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Priloga:  LOČANKA
GORENJSKA

Gostinci po petih  
mesecih zaprtja lokalov
Gostinski lokali so zaprti že od ok-
tobra, zagotavljajo lahko le dosta-
vo in osebni prevzem hrane. »Naj-
večjo škodo so utrpeli mali gostin-
ci in najemniki lokalov,« ugotavlja 
Anton Magdič iz kranjske obrtno-
-podjetniške zbornice.
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GORENJSKA

Pokličejo jih lahko  
podnevi ali ponoči
Gorenjska je edina regija, ki po za-
slugi mobilne paliativne enote 
Splošne bolnišnice Jesenice težko 
bolnim zagotavlja paliativno oskr-
bo v domačem okolju. Pokličejo 
lahko 24 ur na dan, za obravnavo 
bolnik potrebuje napotnico.
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GORENJSKA

Prve ocene o škodi  
kažejo na katastrofo
Temperature so bile rekordno niz-
ke, mraz je trajal dolgo, škoda po 
pozebi je velika. Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije bo vladi 
predlagala sprejetje interventnega 
zakona za pomoč sadjarjem, pri-
delovalcem jagod in vrtnin ...
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ŠPORT

Boj za slovenski finale
V Alpski hokejski ligi je ljubljanska 
Olimpija le še zmago oddaljena 
od uvrstitve v finale, Jeseničani pa 
so po četrtkovi domači zmagi pro-
ti italijanski ekipi Migross Super-
mercati Asiago Hockey v soboto v 
gosteh izgubili. Tretja tekma bo 
danes na Jesenicah.
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VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Pihal bo seve-
rovzhodnik. Jutri in v če-
trtek bo pretežno oblačno 
in hladno.

0/8 °C
jutri: pretežno oblačno

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki bodo na jutrišnji seji od-
ločali tudi o soglasju za opra-
vljanje igralniške dejavnosti 
v nakupovalnem centru Pla-
net Kranj. Tam namreč na-
merava družba P & P Mar-
keting, del skupine Admi-
ral Slovenija, odpreti igralni 
salon, za katerega pa mora 
pridobiti še državno konce-
sijo. Ministrstvo za finance 

je zato Mestno občino Kranj 
pozvalo, naj mu najkasneje 
do 16. aprila sporoči soglas-
je ali razloge za njegovo od-
klonitev. Župan Matjaž Ra-
kovec mestnim svetnikom 
predlaga, da soglasje podajo. 

V predstavitvenem doku-
mentu Admirala piše, da 
bodo igralni salon uredi-
li v pritličju zabaviščno-na-
kupovalnega centra Planet 
Kranj.

Po Lescah želijo 
kazino še v Kranju
Skupina Admiral Slovenija želi svoj deseti igralni 
salon odpreti v Kranju. O morebitnem soglasju bo 
kranjski mestni svet odločal jutri. 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V nedeljo se je 
zaključila enajstdnevna za-
ustavitev javnega življenja. 
Minister za zdravje Janez 
Poklukar je ob tem pove-
dal, da je najpomembnejše 
sporočilo, da so se državlja-
ni držali preventivnih ukre-
pov, da smo ostali med oran-
žno in rdečo fazo in ne pre-
šli v črno fazo. Kar pa še ne 
pomeni, kot je poudaril mi-
nister, da smo že iz najhuj-
šega, saj končnih razsežno-
sti tretjega vala še ni moč na-
povedati. Stroko skrbi veli-
ka prisotnost zelo nalezljive 

britanske različice virusa. 
Zato je ta teden celotna dr-
žava na posodobljenem vla-
dnem semaforju ukrepov 
v rdeči barvi, v naslednjem 
tednu naj bi odloke znova 
opredeljevali glede na barvo 
semaforja oziroma epidemi-
ološke razmere po regijah. 

Včeraj je bila ukinjena 
omejitev gibanja ponoči. 
Prepovedani ostajajo shodi, 
prireditve, slavja in pa tudi 
zbiranje ljudi razen za sku-
pine oseb, ki so ožji družin-
ski člani ali člani skupnega 
gospodinjstva. Z nekaterimi 
izjemami ostaja omejitev 
prehajanja med regijami. 

Včeraj so se odprli vrtci, 
osnovne, srednje šole (po 
modelu C) in dijaški domo-
vi. Na fakultetah so dovolje-
ni izpiti in seminarji do de-
set ljudi, mogoč je individu-
alni pouk v glasbenih šolah, 
izvedba baleta in sodobnega 
plesa. Odprli so se muzeji, 
knjižnice, galerije. 

Uporaba zaščitne maske 
ostaja obvezna v notranjih 
prostorih, na odprtih javnih 
prostorih pa je obvezna, če 
ni mogoče zagotoviti med-
osebne razdalje najmanj 1,5 
metra in v osebnih vozilih.

Epidemija podaljšana, država v rdečem
Vlada je epidemijo covida-19 podaljšala do sredine maja. Omejitev 
gibanja ponoči je odpravljena, včeraj so se odprli vrtci, šole, več trgovin in 
storitvenih dejavnosti. Ta teden še velja omejitev prehajanja med regijami. 

V šolske klopi so znova sedli srednješolci in osnovnošolci. Na sliki drugošolci OŠ Orehek. 

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Radovlji-
ca je pred kratkim na pobu-
do investitorja, družbe HGP 
Grad, d. o. o., objavila sklep 
o začetku postopka pripra-
ve sprememb in dopolnitev 
Prostorskega reda Občine 
Radovljica za območje gradu 
Podvin v Mošnjah pri Rado-
vljici. Že desetletja propada-
joča stavba je bila do pred ne-
kaj leti dolgo v lasti Zavaro-
valnice Triglav, ki jo je pred 
slabima dvema letoma pro-
dala novemu lastniku, ki želi 
grad obnoviti in v njem ure-
diti butični hotel, zraven pa 
zgraditi še dodatne suite.

Vendarle boljši časi za grad Podvin?
Občina Radovljica je na pobudo investitorja objavila sklep o začetku sprememb prostorskega reda, ki 
bodo omogočale obnovo propadajočega gradu in v njegovi neposredni bližini tudi gradnjo dodatnih 
nastanitvenih kapacitet.

Slikoviti grad Podvin v Mošnjah, kjer je pred dobrimi tridesetimi leti nastal prvi osnutek 
slovenske ustave, je v zadnjih desetletjih nezadržno propadal. Novi lastniki so pred veliko 
nočjo očistili zaraščajočo se okolico. / Foto: Gorazd Kavčič46. stran
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Knjigo prejme  JOŽE MIKLAVČIČ iz Gorenje vasi.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

S televizorji Hisense ULED boste vedno  
v središču dogajanja

Vsi se radi prepustimo domišljiji in v polnosti doživljamo ljube 
trenutke, pa naj bo to nogometna tekma, potovanje po ekso-
tičnih krajih ali romantičen prizor z najljubšim igralcem. Poleg 
vrhunskega doživetja slike in zvoka televizorji Hisense slovijo 
po svoji preprosti uporabi in izjemni uporabniški izkušnji, 
saj je iskanje želene vsebine tako poenostavljeno, da zanj ni 
potreben nikakršen trud. 

Možnost vračila v roku trideset dni od nakupa še dodatno kaže 
na vrhunsko kakovost televizorjev Hisense ULED, s katerimi 
se boste v prijetnem okolju dnevne sobe potopili v središče 
dogajanja svojih najljubših doživetij. Več informacij najdete 
na si.hisense.com. Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo 
brisačo za na plažo. Nagradno vprašanje: Naštejte 3 razlo-
ge, zaradi katerih bi se odločili za nakup televizorjev Hisense 
ULED. Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 23. aprila 
2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, 
ali na koticek@g-glas.si.

Simon Šubic

Kranj – V soboto popoldne je 
po Sloveniji potekalo več ne-
prijavljenih shodov naspro-
tnikov ukrepov za zajezitev 
epidemije covida-19. Slabih 
sto ljudi se je ob 14. uri zbra-
lo tudi na Slovenskem trgu 
v Kranju. Shod, ki ga je pod 
naslovom Vsi smo eno srce – 
srce Slovenije oziroma Pro-
test zoper koronanorijo na-
povedala skupina Stop laž-
nivim medijem na Facebo-
oku, je potekal mirno, saj 
so udeleženci približno uro 
v manjših skupinah le pos-
tavali ali posedali po trgu. 
Med njimi so bili taki, ki si-
cer priznavajo obstoj nove-
ga koronavirusa, a se jim 

zdijo omejitveni ukrepi dr-
žave uničujoči za družbo in 
gospodarstvo, pa tudi taki, 
ki so prepričani, da je koro-
navirus velika laž in del višje 
zarote, s katero želijo oblas-
ti le ustrahovati ljudi. Na Po-
licijski upravi Kranj so nam 
dejali, da se je v soboto na 
Slovenskem trgu zbralo ne-
kaj deset ljudi, vendar poli-
cisti v njihovih dejanjih niso 
zaznali elementov javne-
ga shoda oziroma protesta, 
zato ukrepanje ni bilo pot-
rebno. »Ljudem se zahva-
ljujemo za razumevanje in 
strpnost,« so sporočili. Poli-
cija je sicer v petek pozvala 
k odgovornemu ravnanju in 
odsvetovala zbiranje na ne-
dovoljenih shodih.

Na Slovenskem trgu se je 
zbralo okoli sto ljudi
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Zaščitna maska v oseb-
nem vozilu pa ni potreb-
na, če je v njem ena oseba 
ali več članov istega gospo-
dinjstva. Prav tako maske ni 
treba nositi pri individualni 
športni vadbi, če je zagoto-
vljena medosebna razdalja 
vsaj tri metre.

O samotestiranju je mini-
ster Janez Poklukar povedal, 
da naj bi se začel ta ukrep v 
srednjih šolah izvajati 16. 
aprila, predvideno je tudi sa-
motestiranje učencev zad-
nje triade osnovne šole. 

Znova je dovoljeno obra-
tovanje smučišč (z obve-
znim predhodnim testira-
njem na covid-19). Podalj-
šan je ukrep obvezne name-
stitve razpršilnikov za raz-
kuževanje rok v večstano-
vanjskih stavbah.

Glede porok je vodja sveto-
valne strokovne skupine za 
covid-19 doc. dr. Mateja Lo-
gar včeraj povedala, da bo v 
oranžni fazi znova dovolje-
no zbiranje do deset ljudi, 
v rumeni do petdeset ljudi, 
kar bo omogočilo poročne 
obrede z gosti.

Odpiranje trgovin

Včeraj so se odprle še ne-
katere trgovine in servisne 
storitve (kot so čistilni ser-
visi, avtoličarske in avtome-
hanične delavnice) in še dru-
ge dejavnosti, med njimi fri-
zerski in kozmetični salo-
ni, nepremičninsko posre-
dovanje, avtošole, turistične 

agencije ... Pogoji glede te-
stiranja in števila oseb v oko-
lju, kjer ponujajo blago in 
storitve potrošnikom, osta-
jajo nespremenjeni. 

Športna vadba je dovolje-
na tudi registriranim špor-
tnikom v starostnih kate-
gorijah kadeti in mladin-
ci. Dovoljena je samostojna 
ali strokovno vodena indi-
vidualna športno-rekreativ-
na dejavnost ter brezkontak-
tna športna vadba v vadbe-

nih skupinah do deset vade-
čih z upoštevanjem navodil.

Za voznike avtotaksi pre-
vozov in za izvajanje javnih 
linijskih prevozov se podalj-
ša veljavnost že prej veljav-
nih določb. V zmanjšanem 
obsegu bo še do petka delo-
vala javna uprava.

Verski obredi so dovolje-
ni, če je mogoče zagotovi-
ti minimalen stik med ude-
leženci. Število oseb pri ob-
redih je omejeno na enega 
udeleženca na trideset kva-
dratnih metrov oziroma več 
udeležencev, če gre za osebe 
iz istega gospodinjstva. Izva-
janje verouka še naprej pote-
ka na daljavo.

Pri prestopu državne 
meje veljajo omejitve, kot 

so veljale pred zaustavitvi-
jo javnega življenja pred pr-
vim aprilom. Podrobneje so 
v vladnem odloku razložene 
in dodane izjeme za vstop v 
državo brez napotitve v ka-
ranteno in brez negativnega 
rezultata PCR-testa ali hitre-
ga testa. 

Terase gostinskih lokalov 
odprte v oranžni fazi

Glavna kriterija za poso-
dobljen vladni načrt spro-
ščanja ukrepov na semafor-
ju ostajata enaka, to sta se-
demdnevno povprečje števi-
la okuženih in število hospi-
taliziranih covidnih bolni-
kov. Terase gostinskih loka-
lov se bodo odprle v oranžni 
fazi, po prejšnjem vladnem 
semaforju bi se šele v rume-
ni fazi.

Epidemiološke razmere

V soboto in nedeljo je bil 
delež pozitivnih izvidov 
PCR-testov na okužbo s ko-
ronavirusom nekoliko niž-
ji kot v dneh poprej, obakrat 
nekaj čez 19-odstoten. Doc. 
dr. Mateja Logar je na včeraj 
povedala, da se je eksponen-
tna rast števila novookuže-
nih ustavila, vsaj upajo tako. 
Po drugi strani pa še vedno 
narašča število covidnih bol-
nikov v bolnišnicah. V tret-
jem valu so bistveno bolj 
bolni tudi mlajši. Včeraj je 
bilo hospitaliziranih 636 co-
vidnih bolnikov, od tega jih 
je kar 142 v intenzivni negi. 
Umrlo je včeraj sedem co-
vidnih bolnikov.

Sedemdnevno povpre-
čje okužb v državi je bilo po 
zadnjih podatkih 903. V se-
demdnevni incidenci okužb 
na sto tisoč prebivalcev je 
Gorenjska tik pod državnim 
povprečjem; incidenca je 
bila včeraj po podatkih NIJZ 
v državi 301, na Gorenjskem 
283,4. 

Takšno ravnanje ni etično 

Nekateri se »na vsak na-
čin« želijo okužiti, da bi do-
bili potrdilo o prebolelosti 
in koristi, ki iz tega izhaja-
jo, kot je prehajanje meja, 
je povedala doc. dr. Logarje-
va in opozorila, da je to ne-
varno početje, ki ga odsve-
tuje. »Obstajajo tudi različ-
na poročila o goljufanjih pri 
testih. Z dostopnostjo ce-
piva se bo to, da si prebolel 
covid-19, umaknilo iz ugo-
dnosti,« je pojasnila. Na ta 
problem je opozoril že mi-
nister Poklukar. Poudaril 
je, da takšno ravnanje ni pri-
merno, ni etično in nikakor 
solidarno. Pozval je vse, naj 
se takih dejanj izogibajo, in 
zagotovil, da si bo vlada pri-
zadevala za čim hitrejšo pre-
cepljenost vseh prebivalcev 
Slovenije. Aprila in maja 
bomo v državo prejeli bistve-
no več cepiva, k nam priha-
ja tudi novo cepivo Janssen.

Osnovno zdravstvo Go-
renjske naj bi ta teden pre-
jelo 4056 odmerkov cepi-
va Pfizerja, 120 odmerkov 
Moderne in 1200 odmerkov 
AstraZenece. Cepijo starej-
še od šestdeset let. 

Epidemija je podaljšana
1. stran

Vlada je ukrep delnega 
povračila nadomestila 
plače delavcem na 
začasnem čakanju na 
delo podaljšala do konca 
maja.

Posodobljen semafor vladnih ukrepov / Vir: UKOM

število okužb
> 1350

število  
hospitaliziranih
> 1200

• omejitev gibanja v 
nočnem času

• obratuje javni potniški 
promet v omejenem 
obsegu

• obratujejo nujne 
trgovine, lekarne, pošte, 
banke, …

• vrtci in šole prva 
triada, posebne 
potrebe, izobraževanje 
na daljavo za vse ostale

• nujne laboratorijske 
vaje za študente

• treningi in tekmovanja 
za vrhunske, 
perspektivne  in 
poklicne športnike  
ter za člane državnih 
reprezentanc

• brezkontaktne športne 
aktivnosti na prostem

• individualna vadba in 
vadba družin

število okužb
< 1350

število  
hospitaliziranih
< 1200

• vrtci in OŠ odprte v 
celoti, srednje šole po 
modelu C

• na fakultetah 
dovoljeni izpiti in 
seminarji do 10 ljudi

• muzeji, knjižnice, 
galerije

• brezkontaktne športne 
aktivnosti v skupini do 
10 ljudi na priporočeni 
razdalji

• nekatere servisne 
storitve, trgovine

• odprtje dijaških 
domov

• individualni pouk 
v glasbenih šolah 
in izvedba baleta in 
sodobnega plesa

• treningi in tekmovanja 
za kadete in mladince

• smučišča

število okužb
< 1000

število  
hospitaliziranih
< 1000

 • pouk tudi na 
fakultetah in višjih šolah 
v omejenem obsegu

• dovoljeno zbiranje do 
10 oseb

• trgovine v celoti, delna 
sprostitev gostinskih 
storitev (terase in 
vrtovi)

• odprtje študentskih 
domov

• sprostitev gibanja 
med regijami

število okužb
< 600

število  
hospitaliziranih
< 500

• sproščanje turističnih 
nastanitev

• srednje šole in 
fakultete brez omejitev

število okužb
< 300

• odprava omejitev 
po vsej državi, veljajo 
splošni higienski 
ukrepi in prepoved 
obratovanja barov in 
diskotek

Načrt sproščanja ukrepov zajezitev epidemije COVID-19

Glavna kriterija sta sedemdnevno  povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19.

črna faza rdeča faza oranžna faza rumena faza zelena faza



3Gorenjski glas
torek, 13. aprila 2021 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, 
sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, 
izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, 
Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo  
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Privajanje na čas vse 
pogostejših pozeb

KOMENTAR
Cveto Zaplotnik

V zadnjih šestih letih 
smo imeli petkrat spo-
mladansko pozebo, 

lani pa je bila izjemno obilna 
letina, kar je bila tudi svo-
jevrstna katastrofa, saj nismo 
vedeli, kam bi s pridelkom, je 
dogajanje v sadjarstvu ob letoš-
nji pozebi komentiral eden od 
gorenjskih sadjarjev.

Spomladanske pozebe so v 
zadnjih desetletjih vse pogostej-
še in povzročajo tudi vse večjo 
gospodarsko škodo, še zlasti 
v sadjarstvu. To ni naključ-
no, razlog za to so podnebne 
spremembe. To potrjujejo tudi 
strokovnjaki, ki ugotavljajo, da 
cvetenje sadnega drevja posta-
ja zgodnejše zaradi višjih tem-
peratur zraka. Če se namreč 
marca in aprila povprečna 
temperatura dvigne za eno sto-
pinjo Celzija, je cvetenje lahko 
za štiri do deset dni zgodnej-
še. Cvetenje sadnega drevja 
se v zadnjih treh desetletjih v 
primerjavi s petdesetimi leti 
prejšnjega stoletja začenja pri 
jablanah vsako desetletje dva 
dni prej, pri hruškah štiri do 
pet dni prej, pri češnjah več kot 
tri dni prej ...

Pri večini sadnih vrst nasta-
ne pozeba, ko med cvetenjem 
ali po njem ter v času odpira-
nja brstov temperature padejo 
pod mejo od nič do minus dve 
stopinji. V minulih dneh so 
bile temperature krepko pod 
ničlo, v največjem gorenjskem 
sadovnjaku, v nasadu Resje 
pri Podvinu, so namerili na 
dveh metrih od tal minus šest 

stopinj Celzija, ponekod je bilo 
še hladneje. Mraz je povzročil 
pozebo, a ne le pri že cveto-
čem koščičastem sadju – pri 
češnjah, marelicah in zgodnjih 
slivah, ampak tudi pri drugem 
sadnem drevju, ki je bilo šele 
pred začetkom cvetenja. Posle-
dice pozebe bodo hude in mor-
da celo najhujše v zadnjih de-
setletjih, letošnja pozeba je bila 
namreč v primerjavi s pretek-
limi posebna v tem, da so bile 
temperature povsod zelo nizke 
in da je mraz trajal dolgo, več 
kot tri noči. Škoda, ki jo bodo 
občutili predvsem sadjarji, če-
belarji ter pridelovalci jagod in 
zgodnje zelenjave, je nastala 
pri ljubiteljskih in poklicnih 
pridelovalcih, v nižjih in višjih 
legah, ne samo v Sloveniji, am-
pak tudi drugje po alpski Evro-
pi. Vrtičkarji so pridelek ali del 
pridelka že odpisali, težje je 
tistim, ki se s sadjarstvom pre-
življajo. Ali jim bo država spet 
pomagala z interventnim za-
konom, za zdaj še ni znano, a 
letošnja pozeba jih je še enkrat 
opozorila, da bodo v prihodnje 
svojo dejavnost morali prilago-
diti podnebnim spremembam. 
Država to že spodbuja s sofi-
nanciranjem različnih ukre-
pov, tudi oroševanja, ki se je v 
dosedanjih pozebah pokazalo 
kot najučinkovitejši ukrep. A 
tudi ta ukrep ni vsemogočen, 
zahteva veliko znanja in izku-
šenj, predvsem pa veliko denar-
ja (vsaj 50 tisoč evrov za hek-
tar) in vode (vsaj 40 kubičnih 
metrov na uro).

Suzana P. Kovačič

Golnik – »Med nami živijo 
odrasle osebe (tudi mlajši 
odrasli) s prirojeno imunsko 
pomanjkljivostjo, kar pome-
ni, da ne tvorijo protiteles. 
Razen tega so te osebe pov-
sem zdrave. Ker pa se njihov 
imunski sistem ne bori pro-
ti virusu, so bolj nagnjeni k 
okužbam in težjemu pote-
ku bolezni, kot je covid-19. 
Cepljenje jim ne koristi, ker 
ne tvorijo protiteles,« je po-
vedala doc. dr. Mihaela Zi-
darn, specialistka internist-
ka na Kliniki Golnik, ki po-
ziva k nošenju zaščitnih 
mask. »S tem, ko nosimo 
masko in se držimo ukre-
pov, naredimo največ za to, 
da se virus ne širi. Ne skrbi-
mo samo zase, ampak tudi 
za druge in s tem zaščitimo 
osebe, ki lahko hudo zboli-
jo.« Na Kliniki Golnik je v 
drugem valu umrla bolni-
ca s prirojeno imunsko po-
manjkljivostjo zaradi covi-
da-19, ker ni tvorila protite-
les in tudi zdravniki ji med 
večmesečno hospitalizaci-
jo več niso mogli pomaga-
ti. »Zdaj imamo v bolnišnič-
ni oskrbi mlajšega bolnika v 
dvajsetih letih starosti, prav 
tako s prirojeno imunsko 

pomanjkljivostjo in covi-
dno pljučnico. Pazil je na 
svoje zdravje, nosil masko 
in upošteval ukrepe. Zbolel 
je, ker drugi niso upoštevali 
zaščitnih ukrepov.« 

Doc. dr. Zidarnova je ob 
tem še povedala, da na Kli-
niki Golnik praktično ni-
majo več covidnih bolnikov 
iz domov za starejše, ker 

jih je cepljenje dobro zaš-
čitilo. Tudi vsem že ceplje-
nim v populaciji pa svetuje, 
da nosijo maske in ohranijo 
osnovne preventivne ukre-
pe, vse dokler virus v popu-
laciji ne bo obvladan. 

Redki cepljeni vseeno zbo-
lijo za covidom-19, vendar 
so po njenih besedah zašči-
teni pred težjim potekom te 

bolezni. Med še necepljeni-
mi so tudi povratniki po pre-
boleli bolezni. »En tak pul-
mološki zaplet je, da vezivo 
v pljučih ostane vneto in lah-
ko privede do fibroze, slab-
še učinkovitosti pljuč. Pri-
de lahko tudi do pljučne em-
bolije ali vnetja srčne miši-
ce po prebolelem covidu-19. 
Nedavna študija je pokaza-
la, da eden od sedmih, tudi 
med tistimi, ki so blago zbo-
leli, po prebolevnosti še po-
ročajo o utrujenosti, tež-
jem dihanju in tem, da so 
brez voha in okusa. Pri tež-
jih prebolevnikih, ki so bili 
dolgo priključeni na apara-
ture in so za to, da preživi-
jo, potrebovali kortikosteroi-
de, so med pogostejšimi po-
sledicami propadanje mišic 
in upadanje splošne telesne 
zmogljivosti.«

Zato poziv doc. dr. Miha-
ele Zidarn, ki vse obraze co-
vidne bolezni vsak dan spro-
ti doživlja na kliniki: »Em-
patije, solidarnosti v družbi 
nam je začelo manjkati. Še 
enkrat pozivam vse, nosite 
maske. Maska pod nosom 
je samo 'okrasek' in nikogar 
ne ščiti. Po dotikanju ma-
ske je treba vsakokrat umiti 
ali razkužiti roke. Ostanimo 
solidarni.«

Prosim(o) vas, nosite maske
»Empatije, solidarnosti v družbi nam je začelo zmanjkovati. Ljudje se več ne zavedajo tega, da s 
tem, ko ne nosijo zaščitne maske, ne ogrožajo samo sebe, ampak tudi druge,« opozarja specialistka 
internistka s Klinike Golnik doc. dr. Mihaela Zidarn, ki se pri svojem delu srečuje z najbolj tragičnimi 
posledicami covidne bolezni.

Doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med., specialistka internistka 
na Kliniki Golnik / Foto: Jana Bogdanovski

Simon Šubic

Kranj – Zadnje analize odpa-
dnih vod, ki se iz Mestne ob-
čine Kranj (MOK) in sose-
dnjih občin stekajo v kranj-
sko čistilno napravo, so 
zaznale povečano koncen-
tracijo koronavirusa, kar na-
kazuje možnost porasta šte-
vila okuženih s covidom-19 v 
omenjenih občinah v nasled-
njih dveh tednih, so sporoči-
li z Mestne občine Kranj. Žu-
pan Matjaž Rakovec je zato 
že sklical sestanek z direk-
torico Zdravstvenega doma 
Kranj in predstavniki Civil-
ne zaščite MOK. »Občanke 
in občane prijazno prosim, 
da zaščitijo sebe in druge, se 
testirajo in izolirajo, če so bili 
v stiku z okuženim. S pravo-
časnim odkrivanjem okužb 
bomo širjenje virusa zameji-
li,« poziva Rakovec. 

Epidemiološka analiza 
odpadnih voda je komple-
mentarni način spremljanja 

epidemije covida-19. Kot je 
decembra lani za Gorenjski 
glas povedala Katarina Bač-
nik iz Nacionalnega inštitu-
ta za biologijo, ki izvaja ana-
lize odpadnih voda v sedmih 
čistilnih napravah po državi, 
je spremljanje širjenja nove-
ga koronavirusa v popula-
ciji prek odpadne vode lah-
ko še posebno pomembno 
pri zaznavanju potencial-
nih novih izbruhov bolezni. 
»Študije kažejo, da se SAR-
S-CoV-2 v blatu okuženih 
ljudi pojavi zgodaj po okuž-
bi, vemo pa, da do nastanka 
prvih znakov okužbe lahko 
traja dalj časa. S tem je spre-
membo trenda okuženosti 
mogoče z uporabo analize 
odpadnih vod zaznati nekaj 
dni prej, kot se zazna s testi-
ranjem posameznikov,« je 
razložila.

Od včeraj so znova odprti 
vrtci in šole, zato se je fluk-
tuacija ljudi znova poveča-
la, s tem pa tudi možnost 

prenosa virusa, zato je iz-
redno pomembno upošte-
vanje zaščitnih ukrepov za 
zamejevanje širjenja covi-
da-19: nošenje zaščitne ma-
ske, vzdrževanje medse-
bojne razdalje, razkuževa-
nje rok, higiena kašlja, pra-
vijo na MOK. Občane pro-
sijo, da se dosledno držijo 
zaščitnih ukrepov, saj ana-
liza odpadnih voda kaže po-
večano količino virusa, ob 
močnem porastu okužb pa 
bi se Gorenjska po vladnem 
semaforju lahko obarvala v 
črno. Občina obenem ob-
čane poziva tudi k množič-
nemu brezplačnemu testi-
ranju, saj več kot bo testira-
nih, več se bo odkrilo tudi 
asimptomatskih bolnikov, 
ki se bodo zato lahko takoj 
samoizolirali, s tem pa de-
loma preprečili širjenje co-
vida-19.

»Ljudem priporočamo, da 
pridejo na testiranje tretji do 
peti dan po stiku z okuženo 

osebo. Pomembno je, da si 
ne zatiskajo oči, da niso oku-
ženi, saj so potencialni no-
silci virusa. Prav tako je ob 
stiku z okuženimi bistvena 
samoizolacija. Bolj bomo 
odgovorni, hitreje bomo živ-
ljenje vrnili v običajne tirni-
ce,« je pozvala direktorica 
Zdravstvenega doma Kranj 
Lili Gantar Žura.

V Kranju testiranje s hitri-
mi antigenskimi testi pote-
ka vsak delovni dan v nekda-
njem Globusu med 9. in 12. 
uro, ob četrtkih pa tudi med 
13. in 15. uro. Največ obiska 
beležijo ob 9. uri, zato zdra-
vstveno osebje javnost pozi-
va, naj ne prihaja množično 
ob tej uri, temveč se razpore-
di po celotnem terminu. Na-
ročanje ni potrebno, s seboj 
je treba imeti le zdravstve-
no kartico in osebni doku-
ment. Če se bo obisk moč-
no povečal, bodo odprli do-
datna mesta za testiranje, so 
še napovedali.

V odplakah spet več virusa
Analize odpadnih voda v kranjski čistilni napravi razkrivajo možnost porasta števila okuženih s 
covidom-19. V kranjski občini pozivajo k upoštevanju zaščitnih ukrepov in množičnemu testiranju.
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Simon Šubic

Kranj – »Dogaja se nam pra-
va mala tragedija,« po petih 
mesecih in pol zaprtja go-
stinskih lokalov, od začet-
ka epidemije covida-19 mar-
ca lani pa že skupno osmih 
mesecih, poudarja Anton 
Magdič, predsednik sekcije 
gostincev Območne obrtno-
-podjetniške zbornice Kranj. 
»Država sicer skuša poma-
gati z različnimi ukrepi za 
ohranitev delovnih mest, 
kot je subvencioniranje ča-
kanja na delo in skrajšanega 
delovnega časa, ter s kritjem 
fiksnih stroškov, kar pa za-
došča kvečjemu za preživet-
je gostincev. Pa še to ne vseh, 
saj nekateri pod bremenom 
prisilnega zaprtja svojih lo-
kalov že zapirajo svojo de-
javnost, nekateri so prisilje-
ni v razprodajo gostinske-
ga inventarja in podobno. V 
tej situaciji so zagotovo naj-
večjo škodo utrpeli mali go-
stinci in tisti, ki imajo loka-
le v najemu,« pravi Magdič, 
ki opozarja še na drug pro-
blem, ki se bo v polnosti po-
kazal šele ob ponovnem od-
prtju gostiln (obeta se v pri-
hodnjem tednu) – namreč 
na izgubo delavskega ka-
dra. »Za gostince, ki so os-
tali brez zaposlenih, ker so 
si ti v zadnjih mesecih našli 
drugo zaposlitev, je to mor-
da še največji udarec. Ustre-
zen gostinski kader bo na-
mreč zelo težko spet prido-
biti nazaj,« je dejal. 

Zaprtje izkoristili za 
adaptacijo

Gostinci se sicer epide-
miji in posledični prepove-
di obratovanja gostinskih lo-
kalov prilagajajo na različne 
načine. Magdič, lastnik zna-
ne šenčurske gostilne Anč-
ka, je na primer prisilni od-
mor izkoristil za prenovo in 
nadgradnjo gostilne. »Pre-
novo smo začeli že lani, ko 
so bile gostilne še odprte, a 
smo ugotovili, da je to zelo 
moteče za normalno obra-
tovanje gostilne, zato smo 
gradbena dela tedaj preki-
nili. Ko so oktobra gostilne 
spet zaprli, pa smo takoj na-
daljevali adaptacijo. Z deli 
smo pri koncu, upam, da jih 

bomo končali do ponovnega 
odprtja gostinskih lokalov,« 
je razložil. »Moram reči, da 
poznam kar precej gostin-
cev, ki so pohiteli in obdobje 
zaprtja gostiln izkoristili za 
različne adaptacije, ki so jih 
sicer načrtovali za kasnejše 
obdobje,« je dodal. 

Začeli dostavljati hrano

Precejšen del gostincev 
se je v zadnjih petih mese-
cih usmeril v pripravo hra-
ne za razvoz in osebni prev-
zem, ki sta še vedno dovo-
ljena. Med njimi je tudi Pri-
mož Čebašek, lastnik mehi-
ške restavracije El Restau-
rante Mexico v Kranju, kjer 
do oktobrskega zaprtja do-
stave hrane niso opravljali. 

»Lani spomladi v prvem valu 
epidemije sem videl, da so 
nekateri, ki so se odločili za 
dostavo in osebni prevzem, 
kar dobro delali, zato smo 
oktobra začeli tudi mi. Že 
prvi dan zaprtja gostinskih 
lokalov smo kupili dva avto-
mobila in začeli izvajati ra-
zvoz. Prometa imamo ravno 
toliko, da skupaj s pomočjo 
države plavamo nad vodo, 
da pokrijemo vse stroške 
in plače zaposlenih. Ti si-
cer zdaj delajo s skrajšanim 
delovnim časom,« je razlo-
žil. »A to je lahko rešitev le 
za nas, gostince s hrano, lo-
kal, ki ponuja samo pijačo in 
je zanj treba plačati še naje-
mnino, pa se s pripravo kave 
za s seboj zagotovo ne more 

preživeti,« poudarja Čeba-
šek, ki si želi, da bi vlada po-
novno odprtje gostinskih lo-
kalov napovedala dovolj zgo-
daj, vsaj teden dni vnaprej, 
saj se gostiln, ki so bile zapr-
te pet mesecev, ne da odpre-
ti kar čez noč. »Treba je vse 
očistiti, naročiti robo, tudi 
zaposleni, ki so na čakanju 
ali zavodu, morajo spet dobi-
ti delovno kondicijo. Številni 
gostinci pa bodo celo mora-
li na novo iskati delovni ka-
der. Nam k sreči vsaj tega ne 
bo treba,« je še pojasnil Če-
bašek.

Vrniti mora državno 
pomoč

Mlado gostinko iz Škofje 
Loke, ki želi ostati neime-
novana, pa je prisilno zapr-
tje najetega lokala pahnilo v 
brezizhodno situacijo. Lani 
je uporabila državna ukrepa 
čakanja na delo in kritja fi-
ksnih stroškov, marca letos 
pa je prejela odločbo finanč-
ne uprave, da mora vrniti se-
dem tisoč evrov prejete po-
moči. Izračunali so namreč, 
da ji lani prihodki niso upad-
li v primerjavi z letom 2019, 
zato do državne pomoči ni 
bila upravičena. Svoje pod-
jetje je namreč odprla 3. juli-
ja 2019, ko so začeli renovi-
rati lokal, ki ga je vzela v na-
jem. Lokal je začel obratova-
ti šele 28. novembra 2019, 
tako da je prihodke v prvem 
letu ustvarjal samo dober 
mesec. A dacarji štejejo, da 
je njeno podjetje poslovalo 

že od julija naprej, zato so 
enomesečne prihodke loka-
la razdelili na šest mesecev. 
Seveda je bil s tem povpreč-
ni mesečni prihodek podje-
tja v letu 2019 zelo nizek in 
ga je lani, ko je lokal obrato-
val približno osem mesecev, 
presegla. Če bi upoštevali le 
dejanski mesec obratovanja 
lokala, bi bil upad prihodkov 
skoraj 50-odstoten. 

»Tega denarja ni več, saj je 
šel v celoti za fiksne stroške 
lokala in podjetja ter za pla-
čo zaposlene, ki sem jo ime-
la na čakanju. Premostitve-
nega kredita na banki ne do-
bim, izposoditi si nimam 
od nikogar,« Škofjeločanka 
zdaj ne ve, kaj storiti. »Med 
zaprtjem sem si sicer našla 
začasno delo, kar pa zadoš-
ča le za stroške moje druži-
ne, nikakor pa s tem ne mo-
rem kriti še fiksnih stro-
škov lokala in prispevkov 
za zdravstveno zavarovanje 
in pokojninsko blagajno,« 
je pojasnila. »Razumem, 
da mnoga podjetja v trenu-
tnih razmerah zaradi upada 
prihodkov potrebujejo po-
moč. Vendar pa menim, da 
pomoč za podjetja, ki jim je 
bilo z odlokom prepoveda-
no opravljanje njihove de-
javnosti, sploh ne bi sme-
la biti pod vprašajem, saj na 
trenutne okoliščine nimajo 
vpliva in zaprtje ni njihova 
poslovna odločitev,« še pou-
darja gostinka, ki se v neza-
vidljivi situaciji ni znašla po 
lastni krivdi. 

Gostinci po petih mesecih zaprtja lokalov
Na Gorenjskem so gostinski lokali zaradi epidemije zaprti že od konca oktobra, zagotavljajo lahko le dostavo in osebni prevzem hrane. »Največjo škodo so 
zaradi zaprtja utrpeli mali gostinci in najemniki lokalov,« ugotavlja Anton Magdič, predsednik sekcije gostincev pri kranjski obrtno-podjetniški zbornici. 

V mnogih gostilnah, tudi v restavraciji El Restaurante Mexico v Kranju, skušajo obdobje 
prisilnega zaprtja prebroditi z dostavo in osebnim prevzemom hrane. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Golnik – Sogovornike smo 
vprašali, ali se jim zdi prav, 
da nimajo proste izbire gle-
de cepiva, in s katerim bi se 
cepili, če bi lahko sami izbi-
rali. Ajda Radiševič z Golni-
ka je že bila cepljena, in si-
cer s cepivom podjetja Pfi-
zer. »Cepiv v osnovi ne poz-
nam dovolj dobro, vem le, da 
je med njimi razlika v meha-
nizmu delovanja, a cilj je pri 
vseh isti, in sicer preprečiti 
okužbo. Verjetno bi spreje-
la vsako cepivo, ki bi mi bilo 
v tistem trenutku ponujeno. 
Pomembno je, da se prebi-
valstvo v čim večji meri pre-
cepi, saj je to edina pot, da 
izkoreninimo novi korona-
virus. Slišala sem, da je tudi 
cepivo podjetja Johnson & 

Johnson, ki prihaja v tem 
tednu, precej učinkovito. 
Tudi z AstraZeneco bi se ce-
pila, čeprav zanjo pravijo, da 
naj bi bila malenkost slab-
ša,« je dejala Radiševičeva 
in dodala: »Po cepljenju me 
je bolela roka, sicer pa nisem 
imela nobenih stranskih 
učinkov. Cepivo naj bi učin-
kovalo pol leta, a mislim, da 
še nimamo dovolj izkušenj, 
da bi lahko z gotovostjo rek-
li, da bo po tem času prene-
halo delovati.« 

Če bi lahko sam izbiral, bi 
Jernej Likosar iz Voklega, 
izbral cepivo podjetja Pfizer 
ali podjetja Johnson & John-
son. »Ne zdi se mi prav, da 
ne smemo sami izbrati, s 
katerim cepivom bi bili radi 
cepljeni, lahko bi imeli več 
besede. Menim, da bi morali 

ponuditi vsaj možnost, da se 
z osebnim zdravnikom pos-
vetuješ, katero cepivo bi bilo 
najprimernejše za tvoje telo 
glede na bolezni in imun-
ske predispozicije. Lahko bi 
obstajala tudi plačljiva mož-
nost, ki bi pomenila, da sam 
izbereš cepivo, in bi omo-
gočila, da bi takoj prišel na 
vrsto. Višina plačila bi seve-
da morala biti primerna in 
dosegljiva vsem,« je povedal 
Likosar in nadaljeval: »Sis-
tem cepljenja se prepogos-
to spreminja in težko sledi-
mo, kdo je na prednostni li-
sti in kdo je sploh na listi. 
Mislim, da glede na starost 
še nisem na vrsti za ceplje-
nje, a upam, da bom prišel 
čim prej. Ne želim se cepiti 
s cepivom AstraZeneca, ker 
se mi ne zdi zanesljivo.«

Andjelko Suša iz Cer-
kelj na Gorenjskem ne bi 
izbral nobenega od ponuje-
nih cepiv, saj jim ne zaupa. 

»Cepiva so popolnoma nova 
in nepreizkušena, zato ni 
nikjer zagotovila, da telesu 
ne morejo povzročiti škode. 

Poleg tega sem slišal že ne-
malo zgodb, ko so imeli po-
samezniki precej neprijet-
nih stranskih učinkov, kot 
so povišana temperatu-
ra, slabo počutje, razbolelo 
telo. Zavedam se, da smo v 
stanju, ko koronavirus kro-
ji naše življenje, a skrb za 
zdravje bi morala biti v do-
meni vsakega posameznika, 
kar pomeni, da bi nam mo-
rali omogočiti prosto odlo-
čanje, v kolikšni meri bomo 
ravnali samozaščitno,« je 
dejal in še dodal: »Predvide-
vam, da bodo mnoge države 
uvedle kot pogoj za vstop na 
njihovo ozemlje cepljenje, 
kar se mi ne zdi prav. Cep-
ljenje ni ves čas vsem na vo-
ljo, poleg tega imamo neka-
teri zadržke, kar bi morali 
upoštevati in spoštovati.«

Pri izbiri cepiva bi lahko imeli več besede
V Sloveniji so za cepljenje proti covidu-19 na voljo cepiva treh proizvajalcev, v tem tednu pričakujemo še cepivo četrtega, a posameznik ne more sam izbirati, 
s katerim cepivom bo cepljen.

NIJZ na svoji spletni strani pojasnjuje, da glede na omejeno 
dobavo cepiva in ogromno čakajočih na cepljenje izbira 
cepiva v trenutnih razmerah ni mogoča. /Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

Jesenice – Pred desetimi leti 
je Gorenjska dobila prvo 
mobilno paliativno enoto, ki 
je do danes ostala edina taka 
enota v državi. Deluje pod 
okriljem Splošne bolnišni-
ce Jesenice, število bolnikov 
pa iz leta v leto nezadržno 
narašča. Če so jih v prvem 
letu obravnavali osemde-

set, so jih lani že 750, je po-
vedala zdravnica Mateja Lo-
puh, vodja Centra za interdi-
sciplinarno zdravljenje bole-
čine in paliativno oskrbo ter 
mobilne paliativne enote.

Paliativna ali blažilna 
oskrba je namenjena lajša-
nju motečih simptomov kro-
nične neozdravljive bolezni. 
Do nje je upravičen vsak pa-
cient, ki trpi zaradi kronične 
neozdravljive bolezni. Oskr-
ba se večinoma izvaja na pa-
cientovem domu, nosilca 
osnovne paliativne oskrbe 
sta izbrani osebni zdravnik 
in patronažna medicinska 

služba. V bolj zapletenih pri-
merih pa paliativno oskrbo 
prevzame mobilni paliativ-
ni tim. Za obravnavo v mo-
bilni paliativni enoti bolnik 
potrebuje napotnico, obrav-
nava pa je brezplačna.

Kot je pojasnila Lopuho-
va, imajo pacienti in njihovi 
svojci možnost telefonske-
ga posveta 24 ur na dan vse 
dni v tednu. Zaposleni v eno-
ti poskrbijo za lajšanje simp-
tomov napredovale bolezni v 
domačem okolju, kjer izva-
jajo tudi nekatere posege, 
kot so punkcije. Obenem 
nudijo pomoč pri težkem 
spopadanju z neozdravlji-
vo boleznijo, in to tako bol-
niku kot svojcem. Ob tem 
Lopuhova poudarja aktivno 
vključevanje bolnika in nje-
govih bližnjih v načrtovan 
potek oskrbe, zdravljenja in 

pojasnitev morebitnih neut-
emeljenih oblik zdravljenja. 

V zahtevnih okoliščinah 
srečevanja z neozdravljivo 
boleznijo vodijo tudi pogo-
vore z bolnikom in svojci ter 
izvajajo program žalovanja 
za svojce.

Lopuhova je poudarila 
tudi nenehno skrb za izobra-
ževanje, povezovanje stro-
kovnjakov in širjenje zna-
nja. Skupaj s Kliniko Gol-
nik so tako vpeljali projekt 
zgodnje paliativne oskrbe v 
domačem okolju bolnikov s 
pljučnim rakom. 

Od začetka delovanja pa 
do danes so orali ledino na 
področju paliativne oskr-
be in postavljali standarde 
obravnave bolnika s palia-
tivno boleznijo v domačem 
okolju in pomoči bolniko-
vim bližnjim.

Že od samega začetka eno-
ta sodeluje z društvom Pali-
as, ki ga vodi Anže Habjan. 
V desetih letih so razvili pro-
gram brezplačne izposoje 
medicinskotehničnih pripo-
močkov, ki bolnikom omo-
gočajo kvalitetnejše bivanje 
v domačem okolju. Razvi-
li so prostovoljsko negoval-
no mrežo, s katero hudo bol-
nim zagotovijo negovalno 
podporo in s tem razbreme-
nijo svojce. Izvajajo pa tudi 
program žalovanja za svoj-
ce.

Ob obletnici so v Splo-
šni bolnišnici Jesenice izda-
li zloženko o paliativni de-
javnosti in načinu delova-
nja paliativne mobilne eno-
te, predstavili pa so tudi pri-
dobitev, to je tri osebna vozi-
la, s katerimi izvajajo oskrbo 
na terenu.

Bolniki jih lahko pokličejo 
podnevi ali ponoči ...
Gorenjska je edina regija, ki po zaslugi mobilne paliativne enote Splošne bolnišnice Jesenice težko 
bolnim zagotavlja paliativno oskrbo v domačem okolju. Pokličejo lahko 24 ur na dan vse dni v tednu. 
Za obravnavo v mobilni paliativni enoti bolnik potrebuje napotnico, obravnava pa je brezplačna.

Mobilni paliativni tim v Splošni bolnišnici Jesenice je zaznamoval desetletnico delovanja.

Mobilna paliativna enota 
bolnikom zagotavlja 
kakovostno življenje do 
zadnje preživete minute, 
in to doma. Večina 
jih namreč želi biti 
oskrbovanih v domačem 
okolju. »Delež bolnikov, 
ki umrejo doma, vseskozi 
presega osemdeset 
odstotkov,« pravi Mateja 
Lopuh.

Urša Peternel

Jesenice – Prejšnji teden so 
se na rednem mesečnem 
srečanju sestali župani ob-
čin Zgornje Gorenjske, 
tudi tokrat s pomočjo sple-
tne povezave. Govorili so 
predvsem o področju žele-
zniške infrastrukture. Dar-
ja Kocjan, direktorica SŽ – 
Potniški promet, jim je med 
drugim povedala, da bo letos 
po slovenskih tirih zapeljalo 
28 novih železniških garni-
tur, do konca prihodnjega 
leta pa skupaj 52. Novi vla-
ki bodo sodobnejši, prostor-
nejši, udobnejši in tudi hi-
trejši. Opremljeni bodo z 
izvlečno stopnico za lažji 
vstop, s prostori za osebe z 
omejeno mobilnostjo ter po-
sebnimi toaletnimi prostori 
zanje. Na vsakem vlaku bo 
najmanj deset mest za kole-
sa. Vsi novi vlaki bodo opre-
mljeni tudi s sodobnim var-
nostnim sistemom, brezžič-
nim signalom, ki bo omo-
gočil dostopanje do interne-
ta, ob sedežih pa bodo vtič-
nice za polnjenje mobilnih 
naprav.

Novi dizelski in večnape-
tostni električni vlaki bodo 

omogočili tudi čezmejno re-
gijsko povezovanje v smeri 
Avstrije in Hrvaške.

Ob tem na Gorenjskem 
poteka tudi obnova železni-
ške proge med Kranjem in 
Radovljico. Ker je država 
pridobila dodatna sredstva, 
pa naj bi v kratkem zače-
li obnavljati tudi odsek pro-
ge od Lesc do Jesenic. Župa-
ni so izrazili zadovoljstvo s 

potekom investicije in tudi 
z napovedano obnovo žele-
zniških postaj, za katere si 
bodo prizadevali, da bi pos-
tale bolj žive in prostori dru-
ženja. Obiskovalce Zgornje 
Gorenjske želijo v čim več-
ji meri usmeriti v trajnostne 
oblike prevoza, kamor sodi 
tudi vožnja z vlaki, na katere 
je mogoče naložiti tudi kolo. 

Na novih vlakih 
prostor za kolesa
Župani Zgornje Gorenjske obiskovalce želijo 
usmeriti v bolj trajnostne oblike prevoza, kamor 
sodi tudi vožnja z vlakom. Na Slovenskih 
železnicah so jim zagotovili, da prihajajo novi, 
sodobnejši, prostornejši, udobnejši in hitrejši 
vlaki. Na vsakem bo prostora za vsaj deset koles. 

Novost letošnje sezone 
bodo dodatni vlaki 
na relaciji Jesenice–
Bohinjska Bistrica, 
ki bodo ob koncih 
tedna privlačni tako za 
kolesarje kot druge (po)
potnike. 

Kranj – Kranjski župan Matjaž Rakovec se je zaradi rizičnega 
stika do konca tedna umaknil v samoizolacijo, kar pa naj ne bi 
bil glavni razlog, da bo jutrišnja seja mestnega sveta v Kranju 
potekala na daljavo. Sejo bodo izvedli na daljavo zaradi tre-
nutne epidemiološke situacije in preventivne zaščite mestnih 
svetnikov in občinskih uslužbencev, saj na podlagi analize 
odpadnih vod v kranjski čistilni napravi obstaja bojazen, da 
bo število okuženih s covidom-19 v kratkem spet naraslo.

Kranjski župan v samoizolaciji

Simon Šubic

Kranj – Podjetniki in pod-
jetja lahko letos skladno z 
odločitvijo državnega zbo-
ra oddajo letna poroči-
la in davčne obračune do 
30. aprila 2021, obvešča 
kranjska izpostava Ajpe-
sa. Čeprav trenutno poteka 
zbiranje podpisov za razpis 
zakonodajnega referendu-
ma o konec marca spreje-
ti noveli zakona o izvrševa-
nju proračunov za leti 2021 
in 2022, pa to ne vpliva na 

enomesečno podaljšanje 
roka oddaje letnih poročil, 
saj se vsebina referenduma 
ne nanaša na to določilo no-
vele zakona, dodajajo. 

Letna poročila lahko za-
vezanci predložijo izključ-
no elektronsko, s sple-
tno aplikacijo na portalu 
Ajpes. Pred tem se morajo 
uporabniki prijaviti z upo-
rabniškim imenom in ge-
slom ter se vključiti v sis-
tem ePooblastil, ki pre-
verja pravice uporabni-
kov portala za posamezno 

storitev Ajpesa. Za zako-
nitega zastopnika izdela-
va pooblastila ni potreb-
na, imeti pa mora veljavno 
kvalificirano digitalno po-
trdilo (KDP), evidentirano 
v Evidenci digitalnih potr-
dil Ajpesa. Predložitev le-
tnega poročila lahko upo-
rabniki potrdijo s KDP ali 
Obvestilom za Ajpes, iz-
pisanim iz spletne aplika-
cije, ki ga z lastnoročnim 
podpisom odgovorne ose-
be posredujejo po pošti pri-
stojni izpostavi. 

Oddaja letnih poročil možna 
do konca aprila Gremo na

Vel’ko!
Gremo na

Vel’ko!
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Mateja Rant

Bled – Gradnja Medgene-
racijskega centra Vezenine 
Bled se je začela pred skoraj 
natanko letom dni s podpi-
som gradbene pogodbe med 
blejskim županom Janezom 
Fajfarjem in direktorjem 
družbe Kovinar gradnje ST 
z Jesenic Jernejem Mrakom. 
Projekt je vreden 3,4 milijo-
na evrov, ta čas pa so dokon-
čali slabo polovico predvide-
nih del.

»Izgradnja Medgeneracij-
skega centra Bled je ena iz-
med največjih investicij v 
zadnjih letih. Že sama kon-
strukcija bo prelepa, lese-
na, spominjala bo na tovar-
no Vezenine,« je novi med-
generacijski center opisal 
župan Janez Fajfar. V stav-
bi, ki so jo postavili na mes-
tu, kjer so bile nekoč legen-
darne Vezenine Bled, bosta 

med drugim našla svoj pros-
tor center za dnevno varstvo 
starejših in nova blejska knji-
žnica. Kot so povedali na Ob-
čini Bled, gradnja poteka 

povsem v skladu z načrti in 
še vedno velja, da bo zaklju-
čena konec leta. Objekt je pod 
streho, končali so tudi zastek-
litve, ta čas pa poteka urejanje 

strojnih in električnih insta-
lacij, so pojasnili na občini in 
dodali, da bodo v bližnji pri-
hodnosti objavili še razpis za 
izdelavo notranjega pohištva. 

Center bo zaživel konec leta
Na Selišah, v neposredni bližini vrtca, šole in Infocentra TNP že stoji medgeneracijski center, v katerem 
bodo do konca leta med drugim uredili center za dnevno varstvo starejših in novo blejsko knjižnico.

Napredovanje gradnje medgeneracijskega centra so si pred časom ogledali tudi občinski 
svetniki. / Foto: arhiv občine

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Tudi v 
Bohinju so na zadnji redni 
seji potrdili zaključni račun 
občine za preteklo leto. Ta 
kaže, da je bilo v letu 2020 
realiziranih 9,6 milijona 
evrov prihodkov in 11,5 mili-
jona evrov odhodkov, kar po-
meni, da so bila na strani od-
hodkov sredstva glede na na-
črtovano porabo porabljena 
v 88 odstotkih, nekateri pro-
jekti namreč niso bili realizi-
rani oziroma so bili izvedeni 
le delno, je svetnikom v ime-
nu občinske uprave razložil 
Silvo Režek. »Razlogi za ne-
izvedbo ne izvirajo iz finanč-
nega ali likvidnostnega sta-
nja občine, temveč so pravi-
loma posledica drugih vpli-
vov kot na primer pridobi-
vanja dokumentacije.« Si-
cer na občini ocenjujejo, da 
je bila realizacija proračuna, 

sploh glede na razmere, 
dobra.

Tudi zadolževanje je bilo 
skladno z načrtovanim, je še 
pojasnil.

Predvsem epidemija in s 
tem bistveno spremenjena 
ekonomska izhodišča, na 
katerih je v osnovi temeljil 
proračun, so občino vodila 
v rebalans. Na številnih po-
stavkah je bilo namreč zara-
di izjemnih razmer pričako-
vati zmanjšanje prihodkov, 
po drugi strani pa so se s po-
višano povprečnino, ki jo je 
na prebivalca določila drža-
va, povečali prihodki iz do-
hodnine. 

V Bohinju so zadovolj-
ni, ker so lani prvič preje-
li sredstva na podlagi nove-
ga zakona o Triglavskem na-
rodnem parku – ne sicer se-
demsto tisoč, ko je bilo načr-
tovano sprva, temveč nekaj 
več kot tristo tisočakov.

Kljub izrednim razmeram 
so se vsi večji projekti nada-
ljevali, saj je, kot so prepriča-
ni na občini, njihova izvedba 
zelo pomembna za nadaljeva-
nje oziroma zagon gospodar-
stva po epidemiji. Rebalans je 
vseboval tudi nove postavke s 

področja ukrepov za zajezitev 
širjenja covida-19 ter poveča-
nje postavk oziroma sredstev, 
s katerimi so zagotavljali po-
moč gospodarstvu in s tem 
ohranjanju delovnih mest, ter 
postavke, ki so namenjene so-
cialni pomoči.

Občina se je ob tem z na-
menom, da zagotovi vse 
z rebalansom predvidene 

aktivnosti, s sprva načrto-
vanih sedemsto tisoč evrov 
zadolžila še za dodatnih 
osemsto tisoč evrov na sku-
paj dober milijon in pol. 

Svetniki so sicer v razpra-
vi pohvalili izvajanje prora-
čuna in zaključni račun po-

trdili, prav tako nadzorni od-
bor občine, ki je delo občin-
ske uprave ocenil kot dobro 
in učinkovito. So pa pri tem 
opozorili, da je večina ve-
likih investicij skoncentri-
rana v Bohinjski Bistrici in 
okolici ter predlagali, naj se 
v prihodnje zagotovijo bolj 
enakomerna vlaganja v pro-
jekte po vsej občini.

Potrdili zaključni račun
Lani so v Bohinju prvič prejeli tudi sredstva, ki jim pripadajo na podlagi zakona o Triglavskem 
narodnem parku.

V Bohinju so zadovoljni, ker so lani prvič prejeli 
sredstva na podlagi novega zakona o Triglavskem 
narodnem parku – ne sicer 700 tisoč, ko je bilo 
načrtovano sprva, temveč nekaj več kot 300 tisočakov.

Projekt so sicer konec leta 
2021 že predstavili na Obči-
ni Radovljica. Takrat so do-
mačini sicer pozdravili načr-
tovano obnovo propadajoče-
ga gradiča, a obenem pouda-
rili, da bi lahko množični tu-
rizem, ki se ga lahko nadeja-
jo ob izgradnji dodatnih na-
stavitvenih kapacitet ob gra-
du, obremenjujoče vplivali 
na tako majhno in občutlji-
vo lokalno skupnost, kot je 
vas Mošnje.

Veljavni akti nove gradnje 
ne dopuščajo

Kot pravijo na Občini Ra-
dovljica, veljavni občin-
ski prostorski akti za zdaj 
ne omogočajo namerava-
ne gradnje dodatnih nasta-
nitvenih kapacitet in več-
namenske dvorane na na-
čin, kot si je zamislil inve-

stitor. »Investitor želi pre-
urediti obstoječi kompleks 
posestva s prenovo gradu 
za potrebe ureditve butič-
nega hotela in gradnjo no-
vega hotela višje kategori-
je, vključno s spremljajo-
čimi programi, objekti in 
ureditvami. Predvideni so 
gradnja podzemne parkir-
ne garaže, servisni prosto-
ri ter drug spremljajoči pro-

gram, vključno z ureditvijo 
parkovnih in rekreativnih 
površin,« so razložili. Na 
občini so še pojasnili, kako 
bo v nadaljevanju potekal 
postopek: po objavi skle-
pa sledi pridobivanje prvih 
mnenj, nato javna razgrni-
tev in obravnava osnutka 
na seji občinskega sveta. 
Ko bo osnutek sprememb 
sprejet, bodo oblikovali sta-
lišča do pripomb, prejetih 

v postopku, nato sledi pri-
dobivanje drugih mnenj in 
obravnava predloga na seji 
občinskega sveta. 

Dolga in bogata 
zgodovina gradu

Podvinski grad je bil v 
osnovi zgrajen 12. stoletju; 
najprej kot obrambni stolp, 
nato pa so ga lastniki – dru-
žina Podwein, po kateri se 
grad še sedaj imenuje – pre-
uredili in dozidali v grašči-
no. V naslednjih desetletjih 
je šel grad iz rok v roke med 
različnimi lastniki, ob kon-
cu 19. stoletja pa ga je kupila 
francoska družina Polignac 
in ga imela v lasti vse do dru-
ge svetovne vojne, ko je bil 
nacionaliziran. 

V gradu je bila po vojni 
nekaj časa kmetijska šola, 
leta 1962 pa so ga preure-
dili v gostinsko-turistični 
objekt. Ob gradu Podvin, ki 

je bil hotel z restavracijo, je 
v sosednji stavbi, nekdanji 
konjušnici, nad katero so 
nekoč spale uslužbenke iz 
graščine, leta 1968 nastala 
tudi restavracija s sobami. 
Danes je tam restavracija 
Vila Podvin, ki je pod vod-
stvom kuharskega mojstra 
Uroša Štefelina od lani edi-
na gorenjska restavracija z 
Michelinovo zvezdico. 

Grad je bil dolga leta tudi 
protokolarni objekt, kamor 
je rad prihajal jugoslovanski 
predsednik Tito. 

Leta 1990 pa je na pobudo 
Franceta Bučarja, takratnega 
predsednika slovenske skup-
ščine, prav v gradu Podvin 
posebna strokovna komisija 
oblikovala prvi osnutek slo-
venske ustave, ki je zato kas-
neje dobil naziv »podvinska 
ustava«.

Vendarle boljši časi 
za grad Podvin?
31. stran

Podvinski grad je bil zgrajen že v dvanajstem stoletju, imel 
je različne lastnike, po drugi svetovni vojni pa je bil nekaj 
časa gostinsko-turistični objekt. Ker zanj po prodaji države 
na prelomu tisočletja ni skrbel nihče, stavba hitro propada. 

Investitor želi preurediti obstoječi kompleks posestva 
s prenovo gradu za potrebe ureditve butičnega hotela 
in gradnjo novega hotela višje kategorije, vključno s 
spremljajočimi programi, objekti in ureditvami.

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Kranjs-
kogorski občinski svetni-
ki so na nedavni seji občin-
skega sveta soglašali z na-
kupom novega električne-
ga avtomobila za izvajanje 

nalog občinske uprave, v 
pretežni meri pa za program 
Prostofer, ki povezuje starej-
še osebe, ki potrebujejo pre-
voz in ne zmorejo uporab-
ljati javnih in plačljivih pre-
vozov, s starejšimi aktivni-
mi vozniki, ki pa po drugi 

strani radi priskočijo na po-
moč. Občina ima obstoječi 
električni avto v uporabi od 
leta 2018, moč baterije je že 
razmeroma slaba in so dalj-
še vožnje, na primer do Lju-
bljane, že vprašljive. Novi 
modeli avtomobilov imajo 

že močnejšo baterijo in s tem 
daljši doseg, zato bo občina 
avto zamenjala po sistemu 
staro za novo. Po prejeti po-
nudbi vrednost novega avta 
znamke Renault Zoe znaša 
nekaj čez 20.400 evrov, od-
kup starega pa 8.500 evrov. 

Kupili bodo zmogljivejši električni avto
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Seascape d.o.o. izdelal že 1000. jadrnico  
in je nazaj v slovenskih rokah.
Ljubljansko mlado in inovativno podjetje Seascape d.o.o., 
vodilno na področju proizvodnje športnih jadrnic do dolži-
ne 12 metrov je izdelalo že svoje tisoče plovilo. Obenem se 
je uprava s Francosko skupino Beneteau uspela dogovoriti 
za odkup večinskega lastniškega deleža in s tem vrnila Sea-
scape d.o.o. pod slovensko kontrolo.

Mlado inovativno ljubljansko podjetje Seascape uspešno raste že 
skoraj trinajst let. Športno potovalne jadrnice, ki jih izdeluje in na-
črtuje pa so osvojile več kot 10 mednarodnih strokovnih priznanj. 
To so opazili tudi največji igralci na tem trgu. Pred približno tremi 
leti se je skupina Beneteau, največji proizvajalec plovil za prosti čas 
na svetu, odločila odkupiti 60-odstotni delež slovenskega podjetja 
in jadrnice, ki jih je Seascape do tedaj prodajal pod svojo blagov-
no znamko, vključiti v svoj portfelj. Pri Seascape-u so to priložnost 
zgrabili z obema rokama in tako je njihova produktna linija posta-
la sedma edicija legendarnih jadrnic Beneteau First.

V zadnjem letu so pri Seascape uspeli doseči nov partnerski dogo-
vor s francoskim Beneteau-jem, ki vrača podjetje v večinsko slo-
vensko last, omogoča večjo okretnost in ohranja prednosti moč-
nega globalnega partnerja. Tako danes hitro rastoča ekipa pet-
desetih zaposlenih skrbi za razvoj, prodajo, komunikacijo in mar-
keting jadrnice Beneteau First in First SE – Seascape edition do 
12 metrov dolžine in tako ohranja vodilen položaj kot proizvaja-
lec malih športnih jadrnic. Ravno v teh dneh so iz svojih proizvo-
dnih prostorov v Podpeči na robu Ljubljanskega barja pod vznož-
jem Krima svojemu novemu lastniku odpremili že 1000. jadrnico. 
Pospešeno se pripravljajo na serijsko proizvodnjo njihovega no-
vega ter največjega modela do sedaj in ob povečanem številu na-
ročil že obstoječih sedmih modelov intenzivno iščejo nove sode-
lavce. V prihodnosti se predvsem vidijo kot ponudniki celostne ja-
dralske izkušnje, saj poleg jadrnic gradijo tudi dogodke, tekmova-
nja, digitalne rešitve in skupnosti jadralcev s poudarkom na stiku 
z naravo in iskrenimi odnosi.

Ekipa podjetja Seascape  
išče nove sodelavce!
V podjetju Seascape, vodilnemu svetovnemu proizvajalcu 
športnih jadrnic, iščemo sodelavce za delo (m/ž) pri izdelavi  
kompozitnih kosov, strukturni in končni montaži plovil.
Prednost pri izbiri imajo kandidati in kandidatke z de-
lovnimi izkušnjami iz področja navtike in kompozitov,  
vendar če si motiviran za učenje novih veščin, spreten pri 
domačih popravilih, gradbenih delih, suhomontažnih  
in plesarskih delih, montaži pohištva, si mogoče pravi 
kandidat/kandidatka, da se pridružiš naši ekipi.

Nudimo:
  Enoizmensko delo v proizvodnji plovil, samostojno  

in/ali v manjših skupinah. 
  Urejene delovne pogoje z možnostjo nadgradnje  

vašega znanja
  Zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim  

poskusnim delom. 
  40 urni delavnik, od 6.00 – 14.00 ure na lokaciji  

ladjedelnice Seascape, Podpeč 53, 1352 Preserje

Prijava:
Vloge z vašimi izkušnjami pošljite po e-pošti na naslov  
zaposlitev@thinkseascape.com 

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Javna služba kmetij-
skega svetovanja pri Kme-
tijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (KGZS) je v pe-
tek predstavila že prve oce-
ne škode, ki jo je sadjarjem, 
vinogradnikom ter pride-
lovalcem jagod in zgodnjih 
vrtnin minuli teden povzro-
čila pozeba. »Temperature 
so bile rekordno nizke, ško-
da bo ogromna. Naše stro-
kovne službe bodo z nasveti 
pomagale prizadetim kmeti-
jam, zbornica pa bo tudi poz-
vala vlado k sprejetju ukre-
pov, s katerimi bi jim nado-
mestili izpad dohodka,« je 
dejal novi direktor zbornice 
Janez Pirc, njegovi sodelavci 
iz kmetijsko-gozdarskih za-
vodov pa so potlej podrobno 
opisali stanje po regijah. Kot 
so poudarili, je škoda povsod 
velika, ponekod je pri neka-
terih sadnih vrstah poško-
dovanost stoodstotna. Teh-
nični ukrepi za preprečeva-
nje posledic pozebe so bili 
uspešni do minus 4,5 sto-
pinje, ponekod (tudi na Go-
renjskem) pa so bile tempe-
rature še precej nižje.

Kmetijska gospodarstva 
potrebujejo pomoč 

»Prizadete kmetije potre-
bujejo pomoč. Vladi bomo 
predlagali sprejetje in-
terventnega zakona, poe-
nostavitev postopkov pri 

pridobivanju dovoljenj za 
oroševanje in namakanje, 
izvzetje nadomestil sadjar-
jem za izpad dohodka zara-
di covida-19 iz obdavčitve ...« 
je dejal predsednik zbornice 
Roman Žveglič in dodal, da 
se bo kmetijstvo moralo pri-
lagoditi vse pogostejšim uj-
mam, a tega ne bo zmoglo 
samo. »Zdaj smo v položa-
ju, ko imamo po eni strani 
še polne hladilnice lanskega 
pridelka sadja, po drugi stra-
ni pa prazne sadovnjake,« 
je ugotavljal Boris Orešek, 
predsednik odbora za sad-
jarstvo pri KGZS, in pouda-
ril, da sadjarstvo potrebuje 
za prilagoditev na vremen-
ske spremembe nove inve-
sticije, v sedanjih razmerah 

pa nujno pomoč. V zborni-
ci predlagajo odpis prispev-
kov za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, katastr-
skega dohodka in najemnin 
za državna zemljišča, mora-
torij pri odplačevanju posojil 
»ribniškega« sklada, odpra-
vo administrativnih ovir za 
neposredno prodajo, zviša-
nje državnega sofinancira-
nja zavarovalnih premij na 
65 odstotkov, okrepitev pro-
daje domačega sadja javnim 
zavodom, olajšave za male 
predelovalce sadja ...

Podnebne spremembe so 
očitne 

Na ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 

zbirajo podatke s terena in 
pripravljajo rešitve za ubla-
žitev posledic. Minister Jože 
Podgoršek je že imenoval de-
lovno skupino, ki bo predla-
gala rešitve, ena od možnih 
rešitev je sprejetje interven-
tnega zakona. »Tudi ob tok-
ratni pozebi me zelo skrbi, 
kaj bo z našimi kmetovalci 
in kakšna bo njihova priho-
dnost. Podnebne spremem-
be so tako očitne, da mora-
mo še bolj intenzivno in bolj 
resno delovati v smeri pre-
ventive,« je dejal minister in 
napovedal nujnost prilagaja-
nja kmetijstva na podnebne 
spremembe, pri tem pa bo 
treba večjo pozornost name-
niti tehnološkim rešitvam v 
sadjarstvu, agrotehničnim 

ukrepom, zavarovanju, pro-
titočnim mrežam, namakal-
nim sistemom, oroševanju 
in vzpostavitvi vzajemnega 
sklada.

Malo zavarovanih 
nasadov

Po zakonu o odpravi pos-
ledic naravnih nesreč dr-
žavne pomoči ni mogoče 
pridobiti za odpravo pos-
ledic neugodnih razmer v 
kmetijski pridelavi, zoper 
katere se je možno zavaro-
vati in za katere država so-
financira zavarovalno pre-
mijo. Lani je država pri to-
vrstnih zavarovanjih sofi-
nancirala petdeset odstot-
kov zavarovalne premije in 
za to namenila 5,3 milijona 
evrov, letos sofinancira 55 
odstotkov premije, za kar je 
v proračunu rezervirala se-
dem milijonov evrov. Tovr-
stno zavarovanje uporablja 
bolj malo kmetov, v sadjar-
stvu se je delež zavarovanih 
intenzivnih sadovnjakov v 
zadnjem desetletju bistve-
no zmanjšal, po zadnjih po-
datkih je zavarovanih manj 
kot ena četrtina površin.

Najučinkovitejše je 
oroševanje

Najučinkovitejši ukrep zo-
per pomladno pozebo je oro-
ševanje, ki pa je v drugih alp-
skih deželah bolj razširjeno 
kot v Sloveniji, kjer orošujejo 

le približno 120 hektarjev od 
skupno nekaj več kot 4300 
hektarjev intenzivnih sadov-
njakov. Ministrstvo tovrstne 
naložbe sofinancira v dele-
žu od petdeset do devetdeset 
odstotkov. Težava pri oro-
ševanju je zagotavljanje za-
dostnih količin vode, to je 
potrdil tudi sadjar Aleš Jera-
la iz Podbrezij, ki orošuje 25 
arov nasada. Na kmetijskem 
ministrstvu so glede dosto-
pa do vodnih virov že napo-
vedali usklajevanje z mini-
strstvom za okolje.

Naložbe za prilagajanje

Na kmetijskem ministr-
stvu namenjajo v okviru 
razpisov za ukrepe iz pro-
grama razvoja podeželja 
nepovratna sredstva tudi za 
naložbe v prilagajanje kme-
tijskih gospodarstev na pod-
nebne spremembe – za na-
kup in postavitev mrež pro-
ti toči in rastlinjakov, za na-
kup namakalne opreme 
in opreme za zaščito pro-
ti slani ... Lani so na razpis 
za prilagoditev na podneb-
ne spremembe, s katerim 
so razpisali deset milijonov 
evrov nepovratnih sredstev, 
prejeli 156 vlog za dodelitev 
21,6 milijona evrov. Podo-
ben razpis načrtujejo tudi 
letos, objavili naj bi ga še v 
prvi polovici leta, z njim pa 
bodo predvidoma razpisali 
dvajset milijonov evrov ne-
povratnih sredstev.

Prve ocene o škodi kažejo na katastrofo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo vladi predlagala sprejetje interventnega zakona za ublažitev posledic pozebe.

Pozeba je najbolj prizadela že cvetoče sadno drevje.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
na nedavni seji sprejeli pra-
vilnik o dodeljevanju finanč-
nih sredstev iz občinskega 
proračuna za blaženje pos-
ledic epidemije covida-19 na 
področju gospodarstva v ob-
čini Naklo. Namen je dodeli-
tev izredne finančne pomo-
či poslovnim subjektom, ki 
so utrpeli poslovno izgubo 
zaradi epidemije. Skladno s 
pogoji in po postopku, dolo-
čenem v pravilniku, bo jav-
ni razpis. Pomoč se bo do-
delila upravičencem s sede-
žem, podružnico ali poslov-
no enoto na območju občine 
Naklo, če svojo dejavnost na 
tem območju tudi opravlja-
jo. Predvidoma bodo raz-
pis objavili v drugi polovici 
aprila in ga zaključili na za-
četku junija. Še prej pa mo-
rajo dobiti soglasje ministr-
stva za finance za to vrsto 
pomoči. Predvidena razpo-
ložljiva višina sredstev bo 15 
tisoč evrov. Kot je pojasnil 
župan Ivan Meglič, je bilo 

nekaj pripomb, da je v ta na-
men malo sredstev, a pojas-
nil: »Težko ocenimo, koliko 
bo vlog. Če bo potreba, bomo 
razmislili o tem, da bi bil je-
seni še en razpis.«

Svetniki so sprejeli tudi 
nov pravilnik o dodatnih op-
rostitvah pri plačilu storitev 

v Domu starejših občanov 
Naklo, za katerega dejavnost 
institucionalnega varstva od 
januarja letos izvaja Dom 
Petra Uzarja Tržič. Uporab-
nika storitev institucional-
nega varstva s stalnim pre-
bivališčem v občini Naklo 
najmanj pet let pred spreje-
mom v Dom starejših obča-
nov Naklo se oprosti plačila 
storitve v višini najemnine 

(v znesku 3,60 evra), ki je 
vsebovana v ceni oskrbne-
ga dne in zmanjšana za vi-
šino stroška upravljanja. Na-
jemnina za posteljo na oskr-
bni dan znaša 5,66 evra, od 
tega strošek upravljanja zna-
ša 2,06 evra in strošek naje-
ma 3,60 evra.

Svetniki so sprejeli zak-
ljučni račun občinskega 
proračuna za leto 2020, le-
tni program športa za leto 
2021, soglašali so z imeno-
vanjem novega direktorja 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske Matjaža Žure za ob-
dobje petih let in nastopom 
mandata s 1. julijem letos ... 
Sprejeli so tudi spremem-
be in dopolnitve odloka o 

kategorizaciji občinskih 
cest v občini, ker je obči-
na naročila zajem dejanske 
rabe občinskega zemljiš-
ča. Skupna dolžina odsekov 
znaša 49.783 kilometrov, 
kar je v primerjavi s prejš-
njim odlokom dobrih dves-
to metrov manj. Stanje se je 
spreminjalo zaradi graditve 
krožišč, obnov cest. 

Župan je poročal o delu 
zimske službe v minuli se-
zoni, po prvih ocenah so 
za to namenili dobrih 45 ti-
soč evrov, kar se županu zdi 
primerno glede na opravlje-
ni obseg dela. Župan je sve-
tnikom poročal o sestanku v 
marcu na republiški direk-
ciji za ceste na temo rekon-
strukcije cestišča na regio-
nalki skozi Naklo. Prvi del 
obnove je predviden nas-
lednje leto spomladi, letos 
pa bo čas za pripravo doku-
mentacije in javnega razpi-
sa. Kot je še omenil, v Go-
bovcah urejajo en del ces-
tišča, na pokopališču v Nak-
lem pa poteka druga faza 
menjave cipres.

V nakelski občini bodo 
pomagali gospodarstvu
Nakelski občinski svetniki so podprli predlog izredne pomoči na področju gospodarstva v občini Naklo 
in sprejeli nov pravilnik o dodatnih oprostitvah pri plačilu storitev v Domu starejših občanov Naklo.

Igralni salon bo predvido-
ma velik okoli 406 kvadra-
tnih metrov, imel bo lasten 
vhod, odprt pa bo 24 ur na 
dan. V salonu bo 105 igral-
nih mest, od tega 97 avto-
matov in elektronska ruleta 
z osmimi igralnimi mesti. V 
salonu naj bi zaposlitev do-
bilo dvajset ljudi in tudi ne-
kaj študentov. Igralni salon 
Admiral Kranj bi bil srednje 
velik za slovenske razmere, 
saj je koncesijo za prirejanje 
iger na srečo možno pridobi-
ti za najmanj petdeset in naj-
več dvesto igralnih mest.

Skupina Admiral Sloveni-
ja ima sicer po državi že de-
vet igralnih salonov, enega 
tudi v Lescah. 

Iz predloženega poslovne-
ga načrta za obdobje 2021–
2026 je razvidno, da bo imel 
igralni salon v letu 2021 prib-
ližno 460 tisoč evrov prihod-
kov, prihodnje leto pa že 3,17 
milijona evrov, prihodki pa 
naj bi do leta 2026 zrasli na 
3,71 milijona evrov. Občina 
bi tako letos prejela 7.329 
evrov koncesijske dajatve, 
drugo leto 73.202 evra in 
88.574 evrov v letu 2026. Pri 
izračunih vpliva epidemije 
covida-19 niso upoštevali. 

Lokacija Planet Kranj si-
cer izpolnjuje posebne po-
goje iz Pravilnika o prireja-
nju posebnih iger na srečo v 
igralnih salonih, piše v gra-
divu, ki so ga mestni svetni-
ki prejeli za aprilsko sejo. 
Mestna občina Kranj ima 
namreč približno 56.720 
prebivalcev (pogoj je naj-
manj štirideset tisoč prebi-
valcev), v letu 2020 je bilo 
ustvarjenih 49.710 preno-
čitev turistov (pogoj je naj-
manj štirideset tisoč preno-
čitev letno), konec lanske-
ga leta pa je bilo na razpo-
lago 1.401 turističnih ležišč 
(pogoj je najmanj petsto le-
žišč). Lokacija igralnega sa-
lona je uravnotežena s po-
nudbo prirejanja poseb-
nih iger na srečo in preos-

talo turistično ponudbo na 
območju občine, igralni sa-
lon pa ni lociran v neposre-
dni bližini stanovanjskih 
območij, vzgojno-izobraže-
valnih zavodov, zdravstve-
nih in verskih ustanov.

V Kranju sicer že deluje 
igralni salon Casino Cezar 
(na Stritarjevi ulici) z dve-
ma elektronskima ruletama 
in 104 igralnimi avtomati. 
Igralni salon je v lasti podje-
tja Lev - Plus, ki ima koncesi-
jo veljavno do oktobra 2023. 

Po Lescah želijo 
kazino še v Kranju
31. stran

V Admiralovem igralnem salonu v Kranju bi bilo 97 igralnih 
avtomatov in elektronska ruleta z osmimi igralnimi mesti. 

Ana Šubic

Kranj – Po nedavni obja-
vi prispevka o zdravstve-
nih tveganjih, ki jih doma-
čim rejnim živalim prinaša-
jo pasji iztrebki, če zaidejo v 
krmo, se je na nas v zvezi z 
reševanjem te problemati-
ke obrnila Kranjčanka, tudi 
sama lastnica psa. Sprašu-
je se, zakaj Mestna občina 
Kranj (MOK) zmanjšuje šte-
vilo »pasjih« košev in kam z 
iztrebki, če v radiju nekaj ki-
lometrov ni koša. Predlagala 
je tudi uvedbo nalepke za za-
bojnike za mešane odpadke 
po gospodinjstvih, s katero 
bi občani, ki bi se strinjali s 
tem, mimoidočim sporočili, 
da lahko tudi v njihov zaboj-
nik odvržejo vrečko z iztreb-
kom, kar se ji zdi bolje, kot 
da pristane na vrtu ali v živi 
meji.

Glede te pobude na MOK 
pravijo, da bi si takega sode-
lovanja z občani vsekakor že-
leli, zlasti v primestnih nase-
ljih, kjer je občinskih košev 

manj, saj so zemljišča veči-
noma v zasebna. »O predlo-
gu bomo razmislili in ga pre-
tehtali tudi skupaj s krajev-
nimi skupnostmi. Ljudje si 
pasjih iztrebkov ne upajo od-
lagati v zasebne zabojnike za 
mešane odpadke, ker je to že 
marsikdaj sprožilo slabo vo-
ljo lastnikov zabojnikov. Na-
lepka pasjih tačk na zaseb-
nih koših pa bi sprehajalcem 
psov na obrobju mesta spo-
ročala, da lahko brez strahu 
odložijo iztrebke v vrečki in 
tako pot do prvega občinske-
ga koša ne bi bila tako dol-
ga,« so razložili.

Kot smo že poročali, so 
se v MOK lotili racionaliza-
cije postavitve košev za pas-
je iztrebke in jih odstranju-
jejo na lokacijah, kjer je v 
neposredni bližini koš za 
mešane odpadke, kamor je 
prav tako dovoljeno odlaga-
ti pasje iztrebke. Trenutno 
je na območju MOK še 49 
»pasjih« košev, poleg tega 
pa je iztrebke možno odlo-
žiti v 413 košev za mešane 

odpadke. Od leta 2019 so 
namestili 50 dodatnih košev 
za mešane odpadke, nekate-
re ob dostopih do priljublje-
nih sprehajalnih poti v na-
seljih, npr. na Primskovem 
ob poti na Ovčan in v Žabni-
ci pri pokopališču, kjer s po-
lja vodi sprehajalna pot. Na 
MOK so dodali, da vseskozi 
spremljajo razmere na tere-
nu in če se izkaže potreba po 
dodatnem košu za odpadke, 
to, če je le mogoče, tudi ure-
dijo. Opažajo pa, da je (ne)
pravilno odlaganje odpad-
kov tudi vprašanje kultu-
re oz. vzgoje, saj odgovorni 
posamezniki vselej poskrbi-
jo za pravilno odlaganje od-
padkov (jih odnesejo do 
prvega koša za odpadke na 
poti, na ekološki otok ali do-
mov), medtem ko na ravna-
nje nekaterih drugih ne vpli-
va niti morebitno večje števi-
lo košev za odpadke.

Občina košev za odpad-
ke ne postavlja v naravnem 
okolju. Zemljišča, poti in 
steze na mestnem obrobju 

in tudi v mestu so namreč 
pogosto v zasebni lasti, la-
stniki pa močno nasprotu-
jejo postavitvam košev, saj 
ovirajo vožnjo in uporabo 
kmetijske mehanizacije ter 
obdelovanje kmetijskih po-
vršin. »Glede na navedeno 
in proračunske omejitve ni 
možno postaviti košev vse-
povsod, kjer se kdo spre-
haja. Na območjih, ki so 
opredeljena kot gozdna in 
kmetijska površina, mora 
zato vsak sam poskrbeti za 
lastne odpadke in jih v skla-
du s predpisi odvreči v pred-
pisan zabojnik,« so opozo-
rili in dodali, da obiskoval-
ci gora denimo to prakso v 
večini dobro obvladajo – kar 
prinesejo s seboj, tudi od-
nesejo v dolino; tu pa velja 
enako. Če med sprehodom 
ustvarimo odpadke (em-
balaža od malice, cigaret-
ni ogorki … ali če žival op-
ravi veliko potrebo), jih prav 
tako odnesemo in odložimo 
v ustrezni zabojnik, so pou-
darili na MOK.

Iztrebki tudi v zasebne zabojnike
Ena od rešitev za problematiko pasjih iztrebkov v Kranju je po mnenju naše bralke uvedba nalepk za 
zabojnike občanov, ki bi mimoidočim dovolili vanje odložiti iztrebke štirinožnih prijateljev. Na občini 
pravijo, da bi si takega sodelovanja z občani želeli in da bodo o predlogu razmislili.
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Namen je dodelitev izredne finančne pomoči 
poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo 
zaradi epidemije. Skladno s pogoji in po postopku, 
določenem v pravilniku, bo javni razpis. Pomoč se 
bo dodelila upravičencem s sedežem, podružnico ali 
poslovno enoto na območju občine Naklo, če svojo 
dejavnost na tem območju tudi opravljajo.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Med ljubljansko in 
mengeško lokacijo Novartisa 
je začelo voziti prvo električ-
no dostavno vozilo v hladni 
verigi pri nas in eno redkih 
v svetu za distribucijo anali-
tičnih vzorcev v farmacevtski 
industriji. Poskusno so zače-
le delovati tudi polnilne po-
staje za osebna električna in 
hibridna vozila zaposlenih in 
partnerjev. Na lokaciji podje-
tja v Ljubljani je takšnih po-
staj šest, v Mengšu pa šti-
ri. Kot pravijo v družbi, gre 
za nova koraka k doseganju 

ciljev ogljične nevtralnosti 
poslovanja do leta 2025, do 
leta 2030 pa v celotni nabav-
ni verigi in vključevanje v ra-
znovrstne oblike trajnostne 
mobilnosti. Električni dosta-
vnik prevaža vzorce mikrobi-
ološke analize in je nadome-
stil vozilo na fosilni pogon. 
Upravlja ga dobavitelj logi-
stičnih storitev podjetje Pri-
go. Kot pravijo v družbi, bo 
letno prihranil osem ton iz-
pustov ogljikovega dioksida, 
kar je enako štiristo novo za-
sajenim drevesom. Poganja 
ga energija iz lastne sončne 
elektrarne podjetja.

V Novartisu uvajajo 
električna vozila
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Pošljete SMS s ključno besedo 

 

SKUPAJ  
(darujete 1 EUR) 

SKUPAJ5
(darujete 5 EUR) 

na 1919.

Lepo je deliti.
“Prve stvari smo začeli deliti z drugimi že v otroštvu

in od takrat si jih z enako dobrim občutkom delimo vedno več.”

BR
EZ

PL
AČ

NA
 O

BJ
AV

A 
   

   
   

w
w

w
.rk

s.
si

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Na obmo-
čju občine Škofja Loka po-
teka gradnja kolesarskega 
omrežja. Končana je grad-
nja povezave med Zmincem 
in Bodovljami, zdaj se gradi 
dvojni kolesarski pas na vsa-
ki strani Kidričeve ceste do 
železniške postaje. V obči-
ni so za ta namen dobili tudi 
nepovratna sredstva, del iz 
Eko sklada, nekaj pa tudi iz 
Dogovora za razvoj regij. 

V sklopu projekta kole-
sarske povezave na obmo-

čju Škofja Loka–železni-
ška postaja–Virmaše, dela 
potekajo v prvi fazi. V ob-
čini jih takole opredeljuje-
jo: »Izvajajo se gradbena 
dela na delu regionalne ces-
te, kjer je v celoti zgrajena 

nivojsko ločena kolesarska 
steza na pločniku na na-
čin, ki je neustrezen gle-
de na današnja priporočila, 
smernice in zahteve za pro-
jektiranje kolesarskih povr-
šin. Tako bodo sanirani ne-
ustrezni robovi in prehodi 
z vozišča na pločnik – klan-
čine, voziščna konstrukci-
ja na pločniku in kolesarski 
stezi na mostu čez Suho, in 
klančine skladno z aktual-
nimi smernicami. Izvedba 
regionalne ceste bo poteka-
la v dolžini 890 metrov, in 
sicer na območju petih kri-

žišč in hišnih oziroma sku-
pinskih priključkov. Dela iz-
vaja izbrani izvajalec Eurog-
rad iz Ljubljane, pogodbena 
vrednost je 156.784 evrov z 
DDV. Rok za dokončanje je 
30. april letos.«

Kolesarski pas bo končan 
do konca meseca

Gradnja kolesarskega pasu na obeh straneh Kidričeve ceste 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Škofji Loki 
bo še ves april čutiti pasi-
jonski duh, saj še naprej po-
tekajo Dnevi Škofjeloške-
ga pasijona, ki so jih običaj-
no sklenili z Romualdovim 
dnem. Letos pa kot vrhunec 
dogodkov načrtujejo posta-
vitev spominskega obelež-
ja Škofjeloškemu pasijonu v 
čast njegovi tristoletnici. 

Kot je pojasnila koordina-
torica letošnjih pasijonskih 
prireditev Agata Pavlovec, 
izhodišča za koncept obe-
ležja temeljijo na duhov-
nem, dramskem, verskem 

ter izobraževalnem pome-
nu pasijona. »Poudarek je 
na kulturni dediščini in tra-
diciji Škofjeloškega pasijo-
na, pa tudi na nesnovni, živi 
dediščini, s katero je moč-
no povezano prostovoljstvo. 
Želimo, da bi bilo obeležje 
dodatek k prepoznavnosti 
mesta in škofjeloškega ob-
močja ter bo kot tako tudi del 
turistične promocije mes-
ta. Zasnovali so ga v Studiu 
Miklavc,« pravi Pavlovčeva. 

»Vsi vgrajeni vsebinski 
in likovni elementi ima-
jo močan simbolni pomen. 
Osrednji del obeležja ses-
tavljata znak Škofjeloškega 

pasijona in zapis ob tristole-
tnici najstarejšega ohranje-
nega dramskega besedila v 
slovenskem jeziku ter s tem 
označujeta namen njegove 
postavitve. Druga dva podol-
govata elementa ponazarja-
ta smer ter značilnost pasi-
jonske procesije. Vsebujeta 
povečan faksimile besedila 
iz Škofjeloškega pasijona ter 
omembo Unescove kultur-
ne dediščine. Oba elementa 
hkrati predstavljata poklon 
igralcem: grafična tekstura 
je sestavljena iz osemsto črk 
iz Škofjeloškega pasijona, 
vsaka črka je simbol za posa-
meznega igralca. Dodani so 

tudi odtisi stopal in kopit kot 
vidni dokaz na samem mes-
tu uprizarjanja pasijona. Vsi 
glavni elementi so med seboj 
sestavljeni v nakazanem ele-
mentu križa, ki hkrati ozna-
čuje točko glavnega prizori-
šča. Obeležje bo umeščeno 
na Mestni trg, med rotovž in 
kužno znamenje.« 

Kot pravi, je na obeležju 
izpostavljen tudi del bese-
dila iz Škofjeloškega pasi-
jona. »Med več predlogi, ki 
smo jih prejeli, smo izbra-
li predlog patra Metoda Be-
nedika, poznavalca Škofje-
loškega pasijona in nekda-
njega predstojnika kapu-
cinskega samostana v Škofji 
Loki, člana strokovnega od-
bora Škofjeloškega pasijona 
2021/22. Gre za vrstico, ki je 
del Pete slike Škofjeloškega 
pasijona – Krvavega pota, be-
sede prvega angela: »Ah člo-
vek, prov tojga Odrešenika 
pomisli«. Pater Metod Be-
nedik pojasnjuje, da to krat-
ko besedilo v strnjeni obli-
ki povzema vsebino in spo-
ročilo Škofjeloškega pasijo-
na in jasno kaže na Kristu-
sa, ki je nenehno v središču 
pasijonskega dogajanja, ter 
hkrati tudi na človeka, ki ga 
Kristus nenehno nagovarja. 
Pri izbiri besedila je želel, da 
bi bila izbrana misel kljub 
jeziku Romualdovega časa 
čim bolj jasna in razumljiva 
današnjemu človeku.« 

Obeležje v čast pasijonu
Na Mestnem trgu v Škofji Loki, med rotovžem in kužnim znamenjem, kjer se vsakih nekaj let pomikajo 
prizori Škofjeloškega pasijona, bodo tej živi dediščini postavili obeležje.

Na Mestnem trgu, med rotovžem in kužnim znamenjem, kjer se odvijajo prizori 
Škofjeloškega pasijona, bodo postavili obeležje (na fotografiji prizor z ene od uprizoritev). 
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Medvode – Občina Medvode je objavila javni poziv za oddajo 
vlog najemnikov poslovnih prostorov v lasti Občine Medvode 
ali v lasti krajevnih skupnosti na območju občine Medvode 
za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnin v času raz-
glašene epidemije covida-19. Vlogo je treba oddati najkasneje 
do 30. aprila 2021.

Javni poziv za oprostitev plačila najemnine

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - V okviru kredi-
tne sheme, v katero svoja fi-
nančna sredstva združuje-
jo občine Škofja Loka, Gore-
nja vas - Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Ško-
fja Loka, je ta čas odprt jav-
ni razpis za dolgoročne in 

kratkoročne kredite, ki se do-
deljujejo podjetjem in dopol-
nilnim dejavnostim na kme-
tijah iz omenjenih občin. 

Dolgoročni krediti se v 
okviru javnega razpisa do-
deljujejo za obdobje do de-
set let, po obrestni meri 
6-mesečni EURIBOR + 2,5 
odstotka. Pridobite jih lah-
ko za: nakup stavbnega 

zemljišča in njegovo komu-
nalno opremo, nakup, gradi-
tev in adaptacijo poslovnih 
prostorov ter nakup opreme 
in kmetijske mehanizacije. 
V okviru javnega razpisa lah-
ko pridobite največ 100.000 
evrov dolgoročnega posojila. 
Prav tako so v okviru kredi-
tne sheme na voljo sredstva 
za kratkoročna posojila, ki 

so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja. Do 
vrednosti 50.000 evrov jih 
lahko za obdobje do enega 
leta pridobite po obrestni 
meri 2,5 odstotka, nominal-
no. Za podrobnejše infor-
macije se obrnite na Razvoj-
no agencijo Sora, Poljanska 
c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 
50 60 220.

Ugodna posojila za podjetja in kmetije

Simon Šubic

Kranj – Vrtičkov pri nakupo-
valnem centru Planet Kranj, 
o katerih so marca razprav-
ljali celo kranjski mestni sve-
tniki, ni več. Na Inšpektora-
tu za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo so pojasni-
li, da je na podlagi dogovora 
z občinsko inšpekcijo vsak 
organ v skladu s svojimi pri-
stojnostmi uvedel inšpek-
cijski postopek. Občinska 

inšpekcija je uvedla posto-
pek v zvezi z odstranjeva-
njem lesenih lop na kmetij-
skem zemljišču, inšpektorat 
pa zaradi vzpostavitve kme-
tijskega zemljišča v kmetij-
ske namene. Inšpektorat bo 
v nadaljevanju izrekel ukre-
pe o vzpostavitvi kmetijske-
ga zemljišča v kmetijske na-
mene, tako kot je bilo dogo-
vorjeno z občinsko inšpekci-
jo in v skladu z zakonom o 
kmetijskih zemljiščih. 

Vrtičke pri Tušu odstranili
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Jasna Paladin

Kamnik – Sistem avtomatizi-
rane izposoje električnih ko-
les Kamkolo je v občini Ka-
mnik začel delovati junija 
2019, zdaj pa je že vse prip-
ravljeno za začetek tretje se-
zone.

V obdobju zimovanja so 
kolesa in kolesarske posta-
je pregledali ter opravili ser-
vis, samo mrežo pa so razši-
rili za še eno postajo, in si-
cer pri Zdravstvenem domu 
dr. Julija Polca Kamnik, in 
dodali nekaj novih koles, 
tako da jih je skupno v sis-
temu zdaj že štirideset. Lo-
kacije drugih šestih postaj so 
vsem uporabnikom že dob-
ro znane: prva je pri naku-
povalnem centru Superno-
va, druga v neposredni bliži-
ni pošte na Duplici, tretja na 
železniški postaji Kamnik, 

četrta v bližini Glasbene šole 
Kamnik, peta na glavni avto-
busni postaji v Kamniku in 
šesta pri Domu kulture Ka-
mnik.

Tako kot do sedaj bo tudi 
letos veljalo, da bodo kole-
sa lahko uporabljali vsi, ki 
bodo za to plačali letno čla-
narino. Čeprav članarina ve-
lja za tekoče koledarsko leto, 
pa bo zaradi epidemiolo-
ških razmer članarina, pla-
čana v lanskem letu, izjemo-
ma veljala do 1. junija. Upo-
rabnikom bo še vedno na vo-
ljo 14 ur brezplačne izposo-
je na teden, uporaba sistema 
pa bo dovoljena le polnolet-
nim osebam. Ker pa so lani 
zaznali več primerov vanda-
lizma, so se letos odločili še 
zaostriti Splošne pogoje do-
stopa in uporabe sistema za 
izposojo električnih koles v 
občini Kamnik.

Kamkolo vstopa  
v tretjo sezono
Občina Kamnik je v sistem avtomatizirane 
izposoje električnih koles Kamkolo vključila že 
sedmo postajo.

V sistemu Kamkolo je že štirideset električnih koles.

Aleš Senožetnik

Žeje pri Komendi – Direk-
tor Poslovne cone Komenda 
Matic Romšak epidemiji in 
z njo povezani negotovosti 
navkljub lanskoletno poslo-
vanje ocenjuje kot dobro. Ob 
upoštevanju okoljskih ukre-
pov so za gradnjo sprosti-
li sedem zemljišč, za katera 
jim je uspelo pridobiti oko-
ljevarstveno soglasje. Zanje 
so zgradili komunalno infra-
strukturo in jih tudi že pro-
dali. V cono so tako privabili 
nova podjetja, med katerimi 
so Veto, GLT, Alu Zorman in 
Valens. 

Med prodanimi parcelami 
gre za del zemljišč na izvzetih 
sedmih hektarih, za katere so 
si dlje časa prizadevali prido-
biti okoljevarstveno soglasje 
zavoda za naravo. »Kranjski 
zavod za varstvo narave, ki je 
pristojen tudi za našo cono, je 
trd, a korekten pogajalec. Za 
omenjene parcele smo prido-
bili pozitivno soglasje k upo-
rabnemu dovoljenju za infra-
strukturo, seveda pa smo mo-
rali prej izpolniti številne zah-
teve, ki gredo v prid varovanja 
in zaščite okolja, kot so grad-
nja mlak za dvoživke, posadi-
li smo ekstenzivni sadovnjak, 
izvedli kotanje za dvoživke, 
okrog novega dela cone posta-
vili stalno žično ograjo in og-
rajo proti prehajanju dvoživk 
v cono, očistili smo vse nado-
mestne habitate za hribske-
ga urha, očistili iztočne kana-
le in zadrževalnik proti Natu-
ri 2000 in še kaj bi se našlo,« 
pravi Romšak, ki dodaja, da 
so le lani za okoljske projek-
te namenili 36 tisoč evrov, kot 
upravljavec cone pa namera-
vajo za naravo skrbeti tudi v 

prihodnje, kar pa bo možno 
le ob pridobitvi novih gradbe-
nih parcel v zazidljivo obmo-
čje. Znotraj cone je namreč še 
nekaj zemljišč, za katera bi ob 
uspešno izvedenih okoljskih 
ukrepih lahko pridobili pot-
rebna soglasja in jih prodali. 
Romšak meni, da zaradi vzor-
no urejene komunalne infra-
strukture stanje v naravi zara-
di tega ne bi bilo nič slabše. 

Glede na to, da so bili tudi 
v minulem letu uspešni pri 
prodaji zemljišč, je interes 
za nakupe, kot kaže, še ved-
no velik. »To kaže, da v naši 
regiji manjka zemljišč za po-
slovno gradnjo, in upam, da 
nam bo v tej smeri znala pris-
luhniti tudi država s svojimi 
soglasodajalci,« pravi sogo-
vornik, ki je z lanskoletnim 
poslovanjem zadovoljen. 
»Leto smo zaključili z dobič-
kom več kot en milijon evrov, 
ki je šel v celoti v pokrivanje 

kumulativne izgube iz prete-
klih let. Na podlagi projekcij 
poslovodstva in nadzornega 
sveta družbe je podobno po-
slovanje predvideno tudi za 
leto 2021.«

V minulih mesecih jim 
je uspelo skorajda že v ce-
loti poplačati dolg poslovne 
cone, ki je še pred dobrim le-
tom znašal skoraj pet milijo-
nov evrov, danes pa le še tris-
to tisočakov. »Do junija le-
tos imamo iz naslova že pod-
pisanih pogodb že planira-
nih tristo tisoč evrov, s kate-
rimi bomo poplačali celoten 
kredit do Družbe za upravlja-
nje terjatev bank. Drugih dol-
gov poslovna cona nima,« je 
še dodal Romšak, ki poudar-
ja, da so bili vsi krediti name-
njeni za gradnjo infrastruk-
ture v poslovni coni.

V coni trenutno deluje 85 
podjetij z okoli 4500 zaposle-
nimi. Prostora za širitev je še 

za 12 gradbenih parcel, ki pa 
trenutno še niso komunal-
no opremljene niti nima-
jo okoljevarstvenega soglas-
ja. »Vrnitev vsaj nekaterih v 
zazidljivi del bo naša glavna 
naloga, saj je interes doma-
čih in tujih podjetij za prihod 
v cono res veliko,« še dodaja 
Romšak, ki pozitivne odzi-
ve dobiva tudi od podjetij, ki 
so že v coni. V zadnjih dese-
tih letih sta namreč cono za-
pustili le dve podjetji, obe za-
radi likvidnostnih težav, si-
cer pa zaznavajo interes la-
stnikov po širitvi. »Prav zato 
je naša želja po širjenju po-
slovne cone zelo velika. Tudi 
z vodiškim županom smo že 
imeli sestanek o tem, da bi 
se cona morebiti širila na ob-
močje Vodic, s čimer se, ob 
izpolnitvi določenih pogojev, 
strinjata tudi nadzorni svet 
družbe in občinsko vodstvo,« 
zaključuje Romšak.

V komendski coni bodo letos 
poplačali še zadnje dolgove
Še v začetku lanskega leta je dolg komendske poslovne cone znašal skoraj pet milijonov evrov, do 
danes pa jim ga je uspelo zmanjšati na tristo tisočakov. Interes za nakupe zemljišč je še vedno velik, 
cona pa bi se lahko širila tudi v Vodice, pravi direktor Matic Romšak.

Direktor Poslovne cone Komenda Matic Romšak

Medvode – Občina Medvode organizira pet spletnih delavnic 
(na platformi Zoom), na katerih bodo predstavili projekt So-
deluj in glasuj! – Participativni proračun Občine Medvode. Na 
delavnicah, pri pripravi katerih sodelujejo s Stičiščem Središče 
(Zavod Nefiks) bo tudi priložnost za razpravo o projektnih 
idejah občanov. Termini delavnic so: 14. april ob 18. uri za KS 
Medvode center in Preska (mesto Medvode), 15. april ob 18. uri 
za KS Smlednik in KS Zbilje (Smlednik, Valburga, Hraše, Dra-
gočajna, Moše in Zbilje), 16. april ob 18. uri za Polhograjci 1, 
Polhograjci 2 in KS Seničica - Golo Brdo (Topol pri Medvodah, 
Belo, Brezovica pri Medvodah, Tehovec, Trnovec, Setnica, 
Studenčice, Žlebe, Seničica in Golo Brdo), 19. april ob 18. uri 
za KS Pirniče (Verje, Zgornje Pirniče, Spodnje Pirniče, Vikrče, 
Zavrh pod Šmarno goro) in 23. april ob 18. uri za KS Sora, KS 
Senica in KS Vaše - Goričane (Sora, Rakovnik, Dol, Osolnik, 
Spodnja Senica, Zgornja Senica, Ladja, Vaše in Goričane).

Termini delavnic za participativni proračun 

Mateja Rant

Hotavlje – Zeleni zgodbi traj-
nostnega turizma, ki so jo z 
vstopom v Zeleno shemo slo-
venskega turizma začeli lani 
pisati v Poljanski dolini, se je 
pridružila tudi domačija Te-
šnak, ki je prejela znak zele-
ni ključ – green key. Gre za 
mednarodno priznanje, ki 
predstavlja odličnost na po-
dročju zelenega turizma, 

okoljevarstva in trajnostne-
ga delovanja, so pojasnili na 
Občini Gorenja vas - Poljane.

S prejemom zelenega 
ključa se je Tešnak – Do-
mačija doživetij zaveza-
la k načelom trajnostne-
ga, samooskrbnega in ino-
vativnega delovanja. V de-
lovanje domačije vključuje-
jo trajnostne izdelke, dob-
rote, s katerimi postrežejo 
obiskovalcem, pa v glavnem 

pridelujejo na lastnem zele-
njavnem, sadnem in zelišč-
nem vrtu. »Ostalo hrano do-
bimo iz okoliških kmetij in 
tako podpiramo kmetijstvo 
v naši regiji,« pojasnjuje-
jo na domačiji Tešnak. Ves 
čas pa iščejo tudi inovativne 
načine zmanjševanja pora-
be vode in elektrike ter varo-
vanja okolja. »Vstop lokalne-
ga ponudnika Tešnak – Do-
mačija doživetij v družino 

prejemnikov zelenega klju-
ča je rezultat ne samo nji-
hove zavezanosti k trajno-
stnemu in zelenemu poslo-
vanju, ampak tudi vseh ak-
tivnosti, ki jih je Občina Go-
renja vas - Poljane skupaj z 
Zavodom za turizem in kul-
turo Poljanska dolina izva-
jala v preteklem letu v okvi-
ru Zelene sheme slovenske-
ga turizma,« so poudarili na 
občini in dodali, da je poleg 
predstavitve Zelene sheme 
in trajnostnih certifikatov za 
strokovno javnost bistveno 
tudi povezovanje s turistič-
nim gospodarstvom. »Vese-
li smo, da je to že obrodilo 
sadove.«

Zeleni ključ za Tešnak
Domačija doživetij Tešnak je prejela trajnostni znak zeleni ključ – green key.

Godič – Iz Slovenia Eco Resorta so sporočili, da bodo začeli 
nov program za otroke, Pastirsko akademijo. Gre za brezplačni 
program, namenjen predšolski in šolski mladini do četrtega 
razreda. Začela se bo takoj, ko bodo ukrepi to dopuščali, po-
tekala pa bo vsak dan od 8. ure dalje. Pastirska akademija bo 
spodbujala otroke na prijeten in prijazen način ter prenašala 
znanje o skrbi za domače in divje živali in njihovi negi, hkrati 
pa ozaveščala otroke o sobivanju z naravo in njenem ohra-
njanju. To bodo skušali doseči na 1,4 kilometra dolgi poti z 21 
točkami, ki bodo predmet pedagoškega procesa skozi igro.

Pastirska akademija za otroke
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Medvode – V Medvodah 
snujejo projekt, pri katerem 
se je povezalo več društev z 
gledališko dejavnostjo. Iz-
vesti ga nameravajo v kop-
rodukciji z Javnim zavodom 
Sotočje Medvode in Občin-
sko kulturno zvezo Medvo-
de. Gre za predstavo Kralj 
Ojdip, ki jo nameravajo sre-
di junija premierno izves-
ti na prostem, na prireditve-
nem prostoru Tržnice Med-
vode, in s tem tudi popestriti 
dogajanje v centru Medvod.

Pobuda je prišla s stra-
ni KUD Fofité in očitno na-
letela na pozitiven odziv. 
Predstavo bo režiral Janez 
Vencelj. Upajo seveda, da 
bodo epidemiološke razme-
re ugodne in da jo bodo vsaj 
na prostem lahko odigrali. 
»Predstava na prostem je v 
gledališko-organizacijskem 
smislu veliko večji podvig 
kot predstava na odru. Zah-
teva več ljudi, ki sodelujejo 
pri pripravi, drugačno orga-
nizacijo, več tehnike in tudi 
več časa. Še posebno v tem 
času, ko je pri načrtovanju 
in izvedbi treba upošteva-
ti tudi vse ukrepe za prepre-
čevanje širjenja okužb. A 
prav predstava na prostem 
bo najbrž prva mogoča jav-
na in neposredna gledališka 
prireditev. Zato smo pred-
stavniki medvoških dru-
štev z gledališko dejavnostjo 
pripravili predlog, da zdru-
žimo moči in jo pripravi-
mo skupaj. Skupno ustvar-
janje bo priložnost, da spoz-
namo izzive, ki jih epidemi-
ja postavlja teatru, in skupaj 
poiščemo odgovore nanje. 
Prav tako bi bil že čas, da se 

medvoški gledališčniki spet 
malo povežemo v ustvarjal-
nem smislu in skupna izku-
šnja je lahko spodbuda tudi 
za individualno rast,« je po-
jasnil Matej Ulčar, član or-

ganizacijskega odbora pro-
jekta. Kralj Ojdip je temelj-
no besedilo evropskega in 
svetovnega gledališča, ki se 
uprizarja že tisočletja. Napi-
sano je bilo pred 2450 leti, 
njegova zgodba je še vsaj 

šeststo let starejša. »Napisa-
no je bilo prav v času atenske 
epidemije, času, zelo podob-
nem našemu. S svojo zgod-
bo pa govori o še bolj dav-
nem času, o drugem mes-

tu, drugi epidemiji. Govo-
ri o človekovi usodi in odgo-
vornosti. O ljudstvu in ob-
lasti. Pa tudi o naši krhkos-
ti. Ne samo da velik del na-
šega razmišljanja o svetu te-
melji prav na klasični grški 

kulturi, ampak predstavlja 
tudi vzorec za reševanje 
družbenih problemov, tako 
v idealih, ki jih postavlja, kot 
v napakah, na katerih se uči-
mo. Uprizarjanje tako po-
membnega besedila, kot je 
Kralj Ojdip, ki se ga loteva-
mo v združeni produkciji 
medvoških gledališč v drugi 
polovici junija, nikakor ne 
more mimo zgodovinske-
ga konteksta njegovega na-
stanka, ki je neprijetno po-
doben našemu,« še poudar-
ja Ulčar. 

K sodelovanju pri nasta-
janju predstave vabijo vse 
zainteresirane občane, pot-
rebovali pa bodo tudi po-
moč sponzorjev, saj projekt 
presega ustaljene finančne 
okvire in zmožnosti sodelu-
jočih kulturnih društev.

Združili moči za Kralja Ojdipa 
Medvoški gledališčniki pripravljajo predstavo na prostem. Premiero Kralja Ojdipa načrtujejo sredi 
junija. Kot poudarjajo, bo skupno ustvarjanje priložnost, da spoznajo izzive, ki jih epidemija postavlja 
teatru, in skupaj poiščejo odgovore nanje.

Člani organizacijskega odbora projekta: Janez Vencelj (režiser in dramaturg Kralja Ojdipa), 
Lea Onufrija Volk (KUD Oton Župančič Sora), Irena Sonc Šlenc (OKZ Medvode), Aleš 
Kalan (JZ Sotočje Medvode), Luka Čukajne (KUD Pirniče), Žiga Okorn (KUD Fofité), Uroš 
Medar (KUD Fran Saleški Finžgar Senica) in Matej Ulčar (KUD Smlednik) na prireditvenem 
prostoru ob medvoški tržnici, kjer so predvidene predstave / Foto: Peter Košenina

V sklopu priprav ob študiju besedila bo za vse 
zainteresirane Janez Vencelj, ki se podpisuje pod 
režijo projekta, izvedel tudi javno spletno predavanje, 
ki bo jutri 14. aprila, ob 20. uri. Povezava bo objavljena 
na FB-strani KUD Fofité. Predavanje bo med drugim 
osvetlilo nekatere zgodovinske dogodke in njihovo 
povezavo z današnjimi časi. 

Urša Peternel

Jesenice – Pred skoraj dese-
timi leti so v Glasbeni šoli 
Jesenice začeli prirejati kon-
cert, na katerem se predsta-
vijo glasbene družine, v ka-
terih vsaj en član obisku-
je jeseniško glasbeno šolo. 
Tako učenci na oder stopi-
jo skupaj z brati in sestra-
mi, starši, starimi starši, te-
tami in strici ... Zanimanje 
za nastop je vsako leto veli-
ko, pred štirimi leti je tako 
koncert prerasel v festival, 
ki se je preselil v Kolpern, 

rekord pa je bil nastop kar 
37 glasbenih družin. 

No, letos zaradi epidemi-
je družine niso mogle stopiti 
na oder, a so koncert vseeno 
izpeljali, potekal je v živo, kar 
iz domačih dnevnih sob. Na-
stopilo je trinajst glasbenih 
družin: Dora in mami Maja, 
sestrici Leni in Iza, Lara in 
oči Dejan, Iza z mamico Ka-
tjo, dvojčka Erazem in Bor, 
bratec in sestrica Žiga in Kla-
ra, bratca Sebastjan in Adam 
z mamico Ano, sestrica Mar-
cela in bratec Anže z mami-
co Žaklino, sestrici Maša in 
Neja, sestrice Bronja, Ceci-
lija in Juta, Ožbej z atijem, 
dedijem in stricem, družina 
Magister in družina Komlo-
ši, ki je tudi rekorderka po 
številu nastopov, na kon-
certu družin se je predstavi-
la že šestič. Kot so povedali 

nastopajoči, so bili zadnje 
leto zaradi razmer več doma 
in so zato imeli tudi več časa 
za skupno muziciranje. 

Koncert je izvrstno uspel, 
v Glasbeni šoli Jesenice pa 
s tem dokazujejo, da je lju-
bezen do glasbe močnej-
ša od razmer. Tako so pred 
kratkim pripravili tudi Kon-
cert učiteljev, ob obletnici 
rojstva Johanna Sebastiana 
Bacha je prek Zooma pote-
kal večer baročne glasbe, ob 
materinskem dnevu pa kar 
dva nastopa prvošolcev. Ta 
mesec na Zoomu načrtuje-
jo interne in javne nastope 
in Srečanje dijakov in štu-
dentov glasbe ter plesa. Pred 
skorajšnjim vpisom za novo 
šolsko leto pa so učitelji po-
sneli tudi filmček s predsta-
vitvijo šole in glasbil, ki jih 
poučujejo.

Nastop družin iz dnevnih sob
V Glasbeni šoli Jesenice so tudi letos pripravili tradicionalni Nastop družin, ki pa je tokrat potekal na 
daljavo, družine so muzicirale v domačih dnevnih sobah. 

Družina Magister na Nastopu družin v živo iz domače dnevne sobe / Foto: posnetek zaslona

Šenturška gora – Planinsko društvo Komenda, sekcija Škr-
jančki, je na velikonočni ponedeljek organiziralo tradicional-
ni, trinajsti Prdenov pohod z Jurčkove Dobrave pri Zalogu 
preko zaselka Prdeno po planinski poti na Šenturško goro. 
Namen pohoda je vsako leto enak – »očistiti« telo po zauži-
ti kalorični velikonočni hrani. Letos se je pohoda na šest in 
pol kilometrov dolgi krožni poti zaradi upoštevanja ukrepov 
NIJZ udeležilo le deset pohodnikov iz komendske, kamniške 
in domžalske občine. Kot je povedal vodja pohoda Franc  
Drolec, pohodniki na poti niso imeli težav, pogrešali pa so 
postanke in osvežitev na Turizmu in gostinstvu Pavlin ter dru-
ženje in malico v Okrepčevalnici Marička v Zalogu pri Cerkljah. 
Junija bodo Škrjančki organizirali še pohod bosonogih na Šen-
turško goro do Turizma in gostinstva Pavlin.

Pohod za »očiščenje« telesa

Skupina tradicionalnega Prdenovega pohoda z Jurčkove 
Dobrave na Šenturško goro

Preddvor – Planinci se radi pošalijo, da v hribih nad tisoč 
metrov nadmorske višine ni več greha. Na kaj namigujejo, na 
seks ali na kaj drugega, še niso pojasnili, a da ne bo nobene-
ga dvoma, kje se začne »svet brez greha«, so to tudi dobro 
označili – vsaj na poti na 1283 metrov visoko Potoško goro, 
od koder je tale slika.

Dobro označeno, od kod naprej ni greha

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Radovljica – Gospodinjstva v radovljiški občini v tem tednu v 
nabiralnike prejemajo vabila na cepljenje, ki vključujejo tudi 
prijavnico. Na ta način želi Zdravstveni dom Radovljica omo-
gočiti naročanje na cepljenje tudi tistim, ki nimajo možnosti 
naročanja po sodobnih elektronskih poteh oziroma se želijo na 
cepljenje prijaviti kljub zasedenim telefonskim linijam. Prijavni-
co, ki vsebuje podatke, potrebne za razvrščanje v čakalno vrsto 
glede na trenutno veljavno strategijo cepljenja, lahko občani 
oddajo po pošti ali osebno v zdravstveni dom. Prejeto prijavnico 
lahko tudi fotokopirajo in tako prijavijo več družinskih članov.

Z vabili spodbujajo cepljenje
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Kranj – V marcu je v Mali ga-
leriji potekala akcija Odpr-
ti atelje Likovnega društva 
Kranj, v okviru katere so se 
obiskovalci lahko v razstav-
nem prostoru srečali z ume-
tnikom, si ogledali njego-
va najnovejša dela in se ob 
tem pogovorili o njegovem 
ustvarjalnem delu. Akadem-
ska kiparka Martina Maren-
čič tokrat ni predstavljala 
svojega kiparstva, ampak je 
pripravila »live art« projekt 
oziroma projekt tako ime-
novane žive umetnosti z 
naslovom V trenutku zbli-
žanja. Kot pojasni, je projekt 
izvedla zaradi potrebe po so-
cialni interakciji, katere po-
manjkanje je že resno nače-
lo mentalno zdravje marsi-
katerega prebivalca zahod-
nega sveta. »Ko živiš v deže-
li, kjer se zdi, da so ljudje že 
v osnovi navajeni malce več 
distance in manj interakci-
je, kot bi jo morda nekate-
ri drugi potrebovali, se zgo-
di pandemija in popolna izo-
lacija,« razmišlja sogovorni-
ca, ki so jo k projektu seve-
da izzvale že več kot leto dni 
trajajoče razmere, ki jih je v 
svetu povzročila pandemija.

Marenčičeva je na svo-
ji ustvarjalni poti sicer že 
predstavila v polju perfor-
mativnih umetnosti, nasto-
pala je tudi v interaktivnem 

in uličnem gledališču. Ide-
jo za tokratni projekt žive 
umetnosti je ob prijatelji-
ci režiserki Vidi Cerkvenik 
Bren, ki je tudi sicer spre-
mljala celoten potek, dobi-
la ob sodelovanju v nedav-
nem fotografskem projek-
tu Mi smo kultura Jerneja 
Čamplja, ko je fotografiral in 
tako na novo spoznal več kot 
sto ljudi, ki tako ali drugače 
delujejo na področju kulture 
in umetnosti. »Zame je bila 
to zelo zanimiva izkušnja. 
Nam, ustvarjalcem, v času 
vsesplošnega zaprtja javne-
ga življenja manjka prav to, 
živ kontakt z ljudmi.«

Dopisovanje v tišini

K sodelovanju v projek-
tu je zainteresirane pozva-
la po elektronski pošti, tele-
fonu in družbenih omrež-
jih, skupno pa je pripravila 
dvajset polurnih terminov 
in vsak dan tako sprejela pet 
vnaprej ob določeni uri na-
ročenih gostov. »Okna ga-
lerije sem zasenčila in se z 
vsakim obiskovalcem sreča-
la 'ena na ena', kar je zago-
tavljalo popolnoma intimno 
vzdušje, seveda pa je vse, kar 
smo si povedali, ostalo med 
nami v galeriji. Kot pri spo-
vedi,« pojasnjuje umetnica, 
ki je sicer želela, da bi se pri-
javilo več popolnih neznan-
cev, kar ji ni povsem uspelo, 

zato je s sodelujočimi (veči-
na je bila vendarle znancev) 
v nekoliko spremenjenem 
načrtu poskusila komunici-
rati predvsem na sproščen, a 
hkrati manj vsakdanji način. 
»Mogoče mi je celo ustreza-
lo, da so prišli ljudje, ki jih 
poznam in sem jih v zad-
njem letu sicer pogrešala.«

Vsak si je v pogovoru 
izbral eno izmed treh poti za 
nadaljevanje: mir, nemir in 
igra. Znotraj vsakega od teh 
pojmov so bile na voljo šti-
ri možnosti. Z izbiro številk 
in barv je gost dobil določene 

naloge, s tem pa je bil izbran 
tudi način, na katerega bos-
ta oba akterja komunicirala. 
»Meni je recimo zelo ustre-
zalo dopisovanje v tišini. Za-
nimivo je opazovati človeka 
in mimiko njegovega obraza 
pri pisanju, ko komaj čakaš, 
kaj ti bo zapisal, ti odgovoril 
ali vprašal. Teme, o katerih 
sem se z njimi pogovarjala, 
so bile različne – od raznih 
strahov, pogledov na smrt, 
razlage sanj do otrok, par-
tnerskih zvez in podobno. 
Moram reči, da so bili moji 
sogovorniki v svojih izjavah 

večinoma zelo odprti. Aktu-
alne teme, kot so epidemija, 
situacija v državi in podob-
no smo postavili na stranski 
tir, nekako smo se umakni-
li iz realnosti in se posvetili 
poglobljenemu pogovoru o 
običajnih stvareh,« pripove-
duje Martina Marenčič, ki za 
dogodke ni pripravljala per-
formansa, igre niti vnaprej 
pripravljenega nastopa. Šlo 
je za odprti atelje in spozna-
vanje z umetnikom.

Zaključki, ki jih je kipar-
ka dobila na podlagi projek-
ta žive umetnosti, so nadvse 

pozitivni. »Ponosno povem, 
da sem v stotih odstotkih 
iz galerije stopila z nasme-
hom, in mislim, da obisko-
valci prav tako,« pove Ma-
renčičeva in predstavi razmi-
šljanje Marka Kovačiča, ki je 
v odzivu med drugim zapi-
sal: »Vstopiš v prostor kipar-
ke Martine. Prazen prostor. 
Zdi se mi, kot da sem stopil 
za nekaj desetletij nazaj. Pri-
zorišče je več kot primerno. 
Kot, da se tu že dvajset let ni 
zgodilo nič. V tem ambien-
tu sem kar naenkrat ozave-
stil zastrašujočo socialno di-
stanco, v katero so nas vrgli. 
To ni samo fizična distan-
ca, je mnogo več. Že sama 
fizična distanca je za kipar-
ja performerja frustrirajoča. 
Kako naj bo kipar brez doti-
ka? Kako živeti brez haptič-
ne izkušnje? Kako prenaša-
ti prostor v izkušnjo ekra-
na? Kako ohraniti stik s člo-
vekom/publiko? Dogodek, o 
katerem lahko razmišljaš.«

»Cilj je bil tako dosežen,« 
poudari Martina Marenčič, v 
prvi vrsti kiparka, ki je tok-
rat v projektu žive umetno-
sti raziskovala druga polja 
človeškega bivanja. »Med 
projektom in po njem so me 
tisti, ki jim ni uspelo dobiti 
termina, spraševali, kdaj bo 
ponovitev. Tudi sama si že-
lim projekt ponoviti in ga 
na neki način nadaljevati, 
nadgraditi.«

V trenutku zbližanja z umetnico
V akciji Odprti atelje Likovnega društva Kranj se je s projektom V trenutku zbližanja predstavila kiparka Martina Marenčič. V projektu žive umetnosti pol ure 
v galeriji z umetnico s predpisano fizično, a brez socialne distance, katere rezultat je izjemno pozitivna komunikacijska izkušnja.

Odprti atelje ali v trenutku zbližanja s kiparko Martino Marenčič / Foto: Andrej Jereb

Igor Kavčič

Celovec – Slikanica O črnem 
ptičku in beli ptičici je prva 
knjiga za najmlajše bralce 
izpod peresa Maje Smotlak, 
doktorice slovenistike, sicer 
profesorice na srednji šoli v 
Italiji ter avtorice znanstve-
nih člankov in literarnih kri-
tik v Primorskem dnevniku. 
K sodelovanju je povabila 
diplomirano slikarko Nano 
Homovec, ki je ptičjo ljube-
zensko zgodbico z mehko in 
toplo risbo mojstrsko obar-
vala v vedre barve.

Zgodbica, ki jo avtorica v 
slikanici pripoveduje, je se-
veda otroško enostavna, a v 
podtonu otrokovemu bral-
cu naroča, naj mladež uči o 
lepoti prijateljstva in ljubez-
ni. Črni ptiček, zaverovan 
sam vase in svoje samotno 

letenje, nekoč želi polete-
ti do puhastih oblakov. Ko 
nekega dne v krošnji kakija 
prisluhne drugim ptičem, 
ki žvrgolijo o otrocih kot ča-
robnih bitjih, izpod rok kate-
rih prihajajo risbice, ki ima-
jo magično moč, jim seveda 
ne verjame. Dokler na oknu 
ne zagleda bele ptičice iz pa-
pirja. Odslej nič več ni, kot 
je bilo, ptiček je neskončno 
zaljubljen, dneve in dne-
ve preždi na drevesu, zave-
rovan v podobo bele ptiči-
ce. Črnega ptička preplavijo 

čustva in namesto letenja v 
puhaste oblake z upanjem 
zre v okno, saj vse bolj ver-
jame v magičnost otroških 
rok, ki ustvarjajo tudi najlep-
še bele ptičice. Drugi ptiči se 
norčujejo iz njegove vztraj-
nosti. A na koncu se tudi ne-
realno uresniči in ptiček in 
ptičica odletita v nebo. Zgod-
bica nam tako pripoveduje 
tudi, da je zato, da bi se nam 
uresničile želje, včasih treba 

biti tudi vztrajen.
Slikanica je izšla pri Založ-

bi Fran v Celovcu, ki jo vodi 
Franc Merkač. Tako avtori-
ca Smotlakova kot njen zalo-
žnik izhajata iz večjezičnega 
okolja, zato bosta črni ptiček 
in bela ptičica otroke nago-
vorila tudi v italijanskem in 
nemškem jeziku. Kot doda-
ja založnik, bosta izdaji obeh 
jezikovnih različic na voljo v 
maju.

O ptičji ljubezni
Pri založbi Fran v Celovcu je izšla izvirna slikanica 
O črnem ptičku in beli ptičici pisateljice Maje 
Smotlak in ilustratorke Nane Homovec.

Ustvarjalne moči sta tokrat združili avtorica besedila Maja 
Smotlak in ilustratorka Nana Homovec. /Foto: Igor Kavčič 

Slikanica je izšla v 
večjezičnem okolju, zato 
bosta slovenski izdaji v 
maju sledila še prevoda v 
italijanskem in nemškem 
jeziku.

Kranj – V ponedeljek, 19. aprila, bo minilo 179 let, odkar je nas-
tala prva fotografija na steklo v naših krajih. Naredil jo je rojak 
Janez Puhar – manj kot tri leta po objavi izuma fotografije, 
pod katerega se je podpisal Louis Jacques Mandé Daguerre. 
Puhar je s svojimi odkritji Slovenijo zapisal na svetovni ze-
mljevid prvih izumiteljev na področju fotografije. Fotografsko 
društvo Janez Puhar Kranj vabi vse, ki vas zanimajo življenje 
in dosežki našega velikega rojaka, prvega slovenskega foto-
grafa in izumitelja fotografije na steklo Janeza Puharja, da 
se v ponedeljek ob 19. uri pridružite konferenci na Zoomu. 
Predavala bo Petra Puhar, izumiteljeva daljna sorodnica in 
avtorica potujoče razstave o Janezu Puharju.

Predavanje o Janezu Puharju

Ljubljana – Socialni demokrati v sodelovanju s TAM-TAM 
Inštitutom razpisujejo natečaj za oblikovanje plakata, ki je 
namenjen prazniku dela. Z natečajem, ki ima naslov Priho-
dnost dela, želijo Socialni demokrati opozoriti na socialni in 
ekonomski položaj delavk in delavcev v Sloveniji danes in v 
prihodnje. Kot so zapisali, na družbenokritični način želijo 
predstaviti izzive prihodnosti dela, spodbuditi k ponovnemu 
organiziranju tradicionalnih in novodobnih delavcev v sin-
dikate kot kolektivne oblike zaščite ter delavskega dogovar-
janja h kolektivni akciji. »Delavske pravice so bile skozi čas 
vedno izborjene in ne podeljene,« še dodajajo. Svoja dela 
lahko prijavite vključno do 20. aprila 2021, in sicer le s sple-
tnim obrazcem, ki je prav tako kot razpisni pogoji dostopen 
na spletni strani socialnidemokrati.si/1maj. Zmagovalna re-
šitev bo nagrajena s tisoč evri in bo javno predstavljena na 
sto TAM-TAM-ovih plakatnih mestih. Poleg glavne nagrade 
bodo podelili tudi denarni nagradi za drugo in tretje mesto v 
vrednosti 500 in 250 evrov.

Oblikovalski natečaj Prihodnost dela
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Maja Bertoncelj

Jesenice – Tekmovanje v 
Alpski hokejski ligi se bliža 
koncu. Na sporedu je polfi-
nale, v katerem igrata oba 
slovenska predstavnika.

Nasprotnik hokejistov 
HDD SIJ Acroni Jesenice je 
ekipa Migross Supermerca-
ti Asiago Hockey. Italijani so 
redni del tekmovanja konča-
li na četrtem mestu, zbrali 
so šest točk manj od Gorenj-
cev. Slednji so polfinalni niz 
v četrtek začeli z zmago s 4 : 
3 (1 : 1, 2 : 1, 0 : 1, 1 : 0). Od-
ločitev je padla šele v podalj-
šku. »Tekma je bila zelo tež-
ka. Asiago je zelo močan in 
izkušen nasprotnik. Nanje 
smo se dobro pripravili. Na 
naslednjih tekmah moramo 
popraviti še igro z igralcem 
več in manj, kajti to odloča 
tekme. Nadaljevati moramo 
v zmagovalnem ritmu,« je 
po prvem polfinalnem ob-
računu za klubsko spletno 
stran povedal Bine Mašič, 
strelec odločilnega zadetka, 
ki je padel v 73. minuti tek-
me. 

Želje se Jeseničanom 
niso uresničile, saj so na 
drugi tekmi v soboto v gos-
teh izgubili. Italijani so bili 
boljši s 4 : 1 (0 : 1, 3 : 0, 1 : 0). 
Železarjem je pripadla prva 
tretjina, tekma pa se je odlo-
čila v drugi, ko so domačini 
zadeli kar trikrat. »Zavedali 

smo se, da bo nocojšnje go-
stovanje v Asiagu zelo tež-
ko. Doma so že zelo dolgo 
neporaženi. Igrajo tudi mo-
goče malce drugače kot v 
gosteh. Prevladovali so v prvi 
tretjini in tudi v drugi, ko so 
naredili to razliko. Doživeli 
smo prvi poraz v končnici, ki 
pa ga bo treba čim prej poza-
biti, pogled usmeriti naprej 
in iskati danes dobre stva-
ri. Z igralcem manj smo ig-
rali zelo solidno. Pokazali 
smo veliko požrtvovalnos-
ti in nismo prejeli zadetka. 

Izkoristili smo eno izklju-
čitev na nasprotnikovi stra-
ni, kar je tudi dobro. Tekmo 
smo končali na zelo visokem 
nivoju, imeli pri rezultatu 3 
: 1 dve zelo lepi priložnosti. 
Vratnica in plošček pred go-
lovo črto sta nam prepreči-
la, da bi bili bližje nasprot-
niku. Nova priložnost bo že 
na naslednji tekmi. V konč-
nici je treba imeti kratek spo-
min. Gremo na novo zmago 
in na prednost v seriji,« je 
po drugi tekmi povedal ka-
petan Jeseničanov Andrej 

Tavželj. Za napredovanje v 
finale so potrebne tri zma-
ge.

Tretja tekma bo danes 
znova na Jesenicah (začetek 
ob 20.30), četrta v četrtek v 
Asiagu, morebitna peta pa v 
soboto na Jesenicah. Polfi-
nalni niz pa lahko že danes 
zaključijo hokejisti HK SŽ 
Olimpija. Proti Lustenauu 
vodijo z 2 : 0 v zmagah. Lju-
bljančani so bili zmagoval-
ci Alpske hokejske lige leta 
2019, Jeseničanom to še ni 
uspelo.

Boj za slovenski finale
V Alpski hokejski ligi je ljubljanska Olimpija le še zmago oddaljena od uvrstitve v finale, Jeseničani pa 
so po četrtkovi domači zmagi proti italijanski ekipi Migross Supermercati Asiago Hockey v soboto v 
gosteh izgubili, kar pomeni, da je rezultat v zmagah ena proti ena. Tretja tekma bo danes na Jesenicah.

Hokejisti Jesenic (v rdečih dresih) so polfinalni obračun z Asiagom v četrtek začeli z zmago, 
v soboto pa so v gosteh izgubili. Obeta se napet boj za uvrstitev v finale, ki bi lahko bil 
slovenski. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V soboto se je s šesto etapo končala kolesarska Dirka 
po Baskiji. Razgibana etapa je dala odgovor o končnem zma-
govalcu. Po letu 2018 je to znova postal Primož Roglič (Jumbo-
Visma), potem ko je zadnjo etapo končal na drugem mestu. V 
skupnem seštevku je za 52 sekund prehitel moštvenega kolega 
Jonasa Vingegaarda, najboljšega mladega kolesarja na dirki, 
tretji pa je bil Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Njegov 
zaostanek je 1 minuta in 7 sekund. »Upali smo, da bo etapa za 
nas potekala malo drugače. Sprva smo poskušali nadzorovati 
dirko, toda ko je napadla Astana, jim je uspelo hitro ustvariti 
vrzel in z Marcom Hirschijem smo bili prisiljeni loviti, čeprav je 
bilo že malo prepozno. Boril sem se za uvrstitev na stopničke. 
Tako psihično kot fizično je bila to ena najbolj zahtevnih etap 
v moji karieri,« je povedal Tadej Pogačar, kolesar s Klanca pri 
Komendi. Njegov klubski kolega Kranjčan Jan Polanc je dirko 
končal na skupno šestdesetem mestu.

Dirka po Baskiji Rogliču, Pogačar tretji

Ljubljana – Znani so termini preostalih tekem velikega finala 
odbojkarskega državnega prvenstva in tekem za končno tret-
je mesto. Prvo finalno srečanje med odbojkaricami Calcita 
Volleyja in Nove KBM Branik po prekinitvi tekmovanj zaradi 
vladnih odlokov bo 17. aprila v Kamniku, morebitna četrta 
tekma 19. aprila v Mariboru, morebitna peta pa 21. aprila zno-
va v Kamniku. Na dosedanjih dveh obračunih so obakrat s 
3 : 2 zmagale odbojkarice Calcita Volleyja, ki branijo naslov 
slovenskih prvakinj. V moškem finalu se merita ACH Volley 
Ljubljana in Merkur Maribor, Kamničani igrajo za tretje mes-
to. Njihov nasprotnik je Salonit Anhovo. Druga in morebitna 
tretja tekma bosta med 17. in 21. aprilom. Na prvi so slavili 
odbojkarji Calcita Volleyja.

Nadaljeval se bo odbojkarski finale

Kranj – Minuli konec tedna je v Eindhovnu potekal mednaro-
dni plavalni miting, na katerem je blestel plavalec kranjskega 
Triglava Sašo Boškan. V petek je na 50 metrov hrbtno s časom 
25,80 izboljšal skoraj 17 let star slovenski rekord Blaža Med-
veška in osvojil drugo mesto. Približal se je normi za nastop 
na članskem evropskem prvenstvu, ki bo prihodnji mesec v 
Budimpešti. Z osebnim rekordom je zmagal na 200 metrov 
hrbtno. Osebni rekord je postavil tudi v svojem tretjem nasto-
pu. Na 100 metrov hrbtno je bil tretji. Na mitingu je nastopil še 
en triglavan, in sicer Peter John Stevens. Na 50 metrov prsno 
je bil šesti, na 100 metrov prsno pa osmi. Pirničan se je pred 
časom vrnil v Slovenijo in se v Kranju na evropsko prvenstvo 
pripravlja pod vodstvom Luke Berdajsa. V pokritem bazenu v 
Kranju bo v soboto, 17. aprila, v organizaciji Plavalnega kluba 
Triglav Kranj drugi del Pokala Triglav 2021. 

Boškan izboljšal državni in osebne rekorde

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Slovenski repre-
zentanci v odbojki sede čaka 
vrsta mednarodnih nasto-
pov. Sezona se bo začela z 
ligo narodov, nato bo v Lju-
bljani prvo evropsko tekmo-
vanje v odbojki na mivki, sle-
dilo bo še evropsko prven-
stvo v Turčiji.

Evropska zveza za odboj-
ko sede, ki šteje 26 držav 
članic, vodi pa jo Slovenec 
Branko Mihorko, je vse bolj 
aktivna v organizaciji med-
narodnih tekmovanj. »V 
prihodnje bomo poleg šte-
vilnih reprezentančnih ob-
računov spremljali tudi 
klubsko prvenstvo, novost 
so tudi tekmovanja v od-
bojki na mivki. V Ljubljani 
bo tako med 27. in 29. juli-
jem potekal Slovenia Open, 
doslej prvo evropsko tekmo-
vanje športnikov invalidov v 

odbojki na mivki in odboj-
ki na mivki sede. Najboljši 
evropski odbojkarji in od-
bojkarice se bodo med seboj 
pomerili v dveh panogah, v 
odbojki in odbojki sede v 
formatu trije proti trem. Po 
zaključku Slovenia Opna 

bomo spremljali še turnir 
svetovne serije v odbojki 
na mivki FIVB Beach Vol-
leyball World Tour 1 Star 
Ljubljana. Krovna evrop-
ska organizacija za odboj-
ko sede je ob tem sporoči-
la še datume in prizorišča 

tekmovanj v okviru lige na-
rodov. Reprezentance, ki 
nastopajo v zlati ligi, vključ-
no s slovensko žensko 
izbrano vrsto, se bodo med 
seboj merile med 2. in 4. ju-
lijem v Assnu na Nizozem-
skem. Tekmovanje v srebr-
ni ligi za ženske bomo spre-
mljali od 9. do 11. julija v Ro-
uenu v Franciji, moški bodo 
nastopili septembra v Itali-
ji, kjer se bodo predstavili 
tudi naši odbojkarji. V bro-
nasti ligi narodov se bo tek-
movanje odvijalo le v moški 
konkurenci, reprezentan-
ce se bodo srečale 17. sep-
tembra v Lyonu v Franciji,« 
pojasnjujejo na Odbojkar-
ski zvezi Slovenije.

Letos bo potekalo tudi 
evropsko prvenstvo v Turči-
ji, ki so ga iz maja prestavili 
v oktober, mesec dni po za-
ključku paralimpijskih iger 
v Tokiu. 

Sezono bodo začeli z ligo narodov
Pred žensko in moško reprezentanco v odbojki sede je pestra sezona.

V Ljubljani bo julija Slovenia Open, doslej prvo evropsko 
tekmovanje športnikov invalidov v odbojki na mivki in 
odbojki na mivki sede. / Foto: Jernej Brodarić

Kranj – Vogel bo jutri in v četrtek gostil deskarje in smučarje 
prostega sloga, ki bodo nastopili v skokih prostega sloga in 
snežnem parku. Prvi dan bosta na sporedu tekmi FIS, drugi 
dan pa tekmi za člansko in mladinsko državno prvenstvo. 

Na Voglu deskarji in smučarji prostega sloga

Kranj – V nedeljo je bil v Sieni v Italiji maraton, ki je štel tudi 
za olimpijske kvalifikacije. Proga je bila speljana po letališču. 
Nastopili so trije Slovenci, ki so lovili zahtevno olimpijsko 
normo. Pri moških je ta 2;11:30, kar je bolje od slovenskega 
rekorda (2;11:50), ki ga je Roman Kejžar tekel leta 2000. Naj-
bolj se je normi in državnemu rekordu približal Primož Kobe. 
S časom 2;13:36 je postal drugi najhitrejši Slovenec, uvrstil se 
je na 37. mesto. Mitja Krevs je bil 43. (2;16:36) in je prav tako 
izboljšal osebni rekord. Gorenjka Neja Kršinar je odstopila.

Slovenski maratonci na letališču lovili normo

Bled – Veslači so pretekli konec tedna tekmovali na evropskem 
članskem prvenstvu. To je bilo prvo veliko tekmovanje v le-
tošnji dolgi mednarodni tekmovalni sezoni, ki se bo zaključila 
s svetovnim prvenstvom v oktobru. Prvenstvo stare celine v 
Vareseju je bilo v znamenju neobičajno zgodnjega termina in 
ukrepov zaradi covida-19, ki so več kot šeststo tekmovalcev 
iz 35 držav za nekaj dni zaprli v mehurček. Na prvenstvu so 
tekmovali tudi štirje slovenski veslači, ki so nastopili v treh 
čolnih: Rajko Hrvat v lahkem enojcu, Filip Matej Pfeifer v eno-
jcu ter Nik Krebs in Jaka Čas v dvojcu. Naša reprezentanca je 
zaključne priprave opravila v mehurčku na Bledu. Najboljšo 
slovensko uvrstitev je dosegel Izoljan Hrvat. Zmagal je v ma-
lem finalu in bil skupno sedmi. Čas in Krebs sta bila enajsta. 
Lani sta osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu 
do 23 let v Duisburgu. Pfeifer je bil dvajseti. Čez slabe tri tedne 
bo uvodna tekma svetovnega pokala v Zagrebu, konec maja 
pa bo Luzern gostil olimpijske kvalifikacije za igre v Tokiu.

Veslači tekmovali na evropskem prvenstvu
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Mladost, potepi in drugi užitki

REKREACIJA info@g-glas.si

Neža Markelj

Morje žafranov v Martinj Vrhu
Z Nejcem vijugava po oz-

kih vratolomnih cestah nek-
je nad Železniki. Tokrat sva 
se odpravila na popoldan-
ski, bolj pomladno obarvan 
izlet v manj obljudene kon-
ce Gorenjske. No, manj ob-
ljudene v vseh letnih ča-
sih razen spomladi, ko se 
prostrani travniki med sa-
motnimi kmetijami Sel-
ške doline obarvajo vijolič-
no. Na trenutke skoraj ne-
uspešno usklajujem slede-
nje ostrim ovinkom, saj moj 
pogled ves čas uhaja med 
griče nad Soro, na redko po-
sejane kmetije in belo kuliso 
Karavank daleč za njimi. Ne-
rada priznam, da sem tok-
rat podlegla spletnim tren-
dom in vsem tistim čudovi-
tim fotografijam, ki so v zad-
njih dneh preplavile inter-
net, in se skupaj z Nejcem, 
ki je bil brezkompromisno 

vštet zraven, zapodila v lov 
na žafrane.  

Pot naju je peljala do Ško-
fje Loke, pa naprej v smeri 
Železnikov, mimo kamni-
tega plavža proti Zalemu 
Logu, kjer se na ovinku od-
cepi ožja cesta proti Martinj 
Vrhu. In tam so se kot ogro-
mne vijolične preproge pri 
zadnji samotni kmetiji raz-
prostirali travniki neštetih 
žafranov, ki so tisti dan uži-
vali v pozornosti. Pohodni-
ki, ki so se vračali z Blego-
ša, družinice, nekaj parov 
na odejah za piknik in tudi 
midva sva naredila tisoč in 
eno fotografijo, se grela na 
toplem soncu in počasi od-
vijugala naprej. 

Na slabi, še bolj vratolom-
ni makadamski cesti do Go-
renje vasi sva med Poljan-
skimi griči zmotila užit-
ke nekaj kolesarjem in se 

čudila redkim zaselkom in 
kmetijam, ki so, popolno-
ma odmaknjene od mestne-
ga direndaja, samevale med 
prostranimi pašniki. V slabi 
uri sva po vožnji skozi Go-
renjo vas in Trebijo kmalu 
zavila na lokalno cesto proti 
Sovodnju in Mrzlemu Vrhu. 
Na sam Mrzli Vrh oziroma 
Loncmanovo Sivko, kjer je 
na razgledni vzpetini pos-
tavljena majhna koča, se lah-
ko iz Sovodenj ali Žiri odpra-
vite tudi peš – dobro označe-
na planinska steza nudi lepe 
razglede, nekaj časa pa celo 
sledi poti po rapalski meji. 

Izlet sva tako zaključi-
la pri razgledni klopci nad 
morjem žafranov Mrzlega 
Vrha, ki pa so tisti dan še za-
prti čakali toplejše pomla-
dne dni in čez nekaj tednov 
obljubljali prav kičasto foto-
grafsko kuliso. Kljub temu 

da včasih zviška gledamo na 
preveč oglaševane izletne 
destinacije, se med njimi 
vedno najdejo svetle izjeme, 
ki so vsaj mene tokrat zape-
ljale v lepe konce Gorenjske, 
ki jih drugače ne bi nikoli 

obiskala. No, na lov za spo-
mladnim cvetjem pa se lah-
ko odpravite tudi med žafra-
ne na Veliko planino, veliko-
nočnico na Boču ali pa se za-
podite za majskimi narcisa-
mi na Golico.

Morje žafranov nad kmetijami Mrzlega Vrha

Jelena Justin

Naš današnji cilj je prvak 
Karavank, ena najbolj zna-
nih slovenskih gora. S svo-
jimi 2236 metri nadmorske 
višine zahteva dokaj dobro 
fizično pripravljenost gorni-
ka, pa ni pomembno, od kod 
se odpravi nanj. Premagati 
je treba precejšnjo višinsko 
razliko. V zimskih razme-
rah je običajen pristop tisti 
mimo Valvasorjevega doma, 
ki se ga bomo lotili tudi mi. 
Naj na začetku poudarim, da 
za goro potrebujemo zim-
sko opremo, kar vključuje 
čelado, cepin in dereze.

Zavijemo proti dolini 
Završnice. Malo naprej od 
Lovskega doma so ob ma-
kadamski cesti, ki pelje 

naravnost v dolino, levo pa 
zavija proti Ajdni, parkira-
ni jekleni konjički. Na trav-
niku na levi strani se začne 
markirana pot. V spodnjem 
delu poteka po gozdu. Sledi-
mo markacijam, ki nas pri-
peljejo do ceste, ki pelje pro-
ti Ajdni in nadaljujemo pro-
ti Valvasorjevemu domu. Ni 
skrivnost, da se do njega da 
tudi pripeljati in s tem skraj-
šati turo za približno eno 
uro. No, če ni snega, seveda. 

Valvasorjev dom leži na 
nadmorski višini 1181 me-
trov. Markirana pot na Stol 
gre mimo doma v sme-
ri vzhoda. Prečimo gozd in 
po desetih minutah pride-
mo do Žirovniške planine. 
Levo zavija t. i. Žirovniška 
pot, desno pa Zabreška pot. 

Zimski vzpon poteka po Ži-
rovniški poti. Od tod naprej 
se pot strmo vzpenja, ven-
dar kljub strmini tega niti 
ni občutiti, saj je lepo spe-
ljana v okljukih. Ko pridemo 
do klopce, smo pri t. i. Priž-
nici. Področje Prižnice je v 
zimskih razmerah plazovi-
to, zato previdno, če je sneg. 
Ob našem vzponu smo si 
pri Prižnici nadeli dereze in 
v roke dali cepin. V zadnjem 
delu strmina pridobi na-
klon. Greben na desni stra-
ni žlebu nas bo pripeljal na-
ravnost do Prešernove koče, 
ki stoji na nadmorski višini 
2174 metrov. Naš današnji 
vrh je blizu. Pozimi običaj-
no vzpon poteka kar po žle-
bu navzgor, lahko pa zagri-
zemo v strmino na desni 

strani in gremo najprej do 
koče. Od koče se podamo 
do sedla, kjer z desne stra-
ni pride pot na Stol z Ljube-
lja. Dvomim, da tukaj pozi-
mi kdo pride peš, iz te sme-
ri je priljubljen vzpon, pred-
vsem pa spust za turne smu-
čarje. S sedla se povzpnemo 
na vrh Stola, 2236 metrov vi-
sokega velikana Karavank. 

Stol nudi obiskovalcu 
enkraten razgled. Kot na 
dlani so ostri vrhovi Julijskih 
Alp. Triglav z Rjavino, Bov-
ški Gamsovec, Stenar, Škrla-
tica itd. Pred nami se razpro-
stira greben Karavank; Bel-
ščica z Vajnežem, Struška, 
Golica, Dovška Baba, domi-
nantna Kepa. Na vzhodni 
strani pa Vrtača, Begunjšči-
ca, Storžič, Kamniške Alpe 
... Južna stran je geograf-
sko barvita; Ljubljanska ko-
tlina, gorenjska ravnina, 
notranjsko hribovje s Snež-
nikom, Polhograjsko in Lo-
ško hribovje, Porezen, Ra-
titovec, Jelovica. Severno je 
avstrijska Koroška, pa Ovčji 
vrh, Vrbsko jezero in Celo-
vec. Severozahodno kipijo 

proti nebu Nizke in Visoke 
Ture. Z vrha Stola se Prešer-
nova koča vidi, kot bi jo nek-
do izstrelil na rob gore, kjer 
se neumorno bori z vetrovi, 
mrazom in snegom. 

Predlagam, da se vrnemo 
po poti vzpona oziroma vse 
do klopce v Prižnici sestopi-
mo po žlebu, ki v teh dneh, 
ko je tam še nekaj snega, 
nudi hiter sestop. Ampak 
previdno. Če je sneg pretrd, 

se hitro lahko zgodi nepo-
trebna nesreča, če je sneg 
južen, se pa močno predira. 

Zimskega vzpona na Stol 
ne gre podcenjevati, tako kot 
nobenega vzpona, saj je tura 
kondicijsko precej zahtevna. 
Srečno!

Nadmorska višina: 2236 m
Trajanje: 6–7 ur
Višinska razlika: 1586 m
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Stol (2236 m n. m.)

Zgodovinski vrh
Najvišji vrh Karavank. Na Stolu so se piparji leta 1892 odločili, da ustanovijo 
Slovensko planinsko društvo. Nanj vodijo številne privlačne in različno 
zahtevne poti. Nanj se danes podajamo v zimskih razmerah.

Stolov žleb / Foto: Jelena Justin

Veriga Karavank; Potoški Stol, Vajnež, Struška, Golica, Dovška Baba, Kepa … / Foto: Jelena Justin

Prižnica s pogledom na Julijske Alpe in Jesenice / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov in KŽK, 
kmetijstvo, sta februarja 
2017 sklenila pogodbo, s ka-
tero je Sklad dal KŽK-ju do 
konca leta 2023 v zakup ne-
kaj maj kot 630 hektarjev dr-
žavnih kmetijskih zemljišč. 
Ker naj bi KŽK kršil zakup-
no pogodbo in zakupljena 
zemljišča brez dovoljenja 
Sklada oddajal v podzakup, 
je Sklad sredi predlanskega 
julija KŽK-ju odpovedal za-
kupno razmerje, odpoved 
pa naj bi začela veljati 31. de-
cembra 2019. KŽK se je na 
odpoved zakupne pogodbe 
pritožil, v tožbi pa je nave-
del, da je odpoved pogodbe 

nezakonita in da zakuplje-
nih zemljišč nikoli ni odda-
jal v zakup, ampak jih je ob-
deloval kot vsako leto doslej, 
nekaj tudi s pomočjo podiz-
vajalcev. 

Na poizvedovanje o spo-
ru med Skladom in KŽK-
-jem so nam v Skladu pojas-
nili, da je v sodnem postop-
ku KŽK-ju kljub nasproto-
vanju Sklada uspelo doseči 

izdajo začasne sodne odred-
be, na podlagi katere KŽK 
lahko obdeluje zemljišča do 
pravnomočno zaključene-
ga pravdnega postopka ozi-
roma do izteka veljavnosti 
zakupne pogodbe. Sodišče 
je s tem Skladu prepoveda-
lo vsakršna ravnanja, s kate-
rimi bi KŽK-ju onemogočal 
nemoteno uporabo teh ze-
mljišč.

Še brez sporazumov z 
novimi zakupniki 

Da bi Sklad po odpovedi 
zakupne pogodbe zagotovil 
nadaljnje obdelovanje kme-
tijskih zemljišč, je januarja 
lani objavil ponudbo za zača-
sno obdelavo zemljišč. Od-
ziv je bil velik, za 64 obdelo-
valnih kosov v skupni izme-
ri 373 hektarjev sta ponud-
bo oddala 302 interesenta. 
Sklad jih je izbral 115, vendar 
sporazumov z njimi zaradi 

začasne odredbe sodišča še 
ni sklenil, sicer pa je tudi v 
razpisnih pogojih za odda-
jo zemljišč v začasno obde-
lavo navedel, da bodo izbra-
ni zakupniki dobili zemljiš-
ča v posest šele potlej, ko jih 
bo prepustil (do)sedanji za-
kupnik KŽK.

Komasacija za razdružitev 
solastnine že poteka

Sočasno s pravdanjem 
med Skladom in KŽK-jem 
poteka na Sorškem polju 
tudi razdružitev solastnine 
v zemljiških kompleksih, ki 
jih obdeluje KŽK in v kate-
rih so kmetje z denaciona-
lizacijo pridobili le solastni-
ške deleže, ne pa konkretnih 
parcel, ki bi jih lahko tudi 
sami obdelovali. Solastnino 
bodo razdružili v okviru ko-
masacijskega postopka. Kot 
so pojasnili na Skladu, so 
na kranjsko upravno enoto 

že vložili dokumentacijo in 
zahtevek za uvedbo koma-
sacije Bitnje, odločba o tem 
pa doslej upravna enota še 
ni izdala. Predlagana koma-
sacija obsega 226 hektarjev 
zemljišč, ki naj bi jih z zlož-
bo in ponovno razdelitvijo v 
nove obdelovalne kose raz-
delili med 111 lastnikov. Vsak 
od njih naj bi dobil svoje ze-
mljišče v enem kosu, in to v 
izključno last, takšna je tudi 
volja zakonsko določene ve-
čine solastnikov. Na vpraša-
nje, ali KŽK kot zakupnik dr-
žavnih zemljišč lahko kakor-
koli vpliva na komasacijo, so 
v Skladu odgovorili, da v po-
stopku sodelujejo le lastniki 
in solastniki zemljišč, med-
tem ko zakupnik nima pra-
vice do statusa stranke v po-
stopku. 

Podobno kot na Sorškem 
polju naj bi razdružili solas-
tnino zemljiških komplek-
sov tudi na območju Lahovč.

Sodišče še ni odločilo glede 
odpovedi zakupne pogodbe 
Pravda med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je KŽK-ju odpovedal pogodbo za zakup državnih 
zemljišč, in KŽK-jem, ki se je na odpoved zakupne pogodbe pritožil, še ni končana. Sodišče je izdalo le 
začasno odredbo, na podlagi katere zemljišča še naprej obdeluje KŽK.

Zakupljena državna zemljišča še naprej obdeluje KŽK. / Foto: Tina Dokl

Na KŽK smo naslovili 
vprašanje, kako 
komentirajo sedanje 
stanje in kako negotovost, 
ki jo povzroča pravdanje 
za zemljišča, vpliva na 
gospodarjenje, a nam do 
zaključka redakcije niso 
odgovorili.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetijsko gozdar-
ski zavod Ptuj, Mestna ob-
čina Ptuj in Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije 
se ob podpori ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano že pripravlja-
jo na letošnje Dneve dobrot 
slovenskih kmetij. Najpo-
membnejši del prireditve bo 
razstava Dobrote slovenskih 
kmetij od 28. do 30. maja v 
Minoritskem samostanu na 
Ptuju, v okviru priprav na 
razstavo pa že poteka oce-
njevanje izdelkov v posa-
meznih prehranskih skupi-
nah. Strokovne komisije so 
že ocenile sokove, suho sad-
je, žgane pijače, kompote in 
marmelade, znani so že tudi 
rezultati. 

Na ocenjevanju sokov je 
Janez Markuta iz Čadovelj 
dobil zlato priznanje za ja-
bolčni sok, Aleš Jerala iz 
Podbrezij zlato za zmešan 
sok in Radmila Lapuh z Ble-
da bronasto za sok iz aroni-
je, na ocenjevanju suhe-
ga sadja pa Janez Markuta 
srebrni priznanji za jabolč-
ni čips in suhe hruške. Na 
ocenjevanju žganih pijač 
sta s svojimi izdelki sode-
lovala dva gorenjska kme-
ta – Janko Jeglič je dobil zla-
to priznanje za Matijovčev 
gin, Janez Kožuh s Svetega 
Florijana nad Škofjo Loko 

pa zlati priznanji za pehtra-
nov in zeliščni liker. Pog-
lejmo še rezultate ocenjeva-
nja marmelad. Radmila La-
puh z Bleda je dobila zlato 
priznanje za mešano doma-
čo marmelado Poljub aro-
nije, kmetija Princ s Hude-
ga pri Tržiču zlata priznanja 
za ekstra domačo borovniče-
vo, češnjevo in jagodno mar-
melado, srebrno za marelič-
no marmelado in bronasti 
za malinovo in figovo mar-
melado, Sara Movrić Mer-
telj iz Gozda - Martuljka zla-
to za ekstra domačo marme-
lado iz aronije, jabolk in ci-
meta ter srebrno za domačo 
marmelado iz aronije in ja-
bolk, Tilen Soklič iz Krnice 
zlato za domačo marmelado 
Tinkarin žele in srebrno za 
sadni Julkin namaz.

Znani prvi rezultati 
ocenjevanja dobrot
V okviru priprav na državno razstavo Dobrote 
slovenskih kmetij so že ocenili nekatere skupine 
kmečkih prehranskih izdelkov.

Janez Kožuh je dobil zlati 
priznanji za pehtranov in 
zeliščni liker.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je ob kon-
cu marca sprejela nekatere 
spremembe zakona o kme-
tijstvu. Če se bo z njimi stri-
njal tudi državni zbor, bo 
po novem do ukrepov kme-
tijske politike upravičen le 
gospodar kmetijskega go-
spodarstva in ne več kmetij-
sko gospodarstvo. Pri spre-
membi gospodarja kmetij-
skega gospodarstva ne bo 
več samodejnega prenosa 

plačilnih pravic, ampak bo 
pravice možno prenesti le 
na podlagi vloge in v pred-
pisanem roku. V okviru iz-
polnjevanja mednarodnih 
obveznosti bo država zara-
di ocene emisij in odvzemov 
toplogrednih plinov morala 
spremljati stanje organskih 
snovi in hranil v kmetijskih 
tleh; ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no bo za izvajanje teh nalog 
za pet let podelilo izvajanje 
javnih pooblastil. 

Z zakonom bodo uredili 
gnojenje – skladiščenje, rav-
nanje in uporabo gnojil, ure-
dili uporabo ostankov kme-
tijske pridelave in predelave 
ter določili zakonsko osno-
vo za izdajo uredbe, s katero 
bodo določili zavezance za 
izvajanje gnojenja na pod-
lagi analize tal in gnojilne-
ga načrta. Uvedli bodo neka-
tere poenostavitve admini-
strativnih postopkov za izva-
janje ukrepov kmetijske po-
litike in določili obveznost 

naročnika, da pri javnem 
naročanju naroči najmanj 
15 odstotkov ekoloških živil 
in najmanj 20 odstotkov ži-
vil iz shem kakovosti. Pro-
daja živil končnemu potro-
šniku po novem ne bo dovo-
ljena na stojnicah ob cestah, 
ker tam ni higiensko-tehnič-
nih pogojev za prodajo ži-
vil. Kmetija bo smela proda-
jati le pridelke, pridelane na 
kmetiji. Plačilni roki za hit-
ro pokvarljive kmetijske in 
živilske pridelke bodo lahko 

največ trideset dni, za dru-
ge izdelke pa največ šestde-
set dni od dneva dostave. S 
prenosom evropske direkti-
ve v zakon bodo število ne-
dovoljenih ravnanj v veri-
gi preskrbe s hrano zvišali 
s 23 na 27. Uvedli bodo ne-
katere nove zbirke podat-
kov: evidenco standardne-
ga prihodka kmetijskih go-
spodarstev, evidenco pride-
lovalcev zelenjave in zelišč, 
zbirko podatkov rastlinske 
genske banke in evidenco o 
ukrepih kmetijske politike. 
Pri ekološkem kmetovanju 
bodo v skladu z evropsko di-
rektivo prihodnje leto uvedli 
nekatere novosti, glavne za-
devajo nove ekološke izdel-
ke, nadzor, evidence, sank-
cije ter preventivne ukrepe. 

Prodaja ob cestah ne bo več možna
Predlagane spremembe zakona o kmetijstvu ne dovoljujejo več prodaje kmetijskih pridelkov in živil na 
stojnicah ob cestah.

Kranj – Vlada je spremenila 
uredbo o izvajanju programa 
ukrepov na področju čebe-
larstva v letih 2020–2022. S 
spremembo uvaja dva nova 
ukrepa: vzpostavitev čebel-
njakov za prenos znanja v 
čebelarstvu ter vzpostavitev 
baze podatkov za določanje 
porekla medu. Prvi ukrep bo 
omogočal večji obseg prak-
tičnih usposabljanj in izobra-
ževanj na področju čebelar-
stva, drugi pa vzpostavitev 
evidence podatkov, ki so 
pomembni za določanje ge-
ografskega porekla medu ter 
s tem za zagotavljanje boljše 
sledljivosti in preprečevanje 
goljufij s hrano. 

Dva nova ukrepa 
v čebelarstvu

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je pred 
kratkim pridelovalcem jabolk izdala odločbe o finančnem na-
domestilu za izpad dohodka, ki so ga utrpeli zaradi epidemije 
covida-19. Predpisane pogoje je izpolnjevalo 472 pridelovalcev 
jabolk, ki bodo najkasneje junija letos prejeli skupno nekaj 
manj kot 3,7 milijona evrov finančnega nadomestila.

Pomoč pridelovalcem jabolk
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Simon Šubic

Kranj – Nevarnost snežnih 
plazov v visokogorju je bila 
včeraj čez dan zmerna, dru-
ge stopnje, nižje pa majhna, 
prve stopnje. A razmere se 
hitro spreminjajo, nevar-
nost snežnih plazov se v za-
hodnem delu gora poveču-
je, so včeraj opozorili z upra-
ve za zaščito in reševanje. 
Že včeraj popoldne je tako 
nevarnost snežnih plazov v 
visokogorju narasla na znat-
no, tretje stopnje. 

Do danes popoldne bo v 
visokogorju nad okoli 1800 
metrov zapadlo od dvajset do 
petdeset centimetrov snega, 
več v zahodnih in južnih Ju-
lijcih. Razen nad okoli 2300 
metri bo sneg sprva moker 
in se bo sprijemal s podla-
go, višje pa bo suh, zato bo 
pod novim snegom šibka 
plast. Sneg bo prenašal ve-
ter, nastale bodo številne 

nove klože. Snežne in lavin-
ske razmere se bodo moč-
no spremenile. Nevarnost 
snežnih plazov se bo poveča-
la. Že včeraj popoldne je bila 
na zahodu tretje stopnje, da-
nes pa bo predvidoma tako 
tudi drugod nad nadmorsko 
višino okoli 1500 metrov. 
Nevarna bodo mesta z na-
pihanim snegom ter strma 
pobočja, kjer se lahko že ob 
manjši obremenitvi snežne 
odeje sproži plaz kložastega 
snega, s strmih pobočij pa 
se bodo lahko tudi spontano 
prožili številni manjši in po-
samezni srednje veliki pla-
zovi suhega snega. Po gre-
benih in na drugih spihanih 
mestih bo nevarnost zdrsa. 
Od jutri naprej bo na lavin-
ske razmere vplivalo tudi 
sončno vreme, zato bo ne-
varnost večja od sredine do-
poldneva do poznega popol-
dneva na prisojnih pobočjih. 
Razmere bodo zahtevne.

Razmere v gorah zahtevne
Nevarnost snežnih plazov se povečuje.

Simon Šubic

Ljubljana – Generalni direk-
tor policije dr. Anton Olaj je 
prejšnji teden sprejel blej-
ska policista Blaža Svetlina 
in Romana Šaleja ter blej-
skega veslaškega strokov-
njaka Miloša Janšo, ki so 
marca iz Blejskega jezera 
rešili utapljajočo se žensko. 
Za policista Svetlina, ki je re-
ševal v vodi, predlagajo po-
delitev medalje policije za 
požrtvovalnost, Janši in po-
licistu Šaleju pa se je gene-
ralni direktor policije zahva-
lil za sodelovanje in pomoč. 
Sprejemu sta prisostvova-
la tudi komandir Policijske 
postaje Bled Boštjan Len-
ček in direktorica Policijske 
uprave Kranj Melita Moč-
nik.

Pred mesecem dni smo 
poročali, da so 12. marca ne-
kaj po 10. uri policiste ob-
vestili, da je v Blejsko jezero 
padla ženska in da se s teža-
vo drži nad vodo. V nekaj mi-
nutah sta bila na kraju poli-
cista Policijske postaje Bled 
Blaž Svetlin in Roman Ša-
lej. Ob njunem prihodu se 
je ženska držala za veje dre-
vesa in se tako skušala drža-
ti nad vodno gladino, a so ji 

moči popuščale in obstajala 
je nevarnost, da potone pod 
vodno gladino. 

Svetlin se je zapodil v 
mrzlo jezero, priplaval do 
ženske in jo s prijemom pod 
ramenom zadrževal nad gla-
dino vode. Šalej pa je z vpit-
jem na kraj dogodka prikli-
cal motorni čoln Veslaške-
ga kluba Bled, ki je bil takrat 
v bližini. Žensko sta Svetlin 
in voditelj čolna Miloš Jan-
ša, sicer nekdanji selektor 

slovenske veslaške repre-
zentance, dvignila iz vode 
in jo namestila v čoln, pri iz-
nosu z jezera na obalo pa je 
pomagal še gasilec Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Bled. Prvo pomoč so ji nudi-
li reševalci Reševalne posta-
je Zdravstvenega doma Bled.

Na Policijski upravi Kranj 
so razložili, da sta Svetlin 
in Šalej odlična policista, 
ki sta se že večkrat aktivno 
vključila v reševanje ljudi in 

premoženja. Svetlin je tudi 
gorski reševalec. Med služ-
bo se je med drugim izkazal 
tudi že z oživljanjem človeka, 
leta 2018 pa je med evakuaci-
jo iz gorečega stanovanjske-
ga objekta reševal onemoglo 
osebo. Šalej pa je lani odigral 
eno ključnih vlog v obsežni 
iskalni akciji na Bledu, po-
tem ko se s teka po trimstezi 
ni vrnil najstnik. Našli so ga 
poškodovanega, saj je padel 
čez prepadno steno.

Šef policije sprejel rešitelje
Na generalni policijski upravi so pripravili sprejem za trojico, ki je marca iz Blejskega jezera rešila 
utapljajočo se žensko. Med reševalci je bil tudi nekdanji selektor veslaške reprezentance Miloš Janša. 

Na sprejemu (z leve): policista Roman Šalej in Blaž Svetlin, generalni direktor policije  
dr. Anton Olaj in občan Miloš Janša / Foto: GPU

Simon Šubic

Ljubljana – Višje sodišče je 
potrdilo sodbo ljubljanskega 
okrožnega sodišča v ponov-
ljenem sojenju nekdanji fi-
nančnici Merkurja Janji Kra-
šovec in nekdanjemu direk-
torju družbe Kograd Igem 
Otu Brglezu zaradi pomo-
či nekdanjemu predsedni-
ku uprave Merkurja Binetu 
Kordežu pri zlorabi položaja 
v preprodaji trgovskega cen-
tra Primskovo, s katero je bil 
Merkur oškodovan za okoli 
devet milijonov evrov, je po-
ročal časnik Delo. Krašovče-
va in Brglez sta s tem prav-
nomočno obsojena vsak na 
leto in pol zapora, družbi Ko-
grad Igem pa so višji sodniki 
– pritožbe obrambe so sicer 
zavrnili že novembra lani – 
potrdili denarno kazen v vi-
šini sto tisoč evrov. 

Na prvem sojenju zara-
di oškodovanja Merkurja s 
preprodajo trgovskega cen-
tra Primskovo je bil Kordež 
septembra 2012 obsojen 
na pet let zapora in plačilo 
39.504 evrov, Krašovčeva in 
Brglez na poldrugo leto za-
pora, nekdanji član uprave 
Merkurja Milan Jelovčan na 
dve leti zapora, družbi Ko-
grad Igem pa je sodišče iz-
reklo sto tisoč evrov denarne 
kazni. Po vrsti pritožb na viš-
je sodne instance (vmes je 
višje sodišče Jelovčana tudi 
opralo krivde) je vrhovno so-
dišče novembra 2018 raz-
veljavilo vse dotedanje sod-
be in postopek vrnilo okro-
žnemu sodišču, ki je v pono-
vljenem sojenju Krašovče-
vi, Brglezu in Kogradu Ige-
mu izreklo enake kazni kot 
na prvem sojenju. Te je zdaj 
potrdilo višje sodišče. 

Višji sodniki potrdili tudi 
sodbo Krašovčevi

Kranj, Koroška Bela – V soboto so na sotočju Kokre in Rupov-
ščice v Kranju opazili peno na gladini vode. Kranjski poklicni 
gasilci so ugotovili, da so vzrok najverjetneje odpadne vode, ki 
se zlivajo iz stanovanjskih objektov. O onesnaženju so obves-
tili policiste, ki nevarnosti za okolje niso ugotovili. V potoku na 
Koroški Beli pa se je v soboto pojavil naftni madež. Za sanacijo 
so poskrbeli jeseniški gasilci. 

Onesnaženji vode

Simon Šubic

Bled – Policija še vedno išče 
46-letnega Boštjana Lavtar-
ja z Bleda, ki ga domači po-
grešajo od 7. aprila. Policisti 
še naprej pozivajo občane, 
ki so morda srečali pogreša-
nega ali imajo informacije o 
njegovem izginotju, da jih 
sporočijo na interventno šte-
vilko policije 113 ali na anoni-
mni telefon 080 1200.

Kot smo poročali v pe-
tek, je Boštjan Lavtar od 
doma odšel v sredo dopol-
dan. S policije so sporoči-
li, da uporablja osebni av-
tomobil BMW 530 sive bar-
ve kranjskega registrskega 

območja. Visok je okoli 175 
centimetrov, je močnejše 
postave, ima kratke lase in 

bradico. Domnevno je ob-
lečen v modro trenirko, ru-
meno-črne športne čevlje 
znamke Scott in tanko pu-
hovko zelene barve. 

Sprva so domnevali, da bi 
bil Blejec lahko tudi na ob-
močju Novega mesta ali Ko-
pra, kasneje pa je do polici-
je prišla informacija, da so 
pogrešanega v sredo oko-
li poldneva videli na obmo-
čju Podhoma. Bil je sam in 
peš. Policisti so zato v četr-
tek okoli 13.30 sprožili iskal-
no akcijo na širšem območju 
Zasipa, Podhoma in soteske 
Vintgar, v kateri so sodelova-
li tudi radovljiški gorski re-
ševalci, vodniki reševalnih 

psov in policijski helikop-
ter. Iskanje so prekinili ob 
18. uri, sadov pa ni obrodilo. 

Po analizi do tedaj zbranih 
podatkov so v soboto popol-
dne iskanje nadaljevali še ja-
marski reševalci Jamarske 
reševalne službe Reševal-
ni center Kranj in Velenje. 
Opravili so pregled vodnega 
dela soteske Vintgar in bre-
žine nad vodo od začetka so-
teske do jeza. Tudi tokrat po-
grešanega niso našli.

Na Policijski upravi Kranj 
so včeraj pojasnili, da aktiv-
nosti nadaljujejo, med dru-
gim preverjajo, katero ob-
močje bi bilo treba še po-
drobno pregledati. 

Iskanje Blejca ni obrodilo sadov
Iskanje Blejca Boštjana Lavtižarja, ki ga pogrešajo od minule srede, do sedaj ni bilo uspešno. 
Pogrešanega so nazadnje videli na območju Podhoma. 

Boštjana Lavtarja z Bleda 
pogrešajo od srede.
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Hobovše – V soboto se je v okolici Hobovš pri Stari Oselici 
delavec huje poškodoval pri delu v zasebnem gozdu. Nesreča 
se je zgodila pri padanju drevja. Delavec je uporabljal čelado, 
tuja krivda pa je izključena, so povedali na policiji. Reševalci 
Nujne medicinske pomoči in gorski reševalci iz Škofje Loke 
so poškodovanega delavca na kraju oskrbeli in pripravili za 
helikopterski transport v ljubljanski klinični center. 

Poškodba pri delu v gozdu

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
te dni obravnavali prijavo tr-
govca, da je spet videl mo-
škega, ki jim je pred kratkim 
ukradel za okoli 550 evrov 
parfumov. Policisti so mo-
škega, sicer državljana Hr-
vaške, hitro izsledili, med 
kasnejšim zbiranjem obves-
til pa ugotovili, da je po vsej 
verjetnosti povezan tudi s 
tatvinami drugje po Slove-
niji.

Moškega so tako policisti 
poleg tatvine parfumov v 
Kranju osumili tudi dveh 
istovrstnih kaznivih dejanj 
v koroški in osrednjesloven-
ski regiji, s katerima je pod-
jetji oškodoval za približno 
tisoč petsto evrov. Prav tako 
ga utemeljeno sumijo, da je 
v pomurski regiji ukradel tri 
prenosne računalnike. 

Hrvata so pred dnevi pri-
vedli k preiskovalnemu sod-
niku, ki je zanj odredil pri-
por. 

Priprt zaradi tatvin 
parfumov in računalnikov 



Alenka Brun

S
amo Žgalin pove, 
da sta bila s Tade-
jem Šeferjem Jan-
cem najprej duo, 
sedaj je ta prerasel 

okvirje; Šefer Janc pa razlo-
ži, kako se je sploh začelo 
njuno sodelovanje. 

Sam obožuje kitaro, ven-
dar je samouk. Zanjo ga je 
navdušil nekdanji član sku-
pine Flirt Roman Vukina. 
»On mi je pokazal prve akor-
de. Takrat sem bil star kak-
šnih deset let,« pripovedu-
je Šefer Janc, ki si je potem 
pri učenju kitare pomagal z 
računalniškim programom.

Že takrat so ga najbolj 
zanimale rokerske pesmi. 
»Morda zato, ker je v tem 
žanru kitara bolj v ospred-
ju,« ugiba. Zraven je prei-
zkušal tudi svoj vokal in še 
živo se spominja, kako je 
bil videti njegov prvi nastop 
v petem razredu osnovne 

šole, ko je odpel pesem Big 
Foot Mame Nisem več s 
tabo. Naštudiral jo je v enem 
tednu. Nekje, se zasmeje, še 
obstajajo posnetki. 

»Potem sem igral le bolj 
zase, za svojo dušo. Vedno 
me je spremljala akustič-
na kitara, po električni sem 
posegel občasno. Čez slabih 
deset let sem na eni od zabav 
spoznal Sama. Skozi večer 
sva ugotovila, da oba nekaj 
komadov lahko dobro odpo-
jeva in se mu lahko pridru-
žim kot kitarist. In tako se je 
začela najina skupna pot.« 

Začela sta kot duo

Samo Žgalin je pel že od 
mladih nog, sploh pa od 
osnovne šole naprej. V tis-
tem času je celo igral klju-
nasto flavto, kasneje ga je 
za kratek čas pritegnila har-
monika, na kitaro zna zai-
grati nekaj akordov. Inštru-
menti ga sicer spremljajo, 
vendar je v prvi vrsti pevec. 

Začel je s petjem na petde-
setletnicah, v preteklosti je 
bil tudi član glasbene zase-
dbe, ko pa je spoznal Tade-
ja Šeferja Janca, sta kar hit-
ro začela nastopati v dvo-
je. Igrala sta po priljublje-
nih kranjskih lokalih, nas-
topov je bilo vedno več, tako 
da se jima je dokaj hitro pri-
družil še občasni tretji član, 
Tomaž Repinc na bas kitari.

Fantje so jo dobro »žgali«, 
in ko so postali prepoznav-
nejši, so začela prihajati tudi 
prva naročila za igranje na 
zasebnih zabavah, obletni-
cah. Njihov glasbeni reper-
toar je bil zelo bogat. Prei-
gravali so vse od domačega 
do tujega rokenrola. »Vse 
od sedemdesetih let dalje, 
od večnih zimzelenih melo-
dij do današnjih napevov,« 
pove Šefer Janc.

Počasi se je zasedba seli-
la na večje odre, kar je pos-
ledično pomenilo tudi več 
publike pod odrom in trio 
je kmalu dobil še bobnarja. 
Žgalin pojasni, da sta osno-
va dva, potem pa po potre-
bi zasedbo širijo. »Takrat pa 
se nam pridružita še Urban 
Dacar na bobnih in že ome-
njeni Tomaž Repinc na bas 
kitari.«

Fantje so si nadeli tudi 
ime: Noč'n' šiht.

V globinah tvojih oči

Samo Žgalin in Tadej 
Šefer Janc tokrat publiko 
nagovarjata z drugo avtor-
sko pesmijo, ki ima naslov 
V globinah tvojih oči. Tudi 
ta je balada, prva pa je nosi-
la naslov Poljubi me. »Oba 
sva bolj nežni duši,« pravi 

ZA BALADAMI PRIHAJAJO 
POSKOČNI RITMI
Tržičan Samo Žgalin in Kranjčan Tadej Šefer Janc sta gonilni sili zasedbe Noč'n' šiht. Odre si fanta 
sicer delita že dobra tri leta, nastopata tako akustično kot s skupino, a najraje se definirata kot »duo 
z bendom«. Druži ju ljubezen do popa in roka, njuna skoraj stalna sodelavca pa sta Urban Dacar na 
bobnih in Tomaž Repinc na bas kitari.

Samo Žgalin

Tadej Šefer Janc

štiridesetletni Žgalin, ki je 
od kolega v duu sicer starej-
ši 15 let, kar Kranjčan poko-
mentira: »Medgeneracijska 
razlika pri najinem sodelo-
vanju ne predstavlja prob-
lema, ker nama je všeč isti 
žanr glasbe. To, kar zani-
ma naju, je praktično večna 
muzika.«

Novo pesem je skupina 
Noč'n' šiht začela priprav-
ljati lani oktobra. Seveda se 
je potem zataknilo pri izda-
ji, ki jo je pogojevala korona-
situacija. Treba je bilo poča-
kati, da so se aktualni ukre-
pi sprostili. 

Noč'n' šiht so na novo 
pesem, ki sta jo skupaj spi-
sala Bojan Dragojević in Rok 
Lunaček, izjemno ponosni. 
Besedilo skladbe je nastalo 
že pred časom, prve osnutke 
glasbene podlage pa so nare-
dili v prazni hiši, ki je bila, 
simbolično, tako kot takrat 
skladba – v nastajanju. 
Besedilo, ki jim je bilo pisa-
no na kožo, je potrebovalo še 
dodelano glasbeno in konč-
no podobo, do katere pa je 
pripeljalo srečno naključje. 
Tako Žgalin kot Šefer Janc 
namreč spremljata mnogo 
glasbenikov in producentov 
na njihovih spletnih kana-
lih. In slučajno (verjetno je 
temu botroval tudi srečen 
izbor algoritmov) sta zasle-
dila, da je znani srbski pro-
ducent Bojan Dragojević na 
oddihu v Sloveniji. Ker je 
Tadej Šefer Janc v daljnem 
sorodstvu s Ptujčanko Ano 
Vurcer iz Učiteljic, Dragoje-
vić pa je pomemben član iz 
ozadja te skupine, so z njeno 
pomočjo navezali stik. Pred-
stavila sta mu osnutek sklad-
be, besedilo zanjo in že nas-
lednji dan so se dobili v stu-
diu ter začeli snemati. Konč-
no podobo pesmi pa je Dra-
gojević izpilil v domačem 
Empire studiu, kjer je kot 
producent ustvaril že mno-
go hitov.

Gorenjca že razmišlja-
ta o naslednji pesmi, ki pa 
bo tokrat njuno delo. Bo pa 

še vedno nastala s pomočjo 
Dragojevića, pri aranžmaju 
pa jima bo pomagal Dacar. 
»Gremo pa sedaj v hitrejše 
ritme. Skladba bo bolj vese-
la. Dve baladi sta za nekaj 
časa dovolj,« se strinjata 
fanta. Žanrsko pa pesem 
ostaja zvesta pop roku, še 
dodata.

Pogrešata nastope v živo

Tadej Šefer Janc trenutno 
piše magisterij na ekonom-
ski fakulteti, Samo Žgalin 
pa je zaposlen v enem od 
tehniških podjetij v Ljublja-
ni. Njuna ljubezen do glas-
be je že zdavnaj prerasla 
okvirje hobija. Oba razmi-
šljata o tem, da bi mogoče 
enkrat postala njun kruh. 
Šefer Janc se pošali na svoj 
račun, da moraš biti v slo-
venskem glasbenem pros-
toru kot glasbenik kar mal-
ce hibrid, če želiš preživeti. 

Kako pa je na fanta vpliva-
la prisotnost novega korona-
virusa, nas je še zanimalo. 
Da sta bila kar v šoku, poves-
ta. Žgalin skomigne z rame-
ni, češ da se je ravno začelo 
povpraševanje po nastopih; 
in potem se je zgodilo, da so 
vsi »špili« odpadli, ga dopol-
ni Šefer Janc. »Največ sva 
nastopala ob koncih tedna, 
potem pa kar na enkrat osta-
jaš petke in sobote doma. 
Popolnoma se ti spremeni 
bioritem. Pa ne da bi mi bilo 
težko biti doma, samo zač-
neš pogrešati nastope, pri-
sotnost publike, vzdušje pod 
odrom,« našteva Tržičan. 
Kranjčan pa meni, da je glas-
ba neke vrste droga, kar smo 
iz ust glasbenih ustvarjalcev 
in izvajalcev tudi že večkrat 
slišali. »Sedaj pa ni zabav, ni 
publike v živo,« tiho doda.

Fanta resnično upata, da 
se bo situacija čim prej nor-
malizirala, ker si spletnih 
nastopov ne želita preveč. 
»Upam, da se čim prej vrne-
jo časi, ko bomo spet lahko 
nastopali v živo,« zaključi 
Žgalin.

Festival svobodne video produkcije (FSVP) je namenjen 
neodvisnim produkcijskim skupinam in posameznikom, 
da pokažejo svoja dela in izmenjajo izkušnje s področja 
video produkcije, in gledalcem, ki jih zanimajo sveži prije-
mi neodvisne video produkcije. Festival ni žanrsko opre-
deljen, iščejo pa, poleg vsebine, tudi presežke v uporabi 
produkcijskih tehnik in načinov izdelave del, razvoj video 
produkcije in deljenje izkušenj. V organizaciji Zavoda 
Mladinskega centra Kotlovnica Kamnik in ob podpori Jav-
nega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Kamnik, je to že osmi festival, ki se 
bo predvidoma zgodil junija 2021. Prijave del za festival 
potekajo do 10. maja 2021, spletna prijava na festival pa je 
mogoča na spletni strani kotlovnica.si/fsvp.

Tudi letos v Kamniku načrtujejo Festival 
svobodne video produkcije
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Z
godba o nastan-
ku Bleda in oto-
čka sredi jezera 
se je doslej širila 
zgolj skozi ustno 

izročilo in tudi Katji Kos jo je 
povedal njen praded. »Sama 
pa sem jo zgolj zapisala v 
verzih,« je pojasnila. S tem 
je želela v svet ponesti »raz-
glednico« oziroma podobo 
Bleda, kot jo vidijo doma-
či in tuji obiskovalci. Ogenj, 
ki ga bruha zmaj, ponazar-
ja ognjemete, ki so sprem-
ljali vsakoletne Blejske dne-
ve, poročna torta otok, v zgo-
dbi pa je tudi skala, na kateri 
stoji grad ...

»Pod visoko grajsko skalo 
je živel prijazen zmaj, red-
no hodil je k frizerju, lase 
si česal je nazaj. Ob megli 
je ogenj kuril, da ljudje so 
našli pot, sploh se nikdar ni 
razburil, zmaj je bil res fin 
gospod,« se začenja zgodba 
o blejskem zmaju, o kate-
rem se je nato vest razširila 

tudi v širni svet, tako da je 
prišla na ušesa lepi zmaje-
vki, ki ga je prišla pogledat. 
»Ljubezen močna zagorela 
je v mladih srcih pri obeh, 
zmaja sta se resno vnela, 
ogenj bruhala po tleh. Da 
se bosta poročila, je povedal 
zmaj ljudem: Za poročna pa 
darila – torto, ker rad dob-
ro jem!« Tako so ljudje sre-
di doline sezidali ogromno 

torto, zmaj pa je za otroke 
pripravil ognjemet. »A nes-
reča ne počiva, zmaj si je 
zakuril rep, saj nevesta ni 
nič kriva, a ženin ni bil naj-
bolj lep. Prihiteli so gasil-
ci, napeljali reke tri, Rado-
vno in še dve Savi in so vpi-
li: Zmaj gori! Vode je bilo 
veliko, v vodi tudi nekaj rib, 
naredilo čudno sliko, sredi 
vode tortin hrib!« Potem ko 

so mu obvezali rep, sta se 
zmaj in zmajevka odpravila 
na poročno potovanje, zgo-
dba pa se zaključi z bese-
dami: »Kot dokaz na tiste 
čase sredi vode hrib obstaja, 
mah na grajski skali rase, 
kraj je Bled, podoba raja. 
Kadar vidiš v jasni noči tam 
na nebu dvojno sled, to sta 
naša mlada zmaja, on ima 
obvezan rep.«

O NASTANKU BLEDA
Ob občinskem prazniku je Bled dobil svojo pravljico – članica Kulturno-umetniškega društva Zasip 
Katja Kos mu je posvetila zapis v verzih o prijaznem zmaju.

Katja Kos je v verzih zapisala pravljico o nastanku Bleda. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

V
sakomur se je 
že kdaj zgodilo, 
da je v trenutku, 
ko mu je začelo 
kruliti po želod-

cu, spoznal, da sta shram-
ba in hladilnik bolj ali manj 
prazna. Podobno zgodbo 
sem doživela konec prejš-
njega tedna. Takoj sem se 
seveda spomnila številnih 
nasvetov znanih in manj 
znanih televizijskih kuhar-
skih mojstrov, da če nima-
mo v hladilniku nič oziroma 
ne prav veliko, naj začnemo 
razmišljati kreativno. 

Pa poskusimo, sem si mis-
lila. 

Konzerva tune v olivnem 
olju na polici v omari, pol 
rdeče paprike v hladilniku, 
polovička šalotke nekje v oza-
dju na polici … Pa kaj imam 
še takega, sem se pogovarja-
la sama s seboj. Hm … Kla-
sika: jajca, gorčica, nenače-
to maslo, marmelada, sola-
ta, ... Na mizi sem opazila 
še napol ovenelo baziliko v 
rastlinskem loncu. Očitno 

sem jo z zalivanjem utopila, 
me je prešinilo. Čakaj, kon-
zerva pelatov mora tudi biti 
nekje ... Na koncu je vse sku-
paj vodilo do logičnega zak-
ljučka: poskusila bom spe-
či pico.

Potrebujem še moko, sem 
zamrmrala. Od zadnje peke 
piškotov mi je ostalo malo 

fine pirine in nekaj navadne 
bele moke. To bo pač moralo 
zadostovati, sem si mislila. 

Sledil je lov za receptom. 
V iskalnik sem vtipkala tes-
to za pico in seveda je stric 
Google našel več kot pre-
več receptov zanjo. Vsi pa 
so omenjali kvas. Spom-
nila sem se, da imam tudi 

tega, vendar sem ga svežega 
zamrznila. Vzela sem ga iz 
zamrzovalnika, majhna koc-
ka niti ni potrebovala veliko, 
da se je odtajala.

Sestavine za testo za pico 
so pri večini receptov podob-
ne, razen kakšne malenkos-
ti, kuharski namigi domačih 
mojstrov picopekov se med 
seboj razlikujejo. Tako sem 
pobrala sestavine od enega 
blogerja, količino in način 
priprave pa od drugega kuli-
naričnega vplivneža. Vse 
skupaj sem rahlo prikroji-
la po svoje, saj je način pri-
prave po drugem, bolj sofi-
sticiranem receptu, zahteval 
strašne odmore med posto-
pkom, »crkljanje« posame-
znih faz nastajajočega tes-
ta, za kar pa jaz tisti trenu-
tek nisem imela ne živcev 
ne časa. 

Uporabila sem torej 450 
gramov bele in pirine moke 
skupaj, jo presejala v poso-
do in v njej s prsti oblikova-
la luknjico. Vanjo sem vlila 
2,5 decilitra vode (napisan 
je bil še deciliter več), nad-
robila kakih 20 gramov kva-
sa v zmes, dodala najmanjši 

možni ščepec rjavega slad-
korja, naredila še nekaj rah-
lih mešalnih gibov s prsti, 
pokrila posodo s kuhinjsko 
krpo in pustila zmes sta-
ti. Mislim, da je minilo le 
slabih deset minut, ko sem 
dodala še velik ščep soli, tri 
polne žlice dobrega olivne-
ga olja (pa mi je bilo takoj 
žal, ker bi lahko poskusi-
la tudi z bučnim, če sem že 
eksperimentirala, saj pravi-
jo, da testo dobi lepo zele-
no barvo), vse skupaj zme-
šala, dobro zgnetla - testo 
dobesedno preboksala in 
ga potem ponovno pokri-
la s krpo ter ga pustila poči-
vati. Po slabih 45 minu-
tah sem se lotila peke. Ker 
nisem imela dovolj sesta-
vin za oblaganje pice, sem 
uporabila le polovico testa. 
Z rokami sem testo vlekla in 
oblikovala tanke, majhne, 
nepravilne kroge, jih polo-
žila na pekač, premazan z 
oljem, preluknjala testo z 
vilicami, namazala s pela-
ti, potresla s posušeno bazi-
liko in origanom ter posta-
vila pekač v pečico, ki sem 
jo že prej segrela na 260 

stopinj Celzija. Čez čas, ko 
so se robovi dvignili in zače-
li rahlo rjaveti ter sem dobi-
la občutek, da bi bilo testo 
za pico že pečeno, sem ga 
vzela ven, potresla po testu 
tuno, na tanke rezine nare-
zano papriko in šalotko. Ker 
imam rada česen, sem v dve 
jušni žlici olivnega olja nari-
bala tudi tega in tako dobila 
nekakšno česnovo omako, 
ki sem jo dodala nazadnje. 
Počutila sem se kot prava 
kuharska mojstrica, ki upa 
na najboljše, ko sem z vrha 
posipala testo z vsemi ses-
tavinami, ki so bile pač tis-
ti trenutek pri roki. Porabi-
la sem tudi že rahlo ovene-
le liste sveže bazilike. Pekač 
je šel potem nazaj v pečico 
še za nekaj minut, nato sem 
jo ugasnila, in ko je zadiša-
lo po papriki in česnu, sem 
pladenj vzela iz pečice. 

Zagrizla sem v najmanj-
šo od treh pic … No, za pra-
vo pico bom še morala vadi-
ti, tokrat pa me je testo spo-
minjalo na enega boljših gri-
sinov, kar sem jih jedla v živ-
ljenju – le da je bil ploščate 
oblike in bogato obložen.

KAKO SEM DELALA PICO IN DOBILA GRISIN …

Dve polovici

Ko se noč
spremeni v dan,
se vse sledi izgubijo,
vsa upanja zbledijo.

Ti si črno,
jaz sem belo.
Ti si ogenj,
jaz sem voda.

V tišini noči,
ki glasna je
za cel orkester,
se pozabijo vse razlike.

Ti si sonce,
jaz sem luna.
Ti si plima,
jaz sem oseka.

Ko združiva polovici,
nastane paleta barv.
Sva hkrati vse
in sva nič.

Ti si papir,
jaz sem svinčnik.
Ti pričakuješ,
jaz dajem.

Janez

Še dobro, da smo si med seboj različni. Nasprotja se pri-
vlačijo, tako je vedno bilo. Brez noči ni dneva in brez lune 
ni sonca. Čakam vaše pesmi, da jih skupaj beremo. Meta
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Rešitev:

V preteklem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 15 
dečkov in 10 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4434 
gramov, najlažja pa deklica, tehtala je 2660 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in 3 deklice. Najtežja je bila 
tokrat deklica s 4700 grami, najlažji pa deček – tehtnica 
mu je pokazala 3320 gramov.

Novorojenčki

»Potrpežljivost«
Pišem vam prvič, rada pre-
biram vaše odgovore, saj jih 
težko čakam. Hvala za vaš 
trud. Želim vam, da bi vaše 
delo bilo vedno cenjeno. Težav 
imam več.
Ljubezen naj bi vedno bila 
brezpogojna, a žal ni vedno 
tako. Ne razumite me naro-
be, ampak ne smete več 
dovoliti, da vam hči postav-
lja pogoje. Recite ji samo, 
da jo imate radi, da jo boste 
vedno imeli radi ne glede na 
karkoli in da si želite njenega 
obiska. Ko začne postavljati 
pogoje, nanje ne smete rea-
girati. S partnerjem živita v 
svojem svetu, v katerega pa 
ne spustita nikogar, ne samo 
vas. Kdo vse ji je v življenju 
pomagal in bil v oporo, je 
pozabila. Zato se tudi ne 
razume s sestro. Trenutno 
se ima v redu in misli, da 

nikogar ne potrebuje, kar 
pa ni res. Njene obtožbe so 
samo odziv njenega poču-
tja, saj ve, da veliko stvari ne 
naredi prav. Pri službi ji ne 
vidim težav, tudi pri drugi 
hčerki ne. Za vnukinji vam ni 
treba skrbeti. Vse bo šlo prav. 
Vaš mož je takšen, kot je, in 
že nekaj časa veste, da se ne 
bo spremenil. Imejte se radi. 
Najprej sebe, šele potem vse 
druge. Zaradi financ se ne 
obremenjujte. Nad nečim 
boste kmalu presenečeni. Pri 
zdravju nimate diagnoze, ker 
vse težave izvirajo iz stresa. 
Tudi za vas bo posijalo son-
ce. Srečno.

»Zahvala in prošnja«
Hvala za odgovor, resnično 
zelo hiter. Zdaj vas spet pro-
sim za hčerko. Bo kdaj dobila 
delo? Hvala za odgovor, super 
ste. 

Pozabili ste napisati šifro in 
upam, da dobite moj odgo-
vor. Žal je v današnjem času 
težko dobiti zaposlitev za 
nedoločen čas in vsak preveč 
rad izkoristi vse pluse, ne da 
bi pomislil na druge. Za zdaj 
ima še nekaj časa videti delo 
prek študentskega servisa ali 
na črno. Ko pa konča šolanje, 
ji vidim zelo dobro in stalno 
službo. Vem, da ji je sedaj 
težko, a na koncu bo za vse 
poplačana in to naj ji bo sve-
tla lučka. Hvala vam za pri-
jazne besede. Lep pozdrav.

»Impresia«, »Kozorog«
Zanima me glede službe. 
Zame je trenutno zelo težko in 
ne vem, kako se bo stvar razple-
tla. Je na vidiku kakšna druga 
rešitev razen te? Kako pa ljube-
zen? Ali mi pride naproti? 
Kot vidim, ste mi pisali dva-
krat, in vam odgovarjam 

hkrati na obe pismi. Situaci-
ja, v kateri ste se znašli, je res 
težka. Ampak tudi slabe stva-
ri, ki se nam zgodijo, so lahko 
za nekaj dobre. Tisti trenutek 
ne moremo tako razmišljati, 
a na koncu vse pride nazaj 
na svojo pot. Zaradi tega 
dogodka ne boste izgubili 
službe ali dobili odpovedi. 
Neka kazen bo, lahko denar-
na. Samo opravičilo določe-
ni osebi ni dovolj. Zavedate 
se, da so bile besede hitrejše 
od pameti, a kar je, pač je. 
Glejte le, da tega ne pono-
vite. Služba, ki jo imate, ne 
bo za vedno, saj se vam bo 
ponudila zelo dobra prilož-
nost in prepričana sem, da 
ne boste dolgo premišljevali. 
Na koncu bo še vse dobro. 
Tiste prave ljubezni še ne 
poznate, še v tem letu vam 
pride naproti in takoj jo boste 
prepoznali. Srečno.

Pred slabim tednom dni smo po naključju izvedeli, da na 
Brezjah pri Tržiču stoji zanimiv »mlaj«, ki so ga slavljen-
cu postavili ob sedemdesetem rojstnem dnevu. Zapeljali 
smo se mimo in ugotovili, da je rojstnodnevno obeležje, 
ki ga tokrat predstavlja na prvi pogled običajen okrogel 
znak s številko, vseeno nekaj posebnega. Čez dan je krog 
bel z rdečo obrobo in številko sedemdeset, medtem ko 
takoj, ko pade mrak, spremeni podobo. Takojšen spomin 
na disko vročico povzroči tudi svetlobni efekt, saj se barve 
menjajo. Tako je krog osvetljen zeleno, pa tudi modro, 
kar je lepo vidno na fotografijah. Prazen prostor pa se z 
večernim mrakom zapolni: številki se pridruži zanimiva 
podoba moškega, ki je vešč uporabe varilnega aparata – 
po domače »švasanja«.

Rojstnodnevni znak, ki menja barve

Najprej moder ... / Foto: Tina Dokl

 ... potem pa že zelen. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

M
arija Bene-
dičič, roje-
na Oblak, 
je doma iz 
Stare Oseli-

ce v Poljanski dolini, med-
tem ko njen soprog izhaja 
iz Ševelj, kjer zakonca tudi 
živita. Marija je odrašča-
la v kmečki družini v Ose-
lici s tremi sestrami in bra-
tom ter do upokojitve delala 

v tovarni Domel v Železni-
kih, Bogdan Benedičič pa je 
odraščal sam z mamo, ki pa 
je bila zaposlena v Alplesu v 
Železnikih. On se je kasneje 
zaposlil v takratnem loškem 
Tehniku.

Ko sta se pred petdeseti-
mi leti »vzela«, sta se poroči-
la cerkveno in civilno. Spoz-
nala pa sta se na vaški vese-
lici na Bukovici. V zakonu 
so se jima rodile tri hčerke, 
tako da imata danes tudi že 
dve vnukinji in tri vnuke. 

Marija zelo rada klek-
lja, hodi na krajše spreho-
de, rada tudi gobari in nabi-
ra borovnice. Bogdan pa je 
znan po tem, da rad priskoči 
na pomoč domačim in tudi 
drugim, če ga prosijo. Bene-
dičičeva sta po naravi vesela, 

rada imata družbo, ki jo v teh 
časih tudi precej pogrešata. 
Sta izjemno srčna človeka, 
pravijo njuni prijatelji, ki so 
poskrbeli tudi za tole pisno 
presenečenje v Gorenjskem 
glasu ob njuni jubilejni oble-
tnici – zlati poroki.

ZLATOPOROČENCA BENEDIČIČ
Sedemnajstega aprila 2021 bosta petdeseto obletnico poroke praznovala Marija in Bogdan Benedičič  
iz Ševelj.

Marija in Bogdan Benedičič sta se vzela pred petdesetimi leti.

Zakonca Benedičič danes

V soboto, 17. aprila, ob 20. uri bo na Pop TV premiera 
resničnostnega šova Sanjski moški, druga epizoda sledi 
že naslednji dan. Da bo zabava ob koncu tedna še boljša, 
na male zaslone prihaja še komentatorska oddaja Vrtnice 
in vino, ki bo na sporedu oba dneva uro kasneje. V nadalje-
vanju se nam torej obetajo pestri večeri ob koncih tedna. 

Vrtnice in vino
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Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 270 
www.avtohisavrtac.si

Rešitve križanke (geslo, se 
stavljeno iz črk z oštevilče
nih polj in vpisano v kupon iz 
križanke) pošljite do petka, 
23. aprila 2021, na Gorenjski 
glas, Nazorje va ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate 
tudi v nabiralnik Gorenjske
ga glasa pred poslovno stav
bo na Nazorjevi ulici 1.

MOBILNA IKONA POSTAJA 
DIGITALNA IKONA

Novi Golf Variant je sedaj še bolj prostoren in digitalen kot kdajkoli prej!

Novi Golf se predstavlja.  
In postavlja nova merila na področju digitalizacije na cesti. 

Inteligentni asistenčni sistemi vsako vožnjo spremenijo  
v udobno in sproščeno izkušnjo.

Novi Golf ponovno zaznamuje celo generacijo vozil.  
Z digitalnimi inovacijami, dinamičnim dizajnom in občutnim 

udobjem pri upravljanju.

Novi Golf – eno generacijo bolj udoben, inteligentnejši in bolj povezan.

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF; 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila TCROSS; 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas. 
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Erika Jesenko

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

Limonina rulada
Pretekli teden smo prip-

ravljali vsestransko uporab-
no limonino kremo, ki je 
krasila jogurtove kozarčke. 
Sedaj bomo pa limonino 
kremo uporabili za pripravo 
limonine rulade. Kremasta 
sladica s čudovito svežino. 

Za pripravo limonine ru-
lade potrebujemo: za testo: 
4 jajca, 120 g sladkorja, 120 
g moke, polovica pecilne-
ga praška, 1 vaniljev slad-
kor, sok polovice limone, 1 
naribano limonino lupini-
co, ščep soli; za nadev: 250 
g smetane za stepanje, 150 

g limonine kreme; za navla-
žitev biskvita: 1,5 dl sadne-
ga soka.

Priprava testa: Skupaj 
zmešamo moko, pecilni pra-
šek, limonino lupinico in 
ščep soli. Jajca penasto ume-
šamo skupaj sladkorjem, da 
naraste na dvojno količino. 
Prilijemo limonin sok in 
nato postopoma vmešamo 
še mešanico moke. Maso 
razporedimo na pekač, prek-
rit s papirjem za peko, in pe-
čemo v pečici, segreti na 170 
°C, 10 minut. Pečen biskvit 
prevrnemo na vlažno čisto 

kuhinjsko krpo ter odstrani-
mo peki papir. Skupaj s krpo 
zavijemo v rulado in pusti-
mo, da se ohladi. 

Medtem ko se biskvit hla-
di, pripravimo nadev, tako da 
smetano stepemo in vanjo 
vmešamo limonino kremo.

Ohlajeni biskvit namoči-
mo s sadnim sokom in pre-
mažemo z limonino kremo. 
Del limonine kreme prih-
ranimo za kasneje. Biskvit 
skupaj s kremo zvijemo v 
rulado. Po vrhu in ob stra-
neh jo premažemo s preos-
tankom kreme. 

Nasvet: Biskvit namočimo 
z razredčenim bezgovim si-
rupom. Če tega nimamo 

na voljo, uporabimo sadni 
kompot ali kakšen drug sad-
ni sok. 

Zdaj, ko je čas velike noči za nami, se lahko zopet bolj pos-
vetimo jedem, ki nam bodo pomagale, da se naše telo v času 
pomladi čim bolj razstrupi, prečisti in razbremeni kakšnega 
odvečnega kilograma. Beli ali zeleni šparglji so pri tem odlični 
pomočniki.

Mineštra s šparglji

Potrebujemo 200 g belih in/ali zelenih špargljev, 3 večje krom-
pirje, 2 žlici olivnega olja, 3 stroke česna, riž, peteršilj in sol.

Šparglje očistimo in skuhamo v zadostni količini vode. Ko so 
kuhani, jih zrežemo in odstranimo trde dele. Špargljevi vodi 
dodamo še malo vode, na koščke narezan krompir, olivno 
olje in nasekljan česen. Ko zavre, solimo. Na šibkem ognju 
kuhamo uro in pol, po potrebi dodamo vodo. Nato dodamo 
šparglje, pretlačimo s paličnim mešalnikom, dodamo pest 
riža ter sesekljan peteršilj. Kuhamo še 30 minut. Mineštra je 
dobra le, če se dolgo in počasi kuha.

Omleta s šparglji

Potrebujemo 750 g zelenih špargljev, sol, 2 žlički sladkorja, 8 jajc, 
4 žlice sladke smetane, poper, šopek drobnjaka, 2 žlici masla 
in 100 g gavde.

Šparglje operemo, olupimo spodnje tretjine in jim odrežemo 
»lesene« konce. V osoljeni vodi z malo sladkorja jih skuhamo 
toliko, da ostanejo čvrsti. Vzamemo jih iz vode, odcedimo in 
narežemo na koščke. Jajca umešamo s sladko smetano ter 
začinimo s soljo in poprom. Drobnjak operemo, osušimo, 
narežemo in dodamo jajčni masi. V ponvi segrejemo pol žlice 
masla, prilijemo četrtino jajčne mase, dodamo šparglje ter 
četrtino naribanega sira. Pokrijemo in na nizki temperaturi 
pečemo okrog 10 minut. Enako napravimo še ostale tri omlete. 
Ponudimo jih z zeleno solato.

Pisana spomladanska solata s šparglji

Potrebujemo 1 kg belih in zelenih špargljev, sol, sladkor, šalot-
ko, pol žličke gorčice, 2 žlici jabolčnega kisa, 2 žlici sesekljanih 
svežih zelišč (čemaž, drobnjak, peteršilj), žlico bučnega olja, 3 
žlice sončničnega olja, trdo kuhano jajce, beli poper ter cvetove 
marjetic in trobentic.

Šparglje očistimo, belim olupimo stebla po vsej dolžini, zele-
nim pa le spodnjo tretjino. Trde spodnje dele izločimo. V pros-
torni kozici pristavimo vodo ter dodamo sol in ščep sladkorja. 
Ko voda zavre, dodamo šparglje in jih kuhamo na šibkem 
ognju. Najprej bele, ki se kuhajo dlje, nato dodamo zelene, ki 
so kuhani hitreje. Pazimo, da ostanejo še nekoliko čvrsti. Nato 
jih poberemo iz vode, odcedimo in pustimo, da se ohladijo. 
Šalotko na drobno sesekljamo. Za preliv zmešamo gorčico 
z dvema žlicama špargljeve vode. Solimo, primešamo kis, 
sesekljana zelišča, obe vrsti olja ter drobno sesekljano kuhano 
jajce in popramo. Šparglje zložimo v plitvo skledo, prelijemo 
jih s prelivom, pokrijemo s prozorno folijo in pustimo stati 
eno uro. Preden solato postrežemo, jo okrasimo z užitnimi 
cvetovi marjetic in trobentic, dodamo stebla čemaža, liste 
mlade koprive in drugo užitno spomladansko zelenje. 

Milena Miklavčič

»Lastnik psov mi je potem 
dal nekaj odškodnine, žal 
pa moja pohabljena roka ni 
prepričala razredničarke, da 
bi imela vsaj tisto leto odlič-
no oceno iz vedenja. Mašče-
vala sem se ji tako, da sem ji 
pred vhodna vrata stresla ko-
šaro kurjekov. Žal me je za-
sačil poštar. Novice o poba-
linstvu ni prenesel le na uše-
sa mojih staršev, raztrobil jo 
je po vsej vasi …

»V naši vasi je živela 
ženska, ki je nosila zelo, zelo 
kratka krila in z njimi pohuj-
ševala nas, otroke!« je s hu-
domušnim tonom glasu na-
daljevala Lenčka.

»Želela sem se prikupiti 
staršem, zlasti očetu, zato 
sem pred njena vrata v času 
vseh svetih stresla polno ve-
dro pepela. Na list papir-
ja pa sem napisala, da bo v 
peklu od nje ostal le takšen 
pepel, če bo še pohujševala 
otroke. A je nisem prestraši-
la, kot sem sprva mislila. S 
tistim papirjem je šla v šolo 
in učitelje vprašala, ali jim 
je pisava kaj znana. Hitro so 
me našli, kazen, ki je sledi-
la, je bila strašna: bila sem 
tepena pa še tri mesece ni-
sem smela gledati televizi-
je, ki smo jo malo predtem 
kupili.«

Potem je Lenčka čez noč 
odrasla, se preselila v inter-
nat, kjer je »zapeljevala v 
greh« tudi sostanovalke. 

»Četudi sem obiskovala 
eno najbolj zahtevnih gim-
nazij, pri učenju nisem ime-
la težav. Rada sem gledala za 
fanti, se šalila z njimi, jih iz-
zivala, kaj več pa ne. Nekoč 
pa sem naletela na enega, ki 
mi je bilo strašno všeč. A ko 
je prišel odločilni trenutek, 
da bi se dobila, sem se ustra-
šila. Lepo sem prosila cimro, 
naj gre namesto mene, fan-
tu pa reče, da sem zbolela. 
Bila sem prepričana, da jo bo 
zavrnil. A se to, žal, ni zgodi-
lo. Resno sta se zaljubila, jaz 
sem bila pozabljena, kasne-
je sta se tudi poročila. 

Zelo rada sem bila lepo 
oblečena, a kaj, ko mi je ata 
dal za s seboj točno toliko 
denarja, kot je stala avtobu-
sna vozovnica pa dva zavitka 
vložkov. Nič več in nič manj. 
Kmalu sem odkrila, da lah-
ko sama skrbim zase. Ker 
sem imela veliko prostega 
časa, sem začela inštruirati. 
Najprej sošolke. Njihovi star-
ši so mi bili zelo hvaležni, saj 
sem marsikatero rešila pred 
ponavljanjem letnika. Včasih 
pa se je zgodilo, da sem bila 
tudi med poukom z mislimi 
daleč stran. Spominjam se, 
da smo se pri zgodovini po-
govarjali o soški fronti, o prvi 
svetovni vojni. Sicer sem gle-
dala v učitelja in na videz sem 
ga poslušala, moje misli pa 
so bile kdove kje. Verjetno je 
to opazil, pa me je poklical in 
vprašal: 'Kaj so že jedli vojaki, 
ki so ležali na fronti, v jarkih?' 
Ne da bi razmišljala, sem zi-
nila prvo, kar mi je padlo na 
pamet: 'Jabolčni kompot.' 
Razred se je na ves glas zakro-
hotal, tudi učitelj ni mogel os-
tati resen. Bilo je pa zanimi-
vo, da tega kompota ni poza-
bil. Še čez leta, ko je bil že be-
težen in star, pa sva se srečala 
na ulici, so se mu oči zaiskri-
le, ko me je že od daleč nago-
voril: 'Kako ste pa danes, go-
spodična Jabolčni kompot?'

S to frazo o jabolčnem 
kompotu sem se reševala iz 
zadrege še večkrat.

Z inštrukcijami sem 
zaslužila toliko, da sem se v 
prvem letniku fakultete lah-
ko preselila v enosobno naje-
mniško stanovanje. Počutila 
sem se kot kraljica! Za moje 
življenje na veliki nogi doma 
seveda niso vedeli. Uspešna 
sem bila tudi v avtošoli, voz-
niški izpit sem imela v žepu 
po komaj dvajsetih urah vo-
žnje v času najbolj obreme-
njenih prometnih konic v 
Ljubljani! Postala sem do-
mišljava, vzvišena, bila sem 
prepričana, da mi nihče nič 
ne more.

Potem sem srečala princa 
svojih sanj! Bil je lep, posta-
ven, imel je namazan jezik 
še bolj kot jaz. Vse bi naredi-
la zanj, kar bi mi rekel. In to 
je že od samega začetka tudi 
počel. Jaz sem inštruirala in 
služila denar, on ga je zap-
ravljal. V malih oglasil je na-
letel na audija letnik 74, zelo 
dobro ohranjenega. Pa sem 
mu izročila še zadnje nem-
ške marke, da ga je kupil. 
Žal je bil avto več pri avtome-
haniku kot pri njem. Začela 
sva se prepirati, kajti končno 
sem spoznala, da me izkori-
šča. Pospravil je svoje stvari 
ter me zapustil. Šele po nje-
govem odhodu sem ugotovi-
la, da sem noseča. Prvič se je 
zgodilo, da sem na izpitu do-
bila sedmico. Od sramu bi se 
skoraj vdrla v tla! Kaj naj sto-
rim? Naj grem na splav, naj 
otroka obdržim, naj povem 
staršem, kaj se mi je zgodi-
lo? Toliko časa sem cincala, 
da sem bila že sredi šestega 
meseca in se je otrok v meni 
že veselo premikal! Noseč-
nost ni potekala gladko, kljub 
temu sem ves čas redno obi-
skovala predavanja, izpite pa 
sem delala tudi na ''zalogo''. 
Inštruirala sem pozno v noč, 
zato sem bila utrujena, da 
sem zarana komaj zlezla iz 
postelje. Nekoč pa sem pred 
Namo čisto slučajno trčila v 
našo Marto, bratovo ženo. Ko 
je svoje nesramne oči zapiči-
la v moj nosečniški trebuh, 

sem vedela, da bo naredila 
vse, da me bo doma očrnila. 
In res. Že naslednji dan me 
pred fakulteto počaka ata. Na 
srečo ni vedel, kje živim, dru-
gače bi mi vdrl v stanovanje 
in naredil 'štalo'. Začel je kri-
čati name, da sem njemu in 
mami naredila sramoto, da 
se po Ljubljani gonim in nas-
tavljam moškim, da se govo-
ri, da ne vem, kdo je otrokov 
oče, in podobno. Marto sem 
v mislih tisočkrat preklela za 
vse laži, a ni pomagalo. Pre-
povedal mi je, da se še kdaj 
prikažem doma, nakar je še 
pljunil predme. 

Prvič sem se vrnila domov 
čez kakšnih devet let, skupaj 
s hčerko, na njegov pogreb. 
A me brat ni spustil v hišo 
z besedami, da sem bila jaz 
kriva za očetovo smrt.

In kaj sem naredila? Ob-
lekla sem si zelo živahno ro-
žasto obleko in šla vseeno k 
pogrebni maši in tudi na po-
kopališče. Vsa vas je strmela 
vame, jaz pa sem jim z dvig-
njeno glavo in z nasmeškom 
na obrazu kimala v pozdrav. 
A v duši je tako hudičevo bo-
lelo, da sem mislila, da ne 
bom preživela …«

Lenčka je imela v sebi ti-
soč življenj. Čeprav ji je 
rojstvo hčerke Maše popol-
noma spremenilo dnevni 
bioritem, se je znašla. S hu-
morjem se je reševala iz naj-
bolj zapletenih položajev. 
Čeprav so ji doma odtegnili 
finančno pomoč, misleč, da 
jo bodo s tem spravili na ko-
lena in kaznovali, se ni vda-
la. Malce je imela tudi sreče, 
da je našla malo večje stano-
vanje za približno enako na-
jemnino. K sebi je vzela dve 
študentki, ki sta pazili na 
malčico, ko je bila na preda-
vanjih, ali pa zvečer, ko je in-
štruirala druge študente.

»Zame bi bil največji uda-
rec ta, da ne bi mogla iti na 
cesto z dvignjeno glavo! Nih-
če ni vedel za mojo stisko, 
vse probleme sem reševala 
sama. Z nasmehom, z 'zafr-
kancijo', tudi na svoj račun. 
Ko so me vprašali, čigav je 
otrok, sem odgovorila, da od 
svetega Duha! Kaj je pa koga 
brigalo!«

(Konec prihodnjič)

Kurja princesa, 2. del

Pobalinski jabolčni kompot

usode
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Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom:  
POUČNA KNJIGA O ČLOVEŠKEM TELESU, ki je bila objavljena v 
Gorenjskem glasu, 23. marca 2021 so: Jernej Furlan z Golni-
ka in Peter Pogačar iz Zgornjih Gorij, ki prejmeta 1. nagrado 
in 2. nagrado (dereze -  Veriga K.F., Lesce), Mladen Hladnik iz 
Kranja, ki prejme 3. nagrado (knjiga).

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 26. 3. 
2021 v Gorenjskem glasu je bilo podjetje AVTOHIŠA 
VRTAČ D.O.O. iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. na-
grada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF  – Jan-
ko Potočnik, POLJANE, 2. nagrada: enodnevna uporaba 
avtomobila VW T-CROSS – Daša Primec, PODNART, 3. na-
grada: poklanja Gorenjski glas – Anica Gortnar, KRANJ. 

Nagrajencem čestitamo!

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Naloge: prevzem in izdaja surovin, embalaže, skladiščenje in izdaja zamrznjenih iz-
delkov (krofi), spremljanje ustreznosti temperatur v hladilnici, kontrola temperatu-
re v transportnih vozilih … Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prija-
ve zbiramo do 9. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na laserskem rezalniku, m/ž (Spodnji Brnik) 
Pričakujemo odgovornost za kakovostno izvedbo operacij, smisel za red in na-
tančnost, končano izobrazbo tehnične smeri (strojništvo …), pripravljenost na dvo-
izmensko delo oz. v času povečanega obsega dela pripravljenost na delo izven re-
dnega delovnega časa, da vsaj osnovno obvladate en tuji jezik (angleščina ali nem-
ščina). Nudimo: delo v urejenem okolju, delovno razmerje za 1 leto, nato za nedo-
ločen čas. Gorenc-Igor Stare, s. p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 
30. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji tehnolog, m/ž (Škofja Loka) 
Vabimo vas, da postanete naš novi član mlade ekipe, ki je odgovorna za tehnolo-
ški razvoj in optimizacijo proizvodnih procesov, ki so potrebni za izdelavo viso-
ko kakovostnih elektromotorjev in varilnih transformatorjev. Bosch Rexroth, d. o. 
o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 25. 4. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Logist, m/ž (Šenčur) 
Iščemo sodelavca, ki bo zadolžen za organizacija mednarodnih prevozov, usmer-
janje voznikov, komunikacija s poslovnimi partnerji, iskanje optimalnih prevoznih 
poti. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 16. 4. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
 
Strokovni sodelavec za kontroling, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: VII. ali VI. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri, po-
znavanje računalniških programov (MS Office, MS Excel, ERP, poznavanje sistema 
SAP je prednost), aktivno znanje angleškega jezika. Trelleborg Slovenija, d. o. o., 
Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 4. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Posluževalec-vzdrževalec, m/ž (Blejska Dobrava) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, pasivno znanje tujega jezi-
ka (angleščina ali nemščina), odgovornost za pravočasno pripravo strojev oziroma 
popravilo naprav glede na plan vzdrževanja, za pravilnost in pravočasnost posre-
dovanih podatkov v zvezi z vzdrževanjem, za pripravo optimalnih nastavitev stro-
jev in priprav in za racionalno uporabo finančnih sredstev v izmeni (vzdrževanje). 
Sumida Slovenija, d. o. o., Blejska Dobrava 124 , 4273 Blejska Dobrava. Prijave zbira-
mo do 8. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Srednja medicinska sestra I, m/ž (Radovljica) 
Naloge: zdravstvena nega posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v 
različnih življenjskih obdobjih, pomoč bolniku pri izvajanju dnevnih življenjskih 
dejavnosti, priprava na diagnostične in terapevtske posege in postopke, izvedba 
enostavnih diagnostično-terapevtskih posegov in postopkov, sodelovanje pri iz-
vajanju intenzivne terapije in intenzivne nege. Dom dr. Janka Benedika Radovlji-
ca, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 17. 4. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Sodelavec v nabavi, m/ž (Lesce) 
Pričakujemo: najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, zna-
nja s področja vodenja in organizacije, zaželeno poznavanje kovinskih materialov 
... Veriga, k. f., d. o. o., Alpska cesta 43, 1248 Lesce. Prijave zbiramo do 9. 5. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

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 25. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja, m/ž (Trata, Škofja Loka) 
Zahteve za zasedbo delovnega mesta: izkušnje s področja vodenja projektov, 
sposobnost vodenja in kritičnega odločanja, samoiniciativnost, inovativnost, na-
tančnost, proaktivnost, komunikativnost, sposobnost timskega dela. Domel, Elek-
tromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o. , Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo 
do 14. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Tržič) 
Vaše naloge bodo obsegale: izdelavo kvalitetnih proizvodov po delovnem nalogu, 
izvajanje operacij po tehnološkem postopku in izvajanje avtokontrole ... Cablex-T, 
d. o. o. , Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 5. 5. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Naloge: nakladanje in razkladanje pohištva, odgovornost za prevzem in izdajo bla-
ga, odgovornost za zalogo v celotnem skladišču, skrb za red in urejenost skladišča. 
Lesnina LES-MMS trgovska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Pri-
jave zbiramo do 17. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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Avtorica nazorno 
predstavi pripravo 
najrazličnejših vrst testa 
za testenine (jajčno 
testo, kamutovo testo, 
zeliščno testo, ajdovo 
testo, olepotičeno 
testo,...).  
 
Prav tako nas nauči 
tudi oblikovanja 
različnih testenin 
(od rezancev do 
mošnjičkov, špeclev...).
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160 strani, 17 x 23 cm, trda vezava

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

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

Vstopite in spoznajte temno plat življenja  
nekaterih Gorenjcev v preteklosti.

Sprehodite se med gorenjskimi tatovi in vlomilci, 
rokovnjači in berači, potepuhi in prostitutkami. 
Posebej poskrbite za zaščito pred nalezljivimi  
boleznimi. Zaščitna maska je obvezna. Hodite 
previdno, kajti nesreča nikoli ne počiva. Denarja 

ne ponarejajte, ogled razstave je brezplačen.

OGLED ŠE DO 18. APRILA 2021
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desetdnevna vremenska napoved
Torek
13. 4.

0/6 °C

Nedelja 
18. 4.

3/11 °C

Sreda 
14. 4.

Četrtek
15. 4.

Petek
16. 4.

Sobota
17. 4.

–2/8 °C –5/8 °C –3/10 °C 0/10 °C

Ponedeljek 
19. 4.

Torek
20. 4.

Sreda
21. 4.

Četrtek
22. 4.

5/9 °C 5/15 °C 3/14 °C 3/16 °C

Rezultati 29. kroga – 11. april 2021
2, 4, 7, 13, 14, 31, 39 in 27

Loto PLUS: 2, 4, 14, 21, 25, 28, 38 in 18
 Lotko: 7 9 3 8 5 0

Sklad 30. kroga za Sedmico: 2.130.000 EUR
Sklad 30. kroga za PLUS: 2.340.000 EUR
Sklad 30. kroga za Lotka: 1.280.000 EUR

LOTO

13. 4. tor. Ida  6.20 19.47

14. 4. sre. Valerij  6.18 19.49 

15. 4. čet. Helena  6.16 19.50  

16. 4. pet. Bernarda 6.14 19.51

17. 4. sob. Rudi  6.12 19.53

18. 4. ned. Konrad  6.11 19.54

19. 4. pon.  Leon  6.09 19.55

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

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

OBVESTILA

Mreža za starejše
Tržič – V Tržiču je vzpostavljena Mreža za starejše. S projek-
tom želijo zagotoviti dostop do novih storitev, s katerimi se 
krepi možnost, da starejši kljub morebitni oviranosti, bolez-
ni ali krhkosti ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma 
izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s 
tem čim večjo sposobnost samooskrbe. S tem želijo doseči 
kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. 
Storitve bodo za uporabnike, vključene v projekt, brezplač-

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. 

ne. Projekt bo potekal do 30. junija 2022. Več informacij 
na: https://mrezazastarejse.si/.

PREDAVANJA

Zgodovinski pregled obuvanja na Gorenjskem 
Tržič – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Tržič v sredo, 14. 
aprila, med 18. in 20. uro organizira spletno izobraževanje z 
Bojanom Knificem z naslovom  Kaj so obuvali ljudje na Go-
renjskem in kaj obuvajo gorenjski folklorniki. Na seminarju bo 
predstavljen zgodovinski pregled obuvanja v svetu, likovni viri 
o obuvanju Gorenjcev, predmeti, ohranjeni v muzejskih zbir-
kah, ter obuvala gorenjskih folklornih skupin. Več informacij in 
prijave: boris.kuburic@jskd.si ali 04 592 46 30.

RAZSTAVE

Mladi ustvarjalci razstavljajo svoje izdelke
Škofja Loka – Rokodelski center DUO Škofja Loka je s pone-
deljkom, 12. aprilom, ponovno odprl svoja vrata. V mesecu 
aprilu prostor namenjajo mladim ustvarjalcem, ki na krajših 
t. i. pop-up razstavah prikazujejo svoje izdelke. Do 17. aprila 
gostijo dve mladi podjetji, ki iz slovenskega lesa izdelujeta 
inovativne izdelke, in sicer sta Lamp'ca in Teglc. Med 19. in 
30. aprilom pa bo na razstavi svoje izdelke iz gline razsta-
vljala Hana Jelovčan.



V knjigi je opisana 
življenjska pot 
Tonija Mežana od 
otroških let do
danes. Vse se je 
začelo na majhni 
kmetiji sredi Bleda, 
kjer je Toni že
kot otrok sanjal o 
tem, da bo nekoč 
zabaval gledalce. 
Njegov pogum in
trdo delo sta ga 
pripeljala vse 
do podžupana 
Občine Bled, ko 
se je
srečal z močjo 
in krutostjo 
političnih elit in 
lobijev...

Toni Mežan
Avtobiografija kmečkega fanta, čarobnega umetnika in lokalnega politika

carodej 

Toni

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

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

20240 strani, trda vezava
Redna cena knjige je 25 evrov. Če knjigo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena samo

EUR
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Delo na vrtu
Dragi naročniki in bralci Gorenjskega glasa!
Pomlad je tu in z njo začetek opravil na vrtu. Zanima 
nas, kako se pri vaši hiši lotite dela na vrtu, v sadovnja-
ku in na cvetličnih gredah. Morda poznate kakšen učin-
kovit trik, ki ste ga pripravljeni deliti z drugimi? Napiši-
te, česa se spomladi lotite najprej in kakšen je vaš re-
cept za dobre pridelke. Delite z nami svoje izkušnje in 
nasvete, saj več glav več ve. Tudi če živite v stanovanju 
in je vaš vrt vaš balkon ali okenska polica, nam pišite! 
Prispevki bodo objavljeni v Gorenjskem glasu in nagra-
jeni z vrtnimi rokavicami, ki jih boste dobili po pošti. 
Pišite nam na koticek@g-glas.si ali na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Nagradna igra bo potekala od petka, 26. marca, do petka, 16. aprila 2021.  
Prispevki bodo objavljeni v Kotičku za naročnike in bodo podpisani z vašim  
imenom in krajem bivanja.
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Alenka Kodele  
je tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega 
peciva iz 
priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih 
knjig: Torte in 
tortice, Pite in 
zavitki, Čaša 
sladkega, 
Piškoti, Piškotki 
in drugačno 
pecivo, Najboljši 
piškoti.

                        + poštnina

EUR1250
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

ZAHVALA

Svoje zemeljsko bivanje je sklenila

Katarina Pintar
(20. 4. 1936–27. 3. 2021)
Miklavževa mama iz Dražgoš

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo sosedom in pogreb-
nemu podjetju Akris, ki ste tudi v danih okoliščinah znali po lepi 
dražgoški tradiciji poskrbeti za pokojno mamo in organizirali po-
greb. Hvala sorodnikom, sokrajanom, sodelavcem, prijateljem in 
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje. Hvala za 
izrečena sožalja in sočutne besede; hvala za darove za svete maše, 
za vzdrževanje verskih objektov in v druge dobrodelne namene 
ter za vse molitve, darovano cvetje in sveče. Hvala za zvonjenje, 
občuteno zapete pesmi ter oris mamine življenjske poti. Hvala 
g. župniku Tinetu Skoku za lepo opravljen pogreb in sveto mašo 
z nagovorom v spomin na pokojno. Hvala številnim prvim pos-
redovalcem iz PGD Dražgoše in celotni medicinski ekipi, ki ste 
prihiteli na pomoč, ko se je mama poslavljala. 
Hvaležni smo zdravstvenemu osebju, posebej patronažni sestri 
Katji Dolenc, duhovnikom in vsem drugim, ki ste pomagali mami 
in jo spodbujali, da je ob sicer izredni lastni vztrajnosti prav do 
zadnjega trenutka ostala pokretna, bistra in duhovno oskrbljena. 

Cirila, Janez, Polona, Gregor, Joži in Rok z družinami  

ZAHVALA

V 79. letu se je po hudi bolezni poslovil od nas

Štefan Žižek
po domače Žižkov Štefan iz Strahinja

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedija, ata, strica in tasta bi 
se radi iz srca zahvalili vsem, ki ste mu s svojim obiskom in toplo 
besedo stali ob strani v času bolezni. Še posebej bi se radi zahva-
lili Petru Grašiču za vso nudeno pomoč. Hvala vsem za izrečeno 
sožalje, darove, sveče in darovane svete maše. Iskrena hvala vsem, 
ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Marija, sinova Tomaž in Štefan z družino ter hčerki 
Tatjana in Nataša z družinama

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
Niti zbogom nisi rekla,
niti roke nam podala,
a v naših srcih,
za vedno boš ostala.

V 99. letu se je od nas poslovila draga mama, babica in prababica

Marija Grašič
Ob boleči izgubi hvala vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče ter vsem, ki ste 

jo pospremili k večnemu počitku. Hvala gospodu duhovniku za pogrebni obred, pogrebni 
službi Navček, pevcem in trobentaču.

Hčerki Olga in Ivanka z družinama

NEPREMIČNINE
HIŠE
IŠČEM

IŠČEMO manjšo hišo v bližnji okolici 
Kranja, Radovljice ali Škofje Loke. Hiša 
naj ne bo prestara, v vseljivem stanju 
in z vsaj nekaj vrta, lahko pa objekt za 
nadomestno gradnjo, tel.: 040/303-
752, ubrankovic@gmail.com 
 21000900

POSESTI
KUPIM

RAVNO parcelo v okolici Kranja do Na-
kla. Parcela do 700 m2, infrastruktura 
do 2 km, tel.: 040/475-287  
 21000914

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

KIA Sportage 4 x 4, letnik 1998, 
218.000 km, šasija, reduktor, obnov-
ljen, tel.: 041/321-206 
 21000907

PEUGEOT 5008, bencin, letnik 
12/2009, tel.: 031/388-843 
 21000909

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9 
- 11 m (tudi neobeljene). SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596 21000921

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 21000903

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno garnituro, tel.: 
051/323-740 21000911

PODARIM

KOTNO sedežno garnituro, ogled mo-
žen izven stanovanja, tel.: 04/25-22-
507, 031/863-835 21000908

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ELEKTRIČNO zložljivo kolo, novo, 
v garanciji, cena 850 EUR, tel.: 
070/759-009 21000894

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 21000712

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
srebrnino, slike, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293  
 21000915

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem jih odpeljem in ohra-
nim, tel.: 030/996-225  
 21000920

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.

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 21000916

KOSILNICO BCS 127, tel.: 041/544-
164  
 21000910

PAJKA za obračanje sena znamke 
Kuhn, tel.: 040/378-176 
 21000917

PRIDELKI
PRODAM

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 21000913

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 21000792

BIKCA LS, starega 6 mesecev, tel.: 
041/664-805 21000912

BIKCA in teličke limuzin ter simentalce, 
po izbiri, težke 200 kg, tel.: 031/585-
345 21000923

MLADE bele purane za nadaljnjo rejo, 
različnih starosti, tel.: 031/499-143  
 21000919

PRAŠIČE, težke od 40 do 120 kg, 
mesni tip, možnost izbire moškega 
spola in dostava, tel.: 041/455-732 
 21000818

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 21000918

OSTALO
PRODAM

OKROGLE bale otave in drva, metrska 
ali razžagana, tel.: 031/229-151  
 21000906

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 21000877

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO voznika tovornega vozila C in 
E kat., z opravljeno kodo 95, urejenim 
delovnim dovoljenjem v kolikor niste 
slovenski državljan. Zaželjene so de-
lovne iskušnje s tovornim vozilom, vsaj 
1 leto. Tadej Frakelj s.p., Studeno 24 
a, Železniki, tel.: 031/767-355 
 21000826

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 21000795

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 21000793

ZASEBNI STIKI
MOŠKI, v. 163 cm, t. 70 kg, star 65 
let, situiran, vitalen in prijazen iščem 
delovno, situirano, živahno gospo - 
gospodično, željno ljubezni in sreče, 
šifra: OTROK 
 21000922

www.gorenjskiglas.si
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Danes bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo na okoli 
500 metrih nadmorske višine. Pihal bo severovzhodnik. Jutri 
in v četrtek bo pretežno oblačno in hladno.

Jasna Paladin

Kamnik – »Pozdravljeni, 
gospod Franci Rokavec, mo-
ram vam povedati, da ste me 
globoko razočarali s tem, da 
ste v državnem svetu glaso-
vali proti vetu o noveli zako-
na o vodah. Koga vi sploh za-
stopate v državnem svetu? 
Kamničanov zagotovo ne. 
Glede na to, da smo v Ka-
mniku lansko leto dejansko 
imeli probleme s pitno vodo 
in smo doma kuhali vodo iz 
pipe, v šoli pa dobivali plas-
tenke z vodo, menim, da vsi 
Kamničani vemo, kako dra-
gocena je čista pitna voda. 
Ko nismo smeli piti iz pipe, 
se mi je zdelo noro to, da ku-
hamo  vodo, ki naj bi bila na-
čeloma pitna! Pitna voda ni 
nikogaršnja last (glejte Usta-
vo RS, člen 70.a), ampak last 
vseh nas, tako ljudi kot živa-
li in tudi rastlin! V istem čle-
nu piše, da ima vsak pravi-

co do pitne vode.  Z vašim 
glasovanjem ste razočarali 
vse, ki nam je v Kamniku pi-
tna voda pomembna. Mogo-
če pa vi radi pijete prekuha-
no vodo ali vodo iz plasten-
ke? Upam, da vas bo enkrat 
srečala pamet,« tako odloč-
no je državnemu svetni-
ku Franciju Rokavcu, sicer 

županu Občine Litija, ki je 
bil v Državni svet izvoljen 
kot predstavnik lokalnih in-
teresov v drugi volilni enoti 
in kot tak zastopa tudi inte-
rese Občine Kamnik, zapi-
sala komaj 14-letna Tamara 
Tomanić, učenka Osnovne 
šole Frana Albrehta in člani-
ca gibanja Mladi za podneb-
no pravičnost. Odgovora na 
pismo, vsaj do našega sreča-
nja, še ni prejela.

To ni bila njena prva tovr-
stna akcija, saj smo jo v Ka-
mniku že večkrat videli sta-
ti na javnih mestih s plaka-
ti, s katerimi opozarja na 
okoljske težave. Da ji mno-
gi rečejo kamniška Gre-
ta Tunberg, je niti malo ne 
moti, saj je mlada okoljska 
aktivistka iz Švedske tudi 
njena vzornica, »saj je do-
kazala, da tudi mladi in pov-
sem navadni državljani lah-
ko veliko naredimo, če le sto-
pimo skupaj in smo odloč-

ni. In če noben politik noče 
poprijeti za izzive v zvezi z 
našim okoljem, bomo pa 
pač mladi. Mladi bomo za-
čeli ozaveščati starejše, da 
so naredili napako, in mi 
jih bomo skušali spodbudi-
ti, da to napako popravijo. Si-
cer jih bo veliko proti temu 
in tega se vsi zavedamo, a ne 

bomo obupali,« je odločna 
mladenka, ki ima podporo 
pri svoji starših in tudi učite-
ljih. Ne nazadnje je miselni 
preskok v zvezi s tem dožive-
la prav v šolskih klopeh. Po 
okoljevarstveni poti je začela 
stopati pred štirimi leti. »Na-
tanko se spomnim trenutka, 
ki mi je spremenil življenje. 
Gledali smo dokumentarni 
film o tem, kako pridobiva-
jo palmino olje in koliko goz-
dov uničijo v ta namen, in to 
se mi je takoj zdelo nespre-
jemljivo. Pri sebi sem skle-
nila, da izdelkov s palmi-
nim oljem ne bom kupova-
la in danes v trgovini skrbno 
pregledam deklaracije. Tudi 
starše opozarjam na to,« pra-
vi in pohvali svoje učitelje, da 
pri pouku večkrat govorijo o 
podnebnih spremembah, 

varovanju okolja in podob-
nih temah. 

Pove nam, da spremlja 
tudi lokalno politiko, a opa-
ža, da si župani in svetniki 
bojijo narediti spremembe, 
kot da ne vedo, da bi bile te 
spremembe le korak v pra-
vo smer. Zaveda se, da mora 
biti – če s prstom kaže na 
druge – sama dober zgled in 
dosledna pri stvareh, na ka-
tere opozarja. Zato poudar-
ja, da starše doma neneh-
no opozarja, naj kupujejo 
čim manj plastike, iz plas-
tenk vode ne pije, pitno vodo 
varčno porablja …

Želi si postati profesori-
ca zgodovine in ostati ak-
tivna državljanka, zato bo 
okoljske teme in poteze na-
ših politikov pozorno spre-
mljala še naprej.

Deklica pisala politiku
Ste za pitno vodo ali ne, se v pismu, ki ga je poslala državnemu svetniku, sprašuje 14-letna Kamničanka 
Tamara Tomanić, ki odločevalcem sporoča, da si mladi želijo čisto okolje in da je čas, da začnejo delati 
v našo korist.

Tamara Tomanić s plakatom, ki opozarja, da je čista pitna 
voda last planeta.

Tamara Tomanić, 14 let: »Naj se ljudje ne predajajo 
vladi in drugim politikom, če so ti na videz močnejši. 
Tudi mi smo lahko močni, če stopimo skupaj! In ne 
drži, da se nam, mladim, nič ne da.«

Kranj – Družba Krka je ob koncu lanskega leta imela 337,5 
milijona evrov bilančnega dobička. Po predlogu uprave in 
nadzornega sveta naj bi ga 156,1 milijona evrov namenili za 
dividende, 90,7 milijona evrov za druge rezerve iz dobička, 
enak znesek pa naj bi prenesli v prihodnje leto. Če bodo na 
skupščini 8. julija soglašali s tem predlogom, bodo delničarji 
prejeli po pet evrov bruto dividende na delnico.

V Krki predlagajo dividendo v višini petih evrov

Kranj – Vlada je na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Jožeta Podgorška na seji prejšnji teden za novega 
generalnega direktorja Agencije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja imenovala Mirana Miheliča, ki bo svoj petletni mandat 
začel 15. aprila. Mihelič dobro pozna delovanje agencije in 
ukrepe skupne kmetijske politike, saj je v času od novembra 
2018 do oktobra 2020 že bil direktor agencije. 

Miran Mihelič spet direktor agencije

Cveto Zaplotnik

Kranj – Eko sklad, Slovenski 
okoljski javni sklad, je v za-
četku aprila objavil nova jav-
na poziva za dodeljevanje 
spodbud socialno šibkim za 
energetsko obnovo njihovih 
stavb ter za zamenjavo sta-
rih kurilnih naprav z novimi 
na lesno biomaso. 

Pri energetski obnovi stavb 
bo sklad namenil spodbu-
de za toplotno izolacijo stre-
he ali stropa ter fasade, vgra-
dnjo energijsko učinkovitih 
oken in vhodnih vrat, poso-
dobitev sistema priprave to-
ple vode in za vgradnjo lo-
kalnega prezračevanja z vra-
čanjem toplote odpadnega 

zraka. Po novem bo spod-
bude možno uveljavljati za 
stavbe, zgrajene pred letom 
2003, pogoj pa je, da je vla-
gatelj najmanj eno leto pre-
jemnik denarne socialne po-
moči oziroma varstvenega 
dodatka. S finančno podporo 
naj bi socialno šibkim pokri-
li vse upravičene stroške na-
ložbe, podpora pa bo zna-
šala največ 9620 oziroma 
15.000 evrov. Tudi pri zame-
njavi starih kurilnih naprav 
z novimi na lesno biomaso 
naj bi spodbuda pokrila vse 
upravičene stroške investici-
je, nov javni poziv pa v pri-
merjavi s prejšnjim prinaša 
višjo spodbudo pri enosob-
nih kurilnih napravah. 

Spodbude socialno šibkim

Jasna Paladin

Domžale – Civilna zaščita 
Občine Domžale je v dob-
rem letu dni, odkar se tudi 
pri nas spopadamo z novim 
koronavirusom, v sodelova-
nju z različnimi organizaci-
jami, društvi in posamezni-
ki, predvsem pa Zdravstve-
nim domom Domžale, obli-
kovala odličen sistem, ki je 
bil osnova za vse nadaljnje 
ukrepe.

Lansko pomlad je Zdra-
vstveni dom Domžale postal 

ena od vstopnih ambulant za 
obravnavo pacientov občin 
Domžale, Mengeš, Lukovi-
ca, Moravče in Trzin, za me-
sec dni pa je prevzel tudi me-
dicinsko pomoč za občane 
Kamnika in Komende  ozi-
roma celotnega območja, ki 
ga pokriva Zdravstveni dom 
Kamnik. Vzpostavljen je bil 
izolacijski prostor za pre-
gled morebitnih okuženih 
pacientov. Pri zdravstvenem 
domu je bil vzpostavljen tudi 

»drive in« sistem testiranja. 
Po novem letu je Civilna zaš-
čita Občine Domžale sku-
paj z Zdravstvenim domom 
Domžale v Športnem parku 
pri drsališču postavila šotor, 
kjer so začeli testiranje s hi-
trimi testi, ki še vedno pote-
ka vsak dan v dopoldanskem 
času. 

Marca so del športnega 
parka na odredbo poveljni-
ka Civilne zaščite Domžale 
Marka Žagarja preuredili v 
prostor za izvajanje množič-
nega cepljenja, minuli teden 

pa so na lokaciji postavili še 
en šotor, ki ga je prispevala 
Občina Lukovica, in dodatni 
leseni hiški in zabojnik. »S 
povečanimi kapacitetami v 
t. i. cepilnem centru je tako 
Civilna zaščita Občine Dom-
žale Zdravstvenemu domu 
Domžale zagotovila pogoje, 
da se bo tedensko ob ustre-
zni količini cepiva lahko ce-
pilo okoli štiri tisoč posame-
znikov,« so zadovoljni na ob-
čini.

Postavili šotor  
za cepilni center
Civilna zaščita Občine Domžale je v športnem 
parku postavila šotor za cepilni center, v katerem 
bodo lahko cepili okoli štiri tisoč oseb tedensko. 

Cepilni center v Športnem parku Domžale / Foto: Občina Domžale


