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

Omejitve so za vse, ki 
zbolijo 
»Vsi, ki bodo zboleli v četrtek, pe-
tek, soboto ali na volilno nedeljo, 
ne bodo mogli glasovati,« poudar-
ja Dušan Vučko, direktor Državne 
volilne komisije. Pogovarjali smo 
se o o izvedbi aprilskih volitev.

3

GORENJSKA

Občina Medvode  
razvojno prodorna
Občina Medvode je v okviru izbo-
ra Zlati kamen postala regijska 
zmagovalka in prejemnica pri-
znanj za razvojno najbolj prodor-
no občino leta 2022 v osrednji in 
jugovzhodni Sloveniji. 

7

ZANIMIVOSTI

S pomladjo znova  
aktivni klopi
Pred gibanjem v naravi je zelo po-
membno, da poskrbimo za zašči-
to pred vbodom klopa. Na Gorenj-
skem je bilo lani 422 prijav lymske 
borelioze in deset prijav klopnega 
meningoencefalitisa (KME).

9

RAZVEDRILO

Lovorika je šla v roke 
ekipi iz Podreče
Vasi Breg ob Savi, Jama, Meja, 
Praše, Mavčiče in Podreča so se 
pomerile v kuhanju ričeta. Tekmo-
vanje je potekalo pod budnim oče-
som Matjaža Jerale iz Društva 
Sorško polje.

17

VREME

Danes se bo oblačnost pove-
čala, pihal bo jugozahodnik. 
Jutri bo oblačno z občasnim 
dežjem. V četrtek bodo še 
padavine, ohladilo se bo.

5/14 °C
jutri: oblačno z dežjem

Priloga:  loški glas

Igor Kavčič

Kranj – »V teh nepredvidlji-
vih in nenavadnih časih je 
lepo, da imamo nekaj sku-
pnega – nekaj, česar se lahko 
vsi oprimemo, in gledališče 

je prav gotovo nekaj takega,« 
je v nagovoru na odprtju 52. 
Tedna slovenske drame po-
vedal direktor Prešernovega 
gledališča Jure Novak. 

Gledališče povezuje
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Maja Bertoncelj

Rateče – Na finalu svetovne-
ga pokala v smučarskih sko-
kih na Letalnici bratov Gori-
šek v Planici so bili v glavnih 
vlogah znova slovenski orli.

Na petkovi posamični tek-
mi so bili na prvih štirih me-
stih. Prvič v karieri je zmagal 
Žiga Jelar, drugi je bil Peter 
Prevc, tretji Anže Lanišek, 
četrti pa Timi Zajc. Omenje-
na četverica je bila najboljša 
tudi na sobotni ekipni tek-
mi. Slavili so pred Norveža-
ni in Avstrijci. V nedeljo je 

zadnjo tekmo v sezoni do-
bil Norvežan Marius Lind-
vik, drugi je bil Japonec Juki-
ja Sato, tretji pa Peter Prevc, 
še tretjič v treh dneh na sto-
pničkah. Seštevek Planica 7 
je dobil Timi Zajc, mali kri-
stalni globus za seštevek po-
letov Žiga Jelar, velikega za 
skupno zmago v svetovnem 
pokalu Japonec Rjoju Koba-
jaši, v pokalu narodov pa so 
bili najboljši Avstrijci. Slo-
venci so se jim na koncu na 
drugem mestu približali na 
47 točk. Slovenec je poskr-
bel tudi za najdaljši polet 

Planice. Anže Semenič je 
ob zaključku kariere v petek 
pristal pri 249,5 metra, a po-
drsal, Cene Prevc pa je v ne-
deljo uspešno zaključil skok 
pri 246 metrih, kar je njegov 
osebni rekord. S svetovnim 
rekordom se bo še naprej po-
našal Vikersund. Z zadovolj-
stvom so črto pod letošnjo 
Planico potegnili tudi orga-
nizatorji.

Pred skakalci je nekaj za-
služenega premora. Skupne 
priprave na novo sezono zač-
nejo konec aprila.

Sanjski zaključek sezone v Planici
Planiški praznik je znova navdušil. V živo si ga je ogledalo skoraj šestdeset 
tisoč gledalcev. Trikrat so poslušali Zdravljico, vselej je bil zanjo zaslužen 
tudi Besničan Žiga Jelar, ki je zmagal na petkovi posamični tekmi, bil član 
zmagovalne ekipe, osvojil pa je tudi mali kristalni globus za polete.

Slovenski orli so na treh planiških tekmah zbrali skoraj tisoč točk. Najboljši so bili tudi na 
ekipni tekmi v postavi (od leve) Žiga Jelar, Anže Lanišek, Timi Zajc in Peter Prevc. 
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13. stran

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniško podje-
tje SIJ Elektrode, ki je eno 
od podjetij Skupine SIJ, gre 
v prostovoljno likvidacijo. 
Nadzorni svet je predlog o 
tem potrdil prejšnji teden. 
Razlog: razmere na svetov-
nih trgih, upadajoče pov-
praševanje in negativno po-
slovanje. Po naših podatkih 
je družba letno ustvarila za 
okoli 16 milijonov evrov pri-
hodkov, od leta 2017 naprej 
pa je poslovala z izgubo, ki 
je samo lani znašala 1,6 mi-
lijona evrov. Kot so pojasnili 
v Skupini SIJ, bo podjetje po-
slovalo še do sredine aprila.

Podjetje SIJ Elektrode v likvidacijo 
Skupina SIJ je jeseniško družbo SIJ Elektrode poslala v prostovoljno likvidacijo. Za zaposlene je bila 
novica, da je s podjetjem konec, popoln šok, kot pravijo, so za to izvedeli v četrtek petnajst do dveh.

V podjetju SIJ Elektrode z Jesenic bodo delali samo še do sredine aprila. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme NADA BELE z Brezij.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Zbiranje sredstev za Ukrajino
Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije zbirata sredstva za 
humanitarno pomoč v Ukrajini.  
Slovenska karitas pomoč zbira na TRR: Slovenska karitas, 
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 
761, sklic: SI00 870, namen: Pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 
pet evrov je mogoče posredovati s SMS-sporočilom KARITAS5 
na 1919.  
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, pa je odprl TRR: 
SI56 0310 0111 1122 296, sklic: SI00 96889. Pomagati je mogo-
če tudi s poslanim SMS na 1919 z besedo BEGUNCEM (1 evro) 
ali BEGUNCEM5 (5 evrov). 
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Po dveh letih premora v ljubljansko Cvetličarno v soboto, 9. 
aprila, ob 21. uri prihajajo hrvaški rokovski velikani Opća opas-
nost. Mojstri kitarskih balad bodo na samostojnem koncertu 
predstavili svoj zadnji studijski izdelek Karta do prošlosti, ki je 
bil na Hrvaškem imenovan za rokovski album leta 2019. Ponuja 
se vam idealna priložnost, da v živo slišite njihove skladbe z 
zadnjega albuma kot tudi njihove druge uspešnice. Kot gost 
se bo predstavil postojnski bend AnderKaver. Dva naročnika 
oziroma bralca Gorenjskega glasa si bosta koncert lahko ogle-
dala brezplačno. V žrebanju za vstopnico sodelujete tako, da 
napišete vsaj dve uspešnici skupine Opća opasnost. Odgovore 
s svojimi podatki nam najkasneje do petka, 1. aprila, pošljite 
na koticek@g-glas.si ali po navadni pošti na Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, Kranj.

Koncert skupine Opća opasnost
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Maša Likosar

Visoko – Žan Mahnič, ki je 
bil v državni zbor prvič izvo-
ljen leta 2014 in drugič leta 
2018, bo kandidiral v volil-
nem okraju Škofja Loka 2, ki 
obsega občine Gorenja vas - 
Poljane, Železniki in Žiri. V 
novem mandatu si bo med 
drugim prizadeval za izgra-
dnjo prireditvenega centra 
v Todražu, nadaljnje prido-
bivanje državnih sredstev 
za Tavčarjev dvorec na Viso-
kem in kulturni dom v Po-
ljanah, projekt podružnič-
ne šole v Javorjah, izgra-
dnjo obvoznice v Železnikih 

in Žireh, obnovo in prepla-
stitev določenih cest v vseh 
treh občinah in izgradnjo 
kolesarske povezave v Po-
ljanski dolini. 

Andrej Hoivik bo kandidi-
ral v volilnem okraju Škofja 
Loka 1, ki obsega občino Ško-
fja Loka. Je zagovornik usta-
novitve pokrajin, energetske 

samooskrbe in uvedbe izo-
braževalnega sistema, ki bo 
v mladih vzbujal domolju-
bje. Zavzemal se bo za povi-
šanje povprečnin, pospeši-
tev postopkov navezave Ško-
fje Loke na avtocestni križ, 
črpanje evropskih sredstev 
za obnovo in ohranjanje ško-
fjeloške kulturne dediščine, 
gradnjo novih stanovanj za 
mlade, prenovo zdravstve-
nega sistema in gradnjo ko-
lesarskega omrežja v občini 
Škofja Loka. Kandidata SDS 
sta podprla župan Občine 
Gorenja vas - Poljane Milan 
Čadež in podžupan Občine 
Škofja Loka Robert Strah. 

Kandidata SDS na Škofjeloškem
V Tavčarjevem dvorcu na Visokem sta se predstavila kandidata Slovenske demokratske stranke (SDS) 
za poslanca v Državni zbor RS Žan Mahnič in Andrej Hoivik. 

Robert Strah, Andrej Hoivik, Žan Mahnič in Milan Čadež

Maša Likosar

Kranj – Letos bo potekla ve-
ljavnost večjemu številu 
osebnih dokumentov drža-
vljank in državljanov Slove-
nije, zato upravne enote že 
zaznavajo povečan interes 
strank, hkrati se zaradi pove-
čanega števila vlog pojavlja-
jo zaostanki na področju tuj-
cev. Minister za javno upra-
vo Boštjan Koritnik se je sku-
paj z načelnicami in načelni-
ki dogovoril za takojšnje uk-
repe, s katerimi bodo odpra-
vili zaostanke in zagotovili 
hitrejšo obravnavo. 

Upravne enote bodo imele 
zato povsod po Sloveniji do-
datne uradne ure, in sicer v 

četrtek, 31. marca, od 8. do 
15. ure in v soboto, 2. aprila, 
od 8. do 12. ure. Ta dva dneva 
bosta namenjena strankam, 

ki niso oziroma ne bodo na-
ročene, vendar le za prido-
bitev osebnih dokumentov, 

kot so osebna izkaznica, po-
tni list, vozniško dovoljenje. 
Prav tako bodo upravne eno-
te do nadaljnjega podaljšale 

uradne ure glede na poseb-
nosti svojega lokalnega oko-
lja in organizacijo dela. Po-
datki o aktualnih uradnih 
urah bodo objavljeni na sple-
tnih straneh upravnih enot. 

Ker so upravne enote 
zelo različno obremenjene, 
na ministrstvu poudarjajo, 
da za ureditev osebnih iz-
kaznic, potnih listov in voz-
niških dovoljenj ne velja kra-
jevna pristojnost, kar pome-
ni, da jih lahko državljanke 
in državljani uredijo v kate-
rikoli upravni enoti v Slove-
niji, ne nujno v kraju svoje-
ga bivališča. 

Dodatna dneva uradnih ur
Upravne enote podaljšujejo čas uradnih ur in dodajajo dva dodatna dneva odprtih vrat za zamenjavo 
osebnih dokumentov državljank in državljanov. 

Upravne enote od včeraj dalje izdajajo in sprejemajo 
le vloge za izdajo biometrične osebne izkaznice. 
Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic sicer ni treba 
zamenjati, vse obstoječe osebne izkaznice se lahko 
uporabljajo do poteka njihove veljavnosti, kar velja 
tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po 
dopolnjenem 70. letu starosti.

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski kandida-
ti Vesne – zelene stranke 
na aprilskih državnozbor-
skih volitvah so se javnosti 
predstavili v okviru sobotne 
čistilne akcije v Kranju, v ka-
teri so tudi sami sodelovali. 
»Na volitve gremo s sporoči-
lom, da v parlamentu potre-
bujemo stranko, ki ji je prva 
skrb okolje. Zgolj zares ze-
lena stranka, kar Vesna je, 
je zagotovilo, da se izvajajo 
okoljske politike. Zato smo 
se tudi danes, namesto da bi 
najeli dvorano za predstavi-
tev kandidatov, odločili, da 
se pridružimo čistilni akci-
ji in smo očistili del Kokr-
škega kanjona, ki je prelep, 

a žal preveč umazan,« je po-
vedal Klemen Belhar, kandi-
dat stranke v volilnem okra-
ju Kranj 1. Tina Robič, kan-
didatka v volilnem okraju 

Jesenice, je povedala, da so 
vsi kraji v njenem volilnem 
okraju zeleni, kamor si pri-
dejo ljudje spočit oči in dušo, 
ne samo Kranjska Gora, iz 

katere prihaja. »Menim, da 
so stvari šle v drugo smer, in 
si želim, da to okolje posta-
ne spet zdravo za bivanje in 
prijazno sobivanju med tu-
risti in domačini. Enako pa 
seveda velja za vso Sloveni-
jo,« je dejala. 

Za Vesno – zeleno stran-
ko na Gorenjskem kandi-
dirajo: Tina Robič (volilni 
okraj Jesenice), Milena De-
žman (Radovljica 1), Dani-
lo Bertoncelj (Radovljica 2), 
Klemen Belhar (Kranj 1), 
Ana Veternik (Kranj 2), Pa-
vel Gartnar Kastelic (Kranj 
3), Metka Gaberc (Tržič), 
Dean Jug (Škofja Loka 1), 
Erika Oblak (Škofja Loka 2), 
Andreja Pogačar (Kamnik) 
in Erika Oblak (Idrija). 

Potrebujemo zares zeleno stranko
Zgolj zares zelena stranka, kot je Vesna, je zagotovilo, da se bodo v državnem zboru izvajale okoljske 
politike, poudarjajo gorenjski kandidati Vesne – zelene stranke. 

Kandidati zelene stranke Vesna v 1. volilni enoti Kranj 
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Zavod za turizem Preddvor vabi na tradicionalne dneve če-
maža, na katerih bodo preddvorski gostinci ponujali domače 
specialitete s tem »naravnim zdravilom«. Jedi s čemažem 
bodo na njihovih jedilnikih med 4. in 10. aprilom, zaključek 
čemaževih dnevov pa bo v nedeljo, 10. aprila, ko boste na 
gradu Dvor Preddvor med 11. in 17. uro lahko obiskali odprto 
kuhinjo s čemaževo tržnico. Podrobnosti dogajanja najdete 
na spletni strani www.visitpreddvor.si.
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve 
vstopnici za voden ogled gradu Dvor, če boste pravilno odgo-
vorili na nagradno vprašanje: Kako še drugače rečemo čema-
žu? Odgovore pošljite do srede, 6. aprila, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Okusni čemaž v Preddvoru

Štruklji s čemažem na jedilniku gostilne Pri Majču
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KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Simon Šubic

G. Vučko, tokratne volitve 
bo glede na njeno trdoži-
vost zagotovo zaznamovala 
epidemija covida-19. Kako 
bodo lahko glasovali tisti, ki 
bodo zaradi okužbe s covi-
dom-19 na dan glasovanja v 
izolaciji?

Volivke in volivci, ki bodo v 
času volitev v izolaciji, lahko 
glasujejo po pošti v skladu z 
zakonom o volitvah, kar po-
meni, da morajo oddati vlo-
go najkasneje deset oz. pet 
dni pred glasovanjem, kar 
se izteče 18. aprila. Vlogi mo-
rajo priložiti tudi potrdilo o 
obolelosti, na primer SMS-
-sporočilo ali potrdilo zVem. 
Imajo pa tudi možnost gla-
sovanja na domu. Vlogo za 
glasovanje na domu mora-
jo okrajni volilni komisiji 
oddati najpozneje 20. apri-
la do 24. ure, k njej pa prilo-
žiti tudi ustrezno potrdilo o 
izolaciji. 

Problem nastane za tiste, ki 
se bodo okužili po 20. apri-
lu. Ti možnosti glasovanja 
ne bodo imeli …

Zaradi opozoril zdrav-
niške stroke je DVK s seje 
umaknila odločanje o 
predlogu, da bi volivcem, 
ki so napoteni v izolacijo po 
izteku roka za oddajo vlo-
ge za glasovanje na domu, 
omogočili glasovanje na vo-
lišču. Argument zdravniš-
ke stroke je, da za volivce v 
izolaciji, razen nujnega obi-
ska pri zdravniku, ni izjem 
in ne smejo zapuščati svoje-
ga bivališča. V skladu z zako-
nom je glasovanje na domu 
sicer namenjeno tistim, ki 
se na dan glasovanja zaradi 
bolezni ne morejo osebno 
zglasiti na volišču. Stališče 
DVK je, da je treba na podla-
gi zakonske določbe k vlogi 
za glasovanje na domu pri-
ložiti tudi potrdilo zdravni-
ka. Dokazovanje bolezni na-
mreč preprečuje, da bi lah-
ko prišlo do zlorab in bi se za 
glasovanje na domu prijavi-
li tudi tisti, ki niso bolni. Se-
veda pa so določene omeji-
tve za vse, ki zbolijo tik pred 
volitvami in torej zamudijo 
rok za oddajo vloge za glaso-
vanje na domu. Vsi, ki bodo 
zboleli v četrtek, petek, so-
boto ali na volilno nedeljo, 
ne bodo mogli glasovati. Pri 
čemer pa ne gre zgolj za vo-
livce v izolaciji zaradi okuž-
be s koronavirusom. Lahko 
se denimo zgodi, da mora 
volivec tik pred volitvami v 
bolnišnico ali dom za staro-
stnike ali pa prav na dan vo-
litev tako močno zboli, da ne 
more oditi na volišče. Ali pa 

na primer kakšnemu voliv-
cu odredijo pripor, morda 
mora kdo oditi v zapor ipd. 
Za takšne primere zakono-
daja ne omogoča izjem. 

Imate težave s popolnjeva-
njem volilnih odborov?

Na začetku je bilo nekaj 
težav, nekaj okrajnih volil-
nih komisij nas je obvesti-
lo o tem, a zdaj nimamo več 
takšnih informacij, da ne bi 
mogli sestaviti volilnih od-
borov. V prihodnje bi bilo 
smiselno dopolniti zakon in 
med predlagatelje članov vo-
lilnih odborov poleg politič-
nih strank in lokalnih skup-
nosti ali ožjih delov vključi-
ti tudi društva, od kulturnih, 
športnih do gasilskih ipd., 
pa tudi državljane same. Te-
meljni izvor tega problema 
je v tem, da politične stran-
ke, razen nekaj izjem, ne 
dajo dovolj predlogov za čla-
ne volilnih odborov ali pa jih 
sploh ne dajo, čeprav je to ne 
nazadnje tudi sistem notra-
njega nadzora. Volilni odbo-
ri so namreč najbolj ključni 
pri izvedbi volitev in pri ugo-
tavljanju izidov, ne DVK, kaj 
šele njen direktor. 

Kako naj volivci ravnajo na 
voliščih?

Veljajo splošni ukrepi, ki 
so bili usklajeni že za lanski 
referendum o noveli zakona 
o vodah: ustrezna medseboj-
na razdalja, uporaba mask 
in razkuževanje rok, volil-
ni odbori morajo poskrbeti 
tudi za razkuževanje pisal in 
prezračevanje, kjer je mož-
no. Na voliščih bodo izobe-
šeni tudi posebni plakati, ki 
bodo opozarjali na preven-
tivne ukrepe. 

Koliko se bodo povečali stro-
ški izvedbe letošnjih volitev?

Stroški se bodo zagotovo 
povečali, o tem ni dvoma. Če 

so na zadnjih državnozbor-
skih volitvah leta 2018 zna-
šali okoli 4,2 milijona evrov, 
bodo zdaj po naši oceni zna-
šali približno 5,7 milijona 
evrov, kljub temu da smo 
stroške v zadnjih letih pre-
cej oklestili. A ne samo za-
radi covidnih ukrepov. DVK 
je sprejela pomembno od-
ločitev, da bodo volilni od-
bori zaradi posebnih okoli-
ščin prejeli dodatek v višini 
25 odstotkov, člani okrajnih 
komisij in njihovo pomožno 
osebje deset odstotkov, med-
tem ko članom DVK ta doda-
tek ne pripada. Iz tega naslo-
va bodo volitve dražje za več 
kot 400 tisoč evrov. Ob tem 
je treba tudi upoštevati, da so 
se od zadnjih državnozbor-
skih volitev enormno zvi-
šale poštne storitve, višji so 
stroški distribucije, razvoza 
volilnega materiala. Višji so 
tudi stroški tiska ipd.

Denar imate že zagotovljen?
Denar bo zagotovljen, 

mora biti. Ali si lahko 
predstavljate, da bi direktor 
DVK rekel, da volitev ne bo, 
ker ni denarja?

Letos uvajate tudi nov mo-
dul za izračun izidov volitev 
in razdelitev mandatov …

Že pred časom smo šli v 
izdelavo novega informacij-
skega sistema za podporo 
volitev. Na teh volitvah bomo 
imeli, če se tako izrazim, hi-
bridni sistem. Nov informa-
cijski sistem še ni testiran 
za vse module, ki jih infor-
macijski sistem isDVK ob-
sega v celoti, zato bomo na 
aprilskih volitvah uporablja-
li del prejšnjega in del nove-
ga sistema. Modul za ugota-
vljanje izida glasovanja bo 
deloval na starih algoritmih, 
ki so že vključeni v nov sis-
tem. Na primer modul pri-
kazovanja izidov glasovanja 

na dan glasovanja je nare-
jen povsem na novo. Najbolj 
ključen modul, tj. podpora 
ugotavljanja volilnega izida, 
je preverila neodvisna insti-
tucija, Fakulteta za matema-
tiko in fiziko Univerze v Lju-
bljani. Skupaj z zunanjimi 
izvajalci so preverili ustre-
znost algoritmov, s poroči-
lom je bila DVK seznanjena 
in ugotovila, da je to skladno 
z določbami zakona, ki dolo-
čajo način delitve mandatov.

Če strnemo, na izvedbo teh 
volitev, ki bodo zagotovo po-
tekale v spremenjenih epi-
demioloških razmerah, ne 
bo padla senca dvoma?

Prepričan sem, da bodo 
volitve, kot vedno, zakoni-
te in poštene. Največja od-
govornost in obenem zah-
vala za to gre skoraj 19.000 
volivcem, ki sodelujejo v vo-
lilnih odborih. Člani volil-
nih odborov so tisti, ki vodi-
jo glasovanja na voliščih in 
štejejo glasove. Poleg tega so 
lahko pri delu volilnih odbo-
rov in okrajnih volilnih ko-
misij navzoči tudi zaupniki 
list kandidatov, pa tudi do-
mači in mednarodni opazo-
valci. Skratka: sistem je do-
ber, hermetičen, napak je iz-
redno malo in so tudi hitro 
odpravljene. DVK je dolžna, 
skupaj z drugimi volilnimi 
organi, izpeljati zakonite in 
poštene volitve v skladu z 
zakonom. Tudi če bi na voli-
tve prišlo denimo le štiride-
set odstotkov volivcev, mo-
rajo biti izvedene po jasno 
določenih postopkih. Lahko 
domnevamo, da bo na račun 
izolacij število volivcev neko-
liko manjše. Ne smemo pa 
mešati legitimnosti izvede-
nih volitev in legitimnosti iz-
voljenih. Ko se govori o volil-
ni udeležbi, se razumeva, da 
čim višja je udeležba, višja 
je legitimnost izvoljenih or-
ganov. To pa nima nobene 
zveze z legitimnostjo in za-
konitostjo izvedenih volitev. 
Na uspešnost in zakonitost 
izvedbe volitev vpliva ravna-
nje vseh deležnikov – voliv-
cev, volilnih odborov, okraj-
nih volilnih komisij, vseh 
volilnih organov, vključno z 
DVK. Politične stranke pa bi 
morale zelo jasno uporabiti 
vzvode, ki jim jih daje zakon, 
da imenujejo zaupnike, ki 
nadzirajo delo volilnih odbo-
rov, predstavnike, da nadzi-
rajo delo volilnih komisij, in 
člane volilnih odborov. Vse 
to povečuje legitimnost voli-
tev. Navodila za izvedbo vo-
litev so sicer zelo striktna, tu 
ne sme biti površnosti, treba 
jih je spoštovati in upošteva-
ti do zadnje črke.

Omejitve so za vse, ki zbolijo 
»Vsi, ki bodo zboleli v četrtek, petek, soboto ali na volilno nedeljo, ne bodo mogli glasovati. Pri čemer 
pa ne gre zgolj za volivce v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom,« poudarja Dušan Vučko, direktor 
Državne volilne komisije (DVK). Z njim smo se pogovarjali o izvedbi aprilskih državnozborskih volitev.

Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije 
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Planica povezuje

Najmanj trikrat izjemna 
letošnja Planica: skoraj 
šestdeset tisoč gledalcev, 

skoraj tisoč točk naših orlov 
na treh tekmah in izjemno 
vreme. Pohvale so sprejemali 
tudi organizatorji. Zaključek 
letošnje sezone svetovnega po-
kala v smučarskih skokih je bil 
res sanjski.

Gledalci so se lahko znova 
vrnili v dolino pod Poncami. 
Planiškim tekmam dajo dušo, 
brez njih ni prave Planice. 
Vzdušje je bilo sproščeno, na-
vijaško ... Pod letalnico se je 
vsaj za nekaj časa pozabilo na 
vse tegobe trenutnega časa. V 
ospredju so bili uspehi naših 
skakalcev. Na domačem pri-
zorišču so bili daleč najboljši. 
Veselje se je začelo že na pet-
kovi prvi posamični tekmi. 
Osvojili so prva štiri mesta, s 
tem pa izenačili rekord, ki je 
imel že dolgo brado. Sobotna 
ekipna zmaga je bila nekako 
pričakovana, v nedeljo pa so 
prvi dve mesti prepustili kon-
kurenci. Zadnji dan so se po-
deljevali pokali za celotno se-
zono. Tudi tam so bili zraven 
Slovenci. Žiga Jelar je najbolj-
ši letalec letošnje zime. Spisal 
je posebno zgodbo. Po koncu 
lanske sezone si ni vzel skoraj 
nič počitka, bil z mislimi in 
dejanji osredotočen na letošnjo 
olimpijsko sezono. Načrte mu 
je ravno v času, ko se je začelo 
zares, prekrižal covid-19, ki ga 
je za dolgo oddaljil od skakal-
nic. Vrnil se je z dna na vrh in 
dokazal, da je iz pravega testa. 
Sreča mu tokrat ni obrnila 
hrbta. Dobil je boj za mali kri-

stalni globus. Boj je bil napet 
tudi za velikega. Skupni zma-
govalec je znova Japonec Rjoju 
Kobajaši. Tudi njegova zgodba 
se piše z veliko začetnico. Ja-
ponci so bili celotno sezono od 
doma, kar pomeni pol leta. Ko 
je težko, ko ne gre po načrtih, 
je v takšnih okoliščinah zdrža-
ti še težje. Kobajašiju je uspelo. 
Novega velikega uspeha se je 
lahko veselil v družbi staršev, 
ki sta priletela na finale sezo-
ne. Veseli so bili tudi Avstrijci, 
zmagovalci pokala narodov. 
Letošnja Planica je bila ču-
stven vrtiljak za marsikoga 
– tudi za Norvežane. Marius 
Lindvik je dobil zadnjo tek-
mo in se v skupnem seštevku 
povzpel na tretje mesto, v vlogi 
gledalca se je v Planico po lan-
skem hudem padcu vrnil Da-
niel Andre Tande in se srečal 
z osebjem, ki mu je rešilo živ-
ljenje, sicer bi bil, kot je dejal, 
verjetno že pokopan na Norve-
škem. Pokopališče, natančneje 
grob pokojnega prijatelja in 
mentorja Ludvika Zajca pa je 
obiskal njihov športni direktor 
Clas Brede Braathen.

V Planici je bilo čutiti močno 
povezanost na različnih rela-
cijah, zato zaključimo z bese-
dami našega trenerja Roberta 
Hrgote: »Lepo je, ko so ljudje 
tako povezani, tako navijajo. V 
teh časih je tega malo manjkalo 
in želim, da bi se ta povezanost 
prenesla še izven Planice.« Da 
bi se njegove želje uresničile, si 
verjetno želimo vsi. Le skupaj 
lahko dosežemo nemogoče, 
drug proti drugemu pa ... nič 
dobrega.
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Maša Likosar

Zgornje Gorje – Na spre-
membo proračuna Obči-
ne Gorje za letošnje leto, ki 
je bil sprejet decembra lani, 
so vplivala nezadostna sred-
stva na določenih proračun-
skih postavkah, ki zadevajo 
infrastrukturne investicije. 
V rebalansu je upoštevana 
tudi razlika stanja pri preno-
su rezultata v višini dobrih 
9,5 tisoč evrov. 

V rebalansu letošnjega pro-
računa znašajo prihodki sla-
bih 5,4 milijona evrov in so 
manjši za slabih 160 tisoč 
evrov. Umaknili so se pri-
hodki, ki so bili predvideni 
iz naslova evropskih sredstev 
za projekt Ločevanje meša-
nega kanala Spodnje Gorje. 
Zanj je Občina Gorje v spre-
jetem proračunu skupaj z 
evropskimi sredstvi nameni-
la slabih 400 tisoč evrov, ki pa 
so bili z rebalansom v večini 

prerazporejeni, saj je bil pro-
jekt zamaknjen v leto 2024. 

Odhodki so se tako zmanj-
šali za dobrih 150 tisoč evrov 
in z rebalansom znašajo do-
brih 7 milijonov evrov, od 
katerih je za investicije na-
menjenih slabih 4,3 mili-
jona evrov. S prerazporedi-
tvijo sredstev so med dru-
gim zagotovili dodatna sred-
stva za oskrbo naselij z vodo 
v višini dobrih 138 tisoč 
evrov, od tega za investicij-
sko vzdrževanje vodovodne-
ga omrežja dodatnih 32 ti-
soč evrov, za obnovo vodo-
voda v sklopu rekonstruk-
cije cest – 8 sklopov – 65 ti-
soč evrov in za vodovod, ki se 
bo obnavljal hkrati z rekon-
strukcijo državne ceste, 41 ti-
soč evrov. Za postavitev nove 
javne razsvetljave so zagoto-
vili dobrih 20 tisoč evrov. V 
rebalansu so ponovno obli-
kovali še rezervacijo v višini 
30 tisoč evrov.

Z rebalansom nižji 
proračun
Gorjanski občinski svetniki so sprejeli prvi 
rebalans proračuna za leto 2022, s katerim so se 
prihodki in odhodki zmanjšali. 

In kaj bo to pomenilo za 
zaposlene, ki jih je okrog 
150? 

Nekaj naj bi se jih upokoji-
lo, ostalo pa naj bi 138 prese-
žnih delavcev; od tega bodo 
okrog stotim ponudili zapo-
slitev v drugih dveh jeseni-
ških družbah Skupine SIJ, 
to je v SIJ Acroni in SIJ SUZ. 

Predlog o prezaposlitvah 
naj bi bil usklajen z obema 
reprezentativnima sindika-
toma, so zatrdili v Skupini 
SIJ.

»Ostalim pa bo ponuje-
na ustrezna odpravnina in 
v sodelovanju z Zavodom za 
zaposlovanje zagotovljena 
strokovna podpora ob pre-
nehanju zaposlitve,« so de-
jali v Skupini SIJ. 

Poraba elektrod se je 
zmanjšala

Podjetje SIJ Elektrode je 
bilo ustanovljeno leta 1998, 
proizvajajo pa varilne žice 
in elektrode. Kot pravijo v 

Skupini SIJ, zadnja leta po-
raba in s tem povpraševa-
nje na največjih izvoznih tr-
gih, ki so države EU in dr-
žave nekdanje Jugoslavije, 
upada. 

»Poraba elektrod se je v 
zadnjih osmih letih v Evro-
pi zmanjšala za skoraj 19 
odstotkov. Povpraševanje 
po teh izdelkih se obenem 
močno povečuje na azijskih 
trgih. Posledično se je v za-
dnjih letih tam povečala tudi 
količinska proizvodnja ter 
koncentriralo lastništvo naj-
večjih proizvajalcev, ki tako 
lahko zagotavljajo konku-
renčnejše prodajne cene in 
tudi dopolnilne storitve za 
varilsko dejavnost,« so poja-
snili v Skupini SIJ, kjer so se 

zaradi tega odločili, da to de-
javnost opustijo in se še in-
tenzivneje posvetijo osnovni 
dejavnosti, to je proizvodnji 
in predelavi jekla. 

Glede poslovnih prosto-
rov podjetja v Skupini SIJ 
odločitve še niso sprejeli, 
proizvodno opremo za izde-
lavo varilnih žic in elektrod 
pa bodo dali v prodajo.

Ne verjamejo 
zagotovilom Skupine SIJ

Pogovarjali smo se z enim 
od dolgoletnih zaposlenih, 
ki pa je želel ostati anoni-
men. Povedal nam je, da je 
direktor podjetja v četrtek 
petnajst minut do dveh, tik 
pred zaključkom dela, na hi-
tro sklical sestanek in jih se-
znanil, da je s podjetjem ko-
nec. 

»To je bil za nas popoln 
šok, morala zaposlenih je na 
ničli, spravili so nas na ko-
lena,« je občutke opisal so-
govornik. Kot je dejal, zapo-
sleni že dalj časa niso ime-
li zaupanja v vodstvo, prav 

tako ne verjamejo zagotovi-
lom Skupine SIJ, da bodo v 
SIJ Acroni in SIJ SUZ pre-
zaposlili sto ljudi. »Mislim, 

da je to samo še ena prevara 
in da nas bodo v resnici pre-
pustili samim sebi. Saj mor-
da bo kakšen od sodelavcev 
našel službo v Acroniju, am-
pak večina bo na cesti,« je de-
jal sobesednik.

Kot smo izvedeli, gre pre-
težno za starejše delavce, 
med zaposlenimi pa so tudi 
primeri, ko sta v podjetju za-
poslena mož in žena. Veči-
na jih je domačinov in oko-
ličanov. 

Direktor nas je na sestanek 
poklical petnajst do dveh ...
31. stran

»To je bil za nas popoln 
šok, morala zaposlenih 
je na ničli, spravili so nas 
na kolena,« je dejal eden 
od zaposlenih.

Okrog stotim bodo 
ponudili zaposlitev v 
SIJ Acroni in SIJ SUZ, 
vsi ostali bodo ostali 
brez dela, jim pa bodo 
ponudili »ustrezno 
odpravnino«, so 
zagotovili v Skupini SIJ.

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet je v sredo potrdil 
rebalans letošnjega prora-
čuna občine. Ta je bil, kot so 
pojasnili na občinski upra-
vi, pripravljen predvsem za-
radi uskladitve realiziranih 
prilivov in odlivov ter uskla-
ditve sredstev za investicije 
z dinamiko njihovega izva-
janja in s pridobljenimi ne-
povratnimi sredstvi. 

Predvideni prihodki se 
predvsem zaradi višjih 
transfernih prihodkov ter 
zadolževanja zvišujejo za 
3,7 milijona evrov in znaša-
jo 25,4 milijona evrov. Re-
balans proračuna tako med 
drugim usklajuje prihodke 
nepovratnih sredstev, pred-
vsem za projekte izgradnje 
kanalizacije Lancovo in Ka-
mna Gorica, kolesarske po-
vezave v Lescah, obnove Kli-
narjeve hiše v Kropi in re-
konstrukcije Kopališča Ra-
dovljica. 

Proračunski odhodki se 
zvišujejo za 4,2 milijona 
evrov in znašajo 25,9 mili-
jona evrov, razlika med pri-
hodki in odhodki pa se krije 
s presežkom proračuna za 

leto 2021. Za investicije ob-
čina tako kot lani namenja 
46 odstotkov proračuna.

Tudi odhodki se z reba-
lansom proračuna usklaju-
jejo z dinamiko izvajanja 

investicij in pridobljenimi 
nepovratnimi sredstvi, po-
jasnjujejo na radovljiški ob-
činski upravi. Za prvo fazo 
obnove kopališča zato več 

sredstev namenjajo že v le-
tošnjem letu, povečujejo se 
sredstva za letno in zimsko 
vzdrževanje cest, gradnjo 
kanalizacije in vodovoda 
ter ureditev cest na Lanco-

vem in v Kamni Gorici, do-
končanje prilagoditve cest 
ob nadgradnji železniške 
infrastrukture, obnovo ce-
ste Lesce–Hlebce–Begunje, 

obnovo vrtca v Kamni Gori-
ci, sanacijo kamnitega zidu 
pod cerkvijo v Kropi, prido-
bitev projektne dokumen-
tacije za obnovo čistilne na-
prave v Radovljici, komu-
nalno urejanje občinskih 
zemljišč in za gradnjo, na-
kup in investicijsko vzdrže-
vanje neprofitnih stanovanj 
– ter nakup in opremo ze-
mljišč. 

Na novih postavkah so 
sredstva za pripravo projek-
tne dokumentacije za sana-
cijo brežine in zaščito Pleč-
nikovih paviljonov v Begu-
njah, e-oskrbo, načrtovano 
enoto doma starejših obča-
nov v Kamni Gorici in Fe-
stival Avsenik. Višja so tudi 
sredstva za nove zaposlitve 
učiteljev športa na razredni 
stopnji v vseh osnovnih šo-
lah. 

Predvidena namenska za-
dolžitev za načrtovane inve-
sticije znaša 2,7 milijona 
evrov, a je, ker je bila lan-
ska zadolžitev precej nižja 
od predvidene, skupna vi-
šina zadolžitve v dveletnem 
proračunu še vedno za do-
ber milijon nižja od prvo-
tno načrtovane, so še poja-
snili na občinski upravi. 

Potrdili rebalans proračuna
Z rebalansom proračuna Občine Radovljica so svetniki med drugim zagotovili sredstva za sanacijo in 
zaščito Plečnikovih paviljonov v Begunjah, e-oskrbo in načrtovano enoto doma starejših občanov v Kamni 
Gorici ter tudi za nove zaposlitve učiteljev športa na razredni stopnji na vseh osnovnih šolah v občini.

Med novimi postavkami proračuna za letošnje leto so tudi 
sredstva za pripravo projektne dokumentacije za sanacijo 
brežine in zaščito Plečnikovih paviljonov v Begunjah.

Proračunski odhodki se z rebalansom zvišujejo za 
4,2 milijona evrov in znašajo 25,9 milijona evrov; za 
investicije Občina Radovljica tako kot lani namenja 46 
odstotkov proračuna.

Maša Likosar

Bled – Blejski svetniki so na 
zadnji seji občinskega sveta 
sprejeli zaključni račun Ob-
čine Bled za leto 2021 in se 
seznanili z realizacijo letne-
ga načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Obči-
ne Bled za leto 2021. Realiza-
cija predvidenih prihodkov 
je bila glede na veljavni pro-
račun za lansko leto nekoliko 
nižja. Načrtovanih je bilo do-
brih 14 milijonov evrov pri-
hodkov, realiziranih pa do-
brih 12,8 milijona evrov. Na-
črtovani odhodki v vrednosti 
15,3 milijona evrov so se zni-
žali na 13,9 milijona. Večja 
odstopanja na prihodkovni 

strani so zabeležili iz naslo-
va davka na dobitke od iger 
na srečo, odmerjenega na-
domestila za uporabo stavb-
nega zemljišča, ki je za do-
brih 100 tisoč evrov odstopal 
od načrtovanih, in davka na 
parkirnine in cestnine. Za-
radi epidemije so lani bele-
žili tudi večje izpade dohod-
kov, zlasti iz naslova turistič-
nih taks in prihodka od ko-
munalnih prispevkov. 

Stanje sredstev na računu 
Občine Bled je na zadnji dan 
leta 2021 znašalo dobrih 217 
tisoč evrov, od tega so nekaj 
sredstev dali v proračunsko 
rezervo. Ob začetku letošnje-
ga leta je bilo tako razpolo-
žljivih dobrih 212 tisoč evrov.

Nižji odhodki in prihodki

Bled – Občina Bled je zaključila dela v pristanišču na severni 
obali Blejskega jezera, ki je z odlokom razglašeno za kulturni 
spomenik državnega pomena. Vsi sodelujoči so zaradi najvišje 
stopnje varovanja dediščine pri izvedbi del ravnali s posebno 
stopnjo skrbnosti. V petek, 1. aprila, bo pristanišče ponovno 
odprto za vse uporabnike. 

V petek se ponovno odpira pristanišče

Bled – V četrtek, 31. marca, bo ob 12.30 v sejni sobi Občine 
Bled potekalo javno odpiranje ponudb, ki so prispele na razpis 
Občine Bled za oddajo v najem objekta, ki v naravi predstavlja 
Čolnarno v Grajskem kopališču, lesen objekt s privezi za čol-
ne, vključno z 18 čolni s pripadajočo opremo. V primeru več 
najugodnejših ponudb bo komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko najemnino, v roku petih delovnih dni pozvala 
k ponovni oddaji ponudbe oziroma dopolnitvi ponudbe. Na-
jemno razmerje bo sklenjeno za čas od 1. avgusta 2022 dalje 
za nedoločen čas.

Zbirali ponudbe za najem Čolnarne
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V zadnjih letih se ozaveščenost o pomembnosti lokalne 
prehrane veča. Vedno bolj ugotavljamo, da je taka hrana 
lahko najkvalitetnejša, ker je najbolj sveža in se v njej oh-
rani največ vitaminov in mineralov. S tem 
tudi ustvarjamo minimalni ogljični odtis, 
ker je pot od pridelovalca do potrošnika 
kratka. Pretekli projekti so nas spodbudili, 
da naredimo še korak naprej in poenosta-
vimo, sistematiziramo ter poenotimo pot 
od ponudnikov lokalne hrane do javnih 
zavodov na Škofjeloškem. Poleg tega bi radi spodbudili in 
opogumili ene in druge, da bi se delež in s tem tudi kvalite-
ta lokalne prehrane v lokalnih zavodih večala. 

Projekt Jem lokalno, jem boljše poteka od začetka leta 
2021. V njem si partnerji v projektu prizadevamo, da bi 
nadgradili in razvili nove prakse oskrbovanja javnih usta-
nov z lokalno hrano. Projekt sofinancirata Evropska unija 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja po-
deželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za iz-
vajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–
2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. Projektni partnerji smo Razvojna agencija Sora, 
Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski za-
vod Kranj in P-ino, d. o. o., inovacije in razvoj podeželja. 

V projektu sodelujejo vsi deležniki, ki se na različnih delih 
lokalne prehranske verige vključujejo v spodbujanje in po-
večanje lokalne pridelave in potrošnje lokalne hrane. 

Raziskali smo, kakšna je aktualna ponudba pri obstoječih 
pridelovalcih in predelovalcih lokalne hrane. Oprli smo se 
na podatke iz uradnih evidenc Statističnega urada RS v le-
tih 2000 in 2010, na podatke iz zbirnih vlog za leto 2020 ter 
izvedli osebno anketiranje lokalnih pridelovalcev hrane na 
območju LAS loškega pogorja. Upoštevali smo stanje rabe 
kmetijskih zemljišč, velikosti kmetijskih gospodarstev, sta-
nje živali na posameznem gospodarstvu ter dopolnilne de-
javnosti na kmetijah. Na podlagi analize teh podatkov smo 
pripravili Smernice za povečanje lokalne prehranske pride-
lave in predelave škofjeloškega območja.

Na srečanjih z lokalnimi ponudniki smo opredelili lokal-
no ponudbo živil večjih količin, s katerimi bi lahko redno 

oskrbovali lokalne šole, vrtce in domove starejših. Pripravi-
li smo seznam lokalne ponudbe živil večjih količin. Na pod-
lagi določene lokalne ponudbe živil in ob strokovni pod-
pori kuharskega mojstra Uroša Štefelina smo oblikovali lo-
kalne obroke za javne ustanove, ki so prehransko uravno-
teženi, upoštevajo razpoložljivo osebje in opremo kuhinj v 
javnih ustanovah ter so cenovno sprejemljivi. V mesecu fe-
bruarju smo organizirali javni dogodek, na katerem je ku-
harski mojster pripravil in predstavil izbrane lokalne obro-
ke za javne ustanove. Predstavniki javnih zavodov, ki so se 
srečanja udeležili, so obroke lahko tudi pokusili, se z Uro-
šem Štefelinom posvetovali in komentirali jedi. V nadalje-
vanju so predvidene kuharske delavnice. Na dogodku so 
se prav tako predstavili lokalni ponudniki z aktualno po-
nudbo živil za javne ustanove. Dogodek je bil odlična pri-
ložnost za mreženje, vzpostavljanje stikov med javnimi 
ustanovami, lokalnimi ponudniki in zadrugo. Pripravlja-
mo predlog poenotenja obrokov v javnih ustanovah. 

Razvili smo trajnostni poslovni model kratkih prehransko-
-oskrbovalnih verig, pri čemer nam je svetoval in poma-
gal agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar. Tako smo oblikova-
li poslovna modela neposrednega in posrednega trženja. 

Pri modelu posrednega trženja se bodo lokalni kmetje po-
vezali prek Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka in 
bodo tako tržili svoje pridelke in izdelke v javne zavode. 
Za ta namen bodo v zadrugi angažirali osebo, ki bo skrbe-
la za komunikacijo z zavodi in pridelovalci. Iskala bo žele-
ne izdelke, pripravljala prijave na javna naročila in urejala 
morebitne težave na eni ali drugi strani prehranske verige. 
Tisti pridelovalci, ki hrano že dobavljajo v katerega od za-
vodov, bodo ohranili svoje stranke, poleg tega bomo k so-
delovanju povabili še druge. Tako bo precej olajšano delo 

za ponudnike lokalne hrane, na drugi strani pa tudi za za-
vode, ki bodo lahko komunicirali samo z eno osebo (doba-
viteljem), ne z vsakim ponudnikom posebej. 

Model direktnega trženja pri nekaterih pridelovalcih že 
poteka, le da smo ga nadgradili in sistematizirali po posa-
meznih korakih. Vse z namenom, da se bo olajšala komu-
nikacija med javnimi zavodi in ponudniki. Model smo zgra-
dili na podlagi izkušenj posameznih pridelovalcev in pre-
delovalcev lokalne prehrane in predstavnikov javnih zavo-
dov iz preteklih let. Poteka v več korakih, ki omogočajo hi-
trejšo vzpostavitev stalne dobave posameznega dobavi-
telja v javne zavode. S tem bomo zagotovili hitrejše vklju-
čevanje novih lokalnih izdelkov in lokalnih pridelovalcev 
ter predelovalcev v javne zavode. 

Že od začetka projekta se vrstijo brezplačna predavanja in 
delavnice s področja pridelave in predelave lokalne hra-
ne. Za pridelovalce je bilo izvedenih šest izobraževanj, 
šest ogledov dobrih praks ter številna osebna svetovanja 
iz področja pridelave in predelave hrane ter delavnica iz-
polnjevanja razpisne dokumentacije za javno naročilo. V 
nadaljevanju bomo organizirali tudi obiske okoliških kme-
tij za vrtčevske in osnovnošolske otroke. 

Projekt predstavlja pomemben korak pri povečanju pre-
hranske samooskrbe in pestrosti lokalne ponudbe na Ško-
fjeloškem. Želimo si, da bi se povečala količina lokalno pri-
delane hrane v javnih zavodih, od vrtcev in šol do domov 
za ostarele. Poleg tega z ozaveščanjem prebivalstva po-
membno vplivamo na zavedanje o pomenu zdravega pre-
hranjevanja z lokalno prehrano. 

Za vsebino je odgovoren P-ino, d. o. o.
Avtor fotografij: Matjaž Tavčar   

JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE NA ŠKOFJELOŠKEM

OGLAS info@g-glas.si

P-INO D.O.O., MARTINJ VRH 24, ŽELEZNIKI
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – V Podbrezjah je 
bil dan veselja in hvaležno
sti, kot je nedavni nedeljski 
dan opisal domačin in or
ganizator krajše slovesnosti 
Milan Debeljak. Podbreški 
prijatelji so se zbrali v tam
kajšnjem kulturnem domu, 
ki je prav tako dobil nov pri
ključek na plinovod in kana
lizacijo ter novo ogrevanje.

Pred nekaj leti je bil zgra
jen glavni vod skozi Podbrez
je s Klanca skozi Podtabor in 
Srednjo vas, pa po Ostranki 
in čez Bistrico v Žeje. Tej 
trasi najbližje hiše so se na 
kanalizacijo priključile že 
v prvi fazi. »Dolgo je traja
lo, naše vaške poti so bile že 
zelo uboge. Smo se že mno
go let jezili, da smo zadnja 
vas v občini,« se je spomi
njal Debeljak. Zdaj je še en 
del projekta uspešno zaklju
čen, v ceste so položeni kilo
metri cevi in kablov »in na
zadnje nov asfalt, tega smo 
bili vsi še najbolj veseli«.

Domači župan Ivan Meg
lič je pojasnil, da jim je v 
zadnjih dveh letih uspe
lo od Francka do cerkve v 
Podbrezjah urediti vso ko
munalno infrastrukturo, 
ceste in pločnike. »Na novo 
infrastrukturo se že priklju
čujejo objekti na tem obmo
čju.« Kot je dodal župan, pa 

se je že pri pripravi projekta 
pokazalo, da bo ta zelo zahte
ven in bo zajemal tudi koor
dinacijo z lastniki zemljišč, 
Direkcijo RS za infrastruk
turo, ki je lastnik državne 
ceste, in izvajalci. Prisluh
nili so tudi krajanom, njiho
vim predlogom in pobudam. 
Na novo omrežje so priklju
čili tudi župnišče, poslovil
no vežico, uredili del ograje 
na pokopališču. Vse skupaj 
je stalo dobrega 1,2 milijona 
evrov. »Izbranega imamo 
že izvajalca za nadaljevanje 
del, kar bo stalo še 1,4 mili
jona evrov. Računam, da bo 
drugo leto tudi severni del 
Podbrezij urejen, potem nas 
pa čaka še kanalizacija v Do
lenji vasi in Podbrezje bodo 
pokrite z vso komunalno in
frastrukturo,« je napovedal 
župan. S še nekaterimi deli 
bodo investicije v Podbrez
jah skupaj nanesle dobre tri 
milijone evrov.

Domači župnik Miha 
Lavrinec je blagoslovil do
končana dela na ulicah in 
v kulturnem domu, slove
snost so s pevsko popestrili 
Miro Pečnik, Tomaž Debe
ljak, Marko Kavčič in cerkve
ni mešani pevski zbor, prire
ditev je povezoval Milan De
beljak, podbreške gospo
dinje pa so spekle dobrote. 
Zahvalili so se občini in iz
vajalcem za opravljeno delo. 

Slovesnost ob 
zaključku del
Krajani Podbrezij so ob zaključku gradnje 
komunalne infrastrukture v delu Podbrezij 
pripravili krajšo slovesnost, župan Ivan Meglič 
pa je napovedal, da bo prihodnje leto urejen tudi 
severni del kraja. 

Milan Debeljak se je v imenu krajanov za opravljeno delo 
zahvalil izvajalcem in Občini Naklo oziroma županu Ivanu 
Megliču.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Rodil se 
je pred 115 leti na Savici, a je 
kmalu zapustil rodni Bohinj 
in odšel v Ljubljano za dežni
karskega pomočnika. Spre
jeli so ga v obrtni delavnici 
dežnikov Vidmar, kjer je de
lal tudi domači sin Stane, ki 
je takrat že nastopal na telo
vadnih tekmovanjih po sve

tu in dosegal lepe uspehe. 
Verjetno je bil prav on tisti, 
ki ga je navdušil za vstop v te
lovadne vrste Sokolov, nava
jata avtorici razstave Barbara 
Kalan in Anja Poštrak. 

Leta 1926 je v Ljublja
ni vstopil med člane Soko
la. »Da bi lažje razumeli na
daljnje dogodke, se na raz
stavi na kratko posvetimo 
tudi sokolskemu gibanju, 

predvsem sokolski misel
nosti. Gesla sokolstva so 
bila 'svoboda, enakost in 
bratstvo'. Osnova njihove 
vzgoje pa je bila telovadba. 
Ta je zahtevala red, discipli
no in podreditev. Poudarja
li so pripadnost skupnosti,« 
pojasnjujeta.

Kot navajata, si je Malej z 
uspešnim nastopom na V. 
pokrajinskem zletu Jugo

slovanske sokolske zveze v 
Ljubljani prislužil tudi na
stop na poletnih olimpijskih 
igrah v Amsterdamu leta 
1928. V ekipi Kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev, 
v kateri je bil tudi Leon Štu
kelj, je osvojil bronasto me
daljo. 

Junija 1930 se je udeležil 
svetovnega prvenstva v gi
mnastiki v Luksemburgu. 

Tekmovanje bi moralo po
tekati na stadionu, vendar 
so ga zaradi slabega vreme
na organizatorji prestavili v 
dvorano. Prosto vajo na dro
gu je izvedel odlično, nato je 
sledila vaja na krogih, pri ka
teri pa je, ker se je odtrgal del 
orodja, z vso silo z glavo treš
čil ob tla, si zlomil hrbtenico 
in umrl. 

»Krsto z Malejevim trup
lom so v domovino z vlakom 
prepeljali 18. julija 1930. 
Prenesli so jo na mrtvaški 
voz in jo odpeljali proti so
kolskemu domu na Taboru. 
Tam je žalni sprevod priča
kala ogromna množica lju
di. Tudi naslednji dan je bilo 
podobno. Po Ljubljani so vi
sele črne zastave. Malejevo 
krsto so 20. julija dopoldne 
s Tabora preko ljubljanskih 
ulic prepeljali na železniško 
postajo,« lahko izvemo na 
razstavi.

Pokopali so ga na pokopa
lišču v Bohinjski Bistrici. Na 
poti iz Ljubljane se je vlak s 
krsto ustavil še v Škofji Loki, 
Kranju, Radovljici, na Javor
niku, Jesenicah in na Ble
du. Povsod so se pokojne
mu Maleju poklonili Sokoli 
s svojim vodstvom, položili 
vence na krsto, se priklanjali 
v pozdrav. Tudi v Bohinjski 
Bistrici je potekala velika žal
na svečanost. Pogreba se je 
udeležil tudi kraljevi zastop
nik, general Dragomir Po
pović. Ta je na grob položil 
venec s trakom v narodnih 
barvah z napisom: Tonetu 

Maleju, borcu za slavu otaž
bine – Aleksandar I. Kralje
vi venec so nosili na začetku 
sprevoda, za njim pa še več 
kot šestdeset drugih vencev 
in šopkov. 

»Malejev pogreb je bil 
eden pomembnejših do
godkov v Bohinju med obe
ma vojnama. Ob prvi oble
tnici njegove smrti so Tone
tu Maleju na pokopališču v 
Bohinjski Bistrici postavi
li spomenik, nato pa je spo
min nanj počasi bledel. V 
Gorenjskem muzeju smo 
ga ob pripravi stalne razsta
ve uvrstili med štiri zanimi
ve Bohinjce, ob bok Jane
zu Mencingerju, Valentinu 
Vodniku in Francetu Bučar
ju. Z namenom, da ohranja
mo spomin na 'bohinjske
ga olimpijca', pa smo se mu 
tokrat posvetili tudi na obča
sni razstavi,« še pojasnjuje
jo v Gorenjskem muzeju.

V spomin na olimpijca
V Muzeju Tomaža Godca so odprli razstavo, ki prikazuje življenjsko pot Toneta Maleja, izjemnega 
športnika iz Bohinja, ki je leta 1928 nastopil na olimpijskih igrah v Amsterdamu, kjer je v ekipnem 
mnogoboju tedanji Jugoslaviji priboril bronasto medaljo. Le dve leti kasneje se je ob padcu z orodja 
smrtno ponesrečil na gimnastičnem svetovnem prvenstvu v Luksemburgu.

Tone Malej 

Ob prvi obletnici njegove smrti so Tonetu Maleju na 
pokopališču v Bohinjski Bistrici postavili spomenik, delo 
kiparja Lojzeta Dolinarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V pe
tek so v Domu Joža Ažma
na v Bohinjski Bistrici pri
pravili slovesnost ob občin
skem kulturnem prazni
ku, ki ga Bohinjci praznuje
jo 26. marca, na dan, ko se 
je leta 1838 na Brodu rodil 
bohinjski pisatelj dr. Janez 
Mencinger.

Osrednjo slovesnost je 
pripravilo Glasbeno društvo 
Bohinj, ki je občane razvese
lilo s koncertom Godbe Bo
hinj z gosti, pevkami Žen
skega pevskega zbora Bo
hinjska Bistrica in Trigla
vske rože.

Zbrane na prireditvi je na
govoril župan Bohinja Jože 
Sodja. »Zgodovino Bohinja 
so zaznamovale pomembne 
osebe, ki so s svojim delova
njem postale vzor in navdih 

marsikomu, tudi na podro
čju kulture. Eden takšnih 
pomembnih mož je tudi dr. 
Janez Mencinger. Bohinj 
je ena redkih občin, ki ima 
svoj kulturni praznik. To ni 
naključje, saj vemo, da je Bo
hinj bogat na različnih pod
ročjih kulturne dediščine, 
pa naj gre za ljudske tradici
onalne običaje ali naravno in 

spomeniško področje. Naj
večjo spodbudo pričakujem 
od Bohinjk in Bohinjcev, da 
s svojo prisotnostjo na kul
turnih dogodkih kulturi in 
kulturnikom izkažemo pri
znanje in veljavo, kot jih pri
pada. Prepričan sem, da bo 
kulturno področje tudi v pri
hodnje ostalo bogato po svo
ji vsebini.«

Že sredi tedna je bila v 
okviru prazničnih prireditev 
v kulturnem domu krajša 
predstavitev lokalnega pro
grama za kulturo za prihod
nje nekajletno obdobje, v 
knjižnici pa otroška predsta
va. Nedeljski koncert glasbe 
klasičnih in sodobnih slo
venskih skladateljev je zara
di bolezni odpadel.

Počastili občinski kulturni praznik

Za praznični program je poskrbela Godba Bohinj z gosti, zbrane pa je nagovori župan 
Bohinja Jože Sodja.
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Bled – V sredo ob 19. uri v Infocentru Triglavska roža Bled 
odpirajo estetsko fotografsko razstavo Rodnoverska snovna 
kultura avtorja Rafaela Podobnika, primarija in doktorja den-
talne medicine v pokoju. Podobnik, ki sicer živi in deluje v 
Novi Gorici, je starosta fotografske umetnosti na Slovenskem. 
Pridobil je naziva mojster fotografije Foto zveze Jugoslavije 
in diamantna ekscelenca prve stopnje Mednarodne zveze za 
fotografsko umetnost. Pripravil je več kot 120 lastnih razstav 
in imel sprejeta dela na več kot 900 skupinskih razstavah. Z 
razstavo, ki bo na ogled do 2. maja, se predstavlja kot razisko-
valec snovne kulture rodnoverstva, pri tem pa mu je fotografija 
v veliko pomoč. 

Odpirajo razstavo Rodnoverska snovna kultura
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Na avstrijskem Koroškem zaposlimo

INŠTALATERJA m/ž
SANITARNA OPREMA, OGREVANJE, VZDRŽEVANJE

(Sanitär- und Heizungsinstallateur für Anlagenwartungen)

Vaš profil:. komunikativnost in odgovornost pri delu. samostojnost pri delu. dobro znanje nemščine, pisno in ustno. vozniško dovoljenje kategorije B
Nudimo vam:. delo za polni delovni čas, 38,5 ur na teden. delovni čas: pon. - čet., 7:30 - 16:30, pet. 7:30 - 12:00. dežurna služba vsak drugi teden. mesečna plača 2.480,00 evrov bruto na mesec

Veselimo se vaše vloge na:

mail@wtb.gmbh ali 0043 463 55 9 65
WTB-Wärmetechnik-GMBH

A-9020 Celovec/Klagenfurt, Ankershofenstraße 14
A-9585 Bekštanj ob Baškem jezeru/Finkenstein am Faaker See, Neumüllnern 18

Planica – Ob 80. obletnici preboja borcev Selške čete Can-
karjevega bataljona iz obroča nemških enot na Planici nad 
Crngrobom 27. aprila 1942 je v soboto pri spomeniku NOB 
na Planici potekala tradicionalna spominska slovesnost. S 
polaganjem vencev so se petnajstim padlim partizanom, med 
njimi je tudi narodni heroj Stane Žagar, poklonili predstavniki 
borčevskih organizacij (na sliki) in Policijskega veteranskega 
društva Sever Gorenjska, kranjski podžupan Janez Černe ter 
predsednika krajevnih skupnosti Jošt in Žabnica Peter Zale-
telj in Marija Zakrajšek Martinjak. Slavnostni govornik je bil 
predsednik zgodovinske komisije pri Združenju borcev NOB 
Slovenije dr. Martin Premk. 

Poklonili so se padlim na Planici
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Mateja Rant

Gorenja vas – V občini Gore-
nja vas - Poljane, ki se pona-
ša z najvišjo stopnjo rodno-
sti v Sloveniji, so se že dlje 
časa zavzemali, da bi dobili 
tudi ginekološko ambulan-
to. »Veseli me, da smo am-
bulanto slovesno odprli rav-
no na materinski dan,« je 
poudarila Eva Torkar, ki je v 
ambulanti v Gorenji vasi za-
čela delati v začetku marca.

»Naša želja je primarno 
zdravstvo, v katerega sodi-
jo tudi ginekološke storitve, 
čim bolj približati lokalne-
mu prebivalstvu,« je ob od-
prtju ambulante v Gorenji 
vasi poudaril direktor Zdra-
vstvenega doma Škofja Loka 
in strokovni vodja Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske Ale-
ksander Stepanović. Kot je 
pojasnil, na področju gine-
kologije v Sloveniji uspeš-
no izvajajo program Zora 
in imamo eno najnižjih sto-
penj pojavnosti raka na ma-
terničnem vratu, prav tako 
pa so izredno uspešni pri 
vodenju in spremljanju no-
sečnic. »Tudi zato imamo v 
Sloveniji eno najnižjih sto-
penj maternalne umrljivos-
ti in umrljivosti novorojenč-
kov.« Prav po zaslugi pri-
marnih ginekologov imamo 

po njegovih besedah v Slo-
veniji tudi nizko stopnjo no-
sečnosti med adolescenti 
in nizko stopnjo splavnos-
ti. »Z odprtjem ginekološke 
ambulante v Gorenji vasi 
bomo prebivalkam Gore-
nje vasi, Poljan, Žirov, Ško-
fje Loke in okoliških občin 
omogočili še boljšo oskr-
bo.« Odprtja ginekološke 
ambulante prav na materin-
ski dan je bil vesel tudi žu-
pan Milan Čadež, ki je pou-
daril, da zdaj v zdravstveni 
postaji v Gorenji vasi pokri-
vajo celoten spekter storitev 

na primarni ravni. Ob tem 
je opozoril, da so sicer zah-
teve vsako leto večje, prav 
tako tudi nabor storitev, 
zato bodo nadaljevali priza-
devanja, da bo zdravstvena 
oskrba za občane čim bolj-
ša. »Ta čas smo se že prija-
vili na razpis ministrstva za 
zdravje za sredstva za obno-
vo dveh splošnih ambulant 
v prostorih nekdanje lekar-
ne v zdravstveni postaji.« 

Eva Torkar bo delo gineko-
loginje v ambulanti v Gore-
nji vasi opravljala ob pone-
deljkih in petkih, preostale 

dni pa bo delala na sekun-
darnem nivoju v Bolnišni-
ci za ginekologijo in porod-
ništvo Kranj. Ob ponedelj-
kih bo ambulanta delovala 
izmenično dopoldan in po-
poldan, ob petkih pa vedno 
dopoldan, in sicer v dopol-
danskem terminu od 6.30 
do 13.30, v popoldanskem 
pa od 11.30 do 18.30. Zani-
manje za vpis je veliko, je še 
dejala Eva Torkar, saj ima ta 
čas v ambulanti opredelje-
nih že okoli 400 žensk od 
približno 2000, kolikor jih 
lahko sprejme.

Ginekolog zdaj dostopnejši
V Zdravstveni postaji Gorenja vas so minuli petek slovesno odprli prvo ginekološko ambulanto v 
Poljanski dolini, ki jo vodi specialistka ginekologije in porodničarstva Eva Torkar.

Minuli petek so slovesno odprli novo ginekološko ambulanto v Gorenji vasi. / Foto: Tina Dokl

Maša Likosar

Medvode – Izbor za nagrado 
zlati kamen 2022, ki ga orga-
nizirata podjetji Planet GV 
in SBR, se je letos osredoto-
čal na razvojno uspešnost v 
štiriletnem mandatnem ob-
dobju s poudarkom na izpol-
njevanju predvolilne oblju-
be. Ob tem so skrbno spre-
mljali še trajnostno usmer-
jenost občine in vključeva-
nje prebivalcev v odločanje. 
Poleg velike nagrade zlati 
kamen, nagrade zlati kamen 
v kategoriji majhnih občin 
in priznanja občina zdrav-
ja so podelili še štiri prizna-
nja za razvojno najbolj pro-
dorne občine v posameznih 
regijah, ki ga je prejela tudi 
Občina Medvode.

Med glavnimi razvojni-
mi projekti medvoške obči-
ne je strokovna komisija po-
udarila projekt Čisto zate, ki 
je največji okoljski kohezij-
ski projekt v državi, gradnjo 
mestnega jedra s Tržnico 

Medvode in aktualni pro-
jekt gradnje kolesarske poti 
Medvode–Pirniče–Vikrče. 
»Uvedli so participativni 
proračun, izboljšali delova-
nje uprave, vlagali v šolstvo, 
kulturo in okolje ter skrbe-
li za ranljive skupine tudi z 
izvirnimi prijemi. Prej do-
kaj neurejeno jedro kraja je 
zdaj prijetno in pešcem pri-
jazno zbirališče v bližini so-
točja Save in Sore. Morda v 

Medvodah res še niso izko-
ristili vsega potenciala, ki ga 
ima kraj na obrobju Ljublja-
ne, a po letu 2014 se v občini 
čuti nov veter, ambicioznost 
in zagon, ki je že pripeljal 
tudi do merljivih rezultatov. 
Vrednost indeksa ISSO se je 
v zadnjih letih znatno izbolj-
šala. Medvode so zelo dru-
gačen kraj, kot so bile pred 
osmimi leti,« je v obrazloži-
tvi zapisal strokovni svet in 

med drugim še navedel, da 
Medvode sodijo med obči-
ne, kjer sistematično razvi-
jajo povezovalnost navzven 
in navznoter. 

Župan Občine Medvo-
de Nejc Smole je prizna-
nje posvetil sodelavcem, ki 
niso tako izpostavljeni, a so 
vsekakor zaslužni za razvoj 
medvoške skupnosti. »V 
naši regiji je veliko občin, za 
katere vemo, da dobro dela-
jo in imajo odlične projekte. 
Dejstvo, da so nas prepozna-
li kot razvojno najbolj pro-
dorne med najuspešnejši-
mi, je res lepa pohvala,« je 
dejal župan in dodal: »Iz ob-
razložitve komisijo je razvi-
dno, da jih je prepričala naša 
vizija, ki jo skušamo obliko-
vati v zadnjih letih, hkrati so 
ocenili, da so Medvode doži-
vele precejšen razvojni pre-
boj. Ne gre pa pozabiti, da 
nam je veliko število točk 
prineslo tudi to, da smo zelo 
uspešni pri pridobivanju 
evropskih sredstev.« 

Občina Medvode razvojno prodorna
Občina Medvode je v okviru izbora Zlati kamen postala regijska zmagovalka in prejemnica priznanj za 
razvojno najbolj prodorno občino leta 2022 v osrednji in jugovzhodni Sloveniji z Notranjsko. 

Župan Občine Medvode Nejc Smole je priznanje posvetil 
sodelavcem. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na natečaj za uredi-
tev Parka slovenske himne 
ob Prešernovem gaju v Kra-
nju, ki ga je januarja Mestna 
občina Kranj razpisala v so-
delovanju z Zbornico za ar-
hitekturo in prostor Slove-
nije, je prispelo petnajst re-
šitev. Ocenjevalna komisija 
je nagrado za najboljši ela-
borat podelila biroju a2o2 
arhitekti iz Ljubljane v se-
stavi Klara Bohinc, Andraž 
Keršič, Žiga Ravnikar, Eva 
Senekovič in Uršula No-
vak. »Izmed vseh prispelih 
elaboratov so avtorji najbolj 
poglobljeno razmislili o pri-
povednosti zasnove v konte-
kstu spreminjanja skozi le-
tne čase,« je obrazložila oce-
njevalna komisija.

Druge nagrade niso pode-
lili, pač pa enakovredni nag-
radi za tretje mesto. Prejeli 
sta ju skupina arhitektov Ja-
nez Gaberščik, Maja Likar, 
Peter Suhadolc, Vida Kata-
rina Vidovič in Matej Vo-
dnik ter skupina arhitektov 

Mirjana Lozanovska, Silvija 
Shaleva, Erik Jurišević, Sil-
via Navarro Carrillo in An-
drej Gorišek.

MOK namerava do okto-
bra na župnijskem zemljiš-
ču ob Prešernovem gaju, v 
katerem sta pokopana avtor-
ja besedil slovenske državne 
himne Zdravljica dr. France 
Prešeren in nekdanje naro-
dne himne, zdaj himne Slo-
venske vojske Naprej zasta-
va slave Simon Jenko, ure-
diti Park slovenske himne, 
ki bo nacionalnega pomena. 
Eden od poudarkov nateča-
ja je zato bil, da se nova par-
kovna površina uredi na na-
čin, da se bo ustrezno vpela v 
kontekst mesta s premišlje-
no vzpostavitvijo odnosa do 
Prešernovega gaja. 

Najboljše natečajne rešit-
ve bodo predvidoma aprila 
predstavili na javni razstavi. 
Ob tem bo MOK izvedla po-
stopek s pogajanji brez pred-
hodne objave z avtorji prvih 
treh nagrajenih natečajnih 
rešitev za izdelavo projektne 
dokumentacije. 

Izbrali najboljšo rešitev za 
Park slovenske himne
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Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik je 
lansko leto izdelala projek-
tno dokumentacijo celostne 
ureditve športnega parka 
Virtus, ki v I. fazi predvide-
va preureditev velikega no-
gometnega igrišča v igri-
šče z umetno travo dimen-
zij 64 metrov x 100 metrov, 
in sicer vključno z ureditvi-
jo ustrezne drenaže ter od-
vodnjavanja igrišča in izde-
lavo primerno utrjene pod-
lage.

Prenovljeno nogome-
tno igrišče bo  opremljeno 
z umetno travo zadnje ge-
neracije, z izvedbo investi-
cije bodo kamniškim nogo-
metašem zagotovljene do-
datne površine za trening in 
izvedbo tekmovanj. S podpi-
som pogodbe so položeni te-
melji za izvedbo I. faze pre-
nove športnega parka Vir-
tus.  Podpisana pogodba v 
vrednosti 479.194,32 evra 

predvideva začetek del v za-
četku aprila, rok za dokonča-
nje pa je devetdeset dni.

»Veseli me, da se s tem 
projektom nadaljuje po-
sodabljanje športne infra-
strukture v občini Kamnik 
in dosegamo velike premi-
ke. Objekt, ki bo prenovljen 
po sprejemljivi ceni, bo na-
šim nogometašem omogo-
čal vrhunske pogoje. Igrišče 
bo na voljo Nogometnemu 
klubu Kamnik pa tudi dru-
gim klubom,« je ob podpi-
su pogodbe dejal župan Ma-
tej Slapar, direktor družbe 
FS Group Miloš Junkar pa, 
da imajo s tovrstnimi pro-
jekti v Sloveniji in v Evropi 
bogate izkušnje, zato bo tudi 
kamniško igrišče prenovlje-
no kakovostno in v dogovor-
jenem roku.

Prenova se bo nadaljeva-
la v letu 2023 z izgradnjo 
elektro instalacij in postavi-
tvijo objektov in naprav za 
razsvetljavo igrišča.

Igrišče bo dobilo 
umetno travo
Kamniški župan Matej Slapar je z direktorjem 
družbe FS Group Milošem Junkarjem podpisal 
pogodbo o preureditvi nogometnega igrišča 
Virtus v Šmarci.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški občinski 
svetniki so na marčevski seji 
v drugem branju obravnava-
li dva pomembna prostorska 
akta, ki v središče mesta in 
bližnjo okolico prinašata ve-
liko sprememb.

Najprej so – s petnajsti-
mi glasovi za in dvanajsti-
mi proti ne prav prepričljivo 
– podprli prostorski akt, ki 
na travniku pri Titanu omo-
goča izgradnjo dveh novih 
trgovskih centrov, in sicer 
Jagra ter novega, večjega Li-
dla, nad katerim naj bi bilo 
zgrajenih še kakih trideset 
luksuznih stanovanj. Obči-
na Kamnik je osnovni pro-
storski izvedbeni akt za to 
območje sprejela že konec 
leta 2004, zato je bilo po-
zidavo pričakovati slej ko 
prej, in čeprav so priprav-
ljavci dokumenta upošteva-
li nekatere pripombe sve-
tnikov s prvega branja, po-
mislekov in nasprotovanj 
ni manjkalo. »Na mestu do 
sedaj načrtovane večetažne 

poslovno-stanovanjske stav-
be večjih tlorisnih dimen-
zij ob Ljubljanski cesti se s 
tokratno spremembo in do-
polnitvijo prostorskega akta 
načrtuje gradnja trgovsko-
-stanovanjskega objekta na 
isti lokaciji, a manjših tlori-
snih in vertikalnih gabari-
tov,« je dokument med dru-
gim predstavila vodja Oddel-
ka za urejanje prostora dr. 

Marija Tadeja Ježek, svet-
nike pa je predvsem skrbela 
prometna ureditev, ki je na 
tem območju že sedaj zelo 
pereča. Opozicijski svetni-
ki so tako vztrajali, da bi bilo 
treba omenjeni prostor ure-
jati celostno, skupaj s pro-
metno ureditvijo, a doku-
ment je bil vendarle sprejet.

Še bolj pestra, skoraj dve 
uri trajajoča razprava pa se 

je razvila pri naslednji toč-
ki, kjer so svetniki obrav-
navali načrtovano pozida-
vo t. i. Utokove jame, nepo-
zidane in zanemarjene par-
cele v samem središču mes-
ta, kjer je nekdaj stala to-
varna Utok, na tem mestu 
pa je bila prvotno načrtova-
na gradnja hotela in soseske 
s približno sto stanovanji. 
Tudi ta zgodba ima že ka-
kšnih dvajset let dolgo bra-
do, ker pa utegne pozida-
va v središče mesta prinesti 
prometni kaos, so se te toč-
ke udeležili tudi zaskrbljeni 
okoliški stanovalci. Stano-
vanj v mestu resda primanj-
kuje, a tolikšna gradnja bi 
kakovost bivanja v središču 
Kamnika močno poslabša-
la, so si bili skorajda enotni 
svetniki, ki so sklep zavrnili 
in s tem dosegli, da bo moral 
investitor upoštevati tudi že-
lje mesta, ne le trga. Svetni-
ki so s tem sicer tvegali, da 
bo občina investitorju mora-
la povrniti že plačani komu-
nalni prispevek v višini 1,2 
milijona evrov.

Načrtovane pozidave 
razburile svetnike in občane
Na travniku pred Titanom v Kamniku bosta zrasla dva nova trgovska centra in trideset stanovanj, 
pozidava t. i. Utokove jame pa bo drugačna od načrtov, saj so svetniki investitorjeve namere zavrnili.

Kamniški svetniki so zavrnili namero investitorja, da v t. i. 
Utokovi jami zgradi sosesko s stotimi stanovanji.

Alenka Brun

Preddvor – Skozi Hrib vodi 
cesta do Potoč, ki se širijo, in 
tu je Dom starejših občanov 
Preddvor. Cesta vodi tudi do 
izhodišča za obisk priljublje-
nega Sv. Jakoba in do jezera 
Črnava. Kar pomeni, da je – 
sploh ob sončnih koncih te-
dna in praznikih – zelo obre-
menjena. Opažajo pa še, da 
je zadnje čase vse manj voz-
nikov, ki spoštujejo predpi-
sano omejitev hitrosti skozi 
naselje Hrib, ki je trideset ki-
lometrov na uro. 

Na občini so opravili ana-
lizo možnega, izvemo. Pre-
tehtali so opcije, ki so do-
pustne v skladu z njihovim 
prostorskim aktom. Če bi 
obvozno cesto speljali z dr-
žavne ceste proti Kokri, na 
koncu Tupalič, z viaduk-
tom do konca naselja Hrib 
in vzponom v klanec – gre 
skoraj za sto metrov dolgo 
mostno konstrukcijo z do-
datnimi protipoplavnimi re-
šitvami –, je vrednost pro-
jekta ocenjena na slabe tri 

milijone evrov. Preddvorski 
župan Rok Roblek razloži, 
da občinski proračun take 
vsote ne bi prenesel. Pojavi 
se namreč še problem sta-
tičnosti sedanjega glavne-
ga mostu čez reko Kokro pri 
Jelovici. So pa začeli razmi-
šljati o drugi rešitvi, kom-
binaciji najstarejše ceste za 
dostop do gradu Hrib. Ta 
projekt je tudi finančno bliž-
je, saj prejšnjo vsoto razpo-
lovi. Cesto bi speljali malce 
više od uvoza v naselje Hrib, 
na isti strani, desno čez po-
tok Bistrica in po jugu graj-
skega parka. Vila bi se med 
parkom in naseljem. Tudi 
konstrukcijsko gledano je 
ta rešitev varnejša in po-
meni manjšo rano za pros-
tor, povedo na občini. Žu-
pan: »To cesto bi se dalo na-
rediti z vkopom v južno po-
bočje grajskega parka, med 
naseljem in parkom, a ima-
mo na drugi strani Zavod za 
varstvo kulturne dediščine, 
ki želi ohraniti park enoten.« 
Na občini razumejo, da je 
ogrožen element enovitosti 

parka, vendar menijo, da tis-
to, kar je park na papirju, že 
desetletja ni več park v re-
alnem. »Razumemo sicer 
argument kulture, ampak 
smo mnenja, da ravno s ces-
to razmejimo vpliv človeka 
iz naselja na grajski park,« 
pojasni župan. Tako išče-
jo kompromis in upajo, da 
najdejo rešitev, ki bo v dobro 
vseh deležnikov. Občina bo 
po potrebi traso tudi modifi-
cirala, da se določenim kra-
jinskim ali zgodovinskim 

elementom v največji možni 
meri izogne. Takoj ko dobi-
jo zeleno luč s strani Zavoda, 
bodo začeli. »V mesecu ali 
dveh smo sposobni vložiti 
za gradbeno dovoljenje. Fi-
nančno to ne predstavlja več 
takega zalogaja, da si ga ob-
čina ne bi mogla privoščiti v 
naslednjem proračunskem 
letu. Kar pomeni, da letos 
spravimo skupaj dokumen-
tacijo in da se drugo leto na 
to temo že lahko kaj zgodi,« 
še pove župan Roblek. 

Bo Hrib končno dobil obvoznico
Občina Preddvor je že leta 2019 naredila idejni projekt, kjer je preverila možnosti vzpostavitve obvozne 
ceste za naselje Hrib. Rešitev obstaja.

Cesta skozi naselje Hrib je z leti postala preobremenjena. 

Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina Cerklje bo 
sredi aprila oddala dokumen-
tacijo za gradbeno dovoljenje 
za gradnjo kanalizacije na vi-
sokogorskem delu občine. 
Gre za projekt primarnega 
dela kanalizacije, ki bo pote-
kal od planine Jezerca, preko 
Ambroža, Škrjančevega, pro-
ti Stiški vasi in nato v dolino 
proti naselju Grad, drugi krak 
pa se bo od Ambroža spuščal 
proti vasi Apno in nato preko 
Šenturške Gore, obšel del Ra-
ven in se nato priključil na ka-
nalizacijo v Poženiku. Kot je 
na zadnji seji občinskega sveta 
dejal župan Franc Čebulj, gre 
za prvi del projekta, drugi pa 
bo zajemal gradnjo od zgornje 
postaje kabinske žičnice na 
Krvavcu do planine Jezerca. V 
tem delu je pridobivanje služ-
nostnih pravic solastnikov ze-
mljišč potekalo nekoliko dlje, 
a tudi na tem področju so zdaj 
v celoti pridobljena. 

»Po oceni, ki smo jo prip-
ravili po novem letu, gre za 
projekt v vrednosti več kot 10 
milijonov evrov,« ocenjuje 
cerkljanski župan, ki računa 

tudi na evropska sredstva. 
Znano sicer je, da po veljav-
nih normativih območje 
Krvavca ne izpolnjuje zahtev 
za sofinanciranje, saj ima na 
tem delu stalno bivališče pri-
javljenih manj kot dva tisoč 
prebivalcev, kar je pogoj za 
dodelitev evropskih sredstev. 
A kot je povedal Čebulj, je po 
sestanku s predstavniki mi-
nistrstva za okolje in prostor 
ter službe vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko optimističen, da bi občina 
vseeno prišla do sredstev za 
gradnjo. Sogovorniki na stra-
ni države so namreč zagoto-
vili, da bodo v Bruselj poslali 
predlog, da se v določenih pri-
merih naredijo izjeme. Ob-
močje Krvavca je namreč vo-
dovarstveno območje, zaradi 
česar bi izgradnja kanalizaci-
je pomembno pomagala za-
ščititi tamkajšnje vodne vire, 
na kar Čebulj že dlje časa opo-
zarja. Podobnih primerov pa 
je menda še nekaj tudi v dru-
gih slovenskih občinah.

»V primeru, da sredstev 
ne dobimo, pa bo to investi-
cija na plečih občine,« je še 
dejal Čebulj.

Iščejo možnosti 
financiranja
V Cerkljah so pripravili projekt gradnje kanalizacije 
na hribovitem delu občine. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Slovenija je endem-
sko območje KME. Kot je 
pojasnila specialistka javne-
ga zdravja Kristina Orožen, 
dr. med., iz kranjske območ-
ne enote Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ), 
je bila lani incidenca prija-
vljenih primerov na sto ti-
soč prebivalcev 2,5. »Najviš-
jo stopnjo obolevnosti – 11,4 
na sto tisoč prebivalcev – smo 
v letu 2021 beležili v primor-
sko-notranjski regiji, sledita 
koroška s 5,7 in gorenjska re-
gija s 4,8 prijavljenih prime-
rov na sto tisoč prebivalcev. 
Znotraj Gorenjske sta bili s 
KME najbolj prizadeti uprav-
ni enoti Škofja Loka, kjer je 
prijavna incidenčna stopnja 
znašala 11,7, in Tržič, kjer je 
prijavna incidenčna stopnja 
znašala 6,7 na sto tisoč prebi-
valcev,« je povedala Kristina 
Orožen. Na območju uprav-
ne enote Jesenice lani ni bilo 
prijavljenega primera KME. 

Lani je bilo sicer precej 
manj prijav lymske boreli-
oze in KME. Najučinkovi-
tejša zaščita pred KME je 

cepljenje, a je delež ceplje-
nih pri nas nizek. »Glede na 
poročila o izvajanju ceplje-
nja ocenjujemo, da se redno 
cepi le okrog sedem odstot-
kov prebivalstva. Število cep-
ljenih proti KME na kranjski 

območni enoti NIJZ je bilo 
v letih 2020 in 2021 nekoli-
ko nižje kot v prejšnjih letih, 
čemur je nedvomno botro-
vala tudi pandemija covi-
da-19,« je pojasnila Orožno-
va. Za osnovno cepljenje je 
treba prejeti tri odmerke ce-
piva znotraj enega leta. Sle-
di prvi poživitveni odme-
rek čez tri leta, vsi naslednji 
pa na pet let. Pri starejših od 
petdeset oziroma šestdeset 
let so vsi poživitveni odmerki 

potrebni na tri leta. »Svetu-
jemo, da preverite, kako je 
z vašo zaščito proti KME, in 
se po potrebi čim prej naro-
čite na cepljenje. O cepljenju 
lahko povprašate svojega iz-
branega osebnega zdravni-

ka ali pa pokličite v ambulan-
to kranjske območne eno-
te NIJZ na številko 04 20 17 
166 vsak delavnik med 8. in 
12. uro.« 

Po celotni Sloveniji se po-
javlja tudi lymska borelioza. 
»V letu 2021 je bila stopnja 
obolevnosti najvišja v gori-
ški regiji z incidenco 279,6 
na sto tisoč prebivalcev, sle-
dita pomurska z incidenco 
249,5 in gorenjska regija z 
incidenco 204,2 na sto tisoč 

prebivalcev. Na Gorenjskem 
sta bili v letu 2021 najbolj 
prizadeti upravni enoti Ra-
dovljica in Jesenice, naj-
manj pa upravna enota Tr-
žič,« je pojasnila Orožnova. 

Pred gibanjem v naravi je 
zelo pomembno, da poskrbi-
mo za zaščito pred vbodom 
klopa. Oblečemo oblačila, ki 
prekrivajo čim več kože, in 
obujemo zaprte čevlje. Ob-
lačila naj bodo svetla, da klo-
pe lažje opazimo in odstrani-
mo. Na izpostavljeno kožo na-
nesemo repelent, ki z vonjem 
odganja klope, na oblačila pa 
permetrin. Po vrnitvi iz nara-
ve natančno pregledamo vso 
kožo, predvsem mehke pre-
dele in tudi lasišče, ter more-
bitne prisesane klope čim prej 
odstranimo. »Klopa prime-
mo s koničasto pinceto čim 
bližje koži in ga z enakomer-
nim gibom izvlečemo. Za 
odstranjevanje klopov s kože 
ne uporabljamo olja, krem, 
petroleja ali drugih mazil.«

S pomladjo znova aktivni klopi
Pred gibanjem v naravi je zelo pomembno, da poskrbimo za zaščito pred vbodom klopa. Na 
Gorenjskem je bilo lani 422 prijav lymske borelioze in deset prijav klopnega meningoencefalitisa (KME), 
pred katerim pa se najučinkoviteje zaščitimo s cepljenjem. 

Pred gibanjem v naravi je zelo pomembno, da poskrbimo za zaščito pred vbodom klopa. 

Ana Šubic

Kranj – Zadnja zima je bila 
po delnih podatkih Agencije 
RS za okolje (Arso) nadpov-
prečno topla in osončena ter 
podpovprečno namočena.

Odklon povprečne tempe-
rature zraka od povprečja re-
ferenčnega obdobja med leti 
1981/82 in 2010/11 je na dr-
žavni ravni znašal 1,7 stopi-
nje, kar preteklo zimo uvršča 
med 12 najtoplejših od leta 
1961. V tem obdobju je bila 
najtoplejša zima 2006/07 s 
temperaturnim odklonom 
3,6 stopinje, najhladnej-
ša pa je bila zima 1962/63 

z odklonom –4,9 stopnje. 
»Od najmanj šestdesetih let 
prejšnjega stoletja se zime 
v povprečju ogrevajo. Line-
arni trend ogrevanja zna-
ša okoli 0,4 stopinje Celzi-
ja na desetletje,« so razloži-
li na Arsu.

Osončenost je bila v pre-
tekli zimi nad povprečno vre-
dnostjo referenčnega obdob-
ja. Kazalnik trajanja sončne-
ga obsevanja na državni rav-
ni je znašal okrog 128 odstot-
kov, zima pa je bila tako med 
šestimi najbolj osončenimi 
od leta 1961.

Padavin je bilo podpov-
prečno, razen na severu 

Prekmurja, kjer so izmeri-
li povprečno količino. Kazal-
nik višine padavin na ravni 
države glede na referenčno 
obdobje je znašal 73 odstot-
kov, s čimer je bila pretekla 
zima med 13 najmanj namo-
čenimi od leta 1961. »Po ni-
žinah je bila skromna s sne-
gom, snežna odeja je večino-
ma vztrajala le nekaj dni sre-
di decembra, ponekod pa 
tudi del januarja. Februar je 
bil povsem 'zelen' in s tem 
podoben predhodnim trem 
februarjem. V gorah so bile 
snežne razmere drugačne; 
konec novembra in v začetku 
decembra je zapadlo veliko 

snega. V Ratečah je snež-
na odeja 10. decembra sega-
la 86 centimetrov visoko, na 
Voglu 145 in na Kredarici 180 
centimetrov. To je precej nad 
povprečjem za prvo polovi-
co decembra,« so pojasnili 
na Arsu in dodali, da so bile 
kasneje padavine skromne, a 
ker ni bilo izrazitih odjug, se 
je povprečno debela snežna 
odeja v nekaterih alpskih do-
linah obdržala še v marec. Na 
Kredarici je bila sicer snežna 
odeja le 6. januarja debelej-
ša od dveh metrov (215 cen-
timetrov), februarja pa je bila 
približno taka kot sredi de-
cembra. 

Zima nadpovprečno topla in suha
Minula zima je bila med dvanajstimi najtoplejšimi po letu 1961. Prinesla nam je tudi veliko sonca, 
padavin pa je bilo manj kot običajno.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Rdeči križ Slovenije 
– Območno združenje Rde-
čega križa (RKS OZ) Kranj 
ob tem, da poteka velika hu-
manitarna akcija pomoči za 
Ukrajino, še naprej organi-
zira tudi humanitarne akcije 
za pomoči potrebne pri nas. 
»Tokrat smo uspešno izpe-
ljali humanitarno akcijo zbi-
ranja sredstev za invalidno 
osebo, ki je sicer že vrsto let 
med uporabniki socialnih 
storitev na RKS OZ Kranj. 
Ljubiši Vasiliču smo že pred 
leti pomagali tudi z naku-
pom invalidskega vozička. 
Je namreč stoodstotni inva-
lid in nujno potrebuje prevo-
zno sredstvo, saj mora redno 
hoditi na zdravniške pregle-
de, pri čemer potrebuje 

prilagojeno vozilo. Vozi na 
relaciji Kranj–Jesenice–Lju-
bljana, kjer so glavne bolniš-
ke institucije. V humanitar-
ni akciji so se odlično izka-
zale tudi nekatere krajevne 
organizacije RKS OZ Kranj, 
ki so donirale sredstva, tako 
da smo zbrali dovolj finanč-
nih sredstev za nakup rablje-
nega osebnega vozila, ki ga 
je gospod Vasilič že prejel v 
uporabo,« je sporočil sekre-
tar RKS OZ Kranj Marjan 
Potrata in se zahvalil vsem 
donatorjem za pomoč, pre-
jemniku vozila pa želi veli-
ko varnih kilometrov. Poleg 
te akcije na nivoju RKS OZ 
Kranj trenutno poteka tudi 
zbiranje sredstev za nakup 
defibrilatorja ter za pomoč 
pri saniranju posledic poža-
ra v občini Naklo. 

Želijo mu veliko 
varnih kilometrov
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 
Rdečega križa Kranj je uspešno izpeljalo 
humanitarno akcijo, nekaj pa jih še poteka ... 

Ljubiša Vasilič je osebno vozilo že prejel v uporabo.
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Znotraj Gorenjske sta bili lani s KME najbolj prizadeti 
upravni enoti Škofja Loka, kjer je prijavna incidenčna 
stopnja znašala 11,7, in Tržič, kjer je prijavna 
incidenčna stopnja znašala 6,7 na sto tisoč prebivalcev.

Za osnovno cepljenje 
proti KME je treba 
prejeti tri odmerke 
cepiva znotraj enega leta. 
Sledi prvi poživitveni 
odmerek čez tri leta, vsi 
naslednji pa na pet let. 
Pri starejših od petdeset 
oziroma šestdeset let so 
vsi poživitveni odmerki 
potrebni na tri leta.

Preddvor – Družba Ekoenergo, ki je del skupine Interenergo in 
Kelag, je v oktobru leta 2021 prevzela koncesijo za upravljanje 
z daljinskim sistemom ogrevanja na lesno biomaso v občini 
Preddvor. Ekoenergo je zavezan h krepitvi trajnostnih načinov 
upravljanja z energijo, zato v naslednjih letih načrtuje temeljite 
izboljšave in prenove na sistemu. Za doseganje ciljev – boljši 
okoljski kazalniki, optimizacija sistema daljinskega ogreva-
nja in zagotavljanje dobre uporabniške izkušnje – bodo letos 
izven kurilne sezone v občini Preddvor prekinili obratovanje 
kotlovnice ter izvedli potrebna vzdrževalna dela in investicije. 
Posodobitve bodo v poletnih mesecih nadaljevali predvidoma 
še naslednjih pet let.

Posodabljali bodo sistem
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Ob Baškem jezeru (Faak am See) zaposlimo:

SODELAVCA ZA POMIVANJE 
POSODE m/ž  (Abwäscher)

SODELAVCA ZA POMOČ 
V KUHINJI m/ž  (Küchenhilfe)

NATAKARJA m/ž  (Zahlkellner)

SOBARICO m/ž  (Stubenmädchen)
Delo od maja do septembra. Delovni čas ni deljen. Potrebno je 
osnovno znanje nemščine. Mesečna plača za prvi dve poziciji je 
1500,00 evrov neto, za natakarja 1600,00 evrov neto, za sobarico 
(skrajšan delovni čas - 30 ur/teden) pa 1200,00 evrov neto.   

Prosimo, javite se nam na:
0043 664 504 66 72  ali  kaerntnerhof-faak@aon.at

Kärntnerhof, Fam. Scheiber
A-9583 Faak am See/Baško jezero, Bachstrasse 6

www.kaerntnerhof.net
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Maša Likosar

Spodnje Gorje – Jenskotova 
kapelica v Spodnjih Gorjah 
je stala ob trasi državne ces-
te med Bledom in Jesenica-
mi, ki se bo z rekonstrukci-
jo širila, obenem bo ureje-
na tudi varna pešpot in vsa 
komunalna infrastruktu-
ra. Kot je pojasnil gorjanski 
župan Peter Torkar, je pro-
jekt skupno vreden več kot 
dva milijona evrov. »Občina 
Gorje je v okviru projektnih 
pogojev, ki jih je podal Za-
vod za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije, dobila nov 
prostor za kapelico, s čimer 
bomo ohranili njeno sporo-

čilo,« je dejal župan in še do-
dal, da je dogodek za Gorjan-
ce poseben, saj se v njihovih 
krajih prvič prestavljali tovr-
sten objekt. Po novem stoji 

na zemljišču družine Žem-
va. »Nova lokacija je morda 
še primernejša, saj kapelica 
ne stoji neposredno ob ces-
tišču in je tako bolj zaščite-
na,« je dejal Drago Žemva. 

Premestitev je nadzi-
ral Uroš Gantar iz kranj-
ske enote Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Sloveni-
je (ZVKDS), izvedlo pa jo je 
podjetje Semago. Kot je po-
jasnil direktor omenjenega 
podjetja Goran Bijelić, so 
kapelico najprej ročno od-
kopali in podbetonirali, kar 
zahteva veliko previdnost. 
»Najbolj kritičen je sam tre-
nutek dviga, ko se kapeli-
ca 'odlepi' od zemljine. Na 
novi lokaciji smo izvedli iz-
kop in izdelali novo ploščo, 
kamor smo jo z enim dvi-
gom prenesli in položili,« 
je povedal Bijelić. 

Po besedah Uroša Gan-
tarja so takšne premestitve 
sakralnih znamenj neizo-
gibne, saj ta pogosto stoji-
jo preblizu cest, ki se širi-
jo, ob njih pa gradijo pločni-
ki. »Če se kapelica nekoliko 

prestavi, še vedno ohrani 
zgodovinsko pričevalnost, 
hkrati pa omogoča družbe-
ni razvoj,« je poudaril Gan-
tar, ki je zadovoljen, da bo 
nova lokacija krajinsko so-
naravno urejena s polkro-
žnim stopniščem in zatra-
vitvijo. Pojasnil je še, da je 
bila Marijina kapelica v Spo-
dnjih Gorjah posvečena leta 
1882, je pravokotnega tlorisa 

in zaprtega tipa ter ima v niši 
polihromiran kip Marije z 
Jezusom ter dvema angelo-
ma.

Dogodku je prisostvoval 
tudi gorjanski župnik Matej 
Pavlič, ki je vesel, da je mo-
goče na tak način ohraniti 
kulturno dediščino in verski 
značaj gorjanskih vasi, kjer 
je sicer skupno sedemdeset 
kapelic in verskih znamenj. 

Jenskotovo kapelico 
prestavili na novo lokacijo
Zaradi rekonstrukcije ceste v Spodnjih Gorjah so premestili 140 let staro in 28 ton težko Jenskotovo 
kapelico. Novo mesto je dobila dvajset metrov višje, na zemljišču družine Žemva. 

Jenskotova kapelica, ki so jo premestili dvajset metrov višje, 
na zemljišče družine Žemva / Foto: Tina Dokl

»Najbolj kritičen je 
sam trenutek dviga, ko 
se kapelica 'odlepi' od 
zemljine.«

Aleš Senožetnik

Šenčur – V Šenčurju lovijo 
rok za dokončanje Blagneče 
hiše. Ta je v teh dneh že do-
bila končno zunanjo podo-
bo z lesenim delom, ki ji daje 
svojstven videz. »Če bodo le 
vremenske razmere naklo-
njene in bo vse potekalo po 
načrtih, bomo objekt predali 
namenu ob občinskem pra-
zniku,« je dejal župan Ciril 

Kozjek. Časa za dokončanje 
je torej še nekaj tednov. V 
tem času v objektu dokonču-
jejo tlake, nato pa bosta sle-
dila obdelava sten in opre-
mljanje – skupaj s krušno 
pečjo, ki bo v skladu s tradi-
cionalno podobo hiše krasi-
la eno od sob. Kot pa je de-
jal župan, že nestrpno čaka-
jo, da objekt skupaj z med-
generacijskim centrom čim 
prej v polnosti zaživi.

Blagneča hiša dobila 
zunanjo podobo

Blagneča hiša ima posebno mesto v središču Šenčurja.
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Železniki – Komisija za tehnično kulturo pri Zvezi društev 
upokojencev Slovenije (ZDUS) je pripravila drugi natečaj za 
rokodelski izdelek s humanitarno noto. Natečaj z naslovom 
Naj nam bo toplo so razpisali novembra, nanašal pa se je na 
pletenje. Za sodelovanje se je odločilo 63 rokodelk iz 39 dru-
štev upokojencev (DU), med katerimi so bili tudi DU Kranj, 
Žabnica, Tržič, Kropa, Javornik - Koroška Bela, Jesenice, Moj-
strana, Žirovnica, Kamnik in DU za Selško dolino Železniki. 
Ustvarjalke so brezplačno prejele klobčič volne in so se same 
odločile, kakšen izdelek bodo spletle. Večina je delo že kon-
čala. Nastali so šali, kape, rokavice, nogavice … Mnogi izdelki 
so ne samo topli, pač pa tudi izvirni in barviti, saj so nekatere 
pletilje dodale še svojo volno, so pojasnili v komisiji. Izdelke 
bodo do konca aprila izročili upokojenkam in upokojencem, 
ki so jih izbrali koordinatorji programa Starejši za starejše in 
vodstva društev. Marsikateri DU je že razveselil prejemnike, 
nedavno tudi železnikarski. Članica Irena Bertoncelj je spletla 
kar tri izdelke: nogavice, kapo in naglavni trak, ki so jih prejeli 
Andrej Rant, Ivanka Keržar in Marija Plešec.

Pletle za dober namen

Predsednik Društva upokojencev za Selško dolino Franc 
Pfajfar izroča pletene nogavice prejemniku Andreju Rantu.

Jasna Paladin

Kamnik – Koordinacijski od-
bor veteranskih in domo-
ljubnih organizacij, ki zdru-
žuje  Območno združenje 
veteranov vojne za Slovenijo 
Kamnik - Komenda, Zvezo 
združenj borcev za vrednote 
NOB Kamnik, Policijsko ve-
teransko društvo Sever Lju-
bljana – odbor Kamnik, Ob-
močno združenje slovenskih 
častnikov Kamnik - Komen-
da in Društvo general Mais-
ter Kamnik, je skupaj z Dru-
štvom Dogodek Kamnik prip-
ravilo razstavo likovnih ter li-
terarnih del učencev druge in 
tretje triade kamniških osnov-
nih šol, ki so sodelovali na de-
vetem nagradnem razpisu 
koordinacijskega odbora ve-
teranskih in domoljubnih or-
ganizacij.

Kot je na odprtju povedal 
letošnji  predsednik Koordi-
nacijskega odbora veteran-
skih in domoljubnih orga-
nizacij občine Kamnik Joško 
Berlec, je zelo pomembno, 

da mladi razmišljajo o svo-
ji domovini. »Pomembno se 
nam zdi, da učenci ne razmi-
šljajo le o ozki temi, ki je raz-
pisana, ampak gledajo šir-
še, in prav to želimo dose-
či s tovrstnimi razpisi. Pre-
večkrat menimo, da nam je 
lastna država dana in je ne-
kaj samoumevnega, pa žal 
ni tako. Lahko smo srečni, da 
živimo v miru, zato moramo 
ceniti svojo domovino in tudi 
pot, na kakšen način smo do 

tega prišli. Odzive mladih 
zelo cenimo, saj se zaveda-
mo, da je to nekaj, kar je zu-
naj šolskih okvirjev. S spo-
štovanjem sprejemamo vaša 
dela in velikokrat nas pozitiv-
no presenetite, kako se dolo-
čene teme lotite,« je zbrane, 
tudi sodelujoče osnovnošol-
ce in njihove mentorje, na-
govoril Berlec.

Komisija v sestavi dr. Mar-
jeta Humar, Ivanka Uča-
kar, Marjan Novak in Robert 

Uranič je v ocenjevanje za li-
kovno področje prejela osem-
najst prispevkov, za literarno 
pa enajst prispevkov.

Najboljši literarni deli sta 
napisala  Iza Šenica  in  Rok 
Grudnik  (oba Osnovna šola 
Toma Brejca). Najboljša li-
kovna dela pa sta izdelala Ajda 
Muhvič  (Osnovna šola Ma-
rije Vere) in  Manca Pla-
hutnik (Osnovna šola Stranje).

Razstava bo na ogled pred-
vidoma do sredine aprila.

Mladi o svoji domovini
V prostorih Občine Kamnik je na ogled razstava literarnih in likovnih del na temo Pred tridesetimi leti. 
Gre za dela devetega nagradnega razpisa veteranskih in domoljubnih organizacij občin Kamnik  
in Komenda, na katerem so sodelovali kamniški osnovnošolci.

Osnovnošolci, ki sodelujejo na razstavi, z Matejem Slaparjem in Joškom Berlecem
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Ljubljana – Evropsko kartico ugodnosti za invalide je ministr-
stvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 
partnerstvu z ministrstvom za javno upravo in Nacionalnim 
svetom invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) uvedlo leta 
2017 v okviru pilotnega projekta, ki pa se je zaključil. NSIOS 
kot nosilec in republiški Urbanistični inštitut kot novi par-
tner sta zagnala nov projekt Izboljšanje dostopnosti blaga in 
storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti, ki jo bodo 
s pomočjo Beletrine in Kreativne baze še nadgradili. Kartica 
omogoča imetnikom finančne ugodnosti v državah EU, ki jih 
lahko uveljavljajo pri sodelujočih ponudnikih predvsem na 
področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. 
Upravičenci kartico brezplačno pridobijo na upravnih enotah.  

Evropska kartica ugodnosti za invalide 
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Jasna Paladin

Ljubljana – Namen izbora 
Planinske zveze Slovenije 
(PZS) ter njenih komisij za 
alpinizem, športno pleza-
nje in gorske športe je ovre-
dnotiti najkakovostnejše al-
pinistične vzpone, vrhunske 
športnoplezalne dosežke in 
uspehe v turnem smučanju 
ter javnosti predstaviti naj-
vidnejše dosežke v teh špor-
tnih panogah.

Najuspešnejša športna ple-
zalka je že petič zapored Janja 
Garnbret (Šaleški AO), naju-
spešnejši športni plezalec pa 
prvič Luka Potočar (ŠPO PD 
Radovljica). »V letu 2021 sem 
zagotovo sem sebi in tudi dru-
gim dokazal, kakšne rezulta-
te sem sposoben doseči. Dru-
go mesto v težavnosti na sve-
tovnem prvenstvu pri devet-
najstih letih kaže moj poten-
cial tudi za prihajajoče sezo-
ne in seveda olimpijske igre. 
Konkurenca je že med Slo-
venci zelo zahtevna in veseli 
me, da je tako. Priznanje za 
najuspešnejšega športnega 

plezalca je dobra motivaci-
ja in potrditev, da se je vred-
no truditi in trdo trenirati,« 
je po prejetju priznanja po-
vedal Potočar. Priznanja za 
vrhunske dosežke na tekmo-
vanjih v športnem plezanju 
so od Gorenjcev prejeli: Mia 
Krampl (AO PD Kranj), Vita 
Lukan  (ŠPO PD Radovlji-
ca), Lučka Rakovec (PK FA), 
Anže Peharc (AO PD Kranj), 
Domen Škofic (ŠPO PD Ra-
dovljica) ter Gregor Vezo-
nik in Milan Preskar (oba PK 
Kamnik). Priznanja perspek-
tivnim športnim plezalcem 
so med drugimi prejeli: Zala 
Mlakar Starič  (PK FA),  Go-
razd Jurekovič (ŠPO PD Ra-
dovljica) in  Timotej Rom-
šak (PK Kamnik).

Najuspešnejša alpinistka 
preteklega leta je  Anja Pe-
tek (AK Rinka), najuspešnej-
ši alpinist leta 2021 pa Luka 
Stražar  (Akademski alpini-
stični odsek). Najperspek-
tivnejši alpinist 2021 je Kri-
štof Frelih  (AO PD Rado-
vljica), priznanje za poseb-
ne dosežke v alpinizmu pa 

je od Gorenjcev prejel Nejc 
Marčič (AO PD Radovljica). 
Ker zaradi epidemije koro-
navirusa lani ni bilo podeli-
tve priznanj, je Komisija za 
alpinizem PZS razglasila 
tudi najuspešnejše v alpiniz-
mu v letu 2020: Saro Jaklič 
(AO PD Kranj) in Marijo Jeg-
lič (AO PD Ljubljana-Matica) 
ter Luko Lindiča (AO PD Ce-
lje-Matica). 

Letošnji prejemnik prizna-
nja za življenjsko delo v alpi-
nizmu je alpinist, gorski re-
ševalec, morjeplovec in sve-
tovni popotnik  Dušan Ku-
kovec, starosta Šaleškega al-
pinističnega odseka (ŠAO) 
in GRZS – Postaje Celje, ki 
je tudi eden najstarejših alpi-
nistov in gorskih reševalcev 
pri nas.

Najuspešnejša turna smu-
čarka 2021 je Karmen Klanč-
nik Pobežin  (TSK LiMa), 
za najuspešnejšega turne-
ga smučarja pa je bil že tret-
jič imenovan  Luka Kova-
čič (Društvo za razvoj turne-
ga smučanja). »Zadnja sezo-
na turnega smučanja je bila 

zame preprosta, manj obre-
menjena s tekmovanji v tuji-
ni, a začinjena s tekmovanji 
na domačih tleh. Zima nam 
je postregla z odličnimi po-
goji za trening, ki sem jo iz-
koristila predvsem za bazični 

trening in pripravo za priha-
jajoče sezone, pa tudi za spro-
ščeno zabavo na snegu z ot-
roki, kar je služilo za dob-
ro regeneracijo po težjih tre-
ningih. Naziv naj turne smu-
čarke mi pomeni veliko, saj 

je lepa potrditev, da sem na 
dobri poti za večja tekmova-
nja naslednjih sezon in poti-
homa upam, da tudi za vsto-
pnico na prihajajoče olimpij-
ske igre,« je povedala Kar-
men Klančnik Pobežin.

Priznanja najboljšim v gorah in stenah
Planinska zveza Slovenije je na tradicionalnem alpinistično-plezalnem večeru podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem plezanju  
in turnem smučanju za leto 2021.

Najuspešnejši v letu 2021: Janja Garnbret, Dušan Kukovec, Luka Potočar in Anja  
Petek / Foto: Irena Mušič Habjan

Peter Košenina

Medvode – Parabadminton 
je v Sloveniji nov šport, s ka-
terim se organizirano ukvar-
ja skupina invalidov pod 
okriljem Badminton kluba 
Medvode. Pred kratkim so v 
domači dvorani nastopili na 
prvem državnem prvenstvu. 
Gre za badminton s prila-
gojenimi pravili za invali-
de z različnimi vrstami in-
validnosti. Skupino vodi tre-
ner Žiga Frass, trenirati pa 
so začeli lani oktobra. »Vadi-
mo vsak torek zvečer v Med-
vodah. Parabadminton je 
v svetu vse bolj popularen, 
lani je bil prvič tudi paralim-
pijska disciplina. V krogih 
društev invalidov se vse več 
govori o tem športu, nas pa 

čaka še nekaj dela, da se jih 
bo več ojunačilo, prišlo pog-
ledat in poskusit,« pravi Fra-
ss. Invalidi na vozičkih igra-
jo na zunanji polovici obi-
čajnega igrišča za badmin-
ton, kar pomeni, da morajo 
vse žogice leteti čez servisno 
črto. Pri točkovanju ni spre-
memb – zmaga tisti, ki prvi 
osvoji dva niza do 21 točk. 
Na prvem državnem prven-
stvu so nastopili trije para-
badmintonisti, vsi Gorenj-
ci. Mojca Debeljak iz Škofje 
Loke, Mojca Tomažin iz Bri-
tofa pri Kranju in Grega Bu-
lovec iz Žirovnice. Finale je 
bil napet, Mojca Tomažin in 
Grega Bulovec sta igrala tri 
nize, na koncu pa je naslov 
državne prvakinje pripadel 
Tomažinovi. 

Nov šport parabadminton
Prva državna prvakinja je Mojca Tomažin.

Udeleženci prvega državnega prvenstva v parabadmintonu 
(z leve): Mojca Tomažin, Grega Bulovec, trener Žiga Frass 
in Mojca Debeljak / Foto: Peter Košenina

Alenka Brun

Zgornje Bitnje – Širša jav-
nost je Radovana Rakov-
ca v preteklosti že spozna-
la. Tudi skozi njegova knji-
žna dela, kjer je že pri prvem 
pomembno vlogo odigra-
la simbolika barv, likov in 
številk. Delo Geometrija ta-
rot je doživelo kar nekaj po-
natisov, saj pri vsaki nasled-
nji izdaji Rakovec predstavi 
bralcu še novo nastala dela 
oziroma tapiserije. Namreč 
ideja, ki se mu je porodila 
o geometrijskem tarotu, je 

doživela svoj izraz skozi ta-
piserije. 

Sledile so tapiserije z mo-
tiviko živalskega tarota. Ko 
smo zadnjič govorili z njim, 
vseh še ni imel narejenih, 
nekaj idej se je komaj porodi-
lo. Kot je dodal karte pri geo-
metrijskem tarotu, je tudi tu 
dodal dve sliki. Začne z veli-
kim pokom, kjer se mu je za 
upodobitev zdel najprimer-
nejši morski konjiček, škisa 
predstavlja opica, čarovni-
ka galeb, sova veliko sveče-
nico, čebela je cesarica, lev 
cesar, ljubimca upodabljata 

dva goloba, puščavnika volk, 
pikapolonica kolo sreče, 
moč predstavlja slon, kača je 
smrt, hudič netopir, pegaz 
upodablja poslednjo sodbo, 
sinjega kita pa je izbral za 
monda. »Vseh bo 24,« smo 
takrat izvedeli. Sedaj je ce-
lota zaključena, pospremi-
la pa jo je tudi drobna knjiži-
ca Živalski haiku tarot, kjer 
je za uvod poskrbel ddr. Da-
mir Globočnik, spremno 
besedo je spisal avtor sam, 
za komentarje pa je ponov-
no poskrbel Andrej Šušter-
šič - Sar. Tako sedaj najde-
mo med upodobitvami na ta-
piserijah še divjega petelina 
kot velikega svečenika, konja 
za kočijo, medved upodablja 
pravico, metulj zvezdo, jelen 
obešenca, zmaj zmernost, ži-
rafa stolp, zebra luno in belo-
glavi orel sonce. In zakaj se 
je Rakovec odločil, da recimo 
za zmernost upodobi zma-
ja? Razloži, da kot je zmaj re-
dek, je po njegovem mnenju 
tudi zmernost redka pri lju-
deh. Doda, da sam razmišlja 
drugače, ni ujet v šablone in 
v ospredje postavlja glas srca 
in intuicijo ter temu potem 
dodaja razumski pristop k 
stvarem. 

Obstaja še križev pot, te-
matika, ki jo je Radovan tudi 

upodobil na tapiserijah. Nje-
gove tapiserije so bile v pre-
teklosti že razstavljene, sem 
in tja nastane kakšna tudi po 
naročilu. Poskusno različico 
križevega pota s štirinajsti-
mi postajami je imel nare-
jeno hitro, a so bile to manj-
še tapiserije. »Niso tolikšne, 
kot sta originalna različica in 
njena nadgradnja, ki je veli-
ka 170 centimetrov krat 130 
centimetrov. Prva različica 
pa je bila velikosti 70 krat 50, 
originalna pa 130 centime-
trov krat 100 centimetrov,« 
razloži in pove, da je imel 
pri tej epopeji svojega vide-
nja posamezne postaje kri-
ževega pota tudi pomoč dru-
gih, pri originalni različici pa 
celo dvoje vstajenj – duha in 
in telesa, zamislil pa si je tudi 
nekaj drugačnih slik. Zad-
nja različica križevega pota 
pa je nastajala med leti 2014 
in 2018.  

Ko smo se oglasili tokrat, 
je ravno poustvarjal veliki 
pok. Zanimalo nas je, koliko 
volne porabi za eno takšno 
tapiserijo. Slaba dva kilogra-
ma za kvadratni meter, izve-
mo. »Petintrideset tisoč voz-
lov,« še doda. In ker so časi 
takšni, kot so, se tudi njemu 
zgodi, da ima pri nabavi vol-
ne »rahel« problem.

Zmaj za zmernost
V nekem življenjskem obdobju se je Radovan Rakovec iz Zgornjih Bitenj spoznal s tekstilno umetnostjo 
tapiserijo in jo tudi vzljubil. 

Radovan Rakovec
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Kranj – Aktualni, 52. Teden 
Slovenske drame se po sla-
bi polovici leta, ko je bil lan-
ski festival prestavljen v no-
vember, spet vrača v stare 
tirnice. A ne povsem, saj sta 
bili prav zaradi še vedno tra-
jajoče epidemije odpoveda-
ni predstavi, ki bi odprli fe-
stival, najprej predvidena 
in nato še namesto nje na-
domestna. »Sreča je, če se 
vrata nekje zaprejo, se drug-
je odprejo. Tako smo za da-
nes dobili dva odlična kon-
certa – skupine OjgeN ter 
skupine presenečenja v na-
daljevanju,« je povedal Jure 
Novak, direktor Prešernove-
ga gledališča, organizator-
ja osrednjega festivala slo-
venske dramatike. A pre-
den je pred gledališčem za-
igrala skupina Terrafolk, so 
v kranjskem talijinem hra-
mu po svečanih nagovorih 
ter prebranima svetovno in 
domačo poslanico ob dnevu 
gledališč podelili stanovske 
nagrade Združenja dram-
skih umetnikov Slovenije.

Kranjski podžupan Ja-
nez Černe, ki je ob državni 
sekretarki dr. Ignaciji Fri-
dl Jarc med gledalci poz-
dravil tudi evropsko poslan-
ko Tanjo Fajon in poslanca 
državnega zbora Luko Mes-
ca, je ob zadovoljstvu, da se 
publika spet vrača v gledali-
ške dvorane, poudaril, da je 
po mnogih letih prizadevanj 
čas, da prihodnja vlada po-
skrbi za ponovno prevetri-
tev financiranja slovenskih 
nacionalnih gledališč in mi-
nistrstvo za kulturo tudi de-
lovanju Prešernovega gle-
dališča začne namenjati 
več sredstev, saj je to sedaj 
v osemdesetih odstotkih od-
visno od financiranja svoje-
ga ustanovitelja, Mestne ob-
čine Kranj. V dvorani je sle-
dil bučen aplavz.   

Dr. Ignacija Fridl Jarc se je 
v svojem nagovoru dotaknila 
tako preteklih dveh let in epi-
demije kot aktualne vojne v 
Ukrajini in med drugim deja-
la: »Drama je način vzpostav-
ljanja in ohranjanja dialoš-
kosti sveta – z odpiranjem in 
širjenjem perspektiv govora 
od posameznika k mnoštvu 
je imenitna podoba demokra-
tičnega diskurza, v katerem se 
nikoli vsi ne strinjamo med 
seboj, se pa – in to je temelj-
no – pogovarjajo, si odgovar-
jajo, se dogovarjajo in se med 
seboj nagovarjajo.«

Čudež gledališča

V nadaljevanju so najprej 
prebrali poslanici ob sve-
tovnem dnevu gledališča. 

Svetovno je napisal ameri-
ški gledališki in operni rež-
iser ter festivalski direktor 
Peter Sellars. »Zdaj je čas, 
da si temeljito prenovimo 
misli, čute in domišljijo, da 
osvežimo naše preteklosti 
in prihodnosti. To ni naloga 
za posameznike, ki delujejo 
sami. To je delo, ki ga mora-
mo opraviti skupaj. In gleda-
lišče nas vabi, da to naredi-
mo skupaj,« je med drugim 
zapisal. Slovensko poslani-
co je prispevala igralka Na-
taša Keser.

Da verjame v čudež gleda-
lišča, je med drugim zapi-
sala: »Večer je, visimo nek-
je nad mestom, čez kakšno 
uro ali dve se bodo prižgale 
ulične svetilke, promet na 
obvoznici se je končno umi-
ril, vidimo ljudi, ki so priš-
li domov, morda zagleda-
mo tudi sami sebe. Za mi-
nuto ali dve se usedejo, po-
jedo, hiter tuš, preobleka. 
Morda kdo ostane v mestu 
in se dobi na poznem kosi-
lu in pijači ter gleda na uro, 
da se ne bo zagovoril in poza-
bil na čas. Morda je kdo pri-
šel od daleč in ni pogosto tu-
kaj. Pripravljajo se. Kar ne-
kaj od teh, ki jih gledamo, 
ima skupen cilj. Zberejo se 
pred gledališči. Sprejmejo 
jih hostese in hostesniki, ob-
lečeni so v uniforme – čakali 
so jih. Oder je pomit, rekvi-
ziti pregledani, kostumi zli-
kani, maska pripravljena, 
vse žlahtno mrgolenje, zbi-
ranje, pripravljanje je potih-
nilo.« 

Pomembna je svoboda 
izražanja

Kot je že v navadi, ob odpr-
tju Tedna slovenske drame 
podelijo tudi stanovske na-
grade Združenja dramskih 

umetnikov Slovenije, o le-
tošnjih nagrajencih pa se 
je soglasno odločila komisi-
ja za nagrade v sestavi Bran-
ko Jordan, Rok Andres in 
Barbara Cerar (predsedni-
ca). Tako sta nagradi ZDUS 
Duša Počkaj za dveletno ob-
dobje prejela članica ansam-
bla Mestnega gledališča lju-
bljanskega Iva Krajnc Bago-
la, ki je v zadnjih dveh letih 
ustvarila izjemen opus vlog: 
Varjo v Češnjevem vrtu (re-
žija Janusz Kica), Heleno v 
uprizoritvi Za narodov bla-
gor, Šracio v Zimski poro-
ki (obe v režiji Matjaža Zu-
pančiča), Nikolino v Le za-
ljubiti se ne smemo (reži-
ja Alen Jelen), Žensko v Iz-
rednih razmerah (režija Jan 
Krmelj), in Vito Weis, do ne-
davnega igralec »na svobo-
di«, zdaj član ansambla Slo-
venskega mladinskega gle-
dališča, ki je v zadnjih dveh 
letih v matični hiši in/ali v 
soprodukciji z zavodom Ma-
ska in drugimi soproducen-
ti nase opozoril z vlogami v 
uprizoritvah Gejm, Vročina 
(obe v režiji Žige Divjaka), v 
lastnem avtorskem projektu 
Slaba družba, pa tudi v upri-
zoritvah Hlapci (režija Maja 
Kleczewska) in Pojedina pri 
Trimalhionu (režija Bojana 
Lazić).

Iva Kranjc Bagola se je 
zahvalila tistim, ki so najza-
služnejši za to, da je na odru 
z nagrado, in ob tem pouda-
rila, kako pomembno je svo-
bodno izražanje, ker le to 
ne nazadnje izoblikuje ce-
lovitega in čutečega člove-
ka. Vito Weis pa je ob zah-
valah dodal, da je imel privi-
legij, da je ti dve leti, ne gle-
de na čudne in težke okoliš-
čine, preživel v varnem za-
vetju matične hiše, ob tem 

pa je opozoril na kolege iz 
nevladnega sektorja, ki teh 
pogojev in te sreče niso imeli 
in jim na žalost ministrstvo 
za kulturo v zadnjih dveh le-
tih zelo onemogoča njihov 
prostor ustvarjanja in nav-
sezadnje celo eksistenco. 
Meni, da si tega ne zaslužijo. 

Nagrado ZDUS Polde Bi-
bič za življenjsko delo je pre-
jel tržaški slikar in scenog-
raf Marjan Kravos, ki velja 
za enega najvidnejših gle-
daliških ustvarjalcev, ki so 
zaznamovali in oblikova-
li podobo, status in uspehe 
Slovenskega stalnega gle-
dališča Trst, igralsko nag-
rado ZDUS Marija Vera za 
življenjsko delo pa je preje-
la Jožica Avbelj, ki je ustva-
rila impozanten opus vlog 
klasičnega in sodobnega re-
pertoarja, za to prejela šte-
vilne nagrade, ki se jim zdaj, 
ob njeni sedemdesetletni-
ci pridružuje še stanovska 
nagrada za življenjsko delo. 
»Izvirnost, prodornost in 
neposrednost igralskega iz-
raza Jožice Avbelj pooseblja 
dihanje, iskanja ter vrhun-
ce slovenske uprizoritvene 
umetnosti zadnjih petdese-
tih let,« je bilo še poudarjeno 
v obrazložitvi. »Vesela sem, 
da sem igralka in da imam 
vas tu pred sabo. Gremo 
naprej – vladni in nevladni, 
tisti, ki imajo malo, da imajo 
več ... držimo skupaj, delaj-
mo gledališče, film, televizi-
jo, plešimo ...« 

Oziroma za konec, kot je 
dejal Jure Novak: »Sloven-
ska dramatika je nepogreš-
ljiv del slovenskega gledali-
šča. Že samo letošnji nabor 
predstav na festivalu kaže, 
v kakšni odlični formi je, 
in lahko samo rečem – pra-
znujmo.«

Gledališče povezuje
S podelitvijo stanovskih nagrad ZDUS se je začel 52. Teden slovenske drame, ki v tekmovalnem in 
spremljevalnem programu prinaša trinajst vrhunskih uprizoritev in številne dogodke v dodatnem 
programu.

Jožica Avbelj in povezovalec programa na odprtju Tedna slovenske drame Aljoša Ternovšek: 
objem ob prejeti nagradi za življenjsko delo / Foto: Tina Dokl
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Bled – Harmonikarja in 
skladatelja Jureta Torija 
smo najprej spoznali kot 
mojstra črno-belih tipk v za-
savski skupini Orlek, v zad-
njih dvajsetih letih pa se je 
razvil v izjemnega interpre-
ta, ki v svojo glasbeno bio-
grafijo zapisuje vedno nove 
in med seboj zelo raznolike 
glasbene izzive od popa in 
rokenrola, od etna do dže-
za. Tori igra zgodbe v svo-
jem lastnem dialektu. Igra 
nizko in visoko, od rudni-
ških rovov, pod zemljo do 
2000 metrov visoko v Al-
pah. Tiho in intimno solo 
na harmoniko ob krušni 
peči pa tudi glasno s svojo 
folk pank skupino Orlek na 
velikih odrih. Predvsem pa 
vselej melodično ter prijet-
no za uho. Tako preberemo 
o njegovi glasbi. In tako jo 
tudi poslušamo.

Z zasedbo Tori Tango nas 
je v soboto popeljal v čudo-
viti svet argentinske glasbe-
ne tradicije, imenovane tan-

go. Z njim sodelujeta odlič-
ni kontrabasist Ewald Ober-
leitner in džezovski violi-
nist Kurt Bauer, oba iz av-
strijskega Gradca, ter kita-
rist Matjaž Stošić iz Maribo-
ra. V pristnem jeziku tanga 
ob pevskem mikrofonu nav-
dušuje argentinska pevka 
Gabriela Alarcón, ki priha-
ja iz Buenos Airesa, v iska-
nju sodobnejših zvokov pa 
je Tori v skupino povabil še 
Murata s tako imenovanim 

beatboxom. Izpopolnjeno 
podobo na pot k čustvom 
poslušalstva dodaja Jure 
Longyka z interpretiranjem 
poezije, kar imenu osnovne 
zasedbe dodaja Jurski par.

V skoraj dveh urah glasbe 
s kratkim oddihom na polo-
vici koncerta je publika uži-
vala ob repertoarju z albuma 
izpred dveh let z naslovom 
Respirando. Ob inovativnih 
izvedbah in iskrenem voka-
lu Gabriele Alarcón smo sli-
šali tudi nekaj instrumen-
talnih skladb, v katerih smo 
lahko spoznavali izjemno 
solistično moč posame-
znih glasbenikov, od ener-
gičnega kontrabasista, peti-
nosemdesetletnega Oberle-
itnerja in živahne Bauerje-
ve violine ter v ritmu in solu 
suverenega kitarista Stošića 
do vsakovrstnih virtuoznosti 
Jureta Torija, tako na klavia-
turi in še posebej harmoni-
ki. Prava parada izjemnih 
instrumentalistov.

Za predahe je z interpreti-
ranjem poezije Rudija Med-
veda, Ivana Cankarja in Slav-

ka Stošičkega poskrbel zna-
ni radijski glas Jure Longyka 
bodisi ob Torjievi spremlja-
vi bodisi v samostojnih re-
citacijah. Vstopnice za kon-
cert so bile hkrati tudi dona-
cija, ki jo bo Lions klub Bled 
namenil šolskemu skladu 
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja 
Bled in za otroke, ki izhajajo 
iz socialno šibkejših družin 
ter otrokom s posebnimi po-
trebami na območju Zgor-
nje Gorenjske.

Ko so besede 
glasba
Besede je z glasbo v soboto v Festivalni dvorani 
na Bledu povezoval Jure Tori s svojo tango 
zasedbo in interpretom poezije Juretom Longyko. 
Koncert so pripravili v Lions klubu Bled.

Jure Tori / Foto: Iztok Zupan

Kranj – Danes, v torek, 20. aprila, ob 18. uri bo v Galeriji 
Mestne hiše odprtje pregledne razstave slik in risb akadem-
skega slikarja Nikolaja Beera. Slikarja prekmurskih korenin, ki 
živi in dela v Zasavju, bosta predstavila ddr. Damir Globočnik 
in Irma Brodnjak Firbas. Obsežen katalog, ob omenjenih je 
besedilo prispeval še dr. Lev Menaše, pa bo 21. aprila. Razstava 
bo sicer na ogled do 8. maja.

Slike in risbe Nikolaja Beera
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Maja Bertoncelj

Rateče – Slovenski smučar-
ski skakalci so sezono sve-
tovnega pokala končali v ve-
likem slogu in razveselili 
številne navijače, ki so se po 
dveh letih znova zbrali pod 
Letalnico bratov Gorišek.

Mali kristalni globus  
z veliko težo

Posebno zgodbo je ob kon-
cu sezone spisal Besničan 
Žiga Jelar. V Planici je v petek 
dosegel svojo prvo zmago v 
svetovnem pokalu, v nedeljo 
pa kot četrti Slovenec v zgo-
dovini osvojil mali kristalni 
globus za polete. Po vseh te-
žavah tik pred začetkom se-
zone, povezanih s težjim po-
tekom bolezni covid-19, je 
to zanj velik obliž na rano. 
»Po finalnem skoku sem bil 
v negotovem položaju. Skok 
je bil dober, ni pa me pote-
gnilo tako daleč, kot sem že-
lel. Šesto mesto je lep zaklju-
ček. Vse je bilo zelo čustve-
no. Globus ima veliko težo, 
ne da se ga stehtati. Živim 
sanje, občutek je zares izje-
men,« je bil presrečen Jelar, 
ki je bil na nedeljski tekmi po 
prvi seriji na drugem mestu. 
V Planici je na vseh treh tek-
mah na stopničke stopil Pe-
ter Prevc: z ekipo prvi, po-
samično pa drugi in tretji. 
»Danes sem v teh dneh ska-
kal najbolje. Od zgodnjih jut-
ranjih ur sem bil zelo 'našpi-
čen'. Takšen zaključek mi 
za zdaj pomeni bolj pomiri-
tev za nazaj. Za naprej pa te 
ne sme zaslepiti. Treba je to 
vzeti v smislu, kaj se je zgo-
dilo, kako sem do tega pri-
šel, biti zadovoljen, se spri-
jazniti s slabimi rezultati, se 
iz njih kaj naučiti, raziska-
ti, zakaj so bili nekateri kon-
ci tednov dobri, drugi pa ne. 
Na olimpijskih igrah sem 
naredil preskok. Treningi, 
priprava na tekme so bili isti, 
telo pa je bolje delovalo na 

skakalnici in o razlogih za 
to se bo še treba pogovoriti s 
trenerskim štabom in nare-
diti načrt za naprej. Nisem 
še prišel do zaključkov, da bi 
jih stresel z jezika,« je pove-
dal najstarejši izmed bratov 
Prevc, petnajsti skakalec se-
zone. Najvišje v skupnem se-
števku svetovnega pokala je 
Anže Lanišek, sedmi. »Odli-
čen zaključek z osebnim re-
kordom 244,5 metra in tele-
markom. Zelo sem užival v 
tem zadnjem skoku sezone. 
To je bila pika na i tega konca 
tedna. Sezona je bila uspešna. 
Zbral sem več točk kot lani, 
prišel do prve zmage. Vmes 
je bilo tudi nekaj slabših te-
kem, a sem se znal pobrati in 
vrniti zaupanje vase. Veliko 
je še prostora za napredek,« 
je pojasnjeval. Še dlje kot La-
nišek je v nedeljo letel Cene 
Prevc, postavil osebni rekord 
246 metrov, ki ga je prav tako 
doživljal zelo čustveno. Je de-
seti skakalec sezone. Najdalj-
ši polet letošnje Planice pa je 
zabeležil Anže Semenič, a pri 
249,5 metra podrsal. Skaka-
lec iz Zadrage pri Dupljah je 
v petek končal skakalno kari-
ero. Edino posamično zmago 

v svetovnem pokalu je sla-
vil v poljskih Zakopanah leta 
2018, z ekipo Slovenije je bil 
najboljši v Planici 2015 in Vi-
kersundu 2019. 

V pokalu narodov so bili 
Slovenci pred Planico četr-
ti, po koncu pa drugi, ne da-
leč celo od zmage. »Super, 
razen spodrsljaja na novole-
tni turneji. Za nami je zelo 
lepa sezona, morda je manj-
kala pika na i na olimpijskih 
igrah, ko smo ostali brez po-
samične medalje. Dobro se 
je izšlo na svetovnem prven-
stvu v poletih v Vikersundu 
in na koncu sanjska Plani-
ca. Trije v skupnem seštev-
ku med deset, šest med dvaj-
set, drugi v pokalu narodov 
so zelo lepi dosežki. Teme-
lji so dobri, je pa vsak imel 
kakšne padce, za katere želi-
mo, da jih v prihodnji sezo-
ni ne bi bilo. Ekipo želimo še 
nadgraditi. Fantje so sposob-
ni še marsikaj,« je povedal 
glavni trener Robert Hrgota.

Vrtiljak čustev tudi  
za organizatorje

Z izvedbo letošnje Planice 
so zadovoljni tudi organiza-
torji, čeprav so imeli težave 

z zaletno smučino. »Planica 
nas s svojim vrtiljakom ču-
stev znova ni razočarala. Bili 
smo skoraj blizu, lahko bi re-
kel, katastrofi, na koncu pa 
doživeli čisto evforijo. Plani-
ca je največja, najlepša in vsa-
ko leto preseneti, ne gleda na 
izkušnje. Tokrat so nas pre-
senetili specifični vremenski 
pogoji, ki jih doslej še nismo 
imeli in ki so botrovali teža-
vam s smučino. Odpoved po-
skusnih serij je bila pravil-
na odločitev, da smo tekmo-
vanje lahko izpeljali varno in 
na nivoju. Našli smo določe-
ne rešitve. Ne glede na to so 
bili nad letošnjo Planico vsi 
navdušeni, prejemamo po-
hvale,« je poudaril domačin 
Aljoša Dolhar, ki je bil drugo 
leto vodja tekmovanja. Temu 
je pritrdil tudi Tomaž Šušter-
šič, generalni sekretar Orga-
nizacijskega komiteja Plani-
ca, ki je podal sklepno oce-
no: »Smo zadovoljni, zlasti 
ker so se gledalci znova vrni-
li v dolino pod Poncami. To 
je tisto, kar nas navdaja z za-
dovoljstvom in optimizmom 
tudi za prihodnje izvedbe, 
še posebej za svetovno pr-
venstvo v nordijskem smu-
čanju 2023. Od trenutka, ko 
smo izvedeli, da bodo v Pla-
nici znova lahko gledalci, 
smo imeli na voljo zelo malo 
časa. Ni bilo lahko. Vse čestit-
ke in pohvale našim sodelav-
cem, vseh skupaj jih je skoraj 
petsto.« Kot je še pojasnil, so 
proračun načrtovali s presež-
kom: »Poleg denarja, ki ga 
namenimo za delovanje no-
rdijskih reprezentanc, načr-
tujemo tudi ostanek, ki nam 
bo omogočil delno sanacijo 
izpada dohodkov iz preteklih 
dveh prireditev in odpovedi 
marca 2020.«

Najboljši smučarski ska-
kalci na svetu se bodo v Pla-
nici znova zbrali februar-
ja prihodnje leto na svetov-
nem prvenstvu v nordij-
skem smučanju.

Planiški vrtiljak čustev
Sanjska Planica za slovenske smučarske skakalce, zadovoljni tudi organizatorji

Žiga Jelar je iz Planice v domačo Spodnjo Besnico odnesel mali kristalni globus za zmago  
v seštevku poletov. / Foto: Gorazd Kavčič

V Planici je bilo od srede do nedelje skoraj šestdeset tisoč obiskovalcev. Vzdušje je bilo 
odlično. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski nogometni ligi so konec 
tedna odigrali tekme 22. kroga. Prinesel je gorenjski derbi. 
Roltek Dob je gostil Triglav, tekma se je končala z rezultatom 
1 : 1. Za Kranjčane je zadetek z bele točke v 73. minuti dosegel 
Žan Vipotnik, izenačil pa je v 93. minuti Jošt Pišek. Vodi Go-
rica, Triglav je drugi, Roltek Dob deveti. Nogometaši v tretji 
slovenski nogometni ligi zahod so odigrali tekme 17. kroga. 
Rezultati gorenjskih ekip: Elta Izola – Arol Škofja Loka 4 : 0, 
Sava Kranj – Svoboda 1 : 0, TKK Tolmin – Eksist Žiri 3 : 0, Po-
stojna – Šobec Lesce 0 : 0 in Brinje Grosuplje – Tinex Šenčur 
1 : 0. Vodi Brinje Grosuplje, tretji je Šobec Lesce s 34 točkami.

Triglav se ni maščeval Rolteku Dob

Kranj – Na Finskem se je zaključil letošnji zimski Olimpijski 
festival evropske mladine. Potekal je na dveh glavnih prizo-
riščih – v Lahtiju in Vuokattiju. Nastopilo je 44 slovenskih 
športnikov v osmih športnih panogah. Osvojili so pet medalj 
(tri zlate, eno srebrno in eno bronasto), izmed 48 nacionalnih 
olimpijskih komitejev, ki so imeli svoje predstavnike na teh 
igrah, so bili osmi najuspešnejši. Zlato so osvojili smučarska 
skakalka Nika Prevc, biatlonka Lena Repinc in mešana skakal-
na ekipa v postavi Tinkara Komar, Gorazd Završnik, Nika Prevc 
in Maksim Bartolj. Srebrna je bila biatlonka Klara Vindišar, 
bronasta pa prav tako biatlonka Kaja Zorč.

Pet medalj mladih slovenskih olimpijcev

Škofja Loka – V petek in soboto je v dvorani Poden potekal zak-
ljučni turnir letošnjega državnega prvenstva v floorballu. Nanj 
so se uvrstile štiri najboljše ekipe rednega dela tekmovanja. 
Tako sta se na prvi petkovi polfinalni tekmi srečali ekipi Po-
lanske bande in Insporta B, z rezultatom 6 : 4 pa so bili boljši 
igralci Polanske bande. Na večernem polfinalnem obračunu 
med ekipama Insporta A in Olimpijo so zanesljivo, s kar 14 : 4, 
slavili Ločani. Tekmovanje se je nadaljevalo v soboto, ko sta na 
tekmi za tretje mesto najprej prekrižali palice ekipi Insporta B 
in Olimpije, boljša pa je bila ekipa mladih Ločanov, ki je zma-
gala z rezultatom 7 : 4. V velikem finalu je moštvo Insporta A 
brez težav premagalo Polansko bando, končni rezultat tekme 
pa je bil 11 : 3. Najboljši strelec tekmovanja je bil Nejc Peklaj, 
najbolj učinkovit vratar Tim Luznar, Ločani pa so po naslovu 
mednarodnih prvakov, ki so ga osvojili na začetku meseca, 
visoko dvignili še največji pokal za naslov državnih prvakov.

Ločani so državni prvaki v floorballu

Maja Bertoncelj

Jesenice – Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice so v so-
boto v Alpski hokejski ligi od-
igrali prvo polfinalno tekmo. 

Njihov nasprotnik je Ri-
ttner Buam. V zmagah so 
povedli z 1 : 0. Pred domači-
mi navijači so bili boljši z 2 
: 1. Danes odhajajo v Rittner, 
nova tekma doma jih čaka v 
četrtek. »To je končnica. Bori 
se za vsak meter ledu. Tek-
me si sledijo ena za drugo, a 
za vse je enako. Pripravljeni 
smo dovolj dobro, da ritem 
ne bi smel biti večji problem. 
Imamo nekaj smole s po-
škodbami, a treba je igrati s 

tistimi, ki smo. Vsi bomo gla-
ve maksimalno dobro prip-
ravili za naslednjo tekmo,« 
je po sobotni zmagi povedal 
Eric Pance. Polfinale se igra 
na tri zmage, železarji pa lo-
vijo svoj prvi finale v tem tek-
movanju. Po porazu v polfi-
nalu državnega prvenstva je 
to glavni cilj do konca sezone.

V finalu državnega prven-
stva pa bodo palice z ljub-
ljansko Olimpijo prekrižali 
hokejisti kranjskega Trigla-
va. Triglavani so se drugič 
zapored uvrstili tudi v fina-
le mednarodne lige IHL. Na 
zadnji polfinalni tekmi so s 3 
: 4 premagali HD Hidrio Je-
senice.

Polfinale začeli z zmago
Jeseniški hokejisti v Alpski ligi igrajo v polfinalu, 
kranjski Triglav v finalu mednarodne lige IHL.

Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so na prvi polfinalni 
tekmi mrežo Rittner Buama zatresli dvakrat. / Foto: Nik Bertoncelj
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Jelena Justin

Danes bomo obiskali Stor-
žič, ki je iz doline videti pre-
cej kopna gora. Joj, kako vi-
dez vara! Severna stran Stor-
žiča je še povsem zimska, 
a vzponi po severni strani 
so tretirani kot alpinistični 
vzponi (Kramarjeva smer in 
Peto žrelo), kjer je potrebno 
varovanje. Mi se bomo na 
goro podali po JZ žlebu, ki je 
tudi še povsem zimski, zato 
je uporaba čelade, derez in 
cepina obvezna. 

Izhodišče vzpona je vas 
Povlje oz. parkirišče na iz-
hodišču za obe Polani, pla-
nino Javornik in Storžič. Pri 
smernih tablah zavijemo 

desno na nekdanjo t. i. Do-
lenčevo pot, ki se strmo dviga 
proti planini Javornik. Če so 
prvi metri z dokaj zmernim 
naklonom, se strmina pove-
čuje. Nekajkrat prečimo ko-
lovoz, steza se nadaljuje di-
rektno po nekakšnem gre-
benu strmo navzgor. Oko-
lica odraža stanje gozda in 
pobočja po vetrolomu, saj je 
pobočje podrto in izsekano. 
Strmina ne popusti do kolo-
voza, kjer po njem nadalju-
jemo desno in pridemo pod 
planino Javornik. Povzpne-
mo se direktno do Karničar-
jeve koče na planini Javor-
nik in si privoščimo petmi-
nutni postanek. Od koče na-
daljujemo po kolovozu do JZ 

žleba, kjer se zimsko opre-
mimo. Zimski vzpon seveda 
poteka malce drugače kot le-
tni, saj gre po žlebu direktno 
navzgor. Prvi višinski me-
tri niso strmi, žleb se zmer-
no vzpenja, a kmalu postane 
strmejši. Kljub vsemu ni to-
likšne strmine, da bi človek 
moral hoditi po sprednjih 
zobeh derez, ampak lahko 
normalno stopa na celo de-
rezo. Vzpon višje zavije bolj 
v desno stran, žleb postane 
ožji in strmejši. V tem delu 
je strmina precejšnja. Žleb 
se navidezno prepolovi na 
dva dela, vztrajamo na des-
ni strani. Tik preden stopi-
mo ven iz žleba, je bilo pre-
tekli konec tedna že skoraj 

kopno. Na grebenu, kjer se 
pridruži neoznačena pot po 
JZ grebenu, pa vse do vrha 
Storžiča je bilo kopno. Tu-
kaj neredko kdo pomisli, 
ali bi snel dereze ali ne. Moj 
predlog je, da ne, kajti zim-
ske ture, sploh te v pomla-
dnih mesecih, so sem in tja 

kdaj kopne in je odlična iz-
kušnja in vaja, da se nauči-
mo z derezami hoditi tudi 
po goli skali. Do vrha Stor-
žiča, po običajni markirani 
poti, je bilo kopno. Če ni ko-
pno, gremo seveda direktno 
navzgor, izogibamo pa se ro-
bov, kjer so običajno opasti 
oz. napihan sneg.

In na vrhu Storžiča: raz-
gled, ki vabi in polni izpra-
znjene baterije. Na jugu in 
proti zahodu je pred nami 
gorenjska ravnina; vse od 
Ljubljane prek Kranja do Ra-
dovljice in Bleda. Na obzor-
ju daleč stran se visoko dvi-
ga slovenski očak, v vsej svo-
ji lepoti pa tudi drugi Julij-
ci. Pogled proti vzhodu se 
ustavi na Kočni, Grintavcu, 
Mrzli gori, Kalškem grebe-
nu ter Krvavcu. Na severni 
strani je pred nami pogorje 
Košute, planina Veliki Javor-
nik, Stegovnik, na avstrijski 

strani pa Pristovški Storžič 
ter Obir. Šmarna gora na 
jugu je videti kot malo večja 
krtina, pogled pa potuje vse 
od Polhograjskega hribov-
ja do Snežnika. Vrh Storži-
ča nas nagradi s čudovitim 
razgledom, občutek je pa še 
lepši, če imaš goro le zase. 
To se je zgodilo nam. Sami 
na vrhu, ki je običajno poln 
pohodnikov.

Če opravimo zimski 
vzpon po JZ žlebu na Stor-
žič, tudi sestopimo po njem 
nazaj v dolino. Do planine 
Javornik po snežni podlagi 
in ob trenutno visokih tem-
peraturah, na Javorniku pa 
lahko prečimo do Velike Po-
lane in od tam sestopimo na-
zaj v Povlje. Kjerkoli že, sreč-
no!
Nadmorska višina: 2132 m
Višinska razlika: 1450 m
Trajanje: 7–8 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Storžič (2132 m n. m.)

Prepoznaven stožec
Storžič je s svojo piramidalno obliko izjemno prepoznavna gora, ki je v 
kopnih mesecih izredno dobro obiskana. Zimski vzpon je seveda zahtevnejši 
in terja znanje hoje v zimskih razmerah. 

Karničarjeva koča na planini Javornik / Foto Jelena Justin

Detajl iz JZ žleba / Foto Jelena Justin Ko imaš vrh Storžiča le zase ... / Foto Jelena Justin

Grega Flajnik

Varno na kolo
Zadnji konec tedna, ko so 

bile temperature že prav po-
letne, se je na naših cestah 
število kolesarjev močno 
povečalo. Prav lepo je videti, 
kako z veseljem kolesarji po-
tegnejo iz kleti svoja kolesa 
in jih veselo zajahajo. V zad-
njih letih postajamo res ko-
lesarski narod. Naši profesi-
onalni kolesarji nas že nekaj 
let razvajajo z uspehi in vsa-
ko leto dodajo še kej več. Le-
tos na primer skoraj ni od-
mevnejšega kolesarskega 
tekmovanja, kjer naši ne bi 
stali na stopničkah. Slovenci 
smo tudi med prvimi po šte-
vilu prodanih koles na prebi-
valca in razveseljivo pri tem 
je, da jih tudi uporabljamo. 

Na začetku kolesarske se-
zone pa bi rad opozoril pred-
vsem na varnost. Ne smemo 
pozabiti, da smo skupaj s ko-
lesom čez zimo počivali tudi 
mi in da so se naši refleksi na 
kolesu upočasnili. Potrebo-
vali bomo nekaj voženj, da se 
zopet navadimo na položaj 

na cesti in da spremljamo 
tudi druge udeležence v pro-
metu. Svetujem, da nekaj vo-
ženj najprej opravite po ma-
kadamskih in gozdnih poteh, 
kjer hitrosti niso tako velike 
in ni avtomobilov, hkrati pa 
je potrebno nekaj več spret-
nosti za obvladovanje kolesa. 
Šele nato se podajte na pro-
metno cesto. Opažam, da je v 
zadnjih letih za kolesarje pre-
cej bolje poskrbljeno. Občin-
ske oblasti se trudijo zgradi-
ti vse več kolesarskih stez, del 
cestišča označiti in ga rezer-
virati samo za kolesarje. Ko-
lesarji se potrudimo in upo-
števajmo prometno ureditev 
ter uporabljajmo kolesarske 
steze, ki so nam namenjene. 
Včasih je to sicer težko, saj so 
nekatere steze speljane nelo-
gično ali moramo po stezi na-
rediti kakšen nelogičen ob-
voz. A zavedati se moramo, 
da spreminjanje cestišča pre-
cej stane in ga je včasih celo 
nemogoče spremeniti tako, 
da bi ga lahko uporabljali 

samo kolesarji. Težko je pri-
čakovati, da bomo v nekaj le-
tih ujeli nivo ureditve kolesar-
skih stez, kot ga imajo na pri-
mer v Avstriji, Nemčiji ali Ni-
zozemskem, kjer namensko 
urejajo kolesarske poti že več 
desetletij. A napredek je vi-
den in to je dobro.

Ko se ura prestavi na po-
letni čas, se začnemo ob tor-
kih dobivati glasovi kolesar-
ji. Že nekaj let zapored se ob 

torkih ob sedemnajsti uri 
zberemo pred Ledno dvora-
no v Kranju. Za razporeditev 
skupin skrbi Miro in mis-
lim, da mu to dobro uspe-
va. Skupine formiramo gle-
de na fizično pripravljenost 
kolesarjev. Tako lahko vsak 
izbere sebi primerno skupi-
no. Obvezno se razdelimo v 
skupine po največ šest ko-
lesarjev, ki se po cesti vozi-
jo v koloni drug za drugim. 

V začetku sezone izbere-
mo krajše ravninske trase, 
po nekaj srečanjih pa inten-
zivnost stopnjujemo, tako 
da dodamo kakšen večji kla-
nec in prevozimo več kilo-
metrov. Naša osnovna želja 
je, da so srečanja namenjena 
druženju in uživanju na ko-
lesih, kdor želi trenirati, pa 
to stori kakšen drug dan, ko 
gre sam na kolo. Vabljeni, da 
se nam pridružite.  

Rekreativni kolesarji se vozimo vozimo drug za drugim in upoštevamo varnostno razdaljo. 
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Ana Šubic

Ljubljana – Slovenski kme-
tje opozarjajo, da je za obstoj 
slovenskega mlečnega sek-
torja nujno treba dvigniti od-
kupne cene surovega mle-
ka za pet centov. Poleg tega 
zahtevajo tudi transparen-
ten model usklajevanja cen 
na mesečnem nivoju, plači-
lo celotne vsebnosti parame-
trov (maščobe in beljakovin) 
v mleku ter plačilo mleka na 
kilogram in ne po litru. Mi-
nuli četrtek so se zato na kme-
tijskem ministrstvu sestali 
predstavniki kmetov, kmetij-
skih in živilskih podjetij, mle-
karn in trgovskih verig. »Sre-
čanje je prineslo napredek pri 
vseh zahtevah, razen pri dvi-
gu cene,« so sporočili iz Sin-
dikata kmetov Slovenije. Po-
gajanja so včeraj nadaljeva-
li, o njihovem rezultatu pa 
bomo poročali prihodnjič. 

Slovenski kmetje in njiho-
ve zadruge že dalj časa opo-
zarjajo na problematiko pre-
nizke odkupne cene suro-
vega mleka, razmere pa so 
se z naraščajočimi stroški 
gnojil, krmil in ostalega re-
promateriala zaostrile do te 
mere, da bodo primorani 
opuščati dejavnost, so pojas-
nili v Zadružni zvezi Slove-
nije (ZZS). Kot navajajo, so 
se vhodne surovine podraži-
le od tri- do štirikrat in delo-
ma še večkrat, odkupna cena 
slovenskega surovega mleka 
pa se je v dveh letih dvignila 

le za 6,6 odstotka. Rast cen 
vhodnih surovin dodatno 
poganjajo vojne razmere v 
Ukrajini, še dodajajo.  

Slovenska odkupna cena 
mleka je za povrh pod pov-
prečjem Evropske unije 
(EU) in je za Portugalsko 
celo druga najnižja. Po iz-
računu ZZS so v preteklih 
osmih letih zato prejeli za 
skupno 158,8 milijona evrov 
manj plačila, kot če bi pre-
jemali povprečno evropsko 
odkupno ceno mleka.

Kmetijski minister Jože 
Podgoršek je po četrtkovem 
sestanku z deležniki v mle-
karski verigi poudaril, da so 
se dogovorili za spremembo 
pravilnika, da se bodo pla-
čila kmetom lahko izvajala 
po kilogramu, in ne po litru, 
tako kot imajo urejeno v dru-
gih državah EU. Opozoril je, 
da so tudi trgovci pripravlje-
ni na večjo dinamiko spre-
membe cenikov do mlekarn. 
»S tem se rešuje prvega v ve-
rigi, torej kmeta,« je pou-
daril. Samooskrba na mleč-
nem sektorju je sicer zelo 
dobra, znaša 130 odstotkov, 
je pa zelo odvisna od odku-
pnih cen, je ocenil minister.

Za višjo odkupno 
ceno mleka
Slovenska odkupna cena surovega mleka je druga 
najnižja v Evropski uniji. Kmetje zahtevajo, da se 
dvigne vsaj za pet centov.

Ana Šubic

Lesce – S ciljem zagotoviti 
dodaten vir hrane čebelam 
in ostalim opraševalcem, od 
katerih je odvisnih kar se-
demdeset odstotkov pride-
lave hrane, ter hkrati prispe-
vati k odstranjevanju toplo-
grednih plinov iz ozračja je 
Čebelarska zveza Sloveni-
je (ČZS) minulo soboto or-
ganizirala vseslovensko ak-
cijo Dan sajenja medovitih 
rastlin. ČZS je s pomočjo do-
natorjev zagotovil okoli 40 ti-
soč sadik medovitih dreves in 
grmovnic, ki so jih med čebe-
larska društva (ČD) in ostale 
prejemnike razdelili na pod-
lagi javnih razpisov. Poleg če-
belarjev so medovite rastline 
sadile tudi občine, šole, pod-
jetja, različne organizacije, 

državne ustanove ..., sodelo-
val je tudi Zavod za gozdove 
Slovenije (ZGS). Prav tako 
je akcijo podprlo ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, minister Jože Pod-
goršek pa se je pridružil saje-
nju medovitih rastlin v okoli-
ci Čebelarskega centra Slove-
nije na Brdu pri Lukovici. Na 
ČZS verjamejo, da bo Dan sa-
jenja medovitih rastlin postal 
tradicionalen, do leta 2030 
pa si v Sloveniji želijo posa-
diti dva milijona medovitih 
rastlin. »Da bomo vsi skupaj 
vsako pomlad posadili medo-
vite rastline za čebele, ostale 
opraševalce in za skupni pla-
net, da ga ohranimo za pri-
hodnje generacije,« so pou-
darili. Akcija se je sicer že raz-
širila tudi v več kot 25 držav 
po svetu.

Sadili tudi po Gorenjski

Ena večjih akcij na Go-
renjskem je potekala ob 

Čebelarskem centru Go-
renjske v Lescah, kjer je eki-
pa centa in Čebelarske zve-
ze Gorenjske (ČZG) že v pe-
tek posadila dvajset češenj 
pa tudi maline, robide in ne-
kaj smrek, hkrati pa je ure-
jala medoviti vrt, ki ga ima-
jo že nekaj let pred čebelnja-
kom. Kot je pojasnil pred-
sednik ČZG Anže Perčič, 
sta ČZG in čebelarski cen-
ter na razpisu skupaj prejela 
dobrih dvesto sadik. »Akcija 
ČZS je izjemno pomembna, 
saj z njo ozaveščamo sploš-
no javnost o pomenu medo-
vitih rastlin za čebele, poleg 
tega pa imamo zadnja leta 
ogromno spomladanskih 
pozeb, paše so slabe, zato 
skušamo posaditi čim bolj 
različna drevesa, da medi-
jo tekom celega leta. Zadnje 
tri sezone so bile slabe, zara-
di pozeb ni bilo spomladan-
skega razvoja čebel, zato gre-
do slabše skozi leto, moramo 

jih dohranjevati in lani brez 
pomoči čebelarjev sploh ne 
bi preživele,« je pojasnil Per-
čič. Zadovoljen je, da je akci-
ja ČZS naletela na tako dober 
odziv. »Medovite rastline so 
sadila vsa gorenjska čebelar-
ska društva pa tudi drugi pre-
jemniki, ki so bili uspešni na 
razpisu ČZS. Preko čebelar-
skega centra v Lescah je bilo 
predanih več kot tisoč sadik,« 
je še povedal Perčič.

Kot že omenjeno, je k ak-
ciji ČZS pristopil tudi ZGS, 
ki je priskrbel 14 tisoč sadik 
medonosnih gozdnih dre-
vesnih vrst in jih porazdelil 
po vseh 14 območnih enotah 
(OE), kjer so jih v soboto sku-
paj s čebelarji večino že po-
sadili v gozdove. Vsaka OE 
je prejela približno tisoč sa-
dik, je pojasnil Blaž Ambro-
žič, ki je kot gozdar na Me-
žakli zaposlen na OE Bled, 
hkrati pa je tudi podpredse-
dnik ČD Bled - Gorje. »Če-
belarji našega društva smo 
skupaj s prostovoljci v so-
boto na območju Kočevni-
ka, hriba nad Krnico, zasadi-
li 350 sadik, in sicer čremsa, 
divje jablane, javorja, smre-
ke in češnje,« je povedal Blaž 
Ambrožič ter dodal, da je k 
uspešni akciji in pripravi pri-
merne površine veliko pripo-
mogel tudi Rudi Kunstelj, re-
virni gozdar na območju Ra-
dovne. OE Bled v soboto, 2. 
aprila, načrtuje še eno akcijo, 
in sicer bodo v sodelovanju s 
ČD Radovljica v gozd blizu 
smučišča pri Kamni Gorici, 
kjer je lubadar povzročil pre-
cej škode, posadili okoli se-
demsto sadik.

Sadili medovite rastline
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije je v soboto po vsej državi potekal Dan sajenja medovitih rastlin.

V okolici Čebelarskega centra Gorenjske v Lescah so 
posadili dobrih dvesto sadik. V ospredju sta upravnica 
centra Špela Kalan Razinger in predsednik Čebelarske zveze 
Gorenjske Anže Perčič med sajenjem češnje. / Foto: Ana Šubic

Ana Šubic

Kranj – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko-gozdarskem zavodu 
Kranj je pred kratkim orga-
niziral predavanje o zore-
nju govejega mesa in delav-
nico, na kateri so ocenjevali 
suhomesnate izdelke, ki so 
jih prinesli udeleženci. Med 
njimi so bili kmetje, ki se že 
ukvarjajo s predelavo mesa, 
pa tudi takšni, ki jih to za-
nima. Čeprav se v Sloveniji 
že kar nekaj kmetij in mesa-
rij ukvarja z zorenjem gove-
jega mesa, je še vedno pre-
malo znanja o tem, prav tako 
je zorenje premalo izkori-
ščena priložnost, je deja-
la predavateljica Irena Kos, 

specialistka za predelavo 
mesa v Kmetijsko-gozdarski 
zbornici Slovenije (KGZS). 
Predstavila je načine zore-
nja ter predelovalce opozori-
la, kaj je treba upoštevati, da 
dobijo vrhunski izdelek. 

Marsikaj so udeleženci iz-
vedeli tudi v drugem delu 
srečanja, ki je bil osredoto-
čen na ocenjevanje suhome-
snatih izdelkov. Predavate-
ljica, ki ima veliko izkušenj 
z ocenjevanjem mesnin na 
festivalu Dobrote sloven-
skih kmetij, jim je predsta-
vila pravilnik o ocenjevanju 
na tem festivalu in skupaj z 
udeleženci preizkusila pri-
nesene izdelke. »Viden je 
napredek. Izdelovalci manj 
prekajujejo izdelke; včasih 

so se tega bolj posluževali, 
ker je bil to postopek konzer-
viranja. Mogoče v nekaterih 
primerih prevladuje preveč 
česna, je pa to odvisno tudi 
od kakovosti česna, ker je 
domači bolj aromatičen kot 
kakšen iz uvoza. Nekateri iz-
delki so bili tudi malo preveč 
slani ali pa preveč prekajeni, 
kar prekrije okuse zrelega 
mesa. Dejansko pa izdelki 
še niso bili tehnološko dozo-
reli, saj je še zelo zgodaj. Tre-
ba jim je pustiti čas, da bodo 
dozoreli in razvili vrhunsko 
kakovost,« je po praktičnem 
ocenjevanju ugotavljala Ire-
na Kos. Dodala je, da je o zo-
renju mesa potrebnega veli-
ko znanja, ker gre za najzah-
tevnejši postopek.

Franc Zupan s kmetije in 
mesarije Pr' Rožman z Bre-
ga ob Savi nam je zaupal, da 
ga je še posebej zanimalo di-
mljenje. Precej pozornos-
ti je pritegnil njihov pikan-
tni svinjski kulen, ki v Slo-
veniji ni prav široko zasto-
pan. Gre za suhomesnati iz-
delek, ki izvira iz Slavonije. 
Na lanskih Dobrotah sloven-
skih kmetij je mesarija Pr' 

Rožman zanj dobila zlato 
priznanje, poleg tega pa tudi 
priznanji za dva druga mes-
na izdelka. Zupan ima sicer 
dolgoletne izkušnje s prede-
lavo mesa v različne izdelke, 
po njegovih stopinjah pa je 
šel tudi njegov sin. 

Srečanja se je z zanima-
njem udeležil tudi 22-letni 
Janez Kržišnik s kmetije pr' 
Ožbet na Starem Vrhu. Kot je 

pojasnil, se po večini ukvar-
jajo z vrtci in šolami v naravi, 
pred časom pa so se usmeri-
li še v staranje oz. suho zo-
renje mesa. Večinoma zori-
jo mlado govedino, izdelu-
jejo različne suhomesnatne 
izdelke ... »To me zelo vese-
li, hkrati pa želimo obogatiti 
ponudbo kmetije, zato smo 
v fazi registracije dejavno-
sti,« je dejal Kržišnik.

Kako do vrhunskih mesnin
Specialistka za predelavo mesa v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije 
Irena Kos je v Kranju predavala o zorenju govejega mesa in ocenjevala 
sušene mesnine udeležencev. »Viden je napredek,« je ugotavljala.

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili Ireni Kos iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, 
ki ima veliko izkušenj z ocenjevanjem mesnin. / Foto: Gorazd Kavčič 

Na območju Kočevnika nad 
Krnico so v sodelovanju 
z zavodom za gozdove 
zasadili kar 350 sadik. 
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Pogajanja o zahtevanem 
dvigu odkupne cene 
mleka so se nadaljevala 
včeraj, o njihovem 
rezultatu pa bomo 
poročali prihodnjič.
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Kranj – V maratonu nadzo-
ra hitrosti, ki je minuli če-
trtek potekal na 617 lokaci-
jah po vsej Sloveniji, je več 
kot dvesto policistov ugoto-
vilo 856 prekoračitev hitro-
sti. Največ prehitrih vozni-
kov (555) se je v radarje ujelo 
v naseljih. Od tega so 419 vo-
znikov obravnavali na kraju, 
136 lastnikom vozil pa bodo 
obvestila o kršitvah oziro-
ma plačilne naloge poslali 
na dom, so pojasnili na po-
liciji. Na cestah izven naselij 
so policisti ugotovili 175 pre-
koračitev hitrosti, na avtoce-
stah in hitrih cestah pa 126. 

Policisti so za ugotovlje-
ne prekrške zgolj opozorili 
skupno 325 voznikov, 83 vo-
znikov so kaznovali na kra-
ju; 144 voznikov bo po pošti 
dobilo obvestila o prekora-
čitvah hitrosti oziroma pla-
čilne naloge, ostalim vozni-
kom pa so izdali plačilni na-
log ali pa bodo zoper njih iz-
vedli ustrezen prekrškov-
ni postopek. »V večini pri-
merov so policisti ugotav-
ljali nižje prekoračitve hi-
trosti, še vedno pa izstopa-
jo posamezniki, ki se ne ozi-
rajo na omejitve hitrosti. 

Kljub vsem opozorilom in 
pozivom smo policisti usta-
vili voznika, ki je na relaci-
ji Novo mesto–Trebnje vozil 
s povprečno hitrostjo 208 
km/h,« so še sporočili z Ge-
neralne policijske uprave. 

Dvanajsturni nadzor je 
potekal tudi na Gorenjskem, 
kjer so policisti ugotovili 33 
kršitev v naseljih, 14 na ce-
stah izven naselij ter 29 na 
avtocesti in hitrih cestah. 
Na avtocesti je bila najvišja 

izmerjena hitrost 188 km/h, 
v naseljih pa je bilo ugotovlje-
nih več prekoračitev nad 70 
km/h, je povedal Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj. 
»V enem primeru je voznik 
v Kranju pred policisti, oči-
tno jih ni videl, prehiteval na 
prehodu za pešce in hitrost 
prekoračil za 20 km/h,« je 
poudaril in dodal, da so tudi 
gorenjski policisti glede na 
napovedano akcijo priča-
kovali manj prekoračitev in 

bolj odgovorno vožnjo. Ma-
ratonu nadzora hitrosti so 
se pridružili tudi medobčin-
ski redarji iz Kranja, ki so v 
šestih urah merjenja na os-
mih lokacijah na območju 
mestne občine Kranj zazna-
li 36 kršitev hitrosti. Najvišja 
zabeležena hitrost v naselju 
je bila 84 km/h v naselju, za 
kar so vozniku izrekli globo 
v višini 250 evrov in pet ka-
zenskih točk v cestnem pro-
metu. 

Najava meritev ni pomagala
Kljub napovedani akciji meritve hitrosti po vsej Sloveniji so policisti v četrtek pri prekoračitvi hitrosti 
zasačili več kot osemsto voznikov. Dobrih tristo so le opozorili, preostalim pa napisali plačilne naloge. 

Gorenjski policisti so v maratonski akciji izmerili 76 prekoračitev hitrosti. / Foto Tina Dokl

Simon Šubic

Planica – Varovanje štirih te-
kem v poletih za svetovni po-
kal v smučarskih skokih je 
bil za policiste glede na mno-
žičen obisk (skoraj šestdeset 
tisoč gledalcev v vseh dneh 
prireditve) kar precejšen za-
logaj. Sodeč po poročilu Po-
licijske uprave Kranj pa dela 
kljub temu niso imeli veliko. 

Največji obisk so v Plani-
ci zabeležili v soboto, ko se 
je v dolino pod Poncami po 
oceni organizatorjev zgrnilo 
osemnajst tisoč obiskoval-
cev, ki so se pripeljali s prib-
ližno 2300 osebnimi vozili, 
87 avtobusi in 42 minibu-
si. V krožnem prometu so iz 
Kranjske Gore, Rateč in Je-
senic prepeljal še okoli devet 
tisoč obiskovalcev. Večjih 
težav prometu ni bilo, so po 
sobotni tekmi sporočili poli-
cisti, ki pa so obravnavali pet 
kršitev javnega reda in miru 
zaradi alkohola in pretepov. 
Ena oseba je bila v pretepu 
poškodovana, enega kršite-
lja pa so pridržali. 

V nedeljo, ko si je zadnjo 
letošnjo tekmo svetovnega 
pokala ogledalo okoli dva-
najst tisoč gledalcev, poli-
cisti izstopajočih dogodkov 
niso obravnavali. »Obravna-
vali so eno poškodovanje vo-
zila na parkirišču in z redi-
telji organizatorja pomagali 

izgubljeni deklici,« je spo-
ročil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. Na nedeljsko 
tekmo so se sicer obiskoval-
ci pripeljali s približno 2200 
osebnimi vozili, osmimi av-
tobusi in petdesetimi mini-
busi oziroma kombiji, v krož-
nem prometu pa so prepeljali 

okoli 4100 obiskovalcev. Po-
licija še opozarja, da se je v 
štirih dneh v Planici nab-
ralo kar nekaj izgubljenih 
predmetov. Nekatere so la-
stnikom že vrnili, ostale pa 
v skladu s predpisi o najde-
nih stvareh hranijo na Poli-
cijski postaji Kranjska Gora.

Pomagali tudi izgubljeni deklici
Kljub množičnemu obisku planiških tekem policisti pretiranega dela z varovanjem prireditve niso imeli. 
Obravnavali so nekaj pretepov, v nedeljo pa tudi iskali starše izgubljene deklice.

Policisti so v soboto, ko je bilo v Planici največ obiskovalcev, zaradi kršitve javnega reda in 
miru pridržali eno osebo. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski 
občinski svet je na zadnji 
seji potrdil poročilo o delu 
Medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva (MIR) občin 
Bled, Bohinj in Železniki v 
lanskem letu. Župan Anton 
Luznar je povedal, da so med 
epidemijo MIR-u dali navo-
dilo, naj redkeje merijo hit-
rost vožnje na cestah in naj 
se več posvečajo preventiv-
nim aktivnostim za prepre-
čevanje širjenja covida-19. 
Če so redarji predlani v ob-
čini Železniki zabeležili več 
kot 1200 različnih kršitev, so 
jih lani zaradi manj nadzo-
ra 412, je povedal vodja MIR 
Primož Lah. Obravnavali so 
157 prehitrih voznikov oz. 87 
odstotkov manj kot predalni, 
medtem ko je število kršitev 
s področja mirujočega pro-
meta poskočilo za dvanajst-
krat – na 249, kar je posledi-
ca nadzora parkirišča na Pr-
tovču, kjer so uvedli plačljivo 
parkiranje.

Število inšpekcijskih po-
stopkov v občini Železni-
ki je s predlanskih 49 upa-
dlo na lanskih 11, od tega so 
se trije nanašali na občinske 

ceste, po dva pa na turistič-
no takso in odpadke. Kot je 
pojasnil Lah, so inšpektorje 
morali angažirati tudi na po-
dročju javnega reda in miru, 
saj se že nekaj let srečujejo 
s pomanjkanjem redarjev. 
Lansko leto je označil za iz-
jemno zahtevno, tudi zara-
di kadrovske problematike. 
Kljub temu za zdaj naloge iz-
vajajo po načrtih, jih pa skrbi 
poletna turistična sezona, še 
zlasti na Bledu in v Bohinju, 
je dejal.

O lanskem delu v občini 
Železniki je Lah povedal še, 
da je bilo ob nalogah, pove-
zanih z omejevanjem epi-
demije, veliko aktivnosti 
usmerjenih tudi na področje 
javnega reda in miru, sode-
lovali so v preventivnih akci-
jah, ki jih organizira agenci-
ja za varnost prometa, in se 
povezovali s Policijsko po-
stajo Škofja Loka. 

Občina Železniki je v 
skupni proračun MIR pri-
spevala 48 tisoč evrov, pri 
čemer je od države prejela 
9500 evrov refundacije, saj 
gre za organ skupne občin-
ske uprave, iz naslova glob 
pa se je v občinski proračun 
nateklo 17 tisoč evrov.

Manj nadzora, manj 
ugotovljenih kršitev
V Železnikih so se redarji lani bolj kot nadzoru 
hitrosti vožnje posvečali nalogam, povezanim  
s covidom.

Gorenja vas – Škofjeloški policisti so v nedeljo okoli pol petih 
zjutraj na območju Blegoša obravnavali smrt planinca. Oko-
liščine kažejo, da je zdrsnil na poledeneli podlagi in padel po 
strmem pobočju v grapo. Zaradi hudih poškodb je umrl na 
kraju nesreče. Gorski reševalci iz Škofje Loke so ga prenesli 
do ceste in predali ustreznim službam. Kranjski gorski reše-
valci so v petek dopoldan posredovali v kanjonu reke Kokre v 
Kranju, kjer si je moški pri padcu poškodoval glavo. Po ugo-
tovitvah policistov je padel med gibanjem po brezpotju na 
pobočju nad reko in ni šlo za padec z mostu, ki so ga sicer 
zaprli zaradi reševalne intervencije. Tujo krivdo so izključili. 
Poškodovanega občana so s helikopterjem prepeljali v lju-
bljanski klinični center.  V četrtek pa se je na južnem območju 
Vajneža lažje poškodoval jadralni padalec. Sunek vetra mu je 
zaprl glavno padalo, zato se je reševal z rezervnim. Na kraju 
nesreče so ga oskrbeli jeseniški gorski reševalci, nato so ga s 
helikopterjem prepeljali v jeseniško bolnišnico. 

Na Blegošu umrl planinec

Ljubljana, Lahovče – V soboto so policiste obvestili, da je za 
posledicami prometne nesreče v Lahovčah 16. marca umrl 
41-letni voznik. Poročali smo, da se je 16. marca nekaj po 11. 
uri na cesti med Nasovčami in Lahovčami zgodila prometna 
nesreča, v kateri so bili udeleženi vozniki treh osebnih vozil. 
Po ugotovitvah policije je do nesreče prišlo, ker je 41-letni 
voznik, ki je vozil v smeri Lahovč, zaradi neprilagojene hitrosti 
na koncu ovinka zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno 
trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V odpadle dele vozil je 
trčil še voznik, ki je pripeljal za vozilom slednjega. 

Umrl povzročitelj nesreče v Lahovčah

Tržič – Tržiški policisti so v petek obravnavali poskus ropa. 
Osumljenca, ki je z grožnjo od delavca zahteval denar, so 
izsledili in ga bodo kazensko ovadili. Dan prej so jeseniški 
policisti obravnavali tatvino v živilski trgovini. Moški na bla-
gajni ni plačal vseh artiklov, varnostnico pa je odrinil, ko je 
okoliščino želela preveriti. 

Roparja hitro izsledili



Alenka Brun

P
onudba na Mavški 
tržnici je bil pestra: 
od semen, medu, 
sadja in zelenjave 
pa vse do nagraje-

nih kranjskih klobas, teste-
nin, vina s Krasa, sira iz Čadr-
ga, dobrot iz Loške in Selške 
doline do že večkrat prisotne-
ga Volka Turjaškega, pivovar-
ja s Svete Jurjeve gore. Tokrat 
je za žejo obiskovalcev s svo-
jimi pivi poskrbela še gorenj-
ska pivovarna Carniola Brew 
iz Žirovnice. Na prizorišču 
se je oglasila s svojim turki-
znim VW kombijem, prede-
lanim prav posebej za točen-
je piva. Tržnica se je ponov-
no zgodila pod budnim oče-
som Matjaža Jerale iz Druš-
tva Sorško polje, ki jo pripra-
vlja skupaj s Krajevno skup-
nostjo Mavčiče. 

Tokrat je tržnico popestri-
lo še tekmovanje v kuhanju 
ričeta. Izpeljali so ga drugič, 
vmes jo je namreč organiza-
torjem zagodla epidemija. 

Tako smo bili lahko ponovno 
priča kuharskim sposobnos-
tim posameznikov te priljub-
ljene jedi na žlico. Tekmova-
lo je šest ekip in komisija je 

na koncu odločala med šesti-
mi različicami ričeta. Za vez-
no besedo med živahnim 
dogajanjem je poskrbel Rudi 
Zevnik, ki je tudi sam okušal 
končni izdelek tekmujočih 
in kar nekajkrat zavzdihnil, 
čemu so tekmovalci upora-
bili za sestavino krompir, saj 
naj bi ga pravi ričet po njego-
vem ne vseboval. Andrej Suš-
nik iz Podreče pa je poprijel 
za harmoniko in tekmovanje 
pospremil še z glasbo. 

Ekipe iz Praš, Mavčič, Pod-
reče, Jame, Meje in Brega 
ob Savi so se pri kuhi držale 
osnov, na koncu pa so zago-
tovo odločale malenkosti ali 
male skrivnosti, za katere so 
nam člani ekip namignili, 
da obstajajo, a jih seveda ne 
bodo delili javno, saj potem 
ne bi bile več skrivnost. 

Ko so tekmovanje v riče-
tu organizirali prvič, je naj-
boljši ričet pripravila ekipa 

LOVORIKA JE ŠLA V 
ROKE EKIPI IZ PODREČE
Vasi Breg ob Savi, Jama, Meja, Praše, Mavčiče in Podreča so se v petek pomerile v kuhanju ričeta. 
Tekmovanje se je zgodilo znotraj Mavške tržnice. Konec tedna pa je kozolec pred OŠ Davorina Jenka v 
Cerkljah letos prvič gostil tudi Cerkljansko tržnico.

Najboljši ričet je pripravila ekipa Podreče: Domen Peternelj, 
Silvo Emeršič in Marjan Benedičič.

V 25-litrskem kotlu so pripravljali ričet Breznikovi iz Praš. 
Na fotografiji Peter Fergola in Ines Vrhovnik.

Ričet ali ješprenj? Gorenjci naj bi bili baje fenomen, kar se 
tiče tega poimenovanja.

Brega ob Savi, drugo mes-
to je zasedla ekipa Podre-
če, tretji pa so bili domačini. 
Tokrat se je vrstni red mal-
ce obrnil. Podreča je osvojila 
prvo mesto, Breg je bil drugi, 
tretja pa je bila ekipa z Jame. 

Od pletenja košar do 
posušenega sadja

Cerkljanska tržnica pa 
se je zgodila konec tedna 
letos prvič, svoja vrata pa bo 
v nadaljevanju odprla vsa-
ko zadnjo soboto v mesecu, 
izvemo. Upajo, da bo tako 
vse do konca letošnjega okto-
bra, razloži Nataša Ovsenek, 
direktorica cerkljanskega 
zavoda za turizem, ki orga-
nizira tržnico pod pokrovi-
teljstvom občine. Poudari 
še, da so za zdaj za prodajal-
ce stojnice brezplačne. 

Med prisotnimi ponudni-
ki ste lahko izbirali med Gal-
jotovimi piščanci in osta-
lo okusno ponudbo; ogla-
sile so se dame z istrskimi 
dobrotami, kupili ste lahko 
izdelke iz sivke, ni manjka-
lo sokov, čajev, medu; celo 
liofilizirano sadje ste lah-
ko okušali in ga tudi kupi-
li. Iz domačega društva 
upokojencev pa sta se obi-
skovalcem tržnice predsta-
vila Ivan Kropivnik in Met-
ka Žižek. Kropivnika smo 
lahko opazovali pri pleten-
ju košarice, z veseljem pa je 
odgovarjal tudi na vsa zasta-
vljena vprašanja. Upokoje-
nec je še povedal, da je pred 
upokojitvijo slikal na plat-
no, rezljal, kasneje pa se je 
lotil še česa drugega. Mu je 
pa les res zelo blizu.

Nasmejana Maln in Hribar: Luka Šter iz Podreče s Kmetije 
Maln in Uroš Dolenc iz mesarije Hribar iz Predoselj 

Janez Galjot

Predstavnici Društva kmečkih in podeželskih žena Cerklje 
- Šenčur Gorenjski nagelj: Jožica Špruk in Marjeta Bohinc. 
Stojnica se je šibila pod velikonočnimi dobrotami, istočasno 
pa so dekleta cvrle še flancate.
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Alenka Brun

D
arja Pirš, Polo-
na Janežič in 
Kristina Jako-
pič so obljubi-
le, da bodo gos-

tom poskušale pričarati čim 
bolj avtentično kulinarično 
doživetje, navdih za zgodbo 
pa je bil poleg skrivnostnosti 
kamniškega srednjega veka 

popotni dnevnik oglejske-
ga kanclerja Paola Santoni-
na, ki je skozi kamniške kra-
je ob škofu potoval konec 15. 
stoletja in je bil nad kulinari-
čnimi dobrotami in geograf-
skimi lepotami Slovenije 
zelo navdušen. V vasi blizu 
Kamnika se sicer ni preveč 
dobro najedel, pogostili so 
ga s sirom in jajci, morda pa 
bi ga v samem mestu gosto-
ljubneje razvajali. Vsekakor 

se tokratne srednjeveške 
večerje zagotovo ne bi bra-
nil. Janežičeva nadaljuje, da 
je bil navdušen nad postrv-
jo, zato je tokrat na meniju 
svoj prostor našla tudi riba. 
Ostali okusi pa so kar precej 
močni, povzamemo. Se stri-
nja. Za gašenje žeje pa sta 
bila na voljo vino ali pivo. 

Izvemo tudi, kako se je 
bogatejši sloj skozi hrano 
razlikoval od revnejšega. 

»Grahova juha prikazuje 
prehrano vseh prebivalcev, 
je pa odvisno, kako jo pripra-
viš. Če vanjo dodaš začimbo, 
kot je žafran, potem gre tu za 
okuse višjega sloja, drugače 
je juha preprosta, vsakdan-
ja,« razloži Polona Janežič. 

Okuse so dekleta v novo-
dobni različici srednjeve-
ške večerje rahlo prilago-
dile, a v veliki večini so se 
kar držale receptov. Precej 

so uporabljale tudi začim-
be iz tistega časa, so pa bili 
tokrat poleg pijače dobrodo-
šlice pri gostih izjemno dob-
ro sprejeti tudi piškoti iz pše-
nične moke v obliki podkvic 
ter sladki iz pirine polnozr-
nate, kjer pa nam Janežiče-
va namigne, da so narejeni 
po receptu znamenite nune 
Hildegarde. Pijača dobro-
došlice oziroma eliksir živ-
ljenja pa je vseboval žajbelj, 
ingver, vino, med in naj bi 

bila v njem tudi vinska ruti-
ca, a tokrat so to sestavino 
dekleta preskočile. 

Da večer ni minil v tišini 
in ob zadovoljnem cmoka-
nju ter oblizovanju prstov 
gostov, pa so poskrbeli čla-
ni Kulturnega društva igral-
ske skupine viteza Gašperja 
Lambergarja, ki sicer priha-
jajo z Bleda in njegove oko-
lice, a so se v Kamniku dob-
ro počutili.

(Konec)

SREDNJEVEŠKI OKUSI V SREDIŠČU 
KAMNIKA (2)

Polona Janežič med delom oziroma pripravo pečene postrvi 
z blanširano in zabeljeno zelenjavo

Člani KD igralske skupine viteza Gašperja Lambergarja Podkvice

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

N
amen proje-
kta je poveča-
ti delež mla-
dih, ki se redno 
ukvarjajo z raz-

ličnimi športi, predvsem pa 
ponuditi šport tistim, ki so 
nagnjeni k nasilnemu vede-
nju, kot način ali kot prilo-
žnost, da postanejo njihova 
ravnanja in obnašanja spre-
jemljiva za druge. 

»Tudi v Turčiji smo se 
osredotočili na to, kako se 
s športnimi igrami zoper-
staviti nasilnemu ravnan-
ju. Učenci so se preskusili 

v lokostrelstvu, Turki pa so 
nam predstavili tudi sablja-
nje, v katerem so močni,« 
je pojasnila Mateja Velka-
vrh z OŠ Žiri. Kot zanimi-
vost je poudarila, da v sred-
nji šoli, na kateri so gostova-
li, sploh nimajo telovadnice, 
šport tako spoznavajo samo 
v teoriji. »V šoli pa smo igra-
li šah, namizni tenis in pika-
do.« Gostitelji so za učen-
ce pripravili tudi delavnice 
s področja nasilja, na kate-
rih so se med drugim pogo-
varjali, kako lahko z beseda-
mi drugega prizadenemo. 
Obisk v Turčiji so izkoristi-
li tudi za spoznavanje turške 
kulture in dediščine. 

SPOZNAVALI TURČIJO
V okviru Erasmus+ projekta Playinng against bullying oziroma Z igro proti nasilju so se učenci in učitelji 
Osnovne šole (OŠ) Žiri udeležili izmenjave v Turčiji.

»Telovadnica po turško« so v OŠ Žiri zapisali pod to 
fotografijo. / Foto: arhiv OŠ Žiri

Potem veter umiri se, 
vihar pojenja, 
zbistrijo se misli 
v lahkoten korak. 

Postoj. 

Poglej,
začuti, kako malo potrebuješ
za srečo, ljubljena oseba.

Pa tako veliko imaš: 

Poglej v nebo, 
kako te ljubi sonce. 

Poglej v zelene oči deklice, 
ki te ljubi. 
Potrebuješ še kaj za srečo, ljubi? 

Anastasija

Besed je veliko ali pa malo. So emocije in čustva, pri kate-
rih se ne potrebuje nič, samo obstoj in vsake toliko časa 
»Postoj«. Vse mora biti v ravnovesju. Meta.

Postoj

PESMI MLADIH

Mateja Rant

Svetovni dan lutk, ki ga 
zaznamujemo 21. marca, so 
s pregledno razstavo foto-
grafij iz predstav Lutkovne-
ga gledališča Tri zaznamo-
vali tudi ustvarjalci iz Kric 

krac. Razstava nosi pomen-
ljiv naslov 31/Tri – z njo 
Natalija Herlec in Ksenija 
Ponikvar obiskovalce pope-
ljeta na spominski sprehod 
po 31 letih ukvarjanja z lut-
kami prek zgodb izza para-
vana, odrskih desk in popo-
tovanj po svetu. »To je bilo 

srečanje preteklosti, sedan-
josti in prihodnosti, in ko je 
na kupu toliko ustvarjalnih 
glav, smo doumeli, da je iz 
gnezda Vladimirja Roossa, 
mentorja in režiserja, izšlo 
največ lutkarjev in umetni-
kov, ki se poklicno ukvarja-
jo z gledališčem,« je dejala 

Ksenija Ponikvar in se spo-
mnila prizadevanj Cveta 
Severja, da bi Kranj imel lut-
kovno gledališče. »Zato se 
zdi, da so Krice krace prav to 
in še več, saj nudijo produ-
kcijske pogoje ne samo lut-
karjem, ampak vsem bar-
vam ustvarjalnosti.«

SPOMINSKI SPREHOD PO DOSEDANJIH PREDSTAVAH
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»Napačna izbira« 
Spoštovani, zanima me, ali bo 
hčerka ostala s sedanjim par-
tnerjem. Ta partner ni dober 
zanjo, mislim celo, da jo je 
začel ustrahovati. 
Otroke je treba pustiti žive-
ti in jih pustiti, da se učijo 
na svojih napakah. Lahko 
ji ponudite ramo v oporo, 
kadarkoli je hudo, kaj več pa 
ne morete storiti, pravzaprav 
niti ne smete. Da, v tem pri-
meru je videti, da ta oseba ni 
dober partner vaše hčerke. 
Ima tudi temno stran, ki jo je 
začel kazati v njunem odno-
su. Toda vi pri tem ne morete 
in ne smete storiti čisto nič. 
Če se boste vmešali, boste 
njeno agonijo samo podalj-
šali, saj bo prepričana, da ga 

je zapustila samo zaradi vas. 
V tem primeru se lahko k nje-
mu celo vrne. Sama se mora 
odločiti, da ni dober zanjo 
in z njim nima prihodno-
sti. Šele njena in samo njena 
odločitev jo bo odrešila tega 
partnerstva. Še enkrat, ne 
vmešavajte se v ta odnos! 
Lepo vas pozdravljam.

»Prihodnost«
Na željo staršev sem se vpi-
sala na fakulteto, za katero 
nimam veselja, vendar pa se 
bom lahko zaposlila v doma-
čem podjetju. Fakulteto zelo 
težko delam, ker mi ni v vese-
lje, čeprav mi gre kar dobro od 
rok. Rada pa bi odprla frizerski 
salon. Prosim za vaš nasvet in 
vpogled.

Kaj pravite na kompromis? 
Ker že nekaj časa opravlja-
te izpite na fakulteti, ki vas 
sicer ne veseli, vendar vam 
gre vseeno kar dobro od rok, 
bi mogoče še stisnili zobe in 
se prebili do diplome. Vem 
sicer, da vam to povzroča 
majhne težave, vendar mis-
lim, da vaša težava s fakulte-
to bolj izvira iz strahu pred 
prihodnostjo v domačem 
podjetju. Delo pod okriljem 
starševskega podjetja vam 
ne ustreza in s tem boste 
morali očeta in mamo enkrat 
seznaniti. Mislim, da je v vaši 
družini predvsem mama 
gonilna sila, ki si prizade-
va za vašo prihodnost v tej 
smeri in z njo boste imeli še 
veliko »bojev«. Od tod tudi 
pomanjkanje veselja do uče-
nja na fakulteti, saj slutite, kaj 
vas čaka. Vaša prihodnost je 
lepa, ne glede na to, kako se 
boste odločili. Mislim pa, da 
v negotovi prihodnosti tudi 
diploma ne bo odveč. Frizer-

ski salon lahko odprete tudi 
s fakultetno izobrazbo, mar 
ne? Srečno.

»Kredit«
Zanima me, ali mi bo banka 
odobrila kredit, ki bi ga rad 
najel. Hvala vam.
Sicer niste napisali, zakaj bi 
radi vzeli kredit oziroma zakaj 
ga potrebujete, toda kot je 
videti, bi ga 'zafrčkali'. Denar 
je vaša slaba stran in z njim 
ne znate ravnati. Kredit sicer 
boste dobili odobren, toda 
rada bi vam položila na srce, 
da ga ne potrebujete. Raje se 
zamotite z nečim drugim, da 
vas ne bo mamil in dražil ta 
navidezno lahko pridobljen 
denar. Če se motim in denar 
resnično potrebujete, pa ima-
te ob sebi videti osebe (starši, 
sorodniki), ki bi vam denar (če 
ga seveda potrebujete uteme-
ljeno) z veseljem posodili. In 
seveda vam ne bi zaračunali 
obresti, ki bi jih na banki še 
kako drago plačali. 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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Novorojenčki

V kranjski porodnišnici so imeli v preteklem tednu 28 
porodov, od tega je bilo 16 dečkov in 12 deklic. Najtežja 
je bila deklica s 4340 grami in najlažja prav tako dekli-
ca, tehtala je 2740 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 12 
dečkov in 6 deklic. Najtežja je bila deklica s 4300 grami, 
najlažji pa deček – tehtnica mu je pokazala 2580 gramov. 

Alenka Brun

S
tal je pred hišo v 
Cerkljah, na Krvav
ški cesti, na manjši 
zelenici slab mesec, 
a ker hiša stoji pra

ktično na križišču dveh cest, 
se je marsikdo malo da ne 

ustavil, da si je ogledal precej 
velik plakat in posebni moto
cikel (na fotografiji). Slavljen
ca Janeza Sajovica, ki je pred 
časom srečal abrahama in 
ga večina kliče kar Janč, smo 
ujeli ravno med pospravljan
jem, kjer nam je zaupal, da bo 
vse skupaj le prestavil – bolj v 
zavetje hiše. 

JANČEV MLAJ SE JE POSLOVIL

Alenka Brun

O
b izidu bio
grafije Tone
ta Vogrinca, 
vseživljenj
skega šport

nega delavca, športnika, tre
nerja, menedžerja in direk
torja, ki je izšla pri založbi 
Beletrina, so pripravili kar 
dve tiskovni konferenci: eno 
v Ljubljani, drugo v Maribo
ru – in zadnjo prav na nje
gov rojstni dan, 24. februar
ja 2022.

V bistvu je knjiga Vsi me 
kličejo Tona avtobiografija, 
saj jo je slavljenec napisal s 
pomočjo kolumnista, novi
narja in pisatelja Marka Rad
miloviča in o njunem skup
nem sodelovanju in ustvar
janju je bilo povedanega kar 
nekaj na obeh tiskovnih kon
ferencah. Razkrila sta tudi, 
da bi bila knjiga še obsežnej
ša, če bi želela vanjo vključi
ti vse zgodbe, ki so med nju
nimi pogovori vrele na plano. 
Radmilovič, ki je v veliki meri 
poskrbel, da so Vogrinčevi 
spomini oblikovani, kot so, 
je takrat še dodal, da Vogrin
ca poleg izjemnega spomina 
odlikuje odlično poznavanje 
jezika in slog pisanja.

Tone Vogrinec je eno iz
med najpomembnejših 
in najvplivnejših, pa tu
di najbolj kontroverznih 
im en slovenskega alpske
ga sm  učanja. Kot v svojem 

značilnem slogu pojasnjuje 
soavtor knjige Marko Rad
milović, je »zgodovina slo
venskega smučanja pride
lala almanahe, zbornike, na 
tisoče člankov, publikacij, 
intervjujev in kar je podob
nih tiskovin. A biser je čakal 
v školjki.« Vse do korone, ko 
sta se srečala. »Zgodbo slo
venskega smučanja je danes 
skoraj pozabljeni maribor
ski upokojenec nosil v sebi 
od prvega stavka do zadnje 
pike.« Vogrinec je namreč 
veliki športni junak osem
desetih let prejšnjega stolet
ja, ki je takrat še jugoslovan
sko smučanje od sodelova
nja popeljal do zmagovanja 

in omogočil razvoj mnogim 
vrhunskim tekmovalcem in 
tekmovalkam, obenem pa 
ga mnogi še vedno krivijo 
za prezgodnje slovo nekate
rih naših največjih asov tega 
športa. Knjiga, ki se boho
ti na skoraj petsto straneh, 
nas popelje po njegovi poti 
in življenjskih preizkuš
njah. Je polna anekdot, pri
god in pestrih zgodb, nago
varja pa tiste, ki na osemde
seta leta prejšnjega stoletja 
gledajo z nostalgijo, kot tudi 
tiste, ki tega obdobja niso 
doživeli, saj naslika svojevrs
ten in razgiban portret dobe 
in svetovljanskega ustvarjal
ca zgodb v njej, so zapisali v 

sporočilu za javnost o knjigi.  
Direktor Beletrine Mitja 
Čander je na eni od tiskov
nih konferenc še povedal, 
da so pri Beletrini že dolgo 
razmišljali, da bi v biograf
ski opus založbe dodali tudi 
športne biografije. 

»Vesel sem, da je prva 
športna biografija prav Tone
tova, saj gre za človeka, ki je 
zaznamoval naše življenje v 
osemdesetih in devetdeset
ih letih. Nedvomno je izjem
na osebnost, ki nam je doka
zala, da smo lahko tudi Slo
venci in Slovenke ambicioz
ni in da lahko dosežemo veli
ko več, kot se nam zdi na prvi 
pogled.«

VSI ME KLIČEJO TONA
Ob osemdesetem rojstnem dnevu športne legende Toneta Vogrinca so konec februarja letos predstavili 
še njegovo biografijo. Njegovo bogato življenje je v knjigi Vsi me kličejo Tona opisal novinar in publicist 
Marko Radmilovič. 

Zora A. Jurič je skrbela za vezno besedo na mariborskem dogodku, Tone Vogrinec in  
Marko Radmilovič / Foto: arhiv iz dogodka (Marko Pigec) Delite tudi v letu 2022 osebno srečo z bralci našega časo-

pisa. Predloge in vprašanja lahko sporočite na elektron-
ska naslova alenka.brun@g-glas.si in info@g-glas.si ali 
pokličete na telefonsko številko 041 699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_29. 03. 2022

Nagrade: 2-krat CD, 1-krat CD Tinkara Kovač,  
1-krat CD Prifarski muzikanti

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 četrtka, 

7. 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.

POUHNA LUNA, MITJA KOVAČIČ S.P.

Bohinjska bistrica – Dom Joža Ažmana 
sobota, 2. aprila 2022, ob 19. uri

Vstopnice: Petrol, Pošte, OMV, Evenim.si

Prifarski              
  muzikanti

Tinkara Kovač 
& Akust. Skupina

Artistik
Preddvor – Kulturni dom  
petek, 1. aprila 2022, ob 19. uri

Vstopnice: Petrol, Zavod za turizem Preddvor, OMV, Eventim.si
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Milena Miklavčič

Da je njeno rojstvo zavito 
v skrivnosti, je Danica izve-
dela zelo pozno. Razlogi za 
številna vprašanja, ki so sle-
dili, so tičali v rojstnem listu. 
Začudila se je, ko je opazila, 
da je za kraj rojstva navede-
no mestece čisto na drugem 
koncu nekdanje Jugoslavije.

»Zaradi priprav na poro-
ko sem pogovor z mami za 
nekaj časa odložila,« pripo-
veduje Danica, prijetna sivo-
laska pri šestdesetih. 

»Pravo priložnost sem do-
bila šele čez nekaj mesecev, 
ko je odšel mož na orožne 
vaje. Ker sem bila zelo nave-
zana na starše, sem se za tis-
ti čas preselila nazaj domov. 
Spominjam se, da smo rav-
no poslušali radio, na spore-
du je bil prenos opernih arij, 
ko mami kar naenkrat plane 
v jok. Očka jo je začel tolažiti, 
meni pa ni bilo čisto nič jas-
no. Končno se mami toliko 
umiri, da neha vsaj hlipati. 
Še danes jo vidim pred očmi: 
sedela je v gugalniku, ki ga 
je podedovala po teti. Živčno 
se je zavijala v plet in me ža-
lostno gledala. Potem pa mi 
reče, da se je tega trenutka 
že vse življenje zelo bala. Sa-
njalo se mi ni, o čem govo-
ri, normalno, da me je pos-
talo strah. Počasi, ob izdatni 
očkovi pomoči, sem končno 

izvedela, kaj je njej in očetu 
leta in leta ležalo na srcu. 

Moj očka je bil v zgodnjih 
šestdesetih letih zaposlen v 
vojašnici v eni od nekdanjih 
republik. Za pomočnika so 
mu dodelili Sinišo. Posta-
la sta prijatelja. Tako je na-
neslo, da je ta očeta naprosil, 
če lahko dekle, ki ga bo obi-
skalo, prespi pri njem. Očka 
se je posvetoval z mami, ki 
je, seveda, pristala. Čez ne-
kaj dni je ta deklica že potr-
kala na vrata. Bila je še zelo 
mlada in zelo prestrašena, 
komaj kaj je govorila. Leta 
1959 so bili drugi časi, kot so 
danes. Moja mami je hitro 
ugotovila, da Senka nosi pod 
srcem otroka. Očka se je po-
govoril s Sinišo. Ta je sprva 
tajil, potem pa le povedal po 
resnici. Deklica je zaradi no-
sečnosti zbežala od doma. 
Če bi njeni domači izvede-
li, da ni več nedolžna, bi bilo 
lahko zelo hudo. Čeprav se 
je očka bal, da bo zaradi skri-
vanja dekleta izgubil službo 
ali bo še kako drugače kaz-
novan, sta ji z mamo ponu-
dila zatočišče in skrivališče 
hkrati. O tem, kaj bo s Sen-
ko in otrokom, ko se bo ta ro-
dil, ni nihče niti razmišljal. 
Siniša je prihajal na obiske, 
če je le mogel. Ni imel nobe-
nega denarja, pogosto mu 
je mami stisnila v žep kak-
šen dinar. Zakaj se ne poro-
čita, ga je spraševala. Izmi-
kal se ji je, češ da je to ne-
mogoče. Potem je le pove-
dal, da je namenjen drugi. S 
Senko sta bila na skrivaj za-
ljubljena, sestajala sta se po-
noči in na nemogočih kra-
jih. Preden je odšel na slu-
ženje v JLA, sta njuna mla-
dost in težko slovo naredila 
svoje. Spoznanje, da je nose-
ča, je bilo za Senko hud uda-
rec. Ko je prišel Siniša prvič 
na dopust, ga je novica o no-
sečnosti šokirala. Zaradi na-
vad in običajev, ki so vladali 

ne le v krogu njegovih do-
mačih, pač pa tudi na vasi, 
je imel zvezane roke. Po ti-
hem je upal, da bo rešila svo-
jo čast s tem, da se bo utopi-
la v bližnji reki. Ker ni hote-
la, ji je v veliki stiski, v kate-
ri se je znašel, predlagal, da 
pobegne od doma … Tolažil 
se je, da bo že kako. 

Senka je konec junija, in 
to kar v kuhinji, na tleh, ro-
dila deklico. Siniša se je na-
dejal, da bo deček. Nekako si 
je predstavljal, da bo potem 
morda vse drugače. Mami se 
je spomnila, da sta tiho se-
dela na divanu, se držala za 
roke in molčala. Senka se po 
porodu kar ni mogla pobrati, 
ne telesno ne psihično. Vsa-
kič, ko je na stopnicah zasli-
šala korake, je zbežala v sh-
rambo. Moja mami je pazi-
la na deklico, jo hranila, pre-
vijalna in ljubkovala. Vsi so 
bili prepričani, da je njena. 
Ko je bila punčka stara štiri 
mesece, se je Siniši iztekel 
vojaški rok. Moral se je pos-
loviti in oditi domov. Senka 
je po njegovem odhodu pad-
la v depresijo. Takrat še ni 
nihče vedel, kako ji pomaga-
ti. Mami jo je tolažila, kakor 
je vedela in znala. Nič ni po-
magalo. Začela se je zakle-
pati v shrambo, ni več doji-
la punčke. Nekoč, sredi noči, 
jo je ati napodil od zibelke. 
Otroka je hotela pokriti z bla-
zino …

Medtem ko me je mami 
peljala na sprehod, je Senka 
pobrala nekaj oblačil, vzela 
denar ter izginila. Kje točno 
se je v naslednjih letih poti-
kala, pravzaprav skrivala, 
moji starši niso vedeli. Tako 
in tako so se s punčko vrnili 
v Slovenijo. Tista punčka, ki 
jo je Senka pustila pri mami 
in očku, sem bila jaz …

Mami me je spomnila na 
neko žensko, ki nas je dvak-
rat ali trikrat obiskala, ko 
sem bila že osnovnošolka. 

Zmeraj, ko se je pojavila na 
vratih, me je začela stiskati 
v objem, njene solze pa niso 
nehale teči. 

O sebi več kot toliko ni go-
vorila. Spominjam se, da je 
imela zelo neurejeno zobov-
je, ni se dosti smejala, raje je 
molčala in poslušala mami, 
ki je govorila kot dež. V spo-
min nanjo imam le fotogra-
fijo, ko smo se nekoč foto-
grafirali na našem vrtu …«

Danica prizna, da so jo 
skrivnosti, ki so bile poveza-
ne z njenim rojstvom, zelo 
pretresle. Sprva so se ji zde-
le podobne pravljici z veliko 
domišljije. Po tistem, ko so ji 
starši povedali resnico, je v 
neki knjigarni slučajno nale-
tela na knjigo ''Jugosloven-
ska porodica u transformaci-
ji''. Le s težavo jo je prebra-
la do konca, četudi ji je knji-
ga, po drugi strani, zelo po-
magala. Bolje je razumela 
žensko, ki jo je rodila. Ker ni 
ubila sebe in otroka, ki ga je 
rodila, jo je začela spoštovati.

»V mojem zakonu je priš-
lo do težav, ker nisem mog-
la zanositi. Bila sem že devet 
let poročena, o nosečnosti 
pa ni bilo ne duha ne sluha. 
Veliko sem prejokala, mami 
mi je stala ob strani in me to-
lažila. Mlajši brat je imel že 
dva otroka, jaz še nobenega. 
Začela sem razmišljati, kaj 
pa če se je moje telo zaprlo 
zaradi psihičnih težav. Pro-
sila sem očija, da poišče Si-
nišo. Če ne morem spozna-
ti ženske, ki me je rodila, že-
lim spoznati moškega, ki 
me je spočel. Očkov brat, ki 
je delal pri milici, nam je šel 
na roko. S poizvednico ga je 
končno našel. Siniša je ži-
vel v Nemčiji, kamor sta se 
z ženo preselila leta 1975. 
Očka mu je napisal pismo, 
na katero je hitro odgovoril. 
Obljubil je, da nas obišče ob 
veliki noči.«

(Konec prihodnjič)

Skrivnosti okoli mojega rojstva, 1. del

Ženska, ki me je rodila
usode

Erika Jesenko

Skutna pita
Po navadi pečemo z ne-

kim razlogom, ker se pač 
za ta določen dogodek spo-
dobi. Včasih pa pridejo dne-
vi, ko nas 'prime', da bi ne-
kaj spekli, kar tako, za spro-
stitev. Zakaj ne bi v tem pri-
meru pripravili skutne pite. 
Za njeno pripravo ne potre-
bujemo nobenih posebnih 
sestavin, končni izdelek je 
izvrsten, poleg tega pa v hla-
dilniku lahko počaka tudi te-
den dni. O ne, ni bojazni, da 
bi rezultat naše sproščujoče 
peke šel v nič.

Za pripravo skutne pite 
potrebujemo: za testo: 400 
g moke, 150 g masla, 4 ru-
menjake, 2 žlici mleka, 70 

g mletega sladkorja, 1 vani-
lin sladkor, 1 pecilni prašek, 
ščep soli; za skutni nadev: 
700 g skute, 200 g navadne-
ga jogurta, 4 beljake, 100 g 
sladkorja, 2 vaniljev slad-
kor, lupinica ene limone, 4 
žlice limoninega soka, 3 žli-
ce zdroba; za pekač: 1 žličko 
masla, pol žlice moke. 

Priprava testa: Skupaj 
zmešamo moko, pecilni pra-
šek, sladkor, vaniljev sladkor 
ter ščep soli. Dodamo na li-
stiče narezano maslo, rume-
njake in mleko. Vse skupaj 
zgnetemo v testo, ki ga razde-
limo na dva dela, tako da je en 
del malenkost večji od druge-
ga. Oba dela testa zavijemo v 

folijo. Večji del testa postavi-
mo v hladilnik, manjšega pa 
v zamrzovalnik. 

Priprava nadeva: Skupaj 
zmešamo skuto, navadni jo-
gurt, sladkor, vaniljev slad-
kor, limonino lupinico, li-
monin sok in zdrob. Belja-
ke stepemo in jih vmešamo 
v skutno zmes.

Sestavljanje pite: Srednje 
velik pekač premažemo z 
maslom in posujemo s pol 
žlice moke. Testo iz hladil-
nika razvaljamo na centime-
ter debelo in z njim obloži-
mo pripravljen pekač. Testo 
prepikamo z vilicami in nanj 
nadevamo skutni nadev. Na-
dev poravnamo po celotnem 

pekaču in po vrhu naribamo 
testo iz zamrzovalnika. Pito 
pečemo v pečici, segreti na 
180 °C, 50 minut. Pečeno 

pito postavimo iz pečice in 
jo ohladimo. Po želji potre-
semo še z mletim sladkor-
jem.

Če imate na vrtu še kaj listnatega ohrovta, je zdaj skrajni 
čas, da ga porabite, saj se odlično obnese za čiščenje in raz-
strupljanje organizma, telo pa obenem napolni s številnimi 
vitamini in minerali, ki jih ima med vsemi kapusnicami v 
največjih količinah. Lahko ga uporabimo v različnih zele-
njavnih jedeh. Kuhamo ga od 40 do 50 minut.

Listnati ohrovt s kislo smetano

Potrebujemo: 500 g listnatega ohrovta, 3 žlice kisle smetane, 
žlico olivnega olja, žlico limoninega soka, sol in pol litra oso-
ljene vode.

Listnati ohrovt očistimo, operemo in narežemo. Na olju ga 
rahlo podušimo, dolijemo soljeno vodo in kuhamo 40 minut, 
dokler voda ne povre. Začinimo s soljo, limoninim sokom 
in kislo smetano.

Juha z listnatim ohrovtom

Potrebujemo: 500 g listnatega ohrovta, 3 krompirje, čebulo, 
2 stroka česna, žlico paradižnikove mezge, žlico olivnega olja, 
100 g piščančjega f ileja, žlico kisle smetane, 1,5 l vode, sol in 
mešanico začimb.

Na olju prepražimo nasekljano čebulo in na koščke narezano 
meso ter dodamo česen. Pustimo, da zadiši, in zalijemo z 
vodo ter začinimo z mešanico začimb. Ko zavre, dodamo na 
kocke narezan krompir, ohrovt in solimo. Kuhamo 20 minut, 
da se ohrovt in krompir skuhata. Proti koncu dodamo še en 
strok zdrobljenega česna in paradižnikovo mezgo. Ko juho 
odstavimo, dodamo še kislo smetano.

Dušen listnati ohrovt kot priloga

Potrebujemo: 1 kg listnatega ohrovta, 100 g mesnate slanine, 
veliko čebulo, 4 stroke česna, žlico paradižnikove mezge, pol lit-
ra juhe (lahko z jušno kocko), žličko mlete paprike, sol in poper.

Slanino narežemo na manjše koščke ter jo skupaj z narezano 
čebulo pražimo, da čebula porumeni. Dodamo oprane in 
narezane ohrovtove liste, stisnjen česen in paradižnikovo 
mezgo. Zalijemo s toliko juhe, da so ohrovtovi listi pokriti, 
in dušimo do mehkega. Nekaj minut, preden so kuhani, pot-
resemo z mleto papriko, premešamo in kuhamo še 5 minut.

Gratiniran listnati ohrovt

Potrebujemo: 500 g listnatega ohrovta, olivno olje, 2 žlici mas-
la, 100 g svežih šampinjonov, strok česna, 3 žlice nastrganega 
parmezana, pest bučnih pečk in žlico smetane.

V ponev damo olje, 3 žlice vode in listnati ohrovt, ki smo ga 
dali v mešalnik in grobo zmleli. Pokrijemo in pražimo 5–6 
minut. V večji kozici na zmernem ognju stopimo in zmeša-
mo olje in maslo. Dodamo narezane gobe in jih na močnem 
ognju pečemo 5 minut. Gobam dodamo vsebino iz ponve, 
dodamo strt česen in skodelico vode. Če je omaka pregosta, 
jo razredčimo z vodo. Dodamo parmezan in smetano. Ku-
hamo še 10 minut. Jed odstavimo z ognja in potresemo z 
bučnimi peškami.



22 Gorenjski glas
torek, 29. marca 2022KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Nagrajenke križanke Gorenjskega glasa z geslom ČOKOLADA 
JE POLNA MINERALOV, ki je bila objavljena v Gorenjskem gla-
su 15. marca 2022, so: Liza Eržen z Bleda, ki prejme 1. nagrado 
(darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Mili Opaka iz Kranja 
in Maša Krajnik iz Šenčurja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga 
Zdravje in Jaz – Prijatelja). Nagrajenkam čestitamo!

Samostojni razvojni inženir strojne opreme, m/ž (Kranj) 
Kot samostojni razvojni inženir strojne opreme boste sodelovali pri kompleksnih 
razvojnih projektih, tako pri razvoju novih kot tudi prenovi obstoječih Iskrinih iz-
delkov. Pridružili se boste mladi in samostojni ekipi razvojnih inženirjev. Naši pro-
jektni timi so manjši, zato boste imeli lahko velik vpliv na končne izdelke. Iskra,  
d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 4. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Orodjar, m/ž (Tržič) 
Kandidate vabimo k oddaji prijave z življenjepisom na elektronski naslov info@pgp.
si ali na poštni naslov PGP Inde, d. o. o., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič. PGP INDE, 
d. o. o., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 27. 4. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji za posluževanje strojev, m/ž (Tržič) 
Od vas pričakujemo: afiniteto do dela s stroji in napravami, spretnost in natančnost, 
pripravljenost na 3-izmensko delo, motiviranost za delo. Cablex-T, d. o. o., Cesta 
Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 26. 4. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

CNC operater, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Od vas pričakujemo: zaželene so delovne izkušnje na podobnih strojih, osnovno 
znanje branja tehniške dokumentacije delavniških risb, natančnost in resnost, os-
novno znanje angleškega jezika, smisel za delo s stroji, vozniški izpit B-kategorije. 
Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave 
zbiramo do 30. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik , m/ž (Kranj) 
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim de-
lom. BIG BANG, d. o. o. , Madžarska ulica 12, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 
4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž, Dvor Jezeršek (Cerklje na Gorenjskem) 
Si prilagodljiv, ustvarjalen in želiš sodelovati pri zgodbah, ki jih piše pod-
jetje Jezeršek gostinstvo? Pridruži se kolektivu Jezeršek gostinstva na poslov-
ni enoti Dvor Jezeršek, Zg. Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem, kjer iščemo 

A-LA-CARTE kuharja za delo v gostilni Dvor Jezeršek. JEZERŠEK GOSTINSTVO, d. o. o.,  
Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 23. 4. 2022. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Prodajalec v PE Škofja Loka, m/ž (Škofja Loka) 
Vaši izzivi bodo: delo na blagajni, zlaganje blaga na police, skrb za prezentacijo 
sadja in zelenjave, priprava in peka pekovskih izdelkov, skrb za urejenost in čistočo 
trgovine, svetovanje kupcem, izvajanje nadzora kakovosti. HOFER trgovina, d. o. 
o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 8. 4. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za prodajo in upravljanje odnosov s kupci, m/ž (Jesenice) 
Koga iščemo: zanesljivo in dinamično osebo, ki bo upravljala dela na področju pro-
daje in skrbnika kupcev, motiviranega ekipnega sodelavca, ki stremi k natančnosti 
in odgovornosti ... Proteini.si, d. o. o. , 22 Ulica heroja Verdnika, 4270  Jesenice. Pri-
jave zbiramo do 24. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, varuhinja, m/ž 
(Škofja Loka) 
Vas zanimajo ljudje, ki imajo veliko življenjskih izkušenj in so potrebni pomoči? V 
kolikor imate željo in čut za delo z ljudmi, smo pravi delodajalec za vas. CSS Škofja 
Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 24. 4. 2022. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Kuhinjski pomočnik, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: razdeljevanje hrane gostom, upoštevanje normativov pri sestavi 
porcij, skrb za pravilno shranjevanje pripravljenih jedi, skrb za svežost in kakovost 
jedi ter skrb za rok trajanja jedi, predpriprava in priprava jedi. Spar Slovenija, d. o. o., 
Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 4. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pismonoša, m/ž (Škofja Loka, Žiri) 
Za delovno mesto je zahtevana nižja poklicna izobrazba (poštni manipulant) oz. 
drug ustrezen poklic, alternativa: končana osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj. 
Obvezen je vozniški izpit B-kategorije. Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 
2000 Maribor. Prijave zbiramo do 12. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Programer in upravljavec CNC rezkalnega stroja  (Cerklje na Gorenjskem – 
Spodnji Brnik ) 
Podjetje išče novega sodelavca za programiranje in delo na CNC rezkalnem stroju. 
Klas Metal, d. o. o., Spodnji Brnik 28a, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo 
do 23. 4. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist, m/ž (Železniki) 
Ponujamo vam redno delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno 
dobo, redno plačo, dolgoročno delovno razmerje z možnostjo napredovanja, oseb-
nostnega razvoja ter izobraževanje. Niko, d. o. o., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki. 
Prijave zbiramo do 15. 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

Torek, 29. marca
15.00 52. Teden slovenske drame (TSD) – Doroteja Nadrah, Lea Kukovičič: POTRES (v Stolpu 
Škrlovec)
16.30 52. TSD – Bralne uprizoritve 10-minutnih dramskih besedil študentov AGRFT (v 
Mestni knjižnici Kranj)

Sreda, 30. marca
15.00 52. TSD – Doroteja Nadrah, Lea Kukovičič: POTRES (v Stolpu Škrlovec)
20.00 52. TSD – Barbara Zemljič: OLJE ČRNE KUMINE (v dvorani PGK)

Četrtek, 31. marca
17.00 52. TSD – Brati Cankarja – reading Cankar (v Galeriji Stolpa Škrlovec)
19.30 52. TSD – Počemučka: Under construction (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, JESENICE

Torek, 29. marca
19.30 20. Čufarjev maraton – Miran Mate: DUŠAN

Četrtek, 31. marca
19.30 Saša Anočić: JANEZ NOVAK

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 29. 3.
19.00 PRASICA, SLABŠALNI IZRAZ ZA 
ŽENSKO
16.45, 18.15, 20.00 IZGUBLJENO MESTO
17.50, 20.15 BATMAN
21.10 V SENCI ZAROTE
16.00, 18.00 JAZ, RDEČA PANDA, sinhro.

16.10, 20.30 PES
20.50 UNCHARTED
17.40 SMRT NA NILU
15.45 PETER ZAJEC: SKOK V 
PUSTOLOVŠČINO, sinhro.
15.30 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si 
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINO SPOREDHALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
29. 3.

–2/16 °C

Nedelja 
3. 4.

–2/5 °C

Sreda 
30. 3.

Četrtek
31. 3.

Petek
1. 4.

Sobota
2. 4.

7/14 °C 2/7 °C 1/7 °C 0/5 °C

Ponedeljek 
4. 4.

Torek
5. 4.

Sreda
6. 4.

Četrtek
7. 4.

–3/6 °C –4/10 °C –2/11 °C 0/14 °C

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
Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bo v sredo, 30. marca, Sredi-
na risalnica ob 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri. V 
četrtek, 31. marca, bo ura pravljic ob 17. uri, prireditev Lepo 
je biti bralec ter žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa ob 
18. uri. V petek, 1. aprila, bo Brihtina pravljična dežela – pri-
reditev za tiste otroke od četrtega leta starosti, ki ta čas niso 
v vrtcu – ob 10. uri.

Hrušica – V knjižnici bo v četrtek, 31. marca, Ura pravljic z 
grofico ob 17. uri, žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa 
ob 17.45.

Tek po ulicah Tržiča
Tržič – Športna zveza Tržič in Vrtec Tržič bosta v soboto, 
2. aprila, organizirala 15. Tek po ulicah Tržiča, na katerem 
bodo združene vse generacije. Tekli bodo otroci iz vrtcev, 
njihovi starši, osnovnošolci, člani in veterani. Start teka je 
ob 10. uri. Tekmovanje šteje za serijo Gorenjska moj planet 
in za točke Tržiškega pokala. Podrobnosti in prijavnico naj-
dete na spletni strani: https://www.gorenjska-mojplanet.si/
tek-po-ulicah-trzica/.

PREDAVANJA
Oskrba rastlin v rastni dobi
Kokrica – Turistično društvo Kokrica v sodelovanju s Se-
menarno Ljubljana organizira predavanje na temo Oskrba 
rastlin v rastni dobi in novosti Semenarne Ljubljana. Pre-
davanje bo v torek, 5. aprila, ob 18. uri v prostorih društva. 
Predavala bo Barbara Lončar.

Pogovor z Ernestom Petričem
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi na pogovor z Ernes-
tom Petričem o položaju v Ukrajini in vplivu na Slovenijo in 
Evropo, ki bo v torek, 29. marca, ob 19. uri. Častni občan Ob-
čine Tržič, nekdanji diplomat, politik, bivši predsednik Ustav-
nega sodišča, profesor in pravnik bo v pogovoru z Andrejo 
Potočnik predstavil pogled na trenutno situacijo v Ukrajini.

OBVESTILA
Meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
Kranj – Rdeči križ Slovenije – območno združenje Kranj bo 
aprila v okviru projekta Živimo zdravo izvajal meritve tlaka, 
holesterola in krvnega sladkorja, in sicer 2. aprila od 7. do 8. 
ure v Goričah, 2. aprila od 7. do 10. ure v Cerkljah, 7. aprila 
od 8. do 10. ure na Primskovem in v predavalnici Rdečega 
križa v Kranju in 9. aprila od 7. do 9. ure v Čirčah in Žabnici.

 

RAZSTAVE

Razstava Avgusta Černigoja
Tržič – Vabljeni na odprtje razstave Avgusta Černigoja Hi-
pnotične kompozicije, ki bo v četrtek, 31. marca, ob 18. uri 
v Galeriji Paviljon. Razstavljene grafike Avgusta Černigoja 
so zasnovane na podlagi skrbno premišljenih kompozicij, 
ki pogosto tvorijo psihedelični učinek, tematsko pa naniza-
ne oblike namigujejo na ženska telesa, robotizirane živali, 
podobe iz sanj in »vsevidoča«, mistična bitja. Razstavo bo 
odprl župan Občine Tržič Borut Sajovic. V kulturnem pro-
gramu bo nastopil kitarist Luka Ropret.

Preddvor – Prejšnji teden so se na pobudo župana Občine 
Preddvor Roka Robleka po letu dni srečali vozniki prostovoljci 
projekta Prostofer. Prišel je tudi direktor Zavoda Zlata mreža 
Miha Bogataj, katerega projekt je tudi Prostofer. Srečanja se je 
udeležilo šest prostovoljcev voznikov od sicer osmih aktivnih. 
Projekt Prostofer je v preddvorski občini sicer dobro zaživel. 
V enem letu so vozniki opravili več kot 120 brezplačnih pre-
vozov na klic, razlogi za uporabo storitve pa so različni od 
posameznika do posameznika. Na občini ugotavljajo še, da 
je največ prevozov na zdravniške preglede. So pa tovrstna 
srečanja pomembna ravno zaradi izmenjave mnenj. Prosto-
voljci pravijo, da so izkušnje različne, a v splošnem je dobrih 
več. So pa zadovoljni, da lahko na tak način pomagajo in 
tako v bistvu pripomorejo k večji mobilnosti starejših. Upajo, 
da se v prihodnosti k projektu Prostofer priključi še kakšen 
prostovoljni voznik.

Srečali so se vozniki Prostoferja

V Preddvoru so se srečali vozniki prostovoljci pri projektu 
Prostofer. Udeležila sta se ga tudi Miha Bogataj (levi), 
direktor zavoda Zlata mreža in pa preddvorski župan Rok 
Roblek.

29. 3. tor. Ciril   6.48 19.27

30. 3. sre. Bogo   6.47 19.28 

31. 3. čet. Benjamin  6.45   19.30          

1. 4. pet. Hugo    6.43  19.31

2. 4. sob.   Franc   6.41 19.32

3. 4. ned. Ljuba   6.39 19.34

4. 4. pon.  Izidor   6.37 19.35
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ZAHVALA 
Ni res, da je odšla – nikoli ne bo!
Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak spremljala v tišini.

V 85. letu se je poslovila naša draga mami, mama, tašča, teta  
in sestrična

Gabrijela Kosec
roj. Drenovec, p. d. Jurčova mama iz Trboj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sode-
lavcem ter vaščanom za vsa izrečena sožalja in tolažilne besede. 
Posebna zahvala gospodu župniku Janezu Modicu za lepo op-
ravljeno sveto mašo in pogrebni obred, patronažni sestri Mateji 
Šenk za njeno skrbno roko in vso pomoč, pogrebnemu podje-
tju Navček, pevcem, trobentaču ter vsem neimenovanim. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: sin Darko z Moniko, vnukinji Rebeka in Korina ter hči 
Andreja z možem

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
IŠČEM

STANOVANJE na lokaciji Lesce–Ra-
dovljica, tel.: 070/672-728 22000834

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZA Land Rover desna vrata, 5 ALU pla-
tišč, kardan, zadnje luči, za 150 EUR, 
tel.: 041/350-388 22000825

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

MANJŠO količino fasadnega stiro-
porja in tervola, od 3 do 16 cm, tel.: 
068/193-960 
 22000837

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SCOTT sub cross eride 30, velikost S, 
2.700 km, redni servis, bidon, prtlja-
žnik, tel.: 04/25-65-544, 031/681-
201 22000830

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček Stokke, siv, lepo oh-
ranjen, ogled v Kranju, cena 400 EUR, 
tel.: 031/325-326  
 22000826

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

FARMER motorno škropilnico FA22, 
tel.: 031/612-861 
 22000831

KUPIM

MOTOKULTIVATOR, po možnosti s 
priključki, tel.: 031/492-941 
 22000838

POLAVTOMATSKI sadilec za krompir 
in tračni obračalnik, tel.: 031/220-
731 22000832

TRAKTOR, rotacijsko kosilnico Sip ali 
BCS in pajka, tel.: 041/230-682 
 22000841

PRIDELKI
PRODAM

DROBNI krompir za krmo, tel.: 
041/252-183 22000779

KROMPIR raznih sort, primeren za sa-
jenje, tel.: 031/311-417  
 22000833

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 telici ČB/LS, stari 15 in 14 mesecev, 
tel.: 041/841-632  
 22000839

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

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

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

TELIČKO simentalko, staro 3 mesece, 
tel.: 041/214-500  
 22000827

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 1 me-
sec, tel.: 041/503-623 22000788

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 22000840

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

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

STORITVE
NUDIM

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

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 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

POHIŠTVO, izdelovanje notranje opre-
me in stopnic. Mizarstvo Boštjan Mrak, 
s.p., Hotemaže 20, Preddvor, tel.: 
041/613-727 22000835

RAZNO
PRODAM

CCA 50 m3 fino sejane prsti, mešani-
ca črne, rjave in ilovnate, za vrt, tel.: 
040/389-518 
 22000829

INVALIDSKO zunanje dvigalo, tel.: 
041/273-244 
 22000828

MASAŽNO tuš kabino Sanotechnik 
CL88, vel. 90 x 90 x 215, 4 paketi, še 
zapakirano, 190 EUR, tel.: 041/738-
454 22000836

Rezultati – žrebanje 27. 3. 2022
7, 10, 19, 26, 30, 34, 39 in 24

Loto PLUS: 9, 15, 17, 18, 20, 25, 37 in 30
Lotko: 2 2 9 8 2 3

Sklad 30. 3. 2022 za Sedmico: 1.740.000 EUR
Sklad 30. 3.  2022 za PLUS: 250.000 EUR
Sklad 30. 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.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

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

EUR

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

NOVO

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

Vas zanima, kako 
se vnuki učijo 
pomembnih 
vrednot in 
življenjskih 
modrosti, ki jim 
pomagajo, da v 
času odraščanja 
bolje razumejo 
sebe in druge?
Vzemite v 
roke Kuhinjske 
prismodarije, v 
njej boste našli 
namige, ki jih je 
vredno posnemati 
ter tudi kuharske 
recepte!
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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

17Redna cena knjige je 20 €, če jo naročite  
na Gorenjskem glasu je cena le

EUR

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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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.

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR



24 Gorenjski glas
torek, 29. marca 2022
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Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Branko 
Bandelj, podjetnik in ume
tnik iz Spodnjih Dupelj, 
se pripravlja na jubilejno, 
dvajseto samostojno razsta
vo, ki jo bo konec maja kot 
uvod praznovanje občinske
ga praznika odprl v galeri
ji Graščine Duplje. Za kon
ceptualno razstavo z naslo
vom 35 milijonov in 267 ti
soč minut (obdobje sedem
desetih let) je izbral dva
najst tehnik iz različnih ob
dobij svetovne umetnosti in 
njegovega ustvarjanja, za 
'pokušino' pa že zdaj odstrl 
del njene vsebine. Izdelal 
je maketo rakete v velikos
ti 5,20 metra. Delal jo je de
set dni in v izdelek vložil pri
bližno osemdeset ur. Zakaj 
raketa? Bandelj za zdaj osta
ja še nekoliko skrivnosten, 
povedal pa je, da s projektom 
želi spodbuditi predvsem 

mlade ljudi, da razmišljajo o 
svoji prihodnosti, da se na
učijo tega, kako svoje zna
nje prenesti v realno življe
nje, izstreliti v orbito – o tem, 
kako, jim bo idejo predstavil 
na razstavi. Branko Bandelj 
je pridobil naziv magistra li
kovne umetnosti na Šoli za 
risanje in slikanje Art house 
v Ljubljani, udeležuje se sli
karskih prireditev, ekstem
porov ... Kot podjetnik, ki 
se ukvarja z izdelavo in obli
kovanjem embalaže, je bil 
dvakrat izbran za inovator
ja leta in ima tudi enajst mo
delnih zaščit, na svetovnem 
sejmu izumov Inpex v ame
riškem Pittsburghu je prejel 
najvišje priznanje za ekolo
ško narejen izdelek (mapo, 
podlogo in torbico za prena
šanje, vse narejeno iz reci
kliranih materialov). V naši 
okolici je znan tudi kot po
budnik in udeleženec do
brodelnih akcij. 

To bo prav 
posebna razstava
Branko Bandelj se pripravlja na jubilejno, dvajseto 
samostojno razstavo, ki jo je poimenoval 35 
milijonov in 267 tisoč minut.

Avtor rakete Branko Bandelj (desno ob raketi) s »tehnično 
ekipo«, kot jo imenuje, in galeristoma, lastnikoma Graščine 
Duplje / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V že 21. čistilni ak
ciji Očistimo Kranj 2022 – 
Kranj ni več usran je minu
lo soboto na širšem območju 
mestne občine Kranj (MOK) 
sodelovalo okoli 5300 ljudi, 
med katerimi je bilo največ 
učencev in vrtčevskih otrok, 
ki so večinoma čistili že v pe
tek. Iz narave so v dveh dneh 
odstranili skoraj 13,7 tone 
odpadkov, kar je približno 
tri tone manj kot lani. Ak
cija je kot vedno MOK prip
ravila v sodelovanju z Zve
zo tabornikov občine Kranj, 
ki letos praznujejo 70letni
co taborništva v Kranju, in 
Komunalo Kranj, ki je med 
drugim poskrbela za odvoz 
zbranih odpadkov. Po šo
lah so minuli teden potekale 
tudi ekološke vsebine, v sre
dišču Kranja pa je v preteklih 
dneh potekal Eko teden s pe
strim spremljevalnim pro
gramom z ekološko vsebino. 

Občanom se je za sode
lovanje pri čiščenju, sam 
je čistil v kanjonu Kokre v 
mestnem jedru Kranja, zah
valil podžupan Janez Čer
ne. Ob tem je opozoril, da 
je v naravi skrb vzbujajoče 
veliko manjših plastičnih 

odpadkov. »To je tista mi
kroplastika, ki se razgradi in 
pride v vodo, v živa bitja, na 
kar večkrat opozarjajo nara
vovarstveniki. Zato pozivam 
vse, naj odpadki ne pristane
jo v naravi,« je dejal. 

Vodja čistilne akcije Kle
men Markelj iz Zveze tabor
nikov občine Kranj je pove
dal, da je vsem taborniškim 
akcijam skupno poudarja
nje pomena čistega okolja, 
s čimer želijo ozavestiti vse 
generacije, saj so mladi, kar 
se tega tiče, običajno bolj 

subtilni in dojemljivi. »Sta
nje se izboljšuje. Ljudje se za
vedajo, kaj narediti z odpad
ki, svoje so pripomogli zbirni 
centri, pozna se tudi, da Ko
munala Kranj odlično dela 
in ozavešča ljudi. Odpadkov 
je manj, manj je divjih odla
gališč, mogoče je epidemija 
poskrbela, da je več medicin
skih odpadkov,« je povedal. 
Kranjski taborniki se trudijo, 
da na dan čiščenja združijo 
prijetno s koristnim, tudi po 
krajevnih skupnostih po ne
kajurnem čiščenju poskrbijo 

za prijetno druženje udele
žencev, je dodal. 

Na Drulovki so čistilno 
akcijo nadgradili z evrop
skim projektom AGORA in 
v družbenokoristni skupno
stni akciji počistili streho 
garaže, pobelili in poslika
li eno od njenih stranic, za
sadili medoviti vrt, izvedli 
pa še izmenjevalnico stvari. 
Kar si ljudje niso izmenjali 
med seboj, bodo organiza
torji namenili ukrajinskim 
prišlekom oziroma odpelja
li v center ponovne uporabe.

Za tri tone manj odpadkov
Marčnim čistilnim akcijam, ki potekajo po večini občin, so se minuli konec tedna že po tradiciji 
pridružili tudi v Kranju. Iz narave so odstranili skoraj štirinajst ton odpadkov. 

V Kranju je v petek in soboto čistilo okoli 5300 ljudi. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Kranj – Skupina Sončki, ki 
deluje pod okriljem Me
dobčinskega društva Soži
tje Mengeš, se je tokrat že 
četrtič predstavila v Panora
mi stara pošta v Kranju, kjer 
jih vselej prijazno sprejme 
in pogosti lastnica Barbara 
Gorjanc. Sončki so osebe z 
Downovim sindromom, sta
ri od 15 do 20 let, ki priha
jajo iz različnih gorenjskih 
krajev. Po dveh letih premo
ra se od jesenskih počitnic 

dalje ponovno tedensko sre
čujejo v podružnični šoli Vo
klo. Poleg plesne dejavnosti, 
ki jo v tem šolskem letu vodi 
Petra Lušina, imajo letos še 
gibalno dejavnost z mentor
jem Klemenom Dolencem. 
»Ker si osebe z Downovim 
sindromom ne morejo same 
organizirati praznovanja, 
jim ga ob svetovnem dne
vu Downovega sindroma, ki 
ga zaznamujemo 21. marca, 
pripravimo starši,« je dejal 
podpredsednik društva So
žitje Franci Rozman.

Sončki s plesom in gibanjem 

Simona, Zara, Matej, Jernej, Melisa in Najla so predstavili 
svoje plesne in gibalne veščine. / Foto: Maša Likosar Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Smučar
sko sezono so na kranjsko
gorskem smučišču zaključi
li v nedeljo, 27. marca. Kot so 
povedali na Turizmu Kranj
ska Gora, so imeli 114 obra
tovalnih dni, in čeprav ni
majo še dokončnih statistič
nih podatkov o številu pro
danih smučarskih vstopnic, 
že lahko ocenjujejo, da je bil 
obisk zelo zadovoljiv in pri
merljiv celo z rekordno se
zono leta 2018. »Veliko je 
bilo klubov, ki so trenirali 
in prišli na smučanje zaradi 
bolj strogih epidemioloških 

ukrepov in pogojev v Avstri
ji in Italiji. Veliko je bilo hr
vaških, srbskih gostov, ru
skih in madžarskih gostov, 
prevladovali pa so doma
či gostje,« je povzela Mojca 
Mežek iz Turizma Kranjska 
Gora in dodala, da so na raz
pis ministrstva za gospodar
ski razvoj in tehnologijo za 
prenovo žičniške infrastruk
ture prijavili projekt gradnje 
gondole Vitranc 1 na mestu 
sedanje štirisedežnice, inve
sticija je ocenjena na 10 mili
jonov evrov brez dodatne tu
ristične ponudbe, kar pa bi 
RTC Žičnice Kranjska Gora 
same težko financirale.

Zaključili zimsko 
smučarsko sezono

Danes se bo oblačnost povečala, pihal bo jugozahodnik. Jutri 
bo oblačno z občasnim dežjem. V četrtek bodo še padavine, 
ohladilo se bo.


