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Spremembe v  
kmetijstvu so nujne
Minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Jože Podgoršek 
je med petkovim obiskom na Go-
renjskem napovedal nujne spre-
membe kmetijske politike, ki jih 
bodo občutile tudi gorenjske 
kmetije.

3

GORENJSKA

Večja šola in vrtec, 
nova športna dvorana
Občina Preddvor je na upravno 
enoto že vložila vlogo za gradbeno 
dovoljenje za gradnjo športne 
dvorane ter dograditev šole in vrt-
ca, na ministrstvu za izobraževa-
nje pa zaprosila tudi za državno 
sofinanciranje.

6

GORENJSKA

O Toplarni Železniki 
na izredni seji
Občinski svet bo na četrtkovi seji 
odločal o (ne)uveljavljanju pred-
kupne pravice občine pri nakupu 
deležev Toplarne Železniki, pa 
tudi o potencialni prodaji občin-
skega deleža skupaj s preostalimi 
družbeniki.
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ZDRAVJE

Teden boja proti raku: 
Gorenjska in rak
Že vrsto let je v Sloveniji prvi te-
den v marcu posvečen Tednu boja 
proti raku. Pri moških je bil po za-
dnjih analiziranih podatkih na pr-
vem mestu rak prostate, pri žen-
skah pa kožni rak (brez malignega 
melanoma).

10

VREME

Danes in jutri bo deloma 
sončno z občasno poveča-
no oblačnostjo. V četrtek 
bo pretežno oblačno, pi-
hal bo jugozahodni veter.

–3/10 °C
jutri: deloma sončno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Suzana P. Kovačič

Golnik – Minister Janez Po-
klukar je na sobotnem de-
lovnem obisku Klinike Gol-
nik povedal, da je predvide-
na nova investicija, izolacij-
ski oddelek, ki naj bi bil kon-
čan do konca leta 2023. »Na-
rejena je že projektna naloga 
za izolacijski oddelek, ki bo 
imel pet etaž, skupaj skoraj 
devet tisoč kvadratnih me-
trov uporabnih površin,« je 
pojasnil minister. Za pro-
jekt, ki je v postopku prido-
bivanja vse potrebne doku-
mentacije, pričakujejo 25 

milijonov evrov kohezijskih 
sredstev. Direktor Klinike 
Aleš Rozman je povedal, da 
v obstoječi stavbi prostora 
za izolacijski oddelek nima-
jo, saj so že sedaj primora-
ni določene aparature ime-
ti na hodniku. Najprej so na-
črtovali obnovo stare stavbe, 
vendar je ta v tako slabem 
statičnem stanju, da sta ce-
nejša njeno rušenje in no-
vogradnja izolacijskega od-
delka. »Izolacijski oddelek 
bo ključnega pomena, saj 
je velika večina naših pul-
moloških bolnikov v zim-
skem času podvržena takim 

ali drugačnim okužbam,« je 
pojasnil Rozman. V njem 
bodo uredili sodoben mi-
krolaboratorij za tuberkulo-
zo. Prav tako bodo vzpostavi-
li oddelke za izolacijo, ki jih 
bo mogoče uporabljati za iz-
bruhe covida-19 ali gripe.

Minister Poklukar je pou-
daril, da gre za eno od bol-
nišnic, ki ves čas epidemije 
nosi glavno breme, in se za-
hvalil vsem zaposlenim. Ale-
ša Rozmana je povabil k vo-
denju zdravstvenega sveta, 
ki bo imenovan v teh dneh.

V načrtu nov izolacijski oddelek
Minister za zdravje Janez Poklukar je obiskal Kliniko Golnik, eno najbolj 
obremenjenih bolnišnic v času epidemije. Z direktorjem Alešem Rozmanom 
sta govorila tudi o izzivih, pred katerimi je klinika, kot sta zagotavljanje kadra 
in ustreznih prostorov. Predvidena je gradnja izolacijskega oddelka. 

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob obisku Klinike Golnik pozval tudi zaposlene v 
vzgoji in izobraževanju k cepljenju proti covidu-19, ki se zanje začne ta teden. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Komenda – Na četrtkovi iz-
redni seji občinskega sveta 
v Komendi so svetniki pod-
prli predlagano spremem-
bo statuta občine, ki omogo-
ča imenovanje dveh podžu-
panov, seznanili so se tudi 
s kronologijo dogodkov za-
piranja odlagališča inertnih 
odpadkov v Suhadolah. Žu-
pan Stanislav Poglajen pa 
jim je znova pojasnil svoj 
pogled na izgubljeno tožbo 
v zadevi Palmarium, zaradi 
katere so ga svetniki pred te-
dni tudi pozvali k odstopu. 
A kot je sporočil svetnikom, 
ostaja na mestu župana.

Stanislav Poglajen ostaja župan
Komendski župan Stanislav Poglajen si je premislil in bo župansko funkcijo opravljal do konca 
mandata, in sicer ob pomoči dveh podžupanov. Samostojni svetnik Roman Dobnikar napoveduje 
zbiranje podpisov za njegov odhod.

Stanislav Poglajen ostaja župan, a bo funkcijo odslej opravljal nepoklicno.
Priloga:  LOČANKA
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Maja Bertoncelj

Tržič – Pretekli ponedeljek 
in torek je Rogla gostila sve-
tovno prvenstvo deskarjev 
na snegu. Slovenci niso bili 
v ospredju. Povsem drugače 
pa je bilo v soboto na tekmi 
svetovnega pokala na istem 
prizorišču. V paralelnem ve-
leslalomu, zadnjem v tej se-
zoni, je na najvišjo stopnič-
ko stopil Žan Košir. To je 

bila sploh prva slovenska 
zmaga na Rogli – na jubilej-
ni, deseti tekmi. 

Za Tržičana je to šesta 
zmaga v svetovnem poka-
lu. Znova se je je veselil po 
Pjongčangu leta 2019. V se-
števku točkovanja za mali 
kristalni globus v veleslalo-
mu je končal na četrtem me-
stu in za las zgrešil bronasto 
medaljo. 

Najprej razočaranje, 
nato zmaga
Če so slovenski deskarji na snegu razočarali na 
domačem svetovnem prvenstvu na Rogli, pa je le 
nekaj dni kasneje na istem prizorišču Žan Košir 
zmagal na tekmi svetovnega pokala. 
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Knjigo prejme JANEZ KAJDIŽ z Bleda.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Zavod je leto 2020 
zaključil z izravnanimi pri-
hodki in odhodki v višini 
5.899.059.128 evrov, kar je 
za 1,2 odstotka več od načr-
tovanega, razberemo iz le-
tnega poročila ZPIZ za pre-
teklo leto. Povprečno šte-
vilo zavarovancev je bilo 
958.148, uživalcev pokoj-
nin pa 624.735. 0,7-odsto-
tni porast teh je med naj-
nižjimi rastmi v zadnjih 
tridesetih letih. Razmerje 
med številom zavarovancev 
in uživalcev pravic iz obve-
znega zavarovanja je znaša-
lo 1,53 in se je v primerjavi 
z letom 2019, ko je znašalo 
1,55, zmanjšalo.

Povprečno število uži-
valcev starostne pokojni-
ne je bilo lani 1,6 odstotka 
višje, kar je višja rast kot v 
zadnjih petih letih, vendar 
še vedno nižja od stopenj 
rasti od leta 1997 naprej, 
ko so znašale od 1,7 do 4,8 
odstotka. To kaže na učin-
ke pokojninske zakonodaje 
zaradi strožjih pogojev za 
pridobitev te pravice. Nada-
ljuje se trend upadanja šte-
vila uživalcev invalidskih 

pokojnin: število uživalcev 
se je lani zmanjšalo za 2,1 
odstotka, povprečno skup-
no število uživalcev družin-
ske in vdovske pokojnine 
pa za 2 odstotka. Prejemni-
kov letnega dodatka za upo-
kojence je bilo 653.401, kar 
pomeni 0,8 odstotka več 
kot v letu 2019, izplačan pa 
je bil v petih različnih zne-
skih. Pokojninski prejemki 

so se februarja redno uskla-
dili v višini 3,2 odstotka z 
veljavnostjo od 1. januar-
ja 2020 naprej. Opravljena 
je bila tudi izredna uskladi-
tev, in sicer s 1. decembrom 
za dva odstotka. Obakrat 
so se uskladile tudi druge 
osnove, ki vplivajo na viši-
no pokojnin.

Glede na vrsto izplačane 
pokojnine je bila povprečna 
mesečna bruto starostna po-
kojnina, izplačana v obdob-
ju od januarja do decembra 
2020, od primerljive v ena-
kem obdobju leta 2019 višja 
za 4,6 odstotka in je znašala 

693,47 evra, invalidska po-
kojnina za 4,4 odstotka in je 
znašala 533,13 evra, vdovska 
in družinska pokojnina pa 
za 4,2 odstotka in je znaša-
la 429,90 evra. Realna rast 
povprečne starostne pokoj-
nine je v letu 2020 v primer-
javi s predhodnim letom 
znašala 4,7 odstotka. Pov-
prečna bruto starostna po-
kojnina brez uživalcev so-

razmernega dela pokojni-
ne in uživalcev delne pokoj-
nine je v letu 2020 znašala 
781,84 evra, kar je za 4,8 od-
stotka več kot v letu 2019.

V letu 2020 se je z dopol-
njenimi štiridesetimi ali 
več leti pokojninske dobe 
upokojilo 86,9 odstotka 
žensk in 71,4 odstotka moš-
kih (brez uživalcev predča-
sne pokojnine in uživalcev 
z zavarovalno dobo s pove-
čanjem). Povprečna bruto 
starostna pokojnina z do-
polnjenimi štiridesetimi ali 
več leti pokojninske dobe je 
lani znašala 880,48 evra in 

je bila v primerjavi s predho-
dnim koledarskim letom za 
3,6 odstotka višja.

Razmerje med povpreč-
no starostno pokojnino in 
povprečno neto plačo je v 
letu 2020 znašalo 64,2 od-
stotka (65,3 odstotka v letu 
2019), razmerje med pov-
prečno starostno pokojni-
no brez sorazmernih delov 
pokojnin in delnih pokoj-
nin z dopolnjenimi štiride-
setimi ali več leti pokojnin-
ske dobe in povprečno neto 
plačo pa 72,2 odstotka (74,1 
odstotka v letu 2019). Raz-
merje med povprečno neto 
starostno pokojnino in pov-
prečno neto plačo se je zni-
žalo na 57,0 odstotka (v letu 
2019 58 odstotkov). Na pod-
lagi protikoronske zakono-
daje je zavod izplačal enkra-
tni solidarnostni dodatek za 
upokojence uživalcem s stal-
nim prebivališčem v Slove-
niji, katerih prejemek je zna-
šal sedemsto evrov ali manj. 
Izplačan je bil 305.752 pre-
jemnikom v treh različnih 
zneskih, nekateri pa so pre-
jeli sorazmerni del tega do-
datka. Največ prejemnikov 
je dobilo po tristo evrov, in 
sicer 95.448.  

Razmerje se je lani še poslabšalo
Kako je lani posloval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), koliko pokojnin 
je izplačeval in kolikšne, kakšna so razmerja teh s plačami in podobne podatke vsebuje poročilo za leto 
2020, ki ga je nedavno obravnaval svet zavoda. Razmerje med številom zavarovancev in upokojencev 
se je lani v primerjavi z letom prej še poslabšalo.

Člani sveta zavoda ZPIZ so za generalnega direktorja 
za naslednje štiriletno obdobje ponovno imenovali 
Marijana Papeža. To bo že njegov peti mandat.

Ljubljana – Minister za zdravje Janez Poklukar je imenoval 
nove člane strokovne posvetovalne skupine za pomoč pri ob-
vladovanju epidemije. Vodi jo infektologinja Mateja Logar iz 
UKC Ljubljana. Člani skupine so še epidemiolog na NIJZ Mario 
Fafangel, nekdanja vodja strokovne skupine in nova predse-
dnica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović, nekdanja 
državna sekretarka in zdravnica v ZD Ljubljana Simona Repar 
Bornšek, vodja Inštituta za mikrobiologijo na ljubljanski Me-
dicinski fakulteti Miroslav Petrovec, direktorica Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, 
direktor NIJZ Milan Krek, infektologinja v UKC Maribor Nina 
Gorišek Miksić, infektolog v UKC Ljubljana Matjaž Jereb in 
sociologinja na NIJZ Lucija Mak Uhan. Alenka Forte je imeno-
vana za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje, koordi-
nator za bolnišnične postelje ostaja Robert Carotta.

Novi člani posvetovalne skupine

Kranj – Na nedavni volilni skupščini Društva livarjev Sloveni-
je, ki je potekala na daljavo, je bila za predsednico ponovno 
izvoljena mag. Mirjam Jan Blažić iz Škofje Loke, dolgoletna 
gospodarstvenica (livarna LTH in SIJ), za podpredsednika pa 
prof. Primož Mrvar z Naravoslovnotehniške fakultete v Lju-
bljani in mag. Avgust Šibila iz Taluma Ulitki. Društvo livarjev 
Slovenije je eno od največjih in najstarejših tehniških društev 
v Sloveniji. Združuje vsa največja in srednja ter delno tudi 
manjša livarska podjetja v Sloveniji in nekatera iz tujine. Že 67 
let izdaja osrednjo strokovno livarsko revijo Livarski vestnik, 
šestdeset let pa vsako jesen organizira osrednji livarski dogo-
dek – Mednarodno livarsko konferenco (IFC) z livarsko razsta-
vo v Portorožu, ki jo strokovna javnost označuje za največji 
strokovni dogodek na področju livarstva v tem delu Evrope. 
K večji razpoznavnosti livarstva in Slovenije je v letu 2019 
prispeval Svetovni livarski forum, ki je potekal v Portorožu.

Predsednica livarjev še naprej Mirjam Jan Blažić

Direktor Klinike Golnik 
Aleš Rozman je povedal, da 
se je vodstvo bolnišnice v 
pogovoru z ministrom do-
taknilo njenega poslovanja, 
skupaj so pregledali načr-
te za prihodnost, realiziran 
program in trenutno delo. 
»Minister kaže dobro razu-
mevanje, poznavanje zdra-
vstvenega sistema in ima 
razvojno naravnano misel-
nost. Tu ne gre samo za ra-
zvoj posameznih bolnišnic, 
ampak sistema kot celote, ki 
bo prijazen uporabniku, bol-
niku in nas bo tudi informa-
cijsko popeljal na novo stop-
njo razvoja, če bodo vsi ti 
načrti, o katerih govorimo, 
tudi izvedeni. Veselimo se 
tega, da bi sistem spreme-
nili tudi na ta način, da bo 
ostajal zanimiv za poklice v 
zdravstvu, tako za medicin-
ske sestre kot zdravnike, da 
bo nudil možnost razvoja in 
strokovnega napredka, če-
sar bodo deležni predvsem 
uporabniki, bolniki tako na 
nivoju kvalitetnejših in var-
nejših storitev kot čakalnih 
vrst. Imamo veliko upanje 

za prihodnost,« je sklenil di-
rektor Rozman. 

Začetek cepljenja 
šolnikov na Gorenjskem 

Kot je poudaril minis-
ter Poklukar, so v zajezitvi 
epidemije ključni preven-
tivni ukrepi, kot so nošnja 
mask, razkuževanje, razda-
lja in prezračevanje. Pose-
ben pomen ima cepljenje. 
»Zato prošnja vsem, da se na 

podlagi strokovnih mnenj, 
ki so nedvoumna, izkušenj 
iz preteklosti in tudi sedanje 
epidemije v največji možni 
meri odločimo za cepljenje 
in vsi skupaj pripomoremo 
k temu, da bodo šole odprte, 
da bodo odprti vsi segmen-
ti gospodarstva in družbe.«

Ta teden začenjajo ceplje-
nje zaposlenih v vzgoji in iz-
obraževanju. Strokovni di-
rektor Osnovnega zdravstva 

Gorenjske (OZG) Aleksan-
der Stepanović je povedal, 
da na nivoju OZG pričaku-
jejo pošiljko cepiva Astra-
Zenece v sredini tega te-
dna in začnejo cepiti tudi to 
skupino. »Če bo cepiva do-
volj (odvisno je tudi od šte-
vila prijav), bomo cepili vse 
zaposlene, ki to želijo, sicer 
bodo imeli prednost starej-
ši od petdeset let,« je pojas-
nil Stepanović. 

Direktor NIJZ Milan Krek 
pa je pred dnevi pojasnil, da 
so najstarejši večinoma pre-
cepljeni, zato je v starostni 
skupini nad osemdeset let 
zdaj manj okužb. Večja je 
obolevnost med delovno ak-
tivnimi ljudmi, skrbi tudi 
starostna skupina od 65 do 
74 let. »V naslednjih tednih 
bo tudi ta skupina precep-
ljena. Morda bomo imeli do 
konca meseca precepljene 
najbolj rizične skupine, kar 
bo zelo dobro,« je dejal Krek.

Novo cepivo tik pred 
odobritvijo?

Predvidoma v četrtek lah-
ko pričakujemo pozitivno 
mnenje Evropske agencije 
za zdravila za cepivo družbe 
Johnson & Johnson, je vče-
raj napovedal prof. dr. Borut 
Štrukelj s Fakultete za far-
macijo v Ljubljani. V Slove-
niji bi bilo lahko to cepivo v 
mesecu dni. V tekočem pre-
gledu na Evropski agenciji 
za zdravila je še nekaj cepiv. 

Aktualne razmere, 
potrjen tudi brazilski sev

Vodja strokovne skupine 
na ministrstvu za zdravje 

Mateja Logar je včeraj pove-
dala, da se na žalost epide-
miološko stanje v državi ne 
izboljšuje tako hitro, kot bi si 
želeli. Zato kakšnega večje-
ga sproščanja ukrepov ta te-
den še ne gre pričakovati. Na 
ravni države smo še vedno v 
oranžni fazi, izjema, ki sicer 
velja za rumeno fazo, je vče-
rajšnje odprtje srednjih šol 
tudi za dijake prvih treh le-
tnikov, ki bodo v razredih iz-
menjaje, ter odprtje gostin-
skih teras v jugovzhodni in 
posavski regiji zaradi ugo-
dnejših razmer. 

V nedeljo so po 1681 opra-
vljenih PCR-testih potrdili 
210 novih okužb s koronavi-
rusom, delež pozitivnih izvi-
dov je bil 12,5-odstoten. V so-
boto je bil ta delež 13,7-odsto-
ten. Umrlo je šest covidnih 
bolnikov. Hospitaliziranih 
je bilo včeraj 527 covidnih 
bolnikov, kar je 29 več kot v 
soboto, ko je število prvič od 
jeseni lani padlo pod petsto. 
V intenzivni negi jih je bilo 
91. Odkrili so tudi prve pri-
mere brazilske različice ko-
ronavirusa, za zdaj pri treh 
ljudeh znotraj družine na 
območju Maribora.

V načrtu nov izolacijski oddelek

Nošenje mask tudi v razredih je obvezno tako v srednjih kot osnovnih šolah (od šestega 
razreda dalje). Na fotografiji pouk na Gimnaziji Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič
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Cveto Zaplotnik

Preddvor – Minister Jože 
Podgoršek se je v petek mu-
dil na Gorenjskem. Obiskal 
je pet kmetij – Fonovo na 
Spodnjem Brniku, Kuralto-
vo na Zgornjem Brniku, Le-
pnarjevo v Goričah, Anžo-
novo v Kranju in Legatovo 
v Hrašah pri Lescah –, ses-
tal pa se je tudi z vodstvom 
preddvorske občine.

Minister slišal veliko 
pozitivnih zgodb

Kot je dejal minister Pod-
goršek, so v okviru priprav 
na novo programsko obdob-
je skupne kmetijske poli-
tike poskušali dobiti na te-
renu čim več informacij o 
tem, kako kmetje vidijo pri-
hodnost slovenskega kme-
tijstva, kaj so ključni pro-
blemi in izzivi, kako država 
v času koronarazmer lahko 
pomaga kmetijskim gospo-
darstvom ... »Slišal sem ve-
liko pozitivnih zgodb in do-
bil nekaj zanimivih pobud,« 
je dejal minister in pouda-
ril, da številne kmetije tudi v 
najtežjih časih iščejo in naj-
dejo rešitve za razvoj.

Preverjali bodo rezultate 
vloženega denarja 

Na vprašanje, kaj si go-
renjsko kmetijstvo lahko 
obeta od nove kmetijske po-
litike, ali bo za kmete bo-
lje, slabše ali približno ena-
ko kot zdaj, je minister de-
jal, da bodo kmetije vseka-
kor občutile spremembe. 
»Spremembe so nujne, s 
sedanjim stanjem niso za-
dovoljni v nobeni kmetijski 
dejavnosti, tudi vsi ukrepi 
sedanje kmetijske politike 
niso dali želenih rezultatov. 
V novem programskem ob-
dobju zato ne bo več najbolj 
pomembno, koliko denar-
ja bo dobila posamezna de-
javnost, ampak predvsem to, 
kakšne rezultate bodo dajala 

vložena sredstva. Evropska 
komisija bo vsaki dve leti 
preverjala, ali države s pora-
bljenim denarjem dosegajo 
predvidene učinke,« je dejal 
minister in dodal, da finanč-
ni ukrepi nove kmetijske po-
litike še niso toliko usklaje-
ni, da bi jih že lahko predsta-
vili javnosti. »Tudi koronak-
riza nam je pokazala, kje 
smo najbolj šibki – pri sode-
lovanju, povezovanju, obli-
kovanju prehranskih verig, 
razvoju, prenosu znanja na 
kmetije, pomladitvi kmetij-
skih gospodarstev ...« je de-
jal in kot primer dobre pove-
zanosti izdvojil mlečni sek-
tor, ki se je ob prvem valu 
epidemije znašel v hudih te-
žavah, a je vsak deležnik v ve-
rigi prevzel svoj del odgovor-
nosti. Takšno povezanost bi 
si minister želel tudi pri dru-
gih sektorjih.

»Ne smemo se deliti na 
razvite in nerazvite«

V preddvorski občini so 
ministru ob obisku predsta-
vili nekatere kmetijske pro-
bleme – težave, ki jih ima-
jo z divjadjo in zvermi, ne-
urejenost glede plačila 

komunalnega prispevka za 
gradnjo kmetijskih objek-
tov na državni ravni, pa tudi 
nekatere razvojne načrte s 
področja kmetijstva, goz-
darstva, lovstva in ribištva, 
med drugim sodelovanje 
v projektu Turizem ribjih 
doživetij. Župan Rok Rob-
lek je opozoril na problem 

prostorsko utesnjenih kme-
tij, ki bi se za razvoj in ši-
ritev morale preseliti iz vasi 
na drugo lokacijo, pa tudi 
na problematiko javnih raz-
pisov za ukrepe kmetijske 
politike, pri katerih so go-
renjske kmetije zaradi raz-
vitosti regije na slabšem 
kot kmetije iz manj razvi-
tih regij. »Ne smemo se de-
liti na razvite in nerazvite, 

oboji potrebujejo finančno 
pomoč za vlaganja,« je de-
jal Roblek in poudaril, da je 
treba vlagati tudi v razvojno 
najboljše kmetije. 

Ni denarja za preselitev 
utesnjenih kmetij

Minister Podgoršek je de-
jal, da v sedanjem program-
skem obdobju ni finančnih 
podpor za preselitev kmetij, 
vključno s stanovanjskim 
delom, na novo lokacijo. Pri 
pripravi ukrepov za novo 
programsko obdobje bodo 
razpravljali tudi o podpori za 
preselitev kmetij, vendar bo 
pred ministrstvom in drugi-
mi deležniki težka naloga, 
da bodo iz nabora želja za 
18 milijard evrov izbrali uk-
repe za 1,8 milijarde evrov, 
kolikor bo na voljo denarja 
v novem programskem ob-
dobju. 

Ministrov obisk na Go-
renjskem je spremljala tudi 
poslanka Mateja Udovč, ki je 
dejala, da na podlagi infor-
macij s terena tudi poslanci 
lažje razumejo in argumen-
tirajo spremembe zakono-
daje, ki jih obravnavajo v dr-
žavnem zboru.

Spremembe so nujne
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je med petkovim obiskom na 
Gorenjskem napovedal nujne spremembe kmetijske politike, ki jih bodo občutile tudi gorenjske kmetije. 

Minister Jože Podgoršek med obiskom na Legatovi sadjarski kmetiji v Hrašah pri Lescah 

Odstopi niso sestavni del 
repertoarja slovenskih 
politikov in tudi zad-

nje dogajanje v Komendi temu 
pritrjuje. Župan Stanislav 
Poglajen je sicer že napovedal 
svoj odstop, sklical izredno sejo, 
na kateri naj bi s tem seznanil 
svetnike, a si je vmes premislil 
in javnost obvestil, da bo ostal 
na županskem položaju, le 
da bo funkcijo odslej opravljal 
nepoklicno. Župan ima do 
takšne odločitve vso pravico, 
svetniki pa ga k odstopu ne mo-
rejo prisiliti, saj so mu mandat 
podelili volivci.

Verjetno ne moremo vse 
odgovornosti v zvezi z za-
dnjim dogajanjem v Komendi 
naprtiti županu Stanislavu 
Poglajnu. Zadeva Palmarium 
se vleče še iz časa njegovega 
predhodnika Tomaža Drolca. 
Za razlastitev zemljišč se je res 
odločil Poglajen, a kot pravi, v 
želji ravnati v dobro občanov, 
saj so bila ogrožena evropska 
sredstva za izgradnjo kanali-
zacije v Komendi in sosednjih 
občinah.

Črno-bela ni niti zadeva v 
zvezi z zapiranjem odlagališča 
inertnih odpadkov v Suha-
dolah, kjer je država v strahu 
pred kaznijo sodišča EU prip-
ravljena odpadke odstraniti na 
stroške občine. To bi Komendo 
lahko stalo kar deset milijonov 
evrov, kar predstavlja krepko 
več kot en celoten občinski pro-
račun. »V tem primeru lahko 
občino zapremo,« je komenti-
ral eden od občinskih uradni-
kov.

Kljub temu oziroma prav 
zato, ker stanje v občini več 
kot očitno ni rožnato, pa izmi-
kanje javnosti, ki smo mu bili 
priča v zadnjih tednih, ni pra-
va pot. Še zlasti če v Komendi 
menijo, da je pravica na njiho-
vi strani, bi morali sami stopiti 
pred občane in jim predstaviti 
svoje argumente, saj zavijanje 
v molk med ljudmi seje le doda-
ten dvom in zmedo. Ne nazad-
nje imajo občani pravico izve-
deti o rečeh, ki lahko bistveno 
vplivajo na kvaliteto življenja v 
njihovem domačem okolju.

Zanimivo je sicer, da so sve-
tniki županu očitali prav po-
manjkanje komunikacije tako 
javnosti kot občinskega sveta, 
nato pa so sami izglasovali 
zaprtje februarske seje in s tem 
javnost postavili pred vrata. Še 
pred dobrima dvema tednoma 
so župana menda soglasno 
pozvali k odstopu, ko pa si je ta 
nazadnje premislil, jih je veči-
na njegovo odločitev pospremi-
la brez besed. Če so kdaj bili, 
zdaj niso več tako zelo enotni, 
kar očitno ve tudi župan, ki bo 
dva imenoval za podžupana.

Dva podžupana sicer nista 
zagotovilo za večjo transparen-
tnost delovanja, kakor so odlo-
čitev pojasnjevali predlagatelji. 
Za bolj javno delovanje lahko 
največ storijo vsi vpleteni sami. 
Ne le župan, ki je nazadnje 
svoje odločitve pojasnil, temveč 
tudi občinski svetniki, ki se lah-
ko odločajo, ali bodo javnosti v 
ob morebitnih prihodnjih za-
pletih dopustili vpogled v doga-
janje na občinskem svetu.

O komunikaciji

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Simon Šubic

Kranj – Izreden pregled skup-
no 1080 avtocestnih premo-
stitvenih objektov (viaduk-
tov, mostov, nadvozov, pod-
vozov ...), ki ga je Družba za 
avtoceste v RS (Dars) naro-
čila po decembrskem potre-
su na Hrvaškem, je pokazal, 
da potres ni vplival na sta-
nje premostitvenih objektov 
na slovenskem avtocestnem 
omrežju. Izredni pregled je 

izvedla družba ZAG Ljublja-
na, rezultati pa so potrdili že 
enako predhodno strokovno 
mnenje. 

Dars sicer redno pregle-
duje premostitvene objek-
te na avtocestnem omrež-
ju in vsako leto izvede anali-
zo njihovega stanja. Lani so 
pridobili tudi posebno vozi-
lo, ki omogoča pregled težje 
dostopnih elementov, kot so 
spodnji del prekladne kon-
strukcije, ležišča, stebri in 

drugo. Novo vozilo omogo-
ča preglede težje dostopnih 
mest tudi v primeru, ko so 
na premostitvenem objektu 
nameščene protihrupne oz. 
protivetrne ograje. 

Na podlagi izvedenih 
analiz Dars redno izva-
ja potrebno vzdrževanje 
in obnovo premostitvenih 
objektov. Nekateri premo-
stitveni objekti, ki pote-
kajo čez avtocesto, pa so v 
soupravljanju z drugimi 

upravljavci cest (občine, Di-
rekcija RS za infrastruktu-
ro), zato je za obnovo treba 
z njimi predhodno skleniti 
sporazum. Kot so pojasni-
li na Darsu, so sporazumi 
za obnove premostitvenih 
objektov že sklenjeni oz. v 
usklajevanju z Direkcijo RS 
za infrastrukturo in nekate-
rimi občinami, med njimi 
tudi z Mestno občino Kranj 
ter občinama Žirovnica in 
Domžale.

Potres ni vplival na premostitvene objekte

Minister Jože Podgoršek: 
»Kmetijstvo je najbolj 
šibko pri sodelovanju, 
povezovanju, 
oblikovanju prehranskih 
verig, razvoju, prenosu 
znanja na kmetije, 
pomladitvi kmetijskih 
gospodarstev ...«
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Bled – V društvu Spoštujmo 
Bled in Društvu za varstvo 
okolja Bled so minuli te-
den opozorili na po njiho-
vih besedah grob poseg v 
naravo na zaščitenem ob-
močju mrtvice Save Bohinj-
ke vzhodno od vasi Log pri 
Selu. Kot so zapisali v prija-
vi, ki so jo naslovili na mini-
strstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, se na 
tem območju izvajajo veli-
ka zemeljska dela, pri če-
mer naj bi prišlo do delnega 
poškodovanja naravne vred-
note. »V veliko jamo se stre-
sajo tudi gradbeni odpadki,« 
so poudarili. Lastnik zem-
ljišča Jože Mulej pa je zatr-
dil, da gre zgolj za enostavno 
agromelioracijo, da bo lahko 
obdeloval zemljo, ki jo je ku-
pil lani.

Posege v območje, ki je za-
ščiteno kot naravna vredno-
ta, so po besedah Danila Ber-
tonclja iz društva Spoštujmo 
Bled opazili pred dobrim te-
dnom. »Nekdo je izkopal ve-
like kanale in luknje, očitno 
z namenom izsušitve, saj gre 
za močvirnat predel.« Raz-
ložil je še, da so razen tega 
požagali stara drevesa na 
gozdnem robu okrog mrtvic 
ter z bagri in rovokopači tudi 

sicer povsem preoblikovali 
teren. »Poseg poleg neskla-
dne rabe zemljišč, posegov 
v topografijo terena in odla-
ganja gradbenih odpadkov 
tudi močno kazi videz pros-
tora ter predstavlja velik eko-
loški in biološki problem,« 
so poudarili okoljevarstve-
niki in dodali, da so podo-
ben poseg že pred dvema le-
toma opazili tudi na naspro-
tnem bregu Save Bohinjke, 
kjer naj bi preorali skoraj cel 
hektar mokrišča in ga spre-
menili v njive. Tudi takrat so 
o spornih posegih obvestili 
policijo in pristojne inšpek-
cije, a se do danes ni zgodi-
lo nič, je pojasnil Bertoncelj. 

Na Inšpektoratu RS za oko-
lje in prostor so potrdili, da 
so prejeli prijavo o posegu v 
mrtvico Save Bohinjke in jo 
po kriterijih za določanje pri-
oritet uvrstili v drugi rang. S 
kriteriji namreč določajo po-
membnost obravnave kršit-
ve, pri čemer v prvi rang uvr-
stijo prijave, iz katerih je 
moč razbrati, da gre za ogro-
žanje zdravja in življenja lju-
di, javne varnosti ali premo-
ženja večje vrednosti. Te pri-
jave se obravnavajo predno-
stno. »Kdaj bo neka prija-
va obravnavana, je odvisno 
od števila prijav prve priori-
tete, od uvrstitve v rang in 
števila prijav v tem rangu,« 

so še dodali in pojasnili, da 
z metodologijo razvrščanja 
in obravnave prijav zagota-
vljajo enakopravnost obrav-
navanja prijav glede na po-
membnost kršitve, ki jo po 
omenjenih kriterijih določa-
jo vsi inšpektorji enako. »S 
tem se je bistveno zmanjšala 
možnost vpliva zunanjih de-
javnikov in pritiskov javno-
sti na vrstni red obravnave 
prijav in tudi same inšpek-
cijske postopke.« Kot so opo-
zorili, namreč pripad prijav 
presega število prijav, ki bi 
jih bili zmožni obravnava-
ti sproti. Sama prijava za in-
špekcijski nadzor, so še raz-
ložili, še ne pomeni uvedbe 

inšpekcijskega postopka, 
ampak zgolj podlago za mo-
rebitno odločitev organa, da 
ga uvede. Potrdili so še, da 
imajo evidentirano in rangi-
rano tudi prijavo iz preteklo-
sti, ki nakazuje na podobno 
početje, inšpekcijski posto-
pek pa še ni bil uveden.

Lastnik zemljišča Jože 
Mulej pa je zanikal, da bi šlo 
za nedovoljen poseg v zašči-
teno naravno vrednoto. »Na 
zemljišču, ki sem ga kupil 
lani, sem posekal grmovje, 
lipe, ki so se sušile, in bolne 
jesene, saj zemljišča sicer ne 
morem obdelovati; kjer ne bi 

bila mogoča strojna obdela-
va, pa sem tudi nekoliko iz-
ravnal teren,« je pojasnil in 
dodal, da je res izvedel eno-
stavno agromelioracijo pri 
izviru na vrhu hriba, a to 

zemljišče je po njegovih be-
sedah od Save Bohinjke od-
daljeno vsaj od tristo do šti-
risto metrov, od brega Save 
Bohinjke naj bi ga ločilo 
tudi od deset do petnajst me-
trov višinske razlike. »Stru-
ga Save Bohinjke to zato za-
gotovo ni.« Priznava, da bi 
bilo lahko edino sporno, da 
je nekdo na tem zemljišču 
odložil dva kubična metra 
strešne opeke, ki pa jo na-
merava sam odpeljati. Dodal 
je še, da so ga posamezniki 
iz društva že večkrat prijavi-
li na vse mogoče inšpekci-
je. »Pred dvema letoma smo 

se zato na skupnem sestan-
ku dogovorili, da me pokli-
čejo, če bodo menili, da kar-
koli delam narobe, a me tok-
rat ni nihče klical,« še ugota-
vlja Mulej.

Uničevali naj bi naravno vrednoto
Društvo za varstvo okolja Bled je podalo prijavo na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaradi po njihovem spornih zemeljskih del na 
območju zaščitene mrtvice Save Bohinjke pod vasjo Selo.

Blejski okoljevarstveniki so minuli teden opozorili na po njihovih besedah grob poseg v 
naravo na zaščitenem območju mrtvice Save Bohinjke vzhodno od vasi Log pri Selu. 

Ob obsežnih zemeljskih delih naj bi prišlo do delnega 
poškodovanja naravne vrednote. / Foto: arhiv Društva za varstvo okolja Bled

Fo
to

: a
rh

iv
 D

ru
št

va
 z

a 
va

rs
tv

o 
ok

ol
ja

 B
le

d

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je po večletnih prizadevanjih 
dosegla, da je država nanjo 
brezplačno prenesla svoj del 
lastništva stavbe na naslovu 
Titova 78a na Jesenicah. Gre 
za objekt tik ob jeseniškem 
zdravstvenem domu, ki je 
bil doslej delno v lasti Občine 
Jesenice, delno pa ministr-
stva za obrambo. Primopre-
dajo so opravili v začetku te-
dna, s čimer je izpolnjen naj-
pomembnejši pogoj, da bodo 
stavbo lahko prenovili in v 
njej uredili dodatne prostore 
zdravstvenega doma.

Kot so pojasnili na Obči-
ni Jesenice, so si že od leta 
2009 prizadevali, da bi dr-
žava svoj del lastništva brez-
plačno prenesla na lokalno 
skupnost in s tem omogoči-
la razvoj zdravstvene dejav-
nosti v objektu. To se je lani s 
sklepom vlade tudi zgodilo. 

Občina Jesenice, Osnov-
no zdravstvo Gorenjske ter 

Zdravstveni dom Jesenice 
so že pripravili razvojni in-
vesticijski projekt, katere-
ga osnovni namen je zago-
toviti ustrezne prostorske 
pogoje v okviru Zdravstve-
nega doma Jesenice. Tako 

bodo v prostorih vzposta-
vili novi Center za krepitev 
zdravja in Center za dušev-
no zdravje odraslih, doda-
tne prostore pa bodo dobili 
tudi za izvajanje preventiv-
nih programov. V manjšem 

delu prostorov v stavbi bodo 
predvidoma uredili tudi 
nove ambulante družinske 
medicine ter referenčne am-
bulante. 

Župan Občine Jesenice 
Blaž Račič je ob tem dejal: 

»V sodelovanju z ZD Jese-
nice se bomo lotili obno-
ve tega objekta in ga v pri-
hodnjih letih namenili raz-
širitvi zdravstvene dejavno-
sti na primarni ravni. Tudi 
to je del naših strateških pri-
zadevanj, da Občina Jese-
nice postane občina, ki kot 
enega od strateških ciljev iz-
postavlja prav zdravstveno 

dejavnost. Občina Jesenice 
se je namreč že pred leti od-
ločila, da razvija zdravstveno 
dejavnost.«

Vrednost investicije je  
ocenjena na milijon evrov, 
financirala pa jo bos-
ta Osnovno zdravstvo Go-
renjske in Občina Jesenice, 
hkrati pa računajo tudi na 
sofinanciranje EU iz Kohe-
zijskega sklada in državne-
ga proračuna. 

Več prostora za zdravstveni dom
Občina Jesenice je pridobila prostore tik ob zdravstvenem domu, ki jih bodo zdaj obnovili, v njih pa bodo uredili Center za 
krepitev zdravja, Center za duševno zdravje odraslih, nove ambulante družinske medicine in referenčne ambulante.

Stavbo na Titovi 78a ob jeseniškem zdravstvenem domu bodo obnovili in v celoti namenili 
zdravstveni dejavnosti. V spodnji etaži so že zdaj garaže za vozila nujne medicinske 
pomoči.

Začetek del je predviden 
še v tem letu, zaključek 
pa do konca leta 2022. 

Tržič – Občina Tržič ob 
rojstvu otroka nameni pri-
spevek v višini 250 evrov star-
šem (njihovim občanom), ki 
oddajo vlogo in izpolnjujejo 
pogoje za izplačilo. Lani so 
s pozitivno odločbo rešili 
117 vlog in prav toliko novo-
rojenčkom in staršem zaže-
leli dobrodošlico v občini ter 
jim obenem pomagali začeti 
novo pot. Občina Tržič je lani 
v ta namen izplačala 29.250 
evrov, sredstva pa zagotovila 
tudi v letošnjem proračunu. 
Glede na trend povečevanja 
števila rojstev v tržiški občini 
so sredstva na tej proračun-
ski postavki celo povečali. 

Finančni prispevek ob 
rojstvu otroka

Kranj – Vlada je izdala ured-
bo, s katero je določila, ob 
katerih dogodkih bo prihod-
nje leto izdala priložnostne 
kovance. Prejela je 24 predlo-
gov, izmed katerih je izbrala 
dva – 150. obletnico rojstva 
arhitekta Jožeta Plečnika in 
150. obletnico rojstva slikar-
ja Matije Jame. Ob Plečnikovi 
obletnici bo izdala spominski 
kovanec za dva evra, ob Ja-
movi pa zbirateljske kovance.

Priložnostni kovanci ob 
dveh obletnicah
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SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA RADOVLJICA
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica
razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjeva-
ti pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo in spremembe). 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in 
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 3. 7. 2021.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo 
z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu rav-
natelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, 
oprav ljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in 
izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po obja-
vi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica, Kranj-
ska cesta 27, 4240 Radovljica, z oznako “Prijava na razpis za 
ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za man-
datno obdobje, zaželeno je, da predloži tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakoni-
tem roku.   

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Ukrepi, poveza-
ni s preprečevanjem širje-
nja covida-19, vplivajo tudi 
na prodajo in servis avtomo-
bilov. Od začetka marca do 
danes so bili avtosaloni več 
tednov zaprti, servisi avto-
mobilov pa omejeni na izva-
janje nujnih popravil. 

Predstavniki avtomobil-
ske stroke so na sredini no-
vinarski konferenci opozori-
li na negotovost, ki jo ukrepi 
vnašajo v njihovo delovanje. 
Po besedah Branka Lotri-
ča iz Podjetniško-trgovske 
zbornice pri GZS je gospo-
darska škoda, ki je v lanskem 
letu nastala zaradi omejitev 
poslovanja, samo na podro-
čju prodaje vozil znašala de-
vetsto milijonov evrov, z vi-
dika dodane vrednosti pa se-
demdeset milijonov evrov. 
»Če pogledamo samo posle-
dice omejitve prodaje vozil, 
znaša izpad javnofinančnih 
prihodkov samo pri davku 
na dodano vrednost in davku 

na motorna vozila približno 
225 milijonov evrov,« doda-
ja Lotrič. 

Prodaja osebnih vozil je 
lani upadla za 26,6 odstot-
ka, v segmentu prodaje lah-
kih gospodarskih vozil pa je 
padec znašal 28 odstotkov. 
Negotovost se nadaljuje tudi 
v tem letu. Po besedah Jož-
ka Tomšiča, predsednika 
Sekcije za osebna motorna 
vozila pri Trgovinski zbor-
nici Slovenije, so prodajalci 
januarja beležili 29 odstot-
kov manjšo prodajo kot lani 
v enakem obdobju, polovi-
co manj je bilo registriranih 
tudi električnih avtomobilov 
in za okoli tretjino manj hi-
bridnih vozil. 

Zaradi omejevanja servi-
sne dejavnosti zgolj na nuj-
na dela je bil za dvajset od-
stotkov manjši tudi promet 
z nadomestnimi in rezerv-
nimi deli. Po besedah pred-
stavnika servisne mreže 
in dobave rezervnih ter na-
domestnih delov pri Obr-
tno-podjetniški zbornici 

Slovenije Andreja Štiha je 
težava v dikciji odloka, ki 
onemogoča nenujna popra-
vila. Kot pravi, je vsako re-
dno vzdrževanje in servisi-
ranje nujno, saj zagotavlja 
varno delovanje vozila in s 

tem varnost udeležencev v 
prometu. »Resne posledice 
ne izbirajo med nujnimi in 
nenujnimi popravili,« doda-
ja Miran Andrejek, predse-
dnik Sekcije avtoserviserjev 
pri OZS.

Enako pa meni tudi Zo-
ran Sodnik, predsednik 
Sekcije pooblaščenih trgov-
cev in serviserjev z motor-
nimi vozili iz Podjetniško-
trgovske zbornice pri GZS, 
ki dodaja, da zagotavljanje 

nemotene prodaje in ser-
visiranja vozila pravzaprav 
pomaga preprečevati širje-
nje virusa, saj se je v času 
epidemije uporaba lastnih 
osebnih vozil izkazala kot 
ena najvarnejših oblik mo-
bilnosti. 

Vsi udeleženci novinar-
ske konference so prepri-
čani, da se zaradi omeje-
vanja servisne dejavnosti 
razrašča tudi delo na črno, 
kjer pa nadzora nad izva-
janjem ukrepov sploh ni. 
Opozarjajo, da lahko zago-
tovijo bistveno več prosto-
ra na kupca kot v številnih 
drugih dejavnostih, poleg 
tega pa gneče v avtosalo-
nih ni.

Zaradi vsega naštetega so 
predstavniki vseh treh in-
teresnih združenj pozva-
li vlado in druge odločeval-
ce, da skupaj oblikujejo ra-
zumen nabor ukrepov, ki bo 
zagotavljal varnost tako po-
trošnikov kot zaposlenih, 
hkrati pa omogočal normal-
no izvajanje dejavnosti.

Avtomobilnost v času epidemije
Predstavniki avtomobilske stroke si želijo, da bi odločevalci bolj upoštevali njihovo mnenje pri pripravi ukrepov za preprečevanje širjenja novega 
koronavirusa, saj je varna mobilnost pomembna tudi v času epidemije.

Tudi avtosaloni so med epidemijo ostali zaprti. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Ljubljana – Prejšnji teden je 
poslanka državnega zbora 
Mateja Udovč (SMC) s koali-
cijskimi partnerji in poslan-
cema narodnih skupnosti v 
parlamentarno proceduro 
vložila predlog novele Za-
kona o planinskih poteh, ki 
prinaša nekaj pomembnih 
in težko pričakovanih spre-
memb.

Zakon o planinskih po-
teh je bil sprejet leta 2007 in 
je planinskim potem prine-
sel poseben status, hkrati pa 
planinskim društvom veli-
ko obveznosti, ni pa zagoto-
vil sistemskega vira financi-
ranja za vzdrževanje planin-
skih poti. Urejanje poti je 
bilo prepuščeno društvom, 
donatorjem in občinam, ki 
so imele s tem precej stro-
škov, saj v gore hodi vedno 
več ljudi, poti pa nenehno 
uničujejo tudi večje količine 
snega, nalivi in neurja.

Mreža planinskih poti je 
razpredena po vsej Sloveni-
ji, skupna dolžina vseh pla-
ninskih poti znaša nekaj 
čez deset tisoč kilometrov. 
»Ta razdalja je enaka razda-
lji od Ljubljane do Pekinga 
po kopnem, in če bi nekdo 

želel prehoditi to pot, bi po-
treboval leto dni. Planinska 
društva skrbijo za več kot dva 
tisoč planinskih poti in 62 
planinskih veznih poti obho-
dnic. Planinske poti urejajo 
in označujejo člani planin-
skih društev – markacisti: v 
letu 2020 je bilo registrira-
nih 820 markacistov in mar-
kacistk. Ti planinske poti 

vzdržujejo, označujejo, čis-
tijo in urejajo prostovoljno. 
En markacist skrbi približno 
za dobrih 12 kilometrov pla-
ninskih poti. Na leto pa op-
ravijo okoli štirideset tisoč ur 
prostovoljnega dela,« je delo 
markacistov povzel predse-
dnik Planinske zveze Slove-
nije (PZS) Jože Rovan in po-
udaril: »Veseli smo, da je go-
spodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek prepoznal po-
men ustrezno vzdrževane 
planinske infrastrukture.«

Z novelo zakona se bodo 
uredili usposabljanje in 
licenčno izpopolnjeva-
nje markacistov ter ustre-
zna opremljenost za var-
no delo. A kot največji dop-
rinos novele je dopolnjena 
določba 20. člena z novim 
odstavkom, ki določa obve-
znost ministrstva, pristoj-
nega za turizem, da iz dr-

žavnega proračuna zagota-
vlja sredstva za vzdrževanje 
in označevanje planinskih 
poti. Predlagatelji pričakuje-
jo, da bo ministrstvo, pristoj-
no za turizem, na letni rav-
ni za te namene zagotovi-
lo okoli štiristo tisoč evrov. 
Ker so za leti 2021 in 2022 
že sprejeti proračuni drža-
ve in lokalnih skupnosti, se 
uporaba določb zakona za-
mika na začetek proračun-
skega leta 2023. Spomni-
mo, da je ministrstvo lani 

planinskim društvom stopi-
lo naproti tudi z razpisom za 
sofinanciranje obnove pla-
ninskih koč.

»Vzdrževane in označe-
ne planinske poti so pred-
pogoj za varno gibanje v hri-
bovitem in gorskem sve-
tu. Drugo leto bo Knafelče-
va markacija praznovala sto 
let in vsaj sto let markacisti 
niso dobili zadostnega dr-
žavnega denarja. Zato se mi 
zdi, da je danes z vložitvijo 
sprememb Zakona o planin-
skih poteh čudovit sončen 
dan tudi za naše markacis-
te. Sama sem planinska vo-
dnica PZS že vrsto let in se 
zavedam problematike pla-
ninskih društev ter njihovih 
problemov s financiranjem. 
Društva se največkrat finan-
cirajo z lastnimi sredstvi in 
njihovi člani opravljajo svoje 
delo prostovoljno. Ljudje, ki 
hodijo v gore, pa tega pogos-
to ne opazijo in se niti ne za-
vedajo, kdo je opravil sana-
cijo poti, kdo jo je markiral, 
so le kritični, če ni narejeno. 
Sama ocenjujem, da je da-
nes velik dan za planinstvo, 
saj so bili markacisti prepo-
gosto prezrti,« pa je ob vloži-
tvi sprememb zakona pove-
dala poslanka Mateja Udovč.

Državni denar za planinske poti
V parlamentarno proceduro so bile vložene spremembe Zakona o planinskih poteh, ki prinašajo 
pomembno novost – za vzdrževanje in označevanje planinskih poti bo denar od leta 2023 naprej 
namenjalo ministrstvo, pristojno za turizem.

Kranj – Tudi letos je bil prvi petek v marcu svetovni molitveni 
dan. Pripravilo ga je mednarodno ekumensko žensko giba-
nje, v katerem se že od leta 1927 družijo ženske različnih kr-
ščanskih cerkva in veroizpovedi. Geslo gibanja je Seznanjeno 
moliti – molitveno delovati. Vsako leto kristjanke druge države 
pripravijo bogoslužje na osnovi določenega svetopisemskega 
odlomka in gesla, hkrati pa tudi veliko povedo o svoji državi, 
njenih lepotah in težavah ter seveda zlasti o položaju žensk 
in otrok. Pripravljeno besedilo, slike in informacije potem 
razpošljejo v približno 170 držav in na prvi petek v marcu 
potem molitev obkroži svet. Letošnje bogoslužje je prišlo 
iz tihomorske države Vanuatu, potekalo pa je preko spletne 
aplikacije Zoom.

Bil je svetovni molitveni dan

Največji doprinos novele je dopolnjena določba 
20. člena z novim odstavkom, ki določa obveznost 
ministrstva, pristojnega za turizem, da iz državnega 
proračuna zagotavlja sredstva za vzdrževanje in 
označevanje planinskih poti. Predlagatelji pričakujejo, 
da bo ministrstvo, pristojno za turizem, na letni ravni 
za te namene zagotovilo okoli štiristo tisoč evrov.
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Morda bodo v 
Preddvoru že ob koncu leta 
lahko začeli gradnjo špor-
tne dvorane in preurejanje 
šole ter vrtca. Prejšnji teden 
so oddali vlogo za gradbe-
no dovoljenje, pred tem pa 
tudi državo zaprosili za so-
financiranje projekta, ki je 
po ocenah v celoti vreden se-
dem, v prvi fazi pa štiri mi-
lijone evrov. Temu, da so se 
v Preddvoru sploh lotili tako 
ambicioznega naložbenega 
načrta, botruje tudi dejstvo, 
da so v letu 2019 v proračun 
nenadejano dobili priliv v vi-
šini štiri milijone evrov od 
davčnih prihodkov. Z njim 
so najprej poravnali dolgo-
ve, preostanek bodo usme-
rili v investicije, med kateri-
mi je ena večjih prav dogra-
ditev šole, vrtca in športne 
dvorane.

Šola je v precejšnji pro-
storski stiski, enako vrtec, v 
prihodnje pa naj bi bila ob 
več gradnjah in s tem pri-
seljevanju družin na obmo-
čje občine potreba po druž-
beni infrastrukturi še več-
ja. Na južni strani šole tako 
načrtujejo gradnjo prizid-
ka s petimi novimi učilni-
cami, razdelilnico hrane 
in jedilnico ter še nekateri-
mi prostori. V nadaljevanju 
naj bi se šolski prostori dog-
rajevali na severnem delu, 
vrtčevski pa na južnem, je 
povedal župan Rok Roblek. 

V vrtcu bodo lahko prosto-
re za varstvo pridobili na ob-
močju zdajšnje igralnice, 
saj bodo potem imeli otro-
ci možnost za to v manjših 
dvoranah ob športni dvora-
ni. Razgrne nam idejni pro-
jekt prihodnje gradnje, kjer 
bosta šola in vrtec povezana 
s pokritim traktom. Športno 
dvorano bodo deloma gradi-
li na mestu zdajšnje telovad-
nice in na nogometnem igri-
šču, ne posega pa na atletsko 
stezo in odbojkarsko igri-
šče na severnem delu. Ime-
la bo poseben zunanji vhod 
z zahodne strani za zunanje 
uporabnike, za šolo in vr-
tec pa s strani šole, in sicer 
na dveh nivojih, v pritličju 

in prvem nadstropju, poja-
snjuje župan.   

Zdaj je torej vložena do-
kumentacija za gradbeno 
dovoljenje, nadejajo se tudi 
1,5 milijona evrov iz sofinan-
ciranja ministrstva za izo-
braževanje in z drugih raz-
pisov. Župan Roblek še do-
daja, da država sofinancira 
zgolj standard, medtem ko 
je njihov projekt načrtovan 
nadstandardno. »Ne more-
mo načrtovati zgolj v okvi-
ru zdajšnjega standarda, 
saj šole ne gradiš vsakih pet 
let. Misliti moraš na priho-
dnost, na širjenje naselja, na 
pričakovano večje število ot-
rok. Ali naj imaš potem pet 
let učence na hodniku, da ti 

dovolijo zgraditi učilnico? 
Mi delamo dvorano s tremi 
enotami, po standardu nam 
pripadata dve, tretjo mora-
mo torej financirati sami,« 
pojasnjuje Rok Roblek. 

Pri zneskih investicije gre 
za ocenjena sredstva, na-
tančnejše vrednosti bodo 
poznali v drugi polovici leta, 
pove župan. In kdaj lahko v 
Preddvoru pričakujemo za-
četek gradnje? Tudi ta je od-
visna od odobrenih sredstev 
z razpisov: če jih bodo dobili, 
lahko začnejo že letos, dela 
pa bi morala biti dokončana 
v letu 2023. V letošnjem pro-
računu pa je predvidenih sto 
tisoč evrov za dokumentaci-
jo in začetna dela.  

Večja šola in vrtec, nova 
športna dvorana
Občina Preddvor je na upravno enoto že vložila vlogo za gradbeno dovoljenje za gradnjo športne 
dvorane ter dograditev šole in vrtca, na ministrstvu za izobraževanje pa zaprosila tudi za državno 
sofinanciranje.

Šolo in vrtec v Preddvoru bodo dogradili in zgradili športno dvorano.

Simon Šubic

Kranj – Služba vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko poli-
tiko je prejšnji teden odobri-
la skoraj 155 tisoč evrov fi-
nančne podpore iz Evrop-
skega sklada za regional-
ni razvoj za projekt prenove 
stanovanj v lasti Mestne ob-
čine Kranj v vrednosti 260 
tisoč evrov. Po prenovi po-
družnične šole Simona Jen-
ka Center in načrtovani pre-
novi nekdanje gradbene šole 
v kranjskem mestnem jedru 
je to že tretji projekt kranj-
ske občine z odobrenimi 
evropskimi sredstvi za revi-
talizacijo degradiranih urba-
nih območij v zadnjih dveh 
letih.

Mestna občina Kranj bo 
prenovila šestnajst nepro-
fitnih stanovanj v stanovanj-
ski soseski Planina in stano-
vanje z neurejenim zemlji-
škim stanjem. »Namen ob-
nove je zagotavljanje ustre-
znega bivalnega standarda 
najemnikom (med drugim 
učinkovita izraba energije, 
zmanjševanje stroškov teko-
čega vzdrževanja, dvig kako-
vosti bivanja, ohranjanje po-
seljenosti na tem območju) 

in ohranjanje fonda nepro-
fitnih stanovanj v kranjski 
občini,« so pojasnili na obči-
ni. Celotna vrednost opera-
cije znaša 260.363 evrov, na-
ložbo pa sofinancirata Repu-
blika Slovenija in Evropska 
unija iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj s skup-
no skoraj 194 tisoč evri, ob-
čina pa bo prispevala 66 ti-
soč evrov. 

»Zelo me veseli, da drža-
va in Evropska unija prepoz-
navata potrebe Mestne ob-
čine Kranj ter se tako sku-
paj približujemo uresniče-
vanju začrtanih ciljev, s ka-
terimi dvigujemo kakovost 
bivanja v Kranju. Tu smo 
zaradi občanov in za obča-
ne. Prenova neprofitnih sta-
novanj na Planini predsta-
vlja tretjo operacijo z odo-
brenimi evropskimi sred-
stvi, ko gre za revitalizaci-
jo degradiranih območij v 
zadnjih dveh letih, čakamo 
še na potrditev četrte. Izva-
janje velikih zgodb in prido-
bivanje sredstev v času epi-
demije, velike svetovne kri-
ze, daje celoti dodano vred-
nost,« je odobritev sofinan-
ciranja komentiral kranjski 
župan Matjaž Rakovec.

Evropski denar za 
obnovo stanovanj
Mestna občina Kranj lahko pri načrtovani prenovi 
neprofitnih stanovanj na Planini računa tudi na 
izdatno pomoč Evropske unije in države.  

Simon Šubic

Kranj – Na zadnji seji Skup-
ščine Združenja mestnih 
občin Slovenije (ZMOS), 
ki je pred dnevi potekala v 
Kranju, je novi predsednik 
združenja, kranjski župan 
Matjaž Rakovec, predsta-
vil program dela za leto 
2021. Poudarek bo na ure-
sničevanju 141. člena usta-
ve, ki določa izvirne pristoj-
nosti mestnih občin za dr-
žavne naloge, ki se tičejo ra-
zvoja mest, saj kljub odloč-
bi ustavnega sodišča iz leta 
1996 v zakonodaji in praksi 
še ni uresničen. »Mestne 

občine bodo v bližnji pri-
hodnosti oblikovale pred-
log nabora nalog, ki bi mo-
rale glede na ustavo preiti na 
mestne uprave, kot je na pri-
mer izdajanje gradbenih do-
voljenj. Hkrati pa bo ZMOS 
pozval vlado in ministrstvo 
za javno upravo, da v sode-
lovanju z drugimi ministr-
stvi oblikujejo ustrezne za-
konodajne predloge, ki bodo 
vključevali tovrstne naloge. 
Skupščina je poudarila, da 
je to vprašanje izjemno po-
membno tudi v luči spreje-
manja pokrajinske zakono-
daje,« so sporočili iz stro-
kovne službe ZMOS-a. 

Skupščina se je seznanila 
še z izvajanjem mehanizma 
celostnih teritorialnih na-
ložb za obdobje 2021–2027, 
kjer je zagotovljenih 139 mi-
lijonov evrov evropskih in 
državnih sredstev za izvaja-
nje projektov trajnostnega 
urbanega razvoja. Do kon-
ca februarja je bilo potrjenih 
56 projektov v skupni inve-
sticijski vrednosti več kot 
180 milijonov evrov, ki bodo 
prejeli dobrih 100 milijonov 
evrov sofinanciranja. Me-
hanizem se izvaja uspešno, 
mestne občine pa bodo po-
črpale tudi preostalih 39 mi-
lijonov evrov, so zagotovili. 

Župani so tudi izrazili pod-
poro predlogu novele Zako-
na o lekarniški dejavnosti, ki 
bo določil večjo avtonomijo 
občin pri odločanju o vzpo-
stavitvi lekarn na njihovem 
območju, in spremembam 
Zakona o vrtcih, kjer se za-
vzemajo za uzakonitev mož-
nosti vpliva občin na usta-
navljanje in financiranje za-
sebnih vrtcev, ki niso del jav-
ne mreže vrtcev. Po mnenju 
županov je potrebna tudi 
sprememba zakonodaje, ki 
bo omogočila sodelovanje 
županov v nadzornih svetih 
oseb javnega prava, katerih 
ustanoviteljice so občine. 

Več pristojnosti mestnim občinam
Mestne občine bodo pripravile nabor nalog, ki bi morale glede na ustavo preiti na mestne uprave, kot 
je na primer izdajanje gradbenih dovoljenj.

Jamnik – Konec februarja se je nekaj članov krajevne organi-
zacije Združenja za vrednote NOB Besnica - Podblica zbralo 
pri spomeniku, posvečenem požigu vasi Jamnik, in se s šop-
kom cvetja, prižigom svečke ter z izvedbo krajšega kulturnega 
programa poklonili 78. obletnici, ko je nemški okupator ob 
podpori njihovih pomagačev požgal vas. »Teror okupatorja 
Jamničanom in prebivalcem ostalih vasi pod Jelovico ni vzel 
poguma, temveč so še bolj podpirali borce narodnoosvobo-
dilne vojne, z njimi simpatizirali in odhajali v partizane. Kljub 
požigu je Jamnik ostal partizanska vas,« so spomnili. 

V spomin na požig vasi Jamnik
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Stahovica – Zaradi manjšega in še vedno aktivnega skalnega 
podora je planinska pot čez Pasje pečine proti Kisovcu oz. 
Veliki planini do nadaljnjega zaprta. Pri Mickini bajti naj poho-
dniki zato izberejo zgornjo pot in zavijejo desno, pri vračanju 
s Kisovca pa levo. Do planine Kisovec sta sicer peš možna še 
dva dostopa, in sicer iz Krivčevega in prelaza Kranjski Rak.

Planinska pot čez Pasje pečine na Veliko planino 
je zaprta
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Žabnica – Mariji in Igorju 
Jamniku iz Žabnice je sku-
pna velika ljubezen do glas-
be, ki sta jo vselej z veseljem 
ponesla med ljudi. S svojim 
glasbenim talentom sta obo-
gatila prenekateri dogodek, 
še zlasti Marija oz. Mika, 
kot ji pravijo domačini, njen 
mož pa je nadarjen tudi za 
likovno ustvarjanje, ki se 
mu je začel bolj posvečati 
pred letom dni. Vse do pred 
dveh let in pol je 82-letnemu 
Igorju in njegovi devet let 

mlajši ženi dneve zapolnje-
valo delo na kmetiji, po do-
mače se reče pr' Jurcu. Od-
kar sta jo opustila, imata pre-
cej več prostega časa, nato pa 
je marca lani prišla še epide-
mija, obiskov in druženj na-
enkrat ni bilo več. »Nekako 
se je bilo treba zamotiti,« se 
spominja Igor, ki se je tako 
lotil izdelovanja okrasnih 
cvetličnih loncev iz betona. 
V enem letu je nastalo okoli 
25 čudovitih izdelkov, števil-
ne je podaril drugim.

Izdelave se je naučil sam 
ob ogledu posnetkov na 

Youtubu. Za sedemdeseti 
rojstni dan si je omislil svoj 
prvi računalnik in opravil ra-
čunalniški tečaj. Sedaj skoraj 
vsak večer uro ali dve na You-
tubu išče ideje za ustvarjanje. 
»Na posnetkih vidiš, da ljud-
je počnejo marsikaj, in sem 
se še sam lotil. Za betonske 
lonce potrebuješ cement, 
mivko in vodo ter osnovni 
model, na katerega gradiš. 
Postopki so različni, na Yo-
utubu običajno delajo tako, 
da iz mivke naredijo model, 
nanj nalijejo gosto cementno 
mleko, da nastane glazura, 

potem pa delajo nanjo.« Pri-
ljubljen je tudi postopek, pri 
katerem na model položijo 
v cementno zmes namoče-
no krpo, ki jo nato oblikuje-
jo v želeno obliko in pustijo, 
da se posuši. Igor lonce izde-
luje tudi na vretenu, ki ga je 
napravil sam. Za zahtevnejše 
lonce porabi celo tri dni. Ve-
lik izziv mu je predstavljal la-
bod iz betona, zelo zahteven 
je bil tudi lonec v obliki votle-
ga štora. Lonce polepša z de-
tajli, ki jih izdela ročno, in po-
slikavo.

Igor se je nad slikanjem 
navduševal že kot šolar. 
»Vse zvezke sem imel pori-
sane. Ampak na kmetiji je 
pač delo prvo, če je kaj časa, 
pa še kaj drugega.« Čopič, ki 
ga je nekoč rad vzel v roke, je 
pred časom zamenjal za ra-
čunalniško miško, saj se je 
naučil ustvarjati v programu 
Slikar, sicer pa namerava po-
slikati še eno od sten v delav-
nici – z motivom narave, ki 
mu je zelo pri srcu.

Marija in Igor sta lani pra-
znovala zlato poroko. Pred 
petdesetimi leti sta se v okvi-
ru akcije Nedeljskega dnev-
nika poročila na Kmečki 
ohceti, kjer je sodelovalo 17 
parov iz vse Evrope. Pove-
zala ju je ljubezen do glas-
be. Marija je odraščala na 
Bledu, v glasbeni šoli se je 

naučila igrati klavir in so-
lopetja, bila pa je tudi orga-
nistka in se je nekoč napo-
tila v Žabnico ogledat nove 
orgle. Tako je srečala Igorja, 
cerkvenega pevca, harmoni-
karja in vodjo instrumental-
nega Tria Igorja Jamnika, 
ki je nastopal z ansamblom 
Pleško iz Škofje Loke. Ob 
delu na kmetiji je Igor sča-
soma glasbo moral opustiti.

Marija je svoje glasbe-
no znanje predano prena-
šala na druge. Kot učitelji-
ca glasbe je bila zaposlena 
v Šenčurju, angažirali pa so 
jo tudi v žabniški šoli, da je 
otrokom igrala na klaviatu-
re in so skupaj prepevali. Še 
dobro se spomni besed dru-
gošolke Alenke Jenko, da bo 
tudi ona učila petje, ko bo 
velika, lani pa je prejela ob-
činsko nagrado za uvelja-
vljanje glasbene kulture in 
pedagoško delo z mladimi 
… Marija ima lepe spomi-
ne tudi na leta, ko je vodila 
Mešani pevski zbor Svobo-
da Stražišče in cerkveni de-
kliški zbor v Žabnici, kjer je 
bila tudi organistka. »Sedaj, 

v času epidemije, spet vsa-
ko soboto igram orgle in po-
jem pri maši – sama. Enako 
je bilo lani, ko je umrl nad-
škof Uran,« nam je zaupa-
la Marija, ki je v preteklosti 
obogatila mnogo bogoslu-
žij ne le doma, pač pa po vsej 
Sloveniji. Kot je pojasnila, jo 
je v prejšnjih časih dejstvo, 
da poje in igra v cerkvi, vča-
sih »teplo«, saj je bila delež-
na nekorektnega odnosa, ob 
zavrnitvi za službo učiteljice 
je slišala celo, da jim ne bo 
organistka vzgajala otrok …

Kljub vsemu se ji je v vseh 
teh letih nabralo več lepih 
spominov. S ponosom pove, 
da je v Žabnici na priredi-
tvah, kjer so nastopali otroci, 
na katere je prenašala svoje 
znanje, sodeloval celo igra-
lec Polde Bibič. Klaviature je 
namreč učila igrati tudi nje-
govo vnukinjo Nino Rako-
vec iz Stražišča, danes us-
pešno igralko. Zakonca Ja-
mnik sta mnogo prireditev 
popestrila tudi kot duet in 
do epidemije s svojimi nas-
topi razveseljevala stanoval-
ce domov za starejše.

Med korono našel nov hobi
Igor Jamnik iz Žabnice se je v času epidemije naučil izdelovati okrasne cvetlične lonce iz betona, 
ohranja pa tudi ljubezen do glasbe – tako kot njegova žena Marija.

Igor Jamnik ob svojih okrasih cvetličnih loncih iz betona  

Marija in Igor Jamnik večere preživljata ob glasbi. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na pobudo kranjske 
enote Zavoda RS za varstvo 
narave so v petek v sodelova-
nju z Joštarji in Mestno ob-
čino Kranj izpeljali prvo le-
tošnjo akcijo varstva dvo-
živk med njihovo selitvijo. 
Žabe se namreč v tem času 
po selitvenih poteh odpra-
vijo na svatbo, pri čemer so 
izpostavljene avtomobilom. 

Da bi zmanjšali njihovo 
smrtnost na cestah in omo-
gočili uspešen razplod, so 
jih sodelujoči prostovoljci 
prenašali čez cesto pod Sv. 
Joštem, pri Čukovem bajer-
ju pa so jim varno pot omo-
gočili z začasnim zaprtjem 
ceste. Cesti proti Sv. Joštu 
in severno od bobovških je-
zer namreč sodita med naj-
pomembnejše selitvene poti 
za dvoživke na kranjskem 

območju. 
Po besedah Sonje Rozman 

iz kranjskega zavoda je v pet-
kovi akciji pod Joštom sode-
lovalo med šestdeset in se-
demdeset prostovoljcev, ki 
so s prenašanjem čez cesto 
rešili več kot tisoč žab, lani 
pa so na primer na ta način 
v treh zaporednih dežev-
nih dneh rešili okoli dva ti-
soč žab. Akcijo bodo letos še 
ponovili, o čemer bodo jav-
nost tudi predhodno obves-
tili. »Odziv na prvo letošnjo 
akcijo je bil zelo dober, zelo 
smo zadovoljni. Udeležile so 
se je predvsem mlade dru-
žine z otroki, ki so ob kon-
cu akcije prejeli tudi knjiži-
co Žabica je rešena. Za vse 
udeležence pa je Mestna ob-
čina Kranj priskrbela posla-
dek in topli napitek, ki so ju 
pripravili v Domu na Joštu,« 
je povedala. 

Dvoživke so koristne 
tudi za ljudi, saj se hranijo 
z žuželkami, polži in pajki, 

hkrati pa so pomemben ka-
zalnik stanja v naravi, saj so 
občutljive na spremembe in 
med najbolj ogroženimi ži-
valskimi skupinami. Naj-
večji grožnji zanje sta uni-
čevanje primernih življenj-
skih prostorov in smrtnost 
na cestah med selitvami 
na mrestišča, je pojasnila 

Rozmanova. »S cestami 
smo dvoživkam presekali 
življenjske prostore, ker ve-
čino leta preživijo na kop-
nem, spomladi pa se seli-
jo na mrestišča. S prenaša-
njem čez cesto tako ne re-
šimo samo ene žabe, am-
pak še ves njen zarod in po-
tomstvo,« je razložila. 

Rozmanova še poziva k 
sistemskim rešitvam, kot 
je ureditev podhodov za 
žabe na njihovih selitve-
nih poteh in postavitev og-
raj ob cestah. »Predvsem pa 
je treba že ob načrtovanju 
cest upoštevati življenjske 
prostore dvoživk,« je še po-
udarila. 

Rešili več kot tisoč žab
V deževnem petkovem večeru je okoli sedemdeset prostovoljcev na cesti 
pod Joštem pomagalo žabam, da so varno odskakljale do svojih mrestišč. 

V prvi letošnji akciji pod Sv. Joštom je sodelovalo okoli sedemdeset prostovoljcev, 
večinoma mlade družine. / Foto: Gorazd Kavčič

Rešili so vsaj 1058 žab. / Foto: Gorazd Kavčič
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Kranj – Pred praznova-
njem gregorjevega so v Ga-
leriji Atrij v Tržiču že odpr-
li razstavo Kjer hiša stoji, se 
marsikaj godi in podnaslo-
vom Kurnikov dom in gre-
gorjevo. »Kurnikova hiša, ki 
stoji nedaleč od brežine, s ka-
tere po Tržiški Bitrici zapla-
vajo gregorčki, je najstarejša 
ohranjena hiša v Tržiču. Na 
gregorjevo zažari v svojstve-
ni podobi, le letošnje leto je 
drugače. Zato na njeno s tem 
praznikom povezano dedi-
ščino opozarjamo v Galeriji 
Atrij,« je povedal kustos Trži-
škega muzeja dr. Bojan Kni-
fic. Razstavljeni so gregorč-
ki iz zbirke Tržiškega muze-
ja in gregorčki, ki so jih izde-
lali otroci tržiških vrtcev, ter 
še druge vsebine, povezane 
z gregorjevim in Kurnikovo 
hišo. Razstava v Galeriji Atrij 
je na ogled od ponedeljka do 
petka od 9. do 16. ure vse do 
2. aprila. Otroci iz tržiških 
vrtcev so naredili kar sedem-
deset gregorčkov, nekaj teh 
je razstavljenih tudi v izlož-
bah po mestnem jedru. Na 
mostu, ki čez Tržiško Bistri-
co povezuje stolpnico in Ob-
čino Tržič, pa so na ogled pa-
noji z vsebinami, ki spomi-
njajo na tradicijo praznova-
nja gregorjevega, člani KUD 
Načeta paleta pa bodo poskr-
beli, da bo Tržič tudi na ta pra-
znik videti drugače kot dru-
ge dni v letu. Gregorčki bodo 
zaplavali tudi v virtualni stru-
gi, ki so jo pripravili v Vrtcu 
Tržič. Lahko si jo ogledate, 
še bolje pa bo, če ji priložite 

fotografijo svojega gregorč-
ka (https://padlet.com/Vr-
tecTrzic/bhpoxg7fqnhvn-
z9n).

Tudi v Kranju letos ne bo 
tradicionalnega spusta gre-
gorčkov po reki Kokri. V Za-
vodu za turizem in kulturo 
Kranj pa zato vabijo na tri za-
bavne in domišljijske virtual-
ne delavnice izdelovanja gre-
gorčkov v sodelovanju z moj-
strom Simetom, Stoplom 
Pungert in Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj. Name-
njene bodo različnim staro-
stnim skupinam in ročnim 
spretnostim otrok, pri izde-
lovanju pa bodo uporabili na-
ravne materiale. Delavnice 
boste lahko spremljali na so-
cialnih omrežjih VisitKranj. 
V zavodu tudi vabijo, da fo-
tografije ali videe svojih gre-
gorčkov pošljete na Simona.

Mohoric@visitkranj.si do 
14. marca in se s tem potegu-
jete za nagradne pakete gre-
gorčkov mojstra Simeta.

Podobno je v Kamni Gori-
ci in Kropi, zibelkah kovaštva 
z bogato tradicijo spuščanja 
barčic, kot v tem delu Go-
renjske pravijo gregorčkom. 
Na javnem zavodu za turi-
zem Radovljica so zato po-
vabili k podoživljanju pra-
znovanja ob starih fotografi-
jah in otroški ustvarjalnosti. 
»Pošljite nam risbice, risbe 
ali druge izdelke na temo 
gregorjevega ali pa izdelajte 
barčico ter nam pošljite nje-
no fotografijo. Z nami lahko 
na družabnih omrežjih ali 
po e-pošti podelite tudi fo-
tografije praznovanja v Kro-
pi in Kamni Gorici v prete-
klih letih,« so pozvali ljubite-
lje tega slikovitega praznika 

pomladi. Izdelke sproti ob-
javljajo na virtualni razsta-
vi v spletni galeriji na www.
radolca.si. Vse, ki bodo do 
12. marca do 9. ure posla-
li izdelke na elektronski na-
slov turizem@radolca.si ali 
po pošti na TIC Radovljica, 
Linhartov trg 9, Radovljica, 
bodo nagradili s knjižico na-
log S čebelico po Radovljici.

Pod vodstvom Mojce 
Ahčin Rozman se bodo v so-
boto, 13. marca, ob 10. uri v 
Gorjanskem domu v Gorjah 
lotili poslikave gregorjevih 
hišk. Ustvarjalni material bo 
na voljo na delavnici.

V Železnikih, kjer je turi-
stično društvo na predvečer 
gregorjevega običajno prip-
ravilo prireditev Luč v vodo, 
letos posebnih aktivnosti, 
povezanih s tem praznikom, 
ne načrtujejo.

Brez gregorčkov ni pomladi
V veliko gorenjskih krajih enajstega marca, na predvečer praznika sv. Gregorja, s spuščanjem barčic 
oziroma gregorčkov po vodi naznanjajo prihod pomladi. Zaradi epidemije covida-19 bodo gregorčki 
letos zapluli po virtualni strugi, izdelovali jih boste na virtualnih delavnicah ... 

V Galeriji Atrij v Tržiču je že na ogled razstava z naslovom Kjer hiša stoji, se marsikaj godi 
in podnaslovom Kurnikov dom in gregorjevo. / Foto: Suzana Kokalj

Ana Šubic

Železniki – Občinski svetni-
ki se bodo v četrtek sesta-
li na izredni seji, na kateri 
se bodo posvetili prihodno-
sti Toplarne Železniki. Kot 
smo že poročali, namera-
vajo največja železnikarska 
podjetja prodati svoje lastni-
ške deleže v Toplarni. Alples 
ima 31,5-odstotni delež, Do-
mel 13,9- in Niko 13,3-od-
stotnega, skupaj pa imajo 
58,7-odstotni delež. Na Ob-
čino Železniki, ki je s 36,6 
odstotka največja lastnica 
Toplarne, so direktorji pod-
jetij sredi februarja naslovili 
dopis o nameri prodaje svo-
jih deležev. Navedli so po-
goje prodaje ter občino za-
prosili, da se opredeli glede 
(ne)uveljavljanja predkup-
ne pravice in jim sporoči, 
ali je morda tudi sama prip-
ravljena prodati svoj delež, 
da bodo pri prodaji nastopi-
li enotno.

Med pogoji prodaje so di-
rektorji med drugim naved-
li, da je višina kupnine za 
stoodstotni delež Toplarne 
1,4 milijona evrov, da bo pod 
dosedanjimi pogoji še vsaj 
deset let sprejemala ostan-
ke iz Alplesove proizvodnje 
in da ne bo sprejemala od-
služene in okoljsko sporne 
kurjave od drugod. Od no-
vega lastnika tudi pričaku-
jejo, da bo še naprej vlagal 
v razvoj Toplarne, da bo za-
gotavljal stalno oskrbo s to-
plotno energijo po konku-
renčnih pogojih, sicer pa 
so vsa tri podjetja priprav-
ljena podpisati 10-letno od-
jemno pogodbo ob pogoju 
konkurenčne cene in stabil-
ne oskrbe.

Namero o prodaji dele-
žev v Toplarni je v začetku 
marca obravnaval občinski 

odbor za gospodarske de-
javnosti. Kot je razvidno iz 
zapisnika, je direktor Alple-
sa Velko Gortnar, ki vodi 
postopek prodaje deležev, 
na seji odbora pojasnil, da 
se za nakup zanimajo tri-
je resni ponudniki, od tega 
dva iz Selške doline. Prvi 
mož Domela Matjaž Če-
mažar je poudaril, da To-
plarna ni v njihovi strategi-
ji in da potrebuje strateške-
ga lastnika, direktor pod-
jetja Niko Rado Čulibrk pa 
meni, da so tovarne svojo 
vlogo odigrale in naj zgod-
bo Toplarne naprej peljejo 
specialisti, ki se ukvarjajo s 
toplotno energijo oz. z do-
datnimi dejavnostmi, ki bi 
lahko oplemenitile poslova-
nje Toplarne. 

Župan Anton Luznar je že 
pred tem na februarski re-
dni seji občinskega sveta po-
vedal, da so potencialni kup-
ci bratje Demšar iz Martinj 
Vrha, podjetje Interener-
go ter podjetji Mebor in Ga-
tej, ki nastopata skupaj. Na 
seji odbora je župan razlo-
žil, da je bilo iz razgovorov 
in ponudb zaznati, da si in-
teresenti želijo, da bi lahko 
kupili stoodstotni delež, kar 
pomeni, da bi tudi občina iz-
stopila iz lastništva. Če tega 
ne bi storila in bi kupec v na-
daljevanju vlagal v Toplarno, 
bi se občinski delež zmanj-
ševal.

Po razpravi so odborniki 
sprejeli dva predloga skle-
pov za občinski svet, in si-
cer da občina ne uveljavlja 
predkupne pravice pri naku-
pu deležev podjetij v Toplar-
ni in da naj svoj delež proda 
skupaj z ostalimi družbeni-
ki. Več o nadaljnji usodi To-
plarne pa bo znano po četrt-
kovi izredni seji občinskega 
sveta.

O Toplarni na 
izredni seji
Občinski svet bo odločal o (ne)uveljavljanju 
predkupne pravice občine pri nakupu deležev 
Toplarne Železniki, pa tudi o potencialni prodaji 
občinskega deleža skupaj s preostalimi družbeniki.

Preddvor – V Preddvoru so na parkirišču pod cerkvijo nedavno 
uredili ekološki otok s posodami za globinsko zbiranje odpad-
kov, kjer je kar sedemdeset odstotkov prostornine zbiralnih 
posod vkopanih v zemljo. Novi ekološki otok je olepšal videz 
tega dela kraja, kjer je bila okolica prej vselej onesnažena z 
odpadki. Posode so namenjene zbiranju steklene embalaže, 
papirja in kartona, poleg pa sta kot novost nameščeni še po-
sodi za zbiranje bioloških odpadkov in ulična zbiralnica za 
zbiranje odpadnega jedilnega olja. Ni pa v ekološkem otoku 
več rumene posode, ki je bila namenjena mešani odpadni 
embalaži, saj je te Komunala Kranj z vseh ekoloških otokov 
umaknila in jih zbira po načelu »od vrat do vrat«.

V Preddvoru vkopani ekološki otok

Lepši, bolj urejen in z okolico skladnejši ekološki otok v 
Preddvoru

Kranj – V Zavodu za gozdove Slovenije se pripravljajo na ob-
novo desetletnih gozdnogospodarskih načrtov za enote, ki 
jim bo veljavnost potekla letos; na Gorenjskem so to enote 
Preddvor, Jezersko in Jelovica. Lastnike gozdov in druge upo-
rabnike gozdnega prostora pozivajo k oddaji pobud in predlo-
gov, ki bi jih lahko upoštevali pri pripravi osnutkov načrtov. 
Javno zbiranje pobud in predlogov bo trajalo do 31. maja.  

Zbirajo pobude za gozdarske načrte

Radovljica – V starem delu Športnega parka Radovljica bo 
med igriščema za košarko in rokomet postavljen med mladimi 
priljubljen kolesarski poligon. Pogodbo za ureditev poligona, 
ki bo delno vkopan, je župan Ciril Globočnik s ponudnikom že 
podpisal. Vrednost investicije znaša približno 67 tisoč evrov, 
dobro polovico bo zagotovila občina, za del sredstev pa kandi-
dira tudi na javnem razpisu Fundacije za šport. Novi poligon 
bo predvidoma v uporabi že za letošnje prvomajske praznike.

Postavili bodo kolesarski poligon

Kranj – Po podatkih državnega statističnega urada je bila fe-
bruarja na letni ravni 1-odstotna deflacija, na mesečni ravni 
pa 0,3-odstotna inflacija. Na letno gibanje cen življenjskih 
potrebščin so najbolj vplivale pocenitve naftnih derivatov in 
podražitve tobaka, na mesečno pa podražitve naftnih deriva-
tov, počitniških paketov, pohištva, stanovanjske opreme in 
hrane ter pocenitve oblačil in farmacevtskih izdelkov. 

Na letni ravni deflacija, na mesečni inflacija

Danica Zavrl Žlebir

Godešič – Prihodnji teden se 
začenja celovita preureditev 
državne ceste Škofja Loka–
Jeprca skozi Godešič. Preu-
reditev bo vključevala zame-
njavo voziščne konstrukcije, 
spremembo prečnega prere-
za ceste z izgradnjo elemen-
tov za umirjanje prometa, 
ureditev površin za pešce in 
kolesarje na obeh straneh 
ceste, obnovo avtobusnih 

postajališč, semaforizacijo 
križišča, ureditev odvodnja-
vanja in cestne razsvetlja-
ve. Zaradi predvidenih grad-
benih del bo vzpostavljenih 
več delnih zapor z izmenič-
no enosmernim prometom 
z ročnim oziroma sema-
forskim urejanjem v skupno 
dvaindvajsetih fazah. Dela 
bodo trajala predvidoma do 
septembra. Investitorja sta 
Direkcija RS za infrastruk-
turo in Občina Škofja Loka.

Začenjajo gradnjo ceste 
skozi Godešič
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Mekinje – Javni zavod 
Mekinjski samostan je bil 
skupaj z Občino Kamnik 
in družbo Vrt zdravilnih 
rastlin uspešna na razpisu 
LAS Srce Slovenije. In si-
cer s projektom Samostan 
– mesto srečevanj. Gre za 
dvoletni projekt, ocenjen na 
61 tisoč evrov, s katerim že-
lijo samostan, ki ga je Ob-
čina Kamnik leta 2016 pre-
jela v dar od njegovih zad-
njih lastnic sester uršulink, 
narediti še prepoznavnejši. 
Stavbo upravlja Javni zavod 
Mekinjski samostan, poleg 
sedmih prenovljenih dvo-
ran, v katerih gostijo najra-
zličnejše dogodke in stalne 
razstave o arhitektu Jožefu 
Plečniku, pa imajo od lan-
skega leta v samostanu tudi 
sobe s šestdesetimi preno-
čišči, namenjene turistom.

»V okviru projekta Sa-
mostan – mesto srečevanj 
bomo v sodelovanju z Boja-
nom Knificem iz Tržiške-
ga muzeja uredili muzej 

klaris in uršulink, v kate-
rem bomo predstavili zgo-
dovino našega samostana, 
ki je lani praznoval 720-le-
tnico. Sam muzej pa smo 
umestili v širšo zgodbo Do-
roteje Gallenberg. To je bila 
klariška opatinja iz plemi-
ške družine, ki je tu živela 
v 17. stoletju, za seboj pa je 
pustila močan pečat. Bila je 
zdravilka in tudi po tej pla-
ti zelo pomembna za to oko-
lico. Doroteja nam je bila z 
vsemi svojimi dejanji tako 
zelo všeč, da se nam je zde-
la odličen lik za vzpostavi-
tev blagovne znamke, ki bo 
predstavljala Mekinjski sa-
mostan. Blagovna znamka 
Doroteja bo združevala lo-
kalne izdelke, od prehramb-
nih, kozmetičnih, zeliščnih 
do rokodelskih, ki jih bomo 
prodajali našim gostom – 
skozi zajtrke vsem tistim, ki 
bodo tu prenočili, ter najra-
zličnejše dogodke in stori-
tve, ko je denimo Doroteji-
na šola. Ta blagovna znam-
ka bo spominjala na neko 
preprostost iz preteklih dni, 

na zeliščarstvo, lastno pri-
delavo …« nam je blagovno 
znamko Doroteja, ki je jedro 
projekta Samostan – mes-
to srečevanj, predstavila di-
rektorica Javnega zavoda 

Mekinjski samostan Irena 
Gajšek. 

S projektom želijo izbolj-
šati turistično ponudbo, 
dvigniti raven okoljske oza-
veščenosti in pospešiti lokal-
no samooskrbo, obiskoval-
cem samostana pa na enem 
mestu ponuditi tradicijo, 
prepleteno s preteklim zna-
njem. Vzpostavili bodo mu-
zejsko trgovino, spletno tr-
govino za izdelke in storitve 
in informacijski pult, zasadi-
li zeliščni vrt in pomladili sa-
mostanki sadovnjak. Sode-
lovati želijo z različnimi po-
nudniki turističnih storitev 
v okolici, rokodelci in drugi-
mi posamezniki ter društvi. 
V sodelovanju s kamniškimi 
gostinci si želijo oživiti tudi 
samostansko klet, saj so bile 
mekinjske nune znane tudi 
po svojem vinu.

Navdih našli v klariški opatinji
V Mekinjskem samostanu razvijajo blagovno znamko Doroteja, ki bo združevala lokalne izdelke in 
spominjala na preprostost iz preteklih dni.

Direktorica Irena Gajšek s podobo Doroteje Gallenberg

Mekinjski samostan je od leta 2016 v lasti Občine Kamnik.

Jasna Paladin

Kamnik – V jubilejnem letu 
bodo v Medobčinskem mu-
zeju Kamnik, ki muzejsko 
dejavnost izvaja na območju 
občin Kamnik, Komenda in 
Trzin, pripravili vrsto do-
godkov, začeli pa so minu-
li konec tedna s postavitvi-
jo razstave na prostem. Na 
panojih, razvrščenih po Šu-
tni, se predstavljajo z razsta-
vo Zgodbe muzejskih pred-
metov.

»Muzejske predmete za 
to razstavo smo izbrali po 
velikosti naših zbirk, tako da 
sprehajalcem na dvajsetih 
panojih predstavljamo kam-
niško starejšo in moderno 
umetnost, etnologijo, indu-
strijsko dediščino, zgodovi-
no, arheologijo in tudi nekaj 
predmetov iz Maistrove roj-
stne hiše. Želeli smo, da so 
besedila na panojih kratka, 

da jih ljudje preberejo, da 
so zanimiva in nam pove-
do stvari, ki jih mogoče ljud-
je še ne poznajo. Po eni stra-
ni smo se z razstavo na pros-
tem nekoliko prilagodili tre-
nutni situaciji, obenem pa je 
to tudi povabilo, da si še več 
predmetov, še več zgodb ob-
čani ogledajo v našem mu-
zeju oz. vseh treh enotah,« 
nam je povedala direktorica 
Medobčinskega muzeja Ka-
mnik mag. Zora Torkar.

Razstava, ki so jo postavi-
li ob podpori Zavoda za tu-
rizem, šport in kulturo Ka-
mnik, bo na ogled do konca 
aprila. Junija bodo na dvori-
šču gradu Zaprice pripravi-
li razstavo o razvoju muze-
ja kot institucije, jeseni pa še 
razstavo o zgodovini gradu. 
Jeseni si želijo pripraviti tudi 
slavnostni dogodek ob oble-
tnici, a je vse odvisno od raz-
mer, ki bodo vladale takrat.

Zgodbe muzejskih 
predmetov
Medobčinski muzej Kamnik letos praznuje 
šestdesetletnico, na kar opominja tudi razstava, ki 
so jo te dni postavili na Šutni.

Zora Torkar na razstavi Zgodbe muzejskih predmetov. 
Eden takšnih je tudi krožnik iz Prašnikarjevega kopališča in 
zdravilišča, znanega tudi kot Kurhaus.

Odločitev, da ne odsto-
pi, je nakazal že pred dne-
vi v pisni izjavi za javnost, 
čeprav je na februarski seji 
občinskega sveta napovedal 
svoj odhod s funkcije župa-
na. Kot je dejal, ga je »me-
dijski linč«, ki je bil sprožen 
proti občini in njemu oseb-
no, močno potrl, informaci-
je, če že gredo v javnost, pa 
naj bodo vsaj »kolikor toli-
ko korektne«. Povedal je še, 
da se je ves čas županovanja 
trudil v dobro občine in »čis-
til okostnjake, ki so padali iz 
omar«, izjave v medijih pa je 
označil za zavajanja. Meni, 
da so mu volivci v zadnjih 
tednih izkazali zaupanje, 

podporo pa ima tudi med 
sodelavci in v družini. Obža-
loval je sicer, da občinskega 
sveta ni pravočasno obvestil 
o dogajanju v zadevi Palma-
rium. »Ali mi boste oprostili 

ali ne, pa je vaša stvar in pre-
soja,« je še dejal in zaključil, 
da bo na naslednji seji ime-
noval dva podžupana, ki mu 
bosta pomagala voditi obči-
no, sam pa, ker že izpolnju-
je pogoje za upokojitev, bo 

funkcijo do konca manda-
ta opravljal nepoklicno. Ta-
koj po prebrani izjavi je sejo 
zaključil in razprave svetni-
kov na to temo ni dovolil. 

Samostojni svetnik Ro-
man Dobnikar je po seji de-
jal, da ga županova odločitev 
ni presenetila. »Gospod se je 
odločil, da bo šel namesto v 
'penzijo' na račun občanov 
in občank za neprofesional-
nega župana. Kar se mene 
tiče, je izgubil vso kredibil-
nost,« je povedal Dobnikar 
in dodal, da bo na tak način 
težko nadaljeval delo.

Po seji pa je pred medi-
je stopil tudi Poglajen, ki je 
ponovil, da se je za razlas-
titev zemljišč družbe Pal-
marium odločil, ker ni bilo 

druge možnosti, saj bi bila 
sicer ogrožena kohezijska 
sredstva Komende in sose-
dnjih občin. Obžaloval je, da 
je sodišče odločilo tako, kot 
je, in dodal, da je sklep tudi 
njega prizadel. Koga bo pred-
lagal za nova podžupana, še 
ni želel razkriti. Izrazil je 
tudi dvom v prepričanje, da 
ga svetniki ne podpirajo. Na 
pomislek, da je vseh 14 sve-
tnikov podpisalo izjavo, s ka-
tero so ga pozvali k odstopu, 
pa je odgovoril: »Pokažite mi 
ta dokument. Ko ga boste po-
kazali, vam bom verjel.«

Roman Dobnikar je kas-
neje v pisni izjavi za javnost 
sicer že napovedal, da bo s 
peticijo začel zbirati podpise 
občanov za županov odhod.

Stanislav Poglajen ostaja župan
31. stran

Poglajen meni, da so 
mu volivci v zadnjih 
tednih izkazali zaupanje, 
podporo pa ima tudi med 
sodelavci in v družini.

Cerklje – V organizaciji kranjskega območnega združenja Rde-
čega križa Slovenije, komisije za krvodajalstvo ter prostovoljk 
in prostovoljcev Krajevne organizacije RK Cerklje je bila v torek 
v Športni dvorani v Cerkljah terenska krvodajalska akcija, ki 
se je je udeležilo 119 krvodajalcev, kar je osem več kot lani. 
Predsednik združenja Janez Frelih se je zahvalil krvodajalcem, 
prav tako pa tudi krajevni organizaciji za uspešno izvedeno 
akcijo. Območno združenje je letos organiziralo že pet krvo-
dajalskih akcij – dve v Kranju ter po eno v Preddvoru, Šenčurju 
in Cerkljah, skupno se jih je udeležilo 875 krvodajalcev. Letos 
bo organiziralo skupno dvanajst krvodajalskih akcij, naslednja 
v občini Cerklje bo 30. septembra.

Uspešna krvodajalska akcija v Cerkljah

Na Rdečem križu v Cerkljah so zadovoljni z odzivom 
krvodajalcev.
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Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Nega kože v zrelih letih

Untitled-1   1 2.12.2016   9:42:35

Kdo si ne želi ohraniti zdrave in sijoče kože tudi v zrelih letih? 
Dobro stanje kože prispeva k zadovoljstvu z videzom, hkrati pa 
je odraz splošnega zdravja in dobrega počutja. 
Govorimo lahko o dveh vrstah staranja kože – naravnem in prez-
godnjem. Naravni procesi staranja so neizbežni in jih težko upo-
časnimo. V veliki meri pa se lahko izognemo prezgodnjemu sta-
ranju kože – temelj za dobro stanje kože tudi v kasnejših letih sta 
zdrav način življenja in skrbna vsakodnevna nega. 

Kako se koža spreminja z leti
Z leti prične naša koža kazati bolj ali manj izrazite znake staranja. 
Postane tanjša, bolj suha, groba in bleda. Je ohlapnejša, manj 
prožna in manj napeta. Lahko srbi in se lušči. Pojavijo se gube, 
pogostejše so pigmentne lise. Ti znaki so posledica fizioloških 
sprememb, ki spremljajo naravni proces staranja kože. Zrela koža 
namreč vsebuje manj maščob in vode, slabše je prekrvavljena in 
zato slabše oskrbovana s kisikom ter hranilnimi snovmi. Koža se 
počasneje obnavlja, kakovost vezivnega tkiva je manjša. Oslab-
ljena je zaščitna bariera, ki varuje kožo pred čezmerno izgubo 
vode, vdorom škodljivih mikroorganizmov, alergenov in draže-
čih snovi. Iz teh razlogov je zrela koža pogosto suha in občutljiva. 

Kakšni so razlogi za prezgodnje staranje kože
Staranje kože zelo pospešijo škodljive razvade, kot sta kajenje in 
čezmerno uživanje alkohola, pa tudi neustrezna prehrana, stres, 
premalo spanja in nekatera zdravila. 
Hitreje se postara tudi koža, ki je pogosto izpostavljena neprijaz-
nim vplivom okolja, na primer hudemu mrazu, vročini, vetru, 
suhemu zraku, onesnaženemu okolju.  
Prezgodnje staranje pa je v največji meri, po nekaterih ocenah 
tudi do 80 odstotkov, posledica UV-sevanja – govorimo o foto-
staranju kože. Čezmerno izpostavljanje UV-sevanju vodi v po-
škodbe celičnih struktur ter povečano razgradnjo kolagena in 
elastina, kar ima pomembno vlogo pri pojavu gub. Koža ima 
sicer lastne obrambne mehanizme, ki pa so s staranjem vse manj 
učinkoviti in vedno težje preprečujejo ali popravljajo škodo, ki jo 
povzroči UV-sevanje.
Posledice fotostaranja lahko hitro opazimo na lastnem telesu: 
koža na obrazu in rokah, ki je vse leto izpostavljena UV-sevanju, 

običajno kaže izrazitejše znake staranja kot koža na predelih, ki so 
večji del leta zakriti z oblačili in tako zaščiteni pred UV-sevanjem. 

Kako ohraniti zdravo in lepo kožo v zrelih letih
Kožo negujmo v skladu z njenim trenutnim stanjem. S skrbnim 
opazovanjem lahko prepoznamo kožne težave takoj, ko se poja-
vijo, in namenimo koži nego, ki jo trenutno potrebuje. Tako se 
izognemo poslabšanju stanja in prezgodnjemu staranju kože. 
Običajno negujemo zrelo kožo po navodilih, ki veljajo za suho in 
občutljivo kožo, saj je to težava, s katero se v zrelih letih najpo-
gosteje srečujemo. Bistveno je, da okrepimo zaščitno bariero 
kože, ki je z leti oslabljena. To storimo tako, da oskrbimo kožo z 
vlago in maščobami. Bolj je koža suha, več maščob naj vsebuje 
negovalni izdelek. 
Posebno skrb namenimo izbiri izdelka za čiščenje kože; uporab-
ljajmo le blage izdelke, ki kože ne bodo še dodatno izsušili in 
poškodovali zaščitne bariere.
Po čiščenju nanesemo na obraz tonik ali drug vlažilni izdelek, ki 
kožo osveži, napne in obnovi njen zaščitni kislinski plašč. 
Sledi nanos kreme, ki kožo nahrani, navlaži in zavaruje pred ne-
prijaznimi vplivi okolja. 
Za intenzivno nego zrele kože svetujemo uporabo vlažilnega ali 
oljnega seruma, sploh v zimskem času. Serum nanesemo na 
obraz pred nanosom dnevne ali nočne kreme. 
Posebno pozornost namenimo tudi negi in zaščiti kože okoli oči. 
To so nasveti za nego obraza, ne smemo pa pozabiti na skrbno 
nego telesa in rok, ki so v tem obdobju še posebno obremenjene 
zaradi pogostega umivanja in razkuževanja.
Redno uporabljajmo tudi izdelke za zaščito pred soncem, ki po-
skrbijo, da se v največji možni meri izognemo fotostaranju kože.
Kožo v zrelih letih negujmo s kakovostnimi kozmetičnimi izdelki, 
ki so bogati z naravnimi rastlinskimi olji in masli, vitamini, vlažilci, 
antioksidanti in kozmetičnimi učinkovinami, ki spodbujajo 
obnovo kože. Tudi v Gorenjskih lekarnah so na voljo kozmetični 
izdelki Galenskega laboratorija za nego zrele kože. Ob obisku 
naših lekarn vam bomo svetovali, kako s pravilno nego ohraniti 
zdravo in lepo kožo v zrelih letih.

Tjaša Prevodnik, mag. farm., spec.

Suzana P. Kovačič

Ž
e vrsto let je v 
Sloveniji prvi 
teden v marcu 
posvečen Ted-
nu boja proti 

raku. Podatke za Gorenj-
sko so zbrali na območni 
enoti Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje 
(NIJZ) Kranj, hkrati so 
opozorili na posebnosti, ki 
jih je na področje raka pri-
neslo s covidom-19 zazna-
movano leto 2020: »V Slo-
veniji in na Gorenjskem je 
iz leta v leto število novih 
primerov raka naraščalo, v 
letu 2020 pa ni bilo tako. 
Čeprav je to na prvi pogled 
videti ugodno, na žalost 
pomeni, da bomo zaradi 
težav z dostopnostjo do 
zdravstvenega sistema, 
strahu pred okužbo in 
nekajmesečne prekinitve 
delovanja presejalnih pro-
gramov te rake odkrili kas-
neje, v bolj napredovalih 
stadijih.«

Pri moških je rak že nekaj 
let vodilni vzrok smrti 

Podatki o razširjenosti 
raka se v Sloveniji zbirajo v 
Registru raka RS. Zaradi 
zahtevnosti zbiranja, pre-
verjanja in analize podat-
kov do njihove končne 
objave traja od dve do tri 
leta. Tako so zadnji dokon-
čni podatki dostopni za 
leto 2017.
Prim. Alenka Hafner, dr. 
med., in Darja Zupan z 
območne enote NIJZ Kranj 
sta povedali, da je bilo leta 
2017 na Gorenjskem na 
novo odkritih 1568 rakov, 
od tega 849 pri moških in 
719 pri ženskah. Pogostost 
pojavljanja novih primerov 
raka je bila na Gorenjskem 
pri obeh spolih višja kot v 
Sloveniji. Med novoodkri-
timi raki so prevladovali 
kožni rak (brez malignega 
melanoma), rak prostate, 
pljuč, dojke ter rak debele-
ga črevesa in danke – teh 
pet vrst je predstavljalo kar 
58,9 odstotka vseh novih 
primerov raka. Pri moških 
je bil na prvem mestu rak 
prostate, pri ženskah pa 
kožni rak (brez malignega 
melanoma). Obolevnost 
zaradi raka se s starostjo 
povečuje. 
V letu 2017 je bil rak na 
Gorenjskem vzrok smrti 

661 oseb, med njimi je bilo 
365 moških in 296 žensk. 
Umrljivost zaradi raka je 
bila tega leta na Gorenj-
skem višja kot v Sloveniji. 
Rak z 32,4 odstotka vseh 
smrti je bil na Gorenjskem 
drugi najpogostejši vzrok 
smrti, takoj za boleznimi 
obtočil. Pri moških pa je 
rak že nekaj let kar vodilni 
vzrok smrti. Med rake, 
zaradi katerih je leta 2017 
umrlo največ prebivalcev 
Gorenjske, so se uvrščali 
pljučni rak, rak debelega 
črevesa in danke, rak trebu-
šne slinavke, rak prostate 
in rak dojke. 

Presejalni programi

Petletno preživetje v Slove-
niji za vse vrste raka razen 
nemelanomskega kožnega 
raka je bilo v obdobju od 
2013 do 2017 za moške 56,7 
odstotka, za ženske je pre-
segalo šestdeset odstotkov. 
Na preživetje vpliva stadij 
bolezni ob diagnozi, ki je 
odvisen od zdravstvene oza-
veščenosti prebivalcev, 
usposobljenosti zdravnikov 
prvega stika za prepoznava-
nje teh bolezni in dostopno-
sti diagnostičnih preiskav. 
Dodatno možnost ozdravit-
ve povečujejo presejalni 
programi.
Na Gorenjskem potekajo 
vsi trije presejalni progra-
mi: program za zgodnje 
odkrivanje predrakavih 
sprememb materničnega 
vratu Zora, državni pro-
gram presejanja in zgod-
njega odkrivanja predraka-
vih sprememb in raka na 
debelem črevesu in danki 
Svit ter državni presejalni 
program za raka dojk 
Dora. 

Cepljenje proti HPV
Rak materničnega vratu je 
poseben med raki – s cep-
ljenjem proti humanim 
papilomavirusom in z red-
no udeležbo žensk v pro-
gramu Zora lahko prepreči-
mo skoraj vsak nov primer. 
Na Gorenjskem je ceplje-
nih 56,5 odstotka šestošolk, 
na ravni države 58,5 odstot-
ka. Cilj Svetovne zdravstve-
ne organizacije je do leta 
2030 doseči 90-odstotno 
precepljenost deklic. Pre-
gledanost v programu Zora 
j e  na  Gorenjskem 
69,4-odstotna, na ravni 
države pa 69,6-odstotna. 

Gorenjska in rak
Pri moških je bil po zadnjih analiziranih podatkih 
na prvem mestu rak prostate, pri ženskah pa 
kožni rak (brez malignega melanoma).

Suzana P. Kovačič

V okviru nacionalne rešitve 
za uporabo zdravstvenih 
storitev eZdravje je vzposta-

vljen spletni portal zVem 
(Zdravje – vse na enem 
mestu). Portal omogoča 
pacientom dostop do e-re-
ceptov, seznama izdanih 

zdravil, e-napotnic in naro-
čil ter drugih zdravstvenih 
podatkov, kot so mikrobio-
loški izvidi (covid-19) in 
podatki o cepljenju. Tako 

kot za vsa elektronska pos-
lovanja na spletu, kjer se 
zahteva višja raven varnosti, 
je treba za uporabo storitev 
zVem pridobiti kvalificira-
no digitalno potrdilo (brez-
plačno ga na primer omo-
goča SI-TRUST, Državni 
center za storitve zaupanja).

Zdravje na enem mestu
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Neoperativna Dekompresijska Terapija Hrbtenice (DTH) zdravi:

DTH - znanstveno dokazana kot najbolj učinkovita terapija 
pri degerativnih spremembah na hrbtenici.

√  bolečine v hrbtenici
√  diskus hernijo
√  spondilolistezo
√  skoliozo
√  mravljince v rokah 
    in nogah

√  išias
√  degenerativne 
    spremembe diska
√  vrtoglavico in glavobole
√  artrozo majhnih sklepov
√  športne poškodbe

CENTER ZA DEKOMPRESIJSKO TERAPIJO HRBTENICE V SLOVENIJI

PON–PET,  08:00–17:00+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, LJUBLJANA  •  info@nado.si  •  www.nado.si

V Nado centru zdravja v Ljubljani bolečino, ki 
jo povzročajo hernija diska in druge bolezni 
hrbtenice, uspešno zdravijo z neoperativno 
dekompresijsko terapijo hrbtenice (razteza-
njem hrbtenice z ekstenzomatom) tudi pri 
mlajših ljudeh, ki bi težavo zaradi rosnih let 
najraje odmislili. A ne gre. Pogosto so v Nado 
centru zdravja rešilna bilka pacientom tudi z 
najtežjimi diagnozami, še učinkoviteje iz vidi-
ka zdravja bi bilo, če bi se pacienti za pregled 
in obravnavo pri njih odločili prej in ne šele za 
drugo mnenje. »Naši rezultati so resnični. V 85 
odstotkih primerov po opravljeni dekompre-
sijski terapiji hrbtenice ni potrebna operacija," 
poudarja Bernard (Nado) Nikšič, magister fizi-
oterapije z izkušnjami in inovativnimi pristopi. 
Da so pri delu uspešni, dokazujejo zadovolj-
ne stranke, ki njihove storitve priporočajo še 
drugim. Samo lani, v prvem letu delovanja v 
Ljubljani so naredili okrog petsto trakcij, to je 
metoda raztezanja vratne oziroma ledvene 
hrbtenice
V Nado centru zdravja z novimi sodelavci raz-
ličnih strokovnosti in sodobnimi aparati us-
pešno nadgrajujejo in širijo dejavnosti, vse pa 
izhaja iz osnovnega: učinkovite strokovne po-
moči odpravljanja bolečin in težav s hrbtenico. 
Med epidemijo so bile naše tudi telesne aktiv-
nosti lahko precej omejene, prav tako se je za-
čelo delo na vrtu, na kar telo ni pripravljeno. Saj 
veste, kako lahko »štihne« v križu. Bolečina pa 
kar ne pojenja ... Prej, ko obiščete Nado center 
zdravja, hitreje boste odpravili bolečino.
Vsaka stranka, ki pride na prvi pregled, ima 
zraven še pregled stopal. Stopala namreč po-

membno vplivajo na hojo, pravilno držo in hrb-
tenico. 
Izvajajo tudi manualne terapije in vaje, da bol-
nikom, ki zaključijo dekompresijsko terapijo 
hrbtenice, lahko še naprej pomagajo vzdrže-
vati ugodno stanje in jih naučijo pravilnih vaj. 
Najsodobnejše fizioterapevtske metode omo-
gočajo še za druga najrazličnejša zdravstvena 
stanja. Treba pa je natančno vedeti in  določiti, 
katere vaje so primerne za specifično diagno-
zo, za kar ima njihov strokovni tim več kot do-
volj znanja. 
Dodali so tudi refleksoterapijo stopal in obra-
za kot podporo telesu k samozdravljenju. Re-
fleksoterapijo po metodi priznane terapevtke 
Lone Sorensen izvaja Nataša  Marinič, reflekso-
terapevtka z dolgoletnimi izkušnjami. Terapija 
je primerna za otroke in odrasle. Zelo dobre re-
zultate ima Mariničeva tudi z obravnavo otrok 
s posebnimi potrebami.
Preden stranka obišče Nado center zdravja, se 
najprej pogovorijo po telefonu. Protokol zara-
di okoliščin koronavirusa je zahteven, a nujno 
potreben. Vsakemu ob vstopu izmerijo telesno 
temperaturo, obvezno je temeljito umivanje 
rok. Potem gre stranka v garderobo, kjer se 
preobleče, in zatem v prostor, kjer poteka tera-
pija. Pomembno je, da za vsako stranko teme-
ljito prebrišejo in razkužijo površine ter prostor 
prezračijo. 
Če človek v svojem življenju nič dobrega ne 
naredi za zdravje hrbtenice, hrbtenica samo 
sešteva napake ... Resnična je modrost v be-
sedah, da je zdravje treba vzeti v svoje roke in 
zase poiskati najboljše rešitve.

Prej, ko jih obiščete, hitreje 
boste brez bolečine
V teh dneh Nado center zdravja v Ljubljani že polno deluje, seveda 
ob upoštevanju strokovnih higienskih priporočil zaradi covida-19. Kot 
dopolnitev osnovni dejavnosti, odpravljanju bolečin v hrbtenici, izvajajo 
fizioterapijo, pregled stopal, refleksoterapijo obraza in stopal, masaže ... 

NADO CENTER ZDRAVJA D.O.O., ZALOŠKA CESTA 167, LJUBLJANA

Ljudje se prebujamo v pom-
lad. Sončni žarki nas vabijo 
v naravo, k športno-rekrea-
tivnim aktivnostim, tudi s 
prvimi opravili na vrtu se že 
spogledujemo, kjer je naj-
bolj na udaru križno-ledveni 
del hrbtenice. Pa smo fizič-
no pripravljeni na vse gibe, 
ki so čez zimo nekoliko zas-
pali? Če človeka nekaj boli, 
je težko funkcionirati. Hrb-
tenica vam bo hvaležna, če 
nanjo pomislite pravočasno. 
Če samo malo začutite bole-
čino, je vredno prav hitro 
nekaj dobrega narediti zan-
jo. V Nado centru zdravja v 
Ljubljani, za Gorenjce torej 
blizu, so usmerjeni v odpra-
vljanje vzroka bolečine v 
najkrajšem možnem času. 
Poleg neoperativne dekom-
presijske terapije hrbtenice 
izvajajo še termoterapijo, 
elektroterapijo, t. i. TENS in 
tudi manualno terapijo, ki je 
dokazana kot zelo uspešna 
metoda zdravljenja na tem 
področju, učinkovitejša od 
konvencionalne fizikalne 
terapije, ki se pogosto upo-

rablja šablonsko – brez indi-
vidualnega pristopa. In kar 
je še dodana vrednost poleg 
odpravljanja bolečine s 
terapevtskim raztezanjem 
hrbtenice: v Nado centru 
zdravja vas naučijo tudi 
izvajanja pravilnih vaj. Ta 
kombinacija daje izjemne 
rezultate! 

V Nado centru zdravja v Lju-
bljani učinkovito odpravlja-
jo vzroke za nastanek bole-
čin v hrbtenici, in ne le pos-
ledic, s čimer bi samo ubla-
žili bolečino za kratek čas, a 

je ne bi odpravili. Da je delo 
njihove ekipe strokovno, 
varno in ima odlične rezul-
tate, same po sebi dokazu-
jejo številne stranke, ki v 
Nado center zdravja v Ljub-
ljano prihajajo iz cele Slove-
nije in o njem širijo dober 
glas. Najsodobnejše fiziote-
rapevtske metode pa ponu-
jajo še za najrazličnejša dru-
ga zdravstvena stanja. Naj-
bolje je priti čim prej!
V tem času so normalno 
odprti, seveda pa upošteva-
jo vse preventivne ukrepe 
za zajezitev epidemije covi-
da-19, kot so nošenje zaščit-
ne maske, razkuževanje rok 
in aparatur, redno prezrače-
vanje prostorov ter upošte-
vanje varne medosebne 
razdalje in s tem ustrezno 
ločeno razporejene apara-
ture. 
Vizija Nado centra zdravja je 
vizija srečnih ljudi brez 
težav v hrbtenici in lokomo-
tornem sistemu. So tudi 
center za zdravljenje in 
odpravljanje skolioze pri 
otrocih in odraslih. 

Spet me je »štihnilo« v hrbtu. 
Kako boli! A zakaj bi vas sploh 
bolelo?
Ne trpite, s polnim zaupanjem se obrnite na visoko usposobljeno 
strokovno osebje Nado centra zdravja v Ljubljani. Na neinvaziven 
in varen način vam bodo pomagali odpraviti bolečino ter druge 
težave, povezane s hrbtenico. Ne odlašajte z obiskom. 

Da je delo ekipe 
Nado centra zdravja v 
Ljubljani strokovno, 
varno in ima odlične 
rezultate, same po 
sebi dokazujejo 
številne stranke, ki v 
Nado center zdravja v 
Ljubljano prihajajo iz 
cele Slovenije in o njem 
širijo dober glas.

OGLASNO SPOROČILO

Suzana P. Kovačič

O
d leta 2015, ko 
je ob medna-
rodnem dne-
vu redkih 
bolezni pote-

kal prvi pohod z rdečimi 
baloni, ki je nastal na pobu-
do ustanoviteljice Zavoda 13 
Petre Greiner, je na poho-
dih po Sloveniji in mnogih 
drugih državah sodelovalo 
več tisoč ljudi. Na tak način 
so želeli opozoriti na to, da 
imajo družine in otroci s 
posebnimi potrebami 
pomembno mesto v družbi. 
V tem času jim je uspelo 
premakniti mnogo ovir. 
Letošnji pohod konec febru-
arja je bil sedmi po vrsti, 
zaradi epidemije covida-19 
so ga organizirali virtualno. 
Ob tem so spomnili na 
pomembnost sorojencev 
otrok s posebnimi potreba-
mi. Udeleženci so na spletni 
strani Zavoda 13 delili svoje 
fotografije s posebnimi ses-

trami, brati, prijatelji ... 
Obraz sorojencev je igralka 
Iva Krajnc Bagola, ki pravi: 
»Družba je močna samo 
toliko, kolikor so močni naši 
najšibkejši členi. Bolj bi 
morali živeti v stiku z zave-
danjem, da živijo okrog nas 
drugačni, posebni ljudje.« V 
Zavodu 13 so pripravili tudi 
kratek video, v katerem 
sorojenci sporočajo, kaj 
moramo vedeti ostali ljudje. 
Letos bodo porodnišnicam 
po Sloveniji poslali rdeče 
pletene copatke z željo, da 
pridejo v roke posebnih dru-
žin. Priložen listič razloži: 
»Matildini copatki nastajajo 
izpod rok babice, ki je imela 
prav posebno pravnukinjo 
Sofio. Zaradi dodatnega kro-
mosoma so ji namenili le 
mesec dni življenja, nato je 
živela deset čudovitih let. Ti 
pleteni copatki bodo malč-
kom pomagali premagovati 
vse črne napovedi, vam pa 
omogočali videti v njih vso 
moč, ki jo nosijo s seboj.« 

Virtualni pohod  
z rdečimi baloni
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Igor Kavčič

Kranj – Fotografska razsta-
va članic kranjskega Foto-
grafskega društva Janez Pu-
har v Galeriji Layerjeve hiše 
je vsakoletna stalnica, tako 
kot to velja za 8. marec, dan 
žena. Ta se praznuje že 120 
let, ženska moč kranjske fo-
tografije se letos predstavlja 
osmič. Letos je bila za pri-
pravo razstave zadolžena 
po stažu najmlajša članica 
Klavdija Žitnik, ki je uspeš-
no povezala organizacijske 
niti Pogleda skozi žensko 
oko, kot se razstave drži tra-
dicionalni naslov. »Predsta-
vlja se dvanajst avtoric, vsa-
ka izmed nas pa je za razsta-
vo prispevala dve fotografi-
ji po lastnem izboru,« je po-
vedala Žitnikova in dodala: 
»Vsaka je k fotografijam do-
dala tudi zapis o tem, kaj te 
predstavljajo in kako, ob ka-
kšnih priložnostih so nasta-
le.« Razstava je tako v moti-
vih kot pripovedih, ki iz njih 
sledijo, izjemno raznolika. 
Kot so si med seboj – o tem 
ne dvomimo – različne tudi 
fotografinje.

Aleksandra Jereb na svo-
jih fotografijah predstavlja 
povezanost med človekom 
in naravo, pri čemer še zlas-
ti poudarja lepoto konj. An-
dreja Janša je fotografirala 
domačega ljubljenčka v raz-
ličnih okoljih, pasjo toplino 
pa lahko prinese tudi hla-
den zimski dan. S potovanja 
v naravne parke Tanzanije 

je Anuška Vončina na ogled 
ponudila živali v njihovem 
naravnem okolju. A slon in 
bivol sta skozi njeno foto-
grafsko oko mnogo več kot 
le dve eksotični afriški živali.

Kar nekaj fotografinj je 
motiv iskalo v hladu zadnje 
zime. Petra Puhar Kejžar je 
zimsko idilo poiskala na Ble-
du. Z naslovom Dobrodošli 
izven sezone nam da zgolj 
namig, fotografiji povesta 
vse. Zima je očarala tudi Va-
lerijo Jenko, ki je lepoto dne-
va iskala že v mrzlih zim-
skih jutrih. Ledene kapnike 
nam je s slapa Peričnik v ga-
leriji pričarala Andreja Te-
ran, ki v pokušino ponuja še 

pogled z gora v dolino. Tudi 
Mojca Kraljič je detajl naš-
la v zimskem letu, svojstve-
no podobo pa pozimi ponu-
ja tudi posušen plod volčje 
jagode z dodatkom. Detajl iz 
narave je zanimal tudi Biser-
ko Komac, ki je motiv našla 
v jesenskem gozdu, v dvoj-
nem portretu pa je fotografi-
jo združila s svojo slikarsko 
ustvarjalnostjo. 

Abstraktne, skoraj slikar-
ske podobe gledamo tudi na 
fotografijah Andreje Peklaj, 
ki je v času pandemije s foto-
aparatom in marko objekti-
vom iskala navdih na doma-
čem vrtu. V mestu je vse dru-
gače s svojima fotografijama 

pripoveduje Maja Krejan, še 
posebno na poti na vrt kranj-
skega Khislsteina. Z Mile-
no Kuhar se tokrat preseli-
mo na Obalo, kjer nas nav-
duši z odlično reportažno fo-
tografijo s Tatrinijevega trga 
in nas v nadaljevanju pope-
lje po skrivnih poteh nekda-
nje Parenzane (Porečanke). 

Razstavo prazniku pri-
merno s cvetjem zaključu-
je Klavdija Žitnik. Fotogra-
fiji je pripravila v posebni 
tehniki. Gre za cianotipije iz 
mokrokolodijske fotografije 
na steklo v kombinaciji z ak-
rilno poslikavo, ki so nasta-
le prav za dan žena. Razsta-
va bo na ogled do 25. marca.

Tako fotografirajo ženske
Pogled skozi žensko oko je naslov vsakoletne skupinske razstave članic Fotografskega društva Janez 
Puhar ob 8. marcu, dnevu žena. Galerija Layerjeve hiše tokrat gosti dela dvanajstih fotografinj.

Prava razstava na pravem mestu in v skladu s priporočili s polovico prisotnih avtoric: 
(od leve) Biserka Komac, Milena Kuhar, Anuška Vončina, Andreja Peklaj, Valerija Jenko in 
Klavdija Žitnik / Foto: Igor Kavčič 

Igor Kavčič

Ljubljana – Prejšnji teden se 
je z razglasitvijo zmagovalca 
zaključil 13. mednarodni na-
tečaj za oblikovanje mestne-
ga plakata, ki je tokrat v sre-
dišče postavil družbeni po-
jem solidarnost. Na nateča-
ju je sodelovalo kar 336 del, 
od tega 176 iz tujine in 160 iz 
Slovenije. Dela so prispela iz 
28 različnih držav.

Mednarodno strokovno 
komisijo v sestavi Sašo Pe-
tek (Agencija 101), Katja Pe-
trin Dornik (Grey), Vasja 
Grabner (AV studio), Do-
men Husu (Yin Young), 
Martina Kokovnik Hakl, 
Luka Bajs (Grey) in Tomaž 
Drozg (TAM-TAM) so s 
kreativno rešitvijo Snežak 

najbolj prepričali avtorji Pe-
ter Zabret, Rok Flego in Le-
nart Slabe iz agencije Pri-
stop. »Zmagovalni plakat 
ustreza vsem kriterijem 
dobrega plakata, hkrati pa je 
uspel kompleksno temo so-
lidarnosti predstaviti na izvi-
ren, preprost in topel način. 
Z otroškostjo nagovarja vse 
generacije in nas navdihuje 
k solidarnosti,« je o izboru 
povedal Sašo Petek, kreativ-
ni direktor iz Agencije 101 in 
predsednik strokovne žirije.

Namen tokratne Plaktiva-
tove akcije, ki jo je že po tra-
diciji pripravil TAM-TAM 
Inštitut, je spodbujanje in 
krepitev solidarnosti v druž-
bi, odpiranje pogovora o te-
meljih solidarnostnih vre-
dnot in refleksija o pomenu 

solidarnosti za oblikovanje 
boljše družbe v naši priho-
dnosti. Plaktivat je v zad-
njih šestih letih izpostavil 
že 13 različnih družbeno od-
govornih tem. Med drugi-
mi tudi spletno zasvojenost, 
nasilje nad ženskami, kri-
zo medijev, beg možganov, 
alternative potrošništvu … 
Zmagovalne rešitve so vsa-
kič predstavljene na petsto 
TAM-TAM-ovih plakatnih 
mestih po Sloveniji.

Vodja Plaktivata in ustano-
vitelj TAM-TAM Inštituta, 
zavoda za vizualno kulturo, 
Tomaž Drozg meni, da pla-
kat lahko spreminja družbo, 
zato že išče naslednjo temo, 
ki ji je treba nameniti poseb-
no mesto. O tokratnem nate-
čaju nam je povedal: »Veseli 

me, da so se na natečaj v ve-
likem številu odzvali doma-
či oblikovalci in oblikoval-
ke, kar slaba polovica vseh 
del je prispela iz Slovenije. 
Hkrati sem na zadnjih nate-
čajih zaznal izredno zanima-
nje za oblikovanje družbeno 

angažiranih plakatov s strani 
študentov. Zato je Plaktivat 
prvič uvedel dodatno katego-
rijo in izbrali bomo tudi naj-
boljši plakat med študentski-
mi in dijaškimi prijavami.«

Prvi plakati, ki spodbu-
jajo k solidarnosti, so že 

na ulicah, na Gorenjskem 
predvsem v Kranju. Zma-
govalec bo tudi letos prijav-
ljen v tekmovalne dele fe-
stivalov Slovenski oglaše-
valski festival (SOF) in Bie-
nale slovenskega oblikova-
nja Brumen.

Snežak za solidarnost
Zmagovalec 13. mednarodnega natečaja Plaktivat na temo solidarnosti je 
plakat Snežak avtorskega tria Peter Zabret, Rok Flego in Lenart Slabe iz 
agencije Pristop.

Solidarni Snežaki so preplavili Kranj. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Prvič samostojno 
v Kranju se z izborom slik 
predstavlja Binca Lomšek 
iz Radomelj. Še posebno od 
upokojite pred 15 leti nap-
rej vsestranska ustvarjalka 
svojo neizmerno življenjsko 
energijo posveča ljubitelj-
skemu slikarstvu, fotografi-
ji, piše pesmi, šiva izdelke iz 
tekstila ...

Likovna razstava z naslo-
vom Srečanja je manjši pre-
gled slikarskega delovanja 
Bince Lomšek. »Različne teh-
nike in stili, predvsem pa za-
nimivi motivi predstavljajo 
njeno likovno vsestranskost,« 
preberemo v zapisu k razsta-
vi. Na ogled je 17 del različnih 
tehnik in žanrov. »Težko je 
bilo izbrati med vsemi slika-
mi, ki jih imam. Pri tem mi 
je zato pomagal Gregor Gra-
šič,« pove Binca Lomšek, ki 
predstavlja predvsem slike, s 
katerimi se je udeleževala raz-
ličnih natečajev. 

Srečamo se z motivi Lju-
bljane, polnimi simbolike, 
tu je angažiran asemblaž, 
ogledujemo si krajine, Lom-
škova pa se preizkuša tudi v 
abstraktnem slikarstvu. Bin-
ca Lomšek že deveto leto de-
luje v Likovnem društvu 
Mengeš. Vsakega izziva se 
loteva z vso vnemo, privla-
čijo jo nenavadni pogledi, 
novi zorni koti za ustvarja-
nje tako v slikarstvu kot tudi 
v fotografiji. »Najraje slikam 
naravo in pokrajino, blizu pa 
so mi tudi detajli.« Njeno us-
pešno delo potrjujejo števil-
ne nagrade, med njimi Sre-
brna paleta in trije certifikati 
Zveze likovnih društev Slo-
venije, nagrade in priznanja 
na različnih fotografskih na-
tečajih po Sloveniji. Binca 
Lomšek je tudi prostovoljka, 
ki dobrodelno šiva punčke iz 
cunj, s katerimi obdaruje ot-
roke iz socialno šibkih dru-
žin. Razstava je na ogled do 
23. marca, in sicer vsak dan 
med 10. in 16. uro.

Likovna Srečanja 
V galeriji Območnega stičišča kulturnih društev 
ZKD Kranj je na ogled slikarska razstava članice 
Likovnega društva Mengeš Bince Lomšek.

Binca Lomšek je vsestranska likovna ustvarjalka. 
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Šest medalj, na vrsti Planica

Kranj – Znani so četrtfinalisti pokala Slovenije v odbojki. V 
ženskem delu so se v nadaljnje tekmovanje prebile odbojka-
rice kamniškega Calcita Volleyja ter OD Krim I, Gen-I Volley, 
Nova KBM Branik, ATK Grosuplje, SIP Šempeter, Luka Koper 
in Formis. V moškem delu pokalnega tekmovanja sta si mesto 
med najboljšimi ekipami zagotovili tudi gorenjski ekipi Cal-
cit Volley ter Hiša na kolesih Kranj. Kamničani so premagali 
Šoštanj Topolšico, Kranjčani pa Radence. Četrtfinalisti so še 
Salonit Anhovo, Merkur Maribor, ACH Volley Ljubljana, Pan-
vita Pomgrad, SIP Šempeter in Krka. Pare četrtfinala bo določil 
žreb, tekme pa bodo odigrali aprila.

Znani četrtfinalisti med odbojkarji

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Priprave na 
jubilejni, šestdeseti Pokal 
Vitranc potekajo v skladu z 
načrti. Koordinator moških 
tekem svetovnega pokala v 
alpskem smučanju Emma-
nuel Couder je v petek še 
uradno dal zeleno luč za iz-
vedbo tekmovanja. Na vi-
tranški strmini v Podkore-
nu se bodo najboljši alpski 
smučarji na svetu pomerili 
13. in 14. marca.

Lanski Pokal Vitranc so 
organizatorji zaradi epide-
mije covida-19 morali v zad-
njem hipu odpovedati. Letos 
bo, a brez gledalcev na prizo-
rišču, kar je potrdil tudi Sreč-
ko Medven, generalni sekre-
tar organizacijskega komite-
ja. »Dober test je bila 57. Zla-
ta lisica, ki je bila v Kranjsko 
Goro prestavljena iz Mari-
bora. Predvsem v smislu 
ukrepov, vezanih na prepre-
čevanje širjenja covida-19. 
Dobili smo veliko uporab-
nih informacij. Že decem-
bra smo se odločili, da gre-
mo v tekmo brez gledalcev 
in brez gostov.« Kot je dejal, 
priprava tako velike športne 

prireditve v pogojih pande-
mije še zdaleč ni preprosta. 
»Naša naloga je, da pripravi-
mo prizorišče, ki bo zadosto-
valo vsem kriterijem. Prepri-
čan pa sem, da imamo polo-
žaj pod nadzorom. Za us-
pešno izvedbo bo potrebna 
tudi velika stopnja samodi-
scipline vseh, ki bodo vklju-
čeni v sistem.« Že v soboto 

so na koronavirus testirali 
prvo ekipo delavcev, ki so v 
nedeljo delali na tekmovalni 
progi, jo zalivali z vodo. 

Program bo precej okr-
njen, brez vseh dogodkov 
za širšo javnost. Sprememb 
pa seveda ni pri tekmoval-
nem programu. Ostaja tra-
dicionalen. V petek bo dan 
za prosti trening, v soboto 

veleslalom in v nedeljo sla-
lom. »Računamo na veliko 
število tekmovalcev. Smo 
kar presenečeni. Prišli naj 
bi kar iz 28 držav,« je dejal 
Medven. Tudi letos jih bo 
pričakala dobro pripravljena 
proga. »Na progi je zadostna 
količina utrjenega snega. Na 
njej je pol metra snežnega 
betona,« je nekaj besed na to 
temo še dodal Medven. Pri-
zorišče je za javnost že zapr-
to, vstop imajo le akreditira-
ne osebe z negativnim izvi-
dom testa na novi koronavi-
rus. Proga je tudi že zaprta 
za treninge. Je pa na njej še 
pretekli teden treniral tudi 
Žan Kranjec. Gregor Bene-
dik, predsednik ASK Kranj-
ska Gora in OK Pokal Vi-
tranc, je pojasnil, da so ime-
li priložnost trenirati vsi. 
»Čeprav v Kranjski Gori ni 
bilo turistov, pa smo proge 
odprli za treninge ekip. Vsi, 
ki so lahko trenirali, so tre-
nirali, tudi Avstrijci, Kanad-
čani, Američani.« Proračun 
tekmovanja znaša 1,5 milijo-
na evrov. 

Pokal Vitranc bo zadnja po-
staja alpskih smučarjev pred 
finalom v Lenzerheideju.

Šestdeseti Pokal Vitranc
V Kranjski Gori potekajo zaključne priprave za tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev, ki bosta v 
soboto in nedeljo.

Vitranška strmina bo konec tedna znova gostila najboljše 
alpske smučarje na svetu. / Foto: Gorazd Kavčič

KO MEN TAR
Maja Bertoncelj

Ena zlata, ena srebrna in 
štiri bronaste medalje je 
rekordna bera slovenskih 

športnikov na nordijskem sve-
tovnem prvenstvu, ki se je v 
nedeljo končalo v Oberstdorfu 
v Nemčiji. Uspehi v letošnji 
zimi so nakazovali, da bo to za 
Slovenijo uspešno prvenstvo, a 
velika tekmovanja so še posebej 
nepredvidljiva in vsaka tekma 
je poglavje zase. Tempo, v kate-
rem so naši športniki začeli pr-
venstvo, je bil res izjemen: vsak 
dan je prinesel novo medaljo, 
prvi dan celo dve. 

Slovenija je šesta najuspe-
šnejša država prvenstva. Na 
tej lestvici je z naskokom naj-
boljša Norveška s kar 31 odlič-
ji. Naši junaki so smučarske 
skakalke Ema Klinec, svetovna 
prvakinja na srednji skakalnici 
in druga z ekipo, Nika Križ-
nar, tretja na veliki skakalnici 
in druga z ekipo, s katero sta 
odličje osvojili še Urša Boga-
taj in Špela Rogelj, smučarski 
tekačici Anamarija Lampič, 
bronasta v posamičnem sprin-
tu in ekipnem sprintu z Evo 
Urevc, in smučarski skakalec 
Anže Lanišek, bronast na sred-
nji skakalnici. Lahko bi rekli, 
da je škoda, da je prvenstva že 
konec, saj so ti uspehi poskrbeli 

za veselje navijačev v domovi-
ni, za pozitivne trenutke, ki jih 
v teh časih tako zelo manjka. 
Po drugi strani pa seveda ško-
da, da smo v času pandemije, 
da vseh slovenskih junakov ne 
moremo sprejeti, kot bi si to 
zaslužili. Velikih sprejemov ni 
bilo, so se pa v lokalnih skupno-
stih znašli in drugače počastili 
uspehe svojih športnih juna-
kov. Ponosni občani z dvema 
velikima transparentoma na 
vidnih mestih za vse uspehe 
v letošnji zimi čestitajo Ana-
mariji Lampič – v Medvodah 
in v njeni domači Valburgi, v 
Poljanah se takoj opazi, da je 
od tam zlata Ema Klinec ... 
Večina junakov je prav z Go-
renjskega. Uspehi niso prišli 
čez noč. Športniki zanje gara-
jo že celo kariero. Pomembna 
sta tudi infrastruktura in stro-
kovni kader. Oboje v Sloveniji 
imamo. Z izjemo Lampičeve 
vsi vadijo po programu sloven-
skih strokovnjakov. 

Naslednje svetovno nordijsko 
prvenstvo bo v Planici čez dve 
leti. Letvica je s šestimi meda-
ljami postavljena zelo visoko. 
Letos je bila izboljšana kar za 
štiri odličja. Še pred Planico 
pa bodo zimske olimpijske igre 
v Pekingu.

Kranj – V prvi slovenski nogometni ligi so odigrali tekme 25. 
kroga. Dobro igro nadaljujejo nogometaši Domžal. Z novo 
zmago v Kopru z 0 : 2, ko sta v polno zadela Damjan Vuklišević 
in Senijad Ibričić, so se utrdili na četrtem mestu tekmovalne 
lestvice in za tretjeuvrščeno Muro zaostajajo za štiri točke. 
V vodstvu je Olimpija. V 26. krogu bodo jutri doma igrali z 
Muro (ob 17. uri).

Domžale nadaljujejo dobro igro

Kranj – V soboto so v Alpski hokejski ligi hokejisti HDD SIJ 
Acroni Jesenice gostovali pri HC Pustertal Wölfe. Po podaljšku 
so zmagali z 1 : 2 (0 : 0, 1 : 0, 0 : 1, 0 : 1). V rednem delu je 
zadel Jaka Sodja, za zmago in novi dve točki pa v prvi minuti 
podaljška Sašo Rajsar. Na lestvici še naprej vodi HK SŽ Olim-
pija, Jeseničani so z dvema tekmama manj na drugem mestu. 
Jutri bo na sporedu derbi. HDD SIJ Acroni Jesenice in HK SŽ 
Olimpija se bosta ob 20. uri pomerila na Jesenicah. V nedeljo 
so tekme rednega dela v Mednarodni hokejski ligi odigrala 
dekleta. Pri hokejistkah HDK Maribor so gostovale hokejistke 
HK Triglav in tekmo končale z novo zmago in rezultatom 2 : 4.

Danes na Jesenicah hokejski derbi

Kranj – Slovenska ekipa je na mladinskem svetovnem prven-
stvu v biatlonu, ki se je pretekli konec tedna zaključilo v av-
strijskem Obertilliachu, osvojila še srebrno medaljo. Pritekla 
in pristreljala jo je štafeta v postavi Klara Vindišar, Kaja Zorč in 
Lena Repinc. Naši biatlonci pa so uspešno tekmovali tudi na 
svetovnem pokalu v češkem Novem mestu. Moška štafeta v 
postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Rok Tršan je 
osvojila četrto mesto, kar je daleč najboljša uvrstitev v sezoni, 
Jakov Fak je bil v sprintu deveti, na zasledovanju pa četrti.

Mlade biatlonke svetovne podprvakinje v štafeti

Žan Košir je na tekmi 
svetovnega pokala na Rog-
li prikazal odlične vožnje, 
ki so zadostovale za zmago. 
»Končno, a če sem iskren, 
nisem pričakoval takšnega 
razpleta. Po svetovnem pr-
venstvu sem bil razočaran 
in zadnje tri dni sem bil veči-
noma doma, na kavču, in ni-
sem delal nič. Na Rogli sem 
petič na stopničkah, prvič pa 
sem zmagal. Zelo sem vesel. 
V finalu se nisem več obre-
menjeval s kvalifikacijskim 
dosežkom (bil je enajsti, op. 
p.), progo in tekmeci. Osre-
dotočen sem bil le na svoje 
vožnje. Prav v vsakem dvo-
boju sem sicer moral 'reše-
vati' situacijo, verjel, da še ni 
konec boja, in na koncu mi 

je uspelo. Zmaguje se torej 
lahko tudi na takšen način: z 
napadalnimi, a hkrati zanes-
ljivimi vožnjami,« je bil Tr-
žičan zadovoljen po tekmi. 
Njegov uspeh je velik obliž 
po svetovnem prvenstvu, kar 
je potrdil tudi trener sloven-
ske reprezentance Izidor Šu-
šteršič: »Končno smo ures-
ničili to, kar smo obljubljali 
in prvič osvojili prvo mesto 
na Rogli. Vesel sem, da sem 
del tega velikega uspeha.«

Alpske deskarje zadnji 
tekmi svetovnega pokala ča-
kata 20. in 21. marca v nem-
škem Berchtesgadnu. Po-
merili se bodo v paralelnem 
slalomu in na ekipni razli-
čici paralelnega slaloma. V 
skupnem seštevku svetov-
nega pokala je Košir trenu-
tno na tretjem mestu.

Najprej razočaranje, nato zmaga
31. stran

Žan Košir je šestič zmagal na tekmi svetovnega pokala – 
prvič na Rogli. / Foto: Miha Matavž, Sloski

Škofja Loka – Rokometaši so v Ligi NLB odigrali tekme 19. 
kroga. Ekipa Urbanscape Loka je v soboto gostovala pri Bra-
niku Maribor in zmagala z 20 : 27 (6 : 16). Na lestvici so v 
konkurenci 14 ekip na osmem mestu. 

Loški rokometaši zmagali v Mariboru

Kranj – V nedeljo se je v Oberstdorfu v Nemčiji končalo sve-
tovno prvenstvo v nordijskem smučanju. V soboto so bili 
še zadnji slovenski nastopi. Smučarski skakalci so v postavi 
bratje Peter, Cene in Domen Prevc ter Anže Lanišek na ekipni 
tekmi osvojili peto mesto, Anamarija Lampič pa je tekaško 
preizkušnjo na trideset kilometrov v klasičnem slogu končala 
na 21. mestu. V petek so imeli skakalci posamično tekmo na 
veliki skakalnici. Lanišek je bil kljub bolečinam v hrbtu peti, v 
deseterici je končal še Cene Prevc, in sicer na devetem mestu.

Lanišek odličen tudi na veliki skakalnici
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Kam na samoten spomladanski potep
Pomlad nas je preseneti-

la nekaj tednov prezgodaj in 
iz doline prepodila še zadnje 
ostanke mrzle zime, ojužila 
snežne gorske kapice in na 
sonce zvabila tudi tiste za-
pečkarje, ki so se v hladnih 
mesecih stiskali pod perja-
nicami. In tako, pomladan-
skemu vzdušju primerno, 
te dni iščem tople trave, na 
katerih lahko lenarim, pos-
lušam žvrgolenje ptic in na-
biram tako zelo opevani vi-
tamin D. Izpiti so za nami 
in zdi se, da so pred zvezki 
presedeni dnevi do konca 
izmozgali možgane in nas 
kot puščica pognali na svež 
zrak, med ljudi in pomladno 
veselje.

Bilo je še eno lepo ne-
deljsko jutro in prvi dan v 
tednu, ko me iz spanca ni 
prebudila nadležna budilka, 
ki je po navadi naznanjala še 

en dolgočasen izpitni dopol-
dan. Svetloba se je že pririni-
la skozi zavese na oknih, a se 
ji nisem dala motiti in tok-
rat potegnila spanec skoraj 
do desetih. Z Nejcem sva si 
privoščila obilen »brunch« 
in ugotovila, da sva pri vo-
lji za ležerno, uživaško ne-
deljo. 

Majhne rumene pike na 
drevesih so označevale ozko 
panoramsko potko pod Javo-
rovim vrhom, ki sva ji sledila 
med suhimi travami, v sen-
ci dreves in po sončnih gre-
benih. Kaj je res že pomlad, 
sem se vprašala že ne vem 
kolikokrat tisti dan, ko sem 
ob poti zagledala na stotine 
belih telohov in zvončkov, ki 
jih je na plan očitno priklica-
lo toplo sonce. Krožna, prib-
ližno devet kilometrov dolga 
pot se začne pri mostu čez 
Čemšeniški potok, od tam 

pa jo lahko uberete levo, po 
kolovozu do Doma na Čem-
šeniku, ali pa se vzpnete po 
poti na desno, ki vas v dobrih 
15 minutah pripelje do kme-
tije Krems. Midva sva izbra-
la slednjo, se počasi spreho-
dila mimo kmetije in v uri 
počasne hoje pripeljala do 
prve razgledne klopce na 
koncu travnatega grebena.

Poležavanje na toplem 
soncu in blag veter sta naju 
pri vsaki naslednji leseni 
klopi zadržala kakšno mi-
nuto dlje, a kaj, ko pa so bili 
tudi razgledi na Ljubljansko 
kotlino, Kranj, dolino Kok-
re in Krvavec vedno boljši. 
Najlepšega pa sva prihrani-
la za konec, ko sva po uri in 
pol prispela do zadnje klop-
ce na pobočju Bab z razgle-
dom na mogočni Grinto-
vec in Kočno, jasno nebo pa 
je pred nama razkrilo celo 

zasnežene Julijce. Največ-
ji čar poti je njena osamlje-
nost, saj se boste pri izho-
dišču za dom na Čemšeni-
ku kaj hitro znebili množic 
stalnih čemšeniških mačk-
ov in zakorakali v mir in sa-
moto. Če bi se radi podali v 

raziskovanje okoliških vr-
hov, pa lahko s panoramske 
poti vzpone nadaljujete na 
Potoško goro, Javorov vrh in 
Slaparjeve gore, ki prav tako 
kot panoramska pot nudijo 
samotno potepanje do odlič-
nih razgledov.

Panoramska pot pod Javorovim vrhom – čudoviti razgledi 
vse od Kočne pa do Triglava

Jelena Justin

Cerkniška planinska pot v 
celoti meri okoli 54 kilome-
trov. Za en dan je to kar pre-
cejšen zalogaj, zato smo se je 
mi lotili v dveh delih. Danes 
se bomo povzpeli na preosta-
la dva vrhova: na Slivnico in 
Veliko Špičko. Izhodišče za 
vzpon na Slivnico je vas Gra-
hovo. Ker bomo turo zaklju-
čili v Begunjah pri Cerknici, 
predlagam, da en avto pusti-
mo ob manjšem balinišču, 
kjer je urejeno parkirišče, 
saj je tam izhodišče za Veli-
ko Špičko. Z drugim avtom 
se zapeljemo v vas Graho-
vo. Zavijemo v središče vasi, 
kjer tudi že opazimo mar-
kacije za Slivnico. Peljemo 
v smeri markacij do manj-
šega zajetja, kjer je križišče 

različnih poti. Hojo začne-
mo v smeri Slivnice, po šir-
šem kolovozu. Višje dose-
žemo razpotje, kjer izbere-
mo desno pot mimo cerkve 
svetega Miklavža oz. Niko-
laja, kot je zapisano na neka-
terih zemljevidih. Pot se zač-
ne strmo vzpenjati skozi bu-
kov gozd. Strmina ne popus-
ti in nas na višini okoli 900 
metrov pripelje do cerkve sv. 
Miklavža. Cerkev je menda 
postavljena na mestu, kjer je 
plaz zasul več ljudi. Prvič jo 
omenja že škof Bizancij leta 
1581, zgrajena naj bi bila v 
15. stoletju v gotskem slogu. 
Znano je, da je leta 1641 zvon 
po neumnosti ali pa v pija-
nosti razbil kovač. Jožefinske 
reforme leta 1789 so precej 
okrnile cerkveno posest, saj 
je cesar Jožef II. prepovedal 

vzdrževanje cerkva, ki so na 
samem. Ta ukaz je prizadel 
tudi cerkev sv. Miklavža. Na 
prošnjo ljudi so jo čez nekaj 
časa ponovno odprli. Konec 
19. stoletja je bila tako poško-
dovana, da jo je ukazal pred-
stavnik logaškega okrajne-
ga glavarstva podreti, a se 
tega dela ni lotil nihče. Na-
sprotno, leta 1897 je bila cer-
kev obnovljena v prvotni ve-
likosti dolžine dvanajst in ši-
rine osem metrov, s pomoč-
jo prostovoljnih darov, ki so 
jih nabirali v celotnem okra-
ju. Med drugo svetovno voj-
no so jo poškodovale italijan-
ske granate.

Od svetega Miklavža na-
daljujemo levo po grebenski 
poti do vrha Slivnice, 1114 m 
n. m. Odtisnemo si tretji žig 
Cerkniške planinske poti v 

dnevnik, ki ga dobimo v PD 
Cerknica. Z vrha se spustimo 
do koče na Slivnici, kjer na-
daljujemo naprej v smeri Be-
gunj. Začetek spusta poteka 
po cesti, nato pa nas smero-
kaz usmeri v gozd in se pot 
strmo spušča. Pravzaprav 
seka ovinke. Ko izgubimo 
že velik del višine, nadalju-
jemo po cesti skozi vas Brez-
je do vasi Begunje. Pri trgo-
vini nadaljujemo naravnost, 
mimo balinišča, in se začne-
mo vzpenjati na Veliko Špič-
ko. Najprej se držimo levega 
kolovoza, ki nas pripelje na 
razpotje, kjer izberemo des-
no pot, čez Cemarovnik. Pre-
čimo kraške travnike, nato pa 
se steza začne strmo vzpenja-
ti po še enem travniku. Pog-
led nazaj se ustavi na Slivni-
ci in na Javornikih. Na vrhu 

Cemarovnika je velik, lesen 
križ in klop za počitek. Nada-
ljujemo naprej, pot se zmer-
no vzpenja in nas pripe-
lje na greben, kjer zavijemo 
desno do vrha Velike Špič-
ke. Še zadnji, četrti žig in 
Cerkniška planinska pot je 
narejena. Z vrha se odpre ču-
dovit razgled na Slivnico, Ja-
vornike, Cerkniško jezero oz. 
Cerkniško polje, Nanos. 

V dolino se vrnemo čez Za-
leke. Z vrha gremo najprej 
skoraj po ravnem, kot po ne-
kakšnem pomolu, ko steza 
zavije ostro levo. Pot se strmo 
spušča skozi gozd, niti za tre-
nutek ne popusti. 'Klobaso 

zašpilimo' na križišču, kjer 
smo pri vzponu zavili desno, 
zdaj pa pridemo z leve strani. 

Po kolovozni cesti se vrne-
mo na izhodišče in se odpe-
ljemo po avto, ki nas čaka v 
Grahovem. 

Aja, pa obisk Cerkniške-
ga jezera priporočam, saj je 
izjemen naravni habitat. Pa 
naj bo jezero ali pa polje. Od-
visno pač od letnega časa in 
padavin. 

Nadmorska višina: 
Maks. 1114 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Slivnica (1114 m n. m.) in Velika Špička (955 m n. m.)

Cerkniška planinska pot, 2. del 
V prejšnji številki Gorenjskega glasa smo obiskali dva vrhova Cerkniške planinske poti: Veliki Javornik in 
Križno goro. Danes bomo prehodili še preostala dva vrhova. 

Ostaline cerkve svetega Miklavža / Foto: Jelena Justin

Pogled na Slivnico z druge strani Cerkniškega jezera / Foto: Jelena Justin Razgledni pomol Velike Špičke / Foto: Jelena Justin



15Gorenjski glas
torek, 9. marca 2021 KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, Kmečki 
glas in časnik finance s por-
talom Agobiznis so skleni-
li lansko akcijo S kmetije za 
Vas, s katero predstavljajo in 
nagrajujejo kmetije, ki izvir-
no, domiselno in učinkovi-
to promovirajo in tržijo svoje 
pridelke, izdelke ter turistič-
ne in druge storitve. V tok-
ratni akciji, ki je bila že pe-
tindvajseta po vrsti, je sode-
lovalo osemnajst kmetij. V 
skupini kmetij, ki se ukvar-
jajo s pridelavo in predelavo, 
je priznanje – zlato sončnico 
– prejela Kmetija Sinkovič iz 
osrednjega dela Kozjanskega 
gričevja, izmed kmetij, ki se 
ukvarjajo s turizmom ali dru-
gimi storitvami, pa Ekološka 
turistična kmetija Gradišnik 
iz bližine Prevalj. S širšega 
gorenjskega območja so v 
akciji sodelovale Kmetija pr' 
Leskovc iz Stare Oselice, tu-
ristična kmetija Šenkova do-
mačija z Zgornjega Jezerske-
ga in Kmetija pr' Černet iz 
Verja pri Medvodah.

Tretjino mleka predelajo 
v izdelke

Na hribovski kmetiji pr' 
Leskovc, na kateri mla-
di gospodar Jakob Dolinar 

nadaljuje delo svojih star-
šev – Zvonka in Danice, ob-
delujejo petdeset hektarjev 
zemljišč. Glavna kmetijska 
dejavnost je prireja mleka, 
na leto ga namolzejo okoli 
dvesto tisoč litrov, od tega ga 
približno tretjino predelajo 
doma, preostalega pa proda-
jo Loški zadrugi. Sirarno so 
uredili v starem svinjaku, za-
čeli so s sirjenjem v 250-litr-
skem kotlu, a so ga že kmalu 
zamenjali z večjim, 650-li-
trskim. Njihov glavni izde-
lek je poltrdi sir Oslčan, v 
ponudbi pa imajo še števil-
ne druge mlečne izdelke. Iz-
delke prodajajo v prodajalni 
na kmetiji, glavna promoci-
ja za izdelke pa so, kot pra-
vijo, priporočila zadovoljnih 
strank.

Oživiti želijo Štularjevo 
planino 

Šenkova kmetija na Jezer-
skem obsega 52 hektarjev 
zem ljišč, od tega 40 hektar-
jev gozda, preostalo so trav-
niki, pašniki in dve planini. 
Redijo avtohtone pasme ži-
vali – ovce jezersko-solčavske 
pasme, krave cike, krško-
poljske prašiče in kokoši šta-
jerke, pridelujejo pa tudi ze-
lenjavo in sadje. Gonilna sila 
razvoja kmetije je turizem. 
V obnovljeni petsto let stari 

hiši, ki je kulturni spomenik, 
so uredili sobe in apartmaje, 
imajo tudi prostor za kampi-
ranje za šotore in za avtodo-
me, ponujajo pa tudi spanje 

na seniku. Oživiti želijo Štu-
larjevo planino in prostor 
za kampiranje preurediti v 
glamping. Kot je povedala 
Polona Virnik Karničar, je 

bil začetek lanskega leta pre-
cej pesimističen, a potlej se 
je sezona, tudi zaradi uved-
be turističnih bobnov, na-
daljevala nad pričakovanji. 
Zdaj je turizem zaradi ukre-
pov že pol leta »zaprt«, časi 
so težji, kot so bili na začet-
ku lanskega leta, a ker boni 
še veljajo, upajo, da se bo po-
novila lanska zgodba, imajo 
pa tudi precej rezervacij tu-
jih gostov.

Vzpostavljajo spletno 
trgovino

Na Kmetiji pr' Černet, na 
kateri gospodarita Štefan Če-
bašek in hči Lea, že trinajst 
let kmetujejo ekološko. Re-
dijo štirinajst krav dojilj in te-
leta, a čredo postopoma pre-
usmerjajo za prirejo eko-
loškega mesa. Obdelujejo 
dvajset hektarjev kmetijskih 
zem ljišč. Na njivah pridelu-
jejo pšenico, piro, oves, ječ-
men, rž, kamut, ajdo, pro-
so, lan, konopljo, koruzo in 
krompir. Večino žita predela-
jo na domačem mlinu na ka-
men v moko, zdrob in kašo. 
Mlevske in pekovske izdelke 
prodajajo na kmetiji in tržni-
cah v Medvodah in v Straži-
šču. Kot je povedal Štefan Če-
bašek, je bilo lani ob prvem 
valu epidemije tako, kot da 
bo zmanjkalo hrane – kupci 
so v vrstah stali na dvorišču, 
potem se je povpraševanje 
normaliziralo. »Korona« je 
spremenila načrte na kmeti-
ji, zdaj je njihova glavna nalo-
ga vzpostavitev spletne trgo-
vine, s pomočjo katere bodo 
pridelke in izdelke lahko po-
nudili širšemu krogu kupcev. 
Javni zavodi se doslej niso ve-
liko odločali za nakup njihove 
ekološko hrane, pa čeprav jim 
predpisi to omogočajo. 

Že petindvajsetič S kmetije za Vas
V akciji S kmetije za Vas so letos sodelovale tudi Kmetija pr' Leskovc iz Stare Oselice, turistična kmetija Šenkova domačija z Zgornjega Jezerskega 
in Kmetija pr' Černet iz Verja pri Medvodah.

V akciji S kmetije za Vas je sodelovala tudi Kmetija pr' Leskovc iz Stare Oselice, ki 
približno tretjino namolzenega mleka predela v mlečne izdelke. Na sliki Danica Dolinar 
v zorilnici sira. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ko je svet obravna-
val poročilo o lanskem delu 
sveta območne enote (delo 
je zaznamovala koronakri-
za, večina prireditev, srečanj 
in drugih aktivnosti je od-
padla), se je vnela razprava 
o tem, kakšne so pristojno-
sti sveta, kakšno je razmer-
je med svetom območne 
enote in svetom Kmetijsko 
gozdarskega zavoda (KGZ) 
Kranj, ali svet območne eno-
te lahko vpliva na delovanje 
kmetijsko-gozdarskega za-
voda ... Mitja Kadoič, vodja 
območne enote in direktor 
KGZ Kranj, je pojasnil, da 
ima zavod svoj svet in da svet 
območne enote lahko obrav-
nava tudi informacije o de-
lovanju in poslovanju zavo-
da, a na odločitve sveta zavo-
da ne more vplivati. V raz-
pravi je bilo slišati različna 
mnenja, med drugim tudi 

to, da kmetje ob takšni orga-
niziranosti zbornice nima-
jo velikega vpliva in da je to 
tudi eden od razlogov za sla-
bo udeležbo kmetov na zbor-
ničnih volitvah, da je vlo-
ga članov sveta le v tem, da 

problematiko s terena pre-
našajo v obravnavo svetu; da 
je zbornica zelo razvejano 
organizirana – ima svet, sve-
te območnih enot, odbore iz-
postav in številne strokovne 
odbore, a njeni učinki so sla-
bi; da bi sklepi strokovnih 
odborov morali biti zavezu-
joči za vodstvo zbornice; da 
je učinkovitost zbornice tre-
ba izboljšati ... Razpravo so 
sklenili s sklepom, s kate-
rim prosijo zbornični urad, 
da pojasni naloge, pristojno-
sti in dolžnosti sveta obmo-
čne enote ter predstavi raz-
merja med svetom območne 
enote in svetom zavoda.

Svet območne enote je 
sprejel tudi program letoš-
njega dela, pri tem pa so v 
program vnesli tudi neka-
tere pripombe, ki so jih čla-
ni dali na seji. Svetniki so 
tako ugotavljali, da cilji, za-
pisani v programu, niso 
merljivi, zato bi jih morali 

kvantificirati. Program dela 
daje premajhen poudarek 
ekosistemskim storitvam, 
ki jih kmetijstvo opravlja za 
družbo, prav tako tudi do-
polnilnim dejavnostim, ki 
so zelo pomembne za obstoj 
manjših kmetij, še zlasti tis-

tih na območju z omejeni-
mi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost, ter širjenju 
zveri in škodam po divjadi, 
ki jih kmetje zaradi neučin-
kovitega sistema ocenjeva-
nja in izplačevanja odško-
dnine večinoma ne prijav-
ljajo. Program ne omenja 

čebelarstva, ki je tudi kme-
tijska dejavnost. Velik pro-
blem je tudi razdružitev 
kmetijskih zemljišč v solas-
tnini, a ker glede tega pote-
kajo sodni postopki, je tež-
ko pričakovati hitro rešitev. 
Točkovanje na javnih razpi-
sih za različne ukrepe kme-
tijske politike je krivično za 
gorenjske kmete, treba bi 
bilo tudi določiti, kdo je akti-
ven kmet. Kmetje predolgo, 
tudi več kot eno leto, čakajo 
na gradbena dovoljenja za 
gospodarske objekte in pla-
čujejo za gradnjo tudi visoke 
komunalne prispevke. Pred-
sednica sveta Barbara Lom-
bar je ob številnih proble-
mih, na katere so opozorili 
člani, predlagala, da bi v pro-
gram vnesli tudi izvedbo de-
lavnic za posamezne kmetij-
ske dejavnosti, na katere bi 
povabili kmete, jim prisluh-
nili, naredili seznam proble-
mov in predlagali rešitve. 

»Brezzobemu tigru« bi radi dali nekaj »zob«
Člani sveta kranjske območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so na nedavni seji ugotavljali, da je zbornica 
razvejano organizirana, a »brezzobi tiger«, torej premalo učinkovita. V razpravi so nanizali nekaj predlogov, kako bi »tigru« dali 
kakšen »zob« oziroma izboljšali učinkovitost. Najprej bodo počakali na razlago zborničnega urada.

Viktor Markelj: »Hribovski 
kmetje smo vedno 
prikrajšani. V hribih ne 
moreš zrediti bika v dveh 
letih, a če ga rediš dlje, je 
že staro govedo in slabše 
plačano.«

Stane Bergant: 
»Zanimivo bi bilo 
narediti analizo, koliko 
kmetij je v zadnjem 
desetletju opustilo 
kmetovanje in kakšni so 
bili razlogi za to.«

Kmetije, ki pridelujejo, predelujejo in prodajajo 
pridelke in izdelke ali tržijo turistične in druge 
storitve, se lahko prijavijo že za novo akcijo S kmetije 
za Vas. Prijave sprejema Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije do 18. marca.

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
je na razpis za sofinanciranje 
naložb v nekmetijske dejav-
nosti na kmetijah v skupnem 
znesku deset milijonov evrov 
prejela 84 vlog. Pred kratkim 
je 59 kmetijam izdala odloč-
be o dodelitvi 6,28 milijona 
evrov finančne podpore; 24 
vlog je zavrnila, eno pa je 
zavrgla. 

Podpore kmetijam za 
nekmetijske dejavnosti

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je objavilo javni razpis, s ka-
terim namenja šeststo tisoč 
evrov za odpravljanje zarašča-
nja na kmetijskih zemljiščih. 
Upravičenci bodo lahko odda-
li vlogo v času od 15. marca 
(od 9. ure) dalje do zaprtja 
razpisa. Finančno podporo 
bodo lahko uveljavljali za 
kmetijska zemljišča, ki so po 
namenski rabi opredeljena 
kot kmetijska in so v registru 
kmetijskih gospodarstev vpi-
sana kot zemljišča z vrsto 
rabe 1411. Podpora je v pavšal-
nem znesku in znaša pet tisoč 
evrov na hektar kmetijskega 
zemljišča v zaraščanju.

Finančna pomoč za 
odpravljanje zaraščanja
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Simon Šubic

Kranj – Na gospodarskem od-
delku kranjskega okrožnega 
sodišča so v petek obravna-
vali tožbo nekdanjega »grad-
benega barona« Ivana Zidar-
ja zaradi neobstoja terjatve v 
višini 826.848 evrov, ki jo je 
v postopku osebnega steča-
ja prijavila država. Terjatev 
temelji na sodbi Okrožnega 
sodišča v Ljubljani iz junija 
2016 in pravnomočno potr-
jeni na Višjem sodišču v Lju-
bljani s septembra 2016, s 
katero je bila Zidarju odvze-
ta premoženjska korist v vi-
šini 899.556 evrov. Ker je v 
letu 2017 prišlo do pobota, je 
znesek izpodbijane terjatve 
nižji za 72.707 evrov.

Zidarjev pooblaščenec 
Matjaž Pajk je na naroku, 
poskus poravnave namreč 
ni uspel, povedal, da je Zi-
dar na pravnomočno sodbo 
v kazenskem postopku po-
dal zahtevek za varstvo za-
konitosti in ustavno pritož-
bo, postopek osebnega steča-
ja pa so do odločitve vrhovne-
ga sodišča prekinili. V sporu 
pred kranjskim sodiščem je 
odvetnik predlagal tudi zasli-
šanje Zidarja. Kot je pojasnil 
Pajk, je namreč tožnik pred 
petimi leti zatrjeval svojo ne-
zmožnost udeležbe v kazen-
skem postopku, o čemer bi 
se lahko izrekel v tokratni 
pravdi, prav tako pa tudi gle-
de same vsebine odvzete pre-
moženjske koristi.

Državno odvetništvo je 
na drugi strani sodnici Ma-
ruši Stroligo Petelin predla-
galo, naj tožbeni zahtevek 
zavrne kot neutemeljen. V 
zadevi je namreč po njiho-
vem bistveno, da je bila to-
žniku v kazenskem postop-
ku na ljubljanskem sodi-
šču pravnomočno odvzeta 
premoženjska korist v zne-
sku 899.556 evrov, kar je 
država kot terjatev prijavi-
la v postopku osebnega ste-
čaja. Državno tožilstvo je 
nasprotovalo tudi zasliša-
nju tožeče Zidarja, ker da 
njegova izpoved v ničemer 
ne bi pripomogla k odloči-
tvi v predmetni zadevi.

Tudi sodnica Stroligo 
Petelinova je ocenila, da 

Zidarjevo pričanje ni pot-
rebno, zato predlogu tožni-
ka ni ugodila. Odločila je na-
mreč, da je zadeva zrela za 
odločitev, zato je obravnavo 
že po prvem naroku zaklju-
čila ter napovedala izdajo pi-
sne sodbe. 

Zidarjev tožbeni zah-
tevek je posledica njego-
ve pravnomočne sodbe v 
enem od številnih kazen-
skih postopkov, ki so pote-
kali zoper nekdanjega prve-
ga moža gradbenega pod-
jetja SCT. V juniju 2015 je 
bilo sedem obtoženih (Ale-
ksander Meze, Ivan Šimu-
nić, Alojz Bokan, Mihael 
Zidar, Matej Pogačar, Ja-
nez Sokler in Dejan Jevto-
vić) obsojenih na zaporne 

kazni zaradi zlorabe polo-
žaja in pomoči pri dejanju, 
s katerim je po navedbah 
tožilstva preko slamnatih 
podjetij prišlo do oškodo-
vanja podjetja SCT za sko-
raj 3,5 milijona evrov. Tož-
ba je bila vložena tudi zoper 
Ivana Zidarja, a je bil posto-
pek v tem delu zaradi nje-
govih zdravstvenih težav 

ustavljen. Sodišče je kljub 
temu odločilo, da Zidarju 
in njegovi soprogi odvza-
me omenjeno protipravno 
pridobljeno premoženjsko 
korist. Postopek je potekal 
tudi še zoper štirinajst dru-
gih oseb. Trinajst jih je kriv-
do priznalo že takoj, eden 
od obtoženih pa je med ka-
zenskim postopkom umrl.

Zidar se hoče znebiti terjatve 
Pred kranjskim okrožnim sodiščem poteka gospodarski spor, v katerem nekdanji »gradbeni baron« 
Ivan Zidar izpodbija terjatev države v višini 826 tisoč evrov. 

Ivan Zidar skuša na kranjskem sodišču zavreči terjatev v 
višini 826 tisoč evrov, ki jo je v njegovem osebnem stečaju 
prijavila država. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Ljubljana – Potem ko so v po-
liciji v začetku leta sprejeli 
novo sistematizacijo delov-
nih mest, s katero so predvi-
deli ustanovitev nove Upra-
ve avtocestne policije, so 
pred kratkim že odločili, kdo 
jo bo vodil. Generalni direk-
tor policije Anton Olaj je na-
mreč s 1. marcem za direk-
torja Uprave avtocestne po-
licije imenoval svojega pred-
hodnika Andreja Juriča. Ju-
rič je policijo vodil kot vrši-
lec dolžnosti, potem ko je 
zaradi hišnih preiskav zara-
di domnevnih nepravilnos-
ti pri nabavi opreme v boju 
zoper epidemijo covida-19, 
ena od preiskav je potekala 
tudi pri gospodarskem mi-
nistru Zdravku Počivalšku, 
1. julija 2020 odstopil dote-
danji generalni direktor po-
licije Anton Travner.

Na policiji pojasnjujejo, 
da še ni znano, kdaj bo av-
tocestna policija začela de-
lovati. »Pripravljen je kon-
cept organizacije in delo-
vanja avtocestne policije, 
hkrati pa je bila letos spre-
jeta nova sistemizacija de-
lovnih mest, ki predvideva 
ustanovitev Uprave avtoce-
stne policije in pet speciali-
ziranih enot avtocestne poli-
cije. V primeru polne popol-
nitve vseh predvidenih de-
lovnih mest bo na avtocestni 

policiji delovalo 251 poli-
cistov, vključno z vodstvom 
uprave in vodstvi speciali-
ziranih enot,« so nam po-
jasnili. Trenutno sicer po-
tekajo aktivnosti za zagoto-
vitev tehničnih in prostor-
skih možnosti, v nadaljeva-
nju pa bodo izvedene aktiv-
nosti za kadrovsko popolni-
tev prve enote, da bo avtoce-
stna policija sploh lahko za-
čela delovati. 

Koncept in trenutno spre-
jeta sistemizacija delovnih 
mest predvideva ustanovitev 
petih specializiranih enot 
avtocestne policije (SEAP), 
ki bodo delovale na petih za-
ključenih območjih avtoce-
stnega omrežja. V prvi fazi je 
predvidena vzpostavitev de-
lovanja Uprave avtocestne 

policije in SEAP Ljubljana, 
ki bo pokrivala avtocestno 
omrežje na območju Poli-
cijskih uprav Ljubljana in 
Kranj, torej bo »pokrivala« 
tudi gorenjsko avtocesto, so 
razložili na generalni poli-
cijski upravi. Ostale štiri SE-
AP-e (Celje, Maribor, Novo 
mesto in Koper) bodo usta-
novili predvidoma do 1. maja 
prihodnje leto. Sedež uprave 
bo v Postojni.

Policisti avtocestne poli-
cije bodo imeli enaka poo-
blastila kot ostali policisti, s 
tem da bodo krajevno pred-
nostno pristojni za obravna-
vo dogodkov na avtocestah 
in hitrih cestah (za obravna-
vo interventnih dogodkov in 
urejanje ter nadzor prome-
ta). Pri izvajanju nalog bodo 

uporabljali identično uni-
formo kot že obstoječi pro-
metni policisti, ki bodo v pri-
hodnje prednostno delovali 
na glavnih in regionalnih 
cestah. Na podlagi sklenje-
nega sporazuma med notra-
njim ministrstvom, infra-
strukturnim ministrstvom, 
DARS-om in policijo bo pri 
opremljanju avtocestne po-
licije sodeloval tudi DARS, 
zato bodo avtocestni policisti 
uporabljali vozila, ki bodo po 
svojih zmogljivostih prila-
gojena za delo na avtocestah, 
s tem pa se bodo lahko razli-
kovala od ostalih vozil, ki jih 
uporablja policija. Hkrati je 
predvideno, da bodo ome-
njena vozila označena z zna-
kom pripadnosti oziroma z 
znakom avtocestne policije. 

Gorenjsko avtocesto bo 
pokrivala ljubljanska enota
Kdaj bo začela delovati avtocestna policija? Na gorenjskem kraku avtocestnega križa bo »gospodarila« 
specializirana enota avtocestne policije Ljubljana. 

V avtocestni policiji bo delovalo do 251 policistov. / Foto: Arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je stekla sedem-
dnevna nacionalna preventiv-
na akcija Varnostni pas, ki je 
namenjena opozarjanju na 
pomembnost pripetosti z var-
nostnim pasom vseh potni-
kov v vozilu na vsaki, tudi naj-
krajši poti ter povečanju dele-
ža pripetosti z varnostnim pa-
som. Akciji se pridružuje tudi 
košarkarska legenda Marko 
Milič, ki v preventivnem vide-
ospotu poziva: »K prometni 
varnosti prispevaj tudi ti, vozi 
odgovorno in se pripni!«

Agencija za varnost pro-
meta je z nedavno terensko 
raziskavo z opazovanjem 
stopnje pripetosti voznikov 
motornih vozil ugotovila, 
da še vedno preveč voznikov 
ne uporablja varnostnega 
pasu. V samo štirih urah so 
na mestnih vpadnicah večjih 

slovenskih mest zabeleži-
li kar 2184 voznikov, ki med 
vožnjo niso bili pripeti. Tudi 
podatki policije niso spod-
budni. Predlani so policisti 
ugotovili dobrih 40 tisoč kr-
šitev neuporabe varnostnega 
pasu, lani več kot 37 tisoč kr-
šitev, v prvih dveh mesecih 
letos pa (po začasnih podat-
kih) že skoraj 6600 kršitev, 
lani v tem pa obdobju 5973. 

Agencija in policija pozi-
vata vse voznike, naj vedno 
in brez izgovorov poskrbijo 
za dosledno uporabo zadr-
ževalnih sistemov pri otro-
cih in dosledno pripetost 
vseh potnikov na vsaki, tudi 
najkrajši poti. Vsaka policij-
ska uprava bo sicer v času 
preventivne akcije izvedla 
po en poostren nadzor nad 
uporabo varnostnih pasov, 
aktivnosti pa bodo izvajali 
tudi ob rednem delu.

Odgovorni se pripnejo

Kranj – Kranjski kriminalisti so pred dnevi zaradi tatvine na 
sodišče privedli osumljenca. Moški in ženska naj bi konec 
februarja v eni do prodajaln na območju Kranja kradla par-
fume. V enem primeru tatvine je bila vrednost ukradenih stvari 
okoli dva tisoč evrov, med preiskavo pa so kriminalisti zasegli 
tudi parfume iz druge tatvine. Oba sta bila že mnogokrat 
obravnavana zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Zdaj ju 
je preiskovalni sodnik poslal v pripor. 

Par v trgovini kradel parfume

Bohinjska Bistrica – Gorenjski policisti znova pozivajo k veliki 
previdnosti in odgovornosti v gorskem svetu, kjer so tudi zad-
nji konec tedna obravnavali več nesreč. V soboto so v Spodnjih 
Bohinjskih gorah gorski reševalci pomagali planinki zaradi po-
škodbe noge. Lažje poškodbe so reševalci obravnavali tudi pri 
planinki med Smokuškim vrhom in Sankaško kočo, na Komni 
pa se je izgubil planinec. V nedeljo se je v Severni triglavski 
steni poškodoval planinec. Iz stene gore so plezalca odpeljali 
s helikopterjem Slovenske vojske. Včeraj dopoldne pa se je na 
poti proti Storžiču na grebenu Škarjev rob zaplezal planinec. 
Pomagali so mu tržiški gorski reševalci in dežurna ekipa z 
Brnika, ki ga je s helikopterjem nepoškodovanega prepeljala 
v dolino. 

Pomagali več planincem



Alenka Brun

P
o pesmih V trenu-
tku in Ko veš lah-
ko sedaj prisluhne-
te pesmi Na obalo. 
Pesem v kantri ple-

snih ritmih je uvod v pros-
lavitev 40-letnice glasbene 
kariere Andreje Čamernik 
Rampre, ki jo bo z največjim 
veseljem praznovala takoj, 
ko bodo razmere dopuščale. 
Morda celo časom primer-
no – na spletu. Pravi, da bo 
še videla. 

Za novo pesem je Čamer-
nik Rampretovi spisal glas-
bo in besedilo Kevin Kora-
din. »Res sem navdušena, 
da Kevin kljub mojim 'mod-
rejšim letom' rad sodeluje z 
mano in zaupa mojim glas-
benim izkušnjam ter me 
spodbuja. Z njim res rada 
delam, ker zna v pevcu naj-
ti tisto najboljše in to vklju-
čiti tudi v pesem.«

V štirih desetletjih njene-
ga delovanja je prepevala v 
različnih glasbenih žanrih, 
sodelovala v različnih zase-
dbah, prav tako pa izdala 
tudi nekaj solističnih izdel-
kov. Pravi, da so bila to čudo-
vita štiri desetletja, v katerih 
se je veliko naučila, spozna-
la ogromno ljudi in sodelo-
vala z mnogimi slovenski-
mi glasbeniki in estradni-
ki. Med drugim tudi z legen-
darnima bratoma Avsenik. 
Z Avseniki je posnela valček 
Če bližnjega rad imaš, ki je 
izšel na njihovi zadnji plošči, 
preden so zaključili delovan-
je, valček pa je svoj prostor 
našel tudi na njihovem dvoj-
nem albumu 40 let hitov. 

Andreja že vrsto let deluje 
tudi kot televizijska in radij-
ska voditeljica. Na škofjelo-
škem Radiu Sora pa v zad-
njem času veliko dela v pred-
produkciji, kar pomeni, da 
pripravlja različne odda-
je, ureja glasbene novosti 
in narodno-zabavno glasbo. 
Občasno gre še vedno tudi 
na teren, pa še kaj bi se našlo.

Andreja Čamernik Ram-
pre že skorajda sedem let 
ustvarja tudi s svojim sop-
rogom Danielom Rampre-
tom. »Veliko delava kot 
duet, ustanovila pa sva tudi 
osemčlanski Joe Cocker Tri-
bute Band, ki izvaja največje 
uspešnice tega legendarne-
ga pevca,« razloži ustvarjal-
ka, ki je sicer doma iz Dra-
gomerja, a jo imajo Ločani 
za svojo. Sedaj pri njej živi 
tudi Daniel, ki je sicer doma 
iz Žirov.

Širša publika je Danie-
la spoznala kot odličnega 

imitatorja legendarnega 
Joeja Cockerja v šovu Slo-
venija ima talent. Ima pa 
tudi že nekaj svojih pesmi. 
Tokrat se publiki predstav-
lja s pesmijo Seksi mama. 
Ponovno je pri ustvarjan-
ju sodeloval z obalnim glas-
benikom Željkom Hrka-
lovičem, ki je avtor glas-
be in besedila nove pesmi. 
»Skupaj sva dorekla prime-
ren žanr zame in se pri tem 
naslonila na nekoliko ero-
tični hit Toma Jonesa Sex 
bomb. 'Bondovski' vložek 
pa je nastal bolj po naključ-
ju oziroma si je 'brassovske' 
partiture zanj zamislil Pri-
mož Grašič,« sogovornik 
smeje pojasni melodičnost 
pesmi, ki gre hitro v ušesa. 

Pri pesmi so sodelovala še 
druga znana slovenska glas-
bena imena, v vlogi sprem-
ljevalnih vokalov pa sliši-
mo tudi njegovo soprogo ter 
Andrejo Sonc.

Zanimalo nas je še, kaj 
par počne v času epidemi-
je. »Res je, da je nama – in 
vsem glasbenikom – novi 
koronavirus tako rekoč 
ukradel leto nastopov in to 
je za vse nas eno najslabših 
obdobij kadarkoli. Po drugi 
strani pa je prisilno miro-
vanje tudi pri nama spo-
dbudilo več kreativnosti. 
Več časa sva lahko posveti-
la izdaji novih singlov, prip-
ravljava tudi program za tis-
to obdobje, ko bomo konč-
no spet lahko stopili na 
odre, in tega se že zelo vese-
liva. Ugotovila pa sva tudi, 
da nama ni noben problem 
preživeti 24 ur skupaj, ker 
znava uživati v skupnih tre-
nutkih in aktivnostih, se pa 
ne obremenjujeva, če kdo 
želi biti tudi malce sam. 
Skratka: ni nama dolgčas,« 
pokomentirata nastalo situ-
acijo zakonca Čamernik 
Rampre.

NJUN GLASBENI FEBRUAR
Daniel Rampre, Žirovec, poročen z Andrejo Čamernik, ki jo predvsem Gorenjci poznamo z Radia Sora, 
je izdal novo skladbo. Širši javnosti je najbolj znan kot interpret Joeja Cockerja. A tudi Andreja Čamernik 
Rampre je nedavno publiki predstavila svoj novi glasbeni izdelek, pesem Na obalo. 

Daniel Rampre in Andreja Čamernik Rampre sta nedavno izdala vsak svojo novo pesem. 
Andrejina ima naslov Na obalo, Danielova pa Seksi mama. / Foto: osebni arhiv

Alenka Brun

A
vtomobilistična 
oddaja Volan na 
Kanal A priha-
ja že z dvajseto 
sezono: »Ko 

smo začeli pripravljati odda-
jo Volan, smo imeli v mislih 
tek na dolge proge, ne sprint 
za eno sezono. Naleteli smo 
tudi na ovire, ampak smo 
verjeli v svoje delo in zdaj 
smo lahko ponosni na to 
lepo obletnico,« Matej Mihi-
njač strne misli celotne avto-
mobilistične ekipe. 

V prvi oddaji smo tako 
že lahko spoznali Toyoti-
nega highlanderja, Mazdin 
mestni model MX-5, kjer 
so »volanovci« ugotavljali, 
kako je s prevažanjem otrok 
na sprednjih sedežih avto-
mobila. Na vprašanje, koli-
ko avtomobilov pa so pelja-
li »en krog« v vseh teh letih, 
pa Mihinjač odgovarja: »V 
dvajsetih sezonah smo tes-
tirali že krepko več kot tisoč 

avtomobilov, vozili pa med 
dva tisoč in (kar bi celo bolj 
verjel) tri tisoč različnih 
vozil.« 

Če smo bili v preteklih letih 
vajeni, da smo vsako nedel-
jo gledali posnetke eksotič-
nih krajev, je epidemija tudi 
v oddajo Volan vnesla spre-
membe: »Zaradi precej dru-
gačnega načina dela kot prej-
šnja leta, ko smo bili veliko v 
tujini, bomo tokrat predstav-
ljali predvsem domače zgod-
be,« pojasni voditelj in doda, 
da so bili pri snovanju nove 
sezone toliko bolj ustvarjal-
ni na slovenskih tleh. »Gos-
tili bomo ponosne lastnike 
starih in atraktivnih golfov, 
imeli zanimive tekme med 
voditelji na različnih lokaci-
jah po Sloveniji, delili upo-
rabne nasvete za varčno vož-
njo.« Matej Mihinjač pou-
dari še, da ne bodo manjkali 
niti testi novih avtomobilov, 
ki jih imajo gledalci zaradi 
objektivnega poročanja radi, 
saj od njih dobijo kar veliko 
pozitivnih sporočil.  

AVTOMOBILSKI 
MUŠKETIRJI
Na Kanal A so se vrnili »avtomobilski mušketirji«, 
ki bodo tudi v novi sezoni poskrbeli za veliko 
avtomobilskih informacij in zabavne teste. 

Avtomobilski »trije mušketirji«: Anže Jereb, Matej Mihinjač 
in Iztok Krajnc / Foto: arhiv Kanala A

V četrtek, 18. marca, ob 21. uri na Pop TV prihaja sedma 
sezona televizijskega kuharskega tekmovanja MasterChef 
Slovenija. Z njo se vračajo tudi prekaljeni sodniki: Luka 
Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič; novih pa je 16 tek-
movalcev. Zaradi pandemije covida-19 se je tudi vsa pro-
dukcijska ekipa oddaje znašla pred kar velikim snemalnim 
izzivom. Sezona je tako nastajala v t. i. mehurčku, a ne bo 
zato nič manj zanimiva. Ne bo manjkalo zapletov, solza in 
seveda kuharskih mojstrovin, obljubljajo ustvarjalci odda-
je. So pa vsi sodniki složni v izjavi, da je to najbolj prijatelj-
ski MasterChef Slovenija doslej, saj so tekmovalci delovali 
kot sinhrona ekipa. Se bo pa tokrat prvič v zgodovini Mas-
terChefa Slovenija zgodilo, da bosta v dveh oddajah samo 
dva sodnika, saj je med snemanjem Bine Volčič zbolel za 
covidom-19. Kot gostujočo sodnico pa boste tokrat lahko 
spremljali tudi nekdanjo tekmovalko Salome.

Prihaja najbolj prijateljska sezona
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Š
enčurjan Matjaž 
Repnik je pred leti 
poslušal potopis-
no predavanje, ki 
mu je spremenilo 

življenje. Spominja se, kako 
je občudoval podvodne foto-
grafije, polne mehurčkov, in 
se odločil, da bi to rad doživel 
v živo. »Noro, sem si mislil. 

O potapljanju nisem imel 
pojma. Sedel sem za računal-
nik in začel raziskovati. Nale-
tel sem na razpis za potaplja-
ški tečaj, poslal elektronsko 
pošto, v kateri sem napisal 
le, da bi rad videl mehurčke 
in ali jih bom, če pridem na 
tečaj. Verjetno so se sporoči-
lu smejali, a odgovorili so s 
'seveda',« pripoveduje.

Tečaja se je udeležil in 
ga tudi uspešno opravil. 

Potapljanje ga je iz dneva 
v dan bolj privlačilo. Tako 
ima od leta 2010 do danes 
za seboj že lepo število poto-
pov, kar 2300. 

Prvič ga je njegova ljube-
zen do potapljanja odpelja-
la v svet leta 2012, in sicer v 
Malezijo. Mi pa smo z njim 
govorili februarja 2019, ko je 
delala na Filipinih, na otoku 
Bohol. Takrat smo tudi izve-
deli, da ga v poletnem času 

lahko najdemo na Bledu, 
kjer gostuje s svojim druš-
tvom Watersports.si, kjer 
se že slabih deset let ukvar-
ja s komercialnimi potopi 
in turistom, ki jih to zani-
ma, razkazuje podvodni svet 
Blejskega jezera. Pravi, da 
je v tem smislu oral ledino, 
verjetno ne samo na Gorenj-
skem, ampak kar v sloven-
skem merilu.

»Tujci so navdušeni, ko 
vidijo metrske some, krape, 
ščuke … V tropih je res lepo, 
a tega, kar ponuja naše jeze-
ro, ne vidiš vsak dan,« nam 
je že takrat zaupal. Da se je 
zadeva prijela, ni bilo enos-
tavno, je še dodal. 

Ko se je maja istega leta 
vrnil s Filipinov domov, je že 
razmišljal, kam ga bo po let-
ni sezoni na Blejskem jeze-
ru odpeljala zimska … Vle-
klo ga je v Mehiko. Rad bi 
raziskoval cenote oziroma 
kraške jame, ki so v celoti ali 
večji del zalite z vodo. Izpit 
za jamskega potapljača pa 
tudi že ima. Včasih je za kra-
tek čas »skočil« v Egipt, kjer 
je podvodni svet ravno tako 

zelo zanimiv, od začetka epi-
demije covida-19 pa ostaja 
predvsem na domačih tleh. 
Sicer mu raziskovalna žilica 
ne da miru, zato je v obdo-
bju ugodnejše epidemiološ-
ke slike izkoristil priložnost 
za potope na otoku Tenerife. 

V polni »bojni« opremi 
smo nanj na Bledu naleteli 
minulo nedeljo.

»Če se izgubimo, se naj-
demo … kje?« smo slišali s 
pomola v Veliki Zaki v sobo-
tnih jutranjih urah. »Na 
površini,« je nekdo zaklju-
čil stavek. 

Ura je kazala 9.45. Tempe-
ratura ozračja pa je bila eno 
stopinjo Celzija. Jutro je bilo 
sončno, obetal se je lep dan, 
a veter je bil neizprosen. 

Repnika in treh potapljaš-
kih kolegov, ki so se na varni 
razdalji na pomolu priprav-
ljali na prvega od treh pred-
videnih potopov to jutro, nič 
od naštetega ni motilo. Nas 
je zeblo že po desetih minu-
tah stanja v bližini pomola ...

V nadaljevanju nam je 
pojasnil, da ima Blejsko 
jezero v tem času pet, mor-
da šest stopinj Celzija. In 
da epidemiološke razmere 
na njegovo delo pravzaprav 
niso imele velikega vpliva. 
Opaža, da je bilo lani tako s 
strani domačih kot tujih gos-
tov povpraševanje po potap-
ljanju v Blejskem jezeru več-
je. Ljudje pač niso mogli v 
tujino, sklepa.

(Se nadaljuje)

Blejsko jezero (1)

SONČNA MARČEVSKA SOBOTA

V marčevskem mrzlem, a sončnem sobotnem jutru je bilo dogajanje na jezeru kar živahno.

Od prihoda k jezeru do trenutka, ko je bil Matjaž Repnik 
oblečen oziroma pripravljen na potop, je minila debela ura.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Mladi in korona

Pred korono sem vsako
jutro zaspan,
ampak
vesel v šolo odhitel.

Sedaj pa dan za dnem
pred računalnikom sedim
in v ekran strmim,
čeprav se trudim,
se le malo naučim.

Bliža se pomlad,
polna nad.
Rad bi se zapeljal v naravo,
se srečal s svobodo pravo,
s prijatelji na klopci posedel 
in v svobodi zaživel.

Izak, 17 let 

Izak, hvala za pesem. V vsaki besedi je slišati tiho upanje. 
Upanje, da se kmalu vse vrne v prave tirnice. Da začutimo 
tisto pravo svobodo in bo spet mogoče druženje, brez 
strahu in odrekanj. Meta

PESMI MLADIH

OTROŠKA PERESA

Mateja Rant

V 
okviru Evrop-
skega tedna 
denarja, ki je 
namenjen dvi-
gu finančne 

pismenosti prebivalstva po 
vsej Evropi in ki letos pote-
ka od 22. do 26. marca, je 
Združenje bank Sloveni-
je minuli četrtek pripravi-
lo nacionalni kviz mladih 
za uvrstitev v finale Evrop-
skega denarnega kviza. Vsi 
letošnji zmagovalci, ki so 
se pripravljali pod mentor-
stvom Mete Pazlar, priha-
jajo iz Osnovne šole prof. 
dr. Josipa Plemlja Bled, so 
sporočili iz Združenja bank 
Slovenije. Prvo mesto je 
osvojil Nejc Škantar, drugo 
mesto Gia Gartner in tretje 
mesto Nal Repinc. Šola in 
učenci so prejeli denar-
no  nagrado, ki je namen-
jena »spodbujanju nadalj-
njega izvajanja aktivnos-
ti šole na področju finan-
čnega opismenjevanja in 

učencem za njihove 'špa-
rovčke'«, so pojasnili v 
Združenju bank Slovenije.

Na letošnjem nacional-
nem preizkusu finančne-
ga znanja je sodelovalo 246 
učencev in dijakov iz 14 slo-
venskih šol. Zanje so pri-
pravili  vprašanja s področ-
ja financ in s tem povezane 
digitalne varnosti. Letos so 
namreč poseben poudarek 

namenili spletnim preva-
ram in zlorabam. »Te zara-
di našega povečanega udej-
stvovanja na spletu pred-
stavljajo vedno večje tvega-
nje,« so pojasnili v Zdru-
ženju bank Slovenije. Mla-
di so se zato med pripra-
vami na kviz naučili, kako 
povečati varnost poslovan-
ja, kako ravnati z denarjem 
in kako ga zaščititi, pa tudi 

kako razpoznati lažne ponu-
dbe na spletu in biti previ-
den na socialnih omrežjih. 
»V razmerah, ko se finanč-
ni produkti in načini poslo-
vanja zelo hitro spreminja-
jo ter so pogojeni z digitali-
zacijo družbe na vseh pod-
ročjih, je tako za mlade kot 
tudi za vse ostale generaci-
je nujno razumevanje osno-
vnih finančnih pojmov in 
dobra usposobljenost za 
varno in ustrezno uprav-
ljanje financ.« Zato se jim 
zdi razveseljivo, da zaveda-
nje in zavzetost za poznava-
nje financ pri mladih in nji-
hovih mentorjih rasteta, kar 
po njihovem dokazuje tudi 
to, da so udeleženci kviza na 
vprašanja odgovarjali s kar 
80-odstotno uspešnostjo.

Učenca Nejc Škantar in 
Gia Gartner sta se z osvoje-
nim prvim in drugim mes-
tom uvrstila tudi na final-
no vseevropsko tekmovanje, 
ki bo 20. aprila potekalo po 
spletu in na katerem bodo 
sodelovali mladi iz več kot 
35 evropskih držav.

ZNAJO Z DENARJEM
To so dokazali učenci Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja z Bleda, saj so postali zmagovalci 
nacionalnega tekmovanja Evropski denarni kviz.

Prvouvrščeni Nejc Škantar / Foto: arhiv Združenja bank Slovenije

Smučati sem se naučil pri treh letih. Hodil sem na smučarski 
tečaj na Rudnem. V skupini me je učil Bitcov Marjan. Napre-
doval sem zelo hitro, ker mi je bilo všeč. Lansko leto sem bil 
tretji na tekmovanju v smučanju. Tečaje sem obiskoval od 
tretjega leta do sedmega leta. Smučam zelo dobro. Z druži-
no gremo smučat na Soriško planino, Stari vrh, Cerkno in se 
zabavamo. Pozimi najraje smučam in sem vesel, da sem se 
naučil že pri treh letih.

Uroš Jelenc, 5. razred, PŠ Dražgoše

Kako sem se naučil smučati
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 13 deklic 
in 12 dečkov. Najtežja je bila deklica s 4865 grami, najlažja 
je bila prav tako deklica, tehtala je 2840 gramov. Na Jese-
nicah se je rodilo 7 dečkov in 11 deklic. Najtežji in najlažji 
sta bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 4480, dru-
gemu pa 2660 gramov.

Novorojenčki

V Škofji Loki sta v soboto, 27. februarja, zakonsko zvezo 
sklenila Sabina Begović in Edis Bečić.

Mladoporočenci

»Zima«

Rada prebiram vaše odgovore 
in sem se spet odločila, da vas 
prosim za nasvet.
Imam vnukinjo in vnuka. 
Kako jima kaj kaže glede šole 
v prihodnosti? Zase bi pa 
vprašala za zdravje in finance. 
Veliko željo imam, da bi se pre-
selila, ampak imam premalo 
poguma in tudi denar me 
skrbi. Zanima me tudi, ali mi 
kaj kaže, da bi dobila kakšne 
finance. 

Vnukinji se bo uspelo vpisa-
ti na želeno šolo in bo zelo 
uspešna, tudi kasneje bo 
v tem poklicu zadovoljna, 
saj jo to delo res veseli in 
je naravni talent. Žal je pri 
vnuku drugače, šola, ki jo 
obiskuje zdaj, ni tista prava 
zanj, zato se tudi ne potru-
di dovolj pri učenju. Lahko 
se zgodi, da tega letnika ne 
naredi, ampak se pa brez 

dvoma vpiše na drugo šolo/
smer, kjer pa bo uspešen in 
bo zgodba čisto drugačna. 
Podprite ga pri tem, da mu 
bo lažje. Glede zdravja ni tre-
ba skrbeti, saj bo vse v redu. 
Pri financah pa vam vidim 
pomoč tretje osebe, in sicer 
od moškega iz preteklosti – 
in res bi bil lahko to vaš bivši 
mož. Ko mu boste rekli, vam 
bo pomagal. V kartah imate 
videti selitev, prav tako vaša 
hčerka. Prav je, da se to zgodi, 
in sicer iz več razlogov. Pravi-
te, da niste pogumni. Pogum 
je že to, da ste o tem sploh 
začeli premišljevati in potem 
je treba samo še začeti delati 
korake v to smer. Uspe vam 
lahko že v roku enega leta. 
Na splošno ne boste imeli 
težav s financami, čez pol 
leta vas razveselijo novice o 
denarnem prilivu. Želim vam 
vse lepo.

»Mami«

Lepo pozdravljeni, Tanja. Sem 
na dnu z denarjem in zdrav-
jem. Kako mi kaj kaže oboje? 
Večkrat sem govorila z vašo 
mami, da me je malo pomi-
rila, pa je bil dan takoj boljši. 
Lepo prosim, če mi svetujete. 
Me bodo upokojili oziroma 
dali na čakanje?

Pozabili ste mi napisati 
šifro, pod katero pričakuje-
te moj odgovor. Zato sem 
izbrala Mami, ker ste poz-
nali mojo mami, ki pa je žal 
ni več med nami. Med dru-
gim je opravljala enako delo 
kot jaz, pomagala je ljudem 
v stiski. Že pred nekaj časa 
ste padli v brezno in nika-
kor vam ne uspe priti ven. 
Denarne zagate se težko 
rešujejo, saj če ni normal-
nega rednega priliva in se 
pretekli minusi kopičijo, se 
denar ne more kar pojaviti 

iz nič. Ampak kot kaže, vam 
bo uspelo rešiti te težave. V 
tem letu pričakujte upokoji-
tev ali še pred tem čakanje, 
v službo ne boste več hodi-
li, saj psihično ne zmorete. 
Napak ni, so samo najboljše 
odločitve v danem trenut-
ku. Ne smete se obsojati in 
gledati, kaj vse ste lahko v 
preteklosti naredili narobe. 
Za naprej pa le glejte, da se 
boste imeli radi in da boste 
sebe začeli postavljati na 
prvo mesto. Sebe in nikogar 
drugega. Kot vidim, tudi v 
ljubezni še ni vse zamujeno. 
Neka oseba, s katero ste se 
nekoč zelo dobri poznali, a 
so se vam poti razšle, se bo 
spomnila na vas in vas poi-
skala. Presenečeni in veseli 
boste. Zadnji vlak še zdaleč 
ni odpeljal, le predolgo časa 
ste čakali na napačni posta-
ji. Srečno.

Alenka Brun

O
b imenu 
Gregor smo 
nekateri na 
Gorenjskem 
pomislili celo 

na postavnega mladeniča, 
ki je nastopal v priljubljeni 
nedeljski večerni oddaji Zve-
zde plešejo. Bi bilo mogoče, 
da bi bil tokratni slovenski 
sanjski moški Gregor Pol-
janec Kirsch, nekdanji vojak 
in fant Špele Grošelj, smo se 
spraševali. Na začetku so bili 
namreč ustvarjalci Sanjske-
ga moškega pri nas precej 
zadržani, tako da smo vedeli 
samo, da se po dolgem času 
ponovno obeta slovenska 
različica tega šova.

Sedaj pa je že znano, 
kdo bo spomladanski sanj-
ski moški na Pop TV. To je 
Gregor Čeglaj, tridesetlet-
nik iz Ljubljane. Postaven, 
uspešen in šarmanten, pra-
vijo. V šov se podaja, da bi 
našel svojo bodočo ženo. 
Torej s pravim namenom. 
»Zelo si želim tudi malih 
Čeglajčkov,«ne skriva pri-
čakovanj Gregor, ki trenu-
tno že snema. 

In kakšen je njegov pogled 
na ljubezen?

»Ljubezen mi pomeni vse, 
zato si tudi želim družino. 

Ljubezen ni samoumevna, 
ampak je zanjo treba ogro-
mno storiti,« meni novi 
sanjski moški, ki sicer ne 

mara glasnih žensk. Pa aro-
gance in nezvestobe tudi ne 
prenaša. »Najpomembnej-
ša je zame energija. Iščem 

preprosto punco, s katero 
bova imela skupne intere-
se in bova drug drugemu 
v oporo. Veliko mi pomeni 
partnersko spoštovanje in 
skupni cilji.« 

Gregor dela v farmaci-
ji in že od 16 leta živi sam. 
Je romantik, ki v avtu in 
pod prho prepeva, za zme-
nek pa rad pripravi večerjo 
v soju sveč. Njegov najljubši 
jezik je španščina. »Ker zve-
ni romantično,« pojasni. Je 
zelo aktiven, rad se preizku-
si v vsakem športu, v avstrij-
ski ligi igra nogomet, dob-
ro se počuti tudi za vola-
nom hitrih avtomobilov. V 
preteklosti smo Gregorja v 
soju medijskih luči že vide-
li. Pred štirimi leti se je uvr-
stil med finaliste na izboru 
za mistra Slovenije. Takrat 
se je med finalisti na istem 
izboru znašel tudi Franko 
Bajc, ki smo ga v resnično-
stnih šovih oziroma zabav-
nih oddajah na Pop TV tudi 
že spremljali.

Ustvarjalci Sanjskega 
moškega pravijo, da bomo 
z ugibanjem, katera bo 
Gregorjeva srčna izbran-
ka, morali še malo počaka-
ti. V oddaji se bo za njegovo 
naklonjenost borilo dvaj-
set deklet, bo med njimi 
kakšna Gorenjka pa bomo 
izvedeli konec meseca.

SANJSKI GREGOR
Kot kaže, bo letošnja pomlad na Pop TV živahna in polna zanimivih oddaj. Na male zaslone namreč 
kmalu prihaja tudi resničnostni šov Sanjski moški. Razkrili so, da bo »sanjski« tokrat Gregor Čeglaj, 
medtem ko bomo konec meseca izvedeli še, kdo so kandidatke, ki se bodo borile za njegovo srce.

Gregor Čeglaj / Foto: arhiv Pop TV

Kranjčana Uroša Prevca je sredi februarja letos obiskal 
Abraham. Je sicer velik ljubitelj kolesarstva in športa nas-
ploh, zadnje čase pa lahko na njegovem profilu na Face-
booku spremljamo tudi zanimive snežno-sončne foto-
grafije z njegovih turnosmučarskih podvigov. Petdeseti 

rojstni dan je praznoval časom primerno, seveda pa brez 
torte ni šlo. Ravno tako ne brez kolesarske motivike. Se je 
pa kot kolesar znašel slavljenec tudi na velikanskem pla-
katu v Kranju, za kar so najverjetneje poskrbeli prijatelji.

Uroševih petdeset
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_09. 03. 2021

V visoki gredi lahko 
gojimo zelenjavo 
preprosto in 
udobno. S 
tunelom iz folije 
ali pokrovom za 
toplo gredo na 
najmanjši površini 
tudi v jeseni in 
pozimi lahko sami 
nekaj pridelamo. 
V knjigi so ideje za 
zasaditve in nego 
od preprostih 
kombinacij pa 
vse do zahtevnih 
različic – s 
15 vzorčnimi 
gredami za 
preproste 
dodatne 
posevke.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10,80 strani, mehka vezava z zavihki,  
format: 214 x 172 mm

EUR

1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce 
3. nagrada: knjiga 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede,  
24. marca 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si  
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Erika Jesenko

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

Zopet smo pri ribah, vendar tokrat pri lososu, prvaku med 
ribami, saj je zelo okusen in obenem preprost za pripravo. 
Vsebuje vitamine A, B in D ter je odličen vir zdravju koristnih 
omega-3-maščobnih kislin. Te imajo pozitiven učinek na ho-
lesterol, obenem pa pomagajo zmanjšati tveganje za pojav 
srčnih obolenj.

Pečeni losos z baziliko, parmezanom in sezamom

Potrebujemo 500 g lososovih filejev s kožo, 3 žlice parmezana, 
3 žlice sezama, 2 stroka česna, žlico sveže bazilike, sol, poper 
in olivno olje.

Lososa operemo, osušimo s papirnato brisačo, solimo, popra-
mo, premažemo z olivnim oljem in pustimo, da malo po-
čivajo. Medtem na drobno nasekljamo česen in baziliko, ju 
damo v posodico in dodamo še nariban parmezan, sezam in 
žlico olja. Vse zmešamo in premažemo preko ribe. Na vročo 
ponev damo lososa s kožo navzdol in pustimo, da se peče na 
močnem ognju. Ko začne dobivati belo barvo, ga obrnemo in 
pečemo še nekaj minut z druge strani.

Pečen losos s špinačo

Potrebujemo 1 kg lososovih filejev, 150 g sveže špinače, 3 žlice 
pomarančnega soka, žlico in žličko olivnega olja, žličko timi-
jana, pol žlice rjavega sladkorja, pol žlice mlete sladke paprike, 
pol žličke mletega cimeta, pol žličke naribane pomarančne 
lupine in sol.

V skledici zmešamo pomarančni sok, žlico olja in pol žličke 
timijana. Lososa položimo v stekleno posodo, mu dodamo 
marinado, ga obrnemo in pokrijemo. Za boljši okus ga 
damo v hladilnik za 30 minut ali dlje. Pečico segrejemo na 
200 °C. V posodi zmešamo rjavi sladkor, papriko, cimet, 
pomarančno lupino, preostali timijan in morsko sol. Fileje 
odstranimo iz marinade in jih položimo v namaščen ter s 
papirjem za peko obložen pekač. Preostalo marinado zavr-
žemo. Površino lososa enakomerno natremo s pripravljeno 
zeliščno mešanico. Pečemo ga od 10 do 15 minut oziroma 
dokler se ribje meso ne odlomi z lahkoto, ko ga zabodemo 
z vilicami. Medtem v večji ponvi segrejemo žličko olja in 
dodamo oprano špinačo. Pražimo 2 minuti oziroma dokler 
špinača ne ovene, nato solimo. Pečenega lososa postreže-
mo s špinačo.
 
Losos s smetano iz pečice

Potrebujemo sveže lososove kotlete, kislo smetano ali smetano 
za kuhanje, olivno olje, maslo, peteršilj, sol in poper.

Pečico segrejemo na 200 °C. Kotlete operemo, otremo s papir-
nato brisačo in zložimo na z olivnim oljem namaščen pekač. 
Narahlo jih solimo in popramo, vrh vsakega kotleta položimo 
košček masla in postavimo v vročo pečico. Medtem razme-
šamo kislo smetano ali pripravimo smetano za kuhanje. Po 
10 minutah vzamemo pekač iz pečice, h kotletom prilijemo 
smetano in vrnemo v pečico še za 10 minut. Pečene kotlete 
položimo na krožnik, jim prilijemo omako in jih potresemo s 
sesekljanim peteršiljem.

Zapečene testenine z mletim mesom
Lazanja, klasična jed, ki jo 

mnogi obožujejo. A včasih 
ne tisti, ki jo pripravljajo, saj 
njena priprava lahko vzame 
kar nekaj časa in ustvari goro 
umazane posode. Iz zagate 
nas lahko rešijo zapečene te
stenine z mletim mesom, ki 
so pripravljene precej hitre
je in enostavneje, po okusu 
pa se lahko povsem postavi
jo ob bok lazanji.

Za pripravo pečenih teste
nin z mletim mesom potre
bujemo: 400 g peresnikov, 
0,5 kg mletega mesa, 1 čebu
lo, 2 stroka česna, 1 manjšo 
bučko, 100 g kolerabe, 600 
g pretlačenega paradižni
ka, pol žličke mlete paprike, 

pol žličke majarona, 1 lovor
jev list, 0,5 dl vina, sol in po
per, 1 žlico olivnega olja, 200 
g mocarele ali katerega dru
gega sira.

Čebulo in česen olupi
mo ter nasekljamo. Bučko 
in kolerabo narežemo na 
majhne kocke. Ponev se
grejemo, prilijemo olje in 
na njem na hitro prepraži
mo mleto meso. Dodamo 
čebulo in česen ter začini
mo z mleto papriko, maja
ronom, lovorjevim listom, 
posolimo in popramo. Po 
minuti praženja primeša
mo še ostalo zelenjavo ter 
zalijemo z vinom. Ko ta iz
hlapi, vse skupaj zalijemo s 

pretlačenim paradižnikom. 
Posodo pokrijemo in poča
si kuhamo pol ure ali več. 
Testenine stresemo v slan 
krop ter jih kuhamo polovi
ca časa, kot piše na embala
ži. Na pol kuhane testenine 
odcedimo in jih vmešamo v 
omako. Polovico pripravlje
nih testenin razporedimo 
po pekaču, ki smo ga pred
hodno namastili. Po teste
ninah razporedimo nekaj 
rezin mocarele ter prekri
jemo s preostalimi testeni
nami. Po vrhu razporedi
mo preostanek mocarele. 
Pekač postavimo v pečico, 
segreto na 180 °C, in peče
mo 30 minut.

Nasvet: Če imamo radi 
bolj sočne testenine, nare
dimo več omake oziroma 

damo manj testenin, po po
trebi dolijemo še pretlačen 
paradižnik.

Milena Miklavčič

»Potem pa je umrla babi
ca po mamini strani. Mami 
se je dediščini odpovedala 
v mojo korist. Kar naenkrat 
sem imela na voljo precej de
narja, skoraj 67.000 nem
ških mark! 'Zamenjava po
hištvo ali pa se preseliva na 
svoje!' sem rekla Gregorju.«

Romana se je ves čas na
jinega pogovora spraševala, 
ali ji bodo ljudje sploh ver
jeli. Že misel, da bo kdo le 
skomignil z rameni, češ saj 
si sama kriva, zakaj si pa os
tala, zakaj ti ni bilo mar, dok
ler je bil še čas, se ji je zdela 
grozna.

»Danes imajo trpinčene 
ženske, če ne drugega, vsaj 
družbena omrežja, kjer se 
lahko izpovedo ali poiščejo 
pomoč. Ko so se grde reči do
gajale meni, ni bilo nikogar. 
Vaščani so gledali stran, žu
pniku ni bilo mar drugega kot 
to, da smo bili vsako nedeljo 
pri maši, sorodniki se pa niso 
hoteli vmešavati, ker so ime
li sami s seboj preveč dela. 
Tašča je lahko počela vse, kar 
ji je padlo na pamet. Ko je zbo
lela še druga svakinja, so bile 
njene opazke na račun 'škart 
robe', ki so jo ljubljeni sinovi 
pripeljali v družino, dnevno 
na tapeti. Sinova pokojne An
gelce nista več prihajala niti 
na obiske. Nista razumela 

očeta, da ni branil maminega 
dobrega imena. Ljudje, ki se 
še nikoli niso od blizu srečali 
z zlobo, niti ne vedo, kako sil
no moč ima!«

Hčerka Katja je začela obi
skovati osnovno šolo in Ro
mana je lahko končno šla v 
službo.

»Nisem še dobila prve pla
če, ko me je nadrejeni pok
lical v pisarno in mi poka
zal anonimno pismo, ki ga 
je prejel. Obstala sem brez 
besed. V njem je neki ano
nimnež z meni znano pisa
vo napisal, naj pazijo name, 
ker kradem kot sraka. Sesed
la sem se na stol, osramoče
na in ponižana. A nadrejeni 
je bil razumen gospod, za kar 
sem mu še danes hvaležna. 
Dejal mi je, da bo mnenje o 
meni odvisno zgolj od njego
ve presoje, ne od anonimk. 
Od hvaležnosti bi ga najraje 
objela. Ko sem odšla iz firme, 
me je ponovno povabil v pi
sarno, tajnica mi je skuha
la kavo, on pa mi je stisnil 
roko z besedami, da se lahko 
vrnem, kadarkoli hočem.

Tašča se je vtikala tudi v 
mojo hčerko. Kmalu po za
četku pouka je nekdo od ot
rok prinesel v šolo uši, dobi
la jih je tudi Katja. Morala 
sem jo ostriči na kratko, kar 
pa je šlo v nos tašči. Napadla 
je ubogega otroka in se zače
la norčevati: 'Če te je ona (ni
koli me ni klicala po imenu) 
ostrigla na fanta, a ti je pri
šila tudi kurca?' Našla sem 
jo v solzah, ko sem se vrni
la domov.

Približno v tem času je za
čel mož tarnati, da ga boli 
križ, pogosto mu je bilo tudi 
slabo. Prva misel, ki mi je 
padla na pamet, je bila, kaj 
pa, če ga tašča zastruplja, 
da bo potem krivdo vali
la name? Potrudila sem se 
in preden sem šla v službo, 
zanj pripravila tudi malico. 
Pa ni bilo nič bolje. Bili so 

redki večeri, da se ne bi, pre
den sva zaspala, objela in sti
snila drug k drugemu. Tak
rat sva tudi nekaj malega 
zmolila. Gregor je zaspal kar 
na kavču, prebujal se je sre
di noči, hodil sem in tja ali 
pa je bruhal na stranišču. Po 
utrudljivih prerekanjih sem 
ga končno prisilila, da je sto
pil do zdravnika. A ta ni na
šel nič sumljivega. Ko mu je 
Gregor povedal, da še nikoli 
ni bil na dopustu, se je zdrav
nik zgrozil in mu ukazal, da 
mora vsaj za teden dni izpre
či. Bile so ravno zimske poči
tnice in kljub zmerljivkam, 
da sva lenuha, sva se odpelja
la v Laško. Gregor se je sicer 
malo bolje počutil, a ker smo 
imeli zelo grdo vreme, dež, 
pomešan s snegom, smo ve
čino časa ždeli v sobi. Katja 
se je dolgočasila, bila je po 
otroško sitna, kar je šlo Gre
gorju na živce. Vrnili smo se 
že po petih dneh. Tašča nas 
je zmagoslavno pričakala v 
veži, njeni pogledi pa so bili 
zgovornejši od zmerljivk, ki 
mi jih je zmetala v obraz.

V nedeljo smo šli k maši, 
a je Gregor še pred pridigo 
vstal in šel ven. Pospremljen 
z nekaj sto pari radovednih 
oči, željnih senzacij. Bila sva 
peš, podpirala sem ga, ko
maj se je privlekel do doma. 
Kljub upiranju sem ga odpe
ljala v Ljubljano, na Urgen
co. Zdravnik, ki je naju spre
jel, nama je očital: 'Kje ste 
pa hodili tako dolgo?' Misli
la sem, da me bo kap, ko sem 
dojela, kaj je rekel.

Gregorja so, četudi se je 
upiral, obdržali v bolnišni
ci. Oba sva jokala, ko sva se 
poslavljala. 'Ko bi ti vedela, 
kako te imam rad!' mi je re
kel ob slovesu. Bilo mi je, kot 
bi mi nož zasadil v srce. Obi
skala sem ga naslednji dan. 
Za njim so bile krvne prei
skave, ki so potrdile zdrav
nikov sum raka trebušne 

slinavke. Zdravnik mi je de
jal, da je že močno napredo
val, a da bodo vseeno posku
sili še s kemoterapijo.

Ne vem, kaj me je v tistem 
trenutku bolj prizadelo. No
vica, da ima Gregor raka, ali 
občutek strahu, da bova s Ka
tjo prepuščeni na milost in 
nemilost taščini zlobi.

Vsega, kar mi je zaradi 
Gregorjeve bolezni zmetala 
v obraz, ne bom ponavljala. 
Njena zloba je bila brezmej
na. Za vse sem bila jaz kriva, 
'škart roba', ki je poškodova
la in uničila njenega najljub
šega sina.

Po treh mesecih se je Gre
gor vrnil domov. A je pri
šel le umret. To so bili naj
bolj žalostni dnevi našega 
življenja. Vzela sem dopust, 
ob njem sem bila vsako mi
nuto dneva. Od zdravnika 
sem dobila točna navodila, 
kaj lahko je in česa ne. Ko je 
prišel duhovnik, sem vedela, 
da se tudi sam zaveda, da so 
mu šteti dnevi. Ne vem toč
no, o čem sta govorila, vem 
pa, da je duhovnik potem 
stopil k tastu in mu prenesel 
Gregorjevo željo. Tast me je 
naslednji dan poklical in mi 
izročil večjo vsoto denarja. 
'Molči in nikomur ne povej,' 
mi je še naročil.

Gregorja smo pokopali 
sredi septembra. Ljudje še 
danes govorijo, kako lep po
greb je imel. Kot da bi bilo to 
pomembno! S Katjo sva tis
to, kar sem prinesla k hiši 
oziroma kar sem sama kupi
la, pospravili v škatle. Eden 
od Gregorjevih prijateljev je 
prišel s kombijem in naju 
odpeljal v Poljansko doli
no, kjer sva našli svoj drugi 
dom. Včasih pravijo, da prej 
ali slej vsak dobi, kar si je za
služil. Ni res. Tašča je vse do 
pozne starosti uničevala živ
ljenja bližnjih, ko je umrla, 
so jo pa vsi hvalili.«

(Konec)

Tašča, ki je pokopala mojega moža, 3. del

Gregor je še zmeraj v mojem srcu

usode



22 Gorenjski glas
torek, 9. marca 2021KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI kazipot@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
9. 3.

0/8 °C

Nedelja 
14. 3.

–2/6 °C

Sreda 
10. 3.

Četrtek
11. 3.

Petek
12. 3.

Sobota
13. 3.

–2/10 °C –1/9 °C 0/9 °C –2/11 °C

Ponedeljek 
15. 3.

Torek
16. 3.

Sreda
17. 3.

Četrtek
18. 3.

–3/9 °C –3/10 °C 0/12 °C 1/11 °C

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 Križe. Prijave zbiramo 
do 12. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Iščete delo v dinamičnem timu? Vas veseli delo z ljudmi? Imate izkušnje s področja 
prodaje ali celo s področja „sam svoj mojster“? Želite postati del naše ekipe? Če ste 
na vprašanja odgovorili pritrdilno, se prijavite na prosto delovno mesto svetovalca, 
razpisano za OBI center Kranj. OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prija-
ve zbiramo do 22. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir elektrotehnike, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti: programiranje krmilnih in nadzornih sistemov s področja hla-
dilne tehnike in drugih energetskih sistemov, projektiranje elektrokrmilnih omar, elek-
troinštalacij ter vodenje projektov. LHT, inženiring in servis, d. o. o., Kidričeva cesta 66a, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik kuharja, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: pripravljanje enostavnih jedi iz penzionske ponudbe in pomoč pri pripra-
vi jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje bele in črne 
kuhinjske posode in jedilnega pribora, vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in skla-
diščnih prostorih ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave 
zbiramo do 4. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kontorling, m/ž (Škofja Loka) 
Od novega sodelavca pričakujemo: univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri, po-
znavanje oz. delovne izkušnje iz računovodenja ... EGP Embalažno grafično podje-
tje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 3. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec avtomobilskih rezervnih delov, m/ž (Lesce) 
Vaše naloge bodo obsegale: prodaja avtomobilskih rezervnih delov, svetovanje 
strankam, načrtovanje dela, sortiranje in naročanje blaga, zaključevanje in delo z 
blagajno, delo z računalnikom, razvoz blaga. Euroton, d. o. o., Tržaška 383, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 21. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoličar, m/ž (Šenčur) 
Opis dela: priprava vozil ali delov na lakiranje, kitanje, brušenje, poliranje, monta-
ža in demontaža delov vozila. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. 
Prijave zbiramo do 12. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tester – zagotavljanje kakovosti, m/ž (Šenčur) 
Iščemo motiviranega testerja z željo po neprestanem učenju. Imaš izkušnje s pod-
ročja testiranja programske opreme? Imaš izkušnje s kreiranjem primerov uporab-
niške uporabe (use cases), načrtovanjem testiranja in pripravo testnih postopkov? 
Morda poznaš orodja za avtomatsko testiranje? Znaš angleško? Descartes labs, d. 
o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 28. 3. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec/CNC-operater, m/ž (Križe pri Tržiču) 
Opis delovnega mesta/naloge: prevzem in izpolnitev tehnične dokumentacije, na-
stavitev CNC-stroja, priprava in izbira programov, priprava orodja in materiala, sa-
mostojno opravljanje dodatnih proizvodnih del ... Intec MKD, d. o. o., Retnje 1a, 
4294 Križe. Prijave zbiramo do 12. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni svetovalec v salonu pohištva, m/ž (Železniki) 
Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, zmo-
žnost dobre prostorske orientacije, razumevanje psihologije kupca in vzvodov za 
nakup ... Alples, industrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Pri-
jave zbiramo do 3. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CAM-programer, operater CNC-stroja, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Delovno mesto zajema opravljanje naslednjih nalog: tehnična znanja in pozna-
vanje tehnoloških postopkov v proizvodnji obdelave kovin na CNC-obdelovalnih 
strojih, poznavanje Solid CAM – Solid Works ali drugih programskih orodij skladno 
s projektnimi zahtevami, branje in razumevanje načrtov in drugih internih listin ... 
Tehmetal, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 79, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave 
zbiramo do 24. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CEO za 1 mesec, m/ž (Slovenija, Madžarska, Srbija) 
Program CEO za 1 mesec je globalen projekt skupine Adecco, ki mladim ponuja iz-
jemno priložnost za razvoj vodstvenih sposobnosti v poslovnem svetu. Izbrani kan-
didat prakse bo imel priložnost dobiti vpogled v delovanja globalnega podjetja ter 
pridobiti izkušnje in kompetence, s katerimi bo lahko pogumno zakorakal na pot 
do uspešne kariere. Adecco H.R., d. o. o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 31. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski analitik, m/ž (Kranj) 
Obseg dela: skrb za nemoteno operativno delovanje poslovnega informacijskega 
sistema, preizkušanje in uvajanje novosti v informacijskem sistemu, usposabljanje 
uporabnikov za uporabo informacijskega sistema na njihovem delovnem podro-
čju, pomoč uporabnikom pri uporabi računalniške opreme in aplikacij informacij-
skega sistema ... Arriva, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 14. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

9. 3. tor. Frančiška  6.27 18.00

10. 3. sre. 40 mučenikov  6.25 18.01 

11. 3. čet. Krištof   6.23 18.03  

12. 3. pet. Gregor, gregorjevo 6.21 18.04

13. 3. sob. Kristina   6.19 18.06

14. 3. ned. Matilda   6.17 18.07

15. 3. pon.  Klemen   6.15 18.08

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

PRIREDITVE

Predstavitev monografije o Michelangelu
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja vabi na spletno predsta-
vitev monografije o Michelangelu doc. dr. Igorja Škamperle-
ta, ki bo danes, v torek, 9. marca, ob 19. uri potekala na 
profilu knjižnice na Facebooku in Youtubu.

IZLETI

Izlet s kopanjem odpade
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, 
da izlet s kopanjem v Štanjel, Marezige in Ankaran, ki je bil 
predviden za soboto, 13. marca, odpade zaradi epidemije. 
Prestavljen bo na kasnejši datum.

OBVESTILA
Natečaj za najboljšo poslovno idejo Tržič 2021
Tržič – V sklopu projekta Tržiški kreativni center, ki ga pod-
pira in financira Občina Tržič, se izvaja program Natečaj za 
najboljšo poslovno idejo Tržič 2021. Dogodek v četrtek, 11. 
marca, v sodelovanju z mentorji in predavatelji, ki imajo na 
področju podjetništva veliko izkušenj, na aplikaciji Zoom or-
ganizira Ljudska univerza Tržič. Na natečaj se lahko prijavijo 
vsi, ki so dopolnili 18 let in imajo zanimivo in inovativno po-
slovno idejo, ki pa še ni razvita, a ima potencial v prihodno-
sti. Na natečaj se lahko prijavijo tudi registrirana podjetja in 
zavodi, vendar s pogojem, da so registrirali dejavnost po 1. 
januarju 2020. Več informacij in prijave: natalija.brumen@
lu-trzic.si, https://trzicpodjeten.si/natecaj-za-najboljso-po-
slovno-idejo-trzic-n/.

O književnem pojavu moderni roman
Pisateljica in mentorica Nina Kosmač v soboto, 13. marca, ob 
19. uri vabi na bralno uro na Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/%2085492357440#success. Govorili boste o novi su-
bjektivni kompoziciji romana dvajsetega stoletja, ki jo vodi 
tok asociacij, spomina, podzavesti ali notranjega monologa.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Marca in aprila 
v Škofji Loki v obdobju med 
dvema uprizoritvama Škof-
jeloškega pasijona potekajo 
pasijonski dnevi. Leto 2021 
je sicer leto ponovne upri-
zoritve pasijona, celo več, 
je tudi jubilejno leto, saj je 
pred tristotimi leti v kapu-
cinskem samostanu pater 
Romuald Marušič zapisal 
besedilo Škofjeloškega pasi-
jona. Zaradi epidemioloških 
razmer so uprizoritev že lani 
odpovedali in jo preložili na 
leto 2022. Pač pa dogodki, 
povezani z jubilejem, in vsa-
koletni pasijonski dnevi po-
tekajo razmeram primerno.

V času od 12. marca do 25. 
aprila bodo: na Mestnem 
trgu razstava velikih pano-
jev s predstavitvijo Škofjelo-
škega pasijona, v Oknu Lo-
ške hiše kratki predstavit-
veni video iz uprizoritev ali 
rekviziti in faksimile Škof-
jeloškega pasijona, v Sokol-
skem domu razstava s prizo-
ri Škofjeloškega pasijona in 
fotografije z uprizoritev in 
na monitorju dokumentar-
ni film o restavriranju knji-
ge Arheologija pasijonske 
knjige. Na spletni strani in 
Facebooku Škofjeloškega 
pasijona bo 16. marca kratki 
predstavitveni video iz upri-
zoritev, od 23. marca do 6. 
aprila dokumentarni film 

o restavriranju knjige Ar-
heologija pasijonske knji-
ge, proti koncu marca pa še 
kratki predstavitveni videos-
pot štirih slovenskih enot, ki 
so tako kot Škofjeloški pasi-
jon vpisane na Unescov re-
prezentativni seznam ne-
snovne kulturne dediščine. 
Dne 30. marca bodo prika-
zali tudi vsebino tretje sli-
ke Škofjeloškega pasijona z 
Marjanom Kokaljem, reži-
serjem pasijona iz let 1999 
in 2000. Kot vemo, sta tema 
sledili še dve uprizoritvi, leta 
2009 in 2015. Predstavili 
bodo publikaciji Pasijonski 
doneski in Pasijonski alma-
nah, bodisi na spletu bodisi 
v Sokolskem domu, če bodo 

razmere to dopuščale. Če 
bo mogoče, bodo 27. marca, 
pred cvetno nedeljo, izvedli 
tudi pasijonske delavnice na 
Mestnem trgu v organizaci-
ji Prosvetnega društva Soto-
čje. Knjižnica Ivana Tavčar-
ja pa že v petek, 12. marca, 
ob 19. uri na svoji Facebo-
ok strani pripravlja Večer s 
knjižnico, kjer bo gost brat 
Jožko Smukavec, predstoj-
nik Kapucinskega samosta-
na Škofja Loka. Pogovor bo 
vodila Tanja Erlah. Ostali 
dogodki, med njimi tudi po-
stavitev obeležja Škofjeloš-
kemu pasijonu kot osrednji 
prireditvi ob njegovem čas-
titiljivem jubileju, bodo sle-
dili aprila.

Začenjajo se Dnevi 
Škofjeloškega pasijona
Dogodki ob letošnjih pasijonskih dneh in ob tristoti obletnici, odkar je v kapucinskem samostanu 
nastalo besedilo Škofjeloškega pasijona, za zdaj pretežno virtualni 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

V knjigi je 
veliko receptov 
prikazanih s 
fotografijami korak 
za korakom, z 
nasveti in namigi. 
Tu so jedi, 
kakršne imajo 
otroci najraje, 
od receptov, 
ob katerih smo 
odraščali že njihovi 
starši in stari straši, 
do domiselnih 
sodobnih receptov 
– za zajtrk in 
malico, za kosilo 
in večerjo, za 
piknik in zabavo, 
za sladkanje in za 
praznike. 
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21000519

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AGRARNA skupnost Zasip za pašno 
sezono 2021 išče pastirja (pastirico) 
na planini Spodnja in Zgornja Krma. 
Kandidati naj pisne prošnje  pošljejo na 
naslov: Agrarna skupnost Zasip, Sebe-
nje 17, 4260 Bled, do 20. 3. 2021  
 21000466

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sre-
brnino, slike, luči, zastave in drugo ..., 
tel.: 068/173-293 21000510

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo, da nas je v 85. letu starosti zapustil naš dragi 
mož, ata, stari ata in pradedek

Lojze Primožič
iz Škofje Loke

Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v sredo,  
10. marca 2021, ob 16. uri na pokopališču Lipica. Od njega se lah-
ko poslovite isti dan od 14.30 dalje. 

Žalujoči: žena Mira ter hči Vilma in sin Lojze z družinama
Škofja Loka, 4. marca 2021

OSMRTNICA

Po dolgotrajni bolezni nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi 
mož, oče, ata, brat in stric

Franc Jerala
po domače Mrkovčov Franci iz Podbrezij

Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 11. marca 2021, ob 15. uri 
v družinskem krogu na pokopališču v Podbrezjah.
Žara pokojnika bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji 
poslovilni vežici.
Namesto cvetja in sveč lahko darujete za taborsko cerkev.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

V 91. letu starosti je umrl naš dragi

Alojz Antolin
Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek, 11. marca 2021, ob 12. uri 
na pokopališču v Lescah.
Žara pokojnega bo na isti dan od 10. ure dalje v tamkajšnji 
poslovilni vežici.

Žalujoči domači

OSMRTNICA

V 84. letu starosti nas je zapustil dragi oče, dedek in pradedek

Janez Rogelj
iz Komende

Pogreb bo v četrtek, 11. marca 2021, ob 15. uri v ožjem družin-
skem krogu na pokopališču v Šenčurju. Žara pokojnika bo na dan 
pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči sinovi Janez, Vojko in Sašo z družinami
Komenda, Kranj, Voglje, 9. marca 2021

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

UPOKOJENA zakonca s psičko išče-
ta manjše stanovanje v zasebni hiši, 
na vasi, s primerno najemnino, tel.: 
064/179-270 21000522

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d.o.o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 21000475

Rezultati 19. kroga – 7. marec 2021
2, 4, 7, 10, 13, 17, 36 in 35

Loto PLUS: 1, 2, 19, 24, 27, 31, 36 in 26
Lotko: 9 4 3 9 0 1

Sklad 20. kroga za Sedmico: 1.470.000 EUR
Sklad 20. kroga za PLUS: 2.060.000 EUR
Sklad 20. kroga za Lotka: 1.050.000 EUR

LOTO

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 21000476

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 21000472

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava 
in odjemalec silaže – traktorski, tel.: 
031/343-177 
 21000515

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

KOTEL peč na drva za centralno, TKU-
-W, 30 kw, nova, nerabljena, cena 900 
EUR, tel.: 030/778-724  
 21000495

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

NERABLJENO žensko kolo Nakamura 
high lander, 8 Shimano prestav, ugo-
dno, tel.: 031/524-080 
 21000524

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

TOYOTA Yaris 1.0, letnik 2011, zelo 
lepo ohranjen, tel.: 041/227-338 
 21000514

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTORNO kolo BMW R 850 R, letnik 
2003, prevoženo 80.000 km, cena po 
dogovoru, tel.: 041/603-332  
 21000521

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

PISARNIŠKE mize, primerne tudi za 
študente ali domače delavnice, tel.: 
041/382-786 
 21000526

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430  
 21000518

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir, možna dostava, tel.: 
031/604-918 21000525

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 21000517

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 21000496

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo in KG piščanci za dopitanje. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 
 21000471

BREJE zajklje in zajce za dopitanje 
ali že spitane, tudi očiščene, tel.: 
051/444-154 
 21000516

TELICE limuzin, težke 250 kg in motor-
no žago Stihl, tel.: 031/585-345  
 21000520

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 040/607-311 
 21000523
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DREVESNICA CEGNAR 
ima kot že vrsto let obšir-
no ponudbo sadnih sadik 
jabolk, hrušk, češenj, sliv, 
breskev, marelic, ribe-
za in joste. Nudimo pa 
vam tudi jablane in hru-
ške cepljene na sejanec. 
Drevesničarstvo Cegnar, 
Dorfarje 26, Žabnica. Tel.: 
04 51 32 293, 031 638 736.

Apiterapija se 
ukvarja z lajšanjem 
ali odpravljanjem 
zdravstvenih tegob 
z uporabo čebeljih 
pridelkov. Knjiga je 
praktično uporabna, 
saj prinaša veliko 
informacij o 
uporabi čebeljih 
pridelkov, doziranju 
in trajanju uporabe 
za posamezne 
namene 
apimedicine 
(pregled 
uporabnosti 
pridelkov pri 
posameznih 
boleznih). 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

13160 strani, mere: 17 x 23,5 cm, brošura

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

Danes in jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblač-
nostjo. V četrtek bo pretežno oblačno, pihal bo jugozahodni 
veter.

Maša Likosar

Poljane – Svetovno prven-
stvo je redno spremljal 
Gašper Klinec iz Poljan, saj 
je na njem nastopila njego-
va sestra Ema Klinec in med 
drugim postala svetovna pr-
vakinja na srednji skakalni-
ci. »Ogledal sem si vse tek-
me. Naši tekmovalci so do-
segli neponovljiv rezultat. 
Toliko kolajn je na takem pr-
venstvu težko doseči,« je de-
jal Klinec in nadaljeval: »Ve-
del sem, da bo sestra uspe-
šna, saj je kot športnica zelo 
trmasta. Ko si nekaj zada, se 
trudi in s pridnim delom do-
seže želeni rezultat. Veseli 
smo njenega uspeha, še bolj 
pa smo veseli, da se je v petek 
vrnila domov. Sprejeli smo 
jo v družinskem krogu. Pri-
čakovani pa so bili tudi uspe-
hi in rezultati drugih sloven-
skih tekmovalcev in vsi si za-
služijo čestitke.« 

Slovenske uspehe je od 
blizu spremljal smučarski 
skakalec Žiga Jelar iz Bes-
nice, ki je na prvenstvu na 
srednji skakalnici zasedel 
28. mesto. »Čeprav mi ni 
šlo vse po željah, je bilo sve-
tovno prvenstvo zame dra-
gocena izkušnja, ki bo ned-
vomno koristna za naprej,« 
nam je zaupal Jelar in dodal: 
»Dekleta so bila fantastična. 
Zelo lepo jih je bilo gledati in 
spremljati. Z njimi smo se 

veselili in njihov uspeh je bil 
spodbuda za moški del eki-
pe. Sicer je pa vsak tekmova-
lec delal po svojih najboljših 
močeh, to je bilo generalno 
gledano eno najuspešnejših 
svetovnih prvenstev za slo-
venske nordijce.« 

Srečo Rozman iz Moš je 
navijal za Anamarijo Lam-
pič iz sosednje vasi Valbur-
ga. »Kar nekaj tekem sem si 
ogledal, zlasti sprinte, kjer 
je nastopila Lampičeva, in 
smučarske skoke. Naša soob-
čanka je bila najboljša, dala 
je vse od sebe in si res zaslu-
žila obe medalji. Upam, da 
jo bomo slavnostno sprejeli, 

ko bodo ukrepi dovoljeva-
li. Vse novice o uspehih slo-
venskih športnikov in špor-
tnic na nordijskem svetov-
nem prvenstvu so bile da-
leč najboljše novice v ob-
dobju epidemije, popestri-
le so dolgočasno vzdušje,« 
je povedal Rozman. »Dobri 
so, kapo dol pred njimi, tako 
mladi in tako uspešni. Pred-
vsem sta mi všeč Nika Križ-
nar in Anže Lanišek,« pa je 
poudarila Stanislava Uher-
nik iz Lahovč in dodala: »Te-
kem nisem gledala, uspe-
he Slovencev sem spremlja-
la v medijih in zelo lepo je 
bilo končno slišati pozitivne 

novice, ki niso bile obarvane 
s koronavirusom.«

V istem času je potekalo 
tudi svetovno prvenstvo mla-
dincev in mlajših članov v bi-
atlonu v avstrijskem Obertil-
liachu, ki ga je spremljal Blaž 
Repinc iz Bohinja. Na njem 
je tekmovala njegova hčerka 
Lena Repinc in osvojila štiri 
medalje. »Tudi z uspehi na-
ših mladincev in mlajših čla-
nov v biatlonu moramo biti 
zelo zadovoljni, saj so osvo-
jili več, kot smo pričakovali. 
Iz Bohinja smo imeli kar tri 
predstavnice, kar je za naš 
kraj velik dosežek,« je skle-
nil Repinc. 

Navdušeni navijači nordijcev 
Ste spremljali svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu? Ste uživali ob uspehih 
slovenskih tekmovalcev, ki so skupno osvojili šest medalj – eno zlato, eno srebrno in štiri bronaste? 

Emo Klinec, zlato in srebrno smučarsko skakalko iz Poljan, so po prihodu s prvenstva 
sprejeli v družinskem krogu. Na fotografiji je s staršema in bratom Gašperjem, ki je 
predsednik ŠD Poljane in tudi trener v SSK Žiri, katerega članici sta tako Ema kot Nika 
Križnar. /Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kako je mogoče, da 
skoraj v središču Kranja še 
vedno obstaja makadamska 
ulica, se sprašuje naš bra-
lec, ki živi na Kajuhovi uli-
ci v Kranju. Večji del ulice 
so pred približno 15 leti as-
faltirali, zadnjih osemdeset 
do sto metrov pa je še vedno 
v makadamu. »Marsikatera 
poljska pot je že asfaltirana, 
naša ulica pa ni, čeprav smo 
tako rekoč v centru Kranja. 

Že nekajkrat sem na občino 
poslal vprašanje, kdaj bodo 
tudi ta del ulice, ki je videti 
kot gradbišče, asfaltirali, pa 
ni bilo nobenega odziva,« je 
še povedal bralec. 

Obrnili smo se na Mestno 
občino Kranj, od koder so 
nam poslali odgovor, sicer 
kratek, a se ga bo naš bralec 
vseeno razveselil. »Do pole-
tja bo zadeva urejena. Pred 
asfaltiranjem je treba urediti 
odvodnjavanje ulice,« so na-
mreč napovedali. 

Makadam sredi Kranja

Del Kajuhove ulice v Kranju, ki je še vedno makadamski, naj 
bi asfaltirali do poletja. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Začela se je 
gradnja kolesarske in peš 
povezave med staro regi-
onalno cesto in naseljem 
Zminec, ki poteka pod pre-
mostitvenim objektom ško-
fjeloške obvoznice. Ob tem 
bodo uredili še avtobusni 

postajališči z nadstrešnica-
ma in z dvignjeno ploščadjo 
preuredili križišče pri odce-
pu za Bodovlje. »S tem ukre-
pom bomo omogočili var-
nejši promet pešcev in kole-
sarjev med Zmincem in Bo-
dovljami. Novo postajališče 
pa bo omogočilo ustavljanje 
avtobusov, ki po obvoznici 

zaobidejo staro mestno je-
dro. Na mestu obstoječega 
avtobusnega postajališča v 
smeri Škofje Loke bomo ure-
dili počivališče za kolesar-
je,« razložijo na Občini Ško-
fja Loka, kjer so za projekt 
kolesarske in peš povezave 
Zminec–Bodovlje–Škofja 
Loka pridobili nepovratna 

sredstva Eko sklada za grad-
njo kolesarske infrastruktu-
re. Pričakujejo, da bo grad-
nja končana v treh mesecih. 
Ko to končajo, bodo preure-
dili še prometno signaliza-
cijo z znižanjem hitrosti in 
umestitvijo kolesarja na vo-
zišče vse do območja starega 
mestnega jedra Škofje Loke.

Gradijo kolesarsko in peš povezavo

Kranj – Državna revizijska komisija je kot neutemeljen zavr-
nila tudi drugi revizijski zahtevek Gorenjske gradbene družbe 
(GGD) glede odločitve družbe 2TDK o priznanju sposobnosti 
kandidatov za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila za 
drugi tir. Zavrnjeni zahtevek se je nanašal na odsek Črni Kal–
Koper. Kot smo že poročali, so podoben GGD-jev revizijski 
zahtevek zavrnili tudi za sodelovanje v drugi fazi razpisa za 
odsek Divača–Črni Kal. Družba 2TDK je sicer že odprla po-
nudbe za gradnjo objektov na obeh odsekih. Dela na odseku 
med Divačo in Črnim Kalom bi konzorcij pod vodstvom av-
strijskega Strabaga izvedel za 463,5 milijona evrov, konzorcij, 
ki ga vodi idrijski Kolektor CPG, pa za 403,6 milijona evrov. 
Za izvedbo odseka Črni Kal–Koper pa je prišla le ponudba 
konzorcija Kolektorja CPG v višini 224,7 milijona evrov. Vse 
ponudbe so brez DDV-ja in so veljavne, so sporočili iz 2TDK-ja. 

Revizorji še drugič zavrnili GGD 

Suzana P. Kovačič

Podbrezje, Rateče – Razvoj-
na agencija Zgornje Gorenj-
ske in Kulturno društvo Ta-
bor Podbrezje (Interesno 
združenje Podbreška poti-
ca) organizirata kulinarični 
delavnici, katerih namen bo 
prikazati uporabnost suhe 
hruške v kulinariki. Šlo bo za 
kulinarično izmenjavo dveh 
gorenjskih lokalnih skup-
nosti, znotraj katerih (suha) 
hruška je in še vedno igra po-
membno vlogo v gospodinj-
stvu. V petek, 12. marca, ob 
17. uri bodo rateške mojstri-
ce v Štali 1894 v Podbrez-
jah prikazale pripravo rate-
ških kôcavih krapov. V pe-
tek, 19. marca, ob 17. uri pa 
bodo podbreške mojstrice v 
dvorani krajevne skupnosti 

v Ratečah prikazale pripravo 
Podbreške potice. Ker trenu-
tne razmere ne dopuščajo fi-
zične udeležbe za širšo jav-
nost, bo na obeh dogodkih 
poskrbljeno za prenos v živo 
na lokalnih televizijah Tržič 
TV in ATM TV. Za tiste ude-
ležence, ki se bodo z vpra-
šanji želeli aktivno vključi-
ti v dogajanje, bo tudi mož-
nost spremljanja na aplika-
ciji Zoom. V tem primeru so 
obvezne prijave na e-naslov 
ambroz.cerne@ragor.si ali 
na telefonsko številko 04 
581 34 15. Dogodka sofinan-
cirata občini gostiteljici: Ob-
čina Naklo in Občina Kranj-
ska Gora v okviru projekta 
KUHAM DOMAče. Udelež-
bo na delavnicah sta napove-
dala župana Ivan Meglič in 
Janez Hrovat. 

Kulinarični delavnici  
Od tepke do kôce


