
GORENJSKA

Jeseniški hotel Pošta 
bi kupila občina
Že desetletja propadajoči objekt 
sredi Centra II namerava Občina 
Jesenice odkupiti in porušiti, na 
njegovem mestu pa urediti parkiri-
šče, površine za pešce in park. O 
odkupu bodo odločali občinski 
svetniki na naslednji seji.
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GORENJSKA

Župan Cerkelj: vodovod 
je stoletni projekt
V polnem teku je gradnja krvav-
škega vodovoda, ki je po besedah 
cerkljanskega župana Franca Če-
bulja stoletni projekt in izjemno 
pomemben za oskrbo s pitno 
vodo za približno trideset tisoč 
prebivalcev petih občin.
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GORENJSKA

Občina za  
prodajo Toplarne
Občina Železniki po sklepu občin-
skega sveta, sprejetega na izredni 
seji, ne bo uveljavljala predkupne 
pravice pri nakupu deležev Toplar-
ne Železniki, ki jih prodajajo pod-
jetja, pač pa namerava prodati še 
svoj lastniški delež.
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KRONIKA

V zapor, ker je  
zabodel očeta 
Dvaintridesetletni Škofjeločan Ma-
tevž Meglič je na kranjskem sodi-
šču priznal, da je v začetku leta z 
nožem poskušal ubiti svojega oče-
ta, ki se mu po prestani osemletni 
zaporni kazni še tri leta ne bo 
smel približati.

16

VREME

Danes in jutri bo delno 
sončno z nekaj spremen-
ljive oblačnosti. V četrtek 
bo več oblačnosti, možne 
bodo tudi rahle padavine.

–3/8 °C
jutri: delno 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

Ljubljana – Dne 14. marca 
2020 je v Sloveniji ugasni-
lo prvo življenje zaradi co-
vida-19, v spomin vsem pre-
minulim je bila ob obletni-
ci na Žalah žalna slovesnost. 
V znak žalovanja in življenja 
je v Parku Mihe Pogačnika 
posajena vrba, ki jo je blago-
slovil ljubljanski nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav 
Zore.

»Preštevilni so se v tem 
neusmiljenem času poslovi-
li v globoki in boleči osamlje-
nosti, brez zadnjega, nežne-
ga dotika in grenkih solz slo-
vesa njihovih svojcev. Slovo 

brez pozdrava boli oba. Pri ti-
stem, ki ostane, pusti globo-
ko, nikoli zaceljeno rano,« je 
dejal predsednik države Bo-
rut Pahor. V njegovem spo-
ročilu smo v žalovanju sku-
paj, z bolečino pa živimo laž-
je, če vemo, da nismo sami. 
»Čez leta, ko se bomo časa 
epidemije spominjali z ve-
dnostjo, ki bo drugačna od 
današnje, bo ta vrba mogoč-
no drevo tisočerih spomi-
nov. Takrat bo govorila o ne-
gotovosti spopadanja z ne-
znanim, ki ji je bilo v zgo-
dovini malo enakih ... Govo-
rila bo o tem, kako je hudo-
urnik bolezni ljudem poka-
zal, kaj je v življenju v resnici 

pomembno: sočutje in člo-
večnost.«

Msgr. Zore je dejal, da lah-
ko iskreno živimo zavest is-
tega čolna in pokojnim po-
klonimo spomin, verni tudi 
molitev zanje, žalujočim 
lahko pokažemo bližino in 
sočutje, zdravstvenim de-
lavcem lahko izrazimo hva-
ležnost.« Žalne slovesnosti 
so se udeležili predsedniki 
vlade Janez Janša, državne-
ga zbora Igor Zorčič in dr-
žavnega sveta Alojz Kovšca, 
duhovnik evangeličanske 
cerkve Geza Filo, mufti Ne-
džad Grabus in predstavnik 
Islamske skupnosti v Slove-
niji Nevzet Porić.

Poklonili so se žrtvam covida-19
Z žalno slovesnostjo na ljubljanskih Žalah se je Slovenija poklonila spominu 
vseh preminulih zaradi covida-19. 

Žalna slovesnost v nedeljo v Parku Mihe Potočnika na ljubljanskih Žalah z nagovorom 
predsednika Boruta Pahorja / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled – »Danes smo podpi-
sali zgodovinski dokument, 
kar zadeva upravljanje jeze-
ra; vse težave, povezane z je-
zerom, bodo zdaj lažje reš-
ljive,« je po podpisu spora-
zuma poudaril župan Janez 
Fajfar, ki je še pojasnil, da 
so se na občini vrsto let tru-
dili, da bi z državo prišli do 
takšnega sporazuma, ki na-
tančno opredeljuje dolžno-
sti, pristojnosti in odgovor-
nosti. Verjame, da zdaj ne 
bodo več mogoča spreneve-
danja, kdo je za kaj odgovo-
ren tudi v primeru izjemnih 
situacij, kot je bilo recimo 
lansko intenzivno cvetenje 

fitoplanktona, ki je jeze-
ro obarvalo rdeče. Tudi mi-
nister za okolje in prostor 

Andrej Vizjak se je strinjal, 
da moramo negovati tak bi-
ser, kot je Bled z jezerom. 

»In to ne samo lokalna sku-
pnost, temveč tudi država 
s sodelovanjem in dopol-
njevanjem, ne pa s prepiri, 
kdo je za kaj odgovoren pri 
upravljanju tako pomemb-
ne vrednote.«

Sporazum je po Vizjako-
vih besedah dobra osnova, 
da se stanje jezera izboljša, 
da preprečijo zunanje one-
snaževanje in vzpostavijo 
boljši režim na samem je-
zeru tako glede plovbe kot 
vsega drugega. »Namen 
sporazuma je ohraniti vre-
dnoto, kot jo predstavlja 
Blejsko jezero, tudi našim 
zanamcem v boljšem sta-
nju, kot je danes. 

Ohraniti jezero tudi za zanamce
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter župan Občine Bled Janez Fajfar sta v petek na Bledu 
podpisala sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera, ki vključuje tudi načrt aktivnosti za 
zmanjšanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter župan Občine 
Bled Janez Fajfar sta v petek na Bledu podpisala sporazum 
o skupnem upravljanju Blejskega jezera. / Foto: Gorazd Kavčič 44. stran

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Šestdeset-
letnica Pokala Vitranc, tek-
movanja alpskih smučar-
jev za svetovni pokal, je bila 
posebna – pa ne samo zara-
di jubileja. Prvič so ga za-
znamovali strogi omejitveni 
ukrepi. Minil je brez gledal-
cev na prizorišču. Tekmo-
vanje je potekalo v t. i. me-
hurčku s strogimi zdravstve-
nimi ukrepi, da se virus ne 

bi širil med tekmovalce, nji-
hove ekipe in organizatorje. 
Slednji so se znova izkaza-
li in bili vsemu navkljub za-
dovoljni, da so lahko gosti-
li najboljše alpske smučar-
je v tehničnih disciplinah. 
Lani tekme zaradi covida-19 
v Podkorenu namreč ni bilo. 
Zmagi sta odšli v Švico in 
Francijo, slovenski smučar-
ji pa niso posegli po najviš-
jih mestih.

Obletnica brez 
slovenskega uspeha
Na šestdesetem Pokalu Vitranc sta se zmage 
veselila Švicar Marco Odermatt in Francoz 
Clement Noel.

413. stran
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Knjigo prejme VALENTIN MUŽAN z Bohinjske Bele.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Gorenje je prejelo mednarodno odličje  
best buy award

Podjetje Gorenje je prejemnik prestižnega mednarodnega 
odličja best buy award, ki ga dobi le podjetje, ki v določeni 
kategoriji osvoji prvo mesto. Gre za anonimno neodvisno 
raziskavo, v kateri so anketiranci v januarju 2021 Gorenju na-
menili največ glasov za najboljše razmerje med kakovostjo 
in ceno v kategoriji bele tehnike in gospodinjskih aparatov. 
V Gorenju nenehno skrbijo za stalno in preverljivo kakovost 
brez kompromisov, zato so na zmagovalno odličje in prestižen 
status, ki ga to prinaša, še posebno ponosni. Več informacij 
na www.gorenje.si.

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo brisačo za na plažo. 
Nagradno vprašanje: Katero podjetje je prejelo mednarodno 
odličje best buy award? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do srede, 24. marca 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Kranj – V Kranju so do 9. 
marca s hitrimi antigenski-
mi testi na prisotnost co-
vida-19, ki jih izvajajo za 
splošno populacijo, testira-
li 18.794 ljudi, od teh je bila 
le polovica občanov mestne 
občine Kranj (MOK). Čeprav 
drugo polovico testiranih 
predstavljajo občani drugih, 
večinoma sosednjih občin, 
pa te nočejo participirati pri 
kritju stroškov, je opozoril 
Sašo Govekar, vodja oddel-
ka za splošne zadeve in zaš-
čito ter reševanje na MO-
K-u, tudi poveljnik Civilne 

zaščite MOK. V Kranju se-
veda izvajajo tudi cepljenja 
proti covidu-19 za vse obči-
ne na območju Zdravstvene-
ga doma Kranj. 

»Vse stroške, do zdaj jih je 
nastalo za 50 tisoč evrov, pla-
čuje samo MOK,« je razložil 
Govekar in dodal, da so zato 
županom okoliških občin že 
predlagali, naj prevzamejo 
del tega finančnega breme-
na. »Glede na število prebi-
valcev v posameznih obči-
nah smo predlagali, da MOK 
pokrije približno sedemde-
set odstotkov nastalih stro-
škov, ostalo pa druge obči-
ne. A žal smo od vseh prejeli 

negativen odziv, ker da so za 
ta namen sredstva rezervira-
na v Bruslju oziroma naj jih 
zagotovi država, ko jih bo pre-
jela,« je pojasnil. Mirko Tav-
čar, vodja sektorja za finance 
in splošne zadeve, je potrdil, 
da je MOK iz državnega pro-
računa zaradi epidemije pre-
jel 176 tisoč evrov, vendar ne 
gre za namenska sredstva za 
pokrivanje stroškov v zvezi 
z obvladovanjem epidemije, 
temveč za prihodek integral-
nega proračuna. Takšno de-
narno pomoč so sicer prejele 
vse občine.

Župan Matjaž Rakovec je 
o tej problematiki povedal, 

da ni prav, da MOK nosi ce-
lotno breme. »Ne gre sicer za 
velike številke, gre za vpra-
šanje solidarnosti. Ne razu-
mem ostalih županov, da 
ne želijo participirati v tem 
delu,« je dejal. Na vprašanje, 
kako bi lahko druge občine 
prisilili, da prevzamejo del 
finančnega bremena, pa je 
Rakovec odgovoril: »Prisila 
ni nikoli dobra, dejansko pa 
bomo verjetno v prihodnosti 
še reševali skupne probleme 
in bomo tam upoštevali nji-
hovo sedanje stališče.«

Do konca prejšnjega tedna 
je bilo proti covidu-19 v Kra-
nju cepljenih sedem tisoč 

ljudi, od tega jih je 1900 pre-
jelo tudi drugi odmerek ce-
piva. Ker glavni zalogaj gle-
de cepljenja šele prihaja, se 
bojijo, da ga kadrovsko, pro-
storsko in logistično ne bodo 
zmogli, je še opozoril Gove-
kar. Ob zadnjem obisku mi-
nistra za obrambo Mateja 
Tonina v Kranju je zato ob-
čina predlagala, da bi cep-
ljenje preselili na območje 
kranjske vojašnice, kjer bi 
vso logistiko prevzela Slo-
venska vojska. »Minister se 
je s tem strinjal, a vemo, da 
ima vojska pogosto druga-
čen pogled od civilne sfere,« 
je dejal Govekar. Na občini 

računajo, da bodo dokonč-
ni odgovor ministrstva ozi-
roma vojske prejeli že ta te-
den. »Če nam ta zgodba, ki 
smo jo predstavili obramb-
nemu ministru, ne bo uspe-
la, potem bo treba v Kranju 
temeljito spremeniti proto-
kol cepljenja,« je še opozoril 
Govekar.

V Kranju sicer sredstva za 
kritje stroškov v zvezi z epi-
demijo črpajo iz proračun-
ske rezerve, kar je z odlo-
kom, sprejetim marca lani, 
dovolil mestni svet. V lan-
skem letu so v ta namen iz 
rezervnega sklada porabili 
skoraj 232 tisoč evrov.  

V Kranju za razdelitev bremena s sosednjimi občinami
Vse stroške s testiranjem in cepljenjem proti covidu-19 v Kranju krije Mestna občina Kranj, čeprav storitvi koristijo tudi občani drugih občin. 

Škofja Loka – Na seji občinskega sveta, ki je znova potekala 
po spletu, je župan Tine Radinja svetnike seznanil tudi s tre-
nutnim stanjem glede epidemije. Čeprav se število obolelih 
zmanjšuje, je še vedno potrebna previdnost. Zadovoljni pa so, 
da jim je do 10. marca uspelo cepiti že okoli sedemsto ljudi 
nad 80 let starosti. V nadaljevanju bodo sledili tisti nad 70 let 
in kronični bolniki, cepijo pa že tudi učitelje. Na seznamu za 
cepljenje je trenutno 1680 ljudi in želijo si, da bi bilo cepiva 
dovolj, da bi ga lahko dobili vsi. Tudi testiranje še naprej vsak 
drugi dan poteka na Starem Petrolu, kjer v povprečju vsak dan 
testirajo štiristo ljudi.

Več kot sedemsto že cepljenih

Jasna Paladin,  
Suzana P. Kovačič

Kamnik – V petek je koordi-
nator za logistični del mno-
žičnega cepljenja Jelko Ka-
cin obiskal cepilno mesto v 
Zdravstvenem domu (ZD) 
Kamnik, kjer ga je sprejel di-
rektor Sašo Rebolj. Poudaril 
je, da je ZD Kamnik izred-
no dobro organiziran in lah-
ko v relativno kratkem času 
cepi veliko ljudi. Po Kacino-
vi oceni bo v tem tednu s pr-
vim odmerkom cepiva cep-
ljenih okoli deset odstotkov 
prebivalcev Slovenije, in če 
bodo cepljenje nadaljevali s 
takim tempom, bo do konca 
junija cepljena polovica pre-
bivalcev. Veseli ga tudi, da je 
Evropska agencija za zdravi-
la izdala pogojno dovoljenje 
za promet s cepivom ame-
riškega podjetja Johnson & 
Johnson za starejše od 18 let. 
To je že četrto odobreno ce-
pivo proti koronavirusni bo-
lezni v EU, a prvo, pri kate-
rem je za zaščito potreben 
samo en odmerek. Kot je po-
udaril Kacin, je proizvajalec 
skladno s pogodbo prvo po-
šiljko dolžan dobaviti v tri-
desetih dneh, podpisana pa 
je bila tudi pogodba za 912 
tisoč dodatnih odmerkov ce-
piva proizvajalcev Pfizer in 
BioNTech v drugem četrtle-
tju, kar po njegovih naved-
bah pomeni več kot sto tisoč 
dodatnih odmerkov na me-
sec. Je pa bil kritičen do far-
macevtske družbe AstraZe-
neca, ki je dodatno zmanj-
šala nabave cepiva v EU, a je 
ob tem tudi poudaril, da Slo-
venija nadaljuje cepljenje s 
tem cepivom, čeprav ga je 

mnogo držav zaradi dvomov 
začasno zaustavilo. Napove-
dal je tudi dvig starostnega 
praga za uporabo tega cepi-
va nad 65 let, potem ko cepi-
jo šolnike.

Dopolnjena Nacionalna 
strategija cepljenja 

Vlada je na petkovi dopi-
sni seji sprejela v tretje do-
polnjeno Nacionalno stra-
tegijo cepljenja proti covi-
du-19. Cepljenje je zago-
tovljeno vsem, ki imajo stal-
no ali začasno prebivališ-
če v Republiki Sloveniji, ne 
samo za državljane. Posodo-
bljeni so podatki o cepivih v 
skladu z informacijami Jav-
ne agencije RS za zdravila 
in medicinske pripomočke, 
med cepilne centre je dodan 
Onkološki inštitut Ljublja-
na, med prednostne skupi-
ne za cepljenje pa je dodana 
tudi Slovenska vojska.

Prijave na cepljenje
Strokovni direktor Osnov-

nega zdravstva Gorenjske 
Aleksander Stepanović je 
poudaril, da za cepljenje za-
došča prijava s spletnim ob-
razcem na https://ceplje-
nje.ozg.si/ ali posebni tele-
fonski številki zdravstvenih 
domov. »Za zdravnike kon-
cesionarje pa se prijavijo pri 
njih,« je pojasnil.

Epidemiološki podatki
Vlada je v odloku o zača-

snih ukrepih za zmanjša-
nje tveganja okužbe in širje-
nja okužbe z virusom SARS-
-CoV-2, ki velja do 19. marca, 
dodatno določila, da zašči-
tna maska ni obvezna pri iz-
vajanju pouka športne vzgo-
je in pouku športa.

Hospitaliziranih je bilo 
včeraj 463 covidnih bolni-
kov, od tega 87 v intenziv-
ni negi. Umrlo je doslej po 

podatkih NIJZ več kot 4200 
covidnih bolnikov, samo v 
nedeljo štirje. Delež potr-
jenih okužb je bil v nede-
ljo 12,6-odstoten. Najviš-
jo sedemdnevno incidenco 
je imela po včerajšnjih po-
datkih NIJZ koroška stati-
stična regija (307,8), sledi-
jo goriška, zasavska, gorenj-
ska (272,8) in obalno-kra-
ška regija (268,7). Najboljše 
razmere so še naprej v jugo-
vzhodni in posavski regiji. 

Prisotnost novih različic 
virusa lahko pomembno 
vpliva na nadaljnji potek epi-
demije, zato je pomembno, 
da upoštevamo že uveljav-
ljene ukrepe. Sedemdnevno 
povprečje potrjenih okužb 
na državni ravni je vče-
raj znašalo 696. Na nivo-
ju države smo na semaforju 
ukrepov še vedno v oranžni 
fazi, vlada bo o ukrepih zno-
va odločala sredi tega tedna. 

En odmerek novega cepiva
Po oceni koordinatorja za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 bo v tem tednu s prvim 
odmerkom cepljenih okoli deset odstotkov prebivalcev Slovenije, in če bodo cepljenje nadaljevali s 
takim tempom, bo do konca junija cepljena polovica prebivalcev. Odobreno je še četrto cepivo.

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja Jelko Kacin je obiskal cepilno mesto v 
Zdravstvenem domu Kamnik, kjer ga je sprejel direktor Sašo Rebolj. / Foto: Gorazd Kavčič
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Minister za okolje in 
prostor Andrej Viz-
jak je ob obisku Ble-

da minuli petek z županom 
Janezom Fajfarjem podpisal 
sporazum o skupnem upravlja-
nju Blejskega jezera, ki vklju-
čuje tudi načrt aktivnosti za 
zmanjševanje vpliva obremeni-
tev na kakovost vode v Blejskem 
jezeru. O problematiki Blejske-
ga jezera se namreč govori že 
vrsto let, saj se stanje Blejskega 
jezera zadnjih nekaj let ves čas 
slabša, na kar kaže tudi vsako 
leto intenzivnejše cvetenje fito-
planktona. To je bilo še zlasti 
izrazito v začetku preteklega 
leta, ko so v svet romale foto-
grafije rdeče obarvanega jeze-
ra. Podpis sporazuma je tako 
vsekakor lepa gesta, a šele skozi 
morebitne konkretne ukrepe se 
bo izkazalo, ali niso zaveze iz 
sporazuma zgolj mrtva črka 
na papirju. 

V obeh blejskih društvih za 
varstvo okolja so doslej podali 
že kar nekaj prijav o nespre-
jemljivih posegih v Blejsko 
jezero in naravne vrednote v 
njegovi okolici, a kot razoča-
rano ugotavljajo, nobena doslej 
še ni dobila epiloga. Tako so 
prav nedolgo nazaj na pristoj-
ne inšpektorate naslovili nove 
prijave, v katerih so opozorili 
na po njihovem sporen poseg v 
naravo na zaščitenem obmo-
čju mrtvice Save Bohinjke pod 
vasjo Selo. Na inšpektoratu za 
okolje in prostor so pojasnili, da 
so prijavo »po kriterijih za do-
ločanje prioritet uvrstili v dru-
gi rang«. Kdaj bodo omenjeno 

prijavo dejansko obravnavali, 
je torej nemogoče napovedati, 
pomenljivo pa je pojasnilo in-
špektorata glede podobne pri-
jave iz preteklosti, ki nakazuje 
na podobno početje na drugem 
bregu Save Bohinjke, za katero 
po dveh letih inšpekcijski posto-
pek sploh še ni bil uveden. Zato 
verjetno lahko upravičeno 
pričakujemo, da vsi ukrepi, ki 
jih bodo izvedli za izboljšanje 
stanja Blejskega jezera, dolgo-
ročno verjetno ne bodo učinko-
viti, če ne bo tudi ustreznega 
nadzora nad potencialnimi 
onesnaževalci.

Zagotovo pa si vsaj toliko 
pozornosti kot stanje jezera v 
gorenjskem turističnem biseru 
zaslužijo tudi naši viri pitne 
vode. Skrb namreč vzbuja no-
vela zakona o vodah, ki je na 
noge dvignila številne okolje-
varstvenike. Ta namreč dopuš-
ča, da bo od zdaj pod določeni-
mi pogoji mogoče graditi tudi 
na vodovarstvenih območjih, 
dovoljena je celo proizvodnja, 
ki uporablja nevarne snovi, 
na priobalnih območjih pa 
objekti za javno rabo. Po pre-
pričanju okoljevarstvenikov 
bo tako preskrba s pitno vodo 
trajno ogrožena. V Sloveniji se 
tudi pred tujci radi pohvalimo 
z neoporečno pitno vodo, ki 
skoraj v vseh delih države pri-
teče neposredno iz pip. Samo 
upamo lahko, da bo tako kot 
neonesnaženo Blejsko jezero 
tudi to še naprej ostalo eden 
od prepoznavnih znakov naše 
države, ki se rada ponaša kot 
zelena destinacija.

Čiste vode, naš ponos

Aleš Senožetnik

Kranj – Ob obletnici nasto-
pa vlade je v petek na Brdu 
pri Kranju potekala novinar-
ska konferenca, na kateri je 
predsednik vlade Janez Jan-
ša skupaj s podpredsedniko-
ma Zdravkom Počivalškom 
in Matejem Toninom ter 
ministrom za kmetijstvo iz 
vrst DeSUS-a Jožetom Pod-
gorškom poudaril dosežke 
preteklega leta in predstavi-
li poglavitne načrte do kon-
ca mandata. 

Kot je dejal Janša, minulo 
leto nima primere v zgodo-
vini, »morda bi ga lahko pri-
merjali zgolj z letom 1991 in 
časom osamosvajanja«. Po-
vedal je, da je Slovenijo pred 
štirimi leti obiskala delegaci-
ja Svetovne zdravstvene or-
ganizacije, ki je ocenjevala 
pripravljenost držav na mo-
rebitno epidemijo in Slove-
niji podelila slabo oceno ter 
priporočila, katere ukrepe 
bi morala izvesti. »Ko danes 
gledamo nazaj, lahko ugo-
tovimo, da ni bilo narejene-
ga nič, kljub zelo jasnim na-
potkom Svetovne zdravstve-
ne organizacije,« je dejal 
premier, ki meni, da je za-
radi tega prejšnja vlada tudi 
»vrgla puško v koruzo«. 

Janša meni, da drugi val ni 
bil dovolj resno vzet in se je 
pričakovalo, da bodo šle stva-
ri kot v prvem valu. Ocenjuje, 
da je spopad z epidemijo vladi 
pobral osemdeset odstotkov 
energije oziroma časa, zato 
marsikaj drugega, kar bi po 
koalicijski pogodbi že mora-
li narediti, ni bilo narejenega. 
Kvantitativno pa lahko, tako 
Janša, napore vlade v spopa-
du z epidemijo ocenimo sko-
zi ukrepe, ki so zbrani v os-
mih protikoronskih paketih, 

v katerih so naslovili tudi šte-
vilne skupine, ki so jih v dru-
gih državah EU izpustili.

Kot je še povedal, se je pred 
letom dni Sloveniji napo-
vedoval sedemodstotni pa-
dec BDP, konec leta 120 ti-
soč brezposelnih ter bistve-
no večji državni primanj-
kljaj, kot ga imamo. Danes je 
padec BDP dvajset odstotkov 
nižji od pričakovanega, brez-
poselnih pa je manj kot de-
vetdeset tisoč, kar je posledi-
ca sprejetih ukrepov, ki so po 
besedah Janše ohranili na de-
settisoče delovnih mest.

V nadaljevanju je napove-
dal, da bodo skušali nadok-
naditi padec BDP. »Za toli-
ko kot smo lani padli, lahko 
letos zrastemo, z dodatnimi 
sredstvi, ki smo jih izpoga-
jali znotraj programa EU za 
okrevanje in odpornost, pa k 
temu lahko dodamo še mar-
sikaj drugega, kar bi že mo-
ralo biti narejeno, pa še ni,« 
je še dejal. 

Poudaril je, da je v zak-
ljučni fazi postopka v držav-
nem zboru zakon o demo-
grafskem skladu, ki »prina-
ša stabilnost v pokojninski 
sistem, pregledno upravlja-
nje državnega premoženja 
in posledično razgradnjo 
mrež, ki negativno vplivajo 
na procese v slovenski eko-
nomiji in družbi«. 

Med ključnimi naloga-
mi do konca mandata je po-
leg obvladovanja epidemije 
poudaril debirokratizacijo 
in decentralizacijo. Prvi za-
kon iz paketa za debirokra-
tizacijo je v obravnavi na vla-
di, Janša pa pričakuje, da bo 
sprejet in uveljavljen do kon-
ca poletja. S tem bodo po pri-
čakovanju premierja v Slo-
veniji prihranili na desetine 
milijonov evrov in na milijo-
ne ur delovnega in prostega 
časa, ki se nepotrebno izgu-
blja. Sledila bosta še dva pa-
keta. Ko bodo sprejeti vsi pa-
keti, bo Slovenija bistveno 

vitkejša, cenejša, storitve 
kvalitetnejše, ljudje pa bodo 
do njih prišli prej, je dodal. 
Drugi strateški cilj je decen-
tralizacija, ki jo vlada uresni-
čuje preko vseh sistemskih 
rešitev, ki jih sprejema in 
predlaga. 

Napovedal je okrepitev 
zdravstvenega sistema ter 
oskrbe starejših. Dejal je, da 
se v zadnjih desetih do 15 le-
tih v dolgotrajno oskrbo sta-
rejših ni vlagalo, manko pa 
je v veliki meri vplival tudi na 
žrtve v spopadu z epidemijo. 
Ta pa je razgalila tudi težave 
v slovenskem zdravstvenem 
sistemu. Kot enega od pro-
blemov je omenil pomanj-
kanje kadrov, kot druge-
ga pa neustrezen plačni sis-
tem. Zato je že napovedal iz-
stop zdravstvenega sektor-
ja iz enotnega plačnega sis-
tema, zaključna faza priprav 
na prenovo plačnega sistema 
v javnem sektorju se je na-
mreč že začela.

Prvo leto v znamenju korone
Epidemija je vladi vzela osemdeset odstotkov časa, ocenjuje Janez Janša ob prvi obletnici nastopa 
aktualne vlade. Kot glavna strateška cilja premier omenja debirokratizacijo in decentralizacijo Slovenije. 
V pripravi je tudi prenova javnega plačnega sistema, iz katerega bodo izvzeti zdravstveni delavci.

Poleg premierja Janeza Janše sta bila na Brdu tudi ministra Jože Podgoršek in Zdravko 
Počivalšek, Matej Tonin pa se je vključil z videoklicem. / Foto: Gorazd Kavčič

KOMENTAR
Mateja Rant

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na seji prej-
šnji teden začela obravna-
vo predloga zakona o debi-
rokratizaciji, nadaljevala pa 
jo bo predvidoma na seji ta 
teden. Zakon med drugim 
predvideva uvedbo social-
ne kapice pri meji šest tisoč 
evrov bruto. To pomeni, da 
bi pri plačah, ki presegajo 
to mejo, delavci plačali naj-
več 1326 evrov in delodajalci 
največ 966 evrov prispevkov 
za socialno varnost, za razli-
ko nad mejo šest tisoč evrov 
pa bi bili plačila prispev-
kov oproščeni. Po podatkih 

finančne uprave je v Slove-
niji nekaj manj kot 17 tisoč 
davčnih zavezancev, ki pre-
jemajo mesečno več kot šest 
tisoč evrov bruto plače.

Gospodarske organizaci-
je, ki sodelujejo v okviru Go-
spodarskega kroga (Gospo-
darska zbornica Slovenije, 
Združenje Manager, SBC 
– Klub slovenskih podjetni-
kov in AmCham Slovenija) 
podpirajo uvedbo socialne 
oziroma razvojne kapice, saj 
so prepričane, da bo Sloveni-
ja s tem postala privlačnejša 
za vrhunske kadre. Predla-
gajo tudi, da bi prag razvoj-
ne kapice postopoma v nekaj 

letih znižali na 2,5-kratnik 
povprečne plače v državi, to 
je na mejo okrog 4600 evrov 
bruto. 

V Zvezi svobodnih sindi-
katov Slovenije v nasprotju 
z gospodarstveniki menijo, 
da uvedba socialne kapice 
ne bo prinesla pozitivnih in 
razvojnih učinkov in da bo le 
povzročila izpad prihodkov 
v javni blagajni, po njihovi 
oceni od 150 do 250 milijo-
nov evrov. Socialna kapica 
bo po mnenju sindikata raz-
bremenila le vodilne z naj-
višjimi plačami v podjetjih, 
ne pa kadra, ki največ prispe-
va k razvoju gospodarstva. 

Uvedba socialne kapice
Škofja Loka – Še v drugi 
obravnavi so svetniki v Škofji 
Loki podprli sprejetje odloka 
o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Jela Janežiča. 
Novost je, da se štirim dose-
danjim ustanoviteljem prid-
ružuje tudi Občina Medvode, 
kar so tudi že potrdili v tam-
kajšnjem občinskem svetu 
in v treh preostalih občinah 
ustanoviteljicah. Župan Tine 
Radinja je ob tem še povedal, 
da so uspešno oddali vlogo 
na razpis ministrstva za iz-
obraževanje in šport za so-
financiranje nadzidka k šoli, 
ki je že lep čas v prostorski 
stiski. 

Šola Jela Janežiča s 
peto ustanoviteljico
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Urša Peternel

Jesenice – Hotel Pošta je bil v 
preteklosti eden imenitnej-
ših jeseniških hotelov, zdaj 
pa je že vrsto let opuščen in 
razpadajoč. Na Občini Jese-
nice so se zato že pred časom 
povezali z lastniki stavbe, da 
bi našli ustrezno rešitev, kot 
kaže, pa bo objekt zdaj odku-
pila Občina Jesenice, ga po-
rušila in na njegovem mes-
tu uredila prepotrebne povr-
šine za parkiranje.

Kot so pojasnili na ob-
čini, lastniki deloma zara-
di kulturno-varstvenih zah-
tev (objekt je namreč razgla-
šen za kulturni spomenik), 
lastniške razdrobljenosti in 
tudi stanja objekta tega ni-
majo namena obnavljati. 
Odločili so se, da ga bodo 
prodali, za odkup pa je zain-
teresirana Občina Jesenice, 

saj objekt leži v strnjenem 
stanovanjsko-poslovnem 
območju, kjer kronično pri-
manjkuje funkcionalnih po-
vršin, zlasti parkirišč. Po na-
črtih naj bi hotel porušili, na 
njegovem mestu pa uredili 
parkirne površine, površine 
za pešce in park.

O odkupu bodo odloča-
li občinski svetniki na nas-
lednji seji občinskega sveta, 
denar pa naj bi zagotovili iz 
proračunske rezervacije.

A še pred tem naj bi 
objekt umaknili iz spo-
meniške zaščite, lastni-
ki hotela so tako Zavod za 
varstvo kulturne dediščine 

že zaprosili za izvedbo de-
razglasitve kulturnega spo-
menika. 

Zgodovina objekta je si-
cer zelo zanimiva, po podat-
kih upokojenega muzejske-
ga dokumentalista Tone-
ta Konoblja je na vhodnem 
portalu stavbe zapisana le-
tnica 1845, lastnik Simon 
Šraj pa je imel v hiši svoj 
dom in gostišče. Od leta 
1857 je bila v stavbi cestna 
poštna postaja, od tod tudi 
ime stavbe. Po prvi svetovni 
vojni je gostišče kupila dru-
žina Poljšak, v njem uredi-
la tudi trgovino z mešanim 
blagom in več tujskih sob, 

gostišče pa se je začelo spre-
minjati v hotel, v katerem so 
prirejali tudi plese in shode. 
V stavbi sta bila odvetniška 
pisarna in fotograf, v njem 
so se srečevali člani Turi-
stovskega kluba Skala. Po 
drugi svetovni vojni so z na-
cionalizacijo objekt družini 
Poljšak vzeli, hotel pa je za-
tem vrsto let upravljalo pod-
jetje Gorenjka. 

Leta 1991 so ga z denacio-
nalizacijo sicer vrnili druži-
ni Poljšak, a je bil le še sen-
ca nekdanjega družinskega 
premoženja, zaradi dotraja-
nosti pa je za lastnike postal 
nerešljiva uganka.

Hotel, v katerem je plesala 
Jovanka, bi kupila občina
Že desetletja propadajoči objekt sredi Centra II namerava Občina Jesenice odkupiti in porušiti, na 
njegovem mestu pa urediti parkirišče, površine za pešce in park.

Opuščeni hotel Pošta v Centru II sredi Jesenic

Marjana Ahačič

Bohinj – V Bohinju so sre-
di prejšnjega  tedna pripra-
vili javno predstavitev izho-
dišč za pripravo občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta za območje hotela 
Bellevue v Ribčevem Lazu, 
kjer želi investitor, podje-
tje GG Bled, na mestu seda-
njega propadajočega hotela 
postaviti nov hotelski kom-
pleks. Območje, kjer zdaj 
stojita glavna stavba hotela 
in propadajoča depandansa, 
želijo celovito prenoviti. Spo-
meniško zavarovano glavno 
stavbo hotela bodo prenovi-
li, depandanso pa porušili in 

na njenem mestu postavili 
novo, aktualnim potrebam 
v turistični dejavnosti prila-
gojeno, energetsko učinko-
vito stavbo, zasnovano tako, 
da se zlije z okolico, so po-
udarili na predstavitvi. Pou-
darili so še, da bo prenovljen 
stari hotel ohranil svojo do-
minantno pozicijo v prosto-
ru, obe stavbi pa bosta z mo-
stovžem povezani v enoten 
kompleks.

Prenovljeni hotelski kom-
pleks naj bi po zdajšnjih na-
črtih imel 66 sob in štiri 
apartmaje: v rekonstruira-
nem starem hotelu bo deset 
sob in dva apartmaja, v no-
vem delu pa 56 sob in dva 

apartmaja. V dograjenem 
delu bodo urejene tudi vse-
bine velnesa in fitnesa ter 
manjši bazen. Načrtovalci, 
podjetje API arhitekti, so ob 
tem poudarili, da so pri pro-
jektiranju veliko pozornost 
namenili pozornemu ume-
ščanju novogradnje v občut-
ljivo okolje Triglavskega na-
rodnega parka, pri čemer je 
ena od pomembnih kompo-
nent ozelenitev streh objek-
tov in njihove okolice. »Ve-
lik pomen pri umestitvi in 
višinskih gabaritih nove-
ga hotela predstavlja točka 
prihoda na območje hotel-
skega kompleksa, ki sledi 
osnovni ideji maksimalne 

izpostavljenosti starega ho-
tela. Gabariti novogradnje 
zato višinsko ne presegajo 
nivoja starega hotela Belle-
vue, etaže pa se spuščajo po 
severnem pobočju. 

Večina parkirišč je načr-
tovanih v podzemni garaži, 

pred kompleksom naj bi jih 
bilo zgolj deset. 

Nedavna javna predstavi-
tev izhodišč je le prva v se-
riji postopkov za pripravo 
podrobnega prostorskega 
načrta, ki bo omogočal izved-
bo projekta. Javna obravnava 

dokumenta je predvidena še 
do 15. marca, na podlagi iz-
hodišč in razprave pa se bo 
župan odločil o začetku po-
stopka priprave in sprejema 
občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za območje 
hotela Bellevue.

Obnova hotela Bellevue
Investitor je predstavil načrte za prenovo hotela Bellevue v Ribčevem Lazu v 
Bohinju. Staro stavbo želijo temeljito obnoviti, propadajočo depandanso pa 
porušiti in na njenem mestu zgraditi sodoben hotelski objekt, ki bi se čim 
bolje vklapljal v okolje.

Pri načrtovanju novega kompleksa hotela Bellevue v Ribčevem Lazu so bili avtorji projekta 
posebno pozorni na to, da stara stavba, ki jo bodo obnovili, ostaja dominantna, novi del pa 
čim bolj vklopljen v naravno okolje.

Marca 1960 je po 
končanih smučarskih 
skokih v Planici 
predsednik Tito v hotelu 
priredil sprejem za 
smučarske skakalce. 
Po kosilu so za ples 
igrali Veseli Jeseničani, 
skakalec Marjan Pečar pa 
se je zavrtel z Jovanko ...

Pri tem nas čaka veliko 
dela, to je šele začetek.« Pri 
tem tako minister kot žu-
pan računata tudi na sodelo-
vanje ostalih resorjev, pred-
vsem ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no, v pristojnosti katerega 
sta gnojenje in ribištvo. V 
okviru sporazuma so pred-
videli oblikovanje posebne 
delovne skupine, znotraj ka-
tere bodo stalno usklajevali 
probleme. »Sestali naj bi se 
vsaj dvakrat na leto, po potre-
bi pa še večkrat,« je pojasnil 
župan. Vizjak je napovedal, 
da bodo na podlagi tega spo-
razuma sodelovali na mno-
gih projektih, med katerimi 
je tudi odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda ter ustrezna 
obravnava vseh pritokov in 
potencialnih onesnaževal-
cev. Fajfar je pojasnil, da je 
ta čas priključenost objek-
tov na kanalizacijski sistem 
na območju jezera 97-od-
stotna. Večji finančni zalo-
gaj bo predstavljala gradnja 
mešanega kanala ob jezeru, 

ki bo mogoča po izgradnji 
južne razbremenilne ceste. 
V sporazumu so opredelili 
tudi redne monitoringe, ki 
bodo podlaga za sprejema-
nje ukrepov. Ne župan ne 
minister si namreč ne želi-
ta, da bi še kdaj šle v svet slike 
z rdečim Blejskim jezerom, 
kot se je to zgodilo lani.

Špela Remec Rekar iz 
Agencije RS za okolje je po-
jasnila, da so meritve po one-
snaženju, ki so ga zaznali fe-
bruarja lani, pokazale, da je 
bilo onesnaženje znatno, 
posledice pa so vidne še zdaj, 
čeprav meritve kažejo izbolj-
šanje. »Ta čas je v jezeru ve-
lika količina propadajoče bi-
omase cianobakterije, ki je-
zero obarva rjavo. Tudi pro-
sojnost ni idealna za pre-
dalpska jezera,« je opozori-
la in dodala, da kljub temu 
letos pričakujejo izboljša-
nje stanja jezera, če ne bo 
dotoka iz pojezerja. Jezero, 
ki je bilo v preteklosti že na 
meji med zmernim in dob-
rim stanjem, je sicer po nje-
nih besedah ta čas izrazito v 
zmernem stanju.

Ohraniti jezero 
tudi za zanamce
31. stran

Kranj – Kranjski mestni svetniki so na predlog mestne uprave, 
podan na pobudo svetnice Sandre Gazinkovski (Lista za razvoj 
Kranja), namenili 70 tisoč evrov za ureditev dela podstrešja 
v vrtcu Najdihojca v Kranju. Z investicijo bodo pridobili sobe 
za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi 
potrebami. Prostore bi lahko uporabljali tudi kot izolacijski 
prostor v primeru pojava nalezljive bolezni, v času epidemije 
covida-19 pa tudi za izolacijo posameznega »mehurčka«. De-
nar so zagotovili s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 
za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki ga plačujejo 
občine. Na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin je 
namreč plačilo tega prispevka prevzela država. 

V Najdihojci bodo uredili podstrešje
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Baško jezero/Faaker See

ČISTILKA 
ČISTILEC

V BLIŽINI BELJAKA ZAPOSLIMO ČISTILKO/ČISTILCA
Sezonsko delo od 12. aprila do 15. septembra.

Iščemo pridno čisti lko oz. pridnega čisti lca za naše mobil-
ne domove in sanitarije. Delo 35 oz. 40 ur na teden, 6 dni. 
Mesečna plača 1.400 € neto (na osnovi 40-urnega delovnega 
tedna). Nudimo vam dobro delovno vzdušje in zaposlitev za 
nedoločen čas. Pogoj je, da obvladate nemški jezik. Prenočišča 
vam ne nudimo. Veselimo se vaše vloge v nemščini na: 

Kamping ob jezeru/Strandcamping Gruber
Baško jezero/Faak am See, gospa Skrube

gruber@strandcamping.at   I   www.strandcamping.at
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HÜTTER & PARTNER
PERSONALBEREITSTELLUNG

Za različna dela po celi Avstriji oz. na območju Gradca takoj 
zaposlimo delavce z zaključeno poklicno izobrazbo in tudi 
pomožne delavce: električarje m/ž (Elektriker/in), 
ključavničarje m/ž (Schlosser/in) in inštalaterje 
plin/voda/ogrevanje m/ž (GWH-Installateure/in).

Nudimo vam: . plača za delavce z zaključeno poklicno izobraz-
bo (Facharbeiter): od 13,73 € bruto na uro + dodatki . Plača za 
pomožne delavce (Hilfsarbeiter): od 11,98 € bruto na uro + dodatki . delo za nedoločen čas . dosledno in točno plačilo plače

Od vas pričakujemo: . ustrezno poklicno izobrazbo . delovne 
izkušnje iz navedenega delovnega področja . osnovno znanje 
nemščine . vozniško dovoljenje kategorije B in lastno vozilo

Veselimo se vaše vloge v nemščini z vsemi potrebnimi podatki na:
E: jobs@huetter-partner.at   I   T: 0043 316 252 715

www.huetter-partner.at

Marjana Ahačič

Radovljica – Kot je na nedav-
ni novinarski konferenci po-
vedal radovljiški župan Ci-
ril Globočnik, rekonstrukci-
ja gorenjske železniške pro-
ge po njegovih informacijah 
poteka v skladu z načrti. Ob 
tem pa polletna ustavitev že-
lezniškega prometa omogo-
ča tudi izvedbo nekaterih ob-
činskih, na železnico nave-
zanih projektov.

Kolesarske povezave med 
Radovljico in Lescami

Med največje vsekakor 
sodi izgradnja kolesarske 
povezave med Radovljico 
in Lescami. Projekt kolesar-
ske povezave med upravnim 

središčem Radovljice in že-
lezniško postajo v Lescah za-
jema ureditev manjkajočih 
odsekov v dveh sklopih: ure-
ditev obojestranske ločene 
kolesarske steze in pločnika 
ob regionalni cesti med kro-

žiščem z Gorenjsko cesto in 
krožiščem z Boštjanovo uli-
co, ki jo bodo zgradili še le-
tos, ter ureditev obojestran-
skega pomožnega kolesar-
skega pasu in pločnika na 

Železniški ulici v Lescah, 
kar je projekt, načrtovan za 
prihodnje leto.

Ocenjeni stroški izved-
be celotnega projekta zna-
šajo 2,4 milijona evrov, od 
tega bo Evropski sklad za re-

gionalni razvoj prispeval 1,4 
milijona evrov, je še pojasnil 
župan.

Gradnja kolesarske steze 
in hodnika za pešce ob regi-
onalni cesti med krožiščema 
z Boštjanovo ulico in Gorenj-
sko cesto se je začela v začet-
ku letošnjega leta in v ta na-
men bosta skozi obstoječi že-
lezniški nadvoz zgrajena dva 
preboja za ločeno vodenje 
pešcev in kolesarjev. Direkci-
ja RS za infrastrukturo bo so-
časno izvedla rekonstrukcijo 
cestišča z ureditvijo cestnih 
priključkov, občina pa bo po-
leg površin za pešce in kole-
sarje na rekonstruiranem ce-
stnem odseku na novo ure-
dila tudi cestno razsvetljavo, 
prometno signalizacijo, vo-
dovod ter meteorno in fekal-
no kanalizacijo.

V drugem sklopu grad-
nje kolesarske povezave bo 

zajeta rekonstrukcija ceste 
v Rožni dolini in Železniški 
ulici, in sicer na odseku od 
Žitove trgovine do železni-
ške postaje v Lescah. Na jav-
nem razpisu je bila za izva-
jalca del že izbrana Gorenj-
ska gradbena družba s po-
nudbo v vrednosti približno 
679 tisoč evrov.

Ukinjanje nivojskih 
prehodov

Občina Radovljica bo ob 
nadgradnji železniške pro-
ge na odseku med Pod-
nartom (Ovsišami) in Les-
cami v sodelovanju s Slo-
venskimi železnicami in 

Direkcijo RS za infrastruk-
turo izvedla več skupnih 
posegov na trasi, med dru-
gim ukinitev treh nivo-
jskih prehodov čez železni-
ško progo: enega na obmo-
čju naselja Ovsiše in dveh 
na območju naselja Zalo-
še, izgradnjo novih podvo-
zov za promet osebnih in 
tovornih vozil ter peš pro-
met v Zalošah in na Ovsi-
šah ter novogradnjo nadvo-
za čez železniško progo pri 
železniškem postajališču v 
Radovljici.

Načrtovana je bila tudi 
ukinitev nivojskega preho-
da čez progo v Podnartu in 

izgradnja nadomestnega ce-
stnega priključka do dveh 
objektov v Podnartu, če-
sar pa se občina ne bo loti-
la, saj za izvedbo priključ-
ka niso pridobili potrebnega 
zemljišča. Kot je povedal žu-
pan Globočnik, je aktivno-
sti v zvezi s tem prevzela Di-
rekcija RS za infrastrukturo. 
»Rešitev pa je pomembna, 
ker je od nje odvisna grad-
nja pločnika ob regionalni 
cesti v Podnartu. Slovenske 
železnice namreč pogojuje-
jo izdajo soglasja h gradnji 
pločnika z ukinitvijo nivo-
jskega prehoda čez progo v 
Podnartu.«

Tudi občinski projekti po načrtih
Obnova gorenjske železnice poteka po načrtih, prav tako projekti, ki jih v povezavi z njo vodi Občina Radovljica, je zagotovil župan Ciril Globočnik. Pločnika 
v Podnartu še ne morejo graditi.

Med najpomembnejšimi projekti radovljiške občine, vezanimi na rekonstrukcijo gorenjske 
železniške proge, je tudi izgradnja kolesarske povezave med Radovljico in Lescami. 

Na novo bo zgrajen tudi nadvoz pri radovljiški železniški 
postaji. Nosilne stebre bodo obložili tudi s kamni, ki so bili 
del starega mostu, ki so ga decembra podrli, hranijo pa jih 
na Lancovem. / Foto: Gorazd Kavčič

Načrtovana je bila tudi ukinitev nivojskega prehoda 
čez progo v Podnartu in izgradnja nadomestnega 
cestnega priključka, česar pa se občina ne bo lotila, saj 
za izvedbo niso pridobili potrebnega zemljišča. Zato 
se tudi še ne bo začela gradnja pločnika v Podnartu. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – V projekt izobraže-
valnega in športnega središ-
ča Križe je zajeta energetska 
sanacija Osnovne šole (OŠ) 
Križe s prenovo kotlovnice, 
gradnja prizidka k OŠ Kri-
že, v katerem bodo dodatni 
prostori za potrebe vrtca in 
šole, ureditev nogometnega 
igrišča s tribunami in celovi-
ta ureditev cestnega prome-
ta v območju centra. Občina 
Tržič mora za projekt prido-
biti še pet zemljišč oziroma 
dele zemljišč, ki so v zaseb-
ni lasti, da sploh lahko zač-
ne pridobivati gradbeno do-
voljenje. Občina je za na-
kup petih zemljišč naroči-
la njihovo cenitev pri sod-
nem cenilcu in se z lastniki 
zemljišč tudi že dogovarja-
la o odkupu, doslej neuspe-
šno. Občinski svetniki so 

zato na nedavni seji presoja-
li o tem, ali je investicija nuj-
no potrebna in v javno ko-
rist. Sklep so soglasno spre-
jeli, še pred tem je bil sklep 
tudi javno razgrnjen in nanj 
občina ni dobila pripomb ali 

predlogov. V primeru, da do 
sklenitve prodajnih pogodb 
ne bo prišlo, lahko občina s 
tem sprejetim sklepom, ki je 
pravna podlaga, v tridesetih 
dneh po vročitvi ponudbe z 
namenom čim hitrejše pri-
dobitve zemljišč začne po-
stopke razlastitve skladno z 
zakonom o urejanju pros-
tora (ZUreP-2). Kadarkoli 

med postopkom še lahko 
pride do sporazumne odlo-
čitve in se postopek razlastit-
ve prekine, je občinskim sve-
tnikom pojasnil v. d. direk-
torja tržiške občinske upra-
ve Klemen Srna in dodal, 
da gre po obsegu za majhno 
količino nekaj nepremič-
nin znotraj celotnega kom-
pleksa. Ostali del je v občin-
ski lasti. Župan Borut Sajo-
vic je prepričan, da se bodo 
z nekaterimi lastniki spora-
zumeli za plačilo po pošteni 
tržni ceni.

Svetnik Drago Zadni-
kar je imel pomislek, ker 
naj bi bilo, kot je navedel, 
lastništvo na zasebni parce-
li sveto, po zamislih obči-
ne in prek občinskega sveta 
pa ta svetinja lahko enostav-
no splahni. »Javna korist na 
zasebnih zemljiščih mi naj-
bolj ne leže,« je dodal. Zato 

ga je zanimalo, zakaj na ob-
čini niso iskali drugih reši-
tev. Glede morebitnega na-
jema petih zemljišč oziro-
ma njihovih delov je Klemen 
Srna pojasnil, da to ni mož-
no, ker se pridobiva gradbe-
no dovoljenje. »Možna bi 
bila služnost, dodelitev stav-
bne pravice, kjer trčimo, saj 
bi bil naš javni interes lah-
ko neskladen z interesi za-
sebnih lastnikov.« Klemen 
Srna je še povedal, da gre za 
prostorsko najbolj racional-
no izvedbo, saj se bo upo-
raba infrastrukture s stra-
ni šole in občanov dopolnje-
vala, uporabljene pa bodo le 
nepremičnine oziroma nji-
hovi deli, ki so nujni za iz-
vedbo projekta. Kot je pou-
daril, je ena temeljnih nalog 
občine zagotavljanje javne 
infrastrukture tudi za vzgo-
jo in izobraževanje.

Razlastitev le kot zadnja možnost
Investicija v izobraževalno in športno središče v Križah je potrebna in v javno korist, so soglasno 
sklenili tržiški občinski svetniki. Za izvedbo projekta je potreben odkup petih nepremičnin, a se je 
zataknilo ...

Župan Borut Sajovic je 
prepričan, da se bodo 
z nekaterimi lastniki 
sporazumeli za plačilo po 
pošteni tržni ceni.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – »Stari plan opre-
mljanja je potekel, treba je 
bilo narediti nov pravilnik, 
v katerem smo določili ter-
minske plane in vsebino no-
vega opremljanja gasilskih 
društev. Obstoječa operativ-
na vozila so na robu življenj-
ske dobe. Z GZ Naklo smo 
se dogovorili, da bomo šli 
usklajeno v nakup novih vo-
zil, in prvo je na vrsti PGD 
Duplje, potem PGD Žeje-Bi-
strica in še PGD Podbrezje. 
Ko bomo cikel zavrteli, bodo 
vsa operativna vozila nova, 

sodobna in gasilci bodo res 
optimalno pripravljeni za 
delovanje v primeru najra-
zličnejših nesreč,« je pojas-
nil župan Ivan Meglič in do-
dal, da pa je že realiziran na-
kup vozila za PGD Naklo, ki 
je lani praznovalo 110-letni-
co; uradni prevzem vozila bo  
ob občinskem prazniku. 

Da so obstoječa operativ-
na vozila dotrajana, nekate-
ra stara tudi že dobrih dvaj-
set let, je pritrdil predsednik 
GZ Naklo Andrej Jelar. »Za 

naslednjih dvajset let v ga-
silstvu takih investicij ne bo 
več, vsaj kar se tiče opreme z 
vozili, bo pa verjetno prišla 
na vrsto še kakšna druga za-
deva, kot je posodobitev ga-
silskih domov.« 

Lani so iz občinskega pro-
računa za gasilstvo zago-
tovili okrog četrt milijona 
evrov. Samo za nakup vozi-
la za PGD Duplje bodo le-
tos namenili sedemdeset 
tisoč evrov. »Skupna vred-
nost tega vozila je ocenjena 
na 260 tisoč evrov, osemde-
set odstotkov bo sofinancira-
la občina, nekaj še v nasled-
njem letu,« je napovedal žu-
pan.

Poveljnik GZ Naklo Ivo 
Černilec je omenil, da je 

načrt opremljanja GZ Naklo 
za obdobje 2021–2025 spre-
jelo njihovo poveljstvo in ga 
potrdil upravni odbor. »Zelo 
smo zadovoljni, da imata 
občinska uprava in župan 
posluh za gasilce,« je pouda-
ril Černilec. Jelar je k temu 
dodal, da so se dogovorili za 
zelo visok znesek, v petih le-
tih naj bi bilo za gasilstvo na-
menjenih približno 665 ti-
soč evrov. »Od tega zneska 
bo šlo približno 570 tisoč 
evrov iz občinskega prora-
čuna za nakup vozil, preos-
talo bo prispevala GZ Naklo 
iz svojega proračuna za stro-
ške, ki jih pokrivamo dru-
štvom in za nakup določene 
zaščitne in tehnične opreme 
(tudi za nova vozila).« 

Lani so imeli v občini Nak-
lo 51 intervencij, od tega sta 
bila dva velika požara na 
stanovanjskih objektih v 
Podbrezjah in na Cegelnici, 
na pomoč pri gašenju so od-
hiteli tudi na Hudo v tržiški 
občini. »Veliko je tehničnih 
intervencij, naravne nesre-
če nas vse bolj pestijo. Števi-
lo intervencij se povečuje,« 
je povedal Černilec. Opera-
tivnih gasilcev imajo v GZ 
Naklo nekaj čez devetdeset. 

V imenu PGD Duplje sta 
pogodbo za novo vozilo pod-
pisala poveljnik in predse-
dnik društva Urban Oman 
in Uroš Teran. Ko bo novo 
vozilo v garaži, bodo obsto-
ječega predelali za tehnične 
intervencije.

Večji vložek v gasilstvo
Nakelski župan Ivan Meglič je z vodstvom Gasilske zveze (GZ) Naklo podpisal načrt opremljanja 
zveze za obdobje 2021–2025. Župan je podpisal tudi pogodbo za sofinanciranje nakupa gasilskega 
avtomobila GVC 16/25 za Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Duplje.

Oba pomembna dokumenta za uspešno in učinkovito delovanje GZ Naklo s svojimi društvi 
PGD Naklo, Žeje - Bistrica, Duplje in Podbrezje so na občini podpisali v petek. Od leve: 
Andrej Jelar, Ivan Meglič in Ivo Černilec.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Turistični obisk 
v Preddvoru je lani tako kot 
povsod drugje zaznamoval 
upad nočitev, ki je v primer-
javi z letom poprej razpolov-
ljen. Med gosti je bilo največ 
domačih, sledijo jim turisti 
iz Nemčije, Hrvaške in Ma-
džarske, je med drugim po-
ročala direktorica Zavoda za 
turizem Preddvor Ernesta 
Koprivc. Številne prireditve 
v organizaciji zavoda so bile 
lani okrnjene, sicer pa so čas 
korone v pretežni meri iz-
koristili za promocijo. Med 
drugim so bili vključeni tudi 
v vseslovenski projekt Zdaj je 
čas #Moja Slovenija, kjer so k 
obiskom vabili domače gos-
te. Povezali so se tudi s sose-
dnjim Brdom, ki je omogo-
čil gostom, nameščenim v 

Preddvoru, brezplačen obisk 
tamkajšnjega parka. Tako 
so lani na Brdu sprejeli oko-
li 120 gostov iz preddvorskih 
namestitev. Z namenom 
promocije pripravljajo sple-
tno stran, ki naj bi zaživela 
aprila, od družbenih omre-
žij so že zdaj na Facebooku 
in Instagramu.

Poleg lastnih prireditev 
(glasbeni festival Free For-
ms, praznovanje kulturnih 
in občinskega praznika, (G)
rajski Preddvor in podob-
no) so vključeni tudi v dru-
ge, denimo Mrežo vodnih 
zgodb na območju Kam-
niško-Savinjskih Alp, turi-
zem ribjih doživetij (na to 
temo pripravljajo turistični 
paket), kratke dobavne veri-
ge, doživetja v Karavankah s 
pohodniškimi in kolesarski-
mi potmi. Ukvarjajo se z 

izposojo koles, ki so jih po-
nudili vsem namestitveni-
kom v občini, da jih oni po-
sojajo svojim gostom. Od-
zvali so se le v gostilni Bizjak, 
kjer zdaj omogočajo izposo-
jo tudi drugim ponudnikom 
turističnih zmogljivosti. V 
minulem letu je bilo za kole-
sa veliko zanimanje. Kopriv-
čeva je napovedala tudi ure-
ditev pohodnih in tematskih 
poti: na novo bodo uredili 
Malo gozdno učno pot, zaži-
vela pa naj bi tudi nova Pot 
preddvorskih štorkelj. 

Občinski svetniki so v raz-
pravi med drugim poudari-
li, naj bi si v prihodnje pri-
zadevali, da bi turizem v več-
ji meri zaživel kot tržna de-
javnost in da ne bi bilo vse fi-
nancirano zgolj iz občinske-
ga proračuna. Obdobje epi-
demije ne more biti izgovor 

za slabše razmere na podro-
čju turizma, temveč izziv, 
kako to panogo organizirati 
v novih okoliščinah in kako 
pritegniti zlasti domačega 
gosta. Ernesta Koprivc pritr-
juje, da Preddvor, ki ne pre-
more velikega števila name-
stitev, ni destinacija za mno-
žični turizem in da bodo še 
naprej delali na tem, da pri-
vabijo družine in obiskoval-
ce, željne aktivnih dožive-
tij v lepem naravnem oko-
lju. Pripombe svetnikov so 
se nanašale tudi na uredi-
tev plačljivih parkirišč na iz-
hodiščih vse bolj množično 
obiskanih planinskih poti, 
spomnili pa so tudi na dej-
stvo, da se poleti z novima 
najemnikoma odpira grad 
Dvor, zato je treba čim prej 
izdelati strategijo v zvezi s 
tamkajšnjo ponudbo. 

Turizem naj postane čim bolj tržen
Na občinskem svetu v Preddvoru so prisluhnili poročilu Zavoda za turizem za leto 2020, ko je 
dogajanje v veliki meri ohromila epidemija.

Tržič – Letošnje gregorjevo so v Tržiču zaznamovali v Galeri-
ji Atrij z razstavo Kjer hiša stoji, se marsikaj godi, spuščanje 
gregorčkov pa so zaradi epidemije covida-19 preselili na splet 
na virtualno reko. V imenu organizatorjev pa so na predvečer 
praznika simbolično po Tržiški Bistrici spustili gregorčke župan 
Občine Tržič Borut Sajovic, ravnateljica Vrtca Tržič Tatjana Blaži, 
direktorica Tržiškega muzeja Jana Babšek, višji kustos v Trži-
škem muzeju Bojan Knific in vodja Službe Turizem Tržič Petra 
Hladnik. Gregorčke so imeli na vrvicah, tako so poskrbeli tudi 
za ekološko noto, saj so jih po koncu spuščanja pobrali iz reke. 

Simbolični spust gregorčkov
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Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
vsako leto ob občinskem pra-
zniku, ki ga obeležujejo 20. 
marca, pripravi kviz o pozna-
vanju mesta Jesenice za je-
seniške osnovne in srednje 
šole. Letos je izvedba kvi-
za prilagojena covidrazme-
ram, zato ta ni namenjen le 
osnovnošolcem in dijakom, 
temveč širši zainteresirani 
javnosti, dosegljiv pa je na 
spletu. Tema letošnjega kvi-
za je mavričnost kulture in 
kulinarike Jesenic, vsi, ki bi 
se radi preizkusili v znanju o 
jeseniški kulinariki, pa kviz 

med 15. in 20. marcem naj-
dejo na spletni strani Občine 
Jesenice, na povezavi www.
jesenice.si/kviz. 

Občina Jesenice bo med 
sodelujočimi, ki bodo pra-
vilno odgovorili na vsa vpra-
šanja, izžrebala tudi preje-
mnike več kot petdesetih na-
grad, med katerimi sta tudi 
kuharska delavnica s kuhar-
sko mojstrico Almo Rekić na 
Ljudski univerzi Jesenice za 
pet oseb in letna uporabnina 
za kolesarski sistem JeseNI-
CE bikes. 

Organizatorja kviza sta 
Občina Jesenice in Gornje-
savski muzej Jesenice.

Kviz o kulinariki Jesenic

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na zadnji seji ob-
činskega sveta v Šenčurju je 
občinska uprava posredova-
la odgovor Družbe za avtoce-
ste (DARS), na katero so fe-
bruarja naslovili vprašanje 
enega od svetnikov. V ime-
nu vaščanov Vogelj je na-
mreč spraševal, kdaj bo ure-
jen legaliziran dovoz na av-
tocesto iz smeri Vogelj, ki je 
bil zaprt leta 2014. Ker je ne-
sreč predvsem na izvozu na 
letališko cesto iz smeri Kra-
nja precej, se takrat ves pro-
met preusmeri na ta nelega-
liziran izvoz, ki je nastal iz 
potrebe najmanj dveh vasi 

z več kot šeststo prebivalci, 
torej okoli 15 odstotkov vseh 
občanov.  

Ob koncu februarja je ob-
čina dobila naslednji odgo-
vor: »Pripravili smo projek-
tno nalogo, na podlagi kate-
re se bo naredila analiza pot-
rebnih postopkov za uskla-
ditev dejanskega zemljiško-
katastrskega stanja z zemlji-
škoknjižnim stanjem ze-
mljišč na AC Ljubljana Šen-
tvid –Kranj vzhod. Po tej 
analizi se bodo izvedli pot-
rebni postopki, nekaj s stra-
ni geodetov, nekaj s strani 
drugih izvajalcev. Pričaku-
jemo, da bomo zadevo reši-
li do konca letošnjega leta.«

Kdaj legaliziran dovoz  
na avtocesto

Lani so imeli v občini 
Naklo 51 intervencij, od 
tega sta bila dva velika 
požara na stanovanjskih 
objektih v Podbrezjah in 
na Cegelnici.
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Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so v drugi obravnavi 
brez večje razprave potrdili 
občinski podrobni prostor-
ski načrt (OPPN) za Poslov-
no-proizvodno cono Hrastje. 
Gre za dobrih osemnajst hek-
tarjev veliko območje, večino-
ma gozda, ob obstoječem po-
slovno-proizvodnem kom-
pleksu Agromehanike Kranj, 
tu med drugim že delujejo 
tudi Arc Kranj, Tiskana vez-
ja Luznar in Excenter. Novo 
območje je namenjeno proi-
zvodno-poslovni dejavnosti, 
razdeljeno pa bo na funkcio-
nalne celote, ki se stopnjujejo 
od poudarjeno poslovne in tr-
govske dejavnosti do proizvo-
dnih, skladiščnih in storitve-
nih dejavnosti. 

»To je velik korak za 
Kranj,« je po potrditvi pro-
storskega dokumenta pove-
dal kranjski župan Matjaž 
Rakovec. Z njim so se očitno 
strinjali tudi mestni svetniki, 

saj so sprejetje OPPN-ja 
pospremili celo z manjšim 
aplavzom. »Velika zgodba 
je bila opravljena tudi s stra-
ni mestne uprave, zato mo-
ram pohvaliti vse sodelavce, 
ki jim je v kratkem času us-
pelo pridobiti vsa soglasja 
ministrstev in ostalih delež-
nikov,« je razložil župan. 

Rakovec je poudaril, da 
sprejetje OPPN-ja prinaša 

kar nekaj posledic za to ob-
močje Hrastja. Zgraditi bo 
treba novo dostopno ces-
to in še bolj zahteven pri-
ključek (krožišče) na regio-
nalno cesto Kranj–Šenčur, 
kjer je tudi uvoz na avtoce-
sto. »Pričakujem, da bomo 
v štirinajstih dneh obiskali 
direkcijo za infrastrukturo, 
da še enkrat ugotovimo tre-
nutno stanje. Zemljišče za 

dostopno cesto do cone se 
odkupuje, sedaj imamo tudi 
proste roke za komunalno 
ureditev območja. Potrebno 
bo veliko investicij v novo 
kanalizacijsko infrastruktu-
ro, saj je trak s Primskove-
ga že zelo obremenjen. Za-
gotovo pa bo nova kanaliza-
cija priključena na Central-
no čistilno napravo Kranj,« 
je povedal. 

Janez Ziherl, vodja Urada 
za okolje in prostor na Me-
stni občini Kranj, je že napo-
vedal pripravo odloka o ko-
munalnem opremljanju za 
cono v Hrastjah, ki bo podla-
ga za gradnjo infrastrukture 
in odmero komunalnega pri-
spevka. Dela bi sicer lahko 
začeli še letos, je optimisti-
čen Rakovec. »Glede na pre-
cejšnje zanimanje investitor-
jev, saj vemo, da ima Kranj 
zelo dobro zaledje predvsem 
elektrotehnične industrije, 
bi lahko konec prihodnjega 
leta sprejeli že nov OPPN, s 
katerim bi vnesli širitev cone 
za dodatnih trinajst hekta-
rov,« je dodal. 

Pridobitev primerne po-
slovne cone je dolgoletna 
želja in potreba kranjskih 
obrtnikov in podjetnikov, lo-
kacija v Hrastju pa se je iz-
kazala za najbolj ustrezno, 
so že pred časom poudarili 
v Območni obrtno podjetni-
ški zbornici Kranj. Že jese-
ni 2019 je potrebo po gradnji 
novih, večjih prostorov izka-
zovalo šestnajst investitor-
jev, za katere bi potrebovali 
skupaj približno enajst hek-
tarjev zemljišča. Dodatne 
proizvodne površine potre-
buje tudi Agromehanika, ki 
že leta posluje na tej lokaciji, 
so pred poldrugim letom po-
jasnili v zbornici. 

Aplavz za popotnico coni 
Komajda so v Kranju potrdili podrobni prostorski načrt za osemnajst hektarjev veliko  
Poslovno-proizvodno cono Hrastje, že razmišljajo o njeni širitvi na dodatnih trinajst hektarjev zemljišč. 

V Poslovno cono Hrastje bodo umestili dejavnosti, ki bodo dopolnjevale obstoječi 
poslovno-proizvodni kompleks Agromehanike Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kranjski mestni svetni-
ki so na marčevski seji podali 
soglasje k cenam storitve po-
moči družini na domu. Cena 
storitve med delovnikom os-
taja že trinajsto leto nespre-
menjena in znaša 4,20 evra, 
(ekonomska cena je 20,34 
evra), kar je najnižja cena v 
primerjavi z drugimi mestni-
mi občinami. Cena pomoči 
družini na domu ob nedeljah 
se je za uporabnika zvišala za 
20 centov in zdaj znaša 5,83 
evra (ekonomska cena je 25,15 
evra, prej 24,60 evra), ob dr-
žavnih praznikih oziroma 
dela prostih dneh pa znaša 
za uporabnika 6,17 evra, kar 
pomeni podražitev za 24 cen-
tov (ekonomska cena je zdaj 
26,62, prej 25,90 evra). Raz-
liko med ceno za uporabnika 
in ekonomsko ceno (približno 
79 odstotkov) krije občina, za 
kar je v proračunu namenjenih 
dobrih 680 tisoč evrov.

Potrdili cene storitve 
pomoči na domu

Motnik – Občina Kamnik 
dobiva še eno skupino Šole 
zdravja, saj bo v četrtek, 18. 
marca, ob 8. uri telovadbo 
po metodi 1000 gibov začela 
tudi skupina v Motniku. Te-
lovadili bodo na igrišču pred 
Področno šolo Motnik.

Šola zdravja v Motniku

Segrevanje pospeši nastajanje  
kolagena 

Nega obraza z radiofrekvenco je v svetu najbolj 
razširjena terapija za pomlajevanje. Neinvaziv-
na tehnika, pri kateri se s segrevanjem globljih 
plasti kože stimulira sinteza kolagena in elasti-
na, omogoča enakomerno segrevanje globlje 
ležečega tkiva brez bolečin. Segrevanje pripo-
more k temu, da koža postane vidno bolj na-
peta in gladka, globina gub se zmanjša, pove-
ča se volumen kože in posledično njena čvrs-
tost. Terapija ni namenjena samo pomlajeva-
nju obraza, uporabimo jo lahko za pomlajeva-
nje kože na vratu, dekolteju in rokah. Frekven-
ca potrebnih ponovitev je odvisna od individu-
alnega stanja kože. 

Aktivne snovi prodrejo  
globlje v kožo

Če imate težave s povešeno kožo in gubami, je 
za vas primerna mezoterapija z linijo Correcti-
ve. Mezoterapija je postopek, s katerim aktivne 

Spoznajte učinkovite tehnike pomlajevanja

Izkoristite posebno ugodnost v dm Studiu!
Med 22. marcem in 3. aprilom lahko opravite natančno analizo kože po ekskluzivni ceni 29 
evrov. V ceni je všteto merjenje ključnih parametrov z najnovejšo napravo na trgu, izdelava 
načrta priporočljive nege, svetovanje o primernih izdelkih glede na individualne potrebe, za 
piko na i pa še svetovanje o uporabi izdelkov.

OGLASNO SPOROČILO DM DROGERIE MARKT D.O.O., LITOSTORJSKA CESTA 48, LJUBLJANA

Če je včasih veljalo, da je za boj z gubami na obrazu, vratu in dekolteju treba obiskati lepotnega kirurga, danes ni več tako.  
Napredne tehnike nege kože omogočajo nove možnosti za sijoč in mladosten videz. Pod drobnogled smo vzeli zelo učinkovite in cenovno 
dostopne, ki obljubljajo glajenje gubic, bolj napeto kožo, pomladitev in še veliko več. 

min. 15mm

C=100 M=85 Y=0 K=10

C=0 M=100 Y=100 K=0

C=0 M=23 Y=100 K=0

C=100 M=85 Y=0 K=10 C=15 M=25 Y=45 K=25C=100 M=85 Y=0 K=10

LOGOTIP / osnovne različice

snovi prodrejo v globino kože, zaradi če-
sar imajo izboljšano in podaljšano delo-
vanje. Nega Corrective pa vsebuje pepti-
de in aktivne sestavine, ki zmanjšajo glo-
bino gub in pripomorejo h gladki in ob-
novljeni koži. Največje prednosti tehnike 

so, da izsušeni, poškodovani ali postara-
ni koži vrne svež in mladostni sijaj, omo-
goča takojšnji dvig kože, lepši videz polti, 
pomlajevanje in regeneracijo. Postopek 
je primeren za vse tipe kože in neboleč, 
rezultati pa so vidni takoj.

Katero tehniko izbrati? 

Obe tehniki si lahko privoščite v dm Stu-
diu nad dm prodajalno na Bleiweisovi 4 
v Kranju. Pri odločitvi, katera tehnika je 
najbolj primerna za vas, si lahko pomaga-
te z napredno kozmetično analizo kože. 
Omenjena analiza je čudovito orodje, ki 
nudi vpogled v stanja kože, ki so očem 
skrita. Postopek omogoča določanje vla-
žnosti, rdečice, površinskega ph, stopnjo 
izgube vlažnosti, preverja, kakšno je sta-
nje kožne bariere, razkrije stanje kolage-
na in še veliko več. Ti podatki pa so os-
nova za individualno načrtovanje najbolj 
primerne tehnike in nege. Tudi slednja, 
če je prilagojena specifičnim potrebam 
tipa kože, stanju in starosti, pripomore 
pri ohranjanju sijoče kože in preprečuje 
prezgodnje staranje. 

 Za rezervacijo termina pokličite na 
04 517 05 10. Več informacij pa poiščite 
na dm Studio spletni strani.



8 Gorenjski glas
torek, 16. marca 2021

info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Cerklje – Gradnje krvavške-
ga vodovoda se lotevajo Me-
stna občina Kranj in obči-
ne Šenčur, Vodice, Komen-
da in Cerklje, ki nosi največ-
ji delež investicije in je vo-
dilna občina v projektu. O 
projektu smo se pogovarja-
li s cerkljanskim županom 
Francem Čebuljem, ki si je 
za obnovo dotrajanega vodo-
vodnega sistema prizadeval 
zadnjih trideset let.

Poudarjate, da je obnova 
krvavškega vodovoda stole-
tni projekt, izrednega po-
mena za prebivalce tega dela 
Gorenjske. Zakaj?

Prav zaradi njegove sta-
rosti in dejstva, da vodovod 
vse od izgradnje ni bil celovi-
to urejen, je ta investicija iz-
rednega pomena ne le za da-
našnje prebivalce tega pod-
ročja, temveč je to tudi na-
ložba v prihodnja leta in de-
setletja. Prvi, ki je začel izko-
riščati gospodarski potenci-
al vodnih virov izpod Krvav-
ca, je bil Ivan Čimžar, po 
domače Beleharjev iz Pše-
nične Police, ki je po pri-
hodu iz ZDA na tem mes-
tu začel graditi elektrarno že 
leta 1924. Delo je nadaljeva-
la njegova žena, ki je začela 
graditi železni cevovod, do-
končal pa ga je kasneje Elek-
tro Gorenjska. To so bili tudi 
začetki kasnejšega krvavške-
ga vodovoda, ki je poleg Cer-
kelj napajal tudi Šenčur, Sre-
dnjo vas in Luže. Zato pra-
vim, da gre za stoletni pro-
jekt, saj njegovi začetki sega-
jo stoletje nazaj, mi pa se da-
nes lotevamo obnove.

Kdaj pa se je začela gradnja 
vodovoda v današnjem ob-
segu?

Gradbeno dovoljenje za sis-
tem, kot ga poznamo danes, 
je bilo izdano leta 1959. Tak-
rat se je seveda gradilo ročno, 
veliko delavcev je prihajalo iz 
Dalmacije, česar se spomnim 
še iz svojih otroških let. Slav-
nostno odprtje vodovoda je 
bilo v Mengšu leta 1964. 

Prizadevanja za obnovo vo-
dovoda pa segajo že v čas ta-
koj po osamosvojitvi. 

Leta 1990 sem bil izvo-
ljen v kranjsko skupščino 
kot eden od osmih delegatov 
krajevnih skupnosti takra-
tne skupne občine in že tak-
rat sem razmišljal o obnovi 
vodovoda. Vseskozi se je o 
tem precej govorilo, a do re-
alizacije ni prišlo. Interes je 
bil znova večji v letih 1997 in 
1998, ko sta takratni držav-
ni sekretar na ministrstvu 
za okolje in prostor Radovan 

Tavzes in direktor komunal-
nega podjetja Prodnik Jože 
Duhovnik župane povabila 
na sestanek z namenom, da 
pripravimo idejni projekt. 
Poleg mene so bili na sestan-
ku prisotni tudi župan Obči-
ne Mengeš (Občina Mengeš 
je bila takrat še del vodovo-
dnega sistema) Janez Per, 
Tone Smolnikar, župan Ob-
čine Kamnik, ter župan An-
ton Kokalj iz Vodic. Dogo-
vori so se spremenili po lo-
kalnih volitvah leta 1998, ki 
jih je v Mengšu dobil Tomaž 
Štebe, v novoustanovljeni 
Komendi pa Tomaž Drolc. V 
Komendi so se nato odloči-
li del občine povezati s kam-
niškim vodovodom, v Men-
gšu pa so začeli proučevati 
možnost vodooskrbe z vrti-
nami na mengeškem polju. 

Nov mejnik je predstavlja-
lo leto 2007, ko smo se zbra-
li župani Mengša, Komen-
de, Šenčurja, Kranja in Cer-
kelj ter si razdelili vodne de-
leže in pričeli pripravljati do-
kumentacijo. S pripravo do-
kumentacije ni bilo večjih 
težav, a se je leta 2011 Obči-
na Mengeš odločila, da izsto-
pi iz vodovodnega sistema, 
ob tem pa je obdržala vodne 
pravice. V letu 2011 smo pri-
dobili tudi gradbeno dovo-
ljenje. Projekt v tistem času 
ni bil realiziran, ocenjen je 
bil kot predimenzioniran in 
počakati smo morali, da so 
Občini Mengšu vodne pra-
vice potekle. 

Ves ta čas sem vztrajal, da 
vodovod zgradimo, in tako 
smo se lotili racionalizaci-
je projekta ter leta 2018 do-
bili spremenjeno gradbeno 
dovoljenje. Podjetje, ki nam 
je pripravljalo spremembo 
projekta, je šlo v času izdela-
ve projektne dokumentacije 
v stečaj. Od omenjenega pod-
jetja smo prejeli gradbeno 
dovoljenje, ne pa tudi projek-
ta za izvedbo. Zato danes gra-
dimo vodovod po t. i. rume-
ni in rdeči knjigi FIDIC, kar 

pomeni, da izvajalec spro-
ti projektira projekt za izved-
bo, usklajujemo pa se na re-
dnih tedenskih koordinaci-
jah in sproti rešujemo nasta-
le težave. 

Kje torej trenutno poteka 
gradnja?

Gradbišča so odprta na 
različnih lokacijah trase vo-
dovoda. Iz Grada napreduje-
mo proti Zalogu in Poženi-
ku, zgrajen je odcep za pre-
vezavo na Pšato. Dela pote-
kajo tudi proti odcepu pro-
ti Zgornjemu Brniku, ki bo 
v največji meri potreben za 
oskrbo letališča. Začela so se 
tudi dela v Nasovčah in Vo-
dicah, kjer pa so trenutno 
zaradi nerešene komasaci-
je začasno ustavljena, zače-
li pa smo jih med Zalogom 
in Nasovčami. Na zahod-
nem delu dela potekajo tudi 
na Trati, od koder ena krak 
trase poteka proti Adergasu, 
drugi krak pa proti Šenčur-
ju in Kranju. Del vodovoda je 
bil že zgrajen v Praprotni Po-
lici proti letališču. V prete-
klih letih smo dokončali ne-
kaj odsekov v Gradu, Dvor-
jah in Cerkljah in Zalogu.

Bo vodovod zgrajen do roka 
prihodnjo pomlad?

S polaganjem cevi ter z 
vsemi deli, ki smo jih že 

izvedli v preteklih letih, smo 
približno na polovici. Torej 
smo od skupno 25 kilome-
trov zgradili med 12 in 13 ki-
lometrov cevovoda. Sama 
gradnja oziroma polaganje 
cevi ter vseh spremljajočih 
del bo, kot kaže, zaključe-
no jeseni. Čakajo pa nas še 
zahtevna gradnja vodohrana 
nad Domom Taber v Šmar-
tnem ter gradnja objekta za 
pripravo pitne vode (ultrafil-
tracijski sistem) v kanjonu 
reke Reke ter priklop do za-
jetja. Zagotovo pa bo projekt 
zaključen v roku, to je marca 
prihodnje leto.

V času priprave vloge 
za odobritev kohezijskih 
sredstev smo naleteli na kar 
nekaj ovir. Lani je namreč 
Agencija RS za okolje zah-
tevala, da kljub že pridoblje-
nemu gradbenemu dovolje-
nju opravimo presojo vpli-
vov na okolje, kar bi izved-
bo projekta zagotovo močno 
zakasnilo. Na srečo je prev-
ladal razum. Ko je delo na-
stopila nova vlada, je bilo 
na strani ministra za oko-
lje in prostor Andreja Vizja-
ka ter službe vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-
litiko precej razumevanja, 
tako da so omilili uredbo, 
s čimer nam je bila prihra-
njena izdelava presoje vpli-
vov na okolje. Druga ovira 
je bila podana s strani ponu-
dnika Riko iz Ljubljane, ki 
se je pritožil na razpis za iz-
bor izvajalca, čeprav ponud-
be sploh niso oddali. Uspeš-
no smo zavrnili vse njegove 
neutemeljene zahteve in po 
pravnomočnosti sklepa o iz-
biri izbrali Gorenjsko grad-
beno družbo iz Kranja, ki je 
bila ugodnejša od kranjske-
ga Ekorela, ki je prav tako 
oddal ponudbo. Vrednost 
krvavškega vodovoda znaša 
11,9 milijona evrov. Če teh 
dveh ovir ne bi premagali, bi 
bila resno ogrožena izvedba 
krvavškega vodovoda. 

Kako občine sodelujete med 
seboj?

Menil sem, da nas bo ta 
projekt med seboj povezal, 
saj je voda vendarle ena od 
osnovnih dobrin, za zagota-
vljanje kvalitetne pitne vode 
pa smo odgovorni pred-
vsem župani. A sem razo-
čaran, saj z izjemo Mestne 
občine Kranj preostale obči-
ne ne izpolnjujejo svojih fi-
nančnih obveznosti. Porav-
nale so sicer stroške pripra-
ve dokumentacije, za samo 
izgradnjo pa niso prispeva-
le še niti evra. Očitno meni-
jo, da je občinska uprava z 
županom v Cerkljah dolžna 
tudi zagotoviti sredstva EU, 
da zgradi vodovod. Zanimi-
vo je tudi to, da si do danes 
župani niso ogledali grad-
bišč. Ravno nasprotno, zav-
račajo redne pogodbene pla-
čilne obveznosti izvajalca. 
Ob tem pa nekateri občinski 
svetniki po drugih občinah 
ugotavljajo, da s projektom 
niso popolnoma nič sezna-
njeni. 

Ob tem naj omenim, da 
Občina Vodice in Obči-
na Komenda po medobčin-
skem dogovoru nosita vsa-
ka po 15 odstotkov deleža 
investicije, Mestna občina 
Kranj 11 odstotkov, Občina 
Šenčur 16 odstotkov, preo-
stalih 43 odstotkov pa Obči-
na Cerklje. Tolikšen je tudi 
vodni delež občin. 

Leta 2009 je bil dogovor 
med občinami drugačen, saj 
so ga sestavili župani, ki so 
razumeli potrebo po kvalite-
tnejši pitni vodi: delež obči-
ne Cerklje je bil takrat 32 od-
stotkov, Komende in Vodic 
18,42 odstotka delež Občine 
Kranj nekaj manj kot 11 od-
stotkov, delež Občine Šen-
čur pa 20,11 odstotka. 

Deleži drugih občin so bili 
takrat torej višji, a sem kas-
neje pristal na zmanjšanje 
oziroma povišanje vložka 
naše občine, saj sicer župa-
ni treh občin ne bi pristali na 
podpis aneksa k pogodbi za 
začetek realizacije krvavške-
ga vodovoda. Prepričan sem, 
da ne bi prišlo do novega 

vodovodnega sistema, če ne 
bi pristal na novo delitev de-
ležev. Upam pa, da nekateri 
župani ne bodo kmalu prišli 
do zaključka, da glede na nji-
hovo urbanizacijo potrebu-
jejo bistveno več vode, kot jo 
bodo občine dobile preko de-
ležev, za katere so se odločili. 

Kolikšen del investicije to-
rej predstavljajo nepovratna 
sredstva? 

Občini Komenda in Vo-
dice prejmeta skupno 1,27 
milijona evrov državnih in 
evropskih sredstev, iz svo-
jih proračunov pa prispeva-
ta 542 tisoč evrov. Mestna 
občina Kranj prejme nekaj 
več kot milijon evrov evrop-
skih in državnih sredstev in 
prispeva slabih tristo tisoč 
lastnih. Občina Šenčur pa 
prejme 1,7 milijona evrov 
tako evropskih kot nacional-
nih, iz svojega proračuna pa 
prispeva le 240 tisoč evrov. 

Kljub temu da je finančni 
vložek preostalih občin do-
kaj manjši, pa, kot rečeno, za 
zdaj svojih finančnih obve-
znosti do izvajalcev niso po-
ravnale. Občina Cerklje prej-
me 1,9 milijona evrov nepo-
vratnih sredstev, prispeva 
pa kar 3,1 milijona lastnih 
sredstev iz občinskega pro-
računa. Zaradi neplačnikov 
občin pogodbenic bo mora-
la Občina Cerklje v kratkem 
najeti kredit, da projekt na-
daljuje in izpolni obveznosti 
do izvajalca. Menim, da bo 
imela Občina Cerklje velik 
finančni doprinos občinam 
Šenčur, Vodice in Komen-
da, ki bodo prejele sredstva 
EU za izgradnjo krvavškega 
vodovoda. Svojim občanom 
bodo s tem zagotavljali kvali-
tetno pitno vodo in se pohva-
lili, kako uspešno smo zgra-
dili nov krvavški vodovodni 
sistem. 

Za dobro sodelovanje se 
zahvaljujem županu Matja-
žu Rakovcu z Mestne obči-
ne Kranj, saj so redni plačni-
ki vseh obveznosti do Obči-
ne Cerklje na Gorenjskem. 
Iskreno se zahvaljujem svo-
jim najbližjim sodelavcem v 
občinski upravi, zunanjim 
strokovnim sodelavcem, 
vključno z velikim potrplje-
njem uradnikov na mini-
strstvu za okolje in prostor, 
saj so že uspešno oddali vlo-
go na službo vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-
litiko. Od nje v kratkem pri-
čakujemo odločbo o pod-
pori prejema kohezijskih 
sredstev. Zahvala gre tudi 
izvajalcu gradbenih del in 
vsem drugim vključenim, ki 
so prisotni pri realizaciji sto-
letnega krvavškega vodovo-
dnega sistema.

Župan Cerkelj: Vodovod je stoletni projekt
V polnem teku je gradnja krvavškega vodovoda, ki je po besedah cerkljanskega župana Franca Čebulja stoletni projekt, izjemnega pomena za približno 
trideset tisoč prebivalcev petih občin, ki bodo z dvanajstmilijonsko investicijo dobili kvalitetnejšo oskrbo s pitno vodo.

Župan Franc Čebul / Foto: Tina Dokl

Zgrajena je že približno polovica vodovoda. / Foto: Gorazd Kavčič
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Železniki – Zaradi obravna-
ve namere za prodajo dele-
žev Toplarne Železniki se 
je občinski svet minuli če-
trtek sestal na izredni seji, 
ki je potekala videokonfe-
renčno. Kljub nekaterim 
pomislekom so svetniki na 
koncu potrdili oba sklepa, ki 
ju je predlagal občinski od-
bor za gospodarske dejavno-
sti. Občina tako ne bo uve-
ljavljala predkupne pravice 
pri nakupu deležev Toplar-
ne, ki jih prodajajo podjetja 
Alples (31,5 odstotka), Do-
mel (13,9) in Niko (13,3), sku-
paj torej 58,7 odstotka, poleg 
tega pa so svetniki soglašali 
še s prodajo občinskega de-
leža (36,6) skupaj z ostalimi 
družbeniki. 

Direktor Alplesa Velko 
Gortnar, ki je tudi predse-
dnik nadzornega sveta To-
plarne, je na seji razložil, 

da dejavnost Toplarne ome-
njenim podjetjem ni pisa-
na na kožo, zato so priprav-
ljeni prodati svoje deleže, če 
bodo našli ustreznega kup-
ca. Prejeli so tri nezavezujo-
če ponudbe, pri čemer jim je 
predvsem pomembno, da bo 
novi lastnik vlagal v nadaljnji 
razvoj Toplarne in da bodo 
vsi odjemalci vključno s fi-
zičnimi osebami še naprej 
prejemali toplotno energijo 
pod konkurenčnimi pogoji, 
je pojasnil Gortnar. Pa tudi, 
da bo Toplarni letos potekla 
podpora za soproizvodnjo 
elektrike, vendar je njenemu 
direktorju Štefanu Bezniku 
na razpisu uspelo z novo so-
proizvodnjo, ki bi bila pod-
prta z državno subvencijo. 
A če se želijo odzvati na raz-
pis, to za sabo potegne štiri-
milijonsko investicijo v nov 
kotel, s čimer bi se proizvo-
dnja toplotne energije bistve-
no povečala. Ob trenutnem 

odjemu takšna soproizvo-
dnja ni ekonomsko upravi-
čena, zato se sedanji lastniki 
v investiciji ne vidijo in išče-
jo strateškega lastnika, ki bo 
poleg oskrbe s toplotno ener-
gijo razvil še dodatno dejav-
nost, npr. predelavo bioma-
se ali sušilnico, je svetnikom 
razložil direktor Domela Ma-
tjaž Čemažar. O dodatnih de-
javnostih naj bi sicer razmiš-
ljali vsi trije interesenti. Tudi 
direktor Nika Rado Čulibrk 
je dejal, da se osredotočajo 
na osnovno dejavnost podje-
tja ter ne želijo več trošiti časa 
in sredstev za Toplarno. »Vsi 
se želimo iz tega posla umak-
niti, ker to ni naše področje, 
kjer bi lahko prispevali k do-
datnemu razvoju,« je pojas-
nil Čulibrk. 

Občina sicer ob prvem 
poskusu prodaje Toplarne 
v letu 2012 ni želela proda-
ti svojega deleža. Župan An-
ton Luznar je spomnil, da 

je bilo takrat v kraju slabo 
vzdušje glede prodaje, ku-
pec je bil iz drugega konca 
države, sedaj pa sta zainte-
resirana tudi dva ponudnika 
iz Selške doline, zaradi česar 
se mu zdi prodaja veliko bolj 
sprejemljiva. Vsi trije intere-
senti si sicer po besedah žu-
pana želijo, da se tudi občina 
umakne iz lastništva. 

Čeprav je glavnina svetni-
kov soglašala z neuveljavlja-
njem predkupne pravice ob-
čine in prodajo občinskega 
deleža v Toplarni, so se v raz-
pravi pojavili različni pomi-
sleki. Kaj bo, če bodo z no-
vim lastnikom imeli smolo 
in bi denimo obupal, odje-
malce pa pustil na cedilu, so 
se spraševali nekateri. Od To-
plarne so odvisni mnogi ob-
čani, oskrbuje tudi podjetja 
in številne družbene objek-
te, zato je po mnenju svetni-
kov treba natančno preuči-
ti namere kupcev, da ne bo 
storjena napaka. Pričakuje-
jo, da bo cena toplotne ener-
gije ostala konkurenčna. Ne-
kateri bi bodočega lastni-
ka, kolikor je mogoče, s po-
godbo zavezali k odgovorne-
mu in gospodarnemu ravna-
nju s Toplarno. Slišati je bilo 
tudi predlog, naj občina in 
podjetja obdržijo svoje dele-
že ter poiščejo strateškega in-
vestitorja in ne kupca. Eden 
od predlogov je tudi bil, naj 
občina uveljavlja predkupno 
pravico in vloži energijo v vo-
denje Toplarne.

Na pomisleke svetnikov 
sta direktorja Domela in 
Nika zagotovila, da se bodo 
za prodajo odločili le, če 
bodo našli ustreznega in za-
nesljivega strateškega par-
tnerja, ki bo imel vizijo za 
nadaljnji razvoj Toplarne. 

Občina za prodajo Toplarne
Občina Železniki ne bo uveljavljala predkupne pravice pri nakupu deležev Toplarne Železniki, ki jih 
prodajajo podjetja, pač pa namerava prodati še svoj lastniški delež.

Nameri podjetij Alples, Domel in Niko, da prodajo lastniške deleže v Toplarni Železniki, se 
je pridružila tudi občina. / Foto: Gorazd Kavčič

Škofja Loka – Krajevna organizacija Združenja borcev za vred-
note NOB Škofja Loka-mesto je prejšnji teden zaznamovala 
79. obletnico tragičnega dogodka – napada na Škofjeloško četo 
in prve ljubljanske prostovoljce, ki so se leta 1942 po umiku iz 
Dražgoš zatekli na zapuščeno Jamnikovo domačijo na samo-
tnem hribu pod Osolnikom. Tam so preživeli skoraj mesec dni, 
preden jih je okupator odkril, napadel in v spopadu ubil sedem 
hrabrih mož. »S prilagoditvami in upoštevanjem določil NIJZ 
smo se zbrali na parkirišču pri kopališču v Puštalu in se od tam 
odpeljali do kmetije pri Žirovniku, nato pa se skupaj odpravili 
peš po počasi se vzpenjajoči gozdni poti proti kraju tragičnega 
dogodka, kjer smo se častno poklonili padlim in položili lovor-
jev venec. Dogodek smo posvetili tudi praznovanju 80-letnice 
osvobodilne fronte. Prisotni smo se strinjali, da so sedanje 
razmere podobne tistim, ki so pred osemdesetimi leti sprožale 
upor. Težnja po svobodi, povezana z odločnim zavračanjem 
hlapčevstva, je v skrajno krutih okoliščinah povezovala ljudi, 
jih navdihovala k iskanju rešitev in jim pomagala premagovati 
neskončne ovire – vključno z izgubo življenja,« o dogodku 
poročata Franc Franko in Marjana Jugovec.

Poklonili so se padlim pod Osolnikom

Poklonili so se padlim na Jamnikovi domačiji pod 
Osolnikom.

Škofja Loka – V občini Škofja Loka so zadovoljni z odzivom 
občank in občanov na participativni proračun. V okviru pro-
jekta #Naša Loka so prejeli 137 predlogov, ki so po krajevnih 
skupnostih razporejeni tako, da bo izbira za vse občanke in 
občane zelo pestra. V vsaki od enajstih krajevnih skupnos-
ti je bilo danih od šest do sedem predlogov, v obeh večjih, 
Kamnitnik in Škofja Loka - mesto, pa tudi do 25. Sodelovalo je 
več kot 350 predlagateljev in podpornikov, je občinske svetnike 
na četrtkovi seji seznanil župan Tine Radinja. Enako dober 
odziv si želijo tudi v naslednjih fazah, ko bodo ljudje glaso-
vali za uvrščene projektne predloge. Trenutno pa se z njimi 
ukvarja komisija za participativni proračun, ki bo predloge, 
ki ustrezajo merilom, uvrstila na glasovanje. To bo v vsaki 
krajevni skupnosti potekalo v sredo, 5. maja, od 16. do 20. 
ure in v nedeljo, 9. maja, od 8. do 12. ure.

Dober odziv na participativni proračun

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka se bo tudi letos pridru-
žila obeleževanju dneva sv. 
Patrika (St Patrick's Day), 
irskega nacionalnega pra-
znika. Tako bodo jutri zve-
čer, 17. marca, Kamiti most 
in Trg pod gradom osvetli-
li z zeleno, irsko nacional-
no barvo.

Akcijo global greening, v 
kateri po številnih mestih 
po vsem svetu na dan sv. Pa-
trika izbrane mestne zna-
menitosti obarvajo oziroma 

osvetlijo v zeleno, je spodbu-
dil Shane Smyth iz partner-
skega irskega mesta Bundo-
ran. »S tem se pridružujemo 
desetim partnerskim mes-
tom iz združenja Douzela-
ge, od švedskega Oxelösu-
nda in Agrosa na Cipru do 
Altee v Španiji in Sušic na 
Češkem, ki bodo v zeleno 
osvetlila svoje mestne zna-
menitosti,« pojasnijo na ob-
čini. »Akcija global greening 
se je začela pred enajstimi 
leti z osvetlitvijo sydneyjske 
operne hiše, letos bodo 
med drugimi ikoničnimi 

znamenitostmi osvetli-
li tudi znamenito kolo Lon-
don Eye, Niagarske slapove, 
pri nas pa bo prvič z zeleno 
osvetljen Blejski grad. Letoš-
nje sporočilo zelene pomla-
dne svetlobe, ki naj prine-
se novo upanje, povezanost 
in sodelovanje med ljudmi 
v času globalne pandemi-
je, je še toliko pomembne-
je. V Škofji Loki pa osvetlitev 
predstavlja tudi nadaljeva-
nje dobrega kulturnega so-
delovanja med našo občino 
in veleposlaništvom Irske v 
Ljubljani.«

Kamniti most in Trg pod 
gradom v zelenem

Radovljica – Od začetka meseca je spet odprto centralno 
skladišče Območnega združenja Rdečega križa Radovljica. 
Oblačila in obutev sprejemajo ob torkih od 16. do 18. ure, za 
izdajanje prehranskih paketov, hrane, oblačil ter drugih oblik 
pomoči pa je skladišče odprto ob sredah od 16. do 18. ure in 
ob četrtkih od 10. do 12. ure.

Skladišče Rdečega križa je spet odprto

Brdo pri Lukovici – Na se-
dežu čebelarske zveze bodo 
danes predstavili Medeno 
zgodbo - prevozni čebelnjak, 
ki predstavlja čebelarstvo.

Medena zgodba
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DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA VARNA HIŠA GORENJSKE, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ



10 Gorenjski glas
torek, 16. marca 2021

info@g-glas.si

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetni-
ki so se na marčevski seji 
seznanili s pobudo za usta-
novitev Regijskega parka 
Kamniško-Savinjske Alpe, 
ki je na dnevni red prišla po 
predlogu svetniške skupine 
LMŠ in po številnih opozori-
lih Civilne iniciative za Kam-
niško Bistrico, ki je v zve-
zi s tem pognala tudi sple-
tno peticijo. Kot pravijo, so 
jih k temu spodbudili veli-
ki posegi v naravo na obmo-
čju doline Kamniške Bistri-
ce, onesnaženost izvirov in 
množični turizem na obmo-
čju Velike planine in na ob-
močju Krvavca, ki s sabo pri-
naša tudi negativne učinke. 
Občino so pozvali, naj obu-
di prizadevanja za ustanovi-
tev regijskega parka, ki so za-
radi nezadostne podpore lo-
kalnega prebivalstva kljub 
večletnim intenzivnim po-
govorom pred petnajstimi 
leti propadla, ter k temu po-
zove pristojnega ministra in 
občine Preddvor, Jezersko, 
Luče, Solčava in Cerklje na 
Gorenjskem.

Ideja o ustanovitvi regij-
skega parka na tem območju 
sega že v obdobje med obe-
ma svetovnima vojnama, in 
čeprav so omenjene občine 
ustanovitev parka načeloma 
podprle tudi v zadnjem po-
skusu ustanovitve, je ideja 

zamrla predvsem zaradi bo-
jazni po prevelikih razvojnih 
omejitvah oz. prevelikem za-
varovanju, ki bi imelo nega-
tivne posledice na življenje 
prebivalcev območja. »Obči-
na Kamnik je po zatišju, ki 
je vladalo od leta 2010, v letu 
2012 dala pobudo za oživitev 
aktivnosti v zvezi z ustanovi-
tvijo Regijskega parka Kam-
niško-Savinjske Alpe. Pobu-
do je predstavila vsem župa-
nom občin območja, ki so se 
z njo sprva strinjali, potem 

pa zaradi različnih intere-
sov znotraj posameznih ob-
čin do njene uresničitve ni 
prišlo. Zaradi neuspelega 
poizkusa ustanavljana re-
gijskega parka smo obči-
ne Jezersko, Kamnik, Luče, 
Preddvor in Solčava v letu 
2016 pristopile k sodelova-
nju z drugega zornega kota 
– 'od spodaj navzgor' – in 
ustanovile Združenje Kam-
niško-Savinjske Alpe,« po-
jasnjuje Barbara Strajnar z 
Občine Kamnik in dodaja, 

da občine želijo prispevati 
k ohranitvi in trajnostnemu 
razvoju Kamniško-Savinj-
skih Alp ne glede na to, ali bo 
do ustanovitve zavarovane-
ga območja prišlo ali ne. Žu-
pan Matej Slapar je pobudo 
v začetku januarja predstavil 
županom omenjenih občin, 
ki so na korespondenčni seji 
izrazili enotno stališče, da je 
treba območje Kamniško-
Savinjskih Alp zaščititi in 
ohraniti prihodnjim rodo-
vom, da pa je pri ponovnem 

poizkusu ustanavljanja re-
gijskega parka potrebna 
posebna previdnost, ker bi 
morebitni odpor posame-
znih deležnikov lahko po-
menil ponovno blokado. Na 
območju, ki je bilo predla-
gano za regijski park, živi 
približno 650 prebivalcev 

in je dejavnih okoli trideset 
kmetij. Strinjali so se, da je 
podpora ustanovitve parka 
mogoča le ob podpori pre-
bivalcev območja, da mora 
park predstavljati tako zaš-
čito narave kot priložnost za 
kvalitetno življenje domači-
nov. Kmetje gospodarijo s 
tem prostorom že tisoč let 
ali več in jim ga je uspelo oh-
raniti v dobrem stanju, ima-
jo pa povečini slabe izku-
šnje z državo, zato je treba 
graditi na zaupanju s stra-
ni države. Največjo grožnjo 
območju predstavlja inten-
ziven razvoj turizma, ki mu 
infrastruktura ni prilago-
jena. Vse občine se strinja-
jo, da je treba urediti infra-
strukturo do te mere, da ne 
bo prihajalo do onesnaže-
vanja okolja. Vprašanje pa 
je, ali bi regijski park pome-
nil hitrejše reševanje okolj-
skih težav ali bi bil morda 

dodatna ovira. Celotno ob-
močje je ovrednoteno kot 
posebno kvalitetna krajina. 
Na območju je šestnajst za-
varovanih območij, od tega 
je eno območje naravni re-
zervat, dva krajinska parka 
in trinajst naravnih spome-
nikov. Naravnih vrednot je 

212 (110 državnega in 102 
lokalnega pomena). Poseb-
nih varstvenih območij Na-
tura 2000 je pet, ekološko 
pomembni območji pa sta 
dve. Zaupanje domačinov 
je bilo s preteklim poizku-
som ustanavljanja parka iz-
gubljeno, poudarjajo župa-
ni, zato je potrebna poseb-
na previdnost pri vzpostav-
ljanju novih režimov zava-
rovanj.

A pobuda o ustanovitvi re-
gijskega parka je očitno ven-
darle zaživela, saj so kam-
niški svetniki sprejeli sklep 
o ustanovitvi posebne komi-
sije za preučitev možnosti za 
ustanovitev regijskega parka 
Kamniško-Savinjske Alpe, s 
katero bi se tudi predstavni-
ki občinske politike pridru-
žili civilni iniciativi in osta-
lim deležnikom, ki si želijo 
ohraniti naravo na tem ob-
močju.

Obudili idejo o regijskem parku
Občinski svet Občine Kamnik je ustanovil Komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, z namenom ponovne 
vzpostavitve sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki.

Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe bi združeval šest občin, med njimi je največja  
občina Kamnik.

Na območju, ki je bilo predlagano za Regijski 
park Kamniško-Savinjske Alpe, živi približno 650 
prebivalcev in je dejavnih okoli trideset kmetij. 

Preddvor – Vodja Medobčinskega inšpektorata v Kranju Mar-
tin Raspet je na seji občinskega sveta v Preddvoru poročal o 
delu inšpektorata v letu 2020. Med inšpekcijskimi postopki je 
bilo največ izvedenih na področju turizma in namestitev, lotili 
so se tudi nedovoljenega oglaševanja na kozolcih, izvedli pa 
tudi izredni nadzor nad oddajanjem odpadkov na ekoloških 
otokih. Med prekrški, ki so jih ugotovili redarji, pa so najpo-
gostejši tisti na področju prometa. Hitrosti merijo na petih 
mestih v občini: na dveh točkah v Tupaličah, na Zgornji Beli, 
Hribu in na Šolski ulici. Največ prekoračitev (in tudi najve-
čjo med njimi, 92 km/h) so zaznali na regionalni cesti skozi 
Tupaliče. Dobra novica pa je, da je bilo prekrškov lani manj, 
deloma tudi zaradi epidemije, ko smo v večji meri ostajali 
doma. V občini Preddvor izvajajo meritve hitrosti le z ročnim 
merjenjem in z mobilnim radarjem, ker za stacionarni radar 
nimajo ohišij. Slišati je bilo pobudi o meritvah v Kokri in tudi 
v središču Preddvora, kjer vozniki pogosto kršijo omejitve v 
»coni 30«. Dogovorili so se tudi, da bodo v krajevnih odborih 
zbrali pobude o lokacijah meritev, nato bo medobčinski in-
špektorat izvedel testne meritve in po potrebi poostril nadzor.

Najhitreje skozi Tupaliče

Otoče – V sklopu nadgradnje gorenjske železniške proge se 
danes začenjajo tudi dela na območju nivojskega prehoda 
čez železniško v Otočah. Zaradi del bo cesta na tem območju 
zaprta za ves promet. Popolna zapora bo predvidoma trajala 
do konca prihodnjega tedna. Obvoz za vozila bo vzpostav-
ljen preko Zaloš; na cesti Otoče - Zaloše je bila prav s tem 
namenom odstranjena dosedanja popolna zapora prometa. 
Za pešce in za kolesarje pa bo ves čas zapore zagotovljen pre-
hod čez železniško progo v Otočah, so sporočili z radovljiške 
občinske uprave.

Popolna zapora ceste v Otočah
Kranj – V drugi letošnji akciji pod sv. Joštom je minuli petek 
zvečer okoli osemdeset prostovoljcev, med katerimi so pre-
vladovale mlade družine z otroki, čez cesto varno preneslo 
več kot 1100 žab in jih tako rešilo pred morebitnim povo-
ženjem. V prvi takšni akciji reševanja dvoživk med njihovo 
spomladansko selitvijo na mrestišča, ki jo pripravlja Zavod RS 
za varstvo narave v sodelovanju z Joštarji in Mestno občino 
Kranj, so pod Joštom čez cesto varno prenesli več kot 1050 
dvoživk. Pomembna selitvena pot dvoživk je tudi na Bobovku, 
kjer pa dvoživkam varno pot omogočijo z zaprtjem ceste za 
ves promet. 

V petek so pod Joštom znova reševali žabe

Simon Šubic

Kranj – Na pobudo Komuna-
le Kranj so se pred nedavnim 
predstavitveni virtualni delav-
nici Zero waste (Brez odpad-
kov), ki so jo pripravili Ekolo-
gi brez meja, pridružili pred-
stavniki občin Kranj, Šenčur, 
Naklo, Preddvor in Jezersko. 
Na delavnici so postavili vse-
binske in časovne okvire za 
pridružitev mreži občin, ki 
naziv Zero waste občina že 
imajo. Spletni predstavitvi so 
se pridružili tudi člani različ-
nih društev, javnih zavodov in 
tabornikov. 

Poleg informacij o pred-
nostih implementacije stra-
tegije Zero waste v posame-
zno okolje so udeleženci sple-
tnega srečanja izvedeli veli-
ko primerov dobrih praks, 
kot so: učni bio vrtovi, ekolo-
ške delavnice o kompostira-
nju, uvedba pralnih plenic, 
igrala iz recikliranega mate-
riala, izmenjevalnice obla-
čil, dogodki brez odpadkov, 

akcija pitje vode iz pipe, upo-
raba povratne in biorazgra-
dljive embalaže, zero waste 
hoteli in kampi, brezemba-
lažni avtomati za mila, čisti-
la, kis, olje in še veliko prime-
rov, ki so učinkovito zaživeli v 
našem prostoru, so sporočili 
s Komunale Kranj. »Zastav-
ljeni so okvirni cilji o nadalje-
vanju pristopa na pot družbe 
brez odpadkov. Prve delavni-
ce s prilagojeno vsebino dolo-
čenim ciljnim skupinam so v 
načrtu že konec marca, javna 
predstavitev Zero waste za-
vez pa je predvidena v jeseni 
2021,« so dodali. 

Cilj vseh zavezanih v Zero 
waste projekte ni samo 
zmanjševanje količine od-
padkov, povečevanje dele-
ža ločenih frakcij in skrb za 
čisto okolje. Gre za poseg v 
spremembo kulture, spre-
minjanje vzorcev, prilaga-
janje lokalne zakonodaje in 
umeščanje novih pravil na 
področju trajnostnega ra-
zvoja občin, so še sporočili.

Pet občin na poti do 
družbe brez odpadkov

Škofja Loka – V Škofji Loki so novembra lani v sklopu spre-
jetih zaščitnih ukrepov zoper covid-19 vzpostavili izreden re-
žim brezplačnega parkiranja na vseh plačljivih parkiriščih v 
občini Škofja Loka. Zaradi zagotavljanja prostih mest je bilo 
parkiranje tam omejeno na največ dve uri, tako da so voznice 
ali vozniki morali ustrezno označiti čas prihoda in parkiranja 
na posameznem parkirnem mestu. Ob ugodnejšem epide-
miološkem stanju pa od 8. marca na plačljivih parkiriščih v 
Škofji Loki ponovno velja ustaljen režim, kot je za posamezno 
parkirišče veljal pred epidemijo, torej dve uri brezplačnega 
parkiranja na parkiriščih Štemarje in Novi svet, na Pepeto-
vem klancu lahko brezplačno parkiramo zgolj 30 minut, pred 
šolskim centrom pa je parkiranje ves čas plačljivo. Tam za 
vsako uro parkiranja odštejemo 25 centov, medtem ko na 
Štemarjih in Novem svetu za vsako nadaljnjo uro po dveh 
brezplačnih plačamo 50 centov, na Pepetovem klancu pa za 
parkiranje, daljše od pol ure, po evro na uro. Izjemi sta zdaj 
le parkirišči pred Zdravstvenim domom Škofja Loka in pred 
nekdanjo upravno stavbo podjetja SGP Tehnik na Stari cesti, 
kjer do preklica še ostaja začasni parkirni režim, sprejet zaradi 
zaščitnih ukrepov zoper covid-19.

Vrnitev na stari parkirni režim
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Aleš Senožetnik

Mengeš – Državni sekretar 
na ministrstvu za delo Cve-
to Uršič je v soboto obiskal 
Varstveno-delovni center 
INCE Mengeš, kjer se je z di-
rektorico Vladko Pacek po-
govarjal o tem, kako se tudi 
v nadaljevanju uspešno spo-
padati z epidemijo. 

Uršič je poudaril, da so po-
leg domov za starejše dru-
ga skupina žrtev epidemije 
tudi centri za usposabljanje, 
delo in varstvo ter varstveno-
delovni centri. Kot je znano, 
so se po več mesecih uspe-
šnega spopadanja z epide-
mijo z vdorom okužb sreča-
li tudi v Naši hiši, ki deluje 
pod okriljem INCE Mengeš 
in v kateri je trenutno 33 upo-
rabnikov. 

Uršič je ocenil, da je bilo 
vodstvo na epidemijo zelo 
dobro pripravljeno, in tudi 
ko je prišlo do okužb med 
uporabniki, so se primer-
no odzvali. »Z direktori-
co sva se pogovarjala pred-
vsem, kako se tudi zdaj, ko 

so uporabniki precepljeni, 
držati protokolov in spošto-
vati zaščitne ukrepe,« je de-
jal Uršič in pojasnil, da je to 
še posebno pomembno za-
radi novih sevov, ki se pojav-
ljajo tudi pri nas. 

Vladka Pacek je poudari-
la, da je v centru nastanjena 
rizična populacija, pri kate-
ri obstaja visoko tveganje za 
življenje in zdravje, zato so se 
še posebno držali ukrepov, 
a je januarja prek zaposle-
ne okužba vseeno vdrla v 

enoto. »Pri osebah z motnjo 
v razvoju težko vzdržujemo 
distanco, ker potrebujejo bli-
žino in čustveno prisotnost. 
Verjetno je bil to tudi raz-
log, da je ena oseba prenes-
la okužbo na toliko uporab-
nikov,« je povedala direkto-
rica, ki se je za požrtvoval-
no delo zahvalila vsem za-
poslenim, delavcem v Zdra-
vstvenem domu Domžale in 
preostalim pristojnim služ-
bam, ki so jim pomagale ob-
vladati razmere.

Obisk v INCE Mengeš
Državni sekretar Cveto Uršič je v soboto obiskal Varstveno-delovni center 
INCE Mengeš.

Državni sekretar Cveto Uršič z direktorico VDC INCE 
Mengeš Vladko Pacek / Foto: zajem zaslona, Vlada RS

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
se je za rebalans proraču-
na odločila predvsem zara-
di javnega poziva kulturne-
ga ministrstva, ki je nedav-
no objavilo poziv za sofinan-
ciranje nujnih programov 
na področju kulture za leto 
2021, na katerega je občina 
prijavila že izdelan projekt 
Doma kulture Kamnik za 
zamenjavo scenske razsvet-
ljave in odrske mehanizaci-
je. »Najpomembnejši cilj in-
vesticije je predvsem izbolj-
šanje varnosti vseh zaposle-
nih in izvajalcev prireditev v 
Domu kulture Kamnik, saj 
zaradi dotrajanosti odrska 
mehanizacija več ne dose-
ga minimalnih standardov. 
Nova odrska mehanizaci-
ja bo ustvarjalcem predstav 

omogočila večji razpon krea-
tivnih možnosti. Zaradi več-
je nosilnosti odrske mehani-
zacije se bo izboljšala mož-
nost rabe zvočne tehnike. 
S tem se bo izboljšala tudi 
akustična podoba glasbenih 
dogodkov. Zaradi vsega na-
štetega se nam zdi smisel-
no, da se prijavimo na ome-
njeni javni poziv z vso pot-
rebno dokumentacijo, ki jo 
poziv zahteva,« so svetni-
kom projekt, ki se mu obeta 
50-odstotno sofinanciranje, 
predstavili na občinski upra-
vi. Projekt je ocenjen na 260 
tisoč evrov.

To pa še zdaleč ni bila edi-
na sprememba, zaradi kate-
re je bil potreben rebalans 
proračuna. Stroški zimske 
službe so bili do sedaj od 
načrtovanih izdatkov višji 
za skoraj tristo tisočakov in 

znašajo že skoraj 700 tisoč 
evrov, zaradi česar so iz pro-
računa izpadli trije večji pro-
jekti – rekonstrukcija ceste 
Nevlje–Oševek–Briše–Sote-
ska, investicijska dela v kam-
niški knjižnici in pa sanacija 
enote Vrtca Antona Medve-
da Kamnik Tinkara. Za 810 
tisočakov se povečujejo tudi 
vlaganja v Centralno čistilno 
napravo Domžale - Kamnik.

Spremeni se tudi predvi-
dena zadolžitev za gradnjo 
nove šole Frana Albrehta, ki 
je z načrtovanih 5,2 milijona 
evrov narasla na 12,2 milijo-
na evrov. Kako visok bo de-
jansko kredit, pa bo znano 
po rezultatih razpisa šolske-
ga ministrstva za sofinanci-
ranje projektov, ki bodo zna-
ni aprila, in izbiri izvajalca 
za gradbena dela in nadzor 
gradnje.  

Zimska služba dražja  
od pričakovanj
Kamniški svetniki so na marčevski seji občinskega sveta potrdili že prvi 
rebalans letošnjega proračuna. Načrtovanih projektov bo nekoliko manj kot 
v sprejetem proračunu, zadolžitev pa je predvidena v višini dobrih dvanajst 
milijonov evrov.
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Igor Kavčič

Kranj – Nova pesniška zbir-
ka, ki jo načrtujejo v Layer-
jevi založbi in bo izšla 1. ju-
nija, ko zaznamujemo med-
narodni dan reke Save, se bo 
osredotočala na temo rek. V 
ta namen so pripravili vses-
lovenski poziv poetom in 
poetinjam – z željo, da bi 
se v verzih avtorjev zrcalili 
mali in veliki vodotoki, tisti 
z brzicami ali mirnim, jas-
nim tokom; naj bodo ti bli-
zu ali daleč. »Ideje za stihe 
naj navdihnejo vodni toko-
vi, ki odnašajo slabo in dob-
ro – eni v Jadransko, drugi 
v Črno morje. Kje so meje 
rek? Kje so meje dobrega in 
slabega? Vabljeni, da v jezi-
ku bolečine ali ljubezni pi-
šete o rekah,« sporočajo iz 
Layerjeve založbe in vabi-
jo pesnike in pesnice k so-
delovanju. Pišite o rekah, ki 
spremljajo odhajanje ljudi, 

vračanje ptic, ki dajejo za-
vetje vsemu, kar ostaja med 
bregovi, o vztrajanju, ne-
nehnem toku tudi takrat, 
ko svet zgoraj zamrzne in 
obstane, o samotnih varu-
hih rek in rekah, ki varuje-
jo skrivnosti, videne na po-
potovanju do izliva, o vsem, 
kar brbota pod gladino, 
in tistem, kar se za trenu-
tek prikaže v meglicah nad 
vodo, o deročih pomladnih 
rekah, ki počistijo, temnih 
jesenskih rekah, kjer v blat-
nem mulju domujejo spo-
mini, in usodi rek, ki zazida-
ne obstanejo … Poziv je od-
prt še do 1. aprila, največ tri 
pesmi, napisane v sloven-
skem jeziku, pa pošljite na 
elektronski naslov uredni-
ce zbirke Ane Žunič (ana.
zunic@layer.si). V Layer-
jevi založbi so doslej izšle 
tri tovrstne zbirke: Iskanja 
(2018), Vračanja (2019) in 
Zadnja vaja (2020).

Poziv pesnikom in 
pesnicam za pesmi o rekah
V Layerjevi hiši pripravljajo novo pesniško zbirko o 
rekah, ki bo izšla julija.

Igor Kavčič

Kranj – Natančneje: na tokra-
tni razstavi nas Andreja Pek-
laj popelje na kraško gmajno 
in jo predstavi skozi svoja ra-
znovrstna stanja in barve, ki 
v posameznih obdobjih slika-
jo krajino. Naj gre za slikovite 
odseve razbohotene pomladi 
ali pa rjavordeče odtenke, ki 
jih v nizko gozdno rastje pri-
naša tihi jesenski čas. Avtori-
ca je namreč motive izbira-
la v kraški gmajni, porašče-
ni s hrastiči in nizkimi borov-
ci, razmejeno z zidki, ki se jih 
oprijemlje zimzeleni bršljan.

V središču njene pozor-
nosti je za ta del Sloveni-
je značilni ruj. »Zanimiv je 
skozi vse leto, naj bo to pole-
ti, ko cveti, ali pa jeseni, ko se 
ta razplamti v razkošno, og-
njenordeče žarenje,« pove 
Andreja Peklaj; da že dolga 
leta hodi na Kras, da bi foto-
grafirala tamkajšnje narav-
no okolje. Tokrat na fotogra-
fijah vidimo, da je ruj lahko 
še kako zanimiv tudi pozi-
mi, ko od njega ostane samo 
»ogrodje« v podobi množice 
drobnih vejic. Naj bo to kra-
jina med Sežano in Gorico 
ali pa Petrinjski Kras, kjer 
je pred leti prišlo do večjega 
gozdnega požara, ki je po-
krajino sicer spremenil, a so 
njene korenine ostale.

Na razstavi je na ogled 29 
fotografij različnih forma-
tov, ki jih je Peklajeva posne-
la bodisi pred dvajset in več 
leti na diapozitive ali pa se-
veda v digitalni tehniki v ka-
teri od zadnjih jeseni. »Moj 
prihod v rujev raj na kraški 
gmajni je pričakala silovi-
ta nevihta. V tesno zaprtem 
avtu sem spremljala potova-
nje kapljic po steklih, ki so s 
polnimi trebuhi uprizarjale 
kalejdoskopsko predstavo. V 
svoji največji polnosti so sku-
paj z mavričnim prividom 

zdrsele na tla in odreševale 
komaj še znosno žejo pičle 
kraške prsti. Gmajna je zaža-
rela v osveženi barvitosti: od 
rumene in oranžne do rdeče, 
škrlatne in vijoličaste,« doži-
vetje z nevihto pred tremi leti 
v zloženki opisuje avtorica in 
dodaja, da je v takratni situ-
aciji uporabila tehniko foto-
grafiranja s premikom foto-
aparata. 

Peklajeva je ljubiteljica 
detajlov, a jo hkrati zanima 
tudi širši pogled na pokra-
jino. »Fotografirala sem na 

različne načine, uporabila 
tudi širši zorni kot s kakšne 
lovske opazovalnice. Ampak 
pri fotografiranju ruja je tre-
ba omejevati pogled, da ni 
barvne prenasičenosti,« še 
pove tokratna razstavljavka 
v galeriji Stolpa Škrlovec, si-
cer mojstrica fotografije pri 
Fotografski zvezi Sloveni-
je in članica FD Janez Pu-
har Kranj ter častna članica 
Kabineta slovenske fotogra-
fije pri Gorenjskem muze-
ju v Kranju. Razstava bo na 
ogled do 25. marca.

Barve kraške gmajne
Kriki in šepetanja ... in pesem je Andreja Peklaj naslovila razstavo fotografij, ki je te dni na ogled v 
Galeriji Janez Puhar v Stolpu Škrlovec v Kranju. Izkušena mojstrica fotografije nas povede na Kras.

Andreja Peklaj v središče svoje pozornosti postavlja čutno doživljanje kraške gmajne.

Igor Kavčič

Ljubljana – Aktualna obča-
sna razstava slikarskih del 
Fortunata Berganta, ki bo v 
Narodni galeriji na ogled do 
konca maja, sovpada s tris-
toletnico slikarjevega rojstva 
– rodil se je 9. julija 1721 v 
Mekinjah pri Kamniku. Po-
stavitev – avtorica razstave 
in spremnih besedil je Katra 
Meke, strokovni sodelavec 
pa Ferdinand Šerbelj – obse-
ga več kot štirideset del For-
tunata Berganta in njego-
vih sodobnikov ter predsta-
vlja nove ugotovitve, čeprav 
umetnikovo življenje in ne-
katera dela še danes ostaja-
jo zavita v tančico skrivnosti.

Med razstavljenimi deli so 
nekatera nova oziroma ponov-
no odkrita dela, ki jih je Naro-
dni galeriji uspelo pridobiti v 
zadnjem času. Izgubljenima 
in pred leti znova odkritima 
slikama Ptičar in Prestar so 
tako pridružili tudi nedavno 

pridobljen portret patra Gab-
rijela Schwizna, ki se je v Lju-
bljano vrnil iz Kanade. 

Slikar Fortunat Bergant 
sicer poleg Valentina Met-
zingerja, Franca Jelovška in 
Antona Cebeja velja za ene-
ga od glavnih predstavnikov 
slovenskega baročnega sli-
karstva. V primerjavi z dru-
gimi našimi baročnimi sli-
karji pa je Bergant razvil 
najbolj samosvoj in poveči-
ni zlahka prepoznaven sli-
karski slog.

Njegove podobe Marij z 
detetom poosebljajo mate-
rinsko ljubezen in z mili-
no ter nežnostjo nagovarja-
jo najgloblja čustva občin-
stva. S podobami svetnikov 
se je Bergant znal približati 
čustvom preprostega in bo-
gaboječega baročnega člo-
veka. Z obvladovanjem psi-
hološke poglobljenosti in s 
tehnično brezhibno nasli-
kanimi oblačili pa je prep-
ričal tudi najzahtevnejše 

kranjske plemiške odlični-
ke. Del razstave predstavlja 
tudi obsežno restavratorsko-
-konservatorsko delo, ki so 
ga opravili strokovnjaki Na-
rodne galerije v sodelovanju 
s sorodnimi institucijami. 

Fortunat Bergant je z novo 
razstavo – zadnja velika 

razstava o njegovem delu in 
življenju je bila pred sedem-
desetimi leti – predstavljen 
v luči njegovega časa, pred-
vsem z vidika vplivov doma-
čega in tujega okolja, naroč-
nikov in priložnosti, ki so 
krojili kariero kranjskega 
umetnika. 

Slikar Bergant
V Narodni galeriji so na ogled dela baročnega 
slikarja Fortunata Berganta (1721–1769).

Prestar (1761), Narodna galerija Ljubljana
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Igor Kavčič

Kranj – V odprtem ateljeju 
v Mali galeriji na Glavnem 
trgu sta se v prvih dveh te-
dnih že predstavila slikar-
ja Lojze Kalinšek in Andre-
ja Eržen, od danes do petka, 
19. marca, med 13. in 18. uro 
pa bo tam gostovala kiparka 
Martina Marenčič. Pripravi-
la je »live art« projekt oziro-
ma projekt tako imenovane 
žive umetnosti z naslovom 
V trenutku zbližanja.

Martina Marenčič v raz-
iskovanju lastne ustvarjal-
nosti v tokratnem projek-
tu izraža potrebo po takoj-
šnjem odgovoru, reakci-
ji publike in »socialni bli-
žini«, tudi če je ta na fizič-
ni distanci. Trenutno smo 
v obdobju, ko se normali-
zira socialna distanca, osa-
mitev, omejena komuni-
kacija zaradi mask, nevi-
dna mimika obraza. Cilj 
projekta V trenutku zbliža-
nja je razbiti te oklepe, ki so 
nam jih v zadnjem letu po 
tihem nadeli, spoznati po-
polnega neznanca, presto-
piti meje socialne distan-
ce in doživeti iskren ter kar 
se da intimen trenutek. Ob 
tem se lahko vprašamo, ko-
liko nas je strah spustiti bli-
zu sočloveka. Vsak kiparski 
kos nagovarja gledalca. Tis-
ti, ki se ga dotakne, se lahko 

odloči, ali bo odgovoril na ta 
dražljaj ali bo ta trenutek ob-
držal zase. V odprtem atelje-
ju pa bo umetnica razisko-
vala takojšnje reakcije, ki jih 
obiskovalec ne more prikri-
ti, ker sta sama v prostoru 
osredotočena eden na dru-
gega. 

Marenčičeva je na svo-
ji ustvarjalni poti že presto-
pala v polje performativnih 
umetnosti, predstavila se je 
s performansi, nastopala je 
v interaktivnem in uličnem 
gledališču, tokrat prvič vsto-
pa v projektu žive umetno-
sti. Pripravila je dvajset ter-
minov, vsak dan torej pet lju-
di. Vsi obiskovalci so razpo-
rejeni po terminih na eno 
uro. Pol ure poteka dogodek, 
pol ure priprava nanj. 

»Moji bodoči gostje so v 
preteklih dneh pridno za-
polnili termine, kar me zelo 
veseli. Hkrati pa me je neko-
liko strah, ker sem se prvič 
oprijela prav 'live arta'. Na 
srečo imam dobro podporo 
v prijateljici, režiserki Vidi 
Cerkvenik Bren, ki sodeluje 
pri projektu in bo spremlja-
la celoten potek. Seveda ne 
na mestu samem, temveč s 
pomočjo pogovorov in mo-
jih zapiskov in ugotovitev.« 
Vsak posamezni termin se 
bo odvijal brez radovednih 
oči gledalcev – zgolj iz oči v 
oči z umetnico.

V trenutku zbližanja
V akciji Odprti atelje Likovnega društva Kranj se 
bo s projektom V trenutku zbližanja predstavila 
kiparka Martina Marenčič.



13Gorenjski glas
torek, 16. marca 2021 ŠPORT IN REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Jože Marinček

Hotemaže – Aleš Mertelj iz 
Hotemaž pri Preddvoru je 
po dolgih letih posvečanja 
nogometu, ki ga je kot petle-
tni fantič začel trenirati v NK 
Visoko, ga nadaljeval v NK 
Triglav, NK Koper in dolgih 
devet sezon v NK Maribor, 
nato še pol leta na Češkem in 
dve sezoni v NK Triglav, kon-
čal uspešno kariero. V njej 
je bil tudi član slovenske re-
prezentance, za katero je odi-
gral šestnajst tekem. Tudi po 
koncu kariere ostaja v nogo-
metu, a v drugačni vlogi.

Pridružil se je strokovni 
ekipi v NK Maribor, ki jo vodi 
Saša Gajser. »Prejel sem klic 
in vabilo športnega direktor-
ja na sestanek, v katerem mi 
je bil predstavljen projekt z 
namenom, da se pridružim 
delu s prvo ekipo. Z vsem 
spoštovanjem in odgovor-
nostjo do kluba sem ponud-
bo sprejel. Način dela, ki ga 
klub takšne veličine zahteva, 
mi je dobro znan. Moji načr-
ti za prihodnost so tako pos-
tali sedanjost, veselim se no-
vega izziva in storil bom vse, 
da v novi vlogi prispevam 
svoj delež,« je odločitev po-
jasnil 34-letni Aleš Mertelj 
in nadaljeval: »Polovičarstva 
ni, takšno delo zahteva stood-
stotno predanost. Zato tudi 

prekinjam aktivno igranje 
nogometa. V preteklih mese-
cih, ko je bilo kar nekaj nego-
tovosti o nadaljnjem igranju 
v tem nepredvidljivem času, 
se mi je vedno bolj postavlja-
la v ospredje ravno ta ideja, 
da nadaljujem v trenerskih 
vodah. Že skozi kariero mi 
je bil poleg igranja velik izziv 
tudi razumeti delo trener-
ja, način dela, razmišljanja 
o določenih situacijah, kako 
postati še boljši in v vsakem 

pogledu napredovati. Ob so-
delovanju z res vrhunskimi 
trenerji sem imel to čast in 
srečo, da sem se lahko veliko 
naučil o tem, kako pomagati 
igralcem, da se lahko izrazijo 
na igrišču ter pokažejo svojo 
kvaliteto, ki pa jo je treba po-
trjevati z vsakdanjim delom. 
Od danes dalje tudi z mojo 
pomočjo ob igrišču.« Mer-
telj se rad spomni tudi prijet-
nih trenutkov, ki jih je preži-
vel kot nogometaš v klubu, v 

katerem je sedaj v drugačni 
vlogi. »Nepozabno doživetje 
je bilo zame, ko smo se s klu-
bom uvrstili v evropsko ligo. 
Igrati na igrišču, kot je bilo 
takrat v škotskem Glasgowu, 
je nepozabno. In nato vsa tek-
movanja tako v ligi prvakov 
kot tudi drugje so pustila pol-
no lepih vtisov.« 

Svoj ognjeni krst v novi 
vlogi je doživel v četrtek na 
tekmi s Koprom, ki so jo no-
gometaši Maribora dobili 
s 4 : 2. V nedeljo so igrali z 
nogometaši Mure v Murski 
Soboti. »Mura je kvalitetno 
moštvo s kvalitetnim in stro-
kovnim vodstvom. Za vsako 
tekmo se pripravijo odlično 
in vedo, kaj hočejo. Tudi mi 
smo se za tekmo dobro prip-
ravljali in gremo nanjo s ci-
ljem, da zmagamo in še nap-
rej ostajamo v boju za naslov 
državnega prvaka,« je Mer-
telj razmišljal pred tekmo, ki 
se je končala brez zadetkov. 

Aleš Mertelj zagovarja 
tezo, da dva para oči vidita 
več kot eden, zato bo še kako 
pomemben člen moštva, 
ki si želi dokazovanja tako 
doma kot na tujem in da se 
Maribor vrne na pota, kjer je 
v preteklosti že bil. Za Mari-
bor je odigral 308 tekem in 
je član elitnega t. i. vijol'čne-
ga kluba »top 10« po številu 
nastopov.

Mertelj ostaja v nogometu
Aleš Mertelj se je odločil končati nogometno kariero, saj se je pridružil strokovni ekipi v NK Maribor,  
ki jo vodi Saša Gajser.

Aleš Mertelj (v ospredju), ko je igral še za NK Triglav. Zdaj 
se je znova preselil v NK Maribor, in sicer v strokovni štab. 
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Zgodovina Pokala Vi-
tranc se je začela daljnega 
leta 1961, smučarsko tek-
movanje, znano pod ime-
nom Bukovniški smuk, ki 
so ga v Podkorenu organizi-
rali že od leta 1949, je z za-
nosom smučarskih navdu-
šencev postal prvo sloven-
sko prizorišče s tekmo v alp-
skem smučanju, ki jo je pod 
svoje okrilje vzela Medna-
rodna smučarska zveza. Ne 

glede na vse letošnje ome-
jitvene ukrepe je nekaj os-
talo tradicionalno: tekmo-
valni program. V soboto je 
bil veleslalom, v nedeljo pa 
še slalom. Vremenske raz-
mere so bile povsem različ-
ne. Če je bilo v soboto tudi 
sončno, sta v nedeljo tekmo-
valce spremljala sneženje in 
slaba vidljivost. Tudi na sto-
pničke so oba dneva stopi-
li različni smučarji. V ve-
leslalomu so bili najhitrej-
ši Švicarja Marco Odermatt 

in Loic Meillard ter Avstrijec 
Stefan Brennsteiner, Štefan 
Hadalin je bil 18., Žan Kra-
njec 22., v slalomu pa so 
prva tri mesta osvojili Fran-
coza Clement Noel in Vic-
tor Muffat Jeandet ter Švi-
car Ramon Zenhaeusern. 
Hadalin je bil 25., Kranjec, 

Aljaž Dvornik in Tijan Ma-
rovt pa so tekmovanje kon-
čali že po prvi vožnji.

Na podkorenski strmini 
se Slovenci tokrat niso znaš-
li najbolje. Delno je priča-
kovanja zadovoljil le Hada-
lin, predvsem z drugim ča-
som druge veleslalomske 
vožnje. »Prva vožnja je bila 
dobra za informacije za na-
pad v drugi. Slednjo je pos-
tavil švicarski trener, ki je 
imel vodilnega po prvi in je 
v bistvu samo prestavil vra-
ta, zamiki in hitrost pa so os-
tali enaki, tako da mislim, da 

sem se zelo dobro prilago-
dil v drugem teku in naredil 
zelo solidno vožnjo,« je po-
jasnil Vrhničan. Veliko več 
si je želel Žan Kranjec. »V 
drugi vožnji sem imel bolj-
ši občutek, da sem popravil 
napake iz prve, ki so povzro-
čile izgubo časa. Kot kaže, 

danes nisem imel tiste hi-
trosti, ki bi si jo želel. Moral 
bom vse skupaj pogledati in 
analizirati, kaj je šlo narobe, 
kaj bi moral bolje narediti. 
Tako je. Treba je iti naprej,« 
pa je po veleslalomu povedal 
smučar iz Bukovice pri Vo-
dicah. Klemen Bergant, tre-
ner moške A-ekipe za teh-
nične discipline, je pozitiv-
no oceno dal le Hadalinu. 
»Odpeljal je enega svojih 
boljših veleslalomov, v dru-
gem teku je bil hitrejši samo 
tisti, ki je bil danes za tri raz-
rede boljši od vseh drugih. S 

tem rezultatom je tudi kon-
čal med najboljšimi tride-
setimi veleslalomisti, vemo 
pa, da je začel s sedemde-
setega mesta na FIS-lestvi-
ci. Pri Žanu se je danes po-
kazala cela sezona, vse nje-
gove težave so prišle na pla-
no, take in drugačne. Se je 
boril, a ni našel tistega pra-
vega načina, s katerim si bil 
lahko hiter. Ni se znašel ne 
na prvi ne na drugi progi. Če 
sem odkrit, sem to pričako-
val že kakšno tekmo prej, od 
takrat, ko se je vrnil na sve-
tovnem prvenstvu.« 

V slalomu so bile razme-
re povsem drugačne – s sne-
ženjem in slabo vidljivostjo. 
»Bila je težka tekma, pred-
vsem prvi tek z vidika vidlji-
vosti. Fantje so zelo malo vi-
deli predvsem v spodnjem 
delu, ki pa je tu najtežji. Or-
ganizatorji so naredili vse, 
kar so lahko, to je šport na 
prostem. Tudi take tekme 
pridejo, v takih razmerah tre-
niramo. Bilo je težko, a težko 
za vse,« je bil Bergantov ko-
mentar. Hadalinu se je uspe-
lo uvrstiti v drugi tek, Kranjec 
pa je bil v prvi vožnji prepo-
časen. 

Pred alpskimi smučarji je 
še finale svetovnega pokala v 
Lenzerheideju v Švici.

Obletnica brez slovenskega uspeha
31. stran

Žan Kranjec je od letošnjega jubilejnega Pokala Vitranc 
pričakoval več kot 22. mesto v veleslalomu. 
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Maja Bertoncelj

Kranj – Engadin v Švici je 
bilo zadnje prizorišče tekem 
svetovnega pokala smučar-
skih tekačev v sezoni. Za 
vedno bo ostal v spominu 
Anamarije Lampič, saj je 
prejela mali kristalni globus 
za zmago v skupnem seštev-
ku sprintov.

»Zadnje tekme ne bom nič 
komentirala. Šla sem čisto po 
svoje. Rekla sem si, da grem 
do cilja, tam me čaka kristalni 
globus in komaj čakam, da ga 
dobim. Sezona je bila zame 
fantastična, nadpovprečna, 
nekaj ekstra! Nisem pričako-
vala, da bom tako dobra, a oči-
tno dobro delam, dobro tre-
niram in upam, da bo šlo tako 
tudi naprej,« je športnica iz 
Valburge povedala po nasto-
pu v zasledovanju na trideset 

kilometrov v prosti tehniki. 
Zaključila jo je na 55. mes-
tu, dan prej je bila na deset 
kilometrov v klasični tehniki 
enajsta. Lampičeva je po Pe-
tri Majdič druga Slovenka z 
malim kristalnim globusom 
za skupno zmago v sprinter-
skem seštevku svetovnega 
pokala. 

Globus in dve bronasti 
medalji s svetovnega prven-
stva je včeraj prinesla do-
mov, kjer so jo sprejeli naj-
bližji. Čeprav je sezone ko-
nec, tekaških smuči še ne 
bo odložila. »Zagotovo bom 
zdaj startala še na kakšni do-
mači tekmi, na državnem 
prvenstvu. Potem pa si bom 
vzela čas za alpske smuči in 
za turno smučanje. Šele po-
tem bo čas za počitek po se-
zoni,« je dejala članica TSK 
Triglav Kranj.

Komaj čakala globus
Smučarski tekači so zaključili sezono, v kateri je 
bil najboljša sprinterka Anamarija Lampič.

Kranj – Nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi so 
odigrali tekme 27. kroga. 
Domžalčani so gostovali v 
Kidričevem pri NK Aluminij. 
Domačini so zmagali z 1 : 0. 
Na lestvici so Domžalčani 
kljub porazu ostali na četr-
tem mestu. Jutri in v četrtek 
bodo še tekme osmine fina-
la Pokala Pivovarna Union. V 
četrtek se bo ob 16. uri na no-
gometnem igrišču Športnega 
centra Kranj začelo srečanje 
med nogometaši Triglava 
Kranj in Celja, Domžale pa 
odhajajo na gostovanje k 
ekipi Beltinci Klima Tratnjek. 

Poraz Domžalčanov

Kranj – Za hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski ho-
kejski ligi nove domače tekme. V četrtek so gostili ekipo SHC 
Fassa Falcons in zmagali z 1 : 0 (1 : 0, 0 : 0, 0 : 0), v sobo-
to hokejiste HC Ghardenia valgardena.it in jih po podaljšku 
premagali s 5 : 4 (0 : 3, 2 : 0, 2 : 1, 1 : 0), v nedeljo pa še Steel 
Wings Linz. Po podaljšku so izgubili z 1 : 2 (0 : 1, 1 : 0, 0 : 0, 
0 : 1). Na lestvici vodi HK SŽ Olimpija, Jeseničani so drugi. V 
četrtek bodo gostovali pri Wipptal Broncos Weihenstephan. 
Hokejisti v Mednarodni hokejski ligi pa so v soboto odigrali 
drugi tekmi polfinala končnice. V Celju so pri HK True Celje 
gostovali hokejisti HK Triglav. Gorenjci so bili boljši s 3 : 6 (3 
: 1, 0 : 3, 0 : 2) in v zmagah povedli z 2 : 0. V Zalogu so hoke-
jisti HK MK Bled s 3 : 2 (0 : 1, 1 : 1, 2 : 0) izgubili s HK Slavija 
Junior, rezultat v zmagah pa je 1 : 1. Tretji tekmi bosta danes.

Jeseničani do zmag in poraza, triglavani v vodstvu

Kranj – Sezono svetovnega 
pokala so zaključili tudi te-
lemark smučarji. Jure Aleš je 
v Thyonu v Švici v klasiku že 
šestič v tej sezoni prišel na 
oder za zmagovalce. Osvojil 
je drugo mesto, kar je tudi 
njegova uvrstitev v seštev-
ku te discipline. Na tekmi v 
sprintu je bil peti, paralelni 
sprint pa je bil odpovedan. 
Aleš je v skupnem seštevku 
svetovnega pokala četrti. Jutri 
se bo začel vrhunec sezone, 
in sicer svetovno prvenstvo v 
švicarskem Melchsee-Fruttu.

Šeste stopničke Aleša

Na jubilejnem, šestdesetem Pokalu Vitranc je 
najboljšo slovensko uvrstitev z osemnajstim mestom v 
veleslalomu dosegel Štefan Hadalin.
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Pobeg iz realnosti
Z ogromnim nahrbtni-

kom na eni in smučkami 
na drugi rami stopim z ni-
halke in vase globoko po-
tegnem svež oster zrak. Ve-
čeri se, z neba pa rahlo nale-
tavajo drobne snežinke. Hit-
ro si oprtam nahrbtnik, na-
taknem smuči in se pože-
nem za Nejcem, ki je že iz-
ginil proti zadnjemu Voglu. 
Vijugava po sveže potegnje-
ni progi, se poganjava v klan-
ce, zadihana snameva smu-
či in kar peš trmasto zagri-
zeva v zadnjo strmino. In jo 
le zagledava, skrito med beli-
mi »kuclji«, hišico iz temne-
ga lesa z rdečimi okni in ze-
lenimi polkni, izpred kate-
re nama veselo maha Jan. 
Na kotni mizi je že postav-
ljen lonec s testeninami in 
še eden s toplo juho, zraven 
pa kraljuje debel hlebec do-
mačega kruha.

Dni do »pobega iz realno-
sti« sem nestrpno odšteva-
la, vse odkar naju je nekaj te-
dnov prej s predlogom raz-
veselil Jan. Izboril si je prost 
konec tedna, hišico pla-
ninskega društva, povabil 
še Žana in Ino in tako smo 
skupaj uživali v treh prek-
ratkih dnevih na idiličnem 
Voglu. Brez vode, brez elek-
trike in brez interneta – bal-
zam za dušo, ki je bila tako 
zelo naveličana te edine po-
vezave s svetom, a je tokrat 
oživela, srce in oči pa so opa-
zile prej spregledane trenut-
ke. In tako smo se v sveža jut-
ra prebujali ob vonju kave, ki 
jo je skuhal prvi, ki so ga ob 
zgodnjih urah zamikale sve-
že potegnjene strmine, na 
popoldanski pavzi navduše-
no razpredali o smučarskih 
užitkih po nežnem pršiču, 
ki se mu Nejc kar ni mogel 

upreti, nastavljali lica tople-
mu soncu ter zvečer v tišini 
opazovali z milijoni drobnih 
zvezdic posuto nebo. 

In prav večeri so bili tisti 
najlepši, ko smo prijetno ut-
rujeni od celodnevne smu-
ke sedeli pred hišico in spre-
mljali utapljanje sonca za 
zadnjimi vrhovi in vztraja-
li vse do trenutka, ko sta nas 
mraz in tiho oglašanje že-
lodca pregnal v toplo notra-
njost. Tam je v štedilniku 
na drva že na vso moč pra-
sketalo, v loncu je brbotala 
»juha iz vrečke«, fantje pa 
so v pečico porinili še pikan-
tne klobasice in poln pekač 
prebranca. Pogovor tako kot 
ogenj ni nikoli potihnil, zdi 
se, da se je v zadnjih, na pog-
led tako dolgočasnih in eno-
ličnih mesecih nabralo toli-
ko novega, omembe vredne-
ga, razpravljati je bilo treba 

o potepih v preteklosti in o 
pričakovanjih svetlejše pri-
hodnosti. 

Medtem ko se je nad šte-
dilnikom sušila premočena 
smučarska oprava, so se pri 
kotni mizi ob plinski svetil-
ki kovali načrti za poletje in 

ponovna druženja v majhni 
kočici, druženja brez vsilji-
vega interneta, druženja ob 
dobrem vinu in slastni hra-
ni, kovali so se načrti za poto-
vanja in izlete, za užitke, ob 
katerih zaigra srce in zavri-
ska duša.

Prav lep smučarski pozdrav z vrha Šije

Jelena Justin

Pokljuka je odlično izho-
dišče za ture v visokogorje. 
V teh dneh so vrhovi odeti še 
v več kot dvometrsko snežno 
odejo in vzpon zahteva po-
polno zimsko opremo, kar 
pomeni dereze in cepin. Ni-
kakor ne derezice oz. verige. 
To imejte v mislih, ko se op-
ravljate v visokogorje.

Na današnji turi bomo 
obiskali Veliki Selišnik, ki 
je v kopnih razmerah lahko 
dostopen vrh, na katerega si-
cer ne pelje markirana pot. 
Le vedeti je treba, kje je treba 
zaviti z markirane poti. Pozi-
mi je vzpon morda lažji, ker 
običajno sledimo smučini, 

ki so jo potegnili turni smu-
čarji. V tem primeru seveda 
ne hodimo po smučini, am-
pak zraven. 

Izhodišče vzpona je Rud-
no polje. Po zasneženi ma-
kadamski cesti se sprehodi-
mo po spodnjega dela smu-
čišča (ki ne deluje) in se zač-
nemo vzpenjati po njego-
vem levem robu. Po prvem 
delu vzpona pot zavije levo 
in se bolj strmo začne dvigo-
vati po zgornjem delu smu-
čišča. Na vrhu smučišča po-
zimi poteka pot kar po grab-
nu navzgor, malce drugače 
kot poleti, ko začne zavijati 
desno. 

Ko dosežemo planino 
pod Plesiščem, na razcepu 

nadaljujemo desno pro-
ti Kačjemu robu, pot narav-
nost gre proti Viševniku. Pot 
proti Kačjemu robu se zmer-
no dviguje skozi rušje. Niti 
nimamo občutka pridobi-
vanja višine, a ta se kar na-
bira. Kmalu smo na severni 
strani Viševnika. Spuščamo 
se v dolinico pod Viševni-
kom. Poleti bi bil pred nami 
travnat, a kraški svet, s šte-
vilnimi škrapljami, na kon-
cu katerega zagledamo Mali 
Draški vrh, vzhodno od nje-
ga je vrh brez imena, še bolj 
vzhodno je Veliki Selišnik, 
za njim pa se skriva Debeli 
vrh. Zimska podoba je sko-
raj pravljična, saj je trenu-
tno še vse zalito s snegom. 

Spustimo se v kotanjo pod 
Viševnikom, ki jo obhodimo 
po desni strani. Smučine, 
ob katerih hodimo, se raz-
cepijo: leva gre proti Srenj-
skemu prevalu, mi pa sledi-
mo smučini v desno. Naj na 
tem mestu poudarim, da ni-
koli pozimi ne obiskujemo 
tistih vrhov, na katerih nis-
mo stali poleti. Zakaj? Zato, 
ker pogosto zimske poti po-
tekajo drugače kot poletne 
in predvsem je zimska po-
doba gora bistveno drugač-
na od poletne. Če se pozimi 
spusti še megla, je orienta-
cija zelo zahtevna, da ne re-
čem skoraj nemogoča. Veli-
ki Selišnik je vrh, ki ga vidi-
mo na svoji desni strani in 
ki se mu počasi približuje-
mo. Pravzaprav hodimo po 
svetu, ki je poleti poraščen 
z rušjem. Poletna pot pote-
ka povsem drugje. 

Ko se začnemo po preč-
ni poti vzpenjati proti Veli-
kemu Selišniku, je pot naj-
bolj zahtevna. Prečka je iz-
postavljena in zdrs ne bi bil 
prijeten. Pozimi je kakšna 
tovrstna prečka lahko tudi 
nevarna zaradi možnosti 
plazu oz. zdrsa snega, če so 
temperature bolj visoke. 

Na vrhu Velikega Seli-
šnika je eden lepših kri-
žev v naših gorah, teme 
gore pa postreže s čudovi-
tim razgledom: pred seboj 
zagledamo Viševnik, ka-
mor se običajno vijejo tru-
me ljudi, na dosegu roke je 
Mali Draški vrh, ki je pozi-
mi zelo zahtevna tura, vi-
dimo Triglav s Planiko in 
Kredarico pa Rjavino, Luk-
njo Pečjo in Dimniki, na 
severni strani pa se razpro-
stira greben od Debelega 
vrha, Mrežc, Lipanskega 
vrha do Debele peči. Če je 
vreme optimalno, vidimo 

tudi Karavanke in Kam-
niško-Savinjske Alpe. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona. 

Če bi bili turni smučarji, 
bi se na Veliki Selišnik lah-
ko povzpeli tudi mimo Ma-
lega Selišnika, a ta orienta-
cija je malce zahtevnejša, 
predvsem pa je zahtevnejši 
vzpon za nekoga, ki gre peš. 
Skratka, ne pozabite na zim-
sko opremo in srečno!

Nadmorska višina: 1956 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Selišnik (1956 m n. m.)

Redko obiskan vrh
Ko se snežne razmere stabilizirajo, ko ne grozijo več plazovi, so vrhovi nad 
Pokljuko množično obiskani. Vrhovi so zanimivi tako za »pešake« kot tudi za 
turne smučarje. In kljub obljudenemu izhodišču lahko najdemo mir in tišino.

Pogled na Mali Draški vrh s Kačjega roba / Foto: Jelena Justin

Veliki Selišnik z dobro vidnim pobočjem, ki ga prečimo / Foto: Jelena Justin

Križ na vrhu Velikega Selišnika / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Nedavna prometna 
nesreča, v kateri je na ces-
ti Šenčur–Britof po trku s 
srno umrl voznik motorne-
ga kolesa, je bila le vrh »lede-
ne gore«, ki jo predstavljajo 
trki motornih vozil z divjad-
jo. V Sloveniji po podatkih iz 
lovsko upravljavskih načrtov 
na leto v trkih z vozili pogi-
ne od 3600 do 4800 srnja-
di, od 100 do 120 jelenjadi, 
od 60 do 150 divjih prašičev, 
do deset damjakov, gamsov 
in muflonov ... Vseh trkov je 
še nekoliko več, po nekaterih 
trkih namreč divjadi ne naj-
dejo ali se ta le poškoduje. 

Vsaka sedma srnjad 
pogine na cesti

Po podatkih kranjske ob-
močne enote Zavoda za goz-
dove Slovenije je bilo v Go-
renjskem lovsko uprav-
ljavskem območju v obdob-
ju 2015–2020 na leto pov-
prečno 916 trkov vozil z div-
jadjo, od tega 596 s srnjad-
jo, 147 z lisicami, 66 z jazbe-
ci, 39 s poljskimi zajci, 38 s 
kunami belicami in 19 z je-
lenjadjo, preostalo pa z div-
jimi prašiči, gamsi, vidrami, 
sivimi vranami, racami mla-
karicami, kunami zlaticami 
in zlatimi šakali. Pri srnja-
di so povprečne letne izgu-
be zaradi cestnega prome-
ta predstavljale skoraj 14 od-
stotkov povprečnega letne-
ga odvzema iz lovišč, pri lisi-
cah deset odstotkov, pri jaz-
becu kar 43 odstotkov, pri 
poljskem zajcu dvajset od-
stotkov, pri kuni belici 25 od-
stotkov ... 

Kje je največ trkov z 
divjadjo

Kot pojasnjuje Miran 
Hafner iz kranjske območ-
ne enote zavoda za gozdo-
ve, ima vsaka vrsta divjadi 
svoj ritem gibanja v prosto-
ru, premike živali in s tem 
tudi prehajanje čez ceste pa 
lahko spodbudijo tudi ljud-
je med rekreiranjem in nabi-
ranjem plodov. Število trkov 
divjadi z vozili je odvisno od 
več dejavnikov – gostote ce-
stnega omrežja, gostote pro-
meta, hitrosti vozil, vrste 
divjadi, vrste okolja ob ces-
ti (njiva, travnik, gozd ...). V 
Sloveniji in tudi na Gorenj-
skem je med vsemi vrstami 
parkljaste divjadi v trkih naj-
pogosteje udeležena srnjad, 
daleč za njo sta po številu je-
lenjad in divji prašič. Število 

trkov s srnjadjo se zmanjšu-
je, v zadnjih petnajstih do 
dvajsetih letih se je zmanjša-
lo od 900 do 950 na od 500 
do 550. Poleg parkljaste div-
jadi je na Gorenjskem tudi 
precej druge povožene div-
jadi – lisic, jazbecev, kun be-
lic, poljskih zajcev ... Največ 

trkov s srnjadjo je na Gorenj-
skem v Zahodnih Karavan-
kah (v Zgornjesavski dolini) 
in v severnem delu Ljubljan-
ske kotline (v ravninskem 
delu med Kranjem, Dom-
žalami in Ljubljano), kjer iz-
gube srnjadi zaradi prome-
ta predstavljajo 23 odstotkov 

celotnega odvzema iz lovišč; 
na območju Jelovice z obro-
bjem je ta delež 11-odstoten, 
v Poljanski dolini z Dolomiti 
pa 10-odstoten. Največ trkov 
z jelenjadjo je v Zgornjesa-
vski dolini, sicer pa tudi v Bo-
hinju, v Selški dolini, v dolini 
Kokre ter na kranjski ravni-

ni. Največ srnjadi je povože-
ne spomladi – aprila in maja, 
največ jelenjadi in divjih pra-
šičev pa jeseni in na začetku 
zime. Največ trkov je v jutra-
njih in večernih urah, to je v 
času, ki sovpada s prehran-
skimi navadami večine div-
jadi.

Različni ukrepi za 
odvračanje divjadi 

Kako zmanjšati število 
trkov vozil z divjadjo? Kot 
pojasnjuje Miran Hafner, so 
najbolj zanesljive varovalne 
ograje, večinoma postavlje-
ne ob avtocestah, ki pa tudi 
niso »stoodstotne«, saj jih 
nekatere vrste divjadi lah-
ko preplezajo ali preskočijo, 
poleg tega prekinjajo selit-
vene poti divjadi in ožijo nji-
hov življenjski prostor. V lo-
viščih uporabljajo za odvra-
čanje divjadi od prečkanja 
ceste tudi svetlobna in zvoč-
na sredstva ali kombinacijo 
obeh vrst sredstev. Zvočne 
odvračalne naprave se akti-
virajo ob približevanju vozi-
la, pri tem pa z oddajanjem 
zvoka visokih frekvenc od-
vrnejo živali od prečkanja 
ceste. Modri odsevniki, ki 
jih postavljajo ob cestah, po 
tem, ko jih vozilo obsveti, lo-
mijo svetlobo proč od ces-
te, živali takrat zastanejo in 
prečkajo cesto šele takrat, 
ko se vozilo oddalji. V upo-
rabi so tudi vonjavne ograje 
s količki, na katerih so sno-
vi z neprijetnimi vonjava-
mi, ki divjad odvračajo od 
tega, da bi se približala cesti. 
Za zmanjšanje izgub so po-
membni tudi postavitev pro-
metnih znakov, ki opozarja-
jo voznike na možnost pre-
hajanja divjadi ali omejuje-
jo promet na lokacijah, kjer 
so prehajanja divjadi najpo-
gostejša, odgovornost vozni-
kov, da spoštujejo tovrstne 
prometne znake, pa tudi od-
govornost načrtovalcev, gra-
diteljev in vzdrževalcev cest, 
da pri tem upoštevajo značil-
nosti divjadi.

Vsako leto na cestah več kot 
devetsto trkov z divjadjo
V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju je bilo v obdobju 2015–2020 na cestah na leto povprečno 
več kot devetsto trkov divjadi z motornimi vozili, v katerih je divjad poginila. V trkih je najpogosteje 
udeležena srnjad, ki je tudi sicer najštevilnejša.

Miran Hafner

V trkih z vozili je najpogosteje udeležena srnjad. / Foto: Gorazd Kavčič

V trkih motornih vozil z divjadjo nastaja škoda – 
divjad pogine ali se poškoduje, poškodbe so na vozilih, 
vozniki in njihovi sopotniki se lahko poškodujejo ali 
celo umrejo. Novejše ekonomske analize kažejo, da 
pri trku parkljaste divjadi z motornimi vozili nastane 
povprečno od 2000 do 2500 evrov škode, pri tem pa 
so v znesek škode vključeni tudi stroški zdravljenja 
poškodovanih udeležencev nesreče, stroški zaradi 
izgube delovne zmožnosti za določen čas in drugi 
stroški.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne januarja letos za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plača-
le v povprečju 30,70 evra za 
sto kilogramov, kar je bilo za 
15 centov ali 0,49 odstotka 
manj kot mesec prej. Ker je 
mleko v povprečju vsebovalo 

4,25 odstotka maščobe in 3,53 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odkup-
na cena 34,31 evra in je bila 
za 38 centov ali za 1,1 odstotka 
nižja kot decembra lani. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 27,86 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 31,95 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka 
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede 
na dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska
December 2012  31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06  36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017  32,87 35,25 28,63 32,97
December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95
December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16
December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56
Januar 2021 30,70 34,31 27,86 31,95

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den sprejela odlok, na pod-
lagi katerega bodo pridelo-
valci jabolk lahko uveljavlja-
li nadomestilo za izpad do-
hodka, ki so ga utrpeli zara-
di posledic epidemije covi-
da-19. Izračuni so pokazali, 
da so pridelovalci pri hektar-
skem pridelku jabolk od tri-
deset do štirideset ton utrpe-
li od 39 do 60 odstotkov iz-
pada dohodka v primerjavi z 
letnim povprečjem v obdob-
ju 2017–2019. Dohodek se 
jim je zmanjšal zaradi manj-
ših možnosti prodaje jabolk 
hotelom, restavracijam, tr-
govinam, javnim zavodom 
in drugim porabnikom sad-
ja, višjih stroškov skladišče-
nja in hlajenja jabolk, do-
datnih stroškov za zagota-
vljanje zaščitne opreme in 

testiranja, večje porabe de-
lovnih ur, poslabšanja ka-
kovosti jabolk in znižanja 
cene. Finančno nadomesti-
lo bo znašalo dva tisoč evrov 
na hektar intenzivnega sa-
dovnjaka, do pomoči v sku-
pnem znesku nekaj več kot 
štiri milijone evrov bo po 
oceni ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no upravičenih 491 sadjar-
jev. Če so v obdobju od 1. ok-
tobra lani do 31. januarja le-
tos prejeli mesečni temeljni 
dohodek, se jim bo finančno 
nadomestilo zmanjšalo za 
znesek tega dohodka. Izpad 
dohodka sicer lahko uveljav-
ljajo le pridelovalci jabolk za 
intenzivne sadovnjake, ki so 
vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev, pri tem pa je 
pogoj, da imajo najmanj pol 
hektarja intenzivnega nasa-
da jablan.

Sadjarjem nadomestilo 
za izpad dohodka 

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 
javni razpis za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodar-
stev na podnebne spremembe prejela 112 vlog, s katerimi so 
kmetije zaprosile za 12,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. 
Odobrila je le 36 vlog in izdala odločbe o dodelitvi 4,6 mili-
jona evrov. Preostale vloge je zavrnila zaradi porabe denarja 
oziroma prenizkega števila doseženih točk.

Pomoč pri prilagoditvi na podnebne spremembe

Kranj – Vlada je na nedavni seji za novega državnega sekre-
tarja na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
imenovala Aleša Irgoliča, ki je bil od leta 2005 zaposlen na 
agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, nazadnje kot 
vodja sektorja za neposredna plačila. Vlada je imenovala tudi 
novega generalnega direktorja uprave za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin, to je postal Matjaž Guček, ki je v 
upravi zaposlen od leta 2000 dalje, nazadnje je bil namestnik 
generalnega direktorja in vodja veterinarske službe.

Kadrovske menjave na kmetijskem ministrstvu
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Simon Šubic

Bled – V petek dopoldne se je 
v Blejskem jezeru utapljala 
občanka. Iz vode so jo rešili 
blejski policisti in gasilci ter 
domačin s čolnom, so sporo-
čili s Policijske uprave Kanj. 
Eden od policistov je namreč 
brez odlašanja skočil v lede-
no mrzlo jezero in osebo nad 
gladino držal do prihoda čol-
na, kamor sta jo povlekla 
skupaj z domačinom, pri iz-
nosu zelo podhlajene osebe 
iz vode pa so pomagali tudi 
blejski gasilci. Na kraj so bili 
takoj napoteni tudi reševalci 

Nujne medicinske pomoči 
Bled, ki so žensko odpelja-
li v bolnišnico. »Okoliščine 
dogodka policisti še prever-
jajo, gre pa za dogodek brez 
znakov tuje krivde,« je po-
vedal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Ena od prič je za Gorenj-
ski glas povedala, da je med 
sprehodom v bližini proto-
kolarnega objekta Zlatorog 
zagledala v vodi žensko, ki 
se je držala za veje drevesa, 
nagnjenega nad gladino je-
zera. Delovala je zelo pod-
hlajeno in neodzivno. Spre-
hajalec se je takoj napotil na 

pomoč, a so se v tistem tre-
nutku že pripeljali policisti 
in gasilci, ki so utapljajočo 
žensko hitro začeli reševati. 
»Tam je bila tudi sprehajal-
ka psa. Ona je najverjetneje 
tudi obvestila reševalce, da 
se ženska utaplja v jezeru,« 
je še povedal. 

Policisti se zahvaljuje-
jo prijaviteljici za takojšnjo 
prijavo dogodka in čestita-
jo občanu, policijskim in 
gasilskim kolegom ter re-
ševalcem za hitro pomoč 
in odlično opravljeno na-
logo. »Ključno vlogo poleg 
neposredne pomoči v takih 

trenutkih odigra tudi ta-
kojšnja prijava dogodka in 
izredno hitra izmenjava in-
formacij med pristojnimi 
centri za sprejem nujnih kli-
cev na številkah 112 in 113,« 
je povedal Kos.

Gorenjski policisti pou-
darjajo, da je varovanje živ-
ljenja, zdravja in premože-
nja ljudi tisto poslanstvo po-
licije, ki se ne bo nikoli spre-
menilo, s takšnimi dejanji, 
kot je bilo petkovo, pa skupaj 
s kolegi sorodnih poklicev to 
samo še dodatno potrjuje-
jo. »Zavezani smo pomagati 
ljudem in to je tisto, kar stoji 

pred nami, ko se pogledamo 
v ogledalo. Zato vedno smo 
in bomo pomagali vsakemu, 

ki potrebuje našo pomoč, če-
tudi se moramo ob tem izpo-
staviti,« so razložili. 

Iz jezera rešili utapljajočo se žensko
Iz ledeno mrzlega Blejskega jezera so v petek dopoldne rešili že zelo podhlajeno žensko. 

Močno podhlajeno žensko sta iz ledeno mrzle vode rešila 
blejski policist in domačin, ki se je pripeljal s čolnom. 
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Simon Šubic

Kranj – Na včerajšnjem pre-
dobravnavnem naroku na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču je 32-letni Matevž Meg-
lič z območja Škofje Loke 
priznal, da je 4. januarja le-
tos poskušal s kuhinjskim 
nožem doma vzeti življenje 
svojemu očetu. Sodnica An-
drijana Ahačič ga je obsodi-
la na osem let zapora in mu 
izrekla stranski ukrep pre-
povedi približevanja očetu 
na manj kot dvesto metrov 
ali komuniciranja z njim za 
dobo treh let po prestani za-
porni kazni. Prav tako se v 
tem času ne bo smel pribli-
žati domu na manj kot dves-
to metrov. Do začetka pres-
tajanja zapora mu je sodišče 
tudi podaljšalo pripor zaradi 
ponovitvene nevarnosti.

»Do tega, kako sem živel 
in kar se je zgodilo, sem kri-
tičen. Obžalujem, takrat se 
nisem zavedel pomena svo-
jega dejanja. To je bilo stor-
jeno v sekundi, v čustvenem 
afektu, ni bilo storjeno iz 
sovraštva. Obžalujem, da ni-
sem staršev bolj spoštoval, 
saj so mi vendarle dali živ-
ljenje. Predvsem pa očeta,« 
je povedal 32-letnik, ki pra-
vi, da si želi po vrnitvi iz za-
pora urediti življenje in naj-
ti redno zaposlitev. Te sicer 
doslej še nikdar ni imel. Prav 
tako namerava obiskovati te-
čaj za obvladovanje jeze, za-
radi osebnostne motnje, ki 
jo je pri njem ugotovil tudi 
sodni izvedenec za psihia-
trijo, se je pripravljen tudi 
hospitalizirati. Zaradi obvla-
dovanja jeze je bil tudi v zad-
njem letu že trikrat na bol-
nišničnem zdravljenju v Be-
gunjah. »Verjetno bom šel 

sprva tudi živet v kakšno sta-
novanjsko skupnost,« je na-
povedal obtoženi, sicer uži-
valec prepovedanih drog. 
Povod za januarski prepir 
naj bi bila pečka, za katero je 
prosil očeta, ker ga je zeblo. 
A obtoženi je v isti sapi de-
jal, da pečka ni bila razlog 
za njegovo dejanje: »To se je 
zgodilo, ne znam sploh od-
govoriti, zakaj. Verjetno me 
je zavrnil in sem imel neko 
fiksno idejo, tega se tedaj ni-
sem zavedal.«

Tožilka Perkova je v zak-
ljučni besedi opozorila, da 
obtoženi že od leta 2014 iz-
vaja nasilje nad svojimi dru-
žinskimi člani, dosedanje 
kazni, tudi zaporne, pa pri 
njem doslej niso dosegle 
svojega namena, prav tako 
se ni držal izrečenih pre-
povedi približevanja in ko-
municiranja z oškodovanci. 
»Takoj po prestanih zapor-
nih kaznih se je vrnil domov 

in nasilje nadaljeval, pa ne 
samo to – s potekom časa ga 
le še stopnjuje,« je poudarila. 
»Obtoženi danes navaja, da 
dejanje obžaluje in da svoje 
življenje namerava norma-
lizirati. Te njegove navedbe 
ostanejo le na ravni zatrjeva-
nja, njegova siceršnja ravna-
nja pa kažejo na to, da pro-
stovoljno na sebi ni priprav-
ljen storiti prav ničesar,« je 
povedala tožilka. Po njenih 
besedah je treba obtoženega 
za dlje časa umakniti iz druž-
be, zato je predlagala kazen 
osem let zapora, po prestani 
kazni pa še tri leta prepove-
di približevanja očetu. Zara-
di ponovitvene nevarnosti je 
predlagala tudi podaljšanje 
pripora do nastopa prestaja-
nja zaporne kazni. 

Megličev zagovornik Jure 
Sajovic pa je poudaril, da je 
obtoženi na sodišču pokazal 
izjemno kritičnost do deja-
nja, ki je bilo storjeno hipno 

in ga tudi v celoti obžaluje. 
»Storjeno kaznivo dejanje 
je obtoženega močno pret-
reslo, zato se je tudi zave-
zal, da bo poiskal ustrezno 
psihiatrično pomoč v želji, 
da takšnih dejanj v prihod-
nje ne bi ponavljal,« je po-
udaril odvetnik. Zagovornik 
je nasprotoval izreku var-
nostnega ukrepa prepovedi 
približevanja očetu. »V pri-
hodnje, predvsem zaradi iz-
boljšanja psihičnega stanja 
obtoženega, je potrebno, da 
ima stike z očetom, da se na 
ta način izboljšajo siceršnja 
situacija in odnosi v druži-
ni,« je navedel odvetnik, ki 
je nasprotoval tudi podaljša-
nju pripora. 

Sodnica Andrijana Aha-
čič je pri izreku sodbe pov-
sem sledila predlogu tožil-
stva. »Glede na način stori-
tve kaznivega dejanja je iz-
rečena kazen primerna,« je 
poudarila. 

V zapor, ker je zabodel očeta 
Škofjeločan Matevž Meglič je na kranjskem sodišču priznal, da je v začetku leta z nožem poskušal ubiti 
svojega očeta, ki se mu po prestani osemletni zaporni kazni še tri leta ne bo smel približati. 

Škofjeločan Matevž Meglič bo moral zaradi poskusa uboja svojega očeta za osem let v 
zapor, kasneje pa se očetu še tri leta ne bo smel približati. 

Kranj – Danes dopoldne bo za eno uro zaprt priključek proti 
naselju Struževo pri Pizzeriji Gorenc. Na mestni občini Kranj 
so razložili, da bodo potekale priprave terena na celovito 
prenovo križišča proti Struževem. Začetek gradbenih del je 
predviden v drugi polovici tedna. 

Danes krajše zaprtje priključka proti Struževem

Gozd – S Koče na Kriški gori svoje obiskovalce opozarjajo, 
da so imeli v zadnjih dneh že dva primera vandalizma na 
parkiriščih, saj so nepridipravi v večernih urah iz avtomobil-
skih prednjih stekel izrezali vinjete. Priporčajo, da ob mraku 
vozila vedno parkirate na parkirišču pri Koči na Gozdu, ki je 
vsaj delno osvetljeno in nadzorovano. Obenem prosijo vse, ki 
opazijo kakšno sumljivo dogajanje, da o tem takoj obvestijo 
policijo. Na Policijski upravi Kranj so potrdili, da je v soboto na 
parkirišču v Gozdu pod Kriško goro neznani storilec z orodjem 
iz vozila izrezal steklo z vinjeto.

Iz vetrobranskega stekla izrezali vinjeto

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloški po-
licisti so zadnji konec tedna 
poostrili nadzor nad alkoho-
lom v prometu, med kon-
trolami na območju Ško-
fje Loke in Železnikov pa so 

obravnavali šest vinjenih vo-
znikov. Najvišja izmerjena 
stopnja alkohola je bila 0,56 
mg/l. V še enem primeru 
so iz prometa izločili vozni-
ka brez veljavnega vozniške-
ga dovoljenja in mu zasegli 
osebni avtomobil.

»Napihalo« šest voznikov

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
do 7. marca obravnavali že 
36 nesreč na smučiščih. V 
šestnajstih primerih sumijo 
hujše poškodbe. »Razlogi za 
nesreče so nepazljivost, po-
manjkljivo znanje smuča-
nja, zdrsi, hitrost, razdalja, 
neprilagoditev razmeram 
na smučišču in odpete smu-
či. Pozivamo k upoštevanju 
FIS-pravil varnega smuča-
nja oziroma k prilagojeni 

hitrosti smučanja, ustrezni 
razdalji, varnemu prehite-
vanju in ustavljanju, prila-
goditvi razmeram na smu-
čišču in uporabi zaščitne 
opreme,« so sporočili.

Tudi minuli konec tedna 
ni minil brez smučarske 
nesreče. Na smučišču Krva-
vec se je v soboto popoldan 
poškodoval deskar, ki je pa-
del sam. S helikopterjem 
Slovenske vojske so ga od-
peljali v ljubljanski klinični 
center. 

Letos huje poškodovanih 
že šestnajst smučarjev

Zelenica – V soboto dopoldan se je na območju Zelenice pri 
vzponu lažje poškodovala turna smučarka. Smučarko so oskr-
beli, imobilizirali, dvignili v helikopter in prepeljali v bolnišnico 
na Jesenicah.

Poškodba turne smučarke na Zelenici



Alenka Brun

S
rečali smo ga v res-
tavraciji Old cellar 
Bled, kjer je zapo-
slen kot šef kuhin-
je, ki pa sedaj obra-

tuje prilagojeno omejitvam 
zaradi epidemije. Naročeno 
hrano vam pripeljejo domov 
ali pa jo pridete iskat sami.

Zagorc je letos dopolnil 
trideset let. V običajnih raz-
merah bi ob jubilejni števil-
ki pripravil zabavo, tako pa 
je tridesetici nazdravil aktu-
alnim ukrepom primerno. 

Nikoli si ni predstavljal, 
da bi kdaj lahko prišlo do 
položaja, v kakršnem so se 
gostinci znašli zaradi nove-
ga koronavirusa, pove z 
grenkim priokusom. »Tudi 
pomislil nisem na kaj take-
ga. Ko sem bil še mlajši, 
so mi radi rekli, naj grem 
za kuharja, ker bom vedno 
imel delo in nikoli ne bom 
lačen.« Humorno doda, da 
sedaj pa je skorajda lačen in 
brez dela. Poudari, da je to 
rečeno bolj v šali, ker za zdaj 

delo je, vendar je v primer-
javi s časi pred covidom-19 
urnik precej enostavnejši, 
manj natrpan in tudi način 
dela je drugačen. 

V kuhinji je Zagorc že od 
15. leta. Njegovo prvo poči-
tniško delo je bilo v kuhin-
ji Grajske gostilnice v Rado-
vljici, delal je tudi v hotelu 
v Ribnem, potem v takra-
tnem Golf hotelu na Ble-
du in restavraciji Chili, kjer 
je tudi najdlje ostal. Zad-
nja leta smo ga srečevali v 

kuhinji Hotela Triglav Bled, 
nekaj časa je bil tudi v Res-
taurant Triglav Bohinj, kjer 
je že opravljal tudi delo šefa 
kuhinje. Sedaj ga, kot smo 
že omenili, najdemo v resta-
vraciji Old cellar Bled. Pravi, 
da je vmes videl tudi nekaj 
tujine, vendar ga ni ravno 
prepričala. 

V osnovi je tridesetletnik 
iz Ribnega v kuhanju nag-
njen k eksperimentiranju. 
Loti se vsega: tako moder-
ne kot domače kuhinje, 

peke pic (tiste izpod njego-
vih rok so videti elegantno 
rustikalno) kot tudi mor-
skih jedi in steakov. Vedno 
pa je bil naklonjen sladi-
cam, najbolj čokoladnim. 
Najprej je sploh razmišljal, 
da bi šel za slaščičarja, a je 
doma padla neka skupna 
odločitev in je šel za kuhar-
ja. Blizu so mu tudi glavne 
jedi, žar, stremi pa k čim šir-
šemu poznavanju kulinari-
ke, da bi znal čim več. Nače-
loma nima nekega prave-
ga vzornika. Ko ga povpra-
šamo, od kod črpa navdih 
in ali se po kom zgleduje, 
skomigne z rameni. »Ko 
sem bil še 'mulc', mi je bila 
všeč kuharija Jamieja Oli-
verja, potem mi je postal 
bližji Gordon Ramsay. Od 
domačih kuharskih moj-
strov sem delal na primer 
pri Urošu Štefelinu, nače-
loma pa 'furam neko svojo 
špuro',« se nasmehne.

Zaslišimo njegovo ime. 
Kličejo ga v kuhinjo. Opravi-
či se, se na hitro poslovi in 
odhiti za štedilnik. Prišlo je 
prvo naročilo tisti dan ...

VALENTINOV LUKA
Trideseti rojstni dan je Luka Zagorc praznoval 14. februarja, na valentinovo. 

Luka Zagorc

Alenka Brun

S
pomnimo: najprej 
je v javnost priš-
la informacija, da 
je v Slovenijo pri-
spela igralka Scar-

lett Johansson, potem je to 
ime kmalu zamenjalo ime 
Naomi Watts. Komercial-
na televizija, ki je najverje-
tneje prva prišla do novice 
in o tem poročala, je govori-
la tudi s predstavnikom RTC 
Krvavec Luko Vrančičem, ki 
tudi kasneje (ko smo se z 
njim pogovarjali) kaj več kot 
je povedal že za televizijo, ni 
vedel. Kar smo nekako tudi 

pričakovali, saj tovrstna sne-
manja velikokrat potekajo v 
tajnosti, vsi dodatni akter-
ji, ki pri njih sodelujejo, pa 
so zavezani s pogodbami o 
molku. 

Na Krvavcu naj bi se nekaj 
dogajalo, nastanitvene kapa-
citete so bile rezervirane, 
vendar v času, ko smo poiz-
vedovali, ali bo Wattsova na 
Krvavcu snemala 14 dni ali 
pa morda le dan ali dva, do 
jasnega odgovora nismo pri-
šli. Se je pa potem izkazalo, 
da je bila slutnja pravilna: 
če se na Krvavcu res snema 
film, bomo na koncu izve-
deli iz uradnega sporočila 

za javnost – in to se je tudi 
zgodilo. Sicer je nekaj foto-
grafij in zapisov igralka že 
sama delila s sledilci na svo-
jem Instagramu, v sporočilu 
pa so po končanem 14-dne-
vnem snemanju zapisali: 
»Ugibanj ni več! Tokrat res-
nična in ne dvojnica Nao-
mi Watts je z ekipo uspeš-
no zaključila del snemanja 
filma Neskončno neurje, ki 
se je odvijalo v pravem alp-
skem raju na Krvavcu. Izje-
mne snežne razmere in 
dih jemajoči razgledi so bili 
vrhunska kulisa, ki bo poto-
vala po celem svetu v drama-
tični zgodbi glavne junakin-
je na poti samoodkrivanja, ki 

se sprevrže v srhljivo zgodbo 
o preživetju.«

Ob zaključku snemanja je 
igralki direktor RTC Krvavec 
Janez Janša podaril čudovi-
to skulpturo snežinke, obo-
gateno z zlatnikom, gravira-
nim s simboloma Krvavca in 
Slovenije.

Krvavec je igralko navdu-
šil. Dvakratna nominiranka 
za oskarja in dobitnica zla-
tega globusa je domačo eki-
po, ki je filmarjem pomaga-
la, prevzela s svojo izjemno 
prijetno, simpatično energi-
jo in prav nič zvezdniškim 
nastopom. Sklenila je, da se 
v Slovenijo še vrne.

HOLLYWOOD 
NA KRVAVCU
Dvakratna nominiranka za oskarja in dobitnica 
zlatega globusa Naomi Watts je sklenila, da se v 
Slovenijo še vrne.

Naomi Watts v družbi direktorja RTC Krvavec Janeza Janše 
in glavnega igralca Billyja Howla / Foto: RTC Krvavec

Za nami je že peti del šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, ki 
ga lahko spremljate konec tedna na Planet TV. Zanimivi so 
odzivi nanj, saj se največkrat za tiste, ki jim oddaja ni všeč 
in jo komentirajo po spletu, izkaže, da jo kar redno sprem-
ljajo. Tokrat se je žirija odločala med maskami žabca, čuka, 
pirata in pajkovke. V petek so se odločili za čuka, v nedeljo 
pa so razkrili žabca. In po večkratnih ugibanjih že v preteklih 
oddajah jim je tokrat uspelo: pod masko čuka se je resnično 
skrival nekdanji alpski smučar Jure Košir, medtem ko je kot 
žabec prepeval pevec Matjaž Jelen. Kot zanimiv pirat pa je 
svoje pevske sposobnosti predstavil igralec Uroš Smolej. 
V polfinale, ki bo na sporedu ta konec tedna, pa je tokrat 
odšla maska pajkovke. Morda se pod masko skriva pevka 
Maja Keuc, mogoče Lina Kuduzović, so glasno ugibali. Tako 
se bo pajkovka pridružila pevski druščini tega konca tedna: 
koruzi, nuni, pandi in lipicancu v krilu. 

V petem delu je pel tudi Jure Košir

Voditelj oddaje Klemen Slakonja in Jure Košir, ki je odkrito 
priznal, da se je pod masko potil kot včasih na treningih. 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

T
okrat je bilo prvič, 
da je imel Matjaž 
Repnik ob poto-
pu v Blejsko jeze-
ro okoli sebe peš-

čico nadobudnežev, saj se je 
v tem času v preteklosti naj-
večkrat potapljal sam. 

Potapljaška sezona traja 
načeloma vse leto, izvemo. 
»Glavna sezona traja sicer 
nekje od konca maja do sre-
dine oktobra, novembra, 

potem se začne t. i. zimska 
sezona. Takrat potrebuješ 
drugačno opremo. Oblekam 
za zimski potop pravimo 
suhe, poleti pa so aktualne t. 
i. mokre obleke. Poleti jeze-
ro doseže tudi 24 stopinj Cel-
zija, pozimi pet, šest. S suho 
obleko tako lahko zdržiš pod 
vodo vsaj 45 minut.« Da tre-
nutno delajo trening potope, 
razlaga dalje. »Ko zaključi-
jo začetni potapljaški tečaj, 
lahko tudi nadaljevalnega, 
ljudje potrebujejo določe-
no število trening potopov, 

da postanejo domači s pod-
vodnim okoljem, z opremo. 
Na ta način dobijo izkušnje 
začetniki, mi, bolj izkušeni 
potapljači, pa se pač potap-
ljamo z njimi. V časih pred 
epidemijo je bil sicer namen 
tovrstnih aktivnosti tudi dru-
ženje, sedaj je to pač omeje-
no, prilagojeno aktualnim 
ukrepom.« 

Ker je bilo sobotno jutro 
sončno, se je obetala dobra 
vidljivost pod vodo. »Svet-
leje je, barve so izrazitejše. 
Barve sicer z globino izgi-
nevajo, vendar če je vreme 
oblačno, je tudi vidljivost 
pod vodno gladino temu pri-
merna.«

Pošalimo se, ali je že sre-
čal kakega blejskega mor-
skega psa. 

Navihano se zasmeji: »Za 
Bled vedno rečem, da v jeze-
ru ne moreš videti nič dru-
gega kot vse, kar je večje od 
trideset centimetrov. Edino 
rdečerepke so manjše. Šču-
ke, smuči, ki zrastejo do tri-
deset centimetrov, in pa 
somi, ki so veliki od tride-
set centimetrov naprej. Če 

so starejši, so veliki tudi več 
kot meter in pol. Nekoč je v 
jezeru živel Maks – som, ki 
ga že nekaj let ni, ker so ga 
avstrijski ribiči izlovili. Nas-
taja pa cel kup Maksu podo-
bnih zverinic, morskih psov 
Blejskega jezera, kot se radi 
pošalimo, ki se po velikos-
ti približujejo dvema met-
roma.« Repnik nadaljuje, 
da gre za prijazne ribe, čep-
rav se velikost sliši strašljiva. 
»Sploh somi, če jih je več, 
nas kar 'objamejo'. Majhne 
ribe so pa tudi zelo radove-
dne.« Med naštevanjem 
omeni še rakce, lokvanje, 

ki zacvetijo poleti, in jezer-
ske prebivalce, ki jih je ved-
no manj, ker so ogroženi: 
»Labodi in račke. Zakaj? Že 
takoj tamle je tabla, kjer lah-
ko preberete, zakaj ni dob-
ro, da jih obiskovalci hrani-
jo,« pokaže z roko proti peš-
poti s pomola v Veliki Zaki. 
»Ker jezero ni živalski vrt, je 
le naravno okolje.«

Šenčurjan se v Sloveniji 
potaplja v številnih jezerih, 
ko je v preteklosti nekaj časa 
živel v Avstriji, se je tudi tam 
veliko potapljal. »Imamo 
pa tudi reke. Zanimivo je 
Bohinjsko jezero, potapljal 

sem se v preddvorski Črnavi, 
bil na Velenjskem ... Ampak 
v Črnavi te ribe sploh ne pus-
tijo blizu, niso tako prijazne 
kot blejske. Pa tudi o vrsti 
lahko bolj ugibam. Mislim, 
da so postrvi.«

Za konec nas je zanima-
la še globina Blejskega jeze-
ra, kjer Repnik tako rekoč 
domuje. Malce se zamisli, 
potem pove: »Zadnjič sem 
recimo našel 27 metrov. 
Nekateri pravijo, da je glo-
boko 31 metrov, nekdo drug 
spet trdi, da je 35 prava glo-
bina ... Veliko je ugibanj,« 
sklene. (Konec)

Blejsko jezero (2)

BLEJSKI MORSKI PES

Matjaž Repnik nam razloži, da imajo pozimi t. i. suhe 
obleke, poleti pa mokre.

Priprave na prvi jutranji potop so trajale slabe tri četrt ure.

Pomlad

Pomlad se počasi
prebuja.

Sonce nas greje
ter prikimava.

Šla bi po poti
vse do konca,

kjer se vse skupaj
v resnici začne.

Kje je konec
in kje začetek?

Tam, kjer se srečata
noč in dan.

Odgrne se zavesa,
igra se konča.

Kdo je bil gledalec,
kdo igralec,

nihče zares ne ve.

Pomlad se počasi
dogaja.

Vsak nov dan
pa nas priganja.

Šla bi po poti
vse od začetka,

kjer se vse skupaj
v resnici konča.

Vesna

»Odgrne se zavesa, igra se konča. Kdo je bil gledalec, kdo 
igralec, nihče zares ne ve.« Življenje je kot predstava, naj 
bo čim manj drame in čim več humorja. Pomlad vedno 
prinese kaj lepega. Meta

PESMI MLADIH

Mateja Rant

S 
prijatelji pedagogi 
smo pri delu v vrt-
cu in šoli prepoz-
nali alarmantno 
situacijo digital-

ne zasvojenosti, saj mladim 
že v vrtcu pešajo življenjske 
veščine, empatija, sodelova-
nje, pozornost, koncentraci-
ja, vztrajnost, ustvarjalnost 
...« je pojasnila Katka Žbo-
gar iz Zavoda Kres in doda-
la, da so skupaj ugotavlja-
li, da digitalne tehnologije 
danes predstavljajo vse več-
ji del življenja mladih. »Gre 
za nov pojav sodobne druž-
be, ki se intenzivno stopnju-
je in alarmantno kliče po sis-
temski urejenosti s konkret-
nimi rešitvami.«

To jih je spodbudilo, da 
so zasnovali projekt Živi 
ŽIVO – ŽIvljenjske Vešči-
ne Odraščanja, pri katerem 
so se povezali z društvom 
U3 iz Škofje Loke in podje-
tjem Invida, za projekt pa 
jim je uspelo pridobiti tudi 

sredstva Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja v okviru LAS Loškega 
pogorja. »S predavanji za 
stroko, širšo javnost in starše 
ter delavnicami, e-platformo 
in podobnim želimo zgradi-
ti 'zlati most' med dvema 
pomembnima poloma, in 
sicer preventivo pred digital-
no zasvojenostjo na eni stra-
ni ter digitalno kompetenco 
in digitalnim opismenjeva-
njem na drugi strani,« je raz-
ložila Katka Žbogar. Glavna 
ideja, ki ji pri tem sledijo, je, 
da odrasli, ki vodimo otroke 
v svet, vzpostavimo »zdravo 
mejo« – kdaj, kje in koliko 
časa namenimo digitalnim 
tehnologijam ob zavedan-
ju, da so te tehnologije sicer 
super orodje, ampak morajo 
imeti tako kot vse ostalo jas-
no mesto in prostor v druži-
ni, med prijatelji ...

A vse se je znova obrnilo 
na glavo z epidemijo covi-
da-19. »Čas, ki ga otroci v 
povprečju preživijo pred 
ekrani, je narasel za 66 
odstotkov, pri čemer skok 

ni le posledica šolanja na 
daljavo,« opozarja Katka 
Žbogar in dodaja, da ima 
nekritična raba tehnologije 
dokazano epidemične raz-
sežnosti. »To, kar v tehno-
loškem smislu razumemo 
kot napredek, ob neustre-
zni rabi prinaša resne pri-
manjkljaje na kognitivni, 
duševni in telesni ravni.« 
Zato so se v sodelovanju z 
Združenjem KUD Parzival 
lotili še novega projekta, ki 

so ga naslovili Rane ekra-
na. »Skratka, ne bomo tiho, 
ampak glasni za otroke in 
mladino, za dolgčas, za pri-
povedovanje pravljic ob 
ognjišču, za resnične živ-
ljenjske izkušnje,« je pou-
darila Katka Žbogar in izpo-
stavila, da danes starši bije-
mo bitko z ekrani in kvari-
mo odnose, namesto da bi 
bilo otrokom vsaj malo dol-
gčas in bi iz svojih lastnih 
moči prišli do odličnih idej.

BIJEMO BITKO Z EKRANI
V Zavodu Kres so lani začeli izvajati projekt Živi ŽIVO – ŽIvljenjske Veščine Odraščanja, preventivni 
program za preprečevanje digitalne zasvojenosti otrok in mladine ter dvig digitalnih kompetenc.

Digitalne tehnologije danes predstavljajo vse večji del 
življenja mladih. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

sudoku_LAZJI_21_21
NALOGA

4 2 8 7
7 3 9 6

8 1 6 5
2 9 4 7

5 7 8 1 4
3 2 7 9

3 1 7 9
8 3 5 2

2 4 6 5
sudoku_LAZJI_21_21

REŠITEV

4 9 6 5 2 1 3 8 7
7 2 5 3 9 8 6 4 1
3 8 1 4 7 6 5 2 9
1 6 2 9 5 4 8 7 3
5 7 9 6 8 3 2 1 4
8 3 4 2 1 7 9 5 6
6 5 3 1 4 2 7 9 8
9 1 8 7 3 5 4 6 2
2 4 7 8 6 9 1 3 5

sudoku_TEZJI_21_21
NALOGA

5 9 7 3 6
4 2

4 1 6
7 4 6 1
2 7
6 8 5 9

4 7 5
4 1
2 8 5 9

sudoku_TEZJI_21_21

REŠITEV

5 2 8 9 7 3 6 1 4
9 6 7 4 1 8 2 5 3
4 1 3 6 2 5 7 9 8
7 3 9 5 8 2 4 6 1
2 4 1 3 9 6 5 8 7
6 8 5 1 4 7 3 2 9
1 9 6 2 3 4 8 7 5
8 5 4 7 6 1 9 3 2
3 7 2 8 5 9 1 4 6
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59736
42

416
7461
27
6859

475
41
2859

sudoku_TEZJI_21_21

REŠITEV

528973614
967418253
413625798
739582461
241396587
685147329
196234875
854761932
372859146

sudoku_LAZJI_21_21
NALOGA

4287
7396

8165
2947

57814
3279

3179
8352

2465
sudoku_LAZJI_21_21

REŠITEV

496521387
725398641
381476529
162954873
579683214
834217956
653142798
918735462
247869135

Rešitev:

Rešitev:

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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Danica Zavrl Žlebir

Jutri, 17. marca, bo 
stoti rojstni dan pra-
znoval Đorđe Bogda-
nović z Jezerskega. 
Toda v teh časih ne 

bo prav praznično, le dan, ki 
ga obrneš na koledarju, pra-
vi jubilant. Za zadnji okro-
gli rojstni dan, devetdeset-
letnico, so z družino obis-
kali dunajsko opero. Tudi 
sicer so radi obiskovali kul-
turne dogodke doma in v 
tujini. Zdaj se zaradi epide-
mije ne more srečati z dru-
žino, ki je razpršena po več 
državah. Ima dve hčerki, tri 
vnuke in pet pravnikov. Nje-
gov brat živi na Dunaju, vnu-
ki v Ljubljani in Beogradu, z 
njim na Jezerskem je začas-
no le hčerka Neda. 

Đorđejeva družina je več-
kulturna: mama je Čehinja, 
oče srbski oficir, ki je služ-
boval na Dunaju, kjer sta se 
starša tudi spoznala in poro-
čila. Še danes njegova dru-
žina govori štiri jezike: češ-
ko, nemško, slovensko in 
srbsko. Da zelo lepo govori 
slovensko, je poudaril tudi 
Andrej Karničar v knjigi 
Jezerska kronika, kjer popi-
suje jezerska gospodinjstva. 
Đorđejeva žena je Slovenka, 
doma z Visokega, kamor je 
družina večkrat prihajala na 
obisk. Na enem od izletov so 
v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja obiskali tudi Jezer-
sko. Ta lepi kraj se jim je usi-
dral v srce in v sedemdesetih 
letih so tu zgradili počitniško 
hišico. Vrsto let so prihajali 
sem na oddih, zadnjih dvaj-
set let pa gospod Bogdanović 

tu stalno živi. Pravi, da se ni 
veliko vključeval v krajevno 
življenje in tukajšnja druš-
tva, saj je v aktivni dobi zara-
di službe – delal je namreč v 
zunanji trgovini – zelo veliko 
potoval. Pač pa je rad obisko-
val okoliške hribe, za kar ga 
je navdušila domačinka Šuš-
tarjeva Anica. Hčerka Neda 
pove, da je še desetletje nazaj 
osvojil Pristovški Grintovec. 
Rad je tudi smučal, na teka-
ških smučeh je bil nazad-
nje pred petimi leti. Tekaške 
smuči ima spravljene na pod-
strešju in pravi, da ga še ved-
no kdaj prime, da bi si se z nji-
mi podal po zasneženi pokra-
jini okoli Planšarskega jeze-
ra. O njegovem športnem 
duhu priča tudi dejstvo, da je 
v letih, ko je z družino preži-
vljal božično-novoletne pra-
znike v Portorožu, vsak dan 
dvakrat po uro plaval v baze-
nu v Bernardinu. 

Sogovornik je v pokoju od 
konca osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Osemdeset-
leten se je sam naučil igra-
ti na klavir. Pravi sicer, da ni 
posebno dober, toda s tem 
se ne bi strinjalo občinstvo, 
ki mu je zaigral na priredit-
vi ob 115-letnici Češke koče, 
ki jo je obiskala tudi češka 
veleposlanica Vera Zema-
nova, s katero se je pomen-
koval v svojem maternem 
jeziku. Na Jezerskem, kjer 
se je ustalil zadnji desetle-
tji, se rad sprehaja po oko-
lici, dokler je bilo to mogo-
če, se je družil z domačini, 
rad bere, televizijo pa gleda 
še brez očal. Tudi sicer je kar 
dobrega zdravja. Na stereo-
tipno vprašanje, kakšen je 
njegov recept za tako dolgo 
življenje, ki so mu ga zasta-
vili tudi zdravniki, ki jih je 
obiskal v zadnjem desetlet-
ju, pa nima odgovora.

STOLETNIK Z JEZERSKEGA
Đorđe Bogdanović je na Jezersko prvič prišel kot izletnik v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v 
sedemdesetih je tam zgradil počitniško hišo, zadnji dve desetletji pa v njej stalno živi. 

Đorđe Bogdanović, jezerski stoletnik

Še pred petimi leti je bil na tekaških smučeh. / Foto: osebni arhiv

»Kozorog 69«

Lepo vas pozdravljam. Več-
krat prebiram vaše odgovore. 
Kaj mi svetujete, kaj mi napo-
vedujejo vaše karte? Z živci 
sem čisto na koncu in nimam 
veselja do življenja. Vsak dan 
je enaka zgodba. Ali sploh lah-
ko imam upanje, da bo kdaj 
drugače? Kaj mi kaže v ljubez-
ni, kjer res nimam sreče? In 
seveda tudi za zdravje in vse, 
kar še sami vidite. Hvala vam.

Draga moja bralka, ste v 
bolezenskem stanju, ki se 
mu reče depresija. Čisto 
sami si boste težko pomaga-
li in ne bi bilo narobe, če bi 
se obrnili na zdravnika. Zato 
so, da nam pomagajo. Imate 
težko preteklost in ni čudno, 
da vam je zmanjkalo volje do 
življenja oziroma do jutriš-
njega dneva; s tem, da je še 

današnjega treba preživeti. 
Bolje vas razumem, kot si 
lahko mislite. Energije ni tež-
ko dobiti. Tudi meditacija ni 
nobena umetnost. Vzemite 
si vsak dan vsaj deset minut. 
Sprostite se in dlani obrnite 
navzven in v glavi skušajte 
imeti same lepe misli, želje 
ali pričakovanja. Počasi vam 
bo uspelo in vsak dan boste 
nestrpno čakali te minute, ki 
bodo namenjene samo vam. 
S tem se bo začela pot vaše-
ga samozdravljenja. Da se 
vam dnevi ne bodo ponav-
ljali, si vsako jutro izberite 
novo pozitivno misel, ki vas 
bo vodila čez dan. Na lju-
bezenska čustva vedno ne 
moremo vplivati, saj ni vse 
odvisno samo od nas. Nekaj, 
kar ste v preteklosti zaradi 
premalo poguma izgubili, 
se vam nepričakovano spet 

pojavi. In prepričana sem, 
da si boste tokrat znali vzeti 
svojo srečo. Čaka vas še lepo 
partnerstvo in s svojim živ-
ljenjem boste več kot samo 
zadovoljni. V kartah vam 
vidim, da se vam bo zdravje 
precej izboljšalo, saj se vam 
bo popravilo tudi na vseh 
ostalih področjih, med dru-
gim je tukaj tudi služba. Pri 
tem zadnjem že nekaj časa 
niste preveč aktivni, kar se 
spremeni prav kmalu. Ima-
te velike skrbi zaradi hčerke 
in sina. Kaj naj vam rečem? 
Majhni otroci – majhne skr-
bi, veliki otroci – večje skrbi. 
Tako je od nekdaj. Oba si 
bosta ustvarila družino, sin 
malo prej, lahko da že v tem 
letu. Hčerki se v drugi polo-
vici leta obeta selitev, in to s 
fantom, s katerim je zdaj. Sin 
veliko premišljuje o odhodu 

v tujino, najprej bo vezano 
na novo zaposlitev, čez čas 
pa se bo odločil za stalno. 
S tem ni nič narobe, imel bo 
boljše možnosti za marsikaj. 
Čustveno je bil pred kratkim 
zelo prizadet in želi si novega 
začetka. Stojte mu ob strani, 
saj mu to pomeni več, kot 
si mislite. Nihče od njiju ne 
goji do vas zamer, zato so 
vaši strahovi odveč. Ko bos-
te začeli na novo, bosta oba 
vesela za vas. Odsvetujem 
vam, da bi z bivšim možem 
obnovili stike, saj se on ni in 
se ne bo spremenil. Naj bo 
tako, kot je. Vsi ljudje imamo 
težave, take in drugačne, a 
nekateri jih znajo bolj skriti 
od drugih. A če jih skrijejo, to 
še zdaleč ne pomeni, da jih 
ni. Svet je lep, odgrnite zave-
so. Kajti videli boste sonce, ki 
sveti tudi za vas. Srečno.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 14 
deklic, med njimi tudi dvojčici, in 10 dečkov. Najlažja je 
bila deklica z 2590 grami, najtežji pa bil deček, ki je tehtal 
4250 gramov. V jeseniški porodnišnici je na svet prijokalo 
8 deklic in 6 dečkov. Najtežja in najlažja sta bili deklici – 
prvi je tehtnica pokazala 4050, drugi pa 2820 gramov. 

Novorojenčki

Morda mehanik? Takole je bil videti mlaj ob rojstnem dne-
vu s ceste v občini Cerklje. Ljudje so se prilagodili tudi s 
praznovanji, čeprav se še zgodi, da prijatelji in sorodniki 
kaj simpatičnega »ušpičijo«; kaj brezstičnega, časom 
primernega. In tokrat se je – če sklepamo po plakatu – 
slavljenec »pripeljal« na praznovanje štiridesetletnice v 
črno-beli družbi ...

Je pri hiši traktorist ali voznik tovornjaka ...

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

Poroke, rojstva, obletnice ...
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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

12Mehka vezava , 12,5 x 19,0 cm, 448 strani

EUR

Cecilia »Cilka« Klein 
ima rosnih 16 let, 
ko jo leta 1942 
odpeljejo  
v koncentracijsko 
taborišče  
Auschwitz-Birkenau ...

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

11
EUR

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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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

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      

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,  
31. 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

Laneno seme vsebuje veliko omega-3-maščobnih kislin, be-
ljakovine, lecitin, vitamine B1, B2, B6, F in E in folno kislino. 
Zaradi omega-3-maščobnih kislin so semena in olje idealno 
dopolnilo k prehrani. Na dan zadostuje že žlička lanenega 
semena. Če želimo uporabiti mleto laneno seme, ga melji-
mo sproti in porabimo takoj, sicer hitro postane žarko. Cela 
semena je treba prehodno namočiti v vodi ali drugi tekočini, 
ne pa v mleku. 

Sadni smuti z lanenimi semeni

Potrebujemo pol banane, 2 dl jagod, borovnic, malin ali drugega 
sadja, 2 žlici lanenih semen in dobra 2 dl mleka (lahko uporabi-
mo tudi kozje, riževo, ovseno ali sojino mleko). 

Banano olupimo, narežemo na koščke in damo v mešalnik. 
Laneno seme zmeljemo posebej in ga stresemo k banani. 
Dodamo še jagode ali drugo sadje, zalijemo z mlekom in zme-
šamo do gladkega. Smuti je poln vlaknin in odličen za zajtrk.

Bananin kruh s semeni

Potrebujemo kokosovo olje, 1,2 dl jabolčne čežane, 2 jajci, četrt 
skodelice stopljenega masla, po pol skodelice belega in trsnega 
sladkorja, ekstrakt vanilje, žličko soli, 2 banani, 1,2 dl kisle smeta-
ne, 1,5 žličke sode bikarbone, po tri četrt skodelice večnamenske 
in polnozrnate moke, pol skodelice sesekljanih mandljev, po 4 
žlice maka, semen čija in lanenih semen.

Pečico segrejemo na 175 stopinj °C. Dva pekača velikosti 23 × 
13 cm namažemo s kokosovim oljem. Jabolčno čežano, jajca 
in stopljeno, a ohlajeno maslo skupaj gladko stepemo v večji 
skledi. Dodamo beli in trsni sladkor, vaniljev ekstrakt, sol ter 
zopet dobro premešamo. Banane pretlačimo in jih skupaj s 
kislo smetano in sodo bikarbono gladko zmešamo v ločeni 
posodi. Vanjo nato gladko vmešamo mešanico z jabolčno če-
žano. V mešanico postopoma vmešamo večnamensko moko, 
nato še polnozrnato moko. Vmešamo še mandlje, mak, seme-
na čija in lanena semena. Testo nalijemo v pripravljena pekača 
in damo v pečico. Pečemo od 40 do 50 minut oziroma dokler 
zobotrebec, ki ga zapičimo v testo, ni čist. Ko je kruh pečen, ga 
vzamemo iz pečice in pustimo v pekaču še 15 minut, preden 
ga damo iz njega, da se povsem ohladi. 

Čokoladne proteinske kroglice

Potrebujemo skodelico valjanega ovsa ali ovsenih kosmičev, 1,2 
dl kikirikijevega masla, 5 žlic medu, 8 žlic sesekljane temne čoko-
lade, po 2 žlici lanenih semen in semen čija ter žlico beljakovin 
v prahu (grahove, riževe), lahko z okusom čokolade.

Oves, kikirikijevo maslo, med, čokolado, lanena semena, se-
mena čija in beljakovine v prahu dobro zmešamo v skledi, 
da se enakomerno pomešajo. Posodo pokrijemo s plastično 
folijo in damo v hladilnik za 30 minut. Nato iz ohlajene zmesi 
oblikujemo kroglice. Narejene kroglice damo v posodo in jih 
hranimo na hladnem.

Milena Miklavčič

Že od nekdaj velja, da ne-
katera dekleta »ljubijo bara-
be«. Da je tako, zgodovina 
hrani nešteto bolj ali manj 
žalostnih »dokazov«. Zakaj 
so barabini vseh sort tako 
zelo privlačni za ženske? 
se sprašuje tudi Cilka. Za-
kaj nekatere mislijo, da 
bodo lahko v partnerstvu 
kot kakšna mati Terezija re-
ševale moške, vdane tej ali 
oni kronični in nepopravlji-
vi razvadi?

»O nas so napisane knjige, 
posneti filmi, nadaljevan-
ke!« na glas razmišlja Cilka. 
»Za nas se trudijo na SOS-
-telefonih, psihoterapevti, 
ne nazadnje tudi zdravstve-
no osebje, ko nam – vedno 
znova in znova – krpajo po-
lomljena rebra. Trudijo se 
na CSD-jih, nas pregovarja-
jo, nam grozijo z odvzemom 
otrok. Žal je tudi okolje, v ka-
terem živimo, pogosto ne-
močno. Lahko le opazuje, 
kako propada družina, kako 
otroci izgubljajo srečno pri-
hodnost.«

Cilka je več kot trideset let 
živela v peklu. Z Rajkom in 
njegovim sinom. Nikoli ni 
imel redne službe, praktič-
no so živeli od njene plače. 
Moški del družine je sem in 

tja poprijel za kakšno prilo-
žnostno delo, najraje pa sta 
sedela pred ekranom, igra-
la igrice, poker, modrova-
la in reševala svet s podob-
nimi prijatelji, kot sta bila 
sama. Cilka je imela pogos-
to po dve, celo tri službe, da 
je zmogla plačevati položni-
ce. Ni ji bilo lahko. Pa še od 
doma je bila navajena, da 
ženska podpira tri vogale pri 
hiši, lahko pa tudi četrtega. 
Tako kot njena mama. »Po-
trpi, saj bo prišel k pameti!« 
so jo tolažili domači.

»Žal se to ni zgodilo. Ne 
on ne njegov sin nista kaza-
la nobenih znakov, da bi se 
spremenila. Pa saj nista bila 
kriva, da sem se jima pustila 
izkoriščati! Od mene sta je-
mala točno to, kar sem jima 
dnevno prinašala na plad-
nju!« realno razmišlja Cilka, 
medtem ko se tolaži, da je 
podobnih žrtev med ženska-
mi, rojenih v šestdesetih le-
tih, še veliko.

Začetki zveze, ki je prines-
la Cilki nemalo sivih las, se-
gajo v leto osemdeset. Bila 
je noseča, njen fant je bil pri 
vojakih. Upala je, da se bos-
ta, ko se vrne, poročila in 
srečno živela do konca dni. 
Žal pa se je življenje obrnilo 
drugače. Na poti iz kasarne 
so fantje, veseli, da so spet na 
svobodi, zavili v več gostiln, 
kjer so prostost dodobra za-
livali. Tisti, ki je vozil, je bil 
nazadnje že tako pijan, da so 
mu morali pomagati v avto. 
Oljni madeži na cesti so bili 
krivi, da je začelo avto za-
našati. Zaleteli so se v dre-
vo, ki je bilo od cestišča od-
daljeno skoraj deset metrov. 
Nikomur ni bilo nič, le Cil-
kin fant, ki je sedel na spre-
dnjem sedežu, je pri udarcu 
tako nesrečno »zanihal« z 
glavo, da mu je zlomilo vrat.

K Cilki so prišli miličniki 
šele naslednji dan, ko je že 
skoraj umrla od strahu, ker 

fanta ni bilo domov. Strašna 
novica jo je spravila v nori 
obup. Zaradi šoka je izgubi-
la otroka ...

»Minila so tri leta, pa se 
še nisem pobrala. Domačim 
sem šla že malo na živce, saj 
so menili, da pretiravam z 
žalovanjem. Med pleskarji, 
ki so pleskali našo novo po-
družnično šolo, je bil tudi 
Rajko, postaven moški vedre 
narave. Oče, ki je bil hišnik, 
ga je včasih povabil k nam na 
kosilo. Nekoč nam je pove-
dal, da mu je žena ušla in mu 
pustila sina, starega malo 
več kot dvanajst let. Enkrat 
ga je pripeljal s seboj, a je 
fant raje čepel pred televi-
zijo, kot bi se družil z nami. 
Potem so me domači začeli 
nagovarjati, naj bom do nje-
ga malo bolj prijazna. Nekaj 
časa sem se upirala, potem 
ko sem ga enkrat obiskala, 
pa sem popustila. Pa ne to-
liko zato, da bi ga imela rada 
– zasmilil se mi je. Stanova-
nje je bilo trisobno z lepim 
razgledom na kamniške pla-
nine, a čisto zanemarjeno in 
umazano. Bilo je tudi edi-
no, ki mu niso napeljali cen-
tralne kurjave. Rajko je pozi-
mi ali zmrzoval ali pa sta se 
s sinom, če jima niso elek-
trike odklopili zaradi nepla-
čevanja, grela ob kalorifer-
ju. Stanovanje sem spravila 
v red, pri tem mi je pomaga-
la tudi mama, sešili sva zave-
se, iz lastnega žepa sem pla-
čala priklop centralne kur-
jave. Začela sem skrbeti, da 
njun hladilnik ni bil prazen. 
Ko je puščala voda v kopal-
nici, sem prosila sodelavca, 
da je prišel in zamenjal plo-
ščice. Spet na moje stroške. 
Rajko mi je izkazoval le hva-
ležnost, ki mi je, to moram 
reči, zelo veliko pomenila. 
Potem sem pri njem prespa-
la prvič, pa drugič, kdaj toč-
no sem se preselila, se niti 
ne spomnim več. Na začetku 

sva se kar dobro ujela, tudi 
v postelji. Ni bil slab. Ka-
dar je bil njegov sin pri svoji 
mami, sva se imela kar lepo.

Potem pa se je začela nje-
gova bivša vtikati v naše živ-
ljenje. Ščuvala je sina, da mi 
je govoril grde reči, mi naga-
jal, se norčeval iz mene. Naj 
povem, zakaj. V otroštvu 
sem pri tehničnem pouku 
po nesreči izgubila prednji 
zob, sošolec me je pri po-
metanju košarkarskega igri-
šča zadel z ročajem metle. 
Zobozdravnik mi je names-
til umetnega, ki pa je bil od 
mojih zob drugačne barve in 
tudi oblike. Kadar je bil Raj-
ko slabe volje, to pa se je zgo-
dilo takrat, ko nisem imela 
denarja, da bi lahko šel na 
pivo s prijatelji, se je iz tega 
zoba norčeval tudi on.

Četudi je bil velik mojster 
v svojem poklicu, se mu ni 
ljubilo delati. Rad pa je živel 
na veliki nogi. Ob njem sem 
se zelo hitro starala, on pa je 
bil še zmeraj postaven in vsa-
kega je hitro osvojil s svojim 
šarmom. Žal tudi moje star-
še. Samo enkrat sem nekaj 
potarnala, a sta tako mama 
kot oče rekla, da se prema-
lo trudim. Potem sem bila 
tiho in sem molče trpela. Ni-
mam kakšne posebne izo-
brazbe, neumna pa tudi ni-
sem. Globoko v sebi sem ve-
dela, da sem trapa, a posle-
dic domače vzgoje se nisem 
in nisem mogla otresti.

Bila sem slabo obleče-
na, tudi za higieno občas-
no, ko so nam odklopili ele-
ktriko, pa ni bilo tople vode, 
nisem skrbela. Priznam, ni 
me sram. Nekoč sem sode-
lavki nakvačkala brezro-
kavnik, pa mi ga je plačala 
v markah. Vsa vesela sem 
stekla na banko in odprla 
devizno knjižico. Dvajset 
mark mi je pomenilo celo 
premoženje!«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Zakaj tudi moški niso mati Terezija

Življenje z nasilnežem

Uporabimo domača jabolka
Če imamo srečo, imamo v 

shrambi še nekaj domačih ja-
bolk iz preteklega leta. Kako 
je z domačimi jabolki, vemo. 
Lahko so izredno okusna ali 
pa povsem brez okusa. Vča-
sih pride tudi obdobje, ko 
začnejo vsa po vrsti gniti. Nič 
zato, spremenimo jih lahko 
v pravo poslastico v obliki ja-
bolčnih žepkov ali jogurtove-
ga posladka z jabolki.

Za pripravo jabolčnih žep-
kov potrebujemo: 1 zavitek 
listnatega testa, 3 srednje ve-
lika jabolka, pol žličke cime-
ta, 1 vaniljev sladkor, 1 žlico 
sladkorja, 1 manjši košček 
masla, 1 pest mandljev za po-
sip, 1 jajce za premaz.

Jabolka olupimo, jim od-
stranimo semena ter jih na-
režemo na manjše kocke. 
V ponvi raztopimo košček 
masla in na njem popeče-
mo narezana jabolka. Tem-
peraturo štedilnika zniža-
mo na srednjo jakost. Posu-
jemo s cimetom, vanilje-
vim sladkorjem in sladkor-
jem ter prilijemo žlico vode. 
Vse skupaj dušimo 5 minut, 
da se sladkor stopi in pove-
že z jabolki. Listnato testo 
razvaljamo in ga narežemo 
na približno 10 centimetrov 
velike kvadrate. Na sredi-
no vsakega kvadrata razpo-
redimo del jabolčnega na-
deva. Kvadrat zapognemo, 

tako da dobimo žepke v ob-
liki trikotnikov. Robove sti-
snemo s pomočjo prstov ali 
vilic. Po vrhu žepkov prema-
žemo s stepenim jajcem in 
posujemo z mandljevimi li-
stiči. Žepke polagamo na pe-
kač, prekrit s peki papirjem, 
in pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, 25 minut.

Za pripravo jogurtovega 
posladka z jabolki potrebu-
jemo: 1 lonček grškega jo-
gurta, 3 srednje velika jabol-
ka, pol žličke cimeta, 1 vani-
ljev sladkor, 1 žlico sladkor-
ja, 1 manjši košček masla.

Jabolka pripravimo ena-
ko kot pri zgornjem re-
ceptu. V kozarce nadevamo 

grški jogurt, ki ga nato 
prekrijemo s popečenimi 
jabolki.

Nasvet: Jogurtov posladek 
z jabolki je slastna in hran-
ljiva malica. Grški jogurt 
nas bo okrepil z beljakovina-
mi, medtem ko bodo jabolka 
poskrbela za čudovito aroma 
in sladek okus.

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
16. 3.

–1/9 °C

Nedelja 
21. 3.

2/6 °C

Sreda 
17. 3.

Četrtek
18. 3.

Petek
19. 3.

Sobota
20. 3.

–3/6 °C –4/6 °C –4/3 °C 0/3 °C

Ponedeljek 
22. 3.

Torek
23. 3.

Sreda
24. 3.

Četrtek
25. 3.

2/5 °C 0/7 °C 2/8 °C 2/9 °C

Konstrukter specialist, m/ž (Šenčur) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo predvsem: razvijanje in konstruiranje komple-
ksnih izdelkov, vodenje projektov in skupin SE, pripravljanje in izdelovanje kon-
strukcijske dokumentacije ... Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 28. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec-strojni ključavničar, m/ž (Škofja Loka, Grenc) 
Opis del in nalog in znanje, ki ga pričakujemo: branje tehnične dokumentacije, 
razrez materiala po načrtih, varjenje MIG, MAG, vijačenje, rezanje, brušenje, vrta-
nje, delo v timu, občasno delo na terenu, zanesljivost, skrbnost in natančnost Ko-
šnik, d. o. o., Sv. Duh 278, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 4. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Plastikar/montažer, m/ž (Lesce) 
Naloge: detajlna priprava delovnega mesta, poznavanje izdelkov, polizdelkov ter 
materialov, manipulacija s predmeti dela na krajših razdaljah (posamezno ali v sku-
pinah), priprava materiala za potrebe dela v proizvodnem procesu (polizdelki, vla-
kna, smole, kiti) ... AMT Projekt, d. o. o., Petrina 11, 1336 Kostel. Prijave zbiramo do 
14. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Naklo) 
Pakiranje plastičnih delov v predpisano embalažo. Delo za nedoločen čas. Orodjar-
stvo Knific, d. o. o., Pot na pilarno 12, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 19. 3. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar servirka IV, m/ž (Radovljica) 
Druga potrebna znanja: preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega varstva, za-
želeno znanje HACCP. Aktivno znanje slovenskega jezika ... Dom dr. Janka Benedi-
ka Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 20. 3. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec razvoja in vzdrževanja bankomatov, m/ž (Kranj) 
Iščemo strokovnega sodelavca razvoja in vzdrževanja bankomatov v Sektorju za-
ledne podpore poslovanju v gotovinskem centru. Gorenjska banka, d. d., Kranj, 

Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 3. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro, strojne ali druge teh-
nične smeri, osnovno računalniško znanje, vozniško dovoljenje B-kategorije, dob-
re psihomotorične sposobnosti (sposobnost globinskega vida, dela na višini) ... Filc, 
d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 3. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Inženir vzdrževanja, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: samostojno izvajanje pregledov, vzdrževanja strojev in naprav v 
skladu s predpisi in navodili, izdelava programskih sprememb/programiranje kr-
milnikov. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 21. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoličar, m/ž (Šenčur) 
Opis dela: priprava vozil ali delov na lakiranje, kitanje, brušenje, poliranje, montaža 
in demontaža delov vozila Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Pri-
jave zbiramo do 19. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec-blagajničar, m/ž (Škofja Loka)
Tvoje naloge bodo: priprava in prodaja blaga, svetovanje in pomoč kupcem pri iz-
biri izdelkov, skrb za sveže sadje ter zelenjavo, priprava in peka pekovskih izdelkov, 
dopolnjevanje polic z blagom, ohranjanje čistoče ter urejenosti prodajnih polic in 
trgovine, blagajniško poslovanje. Eurospin Eko, d. o. o., Renški Podkraj 64, 5292 Ren-
če. Prijave zbiramo do 18. 3. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec pohištva m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaželene so izkušnje na področju prodaje pohištva, smisel in željo za 
delo s kupci, orientiranost k rezultatom, pozitivno naravnanost in kooperativno-
st, angažiranost in radovednost. Lesnina LES-MMS trgovska družba, d. o. o., Ces-
ta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 26. 3. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Absolvent ali diplomirani inženir elektronike, m/ž (Kranj) 
Delovno mesto obsega: servisiranje in vzdrževanje zahtevne elektronske in druge 
opreme pri strankah v Sloveniji in občasno v tujini, podporo uporabnikom opreme 
na daljavo. Scan, d. o. o., Preddvor, Breg 7, 4205 Preddvor. Prijave zbiramo do 10. 4. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter, m/ž (Škofja Loka, Grenc) 
Opis del in nalog in znanje, ki ga pričakujemo: snovanje in konstruiranje elemen-
tov, sklopov in strojev, pripravljanje in izdelovanje tehnične dokumentacije, navo-
dil in izdelava specifikacije, izvajanje tehnične podpore v proizvodnji, sodelovanje 
pri reševanju reklamacij in neskladnosti, konstruiranje v programu SolidWorks. Ko-
šnik, d. o. o., Sv. Duh 278, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 4. 2021. Podrob-
nosti 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

16. 3.  tor. Hilarij   6.13 18.10

17. 3. sre. Jerica   6.11 18.11 

18. 3. čet. Edvard   6.09 18.12 

19. 3. pet. Jožef   6.07 18.14

20. 3. sob. Srečko   6.06 18.15

21. 3. ned. Benedikt  6.04 18.17

22. 3. pon. Vasilij   6.02 18.18

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. 

Svetovno prvenstvo v biatlonu 
je za nami. Odlična organiza-
cija, pravljična, v belo oblečena 
Pokljuka, idealno vreme in tudi 
naši športniki so nas navduše-
vali vse dni prvenstva. Da pa je 
IBU (mednarodna biatlonska 
zveza) dodelila naši državi 
svetovno prvenstvo v času, ko 
biatlon postaja vse bolj popula-
ren in komercialno zanimiv, so 
najbolj zaslužni tekmovalci in 
njihovi trenerji, ki so naš bia-
tlon pripeljali na svetovni nivo. 
Zato sem pogrešal, da bi mediji 
vsaj kakšen članek ob tem do-
godku posvetili tudi nekdanjim 
tekmovalcem in trenerjem.
Poleg Jakova Faka, nosilca 
olimpijske kolajne, ki je izjemen 
človek in vrhunski športnik, ki 
meša štrene Skandinavcem, bi 
mediji lahko omenili še koga 
od tekmovalcev ali trenerjev. 
Tudi Teja Gregorin je dobila 
olimpijsko kolajno. Na začetku 
vzpona biatlona pri nas pa je 
po mojem mnenju prelomni 
dogodek mali kristalni globus 
Andreje Grašič, por. Koblar, ki 
ga je dobila v sezoni 1995/96. 
Ana Marija Lampič je po me-
dalji na prvenstvu in malem 

Mali kristalni 
globus

kristalnem globusu dejala: 
»Mali kristalni globus mi več 
pomeni kot medalja s svetov-
nega prvenstva. Zanj se mo-
raš boriti celo sezono in imeti 
dobre rezultate. Na svetovnem 
prvenstvu pa je vse odvisno od 
enega dne ...«
Več kot tri desetletja sem bil 
zdravnik vrhunskih športni-
kov. Spremljal sem jih tudi 
na svetovnih prvenstvih in 
olimpijadah. Z njimi sem do-
življal veselje ob uspehih, srečo 
v trenutkih, ko je zadonela slo-
venska himna ali zaplapolala 
slovenska zastava, razočaranje 
ob porazih. Spoznal sem, da so 
športniki, ki posegajo po svetov-
nih kolajnah, izjemne osebno-
sti. Ko so njihovi vrstniki žuri-
rali, se zabavali, posedali pred 
televizorji in v kavarnah, so 
oni trdo trenirali v mrazu, dež-
ju, snegu, vročini. Veliko stva-
rem so se morali odpovedati; pa 
velikokrat tudi njihovi starši. 
Tudi trenerji, ki jim je uspelo iz 
njih narediti vrhunske športni-
ke, so bili odlični strokovnjaki, 
ki jim je vzgoja športnika po-
menila več kot samo službo. 
Prof. dr. Andrej Capuder, ki je 
bil veleposlanik v Franciji v času 
olimpijade v Lillehammerju, je 
dejal, da so Parižani šele takrat 
spoznali Slovenijo, ko so naši 

smučarji prinesli domov tri 
olimpijske kolajne. 
Zato menim, da je prav, da se 
ob dogodkih, kot je svetovno pr-
venstvo doma, spomnimo tudi 
nekdanjih vrhunskih športni-
kov in se jim zahvalimo, da so 
svetu »povedali«, da smo maj-
hen, sposoben, delaven narod 
v srcu Evrope, ki tekmuje na 
športnem področju z največji-
mi in najbogatejšimi narodi na 
svetu. Za razliko od nekaterih 
politikov in »akademikov«, ki 
nas, našo državo klevetajo in 
ponižujejo v Evropi in svetu. 

Avgust Mencinger,  
Radovljica 

V Gorenjskem glasu je bilo 2. 
marca objavljeno širše poročilo 
o nameravani gradnji Hotela 
Evropa na Bledu. 
Do sedaj sem zaznal med 
Blejci le ogorčenje zaradi tega 
projekta. Tudi spremembe na 
objektu problema ne rešijo. Vse-
eno, ali se postavi ena kocka ali 
dve, videz je nemogoč v tem 
okolju in posmeh Bledu. Če sta 
dve kocki in znižanje kapacitet 
za investitorja še sprejemljivi 
in rentabilni, je seveda njegov 

Hotel Evropa  
na Bledu

problem. Problem Bleda pa je 
njegov videz. Videti je, da ob-
čina nima izdelanega koncep-
ta, kako naj bo Bled videti in 
kakšen karakter naj ima. Je to 
alpsko letovišče, ki nudi gostom 
mir, oddih in prijetno okoljsko 
atmosfero, ali bo le turistična 
»industrija«? 
Hotelski objekt, kakršen je na 
fotografijah predstavljen, spo-
minja bolj na obrat Leka kot 
na prijeten objekt za oddih. 
Vprašanje je tudi, ali potrebuje 
Bled še dodatne posteljne kapa-
citete? Saj je v poletnih časih že 
prenapolnjen. Tudi za kopalce 
ni dovolj poskrbljeno. Bled nuj-
no potrebuje večji vodni park, 
da se razbremeni jezero. Mno-
gi Blejci razumemo postav-
ljanje takšnih objektov v našo 
krajino kot razvrednotenje. 
Naslednji takšen nemogoč 
objekt se nam obeta tudi pri 
sv. Katarini na pobočju Homa 
nad vasjo Zasip. Tam naj bi 
nastal gostinski objekt v obliki 
sejemskega paviljona. Nerazu-
mljivo je, da se ravno na Bledu 
počnejo takšne napake.
A ni bilo že demoliranje zna-
menitega blejskega pokopali-
šča dovolj?

Franci Kindlhofer,  
Zasip

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

IZLET

Na Korošico
Križe – Planinsko društvo Križe organizira v soboto, 20. mar-
ca, planinski pohod na Korošico. Zbor bo ob 8. uri na parki-
rišču (spodnja pot) za planino Korošica. Pot ni zahtevna in 
je označena, na določenih delih je še zasnežena ali ledena. 
S seboj imejte pohodne palice ter letnemu času primerna 
oblačila in obutev. Prijave do jutri, srede, 17. marca, spreje-
ma Fani Vreg po telefonu številka 040 246 650. Organizacija 
ture bo potekala v skladu s priporočili NIJZ, zato imejte s 
seboj tudi higiensko masko.

RAZSTAVE

Tri platna Urške Medved
Kranj – V četrtek, 18. marca, bo ob 20. uri na strani Trainsta-
tion Subarta na Facebooku potekala predstavitev razstave 
avtorice Urške Medved Popisan list, ki poteka v sklopu pro-
jekta 3 platna. Dela bodo na ogled z drugimi doslej nasta-
limi platni na zunanji steni Trainstationa na Kolodvorski 8. 

Bipolar
Tržič – Od 18. marca do 30. aprila bo v galeriji Paviljon na 
ogled razstava Bipolar Avtorja Braneta Povaleya, slikarja, ki 
je svojo likovno pot posvetil raziskovanju barvnega zlatega 
reza. Razstava bo odprta od torka do petka od 10. do 12. ter 
od 16. in 18. ure ter ob sobotah od 10. do 12. ure.

Škofja Loka – Občina Škofja Loka, ki vsako pomlad organi-
zira akcijo čiščenja okolice, to načrtuje tudi v teh dneh. V 
soboto, 20. marca, jo pripravlja v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi, letos zaradi epidemije ob upoštevanju navodil 
NIJZ. Akcija bo potekala od 8. do 13. ure. Na zbirnih mestih 
bodo ločeno zbirali odpadke: embalažo (plastenke, pločevin-
ke), steklo, nevarne odpadke in ostalo. Ločeno zbiranje je 
pomembno zato, da je možen ločen odvoz, s tem so nižji 
stroški končne oskrbe posamezne ločene frakcije odpadkov. 
Udeležence prosijo, da vsak po svojih močeh zagotovi, da 
bodo na zbirnih mestih različne frakcije odpadkov pravilno 
ločeno odložene in pripravljene na odvoz.

Pomladna čistilna akcija v Škofji Loki

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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

16Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR
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ZAHVALA 

V 69. letu starosti je po hudi bolezni mirno zaspal 

Ivan Oselj
iz Vogelj

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, brata, strica in tasta 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan
cem, sodelavcem za izrečeno sožalje, čustveno podporo, cvetje, 
sveče in svete maše. Zahvaljujemo se Onkološkemu inštitutu 
Ljubljana, Paliativnemu oddelku Jesenice, patru Andreju Piršu 
in župniku Tonetu Liparju. Hvala tudi pevcem iz Vogelj, pevcu 
Tonetu Habjanu in pogrebni službi Navček za lepo zadnje slovo. 

Žalujoči vsi njegovi 
Voglje, marec 2021

OSMRTNICA
 

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrl

Jože Avsenek
iz Vrbenj 35 pri Radovljici

Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v sredo, 
17. marca, ob 16. uri na pokopališču v Mošnjah. Žara bo na dan 
pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA 

Ob nenadni izgubi naše drage mame in stare mame 

Antonije Karničar
rojene Jerič, po domače Kodermanove Tončke z Možjance 

se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh najtežjih tre
nutkih življenja. Hvala za darovano cvetje in sveče ter vse spod
budne besede. Posebna zahvala pa pogrebni službi Navček, go
spodu župniku Pavlu Okolišu ter pevcem za lep pogrebni obred. 

Žalujoči: otroci Andreja, Erik, Matic in Blaž z družinami 

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da se je v 90. letu starosti poslovila od 
nas naša draga mama, stara mama, sestra, tašča in teta

Gabrijela Oman
roj. Šifrer, p. d. Jergovcova Ela iz Žabnice

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 17. marca 2021, ob 15. uri v 
družinskem krogu na pokopališču v Žabnici. Žara pokojnice bo 
na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njeni

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

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom IZDELAJTE 
SVOJ JOGURT ALI SIR, ki je bila objavljena v Gorenjskem gla-
su 2. marca 2021, so: Jan Burja z Bleda in Edo Dolžan iz Žab-
nice, ki prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado – dereze Verige K.F., 
Lesce), ter Marija Konc iz Kranja , ki prejme 3. nagrado – knjigo.

Nagrajencem čestitamo!

Rezultati 21. kroga – 14. marec 2021
1, 22, 27, 32, 33, 35, 37 in 13

Loto PLUS: 1, 2, 15, 20, 24, 34, 35 in 23
Lotko: 6 9 6 8 0 7

Sklad 22. kroga za Sedmico: 1.560.000 EUR
Sklad 22. kroga za PLUS: 2.120.000 EUR
Sklad 22. kroga za Lotka: 1.100.000 EUR

LOTO

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.

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V centru Medvod oddam prostor, 35 
m2, za mirno obrt, tel.: 031/387-275 
 21000613

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTOKROS motor, lonci 125 ccm, 4 
prestave, kolesa 80 /100 x 14 »- 12«, 
tel.: 031/643-679  
 21000621

STROJI IN ORODJA
KUPIM

MOTORNO žago Stihl 041 AV in ce-
pilnik drv trofazne moči, 16 ton, tel.: 
031/752-266 21000563

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

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

OSTALO
PRODAM

ZUNANJA lesena polkna za okna, pri-
merna za celo hišo ali vikend, v 3 različ-
nih velikostih, in 2-krat balkonska, cena 
po dogovoru, tel.: 031/415-877 21000623

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

DEKLIŠKO mestno kolo, 18 prestav, 
dobro ohranjen, cena 50 EUR, tel.: 
031/422-531 21000616

ZLOŽLJIVO električno kolo v garanciji, 
cena 850 EUR, tel.: 070/759-009  
 21000569

HOBI
KUPIM

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

STARINE
KUPIM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

IGRALA za otroke, velik trampolin 5 x 5 
m in dvojno gugalnico z večjo kovinsko 
konstrukcijo, cena po odgovoru, tel.: 
031/415-877 21000624

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 21000620

KOVINSKO ogrodje za kimpež, poce-
ni, tel.: 040/667-897 21000614

RABLJENO nakladalno prikolico Sip  
19 m3, cena 300 EUR, Debeljak, 
Podbrezje 150, tel.: 051/601-795 
 21000618

TRAKTOR TV 18, starejši letnik, cena 
700 EUR, tel.: 040/950-257 21000619

KUPIM

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

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 21000475

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

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

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 04/57-23-129 21000622

RJAVE jarkice. Novak, Jama 34, tel.: 
041/820-594 21000615

TELICO LS, brejo 8 mesecev, težko 
700 kg, pašna, tel.: 030/601-656 
 21000602

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale, druga košnja, cena 
po dogovoru, tel.: 04/57-23-207, 
041/822-514 
 21000617

ULEŽAN gnoj, za simbolično ceno, 
tel.: 040/581-950 
 21000625

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MESAR – prodajalec (m/ž) za delo 
v mesnici Lesce. Pogoj: iz okolice 
Lesc. Prijave samo na: joze.mlinaric@ 
mlinaric.si. Mesarija Mlinarič, d.o.o., 
Železniška ulica 1, Lesce 
 21000598

Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je
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Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena priročnika je 13 EUR. 
Če priročnik kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

                      + p oštnina

11 
EUR

V peti, dopolnjeni 

izdaji praktičnega 

priročnika najdete 

nasvete o izbiri 

sadne vrste glede 

na lego in tla, na 

kakšno podlago 

in razdaljo jo 

posaditi, kako 

oblikovati krošnjo. 

Rez je natančno 

predstavljen pri 

jablani, hruški, 

breskvi, češnji, 

višnji, slivi, malini, 

orehu in številnih 

drugih vrstah.  

10    
EUR

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

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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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

14,99246 strani, trda vezava

EUR
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

–2/8 oC

–6/6 oC

–1/14 oC

3/13 oC

0/11 oC

–2/10 oC

–1/9 oC

3/14 oC

–1/10 oC

1/10 oC

–1/9 oC

–1/8 oC

0/9 oC

1/9 oC

–3/8 °C –1/5 °C–2/10 °C

Danes in jutri bo delno sončno z nekaj spremenljive oblačnos-
ti. Popoldan ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. 
Pihal bo severnik. V četrtek bo več oblačnosti, možne bodo 
tudi rahle padavine.

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

Urša Peternel

Vrba – Tik ob železniški pro-
gi Lesce–Jesenice, pri gol-
fskem igrišču, že desetle-
tja dolgo stoji nekdanja že-
lezniška čuvajnica, med do-
mačini imenovana vahtnca. 
V njej si je dom pred šesti-
mi leti uredila mlada druži-
na, domačin iz Vrbe Matej 
Perko s partnerico in hčerki-
co. Njihov dom ima hišno ta-
blico Vrba 14, a v resnici stoji 
na občinski meji med Žirov-
nico in Radovljico. Tako sta-
novanjska hiša stoji v žirov-
niški občini, garaža in drvar-
nica pa v radovljiški. 

Matej Perko pravi, da so se 
življenja tik ob progi navadi-
li, življenje na samem pa pri-
naša prednosti in slabosti. 
Do objekta je napeljana ele-
ktrika, plačujejo tudi komu-
nalne storitve, četudi zaboj-
nika za odpadke niso mog-
li dobiti. Tudi pismonoša do 
hiše ne pride, a so se dogo-
vorili, da pošto pušča pri Ma-
tejevih starših v Vrbi. Matej 
pravi, da glede tega nič ne 
komplicira, saj se zaveda, da 
pač živijo na samem in da ne 

morejo pričakovati vseh sto-
ritev, kot bi jih, če bi živeli 
sredi vasi. 

Ko zapade veliko snega ...

Glavni problem je tako 
dostop, saj je odcep do hiše 
le z regionalne ceste med 
Lescami in Vrbo, nanj pa 
je mogoče zaviti le z jeseni-
ške strani, saj bi sicer prevo-
zil polno črto. Tako morajo, 
če se pripeljejo s strani Lesc, 

zapeljati do križišča v Vrbi 
in tam obrniti. »Pot je vrisa-
na, tudi navigacija te pripelje 
do hiše. Pred desetletji je bil 
dostop do hiše urejen tudi z 
druge strani železniške pro-

ge, a so Slovenske železnice 
vse nezavarovane železni-
ške prehode ukinile,« pripo-
veduje Perko. 

Do problema pride v hu-
dih zimah, kakršna je bila le-
tos, ko je zapadlo res veliko 
snega, saj do hiše ne pluži-
jo. »Nikakor ne pričakujem, 
da bodo prioritetno plužili 
nam, a dobil sem občutek, 
da se občini izmikata in pre-
lagata odgovornost druga na 
drugo,« pravi Perko. 

Težava bi bila tudi v pri-
meru kakršnekoli nesreče, 
saj intervencijska pot ni ure-
jena. Žirovniška občinska 
svetnica Meta Zupan je zato 
na seji občinskega sveta pro-
sila občinsko upravo, naj po-
skrbijo vsaj za ureditev inter-
vencijske poti do hiše. 

A kot so pojasnili na Ob-
čini Žirovnica, je lastnica 
poti v celoti Občina Rado-
vljica, zato po predpisih Ob-
čina Žirovnica ne sme vla-
gati sredstev v tujo lastni-
no. Poleg tega zaradi ena-
kopravnosti z drugimi ob-
čani in njihovimi zasebni-
mi dostopi ne smejo dela-
ti izjem, so zapisali. V bliži-
ni je sicer občinska cesta, ki 
pelje na golfsko igrišče, a je 
vmes železniška proga, tako 
da s te strani ni mogoče ure-
diti dostopa do hiše. Druži-
ni so zato predlagali, naj se 
obrne na Občino Radovlji-
ca kot lastnico edine dosto-
pne poti.

A kot so na naše vpraša-
nje odgovorili na Občini Ra-
dovljica, ureditve omenjene 
poti ne načrtujejo.

Ko bo deklica 
šoloobvezna ...

Ob tem pa se na Obči-
ni Žirovnica tudi zaveda-
jo, da se bo pojavil nov pro-
blem, ko bo deklica posta-
la šoloobvezna, saj bo ho-
dila v žirovniško osnovno 
šolo. Ob dovozu na regio-
nalni cesti namreč ni posta-
jališča in prostora za obra-
čanje avtobusa, zato jo bo 
moral nekdo pospremiti 
do postajališča šolskega av-
tobusa v Vrbi. »Druge rešit-
ve za zdaj ne vidimo,« so še 
zapisali na Občini Žirovni-
ca, pri čemer pa Matej Per-
ko pravi, da tudi tu ne bodo 
komplicirali in bodo dekli-
co pač vozili do najbližjega 
postajališča šolskega avto-
busa.

V »vahtnci« živi mlada družina
V nekdanji železniški čuvajnici ob progi Lesce–Jesenice si je dom uredila mlada družina. Kot pravijo, so 
se navadili življenja tik ob progi, več težav jim povzroča dejstvo, da stanovanjski objekt stoji v žirovniški 
občini, garaža in drvarnica pa v radovljiški. Problem je zlasti z dostopom in intervencijsko potjo.

Nekdanja železniška čuvajnica pri leškem golfskem igrišču je dom mlade družine. Včasih 
je bil dostop do hiše tudi čez železniške tire, zdaj pa le po kolovozni poti z regionalne ceste 
Vrba–Lesce.

Matej Perko je povedal, da se življenja v nekdanji 
železniški čuvajnici tik ob progi in nenehnega 
tresenja, ko mimo brzijo vlaki, navadiš. Je pa že nekaj 
mesecev čisto mirno, saj je železniška proga v tem 
času zaradi obnove zaprta in vlaki sploh ne vozijo.

Jasna Paladin

Kamnik – Volkulja, ki je do-
mnevno iz Srbije na obmo-
čje Zgornje Savinjske doli-
ne, Velike planine in tudi 
Menine planine prišla leta 
2017, je bila težka približ-
no trideset kilogramov, v teh 
krajih pa je bila znana pred-
vsem po tem, da se je pari-
la z domačimi psi, kar lov-
ci opažajo zgolj v izjemnih 
okoliščinah. Drugih volkov 
v teh gozdovih namreč ni 
bilo, na visokogorskih kme-
tijah pa je očitno več izpušče-
nih psov, zato je imela vol-
kulja dve legli s petimi oziro-
ma z vsaj štirimi mladiči me-
šanci. To je bil prvi eviden-
tirani primer neposrednega 
križanja volka z domačim 
psom v Sloveniji. Za mladi-
če je bilo izdano dovoljenje 
za odvzem iz narave, saj kri-
žanje z domačimi psi in po-
sledično genetsko onesna-
ženje predstavlja eno naj-
večjih groženj populacijam 

volkov v Evropi, zato lov-
ci ob tem primeru opozar-
jajo lastnike psov, naj živa-
li ne puščajo brez nadzora v 
naravo.

Dovoljenje za odstrel pa je 
bilo konec lanskega leta iz-
dano tudi za volkuljo, saj je 
kmetom povzročila kar nekaj 
škode. Na Zavodu za gozdo-
ve Slovenije ocenjujejo, da je 
bilo škode za približno dvaj-
set tisoč evrov, saj je volkulja 
skupaj z mladiči uplenila več 
ovac; v zadnjih treh letih so 
evidentirali 98 pokončanih 
živali drobnice. Zato so se 
lovci primera lotili resno, a se 
je izkazalo, da je volka ustre-
liti precej težje, kot se morda 
zdi, saj se večinoma giba po-
noči. Po številnih dneh in no-
čeh opazovanja in preučeva-
nja njenih življenjskih poti 
je volkuljo 6. marca uspelo 
ustreliti poklicnemu lovcu 
Lovišča s posebnim name-
nom Kozorog Kamnik Bo-
štjanu Pahovniku. Uplenil jo 
je pod Veliko planino.

Volkuljo pod Veliko 
planino so ustrelili
Dovoljenje za odstrel volkulje, ki se je parila s 
psi, je bilo izdano konec leta 2020, lovci pa so jo 
uplenili 6. marca.

Jože Košnjek

Železna Kapla – V ne-
deljskem drugem krogu 
županskih volitev na Koro-
škem v občini Železna Ka-
pla - Bela dosedanjemu žu-
panu Francu Jožefu Smrtni-
ku ni uspel boj za tretji za-
poredni županski mandat. 
Za 125 glasov ga je prema-
gala kandidatka socialde-
mokratske stranke (SPO) 
Elisabeth Lobnik, ki je dobi-
la 867 ali 53,8 odstotka gla-
sov, za Smrtnika pa je glaso-
valo 742 ali 46,1 odstotka vo-
livcev. Slovenska Enotna li-
sta je poleg župana izgubi-
la tudi večino v občinskem 
svetu, saj nima več osem, 
ampak sedem mandatov. 
Slovenska lista bo kljub 

temu tudi v prihodnje igra-
la pomembno vlogo v občin-
ski politiki, saj so z manda-
tom več močnejši le social-
demokrati, ki sicer skupaj z 
ljudsko stranko vladajo tudi 
v deželi. Drugi krog župan-
skih volitev je bil tudi v dvo-
jezičnih občinah Žitara vas, 
Pliberk in Hodiše. V Žitari 
vasi je zmagal novi župan 
Gerhard Koller (SPO), v Pli-
berku slovensko govoreči 
kandidat SPO in dosedanji 
župan Štefan Visotschnig, 
v Hodišah pa bo dosedanje-
ga župana Karla Dovjaka 
(SPO) nasledil nekdanji svo-
bodnjak in po novem kandi-
dat Team Kärnten Gerhard 
Oleschko. V nedeljo so žu-
pane v drugem krogu volili 
v skupno 28 občinah.   

Smrtniku tokrat ni uspelo

Kranj – Kranjski mestni svet je na zadnji seji sprejel več skle-
pov o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah, 
med drugim tudi na Kokrici, kjer bo Mestna občina Kranj z 
menjavo novopridobljene nepremičnine zagotovila zemljišča, 
ki jih potrebuje za kolesarsko pot in ureditev drevoreda od 
Kokrice proti Brdu. »Čakamo na odobritev evropskih sredstev, 
pričakujem pa, da bo kolesarska steza skupaj z drevoredom 
narejena še pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu 
Evropske unije,« je povedal župan Matjaž Rakovec. Slovensko 
predsedovanje bo potekalo od 1. julija do konca leta. 

Kolesarska steza in drevored proti Brdu


