvami 
nagovarjale druge družine. 
V program se bodo vse ve-
čere vključevali tudi sloven-
ski škofje.  

Letošnji Teden družine je 
del svetovnega Leta družine, 
ki se je začel 19. marca lani 
in bo trajal do 26. junija, ko 
bo v Rimu 10. Svetovno sre-
čanje družin. Papež Franči-
šek je Leto družine in sre-
čanje v Rimu napovedal de-
cembra leta 2020.

Začel se je Teden družine

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Značilnost Lo-
ške izmenjevalnice je, da si-
cer poteka kot tržnica, ven-
dar na njej nihče ne plačuje. 
Vsak lahko prinese tisto, če-
sar ne potrebuje več, in izbe-
re, kar potrebuje. Seveda iz-
menjevalnica ni namenjena 

temu, da bi tam odlagali sta-
ro šaro, dejstvo pa je, da ima-
mo mnogi doma stvari, ki so 
jih otroci prerasli ali smo jih 
kupili in nam niso všeč ali pa 
prav. 

Na družbenem omrež-
ju Facebook je že nekaj 
časa zelo dejavna skupina 

z imenom Ženske iz Škofje 
Loke in okolice. Na njej išče-
jo različne nasvete pa tudi 
prodajajo in podarjajo raz-
lične predmete. Velikokrat 
gre za otroška oblačila oziro-
ma stvari, ki jih otroci ne pot-
rebujejo več. 

Mamica dveh hčera Jasna 
Pisanec Ropret je tako ugo-
tovila, da bi bilo koristno, 
če bi se starši srečali na 
enem mestu in si oblačila 

med seboj zamenjali. Tako 
je lani nastala ideja o Lo-
ški otroški izmenjevalni-
ci, ki je bila že v prvi izved-
bi zelo uspešna, čeprav je 
bila omejena na izmenja-
vo otroških stvari. Organi-
zatorke so tako sklenile, da 
že naslednji mesec pripra-
vijo še izmenjevalnico za 
odrasle, ki pa so jo zaradi 
prepovedi javnih prireditev 
morali prestaviti. Minulo 

soboto so tako združili obe 
izmenjevalnici.

Izreden obisk

»Odziv na naši prvi izme-
njevalnici je bil zelo dober in 
tisti, ki so bili zadovoljni, so 
želeli, da jo pripravimo še za 
odrasle. Nismo vedeli, kak-
šen bo interes, in sklenili 
smo, da za začetek združimo 
obe, za otroke in za odrasle. 
Obisk danes je res izreden, 
saj je že pred napovedano 
uro čakalo več kot kot sto obi-
skovalcev, ki so prinesli stva-
ri, in tudi takšnih, ki so želeli 
kaj izbrati. Na izmenjevalnici 
namreč ni nujno, da kaj pri-
neseš, lahko pa vseeno kaj od-
neseš – in obratno,« je poja-
snila Jasna Pisanec Ropret, ki 
je skupaj z ekipo prostovoljk 
poskrbela, da so vse stvari hit-
ro razporedili na svoja mesta 
in po številkah. 

»Všeč mi je, ker poteka iz-
bira zelo umirjeno, vsak pog-
leda, kar res potrebuje, in iz-
bere, kar mu ustreza,« je še 
dodala Jasna Pisanec Ropret 
in pojasnila, da novo izme-
njevalnico načrtujejo jeseni, 
ko si bo spet moč zamenja-
ti jesenko-zimsko kolekcijo.

Izmenjevalnico so težko čakali
Po uspešni prvi Loški izmenjevalnici, na kateri so mame in očetje lahko izmenjali zimska otroška 
oblačila, obutev in igrače, so škofjeloška dekleta in ženske minulo soboto pripravile še  
pomladansko-poletno izmenjevalnico. Tokrat pa so lahko obiskovalci menjali tudi oblačila, obutev  
in modne dodatke za odrasle.

Del ekipe prostovoljk, ki skrbijo za Loško izmenjevalnico

Na izmenjevalnico so mnogi prinesli oblačila, številni pa so našli tudi kaj zase in za otroke.

Danes, jutri in v četrtek bo jasno. Predvsem danes bo še pihal 
veter vzhodnih smeri. Jutra bodo hladna, čez dan pa bo iz 
dneva v dan topleje.

Maja Bertoncelj

Kranj – Včeraj, 21. marca, je 
bil svetovni dan Downove-
ga sindroma. V 21 krajih po 
Sloveniji so se udeleženci ob 
10.21 podali na pohod z balo-
ni – tudi v Kranju, Radovljici, 
na Jesenicah in v Domžalah.

Evropsko združenje za 
Downov sindrom (EDSA) je 
za leto 2022 opredelilo geslo 
Polno in učinkovito sodelova-
nje in vključevanje v družbo 
(Full and effective participati-
on and inclusion in society). 
Slovenija je podpisnica Kon-
vencije Združenih narodov o 
pravicah invalidov in 24. člen 
od držav pogodbenic zahteva, 

da zagotovijo, da invalidni ot-
roci in odrasli niso izključeni 
iz splošnega izobraževalne-
ga sistema na podlagi invali-
dnosti in da imajo dostop do 
vključujočega, kakovostne-
ga in brezplačnega primar-
nega in srednješolskega izo-
braževanja na enaki podlagi 
kot drugi v skupnostih, v ka-
terih živijo. Slovenijo za za-
gotovitev tega čaka še kar ne-
kaj dela. K vključevanju dru-
gačnih v družbo, k skupne-
mu premagovanju neureje-
nih poti si prizadevajo tudi 
v Društvu Downov sindrom 
Slovenija. 

Včeraj so po vsej Sloveniji 
pripravili več dogodkov.

Pohodi z baloni ob dnevu 
Downovega sindroma

Pohod ob svetovnem dnevu Downovega sindroma je 
bil včeraj tudi v Kranju. Udeležile so se ga tudi osebe z 
Downovim sindromom iz VDC Kranj in Centra za Downov 
sindrom Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Tako kot na jesenski 
izmenjevalnici so tudi 
tokrat obiskovalci zbirali 
hrano, plenice in opremo 
za društvo Pomagajmo 
slovenskim otrokom, po 
prireditvi pa so iz društva 
prevzeli stvari, ki so na 
izmenjevalnici ostale in 
jih otroci potrebujejo.

Kamnik – Občinska uprava je kamniškim svetnikom na mar-
čevski seji predlagala sprejem sprememb pravilnika o dode-
ljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spod-
bujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe 
obnovljivih virov energije v gospodinjstvih kamniške občine, 
kamor so želeli med ukrepe, ki bi bili vsakoletno sofinancira-
ni, dodati tudi nakup električnega skiroja. Čeprav na občini 
menijo, da bi s tem občane spodbudili, da bi manj uporabljali 
avtomobile in bi bil zato zrak v mestu čistejši, so svetniki 
predlog odločno zavrnili.

Svetniki proti sofinanciranju električnih skirojev


