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Komendski župan napovedal odstop
Komendski župan Stanislav Poglajen je pod pritiskom svetnikov prejšnji
teden napovedal odstop. Odstopil bo po tem, ko bo imenoval dva
podžupana, ki bosta občino vodila do izvedbe nadomestnih volitev.
Aleš Senožetnik
Komenda – »Odločil sem
se, da bom podal odstopno
izjavo. Ker pa se zavedam
pomembnosti
nadaljnjega delovanja občine, bom v
prihodnjem tednu še sklical
sejo občinskega sveta in predlagal spremembo statuta v
delu, ki se nanaša na imenovanje podžupana. Imenoval bom še podžupana in
nato podal odstopno izjavo,«
je takoj ob začetku seje komendskega občinskega sveta minuli četrtek sporočil
župan Stanislav Poglajen in
tako prehitel svetnike, ki so

ga k odstopu želeli pozvati
na seji, kar so mu sicer sporočili že po elektronski pošti prejšnji teden. Kot je znano, je namreč župan njihovo zaupanje izgubil, ker jih

Stanislav Poglajen bo na
četrtkovi seji predlagal
dva podžupana in nato
odstopil s funkcije.
je o tožbi proti družbi Palmarium in odškodnini v vrednosti 1,2 milijona evrov prvič seznanil šele na razširjenem kolegiju sredi decembra. Svetniki Poglajnu tudi

sicer očitajo pomanjkljivo
obveščanje in slabo komunikacijo tudi z lokalno skupnostjo. Ker ni imel informacij glede tožbe, je že pred
časom odstopil tudi podžupan Igor Štebe.
Sejo sveta, na kateri so sicer obravnavali enajst točk
dnevnega reda, so na predlog svetnice NSi in predsednice statutarno pravne komisije Martine Prezelj nato
zaprli za javnost. Odločitev,
ki so jo svetniki brez razprave podprli, je Prezljeva obrazložila z besedami, »da uredimo nastalo situacijo«.
48. stran

Stanislav Poglajen bo v četrtek dokončno odstopil z mesta župana Komende.

Septembra začetek gradnje

Jakov Fak blizu medalji
na domačem prvenstvu

Na ministrstvu za infrastrukturo želijo postopke gradnje južne razbremenilne ceste na Bledu pospešiti
tudi s prekvalifikacijo projekta v prostorsko ureditev državnega pomena.
Mateja Rant

Na Pokljuki se je končalo svetovno prvenstvo v
biatlonu. Največ medalj so osvojili Norvežani.
Maja Bertoncelj

Bled – Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec
je minuli teden v objavi na
Twitterju napovedal, da se
bo gradnja blejske južne
obvoznice začela septembra letos. V skladu z načrti
naj bi se takrat začela dela
na krožišču v Betinu. Na
ministrstvu zato vladi predlagajo sprejem sklepa, da
je zaradi gospodarskih, socialnih, kulturnih in varstvenih značilnosti, ki so
pomembne za razvoj Republike Slovenije, projekt Južna razbremenilna cesta na
Bledu prostorska ureditev
državnega pomena.
46. stran

Rudno polje – Za izjemen
zaključek svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki je
v nedeljo na tekmi s skupinskim startom poskrbel Jakov
Fak.
Dolgo je bil v boju za odličje, na koncu pa se je moral
zadovoljiti s še vedno odličnim petim mestom. S tem

Priloga:

je dosegel najboljšo slovensko uvrstitev na domačem
prvenstvu. Izkazal se je tudi
Miha Dovžan, ki je sploh prvič v karieri nastopil na prestižni tekmi najboljše trideseterice in osvojil 18. mesto.
V nedeljo so svetovno prvenstvo končali tudi alpski
smučarji, začenjajo pa ga
nordijci.
10. stran
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Aktualne novice o koronavirusu na
Z južno razbremenilno cesto bodo središče Bleda razbremenili prometa. / Foto: Gorazd Kavčič
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Gorenjska se
obrača navzgor

Gostinci jezni zaradi
nejasnih pravil

Sanacija brežine
bo zahtevna

Jutri se bo začela
subvencijska kampanja

Gorenjska statistična regija je po
številu novih primerov okužb tretja najslabša regija v državi. Irena
Grmek Košnik iz NIJZ Kranj: »Epidemija traja dolgo in verjetno so
pravila ponekod tudi popustila.
Tvegana so zasebna druženja.«

Gostinci šele zdaj spoznavajo, da
jim vladni odloki ne prepovedujejo
strežbe v lokalih, če gre za zaposlene podjetja, s katerim imajo
sklenjeno pogodbo. Ogorčenje nekaterih gostincev je tako veliko, da
razmišljajo tudi o tožbah.

Sanacija brežine Na plavžu v Železnikih bo od 1. marca potekala s
polno paro. Gre za 657 tisoč evrov
vredno investicijo, ki jo s 533 tisoč
evri sofinancira ministrstvo za
okolje in prostor, preostalo pa bo
zagotovila Občina Železniki.

Izpolnjevanje in oddajanje zbirnih
vlog za kmetijska plačila bo letos
zaradi epidemije novega koronavirusa potekalo na dva načina – na
daljavo s pomočjo spletne aplikacije ali s fizično navzočnostjo vlagatelja na vpisnem mestu.

Prevladovalo bo jasno in
suho vreme. Jutra bodo še
razmeroma hladna, čez
dan pa bo zelo toplo.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Na srečo prihaja pomlad
Bliža se pomlad, ki jo že lahko čutimo v zraku. Komaj jo čakamo, letos še posebno zato, da nas bo razbremenila teže,
ki nam jo je naložil ta presneti virus. Naša naročnica Majda
Pogačnik iz Kranja je svoje misli strnila v zgodbo, ki ponuja
zanimiva izhodišča za razmislek.

Neprijazni koronačas
Koronačas nas je razpel med štiri stene, nas osamil in celo
odtujil od nekaterih sorodnikov, prijateljev, znancev in sosedov. Mnogi mladi se za ekrani vdajajo malodušju, malo manj
mladi hitijo, drvijo, skrbijo za otroke in starše. Kako se torej
spopasti s krutim časom in ne obupati?
Spomladi, poleti in jeseni sva se z vnukom »zakopala« v vrt.
Pridno sva sejala, sadila, plela, okopavala, zalivala, gnojila.
Izkazalo se je, da ima neumen kmet debel krompir. Posegla
sva po knjigi Moj vrt ... moj košček raja. Iz nje navajam nekaj
misli. Kitajski pregovor pravi: Kdor zasadi vrt, zasadi srečo.
Francis Bacon je rekel, da bi bile hiše brez vrtov le golo gradbeništvo. Kitajska modrost uči tudi naslednje: Če hočeš biti
srečen le nekaj časa – se napij, srečen dolgo časa – se zaljubi,
srečen za vedno – začni vrtnariti. Brownove izjave pa so, da
vrtnar nikoli ne izgubi upanja. Listje odpade, zemlja je gola,
cvetja ni več, ostala so samo stebla, vendar onkraj poledenelih
gredic že čaka pomlad. Morda je res, da ljudje potrebujejo več
kot samo časopise, računalnike in televizijo. Če nimate vrta,
skrbite za eno samo lončnico na balkonu ali na stopnicah.
Raziskave kažejo, da vrtnarjenje zmanjšuje stres in depresije.
Tako kot sadeži tudi mi dozorimo in potrebujemo oporo, ko se
ohladi in pride jesen. Vse bolj se selimo s senčne na sončno
stran hiše.
Mož je občudoval in negoval travo. V njegov spomin sva jo
tudi z vnukom kosila, plela, gnojila, zalivala in občudovala.
Zemlja nas le redkokdaj razočara.
Osrečuje me, da se je moj 17-letni vnuk tako navdušil za vrtnarjenje, da se namerava spomladi sam podati na vrt, če ne
bom mogla z njim.
Pozimi poleg nujnih opravil berem, prekladam knjige in jih
listam. Naletela sem na pesmi priljubljene tržiške pesnice
Dorce Kralj, ki mi jih je podarila njena hči dr. Manja Zorman.
Z njenim soglasjem bom zaključila svoje pisanje z njenimi
tremi kratkimi pesmicami.

Čeprav nam je včasih težko
Čeprav nam je včasih težko,
na svetu tem res je lepo,
različne čase nosi nam življenje,
lepoto, srečo, žalost in trpljenje.
Po temni noči nov dan se rodi,
za dežjem pa sonce zablesti.

Čas
Dan hitro mine, gre od nas,
nikdar se ne ustavi čas,
nam mine ura, mnogo let,
a s pomladjo vsako nov požene cvet.
In kakor v morje sinja reka,
se čas nam vsem izteka.

Želja srca
Sveti lučka mala, sveti in mi poskusi razodeti,
zakaj na svetu je tako, da nekaterim je težko.
Pa je lučka vztrepetala in svetleje zasijala:
»Sreča v srcu je doma, v njem je mnogo lepega.«
Tudi vi zapišite svoje misli in občutke o trenutni »korona« situaciji, ali ste že kaj bolj optimistični, ali vam je še vedno težko.
Vaše prispevke nam pošljite po pošti na naslov Gorenjski glas,
Nazorjeva ulica 1, Kranj ali po e-pošti na: koticek@g-glas.si.

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CILKA BERCE iz Železnikov.

Poteka vpis v Vrtec Medvode
Medvode – V Vrtcu Medvode do 15. marca poteka vpis otrok
v program predšolske vzgoje Dnevni program (od 6 do 9 ur).
Obrazec vpisnega lista s prilogami lahko oddate po pošti ali
na upravi Vrtca vsak dan od 8. do 15. ure.
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Gorenjska se obrača navzgor
Gorenjska statistična regija je po številu novih primerov okužb tretja najslabša regija v državi. Irena
Grmek Košnik iz NIJZ Kranj: »Epidemija traja dolgo in verjetno so pravila ponekod tudi popustila.
Tvegana so zasebna druženja. Poleg tega Gorenjska meji na Avstrijo, kjer so že prepoznali
razširjenost različic tako britanskega kot južnoafriškega genotipa.«
Urša Peternel
Kranj – Število okuženih na
Gorenjskem se je v zadnjem
obdobju ponovno povečalo.
Če je bila še pred tedni Gorenjska med regijami, ki so
imele najboljše epidemiološke podatke, je zdaj tretja najslabša regija. Sedemdnevno povprečje novih primerov na sto tisoč prebivalcev je bilo v soboto 43,4, kar
jo uvršča takoj za obalno-kraško in primorsko-notranjsko regijo, kjer so razmere ta
hip najslabše. »Gorenjska se
obrača navzgor,« so zapisali
tudi na Covid-19 Sledilniku.
Število aktivnih primerov
na sto tisoč prebivalcev na
Gorenjskem znaša 587. Največ aktivnih primerov je v občini Kranj (348), sledijo občine Škofja Loka (118), Jesenice (107), Radovljica (99), Tržič (93), Šenčur (69), Bled
(60), Cerklje (57), Železniki
(51), Žirovnica (51) ...
V zadnjem obdobju so se
v nekaterih občinah pojavila manjša žarišča okužb, kot
denimo v Preddvoru, Žirovnici, na Jezerskem, v Kranjski Gori, Šenčurju ...

Stanje v vrtcih in šolah
In kakšno je stanje po gorenjskih vrtcih in šolah? V
zadnjem tednu so se po podatkih Covid-19 Sledilnika z
okužbami soočali v 41 šolah
oziroma enotah vrtca. Največ, 17, jih je bilo v Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto,
kjer sta dva oddelka v karanteni zaradi okužbe pri učencih oziroma učitelju. Zaradi okužbe je bilo odsotnih
tudi nekaj učencev in učiteljev iz ostalih razredov. Na
Osnovni šoli Jakoba Aljaža

Število okužb na Gorenjskem se zadnje dni ponovno nekoliko povečuje, eden od razlogov
bi bil lahko tudi ta, da je Gorenjska privlačna turistična destinacija. / Foto: Gorazd Kavčič
je bilo prejšnji teden zaradi
okužbe doma deset učencev
in pet učiteljev. Na Osnovni
šoli Stražišče pa je bilo doma
petnajst učencev.
V Kranjskih vrtcih je zaradi okužbe odsotnih sedem
zaposlenih, v karanteni pa
so trije oddelki otrok. Najslabše je bilo stanje v začetku
meseca, ko je bilo odsotnih
kar 31 zaposlenih, v domači karanteni pa deset oddelkov otrok.

Pravila verjetno ponekod
popustila
Za komentar epidemioloških razmer na Gorenjskem
smo prosili doc. dr. Ireno
Grmek Košnik iz kranjske
območne enote NIJZ.
»Vzrokov je verjetno več.
Epidemija traja dolgo in
verjetno so pravila ponekod tudi popustila. Tvegana
so zasebna druženja. Poleg

tega Gorenjska meji na Avstrijo, kjer so že prepoznali
razširjenost različic tako britanskega kot južnoafriškega
genotipa. Gorenjska regija
ima veliko dnevnih migrantov in poslovnih poti v Avstrijo, zato obstaja večje tve-

Predvidevam, da v
naslednjih tednih
vendarle pridemo v
rumeno fazo, pravi doc.
dr. Irena Grmek Košnik.
ganje, da se različice virusa
razširijo tudi med prebivalci te regije. Gorenjska je tudi
privlačna turistična destinacija,« je povedala. Na vprašanje, kaj meni, kako se bo
epidemija na Gorenjskem
razvijala v prihodnjih dneh
in tednih, pa je odgovorila,
da je vsaka napoved nehvaležna.

»Pomembno je, da se držimo priporočil in ukrepov,
kot so uporaba mask v zaprtih prostorih in kjer je težko
vzdrževati varnostno razdaljo, varnostna razdalja, higiena rok in kašlja, prezračevanje zaprtih prostorov, da
s simptomi prehlada ostanemo doma. Tako preprečujemo širjenje okužbe. Pomembno je tudi, da se izogibamo potovanjem in da počitnice preživljamo doma.
Osebno sem še vedno optimistka. Predvidevam, da v
naslednjih tednih vendarle
pridemo v rumeno fazo, ki
bo omogočila, da se tudi dijaki vrnejo v šolske klopi, da
se odpre pouk na fakultetah,
da se za vse odprejo dijaški
in študentski domovi ter da
se sprostijo ostale servisne
dejavnosti in ukine prepoved gibanja v nočnem času
v celi državi oziroma po regijah,« je dodala.

Jezersko obarvano vijolično

V Kranju iščejo prostovoljce

Jezersko – Epidemiološke razmere na Jezerskem so slabe, o
čemer zgovorno pričajo podatki sledilnika covid-19 o prirastu
in deležu okuženega prebivalstva v državi. Da je Jezersko na
zemljevidu obarvano vijolično, je prejšnji teden na seji občinskega sveta povedal tudi župan Andrej Karničar, zato občanke
in občane spodbuja k odgovornosti do sebe in drugih. Ljudje
naj kljub postopnemu sproščanju ukrepov še vedno dosledno
upoštevajo priporočila NIJZ, da bo novih zbolelih čim manj.
Občane nagovarja tudi k cepljenju, na katero naj se prijavijo na
spletnih straneh Zdravstvenega doma Kranj, saj je to edina pot
k zajezitvi virusa. Povedal je tudi, da so dvakrat na Jezerskem
omogočili tudi izvajanje hitrih testov, vendar so to opustili,
saj se ob majhni udeležbi to ni izkazalo za smiselno.

Kranj – Mestna občina Kranj (MOK) in Zdravstveni dom (ZD)
Kranj vabita k sodelovanju prostovoljce za pomoč pri izvajanju
dela rediteljev pri testiranju in cepljenju proti covidu-19 v avli
MOK-a. Pomoč potrebujejo predvsem pri opravljanju dela
rediteljev oziroma usmerjanju ljudi, ki so se prišli testirat ali
cepit proti covidu-19. Delo bodo opravljali na parkirni ploščadi
pred MOK-om in v avli, kjer potekata testiranje in cepljenje.
Še zlasti vabijo prostovoljce, ki imajo opravljen tečaj iz prve
pomoči (30 ur ali več). Prostovoljci bodo pri delu pomagali
približno štiri ure na dan, zainteresirani pa naj pokličejo na
080 18 85, so sporočili z občine. V Kranju sicer še naprej množično hitro testiranje za občane poteka vsak dan od 9. do 12.
ure: v ponedeljek, torek, sredo in petek v avli MOK, ob četrtkih
pa v Cerkljah v stari lekarni. Ob tem poteka tudi množično
testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih, ob prejemu cepiva pa
ob četrtkih tudi cepljenje starejših občanov. Prejšnji teden so
tako v avli MOK cepili 560 ljudi, v ZD Kranj in Domu starejših
občanov Preddvor pa skupno še trideset ljudi, da so v celoti
porabili 590 prejetih odmerkov cepiva. Novi termini za cepljenje za zdaj še niso znani, se pa lahko občani nanj prijavijo
z obrazcem na spletni strani Osnovnega zdravstva Gorenjske.

Posodobili bodo odlok glede ravnanja z odpadki
Tržič – Na Občini Tržič pripravljajo spremembo odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki. Kot so sporočili, bodo spremembe vezane predvsem na krovno zakonodajo in na posledico zaključka zapiralnih del na deponiji Kovor. Občinski svet
bo spremembe obravnavali dvofazno, predvidoma spomladi.
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Jezni zaradi nejasnih pravil
Gostinci šele zdaj spoznavajo, da jim vladni odloki ne prepovedujejo strežbe v lokalih, če gre za
zaposlene podjetja, s katerim imajo sklenjeno pogodbo.

Gostincem so šele zdaj jasno povedali, da kljub koronskim ukrepom v svojih lokalih lahko
strežejo, ko gre za poslovanje med pravnimi osebami. / Foto: Gorazd Kavčič
»Najprej bo treba ugotoviti odgovornost, kje je nastal
ta komunikacijski šum oziroma zakaj je prišlo do različnih razlag odlokov. Ko bo
to ugotovljeno, bodo posamezni gostinci tudi presodili, ali se bodo odločili za
kakšno odškodninsko tožbo,« je o tej tematiki spregovoril predsednik sekcije
za gostinstvo in turizem pri
Obrtno podjetniški zbornici
Slovenije (OZS) Blaž Cvar.
Član novoustanovljenega
strokovnega sveta za gostinstvo pri OZS-ju Gašper Čarman (Gostilna pri Danilu)
pa je dodal: »Absolutno je
sramotno, če je res, da so bile
različne interpretacije in da
se v bistvu igra z družinami
in življenji obrtnikov, zaposlenih, ko stvari niso jasno
in čisto podane. To je nepošteno. Eno je, da se vrata zaprejo, ker se širi virus. Saj razumemo. Drugo pa je, da se
po nekaj mesecih pove, da bi
lahko delali, če bi delali B2B,

Obletnica razglasitve
ustavnega amandmaja
Danica Zavrl Žlebir
Ljubljana – V predsedniški
palači so v soboto, 20. februarja, zaznamovali 30. obletnico razglasitve ustavnega
amandmaja XCIX k ustavi
Republike Slovenije, s katerim je Slovenija izstopila iz
pravnega reda tedanje jugoslovanske federacije. Slavnostna govornika na svečanosti sta bila dr. Franc Grad,
zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in član tedanje strokovne
skupine za pripravo osnutka nove slovenske ustave,

Domovi za starejše

N

Simon Šubic
Kranj – Prejšnji teden je močno završalo med gostinci, ko
so izvedeli, da jim vladni odlok že mesece dovoljuje, da v
svojih lokalih strežejo hrano
in pijačo zaposlenim v podjetjih oziroma ko gre za poslovanje med pravnimi osebami (B2B). A tega skoraj nihče ni vedel, ker niso prejeli
ustreznih informacij, pa tudi
sicer so tolmačenja veljavnih
odlokov pri pristojnih zelo
nedosledna. Med tistimi, ki
malice delavcem pogodbenih podjetij v svoji gostilni
streže od januarja, je gostinec Miha Houston, lastnik
Houston resorta na Posavcu.
Kot je pojasnil za RTV Slovenija, sta bila edina pogoja inšpektorice za hrano sklenjene pogodbe s podjetji in upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). A pred tem je pri
ministrstvu za gospodarstvo
in NIJZ-ju že večkrat spraševal o tej možnosti, pa so ga
vztrajno zavračali, da lahko
postrežejo le tistim, ki spijo
v hotelu.
Ogorčenje pri nekaterih
gostincih je tako veliko, da
razmišljajo tudi o tožbah. Civilna iniciativa Združeni gostinci je tako na družbenem
omrežju zapisala: »Glede na
točnost podatkov, ki nam jih
dajejo NIJZ, Vlada RS ter inšpektorat, menimo, da je šlo
vse skupaj predaleč. V kontakt smo stopili z odvetniško
družbo Čeferin, ki je trenutno edina, ki pripravlja tožbe
proti nehumanim ukrepom
ter prikrivanju pomembnih
informacij. Civilna iniciativa Združeni gostinci se bo,
po navodilu, pravno formalno preoblikovala, da bomo
lažje delovali kot celota.«

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

in predsednik države Borut
Pahor.
Prireditev je bila še ena
v nizu pomembnih zgodovinskih mejnikov, ki so na
prelomu iz 80. v 90. leta
Slovenijo vodili v demokracijo in samostojnost, doslej
jih je predsedniška palača
gostila deset. Predsednik je
v svojem govoru poudaril,
da smo se namenili plebiscitno odločitev ljudi o osamosvojitvi Slovenije uveljaviti po pravni poti in po mirni
poti, kar je pomembno vplivalo na »moralni vzvod osamosvojitve«.

ne smete delati tega, lahko
delate ... To je nepošteno,
sploh ne morem opisati svojega ogorčenja.«
Uradno pojasnilo ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo sicer pravi, da je
strežba dovoljena samo v posameznih primerih. Če gre
za naročilo s strani pravnega
subjekta, se lahko gostinske
storitve nudijo samo skupinam do deset oseb, v posameznem prostoru, s priporočeno distanco in vsemi ostalimi priporočili NIJZ-ja.
Omejitev na deset oseb pa
ne velja, če je nudenje storitev omejeno npr. na delavce enega podjetja in ima gostinski obrat sklenjeno pogodbeno razmerje nudenja
gostinskih storitev z enim
delodajalcem.
Novoustanovljeni strokovni svet za gostinstvo, ki povezuje ugledne slovenske gostince in kuharske mojstre,
vodi pa ga Tomaž Kavčič
(Gostilna pri Lojzetu, Dvorec

Zemono), je sicer v petek na
predsednika vlade in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška naslovil odprto pismo, v katerem poziva k
odprtju gostinske dejavnosti
po vzoru Italije, povračilu nadomestila za izpad prometa,
znižanju DDV-ja in 100-odstotnemu nadomestilu za
delavce na čakanju.
»Vemo, da nismo vir
okužb, želimo pa z roko v
roki z NIJZ-jem spet gostiti ljudi. Italijanski model je
tak, da so restavracije odprte
od 5. do 18. ure, za mizo so
lahko samo štirje in tudi mi
smo sposobni temu slediti.
Prepričan sem, da odprtje
lokalov ne bi prineslo novih
okužb,« je o možnosti ponovnega odprtja gostiln povedal Čarman, ki ocenjuje,
da je zaprtje gostiln in prepoved strežbe ter prodaje alkoholnih pijač močno prizadel tudi slovenske vinarje in
pivovarje pa tudi lokalne pridelovalce hrane.

Zamenjave v svetih bolnišnic
Kranj – Vlada je prejšnji teden zamenjala predstavnike države v
svetu Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik
in svetu Psihiatrične bolnišnice Begunje. Iz sveta Klinike Golnik
je razrešila dosedanje člane Antonijo Pungerčan, Zvonko Krančan, Vero Kralj Drmota, Simona Jevšinka in za predstavnike
ustanovitelja imenovala Rudolfa Ogrinca, Matjaža Tavčarja,
Tanjo Perčič Poklukar in Miho Zalokarja. Iz sveta javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje pa je razrešila
dosedanje člane Nadjo Čobal, Alenko Šik, Mirjano Hren in Moniko Ažman. Do izteka mandata sveta zavoda je v svet zavoda
za predstavnike ustanovitelja imenovala Srečka Brumna, Majo
Kunčič, Mojco Vnučec Špacapan in Justina Luko Poličarja.

Zbirajo denar za deklici, ki sta ostali brez mame
Kamnik – Rdeči križ Kamnik zbira sredstva za Anjo in Dunjo
Ilikič, ki sta nedavno ostali brez staršev. Mamo je namreč do
smrti zabodel njen parter, ki je zdaj v priporu. Deklici sta v
začasnem skrbništvu pri teti. Zaprošajo vse, da po svojih zmožnostih donirajo na transakcijski račun Območnega združenja
Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1240 Kamnik, in
sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 s kodo namena
CHAR ter z obveznim pripisom: Anja in Dunja Ilikić.

a hitro staranje prebivalstva bi morala
država odgovoriti s celovitim sistemom skrbi za starejše, kamor sodi tudi gradnja
domov za starostnike. Toda
zadnji dom za starejše iz državnih virov je bil zgrajen pred
več kot petnajstimi leti, nato pa
so se gradile predvsem manjše
dodatne enote in obnavljali
starejši domovi. V Sloveniji je
danes okoli sto domov za starostnike, od tega jih je že skoraj
polovica zasebnih. Vsi skupaj
ne zadoščajo za vse potrebe
po institucionalnem varstvu,
saj velja, da so domovi povsod
polni, za sprejem vanje pa se je
treba postaviti v dolgo čakalno
vrsto. Veliko je upokojencev, ki
si s svojimi zasluženimi prejemki ne morejo privoščiti bivanja v domu, javni domovi so
namreč prenapolnjeni, zasebni pa dražji. Tudi kadrovsko
so domovi v vse večji stiski (v
času koronavirusa so se te težave še povečale), saj domovi
sprejemajo vse več bolnih in
nebogljenih starih ljudi, ki bolj
kot socialno oskrbo potrebujejo
zdravstveno nego, domovi pa
se tako spreminjajo v negovalne
bolnišnice.
Sedemdeseta in osemdeseta
leta prejšnjega stoletja, ko so
se po Sloveniji gradili domovi
upokojencev (in ne samo ti,
tudi vrtci in ostala družbena
infrastruktura), se danes zdijo neponovljiva. Zadnja leta
se gradijo zasebni domovi, ki
dobijo koncesijo države. Ob
enem prejšnjih razpisov je bila

koncesija podeljena tudi trem
domovom na Gorenjskem, in
sicer v Komendi, Žireh in Železnikih. Koncesijo je dobilo
podjetje Senecura, največji upravitelj domov za starostnike v
sosednji Avstriji. V Žireh ga že
gradijo, v Komendi začenjajo,
v Železnikih je zaradi zapletov v zvezi z lokacijo gradnja
negotova. Ob zadnji podelitvi
državne koncesije je zeleno
luč dobila skupina Comett za
gradnjo doma v Šenčurju in
povečanje kapacitet v domu
Viharnik v Kranjski Gori, v
Sloveniji pa še nekateri drugi
zasebni ponudniki za skupaj
enajst domov z 2380 dodatnimi mesti. Tolikšno povečanje
zmogljivosti za institucionalno varstvo starejših bo ob velikih potrebah le za silo ublažilo
sedanjo stisko. Upati pa je tudi,
da bodo novozgrajeni domovi
dostopni, država je pri podelitvi koncesije med merili zahtevala tudi ugodno ceno oskrbe
in najvišje točkovala tiste ponudnike, ki so predvideli ceno,
nižjo od povprečne lanske.
Vsakdo pa si na stara leta
ne želi bivati v domu in bi kar
najdlje ostal doma, kar pa je
izvedljivo, če to podpira celovit
servis oskrbe, kot sta denimo
dnevno varstvo in širše dostopna pomoč na domu. Da bi
bile te in še druge storitve, ki jih
človek potrebuje v starosti, lažje
dostopne, pa je potreben sistem
dolgotrajne oskrbe, ki ga v Sloveniji snujemo že desetletje, a
se stvar ni dosti premaknila h
končnemu cilju.
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Prihodnost je v povezovanju

Zbrali že skoraj tri
tisoč podpisov

Občina Bohinj je sprejela strategijo za razvoj kmetijstva v tem desetletju. Spodbujali bodo tako
povezovanje znotraj panoge kot sodelovanje s turizmom, prizadevali si bodo za čim višjo kvaliteto ter
posebno pozornost posvetili ohranjanju kmetijske krajine.

Na Jesenicah nadaljujejo zbiranje podpisov za
ohranitev splošne bolnišnice. Razburjenje je
povzročil tudi bodoči minister za zdravje, ki je
dejal, da je zanj optimalna lokacija Radovljica.

Jesenice – Do včeraj so v peticiji Občine Jesenice za ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah zbrali že več kot 2800 podpisov.
Peticijo je mogoče podpisati
še mesec dni.
Prejšnji teden se je prvič
sestala tudi posvetovalna
skupina za ohranitev splošne bolnišnične dejavnosti
na Jesenicah. Jeseniški župan Blaž Račič je njene člane imenoval kot odziv na radovljiško skupino, sestavljajo pa jo direktorica Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske
Eva Štravs Podlogar, državni svetnik Bogomir Vnučec,
direktor Splošne bolnišnice
Jesenice Mark Toplak, vodja
oddelka za okolje in prostor
na Občini Jesenice Valentina Gorišek, direktor podjetja Atelje Prizma Domen
Zalokar in podžupan Občine Jesenice Miha Rebolj, ki
skupino vodi. Dodatno je
župan v skupino imenoval
tudi predstavnico Fakultete
za zdravstvo Angele Boškin
Sanelo Pivač.
Članom skupine (odsoten
je bil le Bogomir Vnučec) je
župan Račič pojasnil namen
imenovanja skupine ter pričakovanja, ki jih ima od njenih članov ne le sam kot župan, temveč celotna lokalna
skupnost. Cilj članov skupine mora biti po njegovem
mnenju ohranitev dejavnosti regionalne bolnišnice na
območju občine Jesenice.
Občina Jesenice je konec leta 2018 naročila izdelavo dokumenta Prostorsko programske preveritve

Marjana Ahačič
Bohinjska Bistrica – Bohinjski občinski svet je na prvi letošnji redni seji potrdil novo
kmetijsko strategijo občine.
Kot ugotavljajo v Bohinju, so
kljub bogati tradiciji predvsem na področju živinoreje (s poudarkom na pridelavi mlečnih izdelkov) razmere za kmetovanje v občini
težke. Tudi zato, ker je v zadnjem obdobju kmetijstvo zaradi hitrega razvoja turizma
izgubljalo pomen.

umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice. Dokument vsebuje analizo stanja prostora in
variantne rešitve umestitve
bolnišnice na območju občine Jesenice. Člani skupine
bodo do naslednjega sestanka, ki je predviden v prvi
polovici marca, dokument
pregledali in podali pripombe in predloge.

Tako župan Blaž Račič
kot vodja posvetovalne
skupine in podžupan
Miha Rebolj poudarjata:
bolnišnice na Jesenicah
ne damo.

Kmetij je vse manj
»V kmetijske namene je
izkoriščenih mnogo manj
površin kot nekoč, planine
se opuščajo, pašniki se zaraščajo, zaraščajo se tudi senožeti na nižjih legah. Število kmetijskih gospodarstev
v občini Bohinj se iz leta v
leto zmanjšuje. Tako je bilo
v letu 2000 ob popisu prebivalstva registriranih 436, kasnejši podatki, ki so iz kampanje zbirnih vlog za neposredna plačila in kažejo stanje še živih kmetij, pa kažejo na precejšnje zmanjšanje
števila kmetij: zbirno vlogo
je tako v letu 2019 oddalo le
še 295 kmetij iz občine Bohinj,« ugotavljajo pripravljavci kmetijske strategije
Bohinja do leta 2030.
Občina Bohinj bo tako v
naslednjem desetletju predvsem podpirala tiste kmetijske dejavnosti, ki imajo izkazano ekonomsko upravičenost, spodbujala planinsko

Ob tem pa je razburjenje
na Jesenicah povzročila tudi
izjava kandidata za ministra
za zdravje Janeza Poklukarja na zaslišanju v državnem
zboru glede lokacije gorenjske regijske bolnišnice. Kot je dejal, je po njegovem osebnem mnenju »glede na to, kako regija leži, seveda optimalna lokacija Radovljica«. A kot je poudaril,
to ne pomeni, da se katera
koli zdravstvena dejavnost
na zdajšnji lokaciji umika.
Omenil je možnost vzpostavitve mestne bolnišnice,
ki bi jo lahko upravljala Fakulteta za zdravstvo Angele
Boškin, priložnost pa je tudi
v ureditvi negovalne bolnišnice. »Na zdajšnji lokaciji pa za neko pravo, sodobno bolnišnico ni rešitve,« je
menil. Ob tem pa je za gradnjo regijske bolnišnice omenil tudi trejo možno lokacijo, to je Kranj.

V Bohinju se je zmanjšalo število kmetij, ki redijo živino. Slika je simbolična.

»Poslovni uspeh kmetijstva je poleg kakovosti in
nastopa na trgu odvisen od uspešnosti povezovanja
s turizmom. Obe panogi morata spoznati, da bosta
imeli največji uspeh, če bosta delovali usklajeno.«
pašo in ohranjanje sirarstva
na planinah, povezovanje
kmetij in njihovih združenj,
saj se bodo tako ustvarili pogoji za proizvodnjo kakovostnih izdelkov, ki jih bodo s
skupnim nastopom na trgu
kmetje tudi lažje prodali.
Kmetom bo s pomočjo strokovnjakov občina pomagala
tudi pri oblikovanju razvojnih projektov ter pri njihovem uresničevanju in iskanju finančnih virov zunaj
občine.

Pomembna je kakovost
V strategiji opozarjajo na
nujnost visoke kakovosti,
s čimer lahko dosegajo višje cene. Občina bo s tem namenom spodbujala vertikalno povezovanje po proizvodnih verigah in sledljivost »od

njive do mize«. Za dvig kakovosti pridelkov, izdelkov
in storitev bo pomagala tudi
pri prenosu znanja do kmetov, tako na področju njihove pridelave in predelave kot
trženja, so še zapisali v novo
strategijo.

Povezovanje kmetijstva
in turizma
Spodbujali bodo tudi povezovanje kmetijstva in turizma. Ne le z ohranjanjem
kmetijske krajine, kar je ena
od prioritet, ki jih postavlja
nova strategija.
»Poslovni uspeh kmetijstva je poleg kakovosti in
nastopa na trgu odvisen od
uspešnosti povezovanja s turizmom. Obe panogi morata
spoznati, da bosta imeli največji uspeh, če bosta delovali

usklajeno,« poudarjajo v Bohinju, kjer so tudi prepričani, da bi se morali glede na
število turistov vsi izdelki,
proizvedeni v Bohinju, znotraj območja tudi prodati –
na domu, v skupnih prodajalnah, v gostinskih obratih,
hotelih ali na tržnicah.
Občina bo ob tem še vedno pomagala pri krepitvi že
uveljavljene kolektivne blagovne znamke Bohinjsko/
Form Bohinj, pri čim večjem vključevanju kmetov
vanjo ter pri njeni promociji.
Kot še poudarjajo na občini, sprejeta strategija
postavlja temelje za nadaljnje projekte v podporo kmetijstvu, ki je v Bohinju bistvenega pomena tako za preživetje Bohinjk in Bohinjcev
kot za ohranjanje kulturne
krajine in ne nazadnje razvoj turizma.
Po sklepu občinskega svet
bo občinska uprava do naslednje seje pripravila časovnico izvajanja v strategiji načrtovanih ukrepov.

V Kranju bi sami sušili blato
V Komunali Kranj zaradi vse višjih cen za prevzem dehidriranega komunalnega blata razmišljajo o
lastni sušilnici blata. Odprto pa je vprašanje, kam s posušenim blatom.
Simon Šubic

BREZPLAČNA OBJAVA/RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OZ KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 16, KRANJ

Urša Peternel

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

Kranj – Komunala Kranj bo
cene storitve čiščenja odpadnih voda podražila za
71 odstotkov. Na podražitev najbolj vpliva višji strošek za prevzem dehidriranega komunalnega blata, ki
je od jeseni 2019, ko je Madžarska prenehala sprejemati slovensko blato, skočil
za trikrat – iz približno četrt milijona evrov na tri četrt milijona evrov. Cena za
tono blata je nekoč na Madžarskem znašala 63 evrov,
zdaj pa ga prevzemnik vozi
v Avstrijo, kjer računajo
240 evrov na tono. V Komunali Kranj zato razmišljajo o
investiciji v sušilnico blata,

ki naj bi stala okoli 1,5 milijona evrov, je na zadnji seji
kranjskega mestnega sveta
pojasnil Berčon.
»Smo v fazi zaključevanja
projektne naloge,« je povedal Berčon in napovedal, da
bodo izračuni že kmalu znani. Kot je razložil, bi sušilno
napravo postavili poleg naprave za dehidracijo blata na
čistilni napravi. Gre za srednjetemperaturno napravo,
ki bi blato osušila 95-odstotno. »Kar pomeni, da bomo
z zdajšnjih od 3500 do 4000
ton, pričakovanih v nekaj letih, imeli na koncu samo še
slabih tisoč ton suhe snovi. Razmišljajo tudi o tem,
da bi investicijo financirala
kar Komunala Kranj sama.

Graditi bi lahko začeli čez
leto dni, investicijo pa bi v
tem primeru končali poleti
prihodnje leto.
Še vedno pa ostaja odprto
vprašanje, kaj narediti s suhim blatom, je še opozoril
Berčon: »Glede na slovensko zakonodajo v tem trenutku še ne moremo dati odgovora. V teoriji so možnosti
sežiga, možnost je predelave
v gradbeni kompozit, možnost je tudi predelava oziroma uporaba v določene agrikulturne namene, kar pa ni
povezano z neposredno pridelavo hrane, ampak je to v
smislu urejanja zelenic, brežin, avtocestnih, železniških
nasipov in podobno. Vendar
je vse samo v teoriji, ker v

praksi razen sosežiga v cementarnah in podobnih večjih obratih še nihče nič drugega ne izvaja.«
V kasnejši razpravi je podžupan Robert Nograšek
(LMŠ) prisotne seznanil, da
je minister za okolje Andrej
Vizjak na nedavnem sestanku predstavnikom občin povedal, da se srednjeročno načrtujejo tri sežigalnice blata
in da se o tem zanimajo Ljubljana, Maribor in Kočevje.
Bojan Homan (SDS) pa je
spomnil, da je bila ob projektiranju nadgradnje CČN
Kranj zamišljena tudi lastna
sežigalnica blata, a so se ideji nazadnje odrekli, ker za sežigalnico ne bi pridobili sofinancerskih sredstev.

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021
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Že v pričakovanju poletne sezone
Največje hotelirsko podjetje v Zgornjesavski dolini, družbo Hit Alpinea, so v teh za turizem izjemno težkih časih vsaj delno reševale športne prireditve.
Direktor Milan Sajovic pričakuje, da bodo poleti hoteli odprti, računa pa tudi na nadaljevanje in nadgradnjo ukrepov države.
Marjana Ahačič
Kranjska Gora – V največjem hotelirskem podjetju v
Zgornjesavski dolini, družbi Hit Alpinea, so leto 2020
zaključili s kar 40-odstotnim padcem števila nočitev
v primerjavi z letom poprej.
»Tako nizkega števila nočitev naša družba ni beležila
že vrsto let, če sploh kdaj. Če
smo lani januarja in februarja obratovali še normalno –
odprti so bili vsi štirje namestitveni objekti –, smo se bili
sredi marca primorani zapreti v celoti,« opisuje dramatičen preobrat pred letom
dni, ko je bila tudi v Sloveniji razglašena epidemija.
Poletni meseci, ki so sledili, so na začetku vendarle dajali nekaj upanja na izboljšanje, a ne za dolgo. »Poletna
sezona se je začela s počasnim okrevanjem ter doživela vrhunec v vsega dobrem
mesecu dni polnega obratovanja. Konec oktobra pa smo
bili žal, tik pred jesenskimi

krompirjevimi počitnicami, soočeni z vnovičnim
zaprtjem, ki traja še danes.«

Poslovni gostje
K sreči jim je v Kranjski
Gori vsaj nekaj posla uspelo
opraviti za namene športnih
prireditev. »Decembra smo
kot edini v Kranjski Gori
gostili ekipe in podporne ter
tehnične službe svetovnega
prvenstva v poletih v Planici,
na kar smo zelo ponosni. Na
največji prireditvi v Sloveniji

danes, ko smo že globoko v
pripravah na marčevske velike tekme,« je pojasnil Sajovic.

Glede na mednarodne kazalnike se obsegi poslovanj
iz leta 2019 pričakujejo šele
v 2024,« še opozarja Sajovic.

Odpuščanj ni bilo

Čas za razvojne projekte

Kot še pravi Sajovic, kljub
izjemnim razmeram v preteklem letu delavcev niso odpuščali. »V družbi odpuščali
nismo, saj kader želimo razvijati dolgoročno. Poleg tega
bo prišel dan, ko bomo morali zelo hitro začeti poslovati s polnimi kapacitetami,

V času popolnega zaprtja
se sicer tako kot številne organizacije, ki delujejo na področju turizma, tudi v Hit
Alpinei lotevajo razvojnih
projektov, ki bodo vplivali
na nadaljnji – hitrejši – razvoj družbe. Ob tem so zaprtje kapacitet izkoristili za to,
da so se osvežili in posodobili nekatere prostore, menjavali ležišča, prenavljali prodajne ponudbe in podobno.
Pričakovanja za poletje
so odvisna predvsem od informacije, kdaj bomo lahko
ponovno odprli hotele, pravi Sajovic. »Prej ko bo znano, kdaj, uspešnejša bo sezona. Vsekakor pa pričakujemo, da bomo vsaj v poletnem času obratovali z vsemi objekti, prav tako tudi pozimi 2021/2022.«

»Decembra smo kot edini v Kranjski Gori gostili ekipe
in tehnične službe svetovnega prvenstva v poletih
v Planici, na kar smo zelo ponosni. Pozitivni odzivi
gostov ter strokovne javnosti prihajajo še danes, ko
smo že globoko v pripravah na marčevske velike
tekme.«
smo poslovali pod strogimi
zaščitnimi ukrepi in dokazali, da je tudi to mogoče. Pozitivni odzivi gostov ter strokovne javnosti prihajajo še

obenem pa smo tudi med
zaprtjem dobro zasedeni
za številne športne prireditve. Smo pa zmanjševali število zaposlenih z mehkimi

Milan Sajovic, direktor družbe Hit Alpinea /Foto: Gorazd Kavčič
ukrepi, kot so poteki pogodb
in upokojitve.«
Dodaja še, da je na to, da jim
je uspelo prebroditi zahtevne
čase tako rekoč popolnega zaprtja dejavnosti, pomembno
vplivala interventna zakonodaja države, hkrati pa so, še
pojasnjuje Sajovic, za omilitev negativnih posledic

epidemije tudi interno uvedli več ukrepov, ki so bistveno pripomogli k stabilnemu
poslovanju. »Žal pa je prihodnost negotova. Zato si želimo, da se interventni ukrepi
nadaljujejo in nadgrajujejo.
Turizem bo po mednarodnih
analizah okreval najdlje, najmanj od tri do štiri leta leta.

Ko ti prosti čas začne presedati ...

Kulinarična zloženka
Iz tržiških piskrov

Letošnji Mednarodni dan turističnih vodnikov (21. februar) se je zgodil virtualno. Pogovarjali smo se z Nejcem Poljancem iz Lesc, ki
je turistični vodnik že slabih petnajst let. Star je 35 let, večino vodenj pa je pred pandemijo opravil za goste iz tujine.
Alenka Brun
Lesce – Nejc Poljanec se je
znašel v svetu turizma še v
času študija. Takrat je delal
na Blejskem gradu. »Delal
sem vse,« razlaga. »Od tega,
da sem čistil terase, do dela
na blagajni. Spoznal sem
delo turističnih vodnikov,
različne turistične agencije in kar kmalu smo ugotovili, da bi lahko bil turistični
vodnik.« Glavna pobudnica
pri tej odločitvi je bila Mija
Mulej iz M Toursa. Nejc Poljanec je tako postal turistični vodnik z državno licenco.
Tako kot drugi turistični vodniki niti pomislil ni,
da se lahko zgodi pandemija covida-19, ki je lani v tem
času popolnoma ohromila
svet. Med panogami sta takoj »ugasnila« turizem in
gostinstvo, in kot poslušamo sedaj že dalj časa, se bosta najverjetneje tudi zagnala zadnja.

Zgodilo se je čez noč
Turistični vodniki so ostali brez dela praktično čez
noč. Sploh v primeru, kot
je Nejčev, ko je največ delal s tujimi turisti, ki so prihajali na obisk naše države

do nadaljnjega odpovedane,
tudi tiste za jesen 2020. «
Nejc Poljanec se je znašel v času in prostoru, ko mu
je kar naenkrat ostajalo ogromno časa. A to je bil, pravi, še najmanjši problem. Na
začetku se mu je vse skupaj
sploh zdelo super, ker je imel
čas zase in končno je lahko
izkoristil lepe in suhe dni za
obisk hribov. A kaj kmalu je

»Nihče ni pričakoval, da bo virus ostal prisoten toliko
časa. Mislili smo, da bo v nekaj tednih vse minilo,
potem pa maja lani že dojeli, da žal ne bo tako.
Vse rezervacije za vodenja so bile do nadaljnjega
odpovedane, tudi tiste za jesen 2020.«

Nejc Poljanec
in sosednjih držav, Italije in
Avstrije. Vodil je več- ali enodnevne izlete, sodeloval z
različnimi agencijami, delal
z različno strukturo gostov.
Spominja se, kako je januarja 2020 sprejemal rezervacije za delo, februarja šel še
na dopust, medtem pa so govorice o nekem novem virusu postajale vse glasnejše. Ko
se je na začetku marca vrnil
domov, je vodil skupino turistov iz Singapurja po Bledu, Bohinju in jim predstavil
Ljubljano. »To je bila moja
zadnja skupina. Tisto soboto

dobil službo v referatu podružnice Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.
Kljub temu da sedaj ima
službo, pogreša dinamiko
svojega poklica. Tudi družbo ljudi, doda. Po drugi strani pa meni, da če pogledamo
širšo sliko, je vse skupaj zanimiva streznitev za domači
turizem kot panogo, ki ima
sedaj čas, da lahko zastavi

popoldne sem jih pospremil
še na Letališče Jožeta Pučnika ... Potem so v naši državi
razglasili epidemijo.«

Začel je iskati drugo
službo
In od takrat do danes se kaj
veliko ni spremenilo. »Nihče ni pričakoval, da bo virus
ostal prisoten toliko časa.
Mislili smo, da bo v nekaj tednih vse minilo, potem pa
maja lani že dojeli, da žal ne
bo tako,« je odkrit. »Vse rezervacije za vodenja so bile

spoznal, da če bo stanje trajalo, si bo moral poiskati drugo
službo. »Ker, verjemite, tudi
če imaš veliko časa, ti počasi to začne presedati.« Ni namreč tip človeka, ki bi stal križem rok. »Meni več pomeni,
da delam, da sem produktiven.« Tudi prihranki, od katerih je živel, so začeli kopneti; državna pomoč ne bo večna, je razmišljal, čeprav nam
da jasno vedeti, da bi veliko
raje delal kot dobival denar
od države. Odločil se je in začel iskati novo službo. Hodil
je na razgovore in na koncu

nove smernice, začne razmišljati drugače; da njegovi
glavni akterji ugotovijo, kaj
je tisto, kar naš turizem potrebuje in prenese, ter sploh
kaj naj bi bilo v prihodnosti
zanj najboljše.

Nejc čaka boljše čase
Šaljivo sklene, da naj bo
že končno – kateregakoli
že – retrogradnega Merkurja v tem obdobju konec, da
se stvari izboljšajo in se turizem ponovno začne odpirati.

Tržič – Slovenija je prejela
evropski naziv gastronomska
regija 2021, zato so tudi vse
dobrote tržiških gostincev
združili v kulinarični zloženki Iz tržiških piskrov. Kot so
zapisali, so Tržičani radi jedli
meso in ljubili tonko, omako,
ki ostane pri pečenju mesa.
Pogosto so bile na mizi močnate jedi, med njimi žganci,
štruklji, močnik, krapi, kaša.
Najbolj znana tržiška jed pa
so tržiške bržole, enolončnica iz ovčjega ali koštrunovega
mesa. Pri gostincih lahko poskusite nekaj izbranih tradicionalnih jedi, na planšarijah
pa v poletnih mesecih ponujajo mlečne jedi (kislo mleko
v kombinaciji z različnimi
žganci, masovnik, štruklje
...). Na Tržiškem so ponosni
tudi na prvo slovensko ekološko pivo, prvinska žganja
in sladice. Izvod zloženke si
boste lahko zagotovili, ko bo
ob sproščanju ukrepov v zvezi s covidom-19 Turistično
promocijski in informacijski
center Tržič znova odprl svoja vrata za obiskovalce.

Vložitev napovedi
Kranj – Davčni zavezanci
imajo le še do 1. marca čas za
vložitev napovedi za odmero dohodnine od dobička pri
prodaji vrednostnih papirjev
in investicijskih kuponov, od
obresti na denarne depozite,
od dohodkov od oddajanja
premoženja v najem ...
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Septembra začetek
gradnje
31. stran
Južna razbremenilna cesta Bled je namreč ta čas kategorizirana kot regionalna cesta ter v skladu z veljavno zakonodajo in zakonodajo, ki je veljala v času sprejemanja prostorskega akta, ne sodi med
prostorske ureditve državnega pomena in tudi ni objekt
državnega pomena. »Ocenjujemo, da je nujno prenesti
postopke na nivo države, s čimer se bo razbremenila lokalna skupnost pri realizaciji korakov do pridobitve gradbenega dovoljenja,« so v obrazložitvi predloga sklepa poudarili na ministrstvu in pojasnili,
da obstoječa regionalna cesta
skozi Bled z izjemo visokoležečih prehodov čez Pokljuko
in Soriško planino predstavlja edino ustrezno prometno
povezavo Bohinja z gorenjsko regijo. Dodali so še, da cestna povezava, ki poteka skozi
naselje Bled in ob južni obali Blejskega jezera, že vrsto let
ne ustreza obsegu prometa
kot tudi ne najkakovostnejši
turistični podobi in perspektivi Bleda. »S preusmeritvijo tranzitnega in dela notranjega prometa zunaj strnjene poselitve bo dana možnost
nadaljnjemu razvoju turizma
na Bledu kot osnovni dejavnosti tega območja.«
Z južno razbremenilno
cesto bi dobili novo, 3,3 kilometra dolgo cestno povezavo med krožiščem na Ljubljanski cesti in priključkom
na obstoječo regionalno cesto za Pristavo na koncu Bleda. Vrednost projekta je ocenjena na 27 milijonov evrov,

so spomnili na ministrstvu
in dodali, da je bilo od leta
1996 za financiranje izdelave prostorske in projektne
dokumentacije in odkupov
zemljišč porabljenih skupaj
3,6 milijona evrov. Za pridobitev gradbenega dovoljenja pa bo treba zagotoviti sredstva za odkup preostalih še neodkupljenih zemljišč
in sredstva za dopolnitev projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Letos naj bi za
to namenili 400 tisoč evrov,
še 150 tisoč evrov pa prihodnje leto.
Novice o skorajšnjem začetku težko pričakovane
gradnje južne razbremenilne ceste so se na Bledu zelo
razveselili, saj kot so poudarili, to prinaša občutno
zmanjšanje števila vozil v
središču Bleda in umik tovornih vozil iz središča in
iz jezerske sklede, večjo varnost v prometu, večjo ekološko varnost tega izjemno
občutljivega prostora ter priložnost na razvoj. »Bled bo
tako lahko uresničil dolgoletne sanje – jezersko skledo
zapreti za promet,« so poudarili na občini in dodali, da
bo z izgradnjo južne razbremenilne ceste možno tudi
dokončno obnoviti kanalizacijski sistem na Ljubljanski cesti. Nova obvozna cesta, so še prepričani na občini, bo dvignila kakovost bivanja za občane, saj sedanje
nevzdržne prometne razmere kljub različnim ukrepom občine še vedno nižajo
kakovost življenja in predstavljajo nevarnost za vse
udeležence v prometu.

Zbirajo predloge za občinska priznanja
Mengeš – V Občini Mengeš do 3. marca zbirajo pisne predloge
za podelitev letošnjih občinskih priznanj ter Trdinove nagrade,
ki jo podeljujejo dijakom in študentom za projektno, raziskovalno ali drugo delo, vezano na občino Mengeš. Nagrade
podeljujejo posameznikom, skupinam in pravnim osebam ob
občinskem prazniku, ki ga praznujejo 29. maja.

PREJELI SMO

Nova bolnišnica
Kje naj bo nova gorenjska
bolnišnica? Na Jesenicah je
gneča, težko je parkirati. V
Ljubljani so UKC zgradili v
gneči, težko je priti tja in najti parkirno mesto. Bolnišnica
naj bo blizu gozda, da imajo
bolniki mir, tam naj bo dovolj
prostora za vsaj tisoč avtomobilov. Na Jesenice se navezuje
manj prebivalcev kot na Kranj,
Cerklje, Šenčur, Škofjo Loko. S
Spodnjega Brnika je do jeseniške bolnišnice 53 kilometrov, iz
nekaterih drugih krajev še več.
Nova bolnišnica naj bo torej v

Naklem, Dupljah ali Podbrezjah, če imajo tam dovolj veliko
parcelo v tihoti. Nova bolnišnica na Jesenicah bi bila enaka
napaka, kot so jo naredili v
prejšnjih časih, ko so železno
rudo iz Bosne vozili na Jesenice, tudi delavce, namesto da
bi pri rudniku postavili plavž.
Zakaj se jeseniški župan tako
žene? Saj bo bolnišnica in
porodnišnica tam ostala, za
veliko večino Gorenjcev bi bila
nova bolnišnica precej bližje,
kar bi pocenilo prevoze. Upam,
da se bo naša vlada, ki ji zaupamo, prav odločila. Zdrava
pamet naj deluje.
Jožef Lampe,
Spodnji Brnik

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

Izbrali najboljše lokalne jedi
V Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj so nagradili osem od sedemintridesetih receptov, ki so
prispeli na natečaj za najboljše lokalne jedi iz sezonskih sestavin.
Ana Šubic
Kranj – Center za trajnostni
razvoj podeželja (CTRP)
Kranj je izbral najboljše recepte, ki so prispeli na natečaj Predlagaj najboljše kosilo/večerjo iz lokalnih sestavin … in prejmi košarico lokalnih dobrot. »Na povabilo
k sodelovanju v ozaveščevalni kulinarični akciji je skupaj prispelo 37 receptov, ki
jih je v okviru 18 prijaviteljev poslalo 22 udeležencev.
Prav vsi recepti so bili zanimivi in kakovostni, od tistih
bolj tradicionalnih in že poznanih do povsem novih oz.
izvirnih,« je pojasnil direktor
CTRP Kranj Uroš Brankovič
in dodal, da je večina avtorjev dopisala tudi zanimivosti
o lokalnem izvoru sestavin,
ozadju recepta oz. zgodbo o
nastanku prijavljene jedi. Z
natečajem želijo pokazati raznolikost lokalnih sestavin
in jedi iz njih ter jih razširiti
med nove uporabnike.
Izbor najboljših jedi ni bil
enostaven. Na podlagi ocene
jedi z vidika kvalitete vključenosti lokalnih sestavin in
same sestave so najprej naredili ožji nabor 12 najboljših jedi, med katerimi so
nato izbrali osem nagrajenih receptov. To so ajdovi mafini s kranjsko klobaso, ki so jih predlagale dijakinje Biotehniškega centra
Naklo Ajda Bernard, Marija

Štruklji z nadevom iz suhih tepk Veronike Aljančič in Erne Mokorel / Foto: Jernej Jeglič
Zevnik, Špela Zorman in
Petra Osolnik pod mentorstvom profesoric Kristine Frlic in Tine Križnar,
žlinkrofi s skuto Mije Murovec z Jezerskega, kremna ričota s pečeno bučo Ivana Roglja iz Kranja, kr' tortilje Kranjčanke Špele Ankele, piščančji curry po gorenjsko Nine Mali z Golnika, veganski zimski štruklji Maje
Sajovic iz Kranja, jetrca ofrigana Barbare Pogačnik iz
Podbrezij ter štruklji z nadevom iz suhih tepk Veronike Aljančič in Erne Mokorel,

prav tako iz Podbrezij. Zadnje tri nagrajenke so članice Interesnega združenja
Podbreška potica, ki si je na
natečaju prislužilo posebno
zahvalo, saj se ga je udeležilo kar pet mojstric, ki so prispevale dvanajst receptov.
»Pri tem je imel pomembno
vlogo njihov koordinator
Jernej Jeglič, ki je poskrbel, da so bili recepti lepo in
sistematično napisani, da
je bilo dodano tudi zgodovinsko-kulinarično ozadje
večine jedi, napisano nekaj
o lokalnem izvoru sestavin

in da so bile jedi predstavljene z lepimi fotografijami z
etnološkim pridihom,« je
pojasnil Brankovič.
Vseh 37 receptov bodo
zbrali v e-knjigo ter objavili na spletnih straneh CTRP
Kranj in občin osrednje Gorenjske, ki podpirajo program Podeželsko razvojno
jedro, v okviru katerega je
potekal natečaj. Glede na dober odziv sodelujočih namerava CTRP Kranj v začetku
pomladi natečaj z izborom
najboljših jedi iz sezonskih
lokalnih sestavin ponoviti.

Pletnarji se pripravljajo
na poletno sezono
Janez Kuhar
Bled – Blejski pletnarji v
zimskem času potegnejo
pletne z jezera, da se posušijo, nato pa odstranijo staro barvo in lak ter jih na
novo prebarvajo in polakirajo. »Barvanje je potrebno
vsako zimo, ker zaradi sonca in vode barva in lak popokata,« pravi Gregor Pazlar,

predsednik
Čolnarskega
združenja Pletna Bled, in
dodaja, da pletne vsako leto
pregleda Uprave za pomorstvo. Pletne so sicer izdelane iz macesnovega lesa in
zdržijo tudi do petdeset let.
Na Blejskem jezeru jih je triindvajset, goste pa pričakujejo v Zdraviliškem parku,
pri hotelu Park, na Mlinem
in v Veliki Zaki.

Pletno so s traktorjem potegnili z Blejskega jezera na
kopno, da jo bodo pregledali in obnovili.

Nagrade za literarna besedila z lovsko tematiko
Cveto Zaplotnik
Kranj – Lovska zveza Slovenija je razglasila rezultate
javnega natečaja za literarna
besedila z lovsko tematiko.
Na natečaj je prejela devet
proznih in sedemnajst pesniških besedil. Žirija, ki so
jo sestavljali Franc Černigoj,
Bojan Avbar in Franc Rotar,

je izmed prispelih del izbrala najboljše. Med proznimi
deli je prvo nagrado dodelila Slavku Prezlju iz Preddvora za pripoved z naslovom
Krhlji za gamse, drugo nagrado Mihaelu Marenčetu iz
Bašlja za zgodbo Prvi in zadnji, tretjo nagrado pa Mitju
Hribarju, lovcu iz Lovske
družine Storžič, za satirično

literarno pripoved Domača
mačka in sirota Jerica. Med
avtorji pesniških besedil ni
bilo nagrajencev s širšega
gorenjskega območja.
Slavko Prezelj v prvonagrajeni zgodbi z naslovom
Krhlji za gamse prepleta lovska doživetja z usodo hribovske družine. Zgodba doseže vrhunec, ko lovcu med

lovom na jelena na preži
zmrzne orožje, v topli hiši
pa se ponoči puška sproži v
jabolčne krhlje, ki jih je gospodinja že dolgo skrbno sušila. Ženi tedaj prekipi, sežge možu vse lovske trofeje in mu reče: »Tam v cajni
imaš jabolčne krhlje. Lahko
jih neseš svojim gamsom v
goro.«

Gorenjski glas
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Kapela naj gre v cerkvene roke
Cerkvica sv. Huberta na Spodnjem Jezerskem ni v cerkveni, temveč v občinski lasti, zdaj pa razmišljajo,
da bi jo prepustili župniji, ki bi zanjo skrbela materialno in v duhovnem pogledu.
Danica Zavrl Žlebir
Jezersko – Kapela svetega
Huberta je po treh desetletjih, ko je bila zadnjič obnovljena, spet potrebna obnove. Zadnja leta pretežno
sameva, zadnji, ki je v njej
redno opravljal cerkvene
obrede, je bil nekdanji župnik Ciril Lazar, je na zadnji seji občinskega sveta
svetnikom povedal župan
Andrej Karničar. Za občino, ki je lastnica, je cerkvica samo strošek, vsebine pa
v njej ni. Sedanji župnik bi
bil pripravljen v njej spet
opravljati bogoslužja, pridobil pa bi tudi mecene, ki
bi pomagali pri vlaganjih v
obnovo, seveda bi bilo ob
tem smiselno, da kapelo
upravlja cerkev. Župan je
tokrat pri svetnikih poizvedoval, ali bi občina za simbolično ceno odstopila cerkvico župniji, ta pa bi potem
skrbela zanjo tako materialno kot v duhovnem smislu.
Svetniki so takšno razmišljanje enotno podprli.

Posebnost cerkvice sv. Huberta pa ni le to, da je v lasti občine, temveč da doslej
tudi ni bila nikoli blagoslovljena. Leta 1853 jo je dal zgraditi takratni lastnik območja
na Zgornjih in Spodnjih Fužinah veleposestnik Fuchs, ki
je prišel navzkriž s cerkvenimi oblastmi. »Ker samozavesten v svoji mogočnosti gradnje ni prijavil škofiji za blagoslovitev temeljev, so mu,
ko je želel, da se cerkvica blagoslovi, prošnjo zavrnili z obrazložitvijo, da stoji na prenevarnem terenu,« je o cerkvici v knjigi Jezerska kronika – Jezersko v ustnem izročilu, ki je izšla leta 1998, zapisal Andrej Karničar starejši. V zapisu navaja tudi ustna
izročila o tem, zakaj je cerkvico sploh zgradil na robu svoje posesti na Spodnjem Jezerskem. Ena od teorij pravi,
da jo je zgradil namensko za
svoje številne delavce, da jim
ne bi bilo treba hoditi k maši
na Zgornje Jezersko, kjer so
se potem napili in naslednji dan (zlasti furmani) niso

Kapela sv. Huberta na Spodnjem Jezerskem / Foto: Gorazd Kavčič
mogli dobro opravljati svojega dela. Drugo izročilo trdi,
da ga Jezerjani niso marali,
zlasti ne cerkveni ključarji,
ker kot lastnik sedmih bivših
kmetij ni prispeval za gradnjo nove farne cerkve toliko, kolikor bi dalo pregnanih

sedem kmetov. Tretja, najverjetnejša, pa trdi, da je zaradi ogromnega lovišča in
gospode, ki je hodila k njemu
na lov, še posebej želel poudariti pomembnost lova s kapelico, posvečeno zavetniku sv.
Hubertu.

Tudi na Jezerskem so odločali o odloku o skupni občinski upravi gorenjskih občin in mu odprli pot
v nadaljnjo obravnavo.

Jezersko – Kot šesti po vrsti
je tudi občinski svet na Jezerskem obravnaval predlog odloka o skupni občinski upravi, ki naj bi v prihodnje vključevala sedem občin
osrednje Gorenjske. Martin
Raspet iz Medobčinskega inšpektorata Kranj je predstavil odlok, po katerem bo več
občin lahko združevalo do
enajst skupnih nalog, za kar
bodo deležni tudi državnega sofinanciranja do največ
55 odstotkov. Že zdaj za šest
občin izvajajo skupne naloge medobčinskega inšpektorata in redarstva, vključena je tudi Občina Jezersko,
skupna revizijska služba pa
izvaja naloge za štiri občine, Jezerskega ni med njimi. Obstoječe naloge ostanejo tudi v novem odloku,

postopoma pa se lahko naloge širijo, prav tako število občin, ki se bodo pripravljene pridružiti skupni upravi, da racionalizirajo stroške
in izboljšajo svojo učinkovitost. Na Jezerskem so predlog v prvi obravnavi podprli, zanimalo pa jih je predvsem, kakšne so dosedanje
izkušnje z inšpektoratom in
redarstvom in katere potencialne skupne naloge so zanje zanimive. Kot je povedal župan Andrej Karničar,
bo o slednjih še beseda z ostalimi občinami. Z dosedanjima nalogama pa so pretežno zadovoljni, po županovih besedah bi si po operativni plati želeli le več navzočnosti inšpektorjev in redarjev na Jezerskem. Ko so
nedavno uvedli zimski prometni režim v Ravenski Kočni, kamor prihaja vse več

Odločal bo
občinski svet
V občini Naklo bodo o osnutkih pokrajinske
zakonodaje najprej razpravljali na odborih, potem
pa bo imel zadnjo besedo občinski svet.
Jože Košnjek

Tudi Jezersko za skupno upravo
Danica Zavrl Žlebir

rekreativcev na smučarski
tek, so prišli z redarstva izvajat nadzor, po županovih
besedah pa bi bili lahko pri
ukrepih odločnejši.
Potem ko je že preddvorski
občinski svet sprejel predlagane spremembe pravilnika za sprejem otrok v vrtec,
so jih potrdili tudi na Jezerskem. Gre za tri spremembe,
ena je uskladitev z zakonom
o nalezljivih boleznih, ki kot
pogoj za sprejem otrok v vrtec predpisuje tudi obvezno
cepljenje proti nalezljivim
boleznim. Druga se nanaša
na strokovni izpit iz upravnega postopka za predstavnika vrtca v komisiji za vpis, tretja pa daje večje število točk
za vključitev v vrtec otrokom,
ki s starši živijo v eni od obeh
občin ustanoviteljic.
Podrobneje so se tokrat svetniki lotili obravnave odloka

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v
občini. Obstoječ občinski odlok je namreč treba uskladiti
z novimi področnimi predpisi, glavne spremembe pa se
nanašajo na ločitev podlage
za odmero obstoječe in nove
komunalne opreme, na določitev tega prispevka kot takso, in ne več kot plačilo povrnitve dela stroškov, podrobneje so opredeljene tudi oprostitve. Andrej Tepina iz občinske uprave je predstavil
formulo za izračun in druge
podrobnosti odloka, po katerem občina iz tega vira dobi
približno 10 tisoč evrov letno (lani 12 tisoč evrov). Svetniki so odlok v prvi obravnavi sprejeli. Pritrdili pa so tudi
letnemu programu športa, ki
mu je iz proračuna namenjenih 15.800 evrov.

Naklo – Pretekli teden se je
občinski svet v Naklem seznanil z osnutki pokrajinske
zakonodaje v Sloveniji in se
tako vključil v razpravo, ki jo
je državni svet začel lani novembra in jo namerava skleniti do 1. julija letos. Načrt
predvideva, da bi o dopolnjenem osnutku jeseni ponovno odločali po občinah.
Če bo večinsko sprejet, ga bo
obravnaval in sprejemal državni zbor. Drugo leto, ki bo
zaradi volitev poslancev državnega zbora in predsednika republike »super volilno
leto«, bi lahko volili tudi organe novoustanovljenih pokrajin.
Tak načrt je nakelskim občinskim svetnikom po video
zvezi pretekli teden pojasnjeval predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in poudaril, da v razpravi ne gre
za pritiske z vrha, ampak za
partnerski dialog med državo in lokalnimi skupnostmi
in za iskanje čim širšega soglasja. Osnova za razpravo in
finančne izračune je predlog
za ustanovitev desetih pokrajin, poleg njih pa naj bi statusa pokrajin dobili tudi največji mesti Ljubljana in Maribor. Občine in nove pokrajine se ne bodo financirale iz istega vira, sedanje pristojnosti občin pa bodo ostale nespremenjene. Za vse
naloge, ki jih bo država prenesla na nove pokrajine, bo
ta zagotovila tudi sredstva.
Predsednik Kovšca je povedal, da bo oblikovanje druge
stopnje lokalne samouprave

Gorenja vas – Direkcija RS za infrastrukturo je sredi februarja
objavila javni razpis za izbiro izvajalca del za gradnjo novega
glavnega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Na izredno
slabo stanje mostu je župan Milan Čadež pristojnega ministra
prvič opozoril že kot poslanec v letu 2010. »Sledil je pregled
mostu in glede na stanje so se kmalu začeli vsi potrebni postopki v smeri novogradnje,« je pojasnil župan in dodal, da bo
nov most zgrajen na istem mestu, kot je zdaj, v času gradnje
pa je predvidena postavitev začasnega mostu.

in pismo o nameri za namen
širitve zdravstvenega doma
ter imenovali gradbeni odbor, ki bdi nad projektom.
Kljub epidemiji postopki za
posodobitev zdravstvenega

doma tečejo nemoteno, saj
je trenutno v fazi izdelava
projektne dokumentacije.
Poleg širitve zdravstvenega doma projekt predvideva
tudi izgradnjo garažne hiše.

Foto: Jure Ferlan

Domžale – Občine Domžale,
Mengeš, Lukovica, Moravče
in Trzin nadaljujejo načrtovanje širitve Zdravstvenega

doma Domžale. Župani in
županja občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma
Domžale so lani maja podpisali dokument identifikacije investicijskega projekta

oziroma ustanovitev pokrajin – Gorenjska ima prav vse
pogoje za samostojno pokrajino – preprečila centralizacijo države in zagotovila enakomernejši razvoj vseh delov države, saj preveč ljudi iz
tako imenovane »periferije«
išče delo v večjih krajih. Značilnosti osnutkov pokrajinske zakonodaje in postopen
prenos pristojnosti na nižjo raven je po video zvezi pojasnjeval tudi dr. Boštjan Brezovnik iz Inštituta za lokalno
samoupravo in odgovarjal na
vprašanja svetnikov. Njih je
zanimalo, ali bodo po ustanovitvi pokrajin še delovale
sedanje upravne enote, kako
bo po novem s skrbjo za ceste
in kakšno bo po novem črpanje evropskih sredstev, saj je
sedaj Slovenija razdeljena na
dve regiji: razvitejšo zahodno in manj razvito zahodno.
Dr. Brezovnik je pojasnil, da
bodo postale upravne enote
in v njih zaposleni del pokrajinskih uprav, tako da ne bo
dvotirnega upravnega sistema. Država bo po predlogu
pokrajinske zakonodaje skrbela za avtoceste in hitre ceste, skrb za regionalne ceste
pa bo prenesena na pokrajine. Sistem skrbi za občinske
ceste naj bi ostal enak. Ker je
Slovenija plačnica v evropski
proračun, delitev na dve regiji ni več potrebna in bo prejemala pomoč tako kot vse
druge razvite članice Evropske unije.
Občinski svet je sklenil, da
bodo osnutke pokrajinske
zakonodaje najprej obravnavali odbori, o njih pa bo odločal občinski svet.

V Gorenji vasi bodo gradili nov most

Priprave na širitev zdravstvenega doma nemotene
Jasna Paladin
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Komendski župan
napovedal odstop
31. stran
Zakaj javnost ne bi smela biti obveščena o dogajanju na seji, na kateri so denimo obravnavali tudi poročilo
o gradnji doma za starejše in
novelo pravilnika o sprejemu
otrok v Vrtec Mehurčki, nam
svetniki – tisti, ki so po seji
sploh želeli stopiti pred novinarje – niso znali pojasniti.
Občane Komende tako
spomladi čakajo nadomestne volitve za župana. »Nadomestne volitve morajo biti v skladu z zakonodajo izvedene v obdobju med
60 in 90 dnevi po odstopu
zdajšnjega župana,« je po
seji sveta povedal svetnik
SDS Aleš Marinko.
Še pred tem pa bodo na
še eni seji ta četrtek svetniki odločali o predlagani spremembi statuta. Zdajšnji namreč predvideva le enega

podžupana, po odstopu
Poglajna pa naj bi do nadomestnih volitev občino vodila dva. Ali sta kandidata
že znana, ne Marinko niti
samostojni svetnik Roman
Dobnikar, ki je svetnikom
predlagal, naj Poglajna pozovejo k odstopu, nista vedela. Imenovanje podžupanov pa je bil po Dobnikarjevih besedah Poglajnov pogoj
za odstop. »Njegov predlog
je bil, da poda odstopno izjavo s pogojem, da spremenimo statut in imamo odslej
dva podžupana,« je povedal
Dobnikar in dodal še: »Stvari se nalagajo in nalagajo,
danes je bila tema tudi suhadolska jama, kjer so stvari še
bistveno večje od teh, tako da
je meni kristalno jasno, zakaj je odstopil.«
Stanislav Poglajen je, tako
kot tudi že v preteklih dneh,
zavrnil prošnje za pojasnila.

Seje komendskega občinskega sveta so zaradi epidemije
v zadnjem času potekale po spletu, tokrat pa so svetniki
vztrajali, da se ponovno sestanejo v telovadnici osnovne
šole v Mostah.

Sprejeli osnutka proračunov za dve leti
Medvode – Medvoški občinski svetniki so s podanimi pripombami sprejeli osnutka proračunov Občine Medvode za
leti 2021 in 2022. V letošnjem letu načrtujejo 20.507.253 evrov
prihodkov in 22.129.253 evrov odhodkov. Odhodki presegajo
prihodke za 1.622.000 evrov. Ti se povečujejo še za 628.000
evrov z odplačilom dolga. Tako je skupni presežek odhodkov
nad prihodki z upoštevanjem financiranja načrtovan v višini 2.250.000 evrov. Ta se načrtovano pokriva s prenesenimi
prihodki iz preteklih let v višini 2.250.000 evrov. V letu 2022
pa načrtujejo 17.836.140 evrov prihodkov in 17.524.640 evrov
odhodkov. Prihodki torej presegajo odhodke za 311.500 evrov.
Upoštevati pa je treba še odplačilo dolga v višini 636.500
evrov, ki je pokrit s presežkom in prenesenimi prihodki iz
preteklih let v višini 325 tisoč evrov. Dokončen sprejem obeh
proračunov je predviden na marčevski seji občinskega sveta.

Občanom pomoč za izvedene ukrepe
Vodice – Občina Vodice tudi letos občanom omogoča pridobitev enkratne denarne pomoči za izvedene ukrepe učinkovite
rabe energije in ustreznega ravnanja z azbestno-cementnimi
odpadki. Za izvedene okoljevarstvene ukrepe, za katere ne
morejo pridobiti drugih nepovratnih sredstev, lahko občani
pridobijo do 360 evrov sredstev. Med te ukrepe denimo spada
tudi vgradnja termostatskih ventilov za radiatorje, zamenjava
obstoječega s plinskim kondenzacijskim kotlom ali zamenjava
obtočne črpalke. Za ustrezno ravnanje in deponiranje odsluženih salonitnih plošč pa občanom občina lahko povrne do
440 evrov za posamezen objekt. Kot so sporočili z vodiške
občinske uprave, so doslej v dvanajstih letih na ta način poskrbeli za 75,5 tone oz. 4700 kvadratnih metrov salonitne kritine.

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

Sanacija brežine bo zahtevna
Sanacija brežine Na plavžu v Železnikih bo od 1. marca potekala s polno paro. Gre za 657 tisoč evrov
vredno investicijo, ki jo s 533 tisoč evri sofinancira ministrstvo za okolje in prostor, preostalo pa bo
zagotovila Občina Železniki.
Ana Šubic
Železniki – V Železnikih so
pred kratkim začeli sanacijo strme brežine nad naseljem Na plavžu, kjer se že
vrsto let srečujejo s proženjem kamnitega materiala.
Ko se je pred letom dni v lovilno mrežo, ki jo je v gozdu nad hišami namestila
ena od družin, prikotalila
osemtonska skala, so krajani v strahu pred novimi podori zahtevali ustrezno zaščito skalnih sten v pobočju
nad svojimi hišami. Občini
Železniki je uspelo pridobiti
sredstva ministrstva za okolje in prostor, ki bo 657 tisoč
evrov (z DDV) vredno investicijo sofinanciralo s 533 tisoč evri, ostalo pa bo šlo iz
občinskega proračuna. Sanacijo, ki se v prvi fazi nanaša na zaščito območja med
objekti na Na plavžu 1–77,
izvaja podjetje Eho Projekt
s partnerjema Miha Doles,
s. p., in podjetjem Kaskader
ter podizvajalcem Fenix +.
Kot sta na zadnji seji železnikarskega občinskega sveta poročala vodja del Žiga
Jeriha in njegov namestnik
Gregor Ivnik iz podjetja Eho
Projekt, so že izvedli pripravljalna dela za ureditev dostopne poti, pri čemer so naleteli
na srednjenapetostni kabel,
ki ga bodo v tem tednu prestavili. S 1. marcem pričakujejo poln zagon del, ob tem pa
upajo, da bodo v naslednjem

Za zaščito pred skalnimi podori bodo na strmi brežini nad naseljem Na plavžu namestili
426 metrov podajno-lovilnih sistemov.
mesecu dostopno pot tudi
dokončali. Po besedah Ivnika so z gozdarji že odkazali
ves les na trasi dostopne poti
in na liniji predvidenih ograj,
pridobili so tudi že dovoljenje
za poseke na državnih parcelah. Lastnike gozdov pod linijo ograj so obvestili, da jim
omogočajo posek debelejših
dreves, preden postavijo ograje, in da zanj predlagajo
njihovega izvajalca sečnje, ki
ima dovoljenje za dostop na
gradbišče in urejeno varstvo
pri delu.
Urejanje dostopne poti
bo spremljala postavitev začasnih zaščitnih mrež, ki

jih bodo po končani sanaciji odstranili, sledili bodo
poseki, vrtanje in sidranje
ter montaža ograj. Vgradili bodo 426 metrov podajno-lovilnih sistemov lovilne kapacitete od tisoč do tri
tisoč kilojoulov. Po pogodbi mora biti sanacija končana v avgustu, vendar predstavnika Eho Projekta pričakujeta hitro napredovanje
del in da jim bo v od dveh do
treh mesecih po izvedbi dostopne poti uspelo zmontiranti vse ograje, če bodo vremenske razmere ugodne in
če bodo lastniki gozdov pod
linijo ograj ažurni pri sečnji,

ki je v njihovi domeni. »Smo
optimistični, kadri so rezervirani, material nabavljen.
S krajani smo se lepo ujeli,
vseeno pa jih bomo prosili
za malo potrpljenja. Dela so
zahtevna, malo bo tudi ropotalo, še posebej v času sečnje
in vrtanja,« je pojasnil Jeriha
in dodal, da bodo vse aktivnosti na gradbišču podredili
varnosti, saj dela potekajo na
brežini in so nevarna. Zatrdil je tudi, da bodo zadostili vsem varnostnim zahtevam, zato v času gradnje ne
bi smelo priti do kakršnegakoli zdrsa materiala po brežini proti objektom.

Podpira dislocirane enote šole
Vodenje Glasbene šole Kamnik, ki mlade glasbenike vzgaja v občinah Kamnik, Komenda in Jezersko, je
prevzel Rok Spruk.
Jasna Paladin
Kamnik – Z januarjem letos
je vodenje Glasbene šole Kamnik s petletnim mandatom prevzel Kamničan Rok
Spruk, ki prihaja iz zelo znane kamniške glasbene družine, je član več glasbenih
zasedb, na Glasbeni šoli Kamnik pa je zaposlen že skoraj dvajset let – poučuje namreč igranje saksofona, klarineta in kljunaste flavte.
»Moja vizija je, da mlade ljudi vzgajamo v kritično misleče poslušalce in izvajalce glasbe, da bodo znali
prepoznati kakovostno glasbo, ne glede na glasbeno
zvrst. Prav tako bo izziv obnoviti prostore naše glasbene šole na Ljubljanski cesti
v Kamniku, ki jih je občina

Novi ravnatelj Glasbene šole Kamnik Rok Spruk
odkupila lansko leto. Uporabljali smo jih tudi že doslej,
a kot najemniki v prostore nismo smeli vlagati, zdaj
pa bi jih radi preuredili in

obnovili tako, da nam bodo
kar najbolje služili. Treba
bo zamenjati tlake, urediti zvočno izolacijo in informativno-komunikacijsko

tehnologijo, ogrevalni sistem …« nam je povedal Rok
Spruk.
Glasbeno šolo Kamnik v
letošnjem šolskem letu obiskuje 410 učencev, redno
zaposlenih pa je štirideset
sodelavcev. S svojim delovanjem pokriva občine Kamnik, Komenda in Jezersko, v kamniški občini imajo poleg osrednje lokacije na Ljubljanski cesti tudi
dislocirani enoti na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju in
Osnovni šoli Stranje.
»Tu kakšnih sprememb
ne bo. Dislocirane enote
podpiram, saj gremo radi
tako naproti učencem,« nam
še pove novi ravnatelj, vesel,
da so z rahljanjem protikoronskih ukrepov tudi sami
lahko znova odprli učilnice.

KULTURA
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V čakanju na premiere
V Prešernovem gledališču uprizoritev Srečko Kosovel KONS: NOVI DOBI pripravljena za premiero,
predstava lepe vide lepo gorijo sredi ustvarjalnega procesa, za 8. marec monodrama Večja od vseh
Igor Kavčič
Kranj – Gledališke in koncertne dvorane so že štiri mesece zaprte za publiko in avditoriji – v Slovarju slovenskega knjižnega jezika veljajo za prostor za poslušalce,
gledalce – še vedno samevajo. To pa ne velja za avditoriju nasprotno stran – za oder.
V gledališčih v skladu z veljavnimi priporočili in ukrepi ob pandemiji v omejenem
obsegu in načinih potekajo
vaje za predstave, pod enakimi pogoji v koncertnih dvoranah manjši glasbeni sestav v živo odigra spletni nastop, v zadnjem času pa na
podoben način z živimi prenosi po spletu gledališča v
nakup ponujajo nekatere
svoje predstave.
Ena od platform, ki ponujajo tovrstna spletna doživetja, se imenuje Tretji oder.
Prešernovo gledališče Kranj
na njej ponuja enoosebno
gledališko igro Roka Vilčnika - rokgreja Večja od vseh v
režiji Alena Jelena. Predstavo si z svojega najljubšega domačega sedeža lahko
ogledate ob mednarodnem
dnevu žena 8. marca ob 20.
uri, in sicer v živo, v neposrednem spletnem prenosu
z malega odra Stolpa Škrlovec. Protagonistka, ki jo je
upodobila odlična Vesna
Slapar, je v vlogi odrasle Pike
Nogavičke prisiljena odrasti
v vseh pogledih. Pege si zdaj
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Tone Peršak odstopil
Tone Peršak odstopil kot predsednik Slovenskega
centra PEN
Igor Kavčič
Ljubljana – Po slabih štirih mesecih predsedovanja
je Anton Peršak v četrtek
upravni odbor Slovenskega centra PEN obvestil, da
iz osebnih razlogov odstopa
s tega mesta. Za predsednika je bil sicer izvoljen lani oktobra, nadomestil pa je Ifigenijo Simonović. Predsednik
centra PEN je bil sicer že leta
2004. V pogovoru za STA ob
oktobrski izvolitvi je na vprašanje, zakaj se je odločil za
ponovno vodenje Slovenskega centra PEN, odvrnil, da je

že zelo dolgo član združenja,
zato dobro pozna njegovo delovanje ter ima predstavo o
tem, s čim se mora ukvarjati, kakšna je njegova vloga in
katere cilje mora zasledovati.
Kot so zapisali v Slovenskem centru PEN, se v upravnem odboru Peršaku zahvaljujejo za njegovo delo in so
hvaležni, da se bo kot član
odbora še najprej zavzemal
za vrednote temeljne listine PEN. Pooblastila in posle
bo z današnjim dnem predal
podpredsednici Heleni Kraljič. Upravni odbor bo kmalu
pripravil nove volitve.

Razstava del Klementine Golija
Utrinek z vaje za predstavo lepe vide lepo gorijo / Foto: Eva Belčič
prekriva s pudrom, nosi visoke pete, proda vilo Čira
Čara, se preseli v garsonjero in začne iskati službo …
vmes se seveda tudi nesrečno zaljubi.
V Prešernovem gledališču so monodramo ponudili iz več razlogov: ker gre za
uspešnico, ker je ena tistih
predstav, ki bi v času zapore
zagotovo imela veliko ponovitev, in tudi zato, ker je na
odru le ena igralka. »Direktorji smo ostali brez jasnih
navodil za delo razen tega,
da skrbimo za upoštevanje
priporočil NIJZ in sprejetih
ukrepov za preprečevanje
širjenja okužb s covidom-19.
Glede na to je igranje predstav – in njihovo 'streamanje' (živi prenosi) – v tem

času odvisno od tega, ali se
celotna igralska ekipa strinja s hitrimi testi, igranjem
brez mask in s tem tveganjem za okužbo. Uradno sta
maska in distanca predpisani, zato direktorji ne moremo nikogar 'prisiliti' v testiranje in igranje brez mask,«
je ob svoji odločitvi jasna direktorica gledališča Mirjam
Drnovšček.
To je tudi razlog, da se v
gledališču niso odločali za
tako imenovane spletne premiere. V izteku lanskega
leta so že pripravili uprizoritev Srečko Kosovel KONS:
NOVI DOBI, ki jo je režiser
Žiga Divjak priredil tako, da
igralska ekipa nosi posebne zaščitne »skafandre« in
bodo igralci lahko igrali brez

razdalje, ko bodo gledališča
seveda spet odprta za javnost.
Predstava kot taka pa ni primerna za spletni prenos.
Trenutno v skladu s priporočili NIJZ in ukrepi, ki jim
sledijo v gledališču, potekajo vaje za predstavo lepe vide
lepo gorijo dramatičarke Simone Semenič v režiji Maše
Pelko. Predstavo pripravlja
mlada ustvarjalna ekipa z
igralci Vesno Jevnikar, Darjo Reichman, Vesno Slapar,
novo igralko v kranjskem
gledališču Dorotejo Nadrah,
Miho Rodmanom, Aljošo
Ternovškom ter gostjo Gajo
Filač. Interno premiero predvidevajo v drugi polovici marca, za javnost pa seveda, ko
bodo dvorane spet lahko odprle svoja vrata.

Radovljica – V Galeriji Šivčeva hiša je na ogled razstava likovnih del akademske slikarke in magistrice umetnosti Klementine Golija z naslovom Več kot pogled. Gre za izbor slik iz različnih umetniških ciklov, ki so v slikarkinem ateljeju nastajali v
zadnjih desetih letih. V širšem razstavnem projektu so poleg
Muzejev radovljiške občine sodelovali še Gorenjski muzej
Kranj, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož in Medobčinski muzej
Kamnik. V galerijah posameznih muzejev se umetnica tako
predstavlja z bogatim slikarskim opusom, ki ga je ustvarila
med letoma 2010 in 2021. Razstavo spremlja katalog s strokovnimi besedili ddr. Damirja Globočnika in Stanke Gačnik,
z biografskimi in bibliografskimi podatki o avtorici ter več kot
sedemdeset strani reprodukcij del Klementine Golija. Javno
vodstvo po razstavi ter predstavitev avtorice in njenega dela
bo predvidoma 16. marca ob 17. uri.

Oktobra dvojni Jenkovi dnevi
Kranj – Društvo slovenskih pisateljev, Zavod za turizem in
kulturo Kranj in Kulturno društvo Simona Jenka – Šmonca
Mavčiče so se dogovorili, da neizvedeno lanskoletno podelitev
Jenkova nagrada 2020 združijo z letošnjim dogodkom, ki bo
v času Jenkovih dni potekal v oktobru. Prireditev, predvidoma
jo bodo pripravili v Prešernovem gledališču, bo programsko
še bogatejša. Med drugim naj bi izzvenela ob novih – krstnih
izvedbah Jenkove lirike mladih glasbenikov in igralcev.

Prva vojna od Alp do Jadrana
Ponovno odprtje so v Kobariškem muzeju pospremili z odprtjem občasne razstave 29 mesecev bojev
ob Soči. Po poteh prve svetovne vojne od Alp do Jadrana s povezano vstopnico.
Igor Kavčič
Kobarid – Zaradi ukrepov v
času pandemije je tako kot
ostali muzeji v državi tudi
Kobariški muzej po mesecih
zatišja – na kratko je bil odprt
le v času božično-novoletnih
praznikov – v teh dneh ponovno odprl svoja vrata. Da
bo s prihajajočo pomladjo v
dolino Soče posijalo sonce in
privabilo številne obiskovalce, upa tudi direktor muzeja Martin Šolar, ki hkrati vabi
v njihove razstavne prostore,
kjer ohranjajo in predstavljajo dediščino soške fronte.
Ob 30-letnici Kobariškega muzeja so pripravili novo
občasno razstavo z naslovom
29 mesecev bojev ob Soči, ki
so jo tokrat zastavili na nekoliko drugačen način. Če so
pretekle razstave v ospredje postavljale osebne zgodbe

vojakov z obeh strani frontne
črte, tokratna muzejska postavitev predstavlja kronološki pregled dogodkov na soški fronti. Tako razstava obiskovalcem ponuja jedrnat
pregled dogodkov na celotni
dolžini soške fronte, od Rombona do Jadranskega morja,
poleg tega pa obiskovalce seznani tudi z dogodki, ki so
pripeljali do prve svetovne
vojne ter kasneje tudi odprtja
same soške fronte.
Predstavljen je proces, v
katerem so predvojna zavezništva ter diplomatske igre
lokalni spopad spremenili v
svetovno morijo. Kot da sama
prva svetovna vojna ne bi bila
dovolj, pa je tudi povojna politika pogrnila na celi črti.
Namesto da bi prva svetovna vojna končala vse vojne, je
zaradi nesposobnosti politike ter kratkovidnosti njenih

odločitev postavila temelje
vojnam 20. stoletja, na neki
način pa njene posledice čutimo še danes. »Razstava, ki
jo je pripravil naš kustos Jaka
Fili in oblikovala Barbara Bogataj Kokalj, obiskovalcu ponuja razmislek o nesmiselnosti vojne, predstavljeni dogodki pa v kombinaciji z vsemi konflikti 20. in 21. stoletja postavljajo pod vprašaj
tezo, da je zgodovina učiteljica življenja,« pojasnjuje
Martin Šolar in pri tem opozarja na pomembno novost,
ki so jo pripravili za vse pomnike dediščine prve svetovne vojne v Sloveniji. Gre za
Pot miru od Alp do Jadrana,
ki povezuje tri med seboj povezane točke: Kobariški muzej, Park miru na Sabotinu
in Pomnik miru na Cerju. S
Fundacijo Poti miru od Alp
do Jadrana so združili moči

v prizadevanju za ohranjanje
kulturno-zgodovinske dediščine prve svetovne vojne ter
še bolj prijazno približevanje
dragocenega narodnega bogastva ostalin in obeležij soške fronte obiskovalcem.
Kot so zapisali v Fundaciji,
se vsi trije muzeji z vsebino,
ki sestavlja celovito pripoved
o dogajanju na soški fronti in v zaledju med majem
1915 in oktobrom 1917 z varovanjem spomina na tragedijo naše pol pretekle zgodovine, na eni strani poklanjajo zaslužnim za svobodo, ki
jo uživamo danes kot gospodarji na svoji zemlji, na drugi
pa z ozaveščanjem o nesmislu vonj prispevajo k preprečevanju ponavljanja grozodejstev, ki so za vedno zaznamovala ta prostor. Tako popotnikom na Poti miru od
Alp do Jadrana od pretekle

Pogled na novo občasno razstavo v Kobariškem
muzeju / Foto: Boštjan Lužnik
sobote naprej ponujajo cenovno prijazen obisk treh
muzejev, ki s povezano vsebino omogočajo celovito razumevanje vzrokov in posledic
prve svetovne vojne ter dogajanja na soški fronti vzdolž
celotne trase, od Rombona
do Jadrana. Ob nakupu vstopnic v enem od muzejev ali
infotočk na omenjeni poti je
vstopnica za ostala dva muzeja dvajset odstotkov nižja.
S posodabljanjem muzejskih zbirk, povezovanjem
ohranjenih ostalin vojne
vzdolž celotne trase Poti

miru od Alp do Jadrana, ki
se vije čez teritorij Slovenije in Italije, ter z digitalizacijo, izobraževanjem in s premišljeno promocijo sporočila po sodobnih komunikacijskih kanalih lahko skupaj še
bolj prepričljivo in učinkovito opravljamo pomembno
poslanstvo, so še prepričani v Fundaciji, saj je njihova
želja, da s povezano vstopnico in spodbujanem k obisku
vseh centrov povečajo zanimanje obiskovalcev za bogastvo in sporočilo svojih
zbirk.
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Po dolgem nizu zmag poraz Jeseničanov
Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so pretekli konec tedna
nadaljevali s tekmami rednega dela. HDD SIJ Acroni Jesenice
je v četrtek gostovalo pri SHC Fassa Falcons. Gorenjci so
zmagali z 1 : 2 (0 : 1, 1 : 0, 0 : 1), oba zadetka pa je dosegel Jaka
Sodja. Novo gostovanje so imeli v soboto, in sicer v italijanski
Cortini. Tekma se je končala z zmago S.G. Cortina Hafro z 2
: 1 (0 : 1, 1 : 0, 1 : 0). Za Jeseničane, ki so tako prekinili dolg
zaporedni niz zmag, je v prvi tretjini zadel Erik Svetina. Na
lestvici vodi HK SŽ Olimpija, HDD SIJ Acroni Jesenice pa so
na tretjem mestu. Danes bodo železarji igrali doma. Ob 20. uri
se bodo pomerili z Red Bull Hockey Juniors. Tekme rednega
dela so se nadaljevale tudi v Internacionalni hokejski ligi. V
četrtek se je med HD Hidria Jesenice in HK TRUE Celje končala
z zmago Jeseničanov s 6 : 1 (1 : 1, 4 : 0, 1 : 0), v Kranju pa je HK
Triglav po podaljških s 3 : 2 (0 : 1, 1 : 1, 1 : 0, 1 : 0) premagal HK
MK Bled. V soboto so se v Celju pomerili hokejisti HK TRUE
Celje in HD Hidria Jesenice. Slednji so zmagali z 1 : 6 (1 : 3,
0 : 1, 0 : 2). Na Bledu se je tekma med hokejisti HK MK Bled
in HK Triglav končala z rezultatom 0 : 6 (0 : 2, 0 : 2, 0 : 2) v
korist triglavanov, ki še naprej vodijo na lestvici.

Nogometaši Domžal do novih točk
Domžale – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so
odigrali tekme 22. kroga. Domžale so v soboto gostile CherryBox 24 Tabor Sežana. Sežanci so v 42. minuti povedli, a
je nogometašem Domžal nato v drugem delu tekme najprej
preko Amela Jakupoviča uspelo izenačiti, za zmago pa je z
glavo minuto pred iztekom rednega časa zadel še Damjan Vukliševič. Na lestvici je v vodstvu Olimpija, Domžale so četrte.

Kranjec šesti, z rezultatom zelo zadovoljen
Kranj – V nedeljo se je v V Cortini d'Ampezzo končalo svetovno
prvenstvo v alpskem smučanju. Slovenija se tokrat ni vpisala
med države, ki so osvojile medalje. Glavna favorita zanjo sta
bila v veleslalomu Žan Kranjec in Meta Hrovat. Hrovatova
je odstopila, Kranjec pa je osvojil šesto mesto, kar je, sploh
glede na vse, kar se mu je dogajalo v sezoni, več kot odličen
rezultat. »Pred tekmo res nisem vedel, kam lahko posežem.
S šestim mestom sem na koncu lahko zelo zadovoljen, je
vrhunski rezultat. Res je, da ni medalja, a ni vedno vse samo
v medaljah, velikokrat lahko potegneš kakšne pozitivne stvari.
Zagotovo jih je danes veliko in z njimi grem naprej,« je po
petkovem nastopu povedal Žan Kranjec.

Košarkarji Šenčurja najprej z Olimpijo
Kranj – Po reprezentančnem premoru in koncu prvega dela
tekmovanja se nadaljuje ligaško košarkarsko tekmovanje v
Sloveniji za moške. V drugem delu, ki se ponovno imenuje
Liga Nova KBM, bodo tekme začeli ta četrtek, ko se bosta v
Ljubljani pomerila Cedevita Olimpija in Gorenjska gradbena
družba Šenčur. V nadaljevanju bo deset ekip razdeljenih v dve
ligi, Ligo za prvaka in Ligo za obstanek. V Ligi za prvaka poleg
Šenčurja izmed ekip s širšega Gorenjskega igra še domžalski
Helios Suns. Prva tekma jih čaka v petek doma proti ekipi
Terme Olimia Podčetrtek. V Ligi za obstanek pa je kranjski
ECE Triglav. V soboto bo igral v gosteh pri Hopsih Polzela.

Tadej Pogačar na prvi dirki sezone
Kranj – V nedeljo se je z Dirko po Združenih arabskih emiratih
začela kolesarska svetovna serija. Na njej nastopajo tudi trije
Slovenci: Tadej Pogačar, Jan Polanc (oba UAE Team Emirates)
in Luka Mezgec (Team BikeExchange). Na dirki bo sedem etap.
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Največ medalj na Norveško
Svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki je zaključeno. Bilo je predvsem v znamenju Norvežanov, ki
so osvojili kar štirinajst medalj. Pod najboljšo slovensko uvrstitvijo je podpisan Jakov Fak, ki je tekmo s
skupinskim startom končal na petem mestu. Prihodnje svetovno prvenstvo bo čez dve leti v Oberhofu.
Maja Bertoncelj
Rudno polje – Z žensko in
moško tekmo s skupinskim
startom je v nedeljo na Pokljuki padel zastor na letošnje svetovno prvenstvo v biatlonu. Slovenci so najboljšo uvrstitev dosegli prav za
konec. Jakov Fak je bil dolgo v boju za medaljo, v cilj
pa pritekel na petem mestu, kar je odličen rezultat.
Preizkušnjo najboljše trideseterice sta dobila Norvežan Sturla Holm Laegreid in Avstrijka Lisa Theresa
Hauser.
Pri ženskah Slovenija ni
imela svoje predstavnice na
startu, pri moških pa po dolgem času znova dva: poleg
Faka še Miho Dovžana, kar
mu je uspelo sploh prvič v
karieri. Osvojil je 18. mesto in s tem zaokrožil zanj
najuspešnejše svetovno prvenstvo. Ves čas pa je bil v
ospredju Fak. Na prvih treh
postankih na strelišču je nadaljeval z ničlo, na zadnjem
pa zgrešil zadnji strel. Na
progo se je podal kot drugi,
v teku so ga prehiteli trije
najbližji zasledovalci in tekmo je končal na petem mestu. »Na žalost je zadnji strel
padel na rob. Streljal sem
v ritmu in taka napaka se
zgodi. Biatlon je sklop streljanja in teka. Zadnji strel
sem zgrešil, moj tek danes,
sploh v zadnjem krogu, pa
ni zadostoval za boljši rezultat. Telo enostavno ni
zmoglo več. Raje bi seveda
videl, da bi svetovno prvenstvo okronal s kolajno. Želel
sem si je, trpel za to, a štirje
so bili boljši od mene in to
je to. Po drugi strani pa sem
videl, da če vse naredim optimalno, sem zraven. Tega
se zavedam tudi, ko ne gre.

Jakov Fak (desno) je bil dober kilometer in pol pred ciljem še na drugem mestu, a so
ga nato ujeli in prehiteli Avstrijec Simon Eder (levo), na koncu četrti, ter iz ozadja
Francoz Quentin Fillon Maillet, na koncu tretji, in Norvežan Johannes Dale, na koncu
drugi. / Foto: OO Pokljuka
Tudi zame je bila tekma
zelo zanimiva,« je povedal
Jakov Fak, skorajda domačin iz bližnjih Lesc. Še bližje
Pokljuki pa je doma Dovžan
– iz Gorij. Z nastopi na prvenstvu je pozitivno presenetil tudi poznavalce biatlona. »Če potegnem črto pod
prvenstvo, sem lahko zelo

treba tekaško držati, tiste,
ki spadajo v približno moj
rang. Računal sem, da bi bil
s 15. mestom zelo zadovoljen, tako da sem z 18. zadovoljen,« je dejal po nedeljski
tekmi.
Prvenstvo na Pokljuki so
najbolj zaznamovali Norvežani. Osvojili so kar 14 me-

Jakov Fak: »Zadnji strel sem zgrešil, moj tek danes,
sploh v zadnjem krogu, pa ni zadostoval za boljši
rezultat. Telo enostavno ni zmoglo več. Raje bi seveda
videl, da bi svetovno prvenstvo okronal s kolajno. Želel
sem si je, trpel za to, a štirje so bili boljši od mene in to
je to.«
zadovoljen. Tudi tekma s
skupinskim startom mi je
dobro uspela. Tudi drugi so
grešili, tako da sem z dvema
zgrešenima streloma lahko
kar zadovoljen. Na tej tekmi
se gre res na polno od starta do cilja in konkurenco je

dalj: sedem zlatih, tri srebrne in štiri bronaste. Iz njihovih vrst prihajata tudi
prvi imeni v posamični konkurenci: že omenjeni Laegreid s štirimi zlatimi medaljami in Tiril Eckhoff, ki
je bila štirikrat zlata, enkrat

pa srebrna in bronasta. Medalje je osvojilo osem držav,
dvanajst biatlonk in biatloncev. Pričakovanja in napovedi v slovenskem taboru
pred prvenstvom so bila višja. Najvišja posamična uvrstitev v moški konkurenci je
že omenjeno peto mesto Jakova Faka, v ženski 55. mesto Žive Klemenčič na najdaljši posamični preizkušnji, v štafetah pa osmo mesto moške štafete v postavi
Miha Dovžan, Jakov Fak,
Rok Tršan in Alex Cisar.
Prvenstvo je bilo sicer izvedeno na visoki ravni, za
kar so prireditelji prejemali vse pohvale in čestitke.
Zastavo so v nedeljo predali organizatorju naslednjega
svetovnega prvenstva, ki bo
leta 2023 v Oberhofu v Nemčiji. Svetovni pokal v biatlonu pa se bo v začetku marca nadaljeval v Novem mestu na Češkem.

Na prvenstvo z odlično popotnico
Vrhunec sezone je pred skakalci, tekači in nordijskimi kombinatorci. Zadnji test pred svetovnim
prvenstvom so z odliko opravili v skakalnih vrstah. V Rasnovu je Nika Križnar na posamičnih tekmah
osvojila prvo in tretje mesto, mešana ekipa pa je zaostala le za Norvežani.
Maja Bertoncelj
Kranj – V Oberstdorfu v
Nemčiji se začenja svetovno nordijsko prvenstvo, na
katerem imajo visoka pričakovanja tudi naši športniki,
predvsem tekačice, skakalke
in skakalci. So v ožjem krogu
favoritov za medalje. V skakalnem taboru so to pretekli
konec tedna potrdili tudi na
tekmah svetovnega pokala v
Rasnovu v Romuniji.

Nika Križnar je kar trikrat stopila na stopničke.
Na prvi posamični tekmi je
zmagala, na drugi pa je bila
tretja in je vodilna skakalka
v svetovnem pokalu. Bila je
tudi članica slovenske ekipe
na prvi mešani ekipni tekmi
v sezoni, ki je v postavi Nika
Križnar, Ema Klinec, Cene
Prevc in Žiga Jelar osvojila
drugo mesto. Zaostali so le
za Norvežani. »Za nami je
krasen dan, odlična ekipna

tekma. Naredila sem dva
super skoka. Zelo sem vesela celotnega ekipnega uspeha,« je povedala Križnarjeva, ki je bila najboljša posameznica na tekmi. Mešane
ekipe se bodo na prvenstvu
pomerile v nedeljo, Slovenija pa ima velike možnosti za
medaljo, sploh če sta naša
najboljša skakalca v tej zimi
Anže Lanišek in Bor Pavlovčič, ki ju v Romuniji ni bilo,
obdržala nivo skakanja, kot

sta ga kazala na zadnjih tekmah.
Prva kompleta medalj
bodo na prvenstvu podelili v
četrtek, ko se obeta izjemno
zanimiv dan tudi za slovenske ljubitelje športa. Smučarske tekačice in tekači se
bodo pomerili v posamičnem sprintu v klasični tehniki, skakalke pa na posamični tekmi na srednji skakalnici. Prvenstvo bo potekalo do nedelje, 7. marca.

Gorenjci Cene Prevc, Nika Križnar, Ema Klinec in Žiga
Jelar so na tekmi mešanih ekip v Rasnovu v Romuniji,
zadnji pred svetovnim prvenstvom, osvojili drugo
mesto. / Foto: FB Žige Jelarja
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Planinski izlet: Krvavica (909 m n. m.)

Krvava legenda
Približno en kilometer dolg in pol kilometra širok čok v Spodnji Savinjski
dolini, sestavljen iz triasnega apnenca. Hrib, o katerem krožijo krvave legende.
Jelena Justin
Ena od legend o imenu hriba, ki ga bomo danes obiskali, je posvečena Veroniki Deseniški. Namreč, nad cerkvijo sv. Jurija v občini Tabor je
Ojstrica oz. Stari grad, kjer
je bil nekoč grad v lasti Celjskih grofov. V grajskem stolpu je bila zaprta Veronika
Deseniška. Nad Ojstrico pa
je Krvavica, ki jo na vrhu obdajajo od 50 do 150 metrov
visoke skale. S teh skal naj bi
Veroniko pahnili v smrt. Še
dandanes naj bi ob mesečnih nočeh hodila na te skale
sedet. Po njeni tragični usodi se hrib imenuje Krvavica.
Z avtoceste Ljubljana–
Maribor zapeljemo na izvoz
Vransko, nato pa vožnjo nadaljujemo po stari cesti proti

Celju. Vozimo nekaj kilometrov, ko nas oznake za Ojstriško vas in Tabor usmerijo desno. V kraju Tabor nadaljujemo proti vasi Loke,
kjer pridemo do križišča;
levo gre cesta proti Zajčevi
koči, mi pa nadaljujemo naravnost. Na koncu vasi je ponovno križišče, kjer nadaljujemo rahlo levo v smeri Presedle, kjer tudi že opazimo
oznake za Krvavico. Cesti
sledimo do manjšega parkirišča na desni strani, kjer je
tudi smerokaz za Krvavico.
Steza nas vodi strmo
navzgor, prečno desno,
nato sledita dva daljša okljuka in že smo pri opozorilni tabli, ki obvešča, da smo
na ozemlju, kjer gnezdijo
redke ptice. Pot zavije ostro
levo in se začne ponovno

strmo vzpenjati. Še vedno
hodimo skozi gozd, ko dosežemo stranski greben,
kjer je na levi strani ogromna skala. Pot zavije desno, rahlo po ravnem, sledi
zmerni vzpon, ki pa zelo hitro postane zelo strm. Sledimo stezi, ki je v mokrem izrazito nevarna za zdrs; pot
je namreč po dežju povsem
blatna. Strmina ne popusti,
pridemo do drevesnih korenin, čez katere splezamo do
ozke kamnite gozdne police, ki nas vodi levo, nato pa
se ponovno strmo povzpnemo do skal, kjer je naravno
okno. Ta del je izrazito strm
in v mokrem nevaren za
zdrs. Skozi naravno okno
je speljana jeklenica, ki s
pomočjo nekaj skob olajša
vzpon. Za oknom nas čaka

Vrh Krvavice / Foto: Jelena Justin

Pogled na Krvavico iz vasi Loke / Foto: Jelena Justin
še nekaj strmine čez strmo
travnato pobočje. Tudi tukaj previdnost ni odveč. Ko
strmina popusti, se v zmernem vzponu, kot bi hodili
po gozdnem pomolu, sprehodimo do vrha Krvavice.
Z vrha Krvavice je lep razgled na vrh zahodno od nje,
na Čemšeniško planino.
Močno zraslo drevje trenutno ne daje lepega razgleda
proti Posavskemu hribovju
in Kamniško-Savinjskim
Alpam.

proti sedlu Vrhe. Na sedlu zavijemo levo in sestopamo po cesti, ko nas smerokaz usmeri levo proti Krvavici oz. Zajčevi koči. Še nižje
sledimo smerokazom za Tabor, kar nas pripelje do ceste
proti Zajčevi koči. Zavijemo
levo in se skozi vas Loke vrnemo nazaj na izhodišče.
Nadmorska višina: 909 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Krvavica izpred kmetije Gunet / Foto: Jelena Justin

»Picarevolucija« v Kranju
Neža Markelj

Z vrha Krvavice nadaljujemo na drugo stran. Strm
sestop nas pripelje do križišča, kjer gremo naravnost, v
smeri Čemšeniške planine.
Po kolovozni cesti, po kateri poteka tudi Slovenska turnokolesarska pot, se vzpenjamo proti kmetiji Gunet, pod
t. i. Gunetovo glavo. Pri kmetiji zavijemo levo proti Sveti planini oz. Partizanskemu Vrhu. Čaka nas še krajši vzpon, nato pot nekaj časa
preči in se začne spuščati

Še danes se jasno spominjam tistih popoldnevov,
ko sva z bratom pridivjala
iz šole in se je skozi vhodna
vrata širil znani vonj po babičini pici. Oh, kakšno veselje! Debelo testo je bilo prelito z gosto paradižnikovo
mezgo, obloženo s šunko,
suho salamo in ogromno ribanega sira, ki se je pri straneh »zlival« čez rob in se na
pekaču hrustljavo zapekel.
Ko tako pomislim na pico,
ki sem jo brezpogojno častila v otroštvu, ugotovim, da je
ta kultna jed v zadnjih letih
doživela popolno revolucijo.
Drugi spomin, ki ga vselej
povežem s pico, so srednješolska prijateljstva in pozni
petkovi večeri, ko smo se
dobivali pri Jakobu, ki je že
takrat mojstrsko spremenil
»fast food« prigrizek v pravo kulinarično poslastico.

Danes pa je Jakob dober primer, kako lahko strastno
navdušenje nad kuhanjem
tudi samouka počasi pripelje preko domačih ustvarjanj ob posnetkih na Youtubu, skupinah Drožomanija,
Droživetje in Picomanija na
Facebooku do prvih poslovnih priložnosti. Tako zdaj že
dva tedna odpira oči in s preizkušeno okusnimi picami v
znanem gastropubu kulinarično razsvetljuje Kranjčane. Jakob prisega na pico s
predfermentiranim testom
(biga), pri kateri zamesi testo s 45-odstotno hidratacijo
ter mu v drugi stopnji mesenja doda droži. Ta vrsta pice
je okusnejša, lažje prebavljiva in nas po kosilu ne poleže v posteljo – lene in z napihnjenim trebuhom. Tistim, ki potrpljenja z drožmi
nimajo, pa Jakob priporoča,

naj se lotijo pice stila »poolish«, pri kateri na en kilogram testa dodamo le en
gram kvasa ter s tem podaljšamo fermentacijo, pri kateri kvasovke, encimi in bakterije del prebave opravijo namesto nas.
Debelo, čezmerno obloženo testo je tako postalo stvar
preteklosti. Recept, ki po tihem vztraja le še v kuhinjah
naših babic, je med mladimi
zdaj bolj priljubljen v obliki
pice napolitanskega stila.
Ta se je začel razvijati med
dvomesečno pomladansko
epidemijo, ko so se mnogi
podali v raziskovanje kuharskih skrivnosti pekovskih izdelkov, vzporedno z njimi pa
se je začela tudi »picarevolucija«. Ta je v Sloveniji za vedno spremenila standarde te
nekdaj preproste italijanske
jedi. Napolitanske pice so se

Mladost,

potepi in drugi užitki

Napolitanska pica s pršutom, rukolo in mocarelo
prvič pojavile v butičnih picerijah v središču Ljubljane,
danes pa se lahko po zaslugi
Jakoba Kocjančiča s tankimi
picami z zračno, luknjičasto skorjo, obloženimi z bivoljo mocarelo, pelati, parmezanom, slovenskim pršutom in rukolo, mastimo

tudi v Kranju. Jakob zamesi
testo tri dni prej ter vsak petek med kulinarično prebujene Kranjčane razdeli kar
sedemdeset napolitanskih
pic, ki se po mnenju mnogih z lahkoto kosajo s tistimi
v središču prestolnice, če ne
celo s tistimi iz Neaplja.
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Simon Šubic
Zelenica – Zaradi izrazite
otoplitve in sončnega vremena je predvsem na prisojnih pobočjih nad gozdno
mejo sredi dneva in popoldne velika nevarnost snežnih plazov, drugod pa znatna, opozarjajo v Službi za
varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica - Tržič.
Ozračje se močno ogreva, kar vpliva tudi na snežno odejo v visokogorju in
sredogorju. »Sončno obsevanje prisojnih pobočij bo
močno vplivalo na snežno
odejo sredi dneva in popoldne, ko je sonce najmočnejše, lahko pričakujemo velike plazove mokrega snega. Na dovolj strmi travnati
podlagi pa se lahko sprožijo

talni plazovi. Še enkrat vas
opozarjamo, da plazovi lahko dosežejo svoje maksimalne dosege, zato je hoja ali zadrževanje pod temi pobočji
tvegana,« opozarjajo v SVSP
Zelenica - Tržič.
Na osojnih legah se snežna odeja preobraža. Določena pobočja so stabilna, v nekaterih grapah pa je še vedno nepredelan sneg. Tudi na
delih pod opastmi je sneg še
razmeroma rahel. Preobrazba bo v naslednjih dneh izrazitejša zaradi toplega zraka
v višinah. Grebeni so spihani in poledeneli. Tudi osojna pobočja so razmeroma
trda, vendar ne vsa. Zaradi
sončnega obsevanja je lahko
tudi nevarnost rušenja opasti, ki so na grebenih ponekod
zelo velike. Bodite previdni!

Peljali mimo preusmeritve
Simon Šubic
Torovo – Gorenjski prometni policisti so z Darsovimi
cestninskimi nadzorniki v
nedeljo na Torovem izvedli
nadzor v prometu in ugotovili skoraj tristo prekrškov.
Nadzor so policisti speljali skozi nadzorno točko,
usmerjanje nanjo pa je bilo
izvedeno na treh obvestilnih
mestih. Čeprav je preusmeritev v takih primerih obvezna za vsa vozila, se je kar
193 voznikov peljalo mimo
in se tako izognilo kontroli, kar se kaznuje z 250 evri

in tremi kazenskimi točkami. Policisti so poleg tega
pri 103 voznikih ugotovili
prekoračitev hitrosti vožnje.
Vse kršitelje obravnavajo v
prekrškovnem postopku.
Med nadzorom so obravnavali tudi voznika, ki se je
kontroli poskušal izogniti z
vožnjo vzvratno po odstavnem pasu do najbližjega izvoza. Policisti so ugotovili, da se je vozil brez vinjete, v prekrškovnem postopku pa ga obravnavajo še zaradi vzvratne vožnje po avtocesti in prevelikega števila potnikov v vozilu.

Razbili steklo, da so pomagali vozniku
Radovljica – V petek zvečer so policisti v Radovljici obravnavali
voznika, ki je najprej trčil v parkirani vozili, nato pa še v klop.
Ker se voznik ob prihodu na kraj ni odzival, obstajal pa je sum
na življenje ogrožajoče stanje, so policisti zaradi nudenja pomoči razbili stransko steklo na vozilu. Na pomoč so priskočili
tudi radovljiški prostovoljni gasilci in ekipa nujne medicinske
pomoči. Voznika so odpeljali v zdravstveno ustanovo, po prvih
podatkih pa se je lažje poškodoval. Zaradi suma vožnje pod
vplivom alkohola so mu odredili strokovni pregled.

Obramba izloča vse dokaze
Na sojenju zoper domnevne člane hudodelske združbe, ki je preprodajala drogo tudi v tujino, obramba
zatrjuje, da celoten postopek temelji na nezakonito pridobljenih dokazih.
Simon Šubic
Kranj – Na kranjskem okrožnem sodišču so pred dnevi
izvedli predobravnavni narok zoper Ljubljančane Zlatka Dedića (55), Tomaža Mužarja (46) in Biljano Borenović (41), obtožene sodelovanja v hudodelski združbi, ki
se je organizirano ukvarjala
s proizvodnjo in prometom
s prepovedanimi drogami.
Združba naj bi drogo – heroin, kokain, amfetamin in
konopljo – preprodajala tudi
v tujino, zlasti v Italijo. Pod
obtožbo so sicer še Zlatko
Stojmirov, Dejan Baranović
in Milan Baraževec, zoper
katere bodo predobravnavni
narok izvedli naknadno.
Okrožna državna tožilka
Nadja Gasser je v predstavitvi obtožnice povedala, da
naj bi Dedić v letih 2019 in
2020 organiziral mrežo prekupčevalcev, to naj bi bili
predvsem avstrijski in italijanski državljani, ki jim naj
bi izročal drogo za nadaljnjo
preprodajo odjemalcem. Izkupiček od dobave droge naj
bi Dediću izročala posrednika Mužar in Stojmilov, njima naj bi prvoobtoženi tudi
dajal navodila, kam in komu
naj drogo odnašata, zanj naj
bi izterjevala tudi dolgove.
Dedić je obtožen, da naj bi
s pomočjo posrednikov kupil in preprodal naprej večje količine heroina in kokaina, konoplje in amfetamina. V objektu v Hrastjah naj
bi skupaj z Mužarjem, ki da
je bil Dedićev tesni sodelavec, v posebno prirejenem
prostoru konopljo tudi gojil. V lanski hišni preiskavi
so tako preiskovalci v objektu našli 459 rastlin konoplje in trideset kilogramov

Foto: Simon Šubic

Velika nevarnost plazov

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

Ljubljančana Zlatka Dedića kranjsko tožilstvo obtožuje, da
naj bi organiziral mrežo prekupčevalcev droge, v kateri so
sodelovali predvsem italijanski in avstrijski državljani.
že posušene konoplje. Borenovićevi pa tožilstvo očita, da naj bi posredovala pri
preprodaji sto gramov heroina, Dediću naj bi tudi prodala 70 gramov heroina in 90
tablet ekstazija. Od Dedića
naj bi kupila tudi konopljo
za nadaljnjo preprodajo.
Tožilka Gasserjeva je v primeru takojšnjega priznanja
krivde sodišču predlagala,
naj Dediću izreče štiri leta in
pol zapora, Mužarju tri leta
in tri mesece zapora ter Borenovićevi leto dni in tri mesece zapora. A obtoženi krivde niso priznali, zato jim bo
morala tožilka očitke iz obtožnice dokazati na t. i. klasičnem sojenju. Če bo do njega
sploh prišlo.
Še pred začetkom glavne
obravnave bo namreč morala sodnica Nina Prosen odločiti o predlogu obrambe, da

iz sodnega spisa izloči prav
vse dokaze, ki jih je predložilo tožilstvo. Obramba namreč meni, da celoten postopek temelji na nezakonito pridobljenih dokazih,
zato naj bi bile obtoženim
kršene temeljne pravice in
svoboščine, ki jih zagotavlja
ustava. »Iz spisa izhaja, da
naj bi policija preverjala vsebino anonimne prijave, vendar pa iz uradnih zaznamkov ni razvidno, na kakšen
način je policija zbrala informacije oziroma na podlagi katerih ukrepov je ugotavljala verodostojnost domnevnih informacij s strani domnevnega anonimnega prijavitelja. Ne vemo niti,
kdo bi ta anonimni prijavitelj bil, v spisu ni tudi drugih podatkov. Anonimni vir
torej ni preverljiv. Dokazno vrednost informatorjeve

izjave mora sodišče preverjati iz dveh vidikov – posledično mora policija sodišču
posredovati poznane vire v
zvezi z okoliščinami, ki so
policiste prepričali, da je informator zanesljiv in je njegova informacija resnična,«
je navedel Dedićev zagovornik Peter Kobentar iz Odvetniške družbe Kobentar in
med drugim predlagal zaslišanje kriminalista, ki je koordiniral
kriminalistično
preiskavo, v kateri so izvajali
tudi prikrite ukrepe.
Kobentarju sta se pridružila tudi ostala dva zagovornika – Marjeta Hudovernik in
Nejc Ukmar. Ukmar je povedal, da želi obramba razčistiti,
kaj je bila dejanska in resnična podlaga za začetek predkazenskega postopka. »Če
so namreč kriminalisti vodili predkazenski postopek in
v tem okviru izvajali prikrite ukrepe še pred zaprosilom
italijanskih varnostnih organov, so na ta način z mednarodnim sodelovanjem pomagali sooblikovati vsebino
zaprosila,« je dejal. Ukmar je
predlagal, naj sodišče to dilemo razreši še v okviru predobravnavnega naroka.
Tožilka Nadja Gasser je
opozorila, da se je obramba
že v predhodnih fazah kazenskega postopka večkrat
sklicevala na vsebinsko enake razloge, torej na domnevno nezakonito pridobljene
dokaze, ki jih je treba izločiti, a do zdaj pri tem ni bila
uspešna. Predlogi obrambe
glede nezakonito pridobljenih dokazov so neutemeljeni, je poudarila, saj sta že v
preiskavi zaslišana kriminalista pojasnila, kako je policija začela izvajanje prikritih
preiskovalnih ukrepov.

Osumljenca prijeta po divjem begu
Simon Šubic
Vodice – Policista Specializirane enote za nadzor državne meje sta minulo sredo okoli 13. ure na gorenjski avtocesti opazila vozilo,
ki je z veliko hitrostjo vozilo
v smeri Gorenjske, nato pa
avtocesto zapustilo na izvozu Vodice. Policista sta zapeljala za vozilom in ga začela ustavljati, da bi z voznikom izvedla postopek. Ob
pristopu policistov do vozila je voznik nenadoma

odpeljal, policista sta se takoj odpeljala za njim in ga
ponovno skušala ustaviti z
modrimi lučmi in zvočnim
signalom. Voznik je po pojasnilu policije nadaljeval
agresivno vožnjo skozi Vodice. Pri tem je zapeljal v
rdečo luč, nevarno prehiteval, vozil prehitro in s tem
ogrožal ostale udeležence v
prometu.
Na koncu naselja je bežeči voznik izgubil nadzor nad
vozilom in zapeljal na zelenico stanovanjske hiše, kjer je

trčil v betonsko ograjo. Sopotnik je zbežal iz vozila, voznik
pa je čez zelenice stanovanjskih hiš nadaljeval agresivno vožnjo proti Mostam pri
Komendi, kjer je moral zaradi gneče ustaviti, pri tem pa
ga je eden od policistov tudi
prijel. Pri vozniku so kasneje
odkrili pištolo z več naboji kalibra devet milimetrov.
Sopotnika, ki je predhodno zbežal iz vozila, je drugi
policist hitro dohitel in prijel. Pri njem so našli hladno
orožje – kovinski bokser.

Med bežanjem je tudi odvrgel vrečko, v kateri je bil kilogram prepovedane droge
kokain.
Kriminalisti
Policijske
uprave Ljubljana so zoper
oba osumljena odredili pridržanje, zasegli osebno vozilo in opravili hišni preiskavi,
kjer pa niso zasegli ničesar.
Enaindvajsetletni
voznik
osebnega vozila in dvajsetletni sopotnik sta osumljena
kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa
s prepovedanimi drogami,

Foto: PU Ljubljana

Policisti so prejšnji teden v Vodicah in Mostah pri Komendi prijeli osumljenca, stara dvajset in enaindvajset
let, ki sta imela pri sebi kokain in pištolo. Ljubljanski preiskovalni sodnik je za oba odredil pripor.

Osumljenca sta imela pri sebi kokain in pištolo.
voznik pa tudi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Glede nedovoljene posesti orožja
obeh osumljenih kriminalisti še zbirajo obvestila in bo
po vseh znanih okoliščinah

izveden ustrezen ukrep, so
sporočili s Policijske uprave
Ljubljana.
Osumljena so v petek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor.

www.gorenjskiglas.si

Kmetijstvo in gozdarstvo
Jutri se bo začela subvencijska kampanja
Izpolnjevanje in oddajanje zbirnih vlog za neposredna in druga kmetijska plačila bo letos zaradi epidemije novega koronavirusa potekalo na dva načina –
na daljavo s pomočjo spletne aplikacije ali s fizično navzočnostjo vlagatelja na vpisnem mestu, to je v pisarni kmetijskega svetovalca.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Jutri, v sredo, se bo
začela subvencijska kampanja, to je elektronsko izpolnjevanje in oddajanje zbirnih vlog za neposredna in
druga plačila. Kampanja bo
trajala do 6. maja oziroma za
zamudnike do 31. maja, vendar jim bo v tem primeru
agencija za kmetijske trge in
razvoj podeželja za vsak dan
zamude odtegnila en odstotek vrednosti plačil. Omenjeni roki bodo veljali, če zaradi epidemije covida-19 ne bo
večjih težav.
Kmetje sicer lahko sami
izpolnijo in oddajo vlogo,
vendar bo takih glede na
izkušnje prejšnjih let bolj
malo, večina se bo pri tem
obrnila na pomoč javne službe za kmetijsko svetovanje. Kot pravi Tomaž Cör,
vodja oddelka za kmetijsko

Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj / Foto: arhiv GG (Tina Dokl)
svetovanje pri Kmetijsko
gozdarskem zavodu Kranj,
bo letos zaradi epidemije
novega koronavirusa izpolnjevanje in oddajanje vlog
potekalo na dva načina.
Enostavnejše zbirne vloge
bodo poskušali pripraviti na

daljavo v komunikaciji z vlagatelji po spletni aplikaciji,
njihova fizična navzočnost
na vpisnem mestu bo potrebna le toliko, da bodo uredili vse glede podpisov, pooblastil in plačila. Izpolnjevanje in oddajanje zahtevnejših

vlog bo v celoti potekalo na
vpisnih mestih, prav tako
tudi v primerih, ko vlagatelji niso vešči komuniciranja
po spletni aplikaciji. Vlagatelji bodo morali na vpisnih
mestih spoštovati vsa pravila za preprečevanje širjenja
okužb, to pomeni, da bodo
morali priti na vpisno mesto ob določenem terminu,
vstopati posamično, nositi zaščitne maske, razkužiti roke ...
Še pred oddajo zbirne
vloge morajo tudi preveriti urejenost podatkov v registru kmetijskih gospodarstev (RKG), podatki o urejenosti gerkov (grafičnih enot
rabe kmetijskih gospodarstev) so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG.

Če podatki niso urejeni, jih
je pred izpolnjevanjem vloge treba urediti na upravni
enoti.

Na enajstih lokacijah
Na Gorenjskem bo pri
elektronskem izpolnjevanju
zbirnih vlog sodelovalo štirinajst kmetijskih svetovalcev, ki bodo svoje delo opravljali na sedežu izpostav Jesenice, Bohinj, Lesce, Tržič,
Naklo, Cerklje, Primskovo
in Škofja Loka, poleg tega
tudi v Žireh in na sedežu
zavoda v Kranju, vsak ponedeljek pa še v Spodnjih Gorjah. »Da bi preprečili gnečo
pred vrati vpisnih mest, se
morajo vlagatelji za izpolnitev vloge predhodno naročiti pri izbranem kmetijskem

svetovalcu. Naročijo se lahko že danes oziroma naj to
storijo čim prej. Če morajo
svetovalci zaradi poznih prijav v zadnjih dneh kampanje izpolniti po petnajst ali še
več vlog na dan, je verjetnost
prenosa okužb in napak pri
vnosu velika,« pravi Tomaž
Cör in dodaja, da bo cena storitve odvisna od trajanja vnosa. Zavod bo skladno s cenikom, ki ga je določil minister, za vsakih začetih trideset minut dela zaračunal
15,70 evra.

Letošnje novosti
Programsko obdobje kmetijske politike 2014–2020
gre h koncu, zato letos tudi
ni nekih velikih sprememb.
414. stran
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Trgovina Klasje vam ponuja:
 rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
 traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
 	novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,
Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,
Deutz, Hurlimann, Carraro,
 	rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,
plugi (tuji proizvajalci),
 	ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,
filtre, svetlobno opremo …,
 popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
 prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
 prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
 rezervne dele pošljemo po pošti.
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Slove prodaji
v
sorte

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

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

KIS SLAVNIK

Najzgodnejša slovenska sorta
ZRELOSTNI
RAZRED

BARVA

zelo
zgodnja

TIP JEDILNE
KAKOVOSTI

velik

KIS KOKRA

Za ekološko pridelavo
ZRELOSTNI
PRIDELEK
RAZRED

PRIMERNO
ZA V VRT

PRIDELEK

PRIMERNO
ZA V VRT

TIP JEDILNE
KAKOVOSTI

sred.
velik
zgod.
V prodaji tudi:

KIS VIPAVA

Zgodnja, z belim mesom

VRSTA PAKIRANJA V KG

25, 5 in 2,5

KIS KRKA

Bela, za ozimnico
ZRELOSTNI
RAZRED

PRIDELEK

pozna

zelo
velik

TIP JEDILNE
KAKOVOSTI

KIS SORA

Najbolj priljubljena
ZRELOSTNI
RAZRED

PRIDELEK

pozna

zelo
velik

TIP JEDILNE
KAKOVOSTI

SORTE SO VAM NA VOLJO V VSEH DOBRO
ZALOŽENIH TRGOVINAH S SEMENI!

in

KIS RAZOR

Rumena,
debela ozimnica

RWA Slovenija d. o. o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si
INFO: www.agrosaat.si in svetovalna služba Agrosaat

Odkupujemo hlodovino in celulozni les
ODKUP – POSEK,
Opravljamo celovite sanacije gozdov
SPRAVILO IN
PREVOZ
LESA
Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
Izvajamo posek in spravilo lesa
Strahinj 87 – NAKLO,
Tel.: 04 / 25 76 440,
Gojitvena dela
GSM: 051 / 358 368
Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
info@megales.si
www.megales.si
Ugodne cene in dobri plačilni pogoji
Megales – vaš partner pri odkupu, poseku in prevozu lesa
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KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

info@g-glas.si

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

Stari vzorci ne bodo prinesli lepše prihodnosti
POTREBUJETE
ê77.000 €
NOV TRAKTOR?
Cena:

»Položaj kmetov je takšen, da obstoječi vzorci delovanja v kmetijstvu ne bodo prinesli lepše prihodnosti,« ugotavlja Barbara Lombar, nova predsednica
sveta kranjske območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Cveto Zaplotnik

Babni Vrt – Na nedavni ustanovni seji sveta kranjske
območne enote zbornice so
za predsednico sveta izvolili Barbaro Lombar, gospodarico na kmetiji Pr' Vogarju v Babnem Vrtu in direktorico družinskega podjetja. V kmetijstvo je vpeta z

območjih, kjer je največje pomanjkanje kmetijskih
zemljišč, pripravljeni kot
najemniki obdelovati zemljo, a v teh primerih subvencijo pobere lastnik, ne najemnik. »Ta problem bi lahko precej zmanjšali z definicijo aktivnega kmeta oziroma z zaostritvijo pogojev,
kdo je lahko upravičen preje-

+ DDV

kmetovati ali lahko kmetujejo le na drugih kompleksih.
»V zadnjih letih se tudi na
večjih kmetijah pojavlja problem nezainteresiranosti za
prevzem kmetij, med mladimi zanimanje za poklic
kmeta vse bolj upada,« ugotavlja Barbara in navaja primere, ko nasledniki zaradi slabih razmer v kmetijstvu ne želijo zamenjati svoje službe za delo na kmetiji in se kmečko zavarovati. V
kmetijstvu namreč ne vidijo
prednosti, saj delo na kmetiji zahteva vsakodnevno
obveznost, osebni dohodki v
kmetijstvu so nizki ... »Kmetje imajo še vedno tudi zelo
nizke pokojnine. Če v starosti potrebujejo dodatno oskrbo, so potem breme svojim
otrokom,« pravi Barbara in
poudarja: »Tega si s trdim
delom res niso zaslužili.«

Fendt 209 S Vario Gen3 Power

ê Prednja hidravlika, prednji kardan,
ê 75 l hidravlična črpalka, 3 pari hidravličnih ventilov,
»Na Gorenjskem imamo veliko kmetij, na katerih
ê mehansko
se poklicno ukvarjajo s kmetovanjem, a tudi
veliko vzmetena kabina, ročna klima,
kmetij, na katerih se s kmetijstvom ukvarjajo v
ačno vsivzmeten sedež, TMS,
ê zrtudi
prostem času. Oboji naredijo veliko za to, da
drugi lahko živijo v lepem, obdelanem okolju. Za to
vzmetena prva prema, dvocevne zračne zavore,
se je kmetom včasih treba tudi zahvaliti,« jeêdejala
Barbara Lombar in pozvala tudi k strpnosti med kmeti
ê navaden
in preostalimi vaščani. »Tisti, ki prihajajo živet
na priklop
podeželje, naj se zavedajo, da so na vasi, kmetje pa naj
za dobre odnose dobronamerno stopijo kakšen korak
nazaj.«
delom na kmetiji ter z udejstvovanjem pri Zvezi slovenske podeželske mladine in v
Društvu kranjske in tržiške
podeželske mladine, kjer je
tudi predsednica.

Pomanjkanje zemljišč in
razdrobljenost parcel
Kot pravi, je v kmetijstvu
veliko problemov. Omenja le nekatere, med drugim
potrebo po definiciji aktivnega kmeta. Zdaj se namreč dogaja, da so kmetje na

ê

Cena:

92.000 €

mnik plačil za ukrepe kmetijske politike,« pravi Barbara in dodaja, da je na Gorenjskem marsikje problem tudi
razdrobljenost zemljišč, pri
tem pa za komasacije ni
velikega zanimanja. Nekatere kmetije tudi še vedno
nimajo dokončno rešenih
denacionalizacijskih problemov; znani so primeri, ko so
kmetije po denacionalizaciji postale solastnice zemljiških kompleksov, vendar na
teh kompleksih ne morejo

+ DDV

Nakup zemljišč
omogočimo kmetom

SEDAJ JE PRAVI ČAS!

Vrhunski in vsestranski traktorji
Fendt so vedno najboljša izbira!

Pri prometu s kmetijskimi zemljišči nova predsednica ugotavlja, da nekateri »kmetje« z denarjem,
zasluženim v drugih dejavnostih, kupujejo kmetijska zemljišča, zato dosegajo zemljišča tudi zelo visoke cene, ki jih ne more prenesti nobena kmetijska proizvodnja. Velik interes je za
nakup kmetijskih zemljišč v
bližini naselij ter poslovnih

Fendt 312 Vario Gen4 Power

Barbara Lombar, nova predsednica sveta kranjske območne enote Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič

in obrtnih con, pri tem pa se
kot kupci pogosto pojavljajo podjetniki, ki imajo poleg
osnovne dejavnosti registrirano tudi kmetijsko. »Čudi
me, da se v zadnjem letu
kot aktiven kupec pojavlja
tudi sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki tako pri
nakupu konkurira lokalnim
kmetom in zvišuje ceno. S
tem res ne pomaga kmetijam, še zlasti ne živinorejskim, ki imajo zaradi pomanjkanja zemljišč resne probleme pri izpolnjevanju

Funkcionalno opremljen traktor tokrat
s 4-letnim podaljšanim jamstvom* in
ugodnim financiranjem - samo za naročila,
prejeta do 31. marca 2021.
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Vsi traktorji iz nove serije
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zahtev in omejitev nitratne
direktive.«

Spodbudimo rejo krav
dojilj
V naslednjem programskem obdobju skupne kmetijske politike bi bila po mnenju Lombarjeve zelo dobrodošla ponovna finančna spodbuda za rejo krav dojilj, saj
bi s tem prispevali k ohranitvi majhnih kmetij in kmetij na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetovanje. Kot ugotavlja, v Sloveniji

primanjkuje telet kombiniranih in mesnih pasem, zato
jih rejci uvažajo. S finančno
podporo bi spodbudili rejo
krav dojilj, s tem bi kmetije pridobile svoja teleta, kar
je tudi eden od pogojev za
vključitev v shemo Izbrana
kakovost. Problem je tudi,
da ekološke kmetije in kmetije na območjih z ekstenzivno rejo dosegajo cene, ki so
občutno prenizke, vsaj v primerjavi s cenami goved iz
intenzivne reje.
15. stran

Jutri se bo začela
subvencijska kampanja
313. stran
»Morda je še najpomembnejša sprememba ukinitev
samodejnega prenosa plačilnih pravic v primeru spremembe nosilca med člani kmetije in samodejnega
prenosa na drugega nosilca
po že oddani zbirni vlogi. Te
prenose je treba urediti čim
prej, vsekakor pa najkasneje
do 28. februarja, saj bodo le
tako lahko do tega roka oddali vlogo za prenos plačilnih
pravic in pravice prenesli na
novega nosilca. Nekaj sprememb je tudi pri podpori
za zelenjadnice, novost je
proizvodno vezano plačilo
za rejo drobnice. Za ukrep
Dobrobit živali – drobnica
je zbirno vlogo in zahtevek
treba oddati najpozneje do
5. maja,« pravi Tomaž Cör
in dodaja, da bodo v Kmetijsko gozdarskem zavodu
Kranj izvedli tri spletna izobraževanja o novostih pri
ukrepih kmetijske politike.

Vlagatelji lahko podrobnosti o ukrepih najdejo na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, lahko pa se o njih pozanimajo
tudi pri lokalnih kmetijskih
svetovalcih.
V Kmetijsko gozdarskem
zavodu Kranj pričakujejo,
da bodo v elektronski sistem
agencije za kmetijske trge in
razvoj podeželja vnesli okoli
3700 zbirnih vlog. »V sedanjih epidemioloških razmerah bo to za nas velik zalogaj,
a kljub temu smo na podlagi
lanskih izkušenj optimistični in bomo pravočasno končali delo, če le ne bo drastičnega poslabšanja zdravstvenih razmer, tako pri vlagateljih kot pri svetovalcih. Računamo tudi na potrpežljivost
vlagateljev, še zlasti v primerih, ko aplikacija za vnos
podatkov ne deluje ali deluje slabo, saj v takih primerih
svetovalci ne morejo storiti ničesar drugega kot to, da
počakajo na odpravo težav.«

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

Problem je tudi neenakost z drugimi državami
Evropske unije pri sredstvih
za varstvo rastlin. Ta neenakost se po mnenju Lombarjeve kaže v tem, da Slovenija
v premajhnem obsegu izvaja določbe evropske zakonodaje glede sistema vzporednega trgovanja s fitofarmacevtskimi sredstvi, izrednih dovoljenj in registracije za nujne potrebe, s tem pa
slovenske pridelovalce tudi
glede tehnologije postavlja
v neenakopraven položaj v
primerjavi z drugimi pridelovalci v Evropski uniji. »Po
eni strani bi z nadstandardnimi omejitvami radi omejili pridelavo hrane in zagotovili obdelanost krajine, po
drugi strani postajamo vse
večji uvozniki hrane,« pravi Lombarjeva in dodaja: »Z
bojaznijo pričakujemo spomladanske mesece, ko se bo
na trgovskih policah pojavil
krompir iz severne Afrike,
na drugi strani pa imajo naši
kmetje še zdaj polna skladišča gorenjskega krompirja, ki
na veleprodajnem trgu dosega cene, ki ne pokrivajo niti
tretjine lastne cene.«

Na razpisih manj točk za
gorenjske kmetije
Lombarjeva opozarja tudi
na problematiko javnih
razpisov za različne ukrepe kmetijske politike, ki jih

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
objavlja ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in izvaja agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Kot pravi, večina gorenjskih kmetij pri teh razpisih,
še zlasti pri razpisu za naložbe na kmetijskih gospodarstvih, ne izpolnjuje razpisnih
pogojev in dosega manj točk
samo zato, ker so na Gorenjskem, kjer je v primerjavi s slovenskim povprečjem
nižja stopnja brezposelnosti, nižja starost kmečkih gospodarjev, manj vključenih v
ukrepe Kmetijsko-okoljskega podnebnega programa
(KOPOP) ... »Samo zato, ker
so na Gorenjskem, dobijo
lahko tudi 30 odstotkov manj
točk. Če ne bi bile na Gorenjskem, bi imele bistveno večje možnosti za pridobitev
finančnih podpor,« ugotavlja Lombarjeva in dodaja, da
si bo v območni enoti zbornice prizadevala za »prevetritev« točkovanja pri razpisih.
Lombarjeva si želi tudi
dobro sodelovanje z občinami, pri tem pa pričakuje, da
občine kmetijstva ne bodo
obremenjevale z visokimi
komunalnimi prispevki. Z
zmanjšanjem teh prispevkov bi občine močno pomagale kmetijam, ki imajo prostorske probleme, a morajo
za selitev na novo lokacijo
pridobiti dodatno zemljišče
za kmetijsko gradnjo.

info@g-glas.si
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Visoka stopnja ogroženosti
V Sloveniji velja od 23. januarja dalje visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih
prašičih, od konca lanskega leta pa tudi zakon o nujnih ukrepih.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin je izdala sklep, po
katerem velja od 23. januarja dalje na celotnem ozemlju
države visoka stopnja ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.
Uprava se je za to odločila
zaradi neugodne epizootiološke situacije v sosednjih
državah, še zlasti na Madžarskem, kjer se je lani število primerov afriške prašičje
kuge pri divjih prašičih v primerjavi z letom prej potrojilo, bolezen pa se je razširila
proti zahodu države še v eno
regijo. Bolezen se je lani pri

Država spodbuja upravljavce lovišč k lovu na divje
prašiče tudi s finančnimi spodbudami. Za vsako
odstreljeno žival obeh spolov v prvem življenjskem
letu in za vsako žival ženskega spola znaša spodbuda
sto evrov, za druge kategorije divjih prašičev moškega
spola pa petdeset evrov.
divjih prašičih na novo pojavila v dveh evropskih državah – v Nemčiji in v Srbiji,
pri domačih prašičih pa se je
na novo pojavila v Moldaviji
in na Slovaškem.
Z dnem razglasitve visoke
stopnje ogroženosti so v Sloveniji začeli veljati nekateri
ukrepi iz nedavno sprejetega zakona o nujnih ukrepih
zaradi afriške prašičje kuge

pri divjih prašičih. Prepovedano je premeščanje divjih prašičev iz lovišč in obor
na druge lokacije v Sloveniji,
prav tako pa tudi sprejemanje živih divjih prašičev iz
drugih držav Evropske unije in iz tretjih držav. Upravljavci lovišč morajo izvajati intenzivni odstrel divjih prašičev, pri tem pa lahko uporabljajo tudi posebno

opremo, ki sicer v normalnih razmerah ni dovoljena – umetni vir svetlobe,
nočno optiko ... Na krmiščih, do katerih imajo dostop tudi divji prašiči, je prepovedano krmljenje z živalskimi stranskimi proizvodi.
Pri lovu je treba izvajati biovarnostne ukrepe, kot so čiščenje in razkuževanje obutve, vozil in opreme, potrebno pa je tudi vodenje podatkov o udeležencih skupinskega lova in ustrezno ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi. Najdbo morebitnih poginulih divjih prašičev je treba čim prej prijaviti centru za obveščanje na
številko 112.

Milijon evrov za sanacijo gozdov

Razglasili rezultate licitacije lesa

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v
okviru javnega razpisa namenila milijon evrov za sanacijo
gozdov, ki so jih poškodovali žledolom, vetrolom in podlubniki. Na razpis, ki se je končal 16. oktobra lani, je prejela 263
vlog, pred kratkim pa je 215 upravičencem izdala odločbe o
dodelitvi denarja. Preostale vloge je zaradi porabe denarja ali
neizpolnjevanja pogojev zavrnila.

Kranj – Z razglasitvijo rezultatov se je v četrtek v Pamečah pri
Slovenj Gradcu končala letošnja, že 15. licitacija vrednejših
sortimentov lesa. Na licitaciji je bilo 3711 hlodov 35 drevesnih
vrst. Najbolj zadovoljen je licitacijo zapuščal prodajalec, ki je
za hlod gorskega javorja rebraša iztržil 11.575 evrov za kubični
meter. Odlične cene so dosegli tudi posamezni hlodi hrasta,
črnega oreha, bresta, macesna, smreke in hruške.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
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Veliko pobud za gozdarske
in lovske načrte
Cveto Zaplotnik
Kranj – V Zavodu za gozdove Slovenije so lani začeli izdelavo novih desetletnih
območnih načrtov za štirinajst gozdnogospodarskih
in petnajst lovskoupravljavskih območij, med katerimi so tudi blejsko, kranjsko in ljubljansko gozdnogospodarsko območje ter
gorenjsko, triglavsko in
kamniško-savinjsko lovskoupravljavsko območje. Od
1. novembra do 31. decembra so zbirali pobude, odziv
je bil zelo dober, prejeli so
jih več kot tristo. Največ so
jih dale nevladne organizacije, predvsem lovske in

Predstavitev rezi in
oskrbe jagodičevja
Zgornje Gorje – Radovljiška
izpostava Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj bo v petek, 26. februarja, z začetkom
ob desetih dopoldne pripravila na kmetiji Mateje Reš v
Zgornjih Gorjah prikaz rezi in
predstavitev oskrbe jagodičevja. Alenka Caf, specialistka
za sadjarstvo v Kmetijsko
gozdarskem zavodu Ljubljana, bo v novem Reševem
nasadu jagodičevja na desni
strani ob cesti Zgornje Gorje–Poljšica prikazala rez maline, robide, ribeza in aronije,
predstavila pa bo tudi oskrbo jagodičevja. Udeleženci
naj zaradi epidemije novega
koronavirusa spoštujejo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (razmik
dva metra, uporaba mask in
razkužila).

naravovarstvene organizacije ter društva zasebnih lastnikov gozdov, veliko pa tudi
lastniki gozdov. V zavodu
so jih razvrstili v dvanajst
tematskih sklopov, o katerih
bodo razpravljali na delavnicah, ki jih bodo organizirali v
naslednjih mesecih. Nekatere pobude ne zadevajo načrtov, ampak drugo tematiko,
kot na primer problematika velikih zveri; nekaterih
pa tudi ni možno uresničiti
brez spremembe predpisov.
Zavod za gozdove v načrtih na podlagi analize preteklega gospodarjenja in želenega prihodnjega razvoja
določi cilje in ukrepe za njihovo doseganje.

info@g-glas.si
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Ustanovili protestni odbor
Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je zaradi neurejenih razmer na
kmetijskih trgih ustanovil protestni odbor.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Svet kmetijsko-gozdarske zbornice je zaradi
neurejenih razmer na kmetijskih trgih že na seji pred
božičnimi prazniki zahteval
od vlade in trgovcev, da do
konca letošnjega januarja
uresničita zahteve zbornice,
sicer bodo začeli priprave
na protestne aktivnosti. Ker
se razmere odtlej do danes
niso izboljšale, je svet zbornice uresničil grožnjo in
na seji prejšnji teden ustanovil protestni odbor, ki ga
bo vodila zbornica oziroma

Prva naloga protestnega
odbora bo oblikovanje
zahtev in določitev
načina delovanja.
v njenem imenu predsednik Roman Žveglič, v njem
pa bodo tudi predstavniki
drugih nevladnih organizacij. Prva naloga protestnega
odbora bo oblikovanje protestnih zahtev in določitev
načina delovanja.
Spomnimo:
Zbornica
zahteva od trgovcev pravično razdelitev cene med

člene v verigi preskrbe s hrano oziroma takšno ceno, ki
bo pokrila stroške pridelave, večjo ponudbo slovenske hrane v trgovskih verigah po primernih cenah in
transparentno oglaševanje
brez zavajanja potrošnikov,
od vlade pa vzpostavitev sistema masnih bilanc, zagotavljanje sledljivosti in porekla
vseh sestavin živil, učinkovit
nadzor nad poreklom, spoštovanje pogodbenih obveznosti, zagotavljanje lokalno pridelane hrane v javnih
zavodih in prepoved zavajajočega oglaševanja.

OPREMITE VAŠ
TRAKTOR Z
NAKLADALNIKOM

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

IN PREZRAČEVALCEV

Prodaja vrtnih strojev različnih
proizvajalcev, servis in popravilo vseh
vrtnih strojev na naši lokaciji!

Izposoja
za travo.
prezračevalnika
DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155,GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

Euro globtrade, d.o.o. Voklo 49, 4208 Šenčur

euro-globtrade.si info: 041 208 568 / 040 437 135

Invalidsko podjetje Želva
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,
bloka, naselja ali podjetja.
Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt,
pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta
in vzdrževanje hiše za vas ne bo
več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:

04 515 03 80 ali 031 869 780.

ŽELVA D.O.O., ULICA ALME SODNIK 6, 1000 LJUBLJANA

RETRA, d.o.o.,PRAPROTNA POLICA 34, CERKLJE

AKCIJA PREKOPALNIKOV

čna
Brezpla
a
montaž
m
na Vaše
domu.

LARIX GT, d.o.o., Belska cesta 38, 4205 Preddvor
T: 04/255 66 10, I: www.lindner.si, E: larixgt@siol.net

NJIHOV POSEBNI GOST
JE PUBLIKA
Pravijo, da na prvi pogled kot osebe in glasbeniki sploh ne sodijo skupaj. A kljub temu jih povezuje
velika želja po ustvarjanju kakovostne glasbe. Benjamin Burgar, Aleš Gerkman, Klemen Jelenc, Matej
Naglič in Tilen Stenovec so člani zasedbe Posebni gostje.
Maša Likosar

V

sak član razmišlja po svoje, posluša drugačno
glasbo, ima drugačne poglede
na svet, je enostavno drugačen in ravno zaradi te raznolikosti, pravijo Posebni gostje, se tako dobro ujamejo. Stkali so pristne odnose,
polne humorja, ki se najbolje odražajo v njihovi glasbi.
»Energija med nami je taka
kot naša glasba, nekaj posebnega je in jo je težko opisati le z besedami. Je iskrena
in nič kaj dosti zadržana. Ta
energija se čuti tudi pri igranju priredb. Smo zelo sproščeni in preprostosti,« so
dejali sogovorniki. Označijo se kot indie pop-rok skupina. »Naša raznolikost poskrbi za unikaten spoj idej,
ki ustvari zanimivo in posebno celoto. Dejali so nam
že, da imamo svoj prepoznavni zvok, in to nam veliko pomeni, saj tako dobimo potrditev, da smo posebni,« so povedali. Njihovo
posebnost in hkrati poslanstvo odraža tudi ime Posebni gostje. »Namesto rivalstva med glasbeniki želimo
z njimi sodelovati, se med
seboj podpirati in pomagati. Bili smo že v stiku z glasbeniki, kot so Mi2 in Siddharta, ter sodelovali s Čedahuči in Fed Horses. Navado
imamo, da na svoje koncerte
povabimo različne goste, ki
igrajo ali pojejo z nami. Vsakič pa je naš posebni gost

ostali brez dveh velikih nastopov na Castle festivalu in festivalu Škisova tržnica. Zadnji
nastop v živo, ki je bil hkrati tudi virtualni nastop, smo
imeli v Mariboru na natečaju Šourock, kjer smo prišli v
finalni izbor.«
Posebni gostje stremijo k
ustvarjanju kvalitetne glasbe, ob kateri bodo uživali oni
sami in tisti, ki jo bodo poslušali. Obenem si želijo prepoznavnosti v slovenskem
prostoru. Poigravajo se tudi
z mislijo o izdaji albuma, ki
bi združeval že izdane pesmi
in tiste, ki jih še pripravljajo.
V spomladanskih mesecih

načrtujejo manjšo turnejo, ki bo nosila ime Ob jezeru. »Nastopati nameravamo
ob slovenskih jezerih, saj
želimo združiti vizualno in
glasbeno lepoto. Kdaj in kje
bomo igrali, bomo sporočili na socialnih omrežjih,«
so pojasnili. Tujina za zdaj
še ni njihov cilj, a si nekoč
v prihodnosti želijo prodreti tudi izven meja Slovenije. »V prvi vrsti smo realni,
zato se želimo najprej uveljaviti na slovenskem trgu in
zagotovo drži, da zelo radi
ustvarjamo novo glasbo v
slovenskem jeziku,« so sklenili Posebni gostje.

EMA 2021 BO
Zgodila se bo v duhu prisotnosti novega
koronavirusa konec tedna, v soboto, 27. febraurja.

Benjamin Burgar (glavni vokal, akustična kitara), Aleš Gerkman (bas kitara, spremljevalni
vokal), Klemen Jelenc (bobni, tolkala), Matej Naglič (električna kitara, spremljevalni
vokal) in Tilen Stenovec (električna kitara, spremljevalni vokal) so člani zasedbe Posebni
gostje. / Foto: Tjaša Eledhwen
nedvomno tudi publika,« so
nam zaupali.
Izdali so že pet avtorskih
skladb, pod katerimi so kot
avtorji podpisani vsi. »Benjamin ima trenutno največ vloge pri pisanju besedil, zelo ustvarjalen je tudi
Matej. Sicer pa naša glasba,
ki je vedno prežeta s čustvi,
nastaja na skupnih vajah.
Inspiracija zanjo pogosto
izhaja iz naših življenj ter
izkušenj. Navdih črpamo iz
dogodkov, ki so se nam zgodili, slik, neba, zvezd in ljubezni. Pa ne samo tiste ljubezni, ki jo čutimo drug do
drugega, ampak tudi ljubezni do življenja, preizkušenj
in sanj,« so pojasnili. Zadnja skladba, ki so jo izdali,
nosi naslov Moč spomina in

govori o tem, da so spomini tisti, ki oblikujejo človeka.
Skladba je sicer stara že več
kot eno leto in že marca lani
so želeli posneti videospot
zanjo, vendar so morali načrt
zaradi fizičnih in finančnih
omejitev zavreči oziroma
zamakniti. Sporočajo, da ga
bodo izdali v naslednjih tednih. »Skladba opisuje zasanjano razmišljanje človeka o
norih stvareh, neumnostih,
ki jih je doživel, in tudi tem,
kaj vse ga še čaka v prihodnosti. Naš namen je, da poslušalce ob poslušanju spodbudimo k razmišljanju o njihovem življenju in spominih. Premalokrat se namreč
zazremo vase in smo sami s
svojimi mislimi,« so povedali in še zaupali, da je v času

epidemije nastal njihov prvi
uradni videospot, in sicer za
pesem Ujeta.
Epidemija pa je tako kot
drugim glasbenikom tudi
njim vzela koncerte, ki so
bili zanje ena izmed glavnih
motivacij. »Pa ne zaradi prihodka, ampak zaradi energije, ki smo jo imeli med seboj
in jo delili s publiko. Vsi zelo
pogrešamo odre, publiko in
to je tudi eno glavnih gonil,
da skupina še naprej deluje.
Na drugi strani nam je morda
epidemija celo koristila, ker
smo se nekoliko odpočili od
glasbe, imeli smo čas za razmislek, za odkrivanje samih
sebe,« so dejali in nadaljevali: »Vsekakor je bilo leto 2020
velika preizkušnja tudi za nas.
Zaradi strogih ukrepov smo

Š

Alenka Brun

ov bo posvečen pripravam Ane Soklič
na Emo in Pesem
Evrovizije, v oddaji
pa se bodo spomnili 60. obletnice prvega nastopa nekdanje skupne države na Pesmi Evrovizije.
Ana Soklič bo na Emi
2021 predstavila zgolj eno
skladbo, s katero bo zastopala RTV Slovenija na letošnji Pesmi Evrovizije. Skladba je bila izbrana med prispelimi 191 skladbami na javno vabilo in na vabilo avtorjem s strani letošnje evrovizijske predstavnice.
Vse prispele skladbe sta
ocenjevali dve strokovni
komisiji in se na koncu odločali med tremi skladbami.
»Pesem, ki je izbrana, to je
Ana,« je komentiral izbrano
skladbo eden članov strokovne komisije.
Ana Soklič pravi, da je z
izbrano skladbo izjemno
zadovoljna, je pa dejstvo, da
skladba lahko zveni odlično

v interpretaciji drugega pevca, a v njeni povsem drugače. »In ne, ni balada,« je še
namignila Ana.
Skladbo bomo torej slišali
prvič v oddaji EMA 2021, ki
bo na sporedu 27. februarja
2021 ob 20. uri. Je v angleščini, v ekipi, ki jo je ustvarila,
pa je tudi avtor mnogih uspešnic. Sodeloval je na primer
tudi z Miley Cyrus, njegova
skladba pa je že zmagala na
Evroviziji v zadnjem desetletju. Vendar bomo več o tem
izvedeli konec tedna ...
Emo 2021 bosta iz studia
1 Televizije Slovenija vodila Lea Sirk in Nejc Šmit. Leo
veseli, da bo Ema tokrat drugačna, netekmovalna, Nejc
Šmit, ki bo letos Emo vodil
drugič, dodaja: »To bo moja
druga EMA in ne moreta si
biti bolj različni. Zmagovalka je letos uradno znana že
pred začetkom, tekmovalnosti ne bo, telefonskega glasovanja ne bo. Ampak brez
skrbi, bomo že našli kakšno
temo za čivke na Twitterju,
saj Emo vodim z Leo Sirk.«
(smeh)

Prireditev EMA 2021 bosta iz studia 1 Televizije Slovenija
vodila Nejc Šmit in Lea Sirk. / Foto: arhiv RTV SLO (Adrian Pregelj)
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

MUZIKALNI PUST
Mladi glasbeniki iz Glasbene šole (GŠ) Kranj so s svojimi pustnimi nastopi »na daljavo« poskrbeli za
veliko zabave ob dobri glasbi.
Mateja Rant

M

ladi
glasbeniki
so
v času epidemije prikrajšani za
nastope v živo pred publiko, zato se v Glasbeni šoli
Kranj trudijo, da njihovo ustvarjalnost predstavijo vsaj s pomočjo spleta. V
decembru so tako na daljavo posneli glasbena božična voščila, februarja so ob
kulturnem prazniku predstavili slovenske skladatelje, za pusta pa so se našemili ter poskrbeli za zelo
zabavne in prisrčne nastope. Ogledati si jih je

Navdušili so tudi harmonikarji z »A je to?«. / Foto: zajem zaslona

PESMI MLADIH
Šopek rož
Vse tri skupaj
pa tvorijo
najlepši šopek rož.

Rdeča vrtnica
šepeta
nežne besede
ljubezni.

Rdeče, rumene
in bele,
vse dišeče in prelepe.

Rumena vrtnica
trepeta
zaradi zavisti
in ljubosumja.

Mateja Rant

M

Tako kot so si rože med seboj različne, smo si tudi ljudje.
Oblečeni smo v različne barve, enkrat v rumene, drugič v
rdeče ali bele. Vsaka posebej je lepa in edinstvena. Meta

ed počitnicami se bodo
otroci
lahko na daljavo pridružili tudi različnim zanimivim
delavnicam. V OpenLabu
bodo v sodelovanju z Mestno

Pesmi pošljite na elektronski naslov
pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Pustni nastop pihalnega oddelka / Foto: zajem zaslona
je to?, trobila so zbudila Mojstra Jaka, pihalci so se prelevili v Pink Panterje, baletniki so
uprizorili Živalski karneval ...
Tako učencem tudi na daljavo poskušajo osmisliti pouk
inštrumentov, jim pričarati
pozitivno vzdušje in zgraditi

medsebojno zaupanje, je še
dejala Petra Mohorčič, ki jo
veseli, da je pretekli teden
individualni pouk spet stekel
v učilnicah, kar so zelo težko pričakovali. »Res smo bili
veseli, ko je šola spet začela
doneti, igrati in se smejati …«

POČITNIŠKE DELAVNICE

Monika

Bela vrtnica
plaho
gleda naokoli
in občuduje.

POTOVANJA

mogoče na Youtube kanalu GŠ Kranj.
»Učenci so se s pomočjo
staršev in ob spodbudi učiteljev res potrudili, in to v času,
ko je delo potekalo na daljavo,« je nad izdelki mladih
navdušena ravnateljica Petra
Mohorčič. Učenci so več tednov pripravljali vsak svoj pustni posnetek. »Vsak oddelek
si je izbral eno skladbo in nastala je pisana druščina nastopov.« Predstavilo se je okrog
sto od skupaj 520 učencev
na različnih inštrumentih.
Pianisti so zaigrali uvodno
temo iz The Muppet Showa, na brenkalih so se podali v lov na Zorra, godalci so
zabavali v vlogi klovnov, harmonikarji so se spraševali A

HRANA



DOGODIVŠČINE



MOŠKI

občin Kranj za učence od šestega razreda dalje v četrtek, 25.
februarja, ob 9. uri pripravili brezplačno delavnico animiranja na daljavo z naslovom Vsa življenja plastelina. Ob zapolnitvi prijav bodo
razpisali še dodatne termine,
in sicer prav tako v četrtek še
ob 12. uri ter v petek ob 9. in
12. uri. Zabavne in poučne


ŽENSKE



delavnice vsako popoldne pripravljajo tudi v javnem zavodu Triglavski narodni park.
Nova ideja za počitniške dejavnosti je vsak dan objavljena na njihovi Facebook strani in Youtube kanalu. Izdelovali bodo simpatičnega ježka, se podali na lov za kulturno dediščino, spoznali pravi
zimski obraz in ugotovili, da

POTOVANJA



VINO



kaša ni le za ptice. Zveza za
tehnično kulturo Slovenije pa
med počitnicami organizira
Zimske Zotkine dneve odprtih vrat. Za otroke in mlade
so pripravili sedem spletnih
predavanj in delavnic s področja znanosti, naravoslovja
in tehnike. Udeležba na vseh
aktivnostih je brezplačna, treba pa se je prijaviti.

HRANA



ŽENSKE

KJE SPIJO »HOLLYWOODARJI«
Alenka Brun

S

te igralka, zvezdnica svetovnega formata, ki izve, da bo
nekaj kadrov novega filma ali videa
ali reklame snemala v majhni deželi pod Alpami, ki se
imenuje Slovenija. Imena
ne slišite prvič, a o njem niti
ne razmišljate, saj imate za
seboj ustroj ljudi, ki vedno
poskrbijo, da je vse urejeno.
Vprašajo vas morda še o osebnih željah. Če pa ste vseeno
bolj zvedave narave in bi vas
kaj več zanimalo o Sloveniji, bi vam najverjetneje postregli z opisom: lepa, zelena,
majhna, z dobro hrano, ima
morje in gore; morda dodali
še, da je Trumpova soproga
iz Slovenije.
Za lokacijo snemanja
naj bi filmarji tokrat izbrali

smučišče Krvavec. Razlog
verjetno obstaja. Morda je
čisto tehnične narave. Najbolj primerna lokacija za
potrebe snemanja? Morda
se bo komu slišalo čudno,
ampak vprašanje je, ali ni
snemanje pri nas na izbrani
lokaciji za vso ekipo s stroškovnega vidika cenejše, kot
če bi izbrali kakšno domače
mondeno letovišče. Zagotovo pa je pol manj stresno,
saj gospe, ki naj bi te dni snemala na Krvavcu, najverjetneje ne bodo oblegale množice niti pri smučarjih ne bo
vzbujala prevelike radovednosti, saj so ti veseli, da končno lahko – glede na situacijo okoli covida-19 – sploh
smučajo.
Ko se je pred leti v Sloveniji nekajkrat ustavila bollywoodska karavana, skrivnosti ni bilo. Slovenska
predstavnica je za novinarje

organizirala termine fotografiranj, se dogovorila za
ure pogovorov z režiserjem
in glavnima igralcema, ki
sta v Indiji verjetno še bolj
popularna kot ameriške
filmske zvezde po svetu.
Tudi nekatera znana igralska imena svetovnega formata so Slovenijo v preteklosti že obiskala, kar smo
izvedeli velikokrat šele ob
odhodu z njihovih družbenih profilov. Nekateri, kot je
to priljubljeni turški igralec
Burak, so imeli po Sloveniji
– bi lahko rekli – kar turnejo.
Ben Affleck se je na primer
v preteklosti odzval na (plačljivo) povabilo in se udeležil
gala dogodka v Ljubljani. Pa
tudi Krvavec je v preteklosti že gostil znana in manj
znana imena evropskega in
svetovnega formata, a vseeno gre tokrat za precej vroče
igralsko ime iz Hollywooda.

V bistvu je bilo pričakovati, da bo vse zavito v tančico
skrivnosti in s kupom retoričnih vprašanj ter posledično
tudi odgovorov.
Prva podana informacija je bila, da je v Slovenijo prispela Scarlett Johansson, potem je to ime kmalu zamenjalo ime Naomi
Watts. Komercialna televizija, ki je o tem poročala, je
govorila s predstavnikom
RTC Krvavec Lukom Vrančičem, ki tudi nam kasneje
ni vedel povedati več, kot je
povedal že za televizijo.
Na Krvavcu naj bi se nekaj
dogajalo, nastanitvene kapacitete so bile rezervirane,
vendar v času, ko smo poizvedovali, ali bo Naomi na
Krvavcu snemala štirinajst
dni, en dan, dva dni ..., do
kakega pametnega odgovora nismo prišli. Naj bi sicer
v okolici zanjo najeli objekt,

Je gorenjski grad lahko nastanitev ravno dovolj odprtega
in hkrati zaprtega tipa za ameriško filmsko zvezdnico kova
Naomi Watts?
kar bi v Ameriki že vse t. i.
paparace pognalo v avtomobile in bi se ves konec tedna
potikali po Cerkljah in okolici ter iskali objekt, v katerem
je igralka nastanjena. Vsekakor je v teh dneh svoje prispevala tudi prisotnost novega koronavirusa. Tako nam
ostane le sklepanje: kaj bi
bilo dovolj dobro recimo za
igralko kova Naomi Watts?
Odvisno seveda tudi od karakterja in želja same igralke.
Grad Strmol morda? Kakšna
počitniška hiša na samem

oziroma modernejši vikend
na Ambrožu pod Krvavcem?
Chalet Alpinka na primer?
Premorejo v Dvorjah ali Gradu primerno nastanitev? Če
pa pogledamo širšo sliko, je
lahko nastanjena tudi v najboljši suiti kakšnega ljubljanskega hotela, kot sta to
recimo Austria Trend Hotel
in Slon. Tudi manjši hotel v
centru Kranja bi prišel v poštev … Možnosti je kar nekaj.
Na koncu nekega zaključka ne moremo narediti – lahko rečemo le: vse je mogoče.
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Najini mostovi z marcem prihajajo na Pop TV
Medtem ko so naročniki Voya že dobili prve vtise o razpletu dogajanja zgodbe v srčiki Vipave, težko pričakovana, zaključna sezona Najinih mostov na Pop TV prihaja že prvi dan marca. Dolina Vipave, Baroni, dr. Bevk,
ljubezen, prepiri, razkritja so bili tisti, ki so zaznamovali zaključek druge sezone serije. Na pragu zaključne
sezone smo lahko spremljali novo razporeditev moči in
Kristjanovo spoznanje, da ga ljubezen njegovega življenja le ni izdala. A pot do njune ljubezni bo vse prej kot
enostavna. Zaključno sezono bodo razburkali tudi novi
liki. Nekateri bodo pomembno prispevali k zasuku zgodbe, spet drugi bodo v Vipavo prinesli kopico prijateljskih
vezi in svežih ljubezenskih iskric. V vlogi raziskovalnega
Sandija bomo lahko spremljali Matica Valiča, v vlogo
romantične Maje je stopila Veronika Železnik, pravično
pravnico Patricijo upodablja Gorka Berden, skrivnostno
Lidijo Alenka Tetičkovič in novega lekarnarja Blaž Setnikar. Bo na koncu zmagala ljubezen? Začetek odgovora
boste lahko začeli spremljati ob 20. uri prvega marca,
medtem ko si vseh 28 epizod sezone lahko že ogledate
na Voyu.

Galanten gospod z Bleda, poln anekdot in zanimivih prigod, Mirko Vovk je 13. januarja dopolnil
častitljivih devetdeset let. Kot fotograf je bil prisoten na številnih diplomatskih dogodkih, znan je
kot vsestranski športnik in vrhunski pilot.
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»Trikotnik«
Prosim, če mi poveste, ali se
kdaj rešim svojih težav. Moje
breme je pretežko za samo
enega človeka.
V preteklosti ste doživeli veliko razočaranj, ampak počasi
boste morali vse to pustiti za
seboj. Kajti prihodnost je jutri,
včeraj pa vse tisto, kar je bilo.
Veliko je ljudi, ki vas imajo radi,
dovolite jim, da vam pomagajo. Ne odrivajte jih stran. Breme bo takoj lažje. Srečno.

8

REŠITEV

»Kozorog«
Zanima me, ali kdaj spoznam
pravo dekle. Kako mi kaže
v službi, najbolj me zanima
delovnik. Sprašujem tudi za
sestro: ali ima s tem fantom
samo avanturo, je kaj resnega ali ga naj pusti. Hvala za
odgovor in lep pozdrav.
Ljudje, ki jih spoznamo, so
taki, ki pridejo in gredo, in
so taki, ki pridejo in za vedno
ostanejo v naših srcih in življenjih. Še v tem letu boste
spoznali žensko, ki bo ostala
za vedno, saj bo tista prava. V
roku dveh mesecev lahko pričakujete spremembe v službi, še posebno pri delovniku,

s katerim sedaj niste preveč
zadovoljni. Sestrina ljubezen
je na samem začetku in ni ji
treba preveč hiteti, dogodki
se ji bodo spontano odvijali
in vedno bolj bo zaljubljena.
Zato ne bo premišljevala v
smeri, da bi se s fantom razšla. Razmerja ne vidim samo
kot avanturo. Lep pozdrav.
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vsaj eno leto. Kasneje se vam
odpirajo dobre priložnosti za
spremembe. S financami se
vam bo izšlo po planu, ki ga
imate. Želim vam vse dobro.
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vas bo še vseeno strah, a kmalu temen oblak odide naprej
in stran od vas. Zdravje druge
hčere je in bo še naprej v redu,
bodite brez skrbi. Pri vašem
zdravju pa se vidi veliko stresa,
počutite se nemočno in vse to
se pozna pri zdravju. Zaupajte
vase in v življenje. Partnerski
odnos vam sproža dvome
in vedno bolj ste negotovi. Iz
njegove strani vidim čustva, a
vse premalo se potrudi. Morda je narobe to, da ima vas in
vse ostalo za samoumevno.
Kar pa nikoli ni. Vsekakor še ni
vse izgubljeno, svetujem vam,
da se čisto malo umaknete, le
toliko, da zazna, da bo moral
kaj narediti. In naredi. Ni po
trebno veliko besed, včasih je
tišina tista, ki pove veliko več.
Pot je vedno samo naprej. Glede službe vam ne vidim nič
posebnega, vse ostaja enako

Delite tudi v letu 2021 osebno srečo ali obisk abrahama,
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo železne poroke z bralci našega časopisa in tako presenetite,
razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na
unikaten način obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja lahko
sporočite na elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si
in info@g-glas.si ali pokličete na telefonsko številko 041
699 005.

6
2
5
1
7
9
8
3
4

»Marjetica 83«
Spoštovana Tanja, zopet me
malo zanima zdravje najmanjše hčerke. Vidite še kakšne
komplikacije pri njej ali lahko
počasi zadihamo? Mogoče še
zdravje druge hčerke in mene?
Kako bo v prihodnosti z mojo
službo in financami? Še malo
me zanima za partnerja,
ampak mislim, da je vse v
popolnosti izgubljeno ter da je
bolje, da se umaknem in stvari
popolnoma pustim pri miru.
Je tako? Iskrena vam hvala ter
srečno še naprej.
Zelo je težko takrat, ko zboli
otrok in mu kot starši ne moremo pomagati. Edino z ljubeznijo in z občutkom varnosti
in topline. Tudi to je zdravilo.
Lahko vam rečem, da boste
počasi zadihali, saj se hčerine
težave umirjajo in v prihodnosti bo vse v redu. Nekaj časa

Poroke, rojstva, obletnice ...
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Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v
višini 10 odstotkov. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975.

skokih. Med vsemi temi
dosežki in pripetljaji je spoznal Gabrijelo, s katero se je
poročil leta 1960. Imela sta
dva otroka, Mirana in Marka, a Marko je žal že pokojni.
Ima štiri vnuke in dva pravnuka. Devetdeseti rojstni
dan je praznoval v krogu svojih najbližjih, ki so mu podarili celoletno vstopnico za
Grajsko kopališče. Še vedno
živi v hiši na Bledu, ki si jo je
nedaleč stran od jezera zgradil sam in v njej gostil mnogo
zanimivih gostov. Rad plava,
fotografira, rešuje križanke,
poje na koru, hodi in obiskuje prijatelje. Pri teh letih pa si
želi le eno. »Želel sem si pravnukov in dobil sem jih. Zdaj
si želim samo še zdravja,« je
sklenil sogovornik.
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

»Sto štirje smo se prijavili
na pilotsko šolo in na koncu
sva ostala le še dva,« je dejal
in dodal, da je edini še živeči
pilot angleškega letala spitfire. Ponosen je na svoje dosežke z jadralnim letalom, s katerim je leta 1959 prvi preletel
Triglav. Spoznal je tudi ruskega vesoljca Germana Titova med njegovim obiskom
Jugoslavije, s katerim sta skupaj pela pesem ruskih pilotov. Ne samo rusko, Vovk zna
tudi nemško, angleško, italijansko, srbohrvaško in v šali
doda, da tudi blejsko.
Bil je član sokolskega društva, državni prvak v plavanju
v disciplini delfin in predsednik slovenske golfske zveze.
Tekmoval je tudi v smučarski
kombinaciji in smučarskih

V minulem tednu so v Porodnišnici Kranj našteli 26 porodov, od tega se je rodilo 18 deklic in 8 dečkov. Najtežja je
bila deklica s 4705 grami, najlažja pa tudi deklica – ob rojstvu je tehtala 2470 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 14
deklic in 4 dečki. Najlažja in najtežja sta bili deklici – prvi
je tehtnica pokazala 2250, drugi pa 4090 gramov.
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Ob pregledovanju fotografij rad obuja spomine na številne
pripetljaje in anekdote, ki so se mu zgodili v bogatem in
polnem življenju. / Foto: Primož Pičulin

Novorojenčki

Znani Blejec Mirko Vovk je 13. januarja dopolnil devetdeset
let. / Foto: Primož Pičulin
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P

isalo se je leto 1931,
ko se je rodil Mirko
Vovk. »Tistega leta
se nas je na Bledu rodilo šestdeset
otrok,« nam je zaupal in v
šali dodal: »To je bilo obdobje, ko so se mladi fantje vrnili z vojne in kmalu so spoznali, da bi jim nekaj pasalo.« Bil je nezakonski otrok,
vzgajali so ga mama in stari
starši. Stari oče ga je podučil,
da na svetu obstajajo le dobri in slabi ljudje. Že kot šolar
si je sam služil denar. Prodajal je kremo za sončenje
na blejskem kopališču. Med
počitnicami je delal kot t. i.
liftboy (postrešček) v hotelu
Park, kjer je bil direktor njegov stric. V svojem bogatem

življenju je spoznal nemalo
pomembnih in znanih ljudi.
Na Blejskem otoku se je seznanil s kanclerjem Helmutom Kohlom, s katerim sta
bila rojena istega leta, le da je
Mirko Vovk nekoliko starejši. Postala sta dobra prijatelja. Pogovarjal se je z Josipom
Brozom - Titom, še posebej
sproščen odnos pa je imel s
tedanjo prvo damo Jovanko
Broz.
Vovk je deloval tudi v Švici, kjer je vodil elitni hotel
v Luganu. Med drugim je
vodil recepcijo v ljubljanskem hotelu Slon. Izučil se
je za fotografa in po vrnitvi iz
Švice odprl fotografski lokal.
Bil je tehnični risar in modelar, ustanovil je modelarski
krožek najprej na Jesenicah,
kasneje še na Bledu. Naredil
je pilotsko šolo v Vojvodini.
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Maša Likosar
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Ptičja gnezda

že
ršne ste morda
jih gnezd, kak
pozimi, ko
eri različnih ptič
so najbolj opazna
Spodaj so prim
em vrtu. Gnezda
avanje tudi
kdaj videli na svoj ov ni olistana. Vendar prepozn
grm
e mladiče so
večina dreves in
i teh izbic za svoj
o, kajti graditelj
torej pripisali ta
takrat ni preprost
eremu ptiču bi
ili drugam. Kat
se že prej umakn
gnezda?

Če na vaše rolete
in okenske police
sedajo različni
ptički, ki iščejo
zavetje pred
mrazom, boste s
zdo, stržek
tem priročnikom
kupolasto gne
zdo, severni
str. 23
kupolasto gne
ček str. 24
kova
lahko
natančno
določili, za
katerega ptička
gre. Pernati
ka
zdo, dolgorep
kroglasto gne
v polodprti
obiskovalci
str. 50
elič asto gnezdo
skod
ica str. 40
gnezdilnici, tašč
so prikazani
v naravni
velikosti, zato pri
prepoznavanju
gnezdo, kos
grobo skodelič
skorajastone more
str. 70 / 71
priti do pomot.
zdo iz

vni velikosti

Vr tni ptiči v nara
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce
3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede,
10. marca 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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Tašča, ki je pokopala mojega moža, 1. del

KUHARSKI RECEPTI

Ti si škart roba
Milena Miklavčič

usode

Romana je vdova. Rada bi
jokala, pa ne more več. Po
poroki je bilo njeno življenje ena sama solzna dolina,
v kateri so se dogajale stvari,
ki jih nekdo od zunaj težko
razume. Za marsikaj, zaradi
česar je trpela, je kriva tašča.
Malo tudi zlobni jeziki, ki so
z veseljem opletali.
Romana je letnik 1961.
Bila je mlada, zelo radoživa
študentka, plesala je pri znani folklorni skupini, ko je
spoznala Gregorja, svojega
bodočega moža. Bila je ljubezen na prvi pogled in vse,
kar ju je potem vodila do zakonske zveze, pa se je odvijalo zelo hitro.
»Tako sem ga imela rada,
da bi, če bi mi le namignil,
šla zanj tudi 'po kolenih na
Brezje'. Do mene je bil zelo
dober, ustrežljiv. Bil je tudi
zelo načitan, čeravno se je po
maturi na lesarski šoli odpovedal študiju. Doma so imeli mizarsko obrt, oče je komaj čakal, da dobi pomočnika. Zraven te obrti ni manjkalo dela tudi v kmetijstvu,
ki ga je imela pod komando
Gregorjeva mama. Družino
sem prvič obiskala tri mesece pred poroko. Bila sem že

noseča, pa se mi je zdelo, da
se nekako spodobi, da vidim,
v kakšno družino se bom
primožila. Moj prvi vtis je
bil, da so vsi zelo prijazni. In
tudi premožni. Gregorjeva
starejša brata sta imela razkošni hiši, masivne lesene
ograje na balkonih in veliko
cvetja. Po srcu so dobri, sem
si rekla, ko sem se spomnila na mamine besede. Trdila je namreč, da tisti, ki ljubijo cvetje, niso napačni.
Edino, kar me je malo motilo, je bilo, da mi ni nihče ponudil roke, čeprav sem svojo
večkrat iztegnila v želji, da bi
se z njimi prijateljsko rokovala. Enkrat po kosilu so mi
povedali, da ima Gregor na
voljo štirisobno stanovanje v
mansardi, da je že vse izdelano in tudi opremljeno. Da
meni ne bo treba migniti s
prstom, da se bom samo vselila na že postlano. Po pravici povem, da mi ta podatek ni
čisto nič pomenil. Bila sem
mlada, 'trapasta' in zaljubljena. Če bi imela na voljo
le posteljo, pa bi mi zadostovalo. Zato me tudi ni motilo, ker se ni nihče, še Gregor
ne, spomnil, da bi mi to stanovanjsko razkošje tudi pokazal.
Šele nekaj let kasneje sem
izvedela, v bistvu mi je resnico vrgla pod nos tašča, zakaj
je do tistega povabila sploh
prišlo. Ko je Gregor doma povedal za mojo nosečnost, je
bil ogenj v strehi. Tašča zame
ni našla ene lepe besede. Za
vse načrte, ki jih je imela s sinom, pa so se zaradi nosečnosti podrli, je krivila mene.
Ožigosala me je, preden
me je sploh spoznala. Novica o 'strašnem grehu', ki se
je zgodil eni najbolj spoštovanih družin v fari, je prišla
tudi do župnika, ki je s posredovanjem potem dosegel, da
se je tašča umirila in me povabila na obisk. Če župnik ne

Za vas izbira Katja Dolenc
bi naredil tega koraka, bi me
Gregor na mamino prigovarjanje verjetno pustil. Danes
bi bil še živ, jaz pa srečno poročena s kom drugim …
Poroka je bila zelo lepa,
razkošna pravzaprav. Polovico stroškov so plačali moji,
tako da vsaj zaradi tega nisem imela slabe vesti. Po
spletu naključij sva šla na poročno potovanje na Krk, preden sem stopila v svoj novi
dom. Dnevi, ki sva jih preživela na morju, so bili najlepši v mojem življenju. Ko se
danes oziram v tiste čase, se
mi zdi, kot da bi mi Gregor
hotel ponuditi zadnje koščke raja, preden stopim naravnost v pekel.
Gregorjevo stanovanje,
ki sem ga po prihodu z medenih tednov videla prvič,
je name delovalo šokantno. Morda bi se zdelo pohištvo komu lepo, meni je bilo
grozljivo, masivno, temno
rjavo, na oknih pa težke zavese, od stropa do tal. Lesen
strop je prostore še dodatno
pomanjšal. V enaki rjavi barvi je bila tudi otroška soba,
celo zibelka. Nikjer ni bilo
sledi o Gregorjevem okusu, povsod so bili zgolj taščini odtisi. Prva stvar, ki sem
jo nepremišljeno zinila, je
bila: 'Ko bom imela denar,
bom to navlako zamenjala!' Niti slutila nisem, da je
moje besede ujela tašča, ki
je, tako kot v naslednjih letih
malodane vsak dan, vohunila pred vrati.
Kmalu sem ugotovila, da
so nekatere omare že zasedene z oblačili in posteljnino iz spodnjega nadstropja.
Ko sem omenila Gregorju,
naj tašča odnese svoje stvari
drugam, je sicer prikimal, a
rekel ji ni nič. Tašča je imela
zmeraj na voljo izgovore, da
je brez najave, celo v najini
odsotnosti, prihajala v najin
dom in brskala po omarah.

Pravzaprav je imela kontrolo nad vsem.
Prvi resnejši nož mi je zarila v srce, ko se je otrok, ki
sva ga zelo težko čakala, rodil
s sedmimi meseci. Živel je le
nekaj ur, toliko, da se je od
njega poslovil tudi Gregor.
Bila sva čisto na tleh. Prvič
v življenju sem bila do konca strta, solz nisem mogla
ustaviti. Dobila sem pomirjevalo, ker drugače ni šlo. Ko
sem prišla domov, me je na
dvorišču pričakala tašča in
njene prve besede so bile, da
se to pač zgodi tistim, ki otroka spočnejo v grehu. Gregor me je stisnil k sebi in rekel mami, naj neha. Takrat
je šele planila pokonci in se
začela dreti tudi nanj, češ da
bo tudi njega doleta kazen,
ker mami, ki je vse storila
zanj, obrača hrbet. Če takrat ne bi bila tako na tleh, bi
prosila Gregorja, da se odseliva. Verjetno bi mi ustregel.
Tako pa sem komaj čakala,
da se uležem, vzamem tableto in zaspim.
Najraje sem se umaknila v gozd. Naučila sem se izdelovati butarice in to je postalo moje najljubše opravilo.
Pustila sem študij, nič me ni
zanimalo. Še taščine zlobne
pripombe so mi šle skozi eno
uho noter, skozi drugo pa
ven. Čez dve leti sem ponovno zanosila. Oba z možem bi
morala iti na neke preglede v
zvezi s 'kompatibilnostjo', pa
mu mama ni pustila. Zabrusila mi je, da če sem jaz škart
roba, njen sin ni. V 'skladišče masivnega lesa', ki je moral biti moj dom, je 8. marca, ravno na dan žena, posijalo sonce. Rodila se je hčerka Katja. Vse hude reči so
bile pozabljene, kajti v naročju sem držala največji zaklad, ki mi ga je podarilo življenje. Oba z Gregorjem sva
bila presrečna …«
(Nadaljevanje prihodnjič)

Fižolova juha in porov zavitek
Erika Jesenko

Stročnice so po krivici pogosto zapostavljene. Zaradi visoke vsebnosti beljakovin predstavljajo odličen nadomestek mesa, poleg tega
pa so precej cenejše. Pomislite, koliko dobimo iz enega
kilograma fižola. Če zraven
postrežemo še porov zavitek
z lososom, bomo okusno in
hranilno zaokrožili celoten
obrok.
Za pripravo fižolove juhe
potrebujemo: 0,5 kg kuhanega fižola, 1 čebulo, 1 strok
česna, 3 žlice paradižnikove mezge ali eno žličko paradižnikovega koncentrata, 2 lovorjeva lista, pol žličke majarona, četrt žličke timijana, sol in poper, 3 žlice

vina, 1 liter vode, 1 žlico olivnega olja, 1 pest poljubnih
testenin.
Čebulo in česen olupimo
ter nasekljamo. Prepražimo ju na žlici olja ter dodamo fižol. Primešamo paradižnikovo mezgo ter začinimo z lovorjevim listom, majaronom, timijanom ter posolimo in popramo. Prilijemo vino ter vodo in vse skupaj zavremo. Kuhamo 20
minut. Nato odstranimo lovorjev list in juho spasiramo
s paličnim mešalnikom. Po
potrebi dosolimo ali popramo. Posebej skuhamo testenine in jih vmešamo v juho.
Za pripravo porovega zavitka z lososom

potrebujemo: 250 g listnatega testa, 1 večji por, 150 g
fileja lososa, 1 paradižnik, 2
stroka česna, 150 g rikote,
2 jajci, 1 žlico olivnega olja,
sol in poper.
Por narežemo na kolesa, paradižnik na kocke,
česen nasekljamo. Losos

Smo že v obdobju posta, in če ste si zadali, da v tem času ne
boste jedli mesa, je tu nekaj receptov za ribje jedi, ki bi se lahko
večkrat znašle na naših krožnikih. So lahko prebavljive, zdrave
in vsebujejo omega-3-maščobne kisline, ki so zelo koristne za
naše možgane in telo.

Kuhana škarpina s krompirjem in špinačo
Potrebujemo 2 srednje veliki škarpini, šopek jušne zelenjave (peteršilj, korenček, košček zelene, pol paradižnika in pol paprike),
pol limone, sol in poper v zrnju.
V večji lonec nalijemo vodo, solimo, dodamo nekaj zrn celega
popra in jušno zelenjavo. Kuhamo 20 minut, nato dodamo
ribo in limonin sok, pokrijemo in kuhamo približno 12 minut. Ponudimo s kuhanim krompirjem, ki smo ga posolili in
potresli z narezanim maslom ter kuhano špinačo. Juho lahko
porabimo posebej – čisto ali pa vanjo zakuhamo ribano kašo
ali kuhan riž. Lahko pa jo zgostimo z malo moke in kisle smetane, ji dodamo strok strtega česna, ščepec rožmarina ter jo
kuhamo še pet minut.

Brodet iz osliča
Potrebujemo 1 kg zamrznjenih filejev osliča, česen, nekaj žlic olivnega olja, peteršilj, lovorov list, paradižnikovo mezgo, žlico moke,
0,5 dl belega vina, sol in pol jušne kocke.
Na olivnem olju popražimo česen, dodamo zamrznjene fileje osliča in jih popečemo z obeh strani. Nato jim dodamo
paradižnikovo mezgo, sol, jušno kocko, vino in lovorjev list.
Dušimo pol ure in po potrebi dodajamo vodo. V skodelici vode
razmešamo moko in jo dodamo brodetu. Malo pred koncem
dodamo še sesekljan peteršilj. Postrežemo s polento, ki ji
dodamo maslo.

Ocvrte girice
Potrebujemo 400 g giric, 80 g majoneze, 3 žlice gostega jogurta,
2 žlici kaper v kisu, 1 žlico sesekljanega peteršilja, pol skodelice
moke, olje za cvrtje in sol.
Girice dobro speremo, osušimo na papirnatih brisačah in povaljamo v moki. Odvečno moko otresemo. Odcejene kapre sesekljamo. V skodelici zmešamo majonezo, jogurt, peteršilj in
kapre. V ponvi segrejemo 2 prsta olja in v njem postopoma zlato
ocvremo manjše količine giric, da so lepo hrustljave. Iz ponve jih
sproti dajemo na papirnato brisačo, da se odcedijo. Nazadnje
jih damo na servirni krožnik in posolimo. Ponudimo jih s solato.

Ribji namaz
Potrebujemo konzervo sardin, 4 žlice masla, peteršilj, limonin
sok, žlico vode, sol in poper.
Odpremo konzervo in očistimo sardine tako, da ločimo kosti
in drobovino od ribjega mesa. Meso damo v posodico in ga
pretlačimo z vilicami. Prilijemo žlico vode, dodamo nasekljan
peteršilj, solimo, popramo ter vmešamo še zmehčano maslo.
Dobro premešamo in dodamo limonin sok po okusu. Namaz
mora biti sočen in mazav.

Lahke

jedi

narežemo na trakove ter ga
popečemo na olivnem olju.
Dodamo česen, por in paradižnik. Solimo in popramo
ter dobro premešamo. Pražimo 10 minut, da se por
zmehča in tekočina izhlapi. V skledi zmešamo rikoto in eno jajce ter dodamo

še porov nadev. Listnato testo razvaljamo v tanek pravokotnik. Nanj razporedimo pripravljen nadev. Robove testa zapognemo ter zvijemo v rulado. Po vrhu premažemo s stepenim jajcem in
pečemo v pečici, segreti na
180 °C, 30 minut.

ZANIMIVOSTI, KAŽIPOT
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Cepljenje proti
koronavirusu
pred MO Kranj
Poziv za cepljenje proti koronavirusu sem dobil za četrtek,
18. februarja 20201, in to natančno ob 8.32. Znanec, ki se
je cepil že pred tednom, mi je
povedal, da je vse odlično organizirano.
Z avtomobilom sem se pripeljal
nekaj minut prej in se znašel
med neverjetno množico avtomobilov in čakajočih ljudi že
na klančku pred parkiriščem.
Nekaj uniformiranih redarjev
nam je pomagalo in nas razvrščalo tja, kjer se je slučajno pojavilo prazno parkirišče. Eden
od njih je bil prijazen in je tudi
mene usmeril na izpraznjeno
parkirno mesto.
Začuden nad nepregledno
množico čakajočih sem se postavil v vrsto, ki je bila zelo podobna vrstam, ki jih vidimo na
televiziji. Razlika je bila samo
v tem, da je bila »kranjska vrsta« bolj zbita ... Dobre volje,
da smo le dočakali cepljenje,
smo ugotavljali, da je bilo med
nami veliko starejših, takšnih,
ki smo se rodili še v Kraljevini
Jugoslaviji. Bilo pa je tudi (vsaj
polovica) veliko mlajših ... Vsa

slaba volja množice je izginila, ko so nas v toplem prostoru
sprejela izredno prijazna zdravstvena dekleta.
Od vhodnih vrat naprej je šlo
vse kot »po maslu«, neprijetno
pa nas je nekatere presenetil
»pozdrav« Komunale Kranj
ob vračanju k avtomobilom,
predvsem tiste, ki so nas ob prihodu poslali na del parkirišča
Komunale pred Brioni. Na to
nas ni ob prihodu nihče opozoril. Mislili smo, da gre za izredni dogodek ... Ko sem se vrnil,
me je na avtomobilu pričakal
»pozdrav« v vrednosti 15 evrov,
ki se spremenijo v 40 evrov, če
računa zaradi »parkiranja«
pred cepljenjem ne poravnam v
zahtevanem času. Ne vem, kaj
so doživljali drugi najstarejši
kranjski občani. Kazen za nepozornost sem poravnal takoj,
saj so mi zaposleni iz Komunale pojasnili, da sicer ni nič
zastonj, oni pa se morajo ravnati po občinskem odloku ...
Seveda s tem nima nič skupnega dejstvo, da je kranjska,
sicer tretja največja občina v
državi edina, ki je brez svoje
bolnišnice, za novo regionalno bolnišnico pa se že »borita« radovljiška in jeseniška
občina ...
Peter Colnar

Brezplačne knjige za šole
Nadeni si masko je naslov povsem nove knjige za otroke, ki je izšla letos. Namenjena je ozaveščanju
predšolskih otrok in otrok prve triade o covidu-19, ki je predstavljen na njim razumljiv način. Založba
Narava iz Kranja, ki je knjigo izdala, bo vsem gorenjskim osnovnim šolam po tri knjige podarila.
Dina Kavčič
Kranj – Kako si otroci epidemijo novega koronavirusa predstavljajo v svojih malih glavicah, natančno ne ve
nihče. Prav gotovo pa otroci
o nastali situaciji razmišljajo vsak na svoj način in se,
nekateri bolj, drugi manj, s
tem obremenjujejo. Nova
knjiga, natančneje kartonka, je zaradi pisanih barv in
ilustracij privlačna že na prvi
pogled. Je interaktivna, kar
pomeni, da se v njeni notranjosti na vsaki strani skrivajo zavihki, pod katerimi
so zapisane zanimive informacije o virusih. Že na naslovnici lahko deklici s potegom puščice na zvoniku nadenete ali odstranite zaščitno masko z obraza. Glavna
junakinja v knjigi je deklica Mija, ki bi rada razumela

telefon: 04 201 42 00

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

OBVESTILA
Bralni krožek z Nino Kosmač
Pisateljica Nina Kosmač vabi na pogovor o književnosti v
dvajsetem stoletju. Pisateljica pravi, da se boste lahko zabavali s kockastim manifestom kubizma, se vrnili v otroštvo z
dadaisti, predvsem pa boste prisluhnili drami Lare in doktorja Živaga ter pri branju Pasternovakovega romana začudeno spremljali dogodivščine divjega Trotskega. Pogovor
bo v soboto, 27. februarja, ob 19. uri na aplikaciji Zoom na
naslovu us02web.zoom.us/j/85492357440.

Zbor članov prestavljen
Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, da bo
zbor članov zaradi epidemije koronavirusa s 26. februarja
prestavljen na kasnejši datum. Datum zbora bo objavljen v
Gorenjskem glasu in na oglasnem oknu društva.

vse o virusu: kako nam lahko
povzroča toliko težav nekaj,
česar sploh ne moremo videti, kako se prenaša med otroki, kako se pred njim lahko zaščitimo. Zgodba o Miji
značilnosti virusa razloži na
otrokom razumljiv način,
mimogrede pa kaj novega
izvemo tudi odrasli.
Ustanovitelj založbe Narava Peter Virnik je povedal, da
so se za brezplačno dostavo
treh knjig vsem osemintridesetim osnovnim šolam na
Gorenjskem odločili zato,
ker želijo otrokom skozi
zgodbo med deklico in virusom približati okoliščine, ki
so povzročile, da skoraj štiri mesece niso smeli v šolo,
in da bodo otroci lažje sprejeli dejstvo, da so maske postale del našega vsakdanjika.
Njegova želja je, da bi knjigo učenci v prvih razredih

Knjiga je napisana z malimi tiskanimi črkami, otroke pa
bodo navdušile in pritegnile živobarvne ilustracije z zavihki.
prebrali in se o njej pogovorili skupaj z učiteljicami oziroma vzgojiteljicami.
Če želite knjigo tudi vi kupiti in jo »predelati« skupaj
s svojim otrokom, vam je
na voljo s 50-odstotnim popustom, torej boste namesto

redne cene 14,90 evra odšteli le 7,45 evra. Lahko jo naročite na Gorenjskem glasu
po telefonu številka 04/20142-41 vsak dan od 8. do 15.
ure, ob sredah do 16. ure, ali
po e-pošti na narocnine@
g-glas.si.

orodju ... Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

MojeDelo.com

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljk a do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

kazipot@g-glas.si

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
CNC operater na prebijalnem stroju, m/ž (Škofja Loka)
Želite sodelovati pri procesu obdelave in preoblikovanja pločevine v izdelke? V
podjetju SAX konstrukcije razpisujemo prosto delovno mesto CNC operater na prebijalnem stroju. Sax Konstrukcije, d. o. o., Retnje 1a, 4294 Retnje. Prijave zbiramo do
12. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Upravljavec strojev, m/ž (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro, strojne ali druge tehnične smeri, osnovno računalniško znanje, izpit za B-kategorijo, dobre
psihomotorične sposobnosti (sposobnost globinskega vida, dela na višini) ... Filc,
d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 5. 3. 2021. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Skrbnik ključnih kupcev, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatke ali kandidata pričakujemo: da imate univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, da tekoče govorite angleško, dodatna prednost je še
znanje nemščine … Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 28. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Vzdrževalec strojni, m/ž (Škofja Loka)
Od kandidatov pričakujemo: primerno izobrazbo: IV., V. ali VI. stopnje strojne smeri,
poznavanje hidravličnih in pnevmatskih shem ter njihovih elementov, poznavanje
strojnih elementov. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 18. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Prodajalec-blagajničar, m/ž, PE Kranj
Vaše naloge bodo: priprava in prodaja blaga, svetovanje in pomoč kupcem pri izbiri izdelkov, skrb za sveže sadje ter zelenjavo, priprava in peka pekovskih izdelkov, dopolnjevanje polic z blagom, ohranjanje čistoče ter urejenosti prodajnih polic
in trgovine, blagajniško poslovanje. Eurospin Eko, d. o. o., Renški Podkraj 64, 5292
Renče. Prijave zbiramo do 25. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Samostojni projektant, m/ž (Kranj)
Osnovne naloge in odgovornosti bodo vezane na: projektiranje električnih, SV
in TK instalacij ter napajalnih sistemov na področju sistemov za avtomatizacijo
železniškega prometa, izdelava projektne dokumentacije, projektiranje v EPLAN

Svetovalec za priključevanje uporabnikov, m/ž (Kranj)
Vsebina dela: vodenje postopkov priključevanja, upravljanje pogodb, svetovanje
in nudenje pomoči uporabnikom, opravljanje drugih del v okviru strokovne usposobljenosti. Elektro Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Sodelavci za direktno prodajo, m/ž (teren po Sloveniji, izhodišče domača regija)
Mlekarna Krepko, vodilni proizvajalec ekoloških mlečnih izdelkov v Sloveniji, išče
nove sodelavce za direktno prodajo ekoloških mlečnih in drugih pridelkov in izdelkov po gospodinjstvih. Iščemo kandidate iz vse Slovenije, vseh regij. Kele & Kele, d.
o. o., Mlekarna Krepko, Laze 22a, 1370 Logatec. Prijave zbiramo do 21. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Prodaja in servis kmetijske mehanizacije, m/ž (Šenčur pri Kranju)
V kmetijsko-tehničnem centru Sloga Šenčur želimo okrepiti ekipo z mladimi in
sposobnimi sodelavci na področju prodaje in servisa traktorjev John Deere in
druge kmetijske mehanizacije, v maloprodajni trgovini pa iščemo prodajalca in
skladiščnika rezervnih delov in drugega tehničnega kmetijskega blaga. KGZ SLOGA Kranj, z. o. o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Avtomehanik, m/ž (Šenčur)
Opis dela: popravljanje in vzdrževanje našega voznega parka ter popravljanje tovornjakov naših pogodbenih strank. Priklop vozil na tester. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 25. 2. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.
Avtoličar-finišer, m/ž (Begunje na Gorenjskem)
Pričakujemo: zaključeno srednjo poklicno šolo tehnične smeri (avtoličar), 12
mesecev izkušenj na podobnem delovnem mestu, sposobnost za delo v timu,
natančnost, zanesljivost in fleksibilnost, ročne spretnosti pri delu z ročnim orodjem. SVP AVIO, d. o. o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo
do 21. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Tiskar, m/ž (Škofja Loka)
Od novih sodelavcev pričakujemo: srednješolsko izobrazbo grafični tehnik, tiskar
oz. druge primerne smeri, željo po delu v tiskarstvu. EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Vodilni inženir na področju optimizacije produktov, m/ž (Kranj)
Za to vlogo ste ustrezni, če imate: zaključeno univerzitetno izobrazbo naravoslovne smeri, pet let delovnih izkušenj na področju optimizacije in industrializacije produktov, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), prednost pred izbiro bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje v razvoju in/ali tehnologiji za masovno
proizvodnjo ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 2.
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
LOTO
Rezultati 15. kroga – 21. februar 2021
3, 14, 22, 24, 27, 30, 32 in 10
Loto PLUS: 10, 11, 19, 27, 30, 31, 34 in 15
Lotko: 2 6 0 6 5 7
Sklad 16. kroga za Sedmico: 1.200.000 EUR
Sklad 16. kroga za PLUS: 1.950.000 EUR
Sklad 16. kroga za Lotka: 960.000 EUR
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ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

+ po

www.gorenjskiglas.si

Velika uharica je pojedla
kremplje.

HIŠE
KUPIM
uharice
Najdeno v izbljuvku sove
vretence ježa

sove:
Najdeno v izbljuvku pegaste
miši
lobanja in spodnja čeljust

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA

–

poljih, travnik
ki jih lahko srečam o na 21000405
sledovi 65 živalski h vrst,
in v gozdov ih
naravne ga
i živali in opisi njihove ga
portret
cije:
informa
e
dodatn

OSTALO
–

–

okolja
in njihove značiln osti
dodatn e informa cije o živalih
be na
i, sledovi hranjenja in poškod
dodate k: izbljuvk i, iztrebk

–
PRODAM
drevesi h

želeli o skrivno stnem življenj

u naših divjih

za vse, ki bi
Praktič ni vodnik
SENO
refuzo,
1.500 kg, in zimske
živali izvedet i več.
gume za VW Polo na železnih platiščih,
tel.: 041/694-938		

ZAPOSLITVE (m/ž)

odtis zadnje šape
navadne lisice

NUDIM
HONORARNO ali redno zaposlim
strojnega ključavničarja-varilca. Kozina
17 0312 56
9 7896
Kranj,
d.o.o.,
Pintarjeva ulica 5, Kranj,
www.narava.si
tel.: 041/652-285		
14,90 €

21000391

MESAR-prodajalec (m/ž) za delo
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ZIMSKE gume za R Berlingo, na železnih platiščih HP2 205 65 R15, tel.:
041/694-938
21000354

ZAPOSLIMO strojnika TGM, voznik kategorije C. Roblek Franc, s.p., Bašelj
25c, Preddvor, tel.: 041/744-701
21000415
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PRODAM
BUKOVA suha drva, debelina po želji,
možna dostava, tel.: 031/616-879		
21000409

SUHA veliki
mešana
drva,
možna dostava,
pajesen, stran
80
tel.: 031/676-235
21000370
SUHA
mešana
enovrati
glog, stran 24drva, možna dostava,
tel.: 031/229-151
21000406

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki,
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.:
041/583-163		
21000205

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

-2000, prodaja

očila: tel.: 04-280
tof 96a, 4000 Kranj • Nar
Založba Narava d.o.o., Bri

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: ZDRAVE IN
OKUSNE VEGANSKE SLADICE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 5. februarja 2021, so: Fani Oblak iz Naklega in Janez
Krt iz Kranja, ki prejmeta 1. in 2. nagrado – dereze Verige K.F.,
Lesce, in Urška Mrgole iz Kranja, ki prejme 3. nagrado – knjigo.
Nagrajencem čestitamo!

21000403

SUHA bukova in gabrova drva ter javornavadna
pavlovnija,
jeve
plohe,
suhe, tel.: 041/608-765		
stran 60

21000407

SUHA bukova drva, tel.: 040/532320
21000412

6 4 L I S TAV C E V I N I G L AV C E V
beli javor, stran 57

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

SUHA bukova razžagana drva, bukove goli ter njivsko prst, Gorje, tel.:
031/561-707
21000414

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

HOBI
KUPIM

Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1
v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si. Če ga naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

ODLIKOVANJA, medalje, značke,
razglednice, kovance, bajonete, sablje, čelade, uniforme, tel.: 051/740430
21000315

OSMRTNICA
Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
mi vsi te slišimo, med nami si.
V 96. letu starosti se je poslovila naša draga mama, babica,
prababica, sestra in teta

UMETNINE, NAKIT
Narava skriva številna
presenečenja:
listavci vplivajo na
vrtenje Zemlje, žerjavi
sabotirajo špansko
proizvodnjo šunke
in iglavci lahko ustvarijo dež. Z avtorjem
uspešnic o naravi Petrom Wohllebnom se
potopimo v osupljivi
svet, poln čudovitih
prepletov med
rastlinami in živalmi:
kako vplivajo drug
na drugega? In
kaj se zgodi, ko
v tem natančno
uravnoteženem
svetu kolesje
preskoči zobec?

Novo!
180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava
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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

PRODAM

EUR

+ po

št ni n a

roj. Rakovec, iz Struževega

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 24. februarja 2021, ob 13. uri
na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan pogreba med 11. in 13.
uro v tamkajšnji mrliški vežici.

STARINE
PRODAM
ŠIVALNA stroja Singer, let. 1920, in
Patent elastic, let. 1900, odlično stanje, tel.: 041/647-573
21000408

Žalujoči vsi njeni

KMETIJSKI STROJI
KUPIM
TRAKTOR, kiper prikolico in mini bager, tel.: 031/500-933
21000224

PRIDELKI

15

Marija Šumi

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, 22 +
6 izdelkov. Ocena vrednosti: 105.000
EUR, tel.: 040/567-544
21000249

PRODAM
FIŽOL v zrnju, več sort, tel.: 040/470618
21000410

VZREJNE ŽIVALI

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

V SPOMIN

Danes, 23. februarja 2021, minevajo štiri žalostna leta, odkar nas
je zapustila

Anica Bolka
Hvala vsem, ki nanjo ohranjate lep spomin.

PRODAM
KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave,
črne in grahaste pred nesnostjo in KG
piščanci za dopitanje. Pripeljemo na
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113
21000201

Žalujoči: mož Jože in hčerki Vlasta ter Vesna z družinama
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Melodije kranjskega zvonika
Od letošnjega kulturnega praznika naprej v zvoniku kranjske župnijske cerkve svetega Kancijana deset
malih bronastih zvonov igra petnajst znanih melodij.
Jože Košnjek
Kranj – Marsikdo od nas
se je po mestih Srednje in
Zahodne Evrope že ustavil pred najbolj znanimi
cerkvami in poslušal melodije, ki so prihajale iz njihovih zvonikov. To je tako imenovano melodično zvonjenje ali Glockenspiel. Od letošnjega kulturnega praznika naprej lahko ob poslušanju melodij iz zvonika
uživamo tudi v Kranju. V
osemkotnem prostoru zvonika župnijske cerkve svetega Kancijana in tovarišev
nad šestimi velikimi zvonovi igra deset malih bronastih zvonov, ki jih je zvočno uskladil znani slovenski kolavdator – izvedenec
na področju zvonoslovja in
orglarstva – dr. Matjaž Ambrožič, župnik v Begunjah.
Zvonovi so pritrjeni na

Kranj – Zadnji dnevi letošnjega februarja niso prav
nič zimski, saj prinašajo
zelo visoke dnevne temperature. »Po mrazu med 11.
in 16. februarjem se je že
otoplilo, še bolj pa se bo v
naslednjih dneh, ko bodo

V prihodnjih letih bodo tudi pri nas spet naselili
rise, v načrtu jih je pet. Prvo riso, namenjeno na
Gorenjsko, so v Romuniji ujeli sredi meseca. Ris
Maks se je iz Notranjske proti Gorenjski konec
lanskega leta odpravil sam.

Bohinj – V zadnjih dveh letih so v slovenske gozdove
na novo že naselili štiri rise,
največje mačke v Evropi, ki
so nekoč živele po vseh gozdovih, nato pa so jih skoraj
popolnoma iztrebili. Slovenska populacija risa zajema le
še okoli petnajst osebkov; v
naravovarstvenem projektu
LIFE lynx zato do leta 2024
načrtujejo naselitev skupaj
štirinajstih novih. Pet jih
pride na Gorenjsko.

Venec pojočih zvonov v zvoniku kranjske župnijske cerkve / Foto: Župnija Kranj
okroglo leseno konstrukcijo in tehtajo skupaj 317 kilogramov. Največji tehta 55,
najlažji pa 16 kilogramov.
Vliti so bili v livarni zvonov

Grassmayr v Innsbrucku na
Tirolskem v Avstriji. Nekaj
posebnega sta tehnologija
krmiljenja in kladivca, ki sta
plod slovenskega znanja in
imata tudi možnost nastavljanja jakosti. Tega podobni
sistemi v tujini nimajo.
Poleti bo zvonik kranjske župnijske cerkve svetega Kancijana odprt za
javnost in takrat bo mogoče videti zvonove in zvonove za melodično zvonjenje.
Kot pravi kranjski župnik
dr. Andrej Naglič, so simbol in glasnik povezovanja Kranjčank in Kranjčanov, Slovenije ter Srednje

Pred nami še toplejši dnevi
Ana Šubic

Ujeli riso, ki bo šla
na Gorenjsko
Marjana Ahačič

Program igranja se začenja ob 7.30 s pesmijo Angel
Gospodov. Ob pol dvanajstih se zasliši iz zvonika
Zdravljica, ob pol enih cerkvena pesem Je angel
Gospodov, ob pol dveh Oda radosti, od pol treh naprej
pa Slovenija, od kod lepote tvoje, Prelepa Gorenjska,
Oj, Triglav moj dom in Po jezeru bliz' Triglava.
Zvonjenje je ob 21.30 sklenjeno s pesmijo Angelček
varuh moj. V božičnem času bo v program vključena
Sveta noč, med velikonočnimi prazniki, maja in
oktobra pa temu času primerne pesmi.

temperature tudi po nižinah Gorenjske predvidoma
med 15 in 20 stopinj Celzija,« je napovedal meteorolog Branko Gregorčič. Rekordne vrednosti februarskih temperatur, ki so jih v
preteklosti izmerili po nižinah Gorenjske, so okoli 20
stopinj Celzija. Najtopleje

bo od danes do petka, od
sobote pa bo spet nekoliko
hladneje. Kljub temu nič ne
kaže, da bi se zima v prihodnjem tednu, ko bo sicer že
nastopila meteorološka pomlad, vrnila, je dodal.
Izjemno topel je bil tudi
lanski februar, ko so posamezni dnevi od dolgoletnega

vremenska napoved

in Zahodne Evrope s svojo tisočletno zgodovino. S
tem želi Župnija Kranj prispevati svoj delež h kulturni podobi starega mestnega
jedra in k skrbi za slovensko svetno in sakralno zvočno kulturno dediščino ter
jo približati javnosti. Kranjsko melodično zvonjenje
igra nevsiljivo vsak dan od
7.30 do 21.30, ob pol med
polnima urama, slovensko
in evropsko himno, slovenske ponarodele in Marijine
napeve. Program kranjskega zvonjenja vsebuje tudi
zbirko slovenskih pritrkovalskih melodij.

povprečja odstopali skoraj
10 stopinj Celzija in je bil
celo drugi najtoplejši februar po letu 1961. Gregorčič je
spomnil še na februar 2012,
ki je bil zelo ekstremen, saj
je bila prva polovica meseca zelo mrzla, nato pa se je
živo srebro ob koncu meseca dvignilo na okoli 20 stopinj. Na brniškem letališču
se je zadnji februarski dan
leta 2012 ogrelo na 21,8, v
Ratečah pa na 18,7 stopinje.
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Do sedaj so jih iz Romunije in Slovaške pripeljali že
sedem, štirje so bili izpuščeni v slovenskem, trije pa v
hrvaškem delu Dinaridov,
vsi so samci. Eden od njih,
poimenovali so ga Maks, se
je novembra iz Notranjske
odpravil proti severu, se nekaj časa zadrževal na širšem
območju Kranjske Gore in
se nato – strokovnjaki lahko
spremljajo njegovo pot s pomočjo telemetrične ovratnice – odpravil v Bohinj, kjer
se potika okoli Bohinjskega
jezera.
Sredi meseca je ekipi sodelavcev projekta v

novo okolje. Doselitev risov
na Gorenjsko bo potekala v
tesnem sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom
in Lovsko družino Nomenj Gorjuše, konec januarja pa
so ustanovili tudi dve lokalni posvetovalni skupini, eno
na Gorenjskem in drugo na
severnem Primorskem, katerih namen je vzpostavitev
tesnejšega sodelovanja nosilcev projekta – Zavoda za
gozdove Slovenije in Biotehniške fakultete – z lokalnimi
prebivalci. Kot pravijo strokovnjaki, je namreč za njegovo ohranitev pri nas ključna prav podpora javnosti.

Najboljše učitelje sprejel predsednik Pahor
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V prihodnjih letih bodo na Gorenjskem naselili pet
risov. Prvi, poimenovali so ga Maks, pa je v naše kraje iz
Notranjske konec lanskega leta prišel sam. / Foto: Miha Krofel
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Romuniji po desetih risjih
samcih prvič uspelo ujeti
tudi samico. Šestnajst kilogramov težko dvoletno riso
so temeljito pregledali veterinarji, ki so ugotovili, da je v
odličnem zdravstvenem stanju. Zdaj je v karanteni, kjer
čaka, da jo bodo skupaj s prvim ujetim samcem pripeljali v Slovenijo in preselili
na Gorenjsko.
Tu so za nove rise že pripravili dve obori, eno na Pokljuki in drugo na Jelovici, kjer se bodo privajali na
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Prevladovalo bo jasno in suho vreme. Jutra bodo še razmeroma hladna, čez dan pa bo zelo toplo.

TOREK

Gorenjski glas
torek, 23. februarja 2021

info@g-glas.si
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Ljubljana – Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v četrtek, 18. februarja, sprejel finalistke in finalista projekta Učitelj
sem! Učiteljica sem!, ki poteka pod njegovim častnim pokroviteljstvom. Namen projekta je dati glas učiteljem, ki svoje delo
čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo v učencih
njihove najboljše lastnosti ter so lahko vzorniki prihodnjim generacijam učiteljev. Zmagovalec projekta, ki bo znan v začetku
marca, bo konec leta Slovenijo zastopal na svetovnem izboru
za najboljšega učitelja Global Teacher Prize v Dubaju. Med
finalisti je tudi ena učiteljica s širšega območja Gorenjske, in
sicer Mateja Peršolja iz OŠ Preserje pri Radomljah.

