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Spremembe treh  
davčnih zakonov
Država naj bi s spremembami treh 
davčnih zakonov pomagala go-
spodarstvu pri okrevanju po epi-
demiji covida-19 ter razbremenila 
davčne zavezance. Splošno olajša-
vo naj bi postopoma zvišala s 
3500 na 7500 evrov.

3

GORENJSKA

V Bohinju prenavljajo 
Gostišče Danica
V Bohinju zaključujejo obnovo 
Gostišča Danica. Odprtje objekta, 
v katerem bodo po novem na voljo 
tudi namestitvene kapacitete, na-
črtujejo za junij. Turistično druš-
tvo Bohinj za investicijo namenja 
več kot milijon evrov.
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KULTURA

Želja je hkrati navdih
V Mali galeriji Likovnega društva 
Kranj razstavlja njihov najstarejši 
član, akademski slikar Janez Rav-
nik z Bleda. Ob slikah iz zadnjega 
obdobja predstavlja tudi skulpture 
iz lesa. Ravnik pogreša več medse-
bojnega sodelovanja na Gorenj-
skem.
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ŠPORT

Kamničanke  
ubranile naslov
Odbojkarice Calcita Volleyja so v 
soboto še tretjič premagale ekipo 
Nova KBM Branik in se veselile 
petega naslova državnih prvakinj. 
Začele so slabo, gostje so vodile 
že z 2 : 0 v nizih, a potlej so doma-
činke zrežirale preobrat.
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VREME

Danes bo spremenljivo do 
pretežno oblačno. Jutri bo 
več sonca. Tudi v četrtek 
bo še spremenljivo vreme s 
popoldanskimi plohami. 

3/15 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih iz zbir
nih vlog je lani na Gorenj
skem pridelovalo krom
pir 1288 kmetijskih gospo
darstev na skupni površi
ni 724 hektarjev. Ob sicer 
dobrem pridelku, ki je na 
tržno usmerjenih kmeti
jah presegal 35 ton na hek
tar, je bilo približno 15 tisoč 
ton krompirja namenjenih 
za prodajo. Po podatkih, ki 
smo jih zbrali iz različnih 
virov, je bilo v skladiščih na 
začetku aprila še vedno več 
kot štiri tisoč ton lanskega 

krompirja, kar je velika koli
čina, še posebno glede na to, 
da je v trgovinah zdaj že na
prodaj uvoženi mladi krom
pir iz Egipta in da so nekateri 
trgovci ustavili ali upočasni
li nakup starega krompirja.

Za sedanje velike zalo
ge neprodanega krompirja 
je več razlogov. Kot ugotav
ljata Mirko Jenko, predse
dnik Združenja prideloval
cev krompirja GIZ Krompir 
in direktor KZ Cerklje, ter 
Matic Mustar, ki se v zadru
gi ukvarja z odkupom krom
pirja, so lani, v koronaraz
merah, nekateri vrtičkarji 

prvič posadili krompir, poja
vili pa so se tudi manjši pri
delovalci, ki so pridelova
li krompir za dom, sorodni
ke in sosede. Prav ta gospo
dinjstva so v prejšnjih letih 
kupovala krompir in ga upo
rabljala za pripravo dnevnih 
obrokov. V času epidemije 
so se zaprle tudi izobraže
valne ustanove in gostinski 
obrati, ki so sicer veliki po
rabniki krompirja. Prav tako 
ni bilo športnih prireditev, s 
tem je upadla tudi prodaja 
izdelkov iz krompirja – čip
sa, pomfrita ... 

Še velike zaloge lanskega krompirja
Gorenjski pridelovalci imajo v skladiščih še več kot štiri tisoč ton krompirja 
lanske letine. Zaloga je posledica lanske obilne letine, velikega uvoza in 
epidemije koronavirusne bolezni, zaradi katere so bili zaprti vrtci, šole ter 
gostinski obrati, ki so veliki porabniki krompirja.

Peter Grašič iz Strahinja je eden od gorenjskih pridelovalcev krompirja s precejšnjimi 
zalogami lanskega krompirja. / Foto: Gorazd Kavčič413. stran

Priloga:   Kranjčanka

Novincu Jakopičeva 
nagrada
Podelili so dve enakovredni nagradi Riharda 
Jakopiča za življenjsko delo: slikarju in pedagogu 
Francu Novincu in slikarki Mileni Usenik.49. stran

Simon Šubic

Tržič, Kokra – Zahtevne raz
mere v gorah, kjer je sneg 
povečini trd in zbit ter je 
podlaga ponekod ledena, 
spet drugje pa je lahko na
pihan sneg, so minuli konec 
tedna povzročile dve smrtni 
nesreči. V petek se je v sever
ni steni Storžiča smrtno po
nesrečila turna smučarka, v 
soboto pa na Kalški gori alpi
nist. Obe nesreči sta se zgo
dili zaradi zdrsa. 

V petkovi nesreči na Stor
žiču je umrla še ne štiride
setletna škofjeloška zobo
zdravnica in vsestranska 
športnica Neža Osovni
kar, sestra nekdanjega vr
hunskega atleta Matica 

Osovnikarja. V Gorski reše
valni zvezi Slovenije (GRZS) 
so razložili, da so tri turne 
smučarke z vrha Storžiča 
smučale v smeri Petega žre
la, pri čemer je eni smučar
ki zdrsnilo in je padla čez se
verno steno Storžiča v sme
ri Črnega grabna. Aktivira
nih je bilo deset reševalcev 
Gorske reševalne službe Tr
žič ter združena ekipa GRZS 
in Helikopterske nujne me
dicinske pomoči ob pomoči 
helikopterja Slovenske voj
ske. Ponesrečeno smučarko 
so našli in jo s helikopterjem 
prepeljali pristojnim služ
bam, tržiški gorski reševal
ci pa so drugi dve turni smu
čarki pospremili v dolino.

Gore konec tedna vzele dve življenji
V severni steni Storžiča se je smrtno ponesrečila zobozdravnica Neža Osovnikar iz Škofje Loke, na 
Kalški gori pa alpinist Ivan Tomašić. V gorah letos umrlo že osem gornikov.

Dežurna ekipa gorskih reševalcev je s posadko helikopterja 
Slovenske vojske minuli konec tedna dvakrat poletela v 
gore zaradi smrtnih nesreč. / Foto: arhiv GG

Franca Novinca označuje edinstven likovni slog. / Foto: Igor Kavčič

412. stran



2 Gorenjski glas
torek, 20. aprila 2021AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MILOJKA ZALOKAR s Hrušice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Delo na vrtu

Danes nadaljujemo objavo prispevkov naročnikov na temo 
dela na vrtu. Po pričakovanjih se je med prvimi oglasila naša 
naročnica upokojena profesorica Majda Pogačnik iz Kranja, 
za katero vemo, da ji vrt veliko pomeni, izjemno spretna pa 
je tudi v pisanju. Svoje izkušnje, nasvete in misli o vrtnarjenju 
je z lično pisavo zapisala na roko.

Na vrt prihaja pomlad

Sem naročnica in bralka Gorenjskega glasa, velika ljubiteljica 
knjig pa tudi vrta in rož. Vrt je moj mali raj. Ljubezen do njega 
imam že v genih. Doma sem iz majhne vasice Zasip pri Bledu, 
kjer skoraj z vsake hiše visijo slapovi cvetja. Očarali so tudi 
slovensko pesnico Vido Jeraj, nekdanjo učiteljico iz Zasipa. 
Svoje občudovanje je izlila v verze, ki se glase približno tako: 

Navzgor se širi rožmarin, 
navzdol se nagelj vije,
na okence zagrnjeno
večerno sonce sije.

Ti nageljni, ta rožmarin,
za okna, polna sonca,
takih nima ves ta svet,
pa pojdi tja do konca.

Spomnim se, kako je 
moj oče naštel 152 di-
šečih cvetov gorenjskih 
nageljnov, kako smo 
morali najprej poskrbe-
ti zanje in za oleandre 
in vrtnice, ki so rasle ob 
ograji »gartlca«, in to v času, ko voda še ni tekla iz pipe, am-
pak smo jo nosili iz korita, ki ni stalo ravno pri hiši. Spomnim 
se, kako sem kot otrok slišala, da je hiša brez rož kot deklica 
brez srca. Kar sem se kot Janezek naučila, to sedaj kot Janez 
znam. Tudi moja sinova sta ljubitelja narave, četrta generacija 
pa je moj 17-letni vnuk, ki se je neverjetno zagrizel v moj vrt. 
Na njem so se izpod snega najprej pojavile snežnice, nežne, 
nizke, rumene cvetke, trajnice, ki so obarvale celo gredo. Nad 
njimi so se navdušile tudi nekatere prijateljice, ki sem jim jih z 
veseljem podarila. Več kot sem jih dala, več jih je bilo. Snežnice 
smo lahko videli tudi v oddaji Na vrtu. Na vrtu vedno sadimo 
rože tako, da celo leto kaj cvete. Jeseni smo v plastične, luknja-
ste posode posadili narcise in raznobarvne tulipane in jih dali 
v zemljo. Tako smo jih zavarovali pred krti, razporedili smo 
jih po vrtu, ko bodo odcveteli, jih bomo potegnili iz zemlje in 
pustili čebulice dozoreti, na prazna mesta pa posadili drugo 
cvetje. Poseben obred pri nas je trata. Najprej smo jo obdelali 
z električnim prezračevalnikom, ki zemljo prezrači, zrahlja in 
odstrani suho travo v zbirni koš. Nato smo se lotili mahu, travo 
opleli, sedaj jo bomo pognojili, nato pa pleli, kosili, po potrebi 
zalivali in jo vsak dan občudovali. Imamo dva kompostnika. 
Upoštevamo, kaj sodi vanj, skrbno ravnamo z odpadki, zato 
nam ga ni treba več sejati. Celo leto zbiramo jajčne lupine, 
z zdrobljenimi preganjamo polže, kot gnojilo uporabljamo 
tudi pepel, ki se kar dobro obnese. Smo zeliščarji. Mešamo 
želodčni, pomirjevalni čaj, domačo čajno mešanico itn. Gleda-
mo televizijsko oddajo Narava zdravi. Zasadili smo zdravilne 
rastline: meto, meliso, ameriški slamnik, ognjič, majaron, ma-
terino dušico, rožmarin, sivko, koprive – te uporabljamo tudi v 
kulinariki. Sejemo solato, ki se imenuje štirje letni časi. Posejali 
smo jo jeseni, nismo je pokrili, pa jo imamo celo leto. Prvo 
seme smo dobili v Žireh, letos pa sem ga videla tudi v Kaliji. 
Posebno veselje imam z rožo tolstica, imenuje se tudi denarci, 
saj predstavlja simbol blagostanja. Japonci jo namestijo pred 
vhod v hišo, ker verjamejo v njeno čudežno moč. Vinsko trto in 
enkratno češpljo mi je obrezal, očistil mahu in zaščitil sosed. 
Poleg vrta so nekateri moji sosedje neprecenljivo bogastvo. 
Kdor ima rad knjige in vrt, mu nikoli ni dolgčas. Rožice res nič 
ne prinašajo, ampak oči in srce razveseljujejo in nas pomirjajo. 
Pri delu na vrtu z vnukom tudi sklanjava, spregava, bogativa 
besedni zaklad in tako dodava k učenju na daljavo še kaj. Če 
morete, pohitite na vrt in si polepšajte dan!

Tolstica oziroma drevo denarja

Mateja Rant

Žiri – Še pretekli teden so 
imeli v Žireh največji delež 
cepljenih s prvim odmer-
kom, včeraj jih je sicer pre-
hitela občina Bohinj s 23,9 
odstotka cepljenih, saj se 
te številke dnevno spremi-
njajo. Med občinami z naj-
večjim deležem cepljenih 
z drugim odmerkom pa je 
bila včeraj na drugem mes-
tu celo na ravni države obči-
na Bled, kjer je ta odstotek 
znašal 11,8 odstotka. Uspeš-
no strategijo cepljenja pre-
bivalcev Žirov je pojasnil 
zdravnik Jaka Strel iz Am-
bulante družinske medici-
ne Arcus Medici.

»Naša osnovna logika je 
bila precepiti čim več ljudi 
v čim krajšem času; glede 

na to, da se je nacionalna 
strategija cepljenja vsakote-
densko spreminjala, pa smo 
se temu tedensko prilagajali 
tudi sami,« je razložil Strel. 
Tako so v marcu pripravili 
t. i. cepilno soboto, ko so ob 
pomoči krajevnega Rdečega 
križa in Civilne zaščite cepi-
li okrog štiristo ljudi. »To je 
bilo še v času, ko je bilo mo-
goče naročiti toliko cepiv, 
kot je bilo interesa. Mi smo 
poskrbeli, da smo hitro se-
stavili seznam ljudi, ki se že-
lijo cepiti, na podlagi tega pa 
smo javili tudi svoje potrebe 
po cepivih.« V ambulanti Ar-
cus Medici so se namreč hit-
ro organizirali in začeli lju-
di spodbujati k cepljenju in 
tudi zdaj se še naprej trudijo 
vsak teden precepiti čim več-
je število ljudi. »Ob četrtkih 

in petkih cepimo tudi po sto 
ljudi na dan,« je pojasnil 
Strel. Obenem so optimizi-
rali tudi organizacijo in sam 
postopek cepljenja, da lah-
ko v čim krajšem času cepi-
jo čim večje število ljudi, ob 
tem pa ni gneče v čakalni-
ci, čeprav morajo ljudje po 
cepljenju počakati v čakalni-
ci še 15 minut. »Dobro smo 
se pripravili tako organiza-
cijsko kot procesno. Celo pri 
vnašanju podatkov v register 
cepiv smo našli bližnjice v 
programu, da to ne traja pre-
dolgo,« pravi Strel. Dodaten 
razlog, da so v Žireh tako us-
pešni pri cepljenju, pa Strel 
vidi tudi v tem, da imajo dol-
go tradicijo preventivnih ak-
cij, na katere se ljudje dobro 
odzivajo. »Skozi zdravstve-
no preventivo smo veliko v 

stiku z ljudmi,« pojasni in 
potrdi, da jim tudi zato naj-
brž bolj zaupajo.

Po zadnjih podatkih je 
precepljenost starejših od 
šestdeset let v Žireh 90-od-
stotna glede na število ljudi 
na seznamu, glede na števi-
lo vseh opredeljenih pacien-
tov v ambulanti Arcus Me-
dici pa skoraj 70-odstotna. 
Najvišji delež precepljenih 
je v starostni skupini od 70 
do 75 let, kjer so cepili že sko-
raj vse osebe s seznama, gle-
de na število njihovih opre-
deljenih pacientov pa delež 
znaša 84 odstotkov. »Manj-
ša odzivnost glede prijav na 
cepljenje je v starostni sku-
pini od 18 do 65 let, zato smo 
svojo strategijo zdaj usmeri-
li v nagovarjanje teh obča-
nov,« je še dodal Strel.

Na cepljenje so se dobro pripravili
Na širšem Gorenjskem so po deležu cepljenih med najuspešnejšimi tudi v občini Žiri, kjer je včeraj 
delež cepljenih s prvim odmerkom znašal 23,4 odstotka.

Suzana P. Kovačič

Kranj – V peti posodobljeni 
verziji nacionalne strategi-
je cepljenja proti covidu-19 
so v prednostno skupino za 
cepljenje skupaj s skupino 
nad šestdeset let starosti po 
novem uvrščeni maturanti. 
Prijave na prostovoljno cep-
ljenje so maturanti morali v 
kratkem času že opraviti v 
pristojnih zdravstvenih do-
movih v občini svojega pre-
bivališča. Cepiti jih bodo za-
čeli ta petek. 

V Zdravstvenem domu 
(ZD) Škofja Loka se je vče-
raj do enajste ure dopoldan 
na cepljenje prijavilo več kot 
sto maturantov, kar je direk-
tor ZD dr. Aleksander Ste-
panović ocenil kot dober od-
ziv. V ZD Kranj so včeraj do 
poldneva, ko se je iztekel 
rok za prijave, prejeli okrog 
240 prijav maturantov po 
e-pošti, niso pa še imeli po-
datka, ali so katere srednje 
šole prijave zbirale same. V 
ZD Jesenice so včeraj do pol-
dneva prejeli 61 prijav. Želja 
je, da maturantom s ceplje-
njem omogočijo, da se bodo 
lahko v čim bolj sproščenem 
in varnem okolju pripravlja-
li na zrelostni izpit. Gene-
ralna direktorica Direktora-
ta za javno zdravje na mini-
strstvu za zdravje mag. Ve-
sna Kerstin Petrič je k nedav-
ni predstavitvi posodobljene 
strategije cepljenja še doda-
la, da so višje v prednostno 

skupino uvrščeni tudi star-
ši posebej kronično bolnih 
otrok. 

Glede razdeljevanja cepi-
va proti covidu-19 na nivo-
ju OZG v tem tednu je dr. 
Stepanović, tudi strokovni 
direktor OZG povedal, da 
bodo za cepiva mRNA (Pfi-
zer in Moderna) lahko rea-
lizirali vsa naročila za dru-
ge odmerke in približno 72 
odstotkov naročil za prvi od-
merek za osebe, stare nad 
šestdeset let, ter posebej 
ranljive kronične bolnike. 
Za vektorsko cepivo (Astra-
Zeneca) bodo naročila rea-
lizirana v celoti. Cepivo bo 
razdeljeno sorazmerno gle-
de na naročila, je še poudaril 
Stepanović. 

Včeraj je začel veljati vlad-
ni odlok, s katerim se ob 
upoštevanju sklepa Ustav-
nega sodišča določa izjema 
od splošne prepovedi sho-
dov. Dovoljeno je zbiranje 
ljudi na organiziranih jav-
nih shodih pod pogoji, ki jih 
določa Zakon o javnih zbira-
njih (na podlagi prijave pri-
stojni policijski postaji ozi-
roma dovoljenja upravne 
enote). Zgornje število ude-
ležencev shodov je omeje-
no na sto; v zaprtih prosto-
rih na enega udeleženca 
na trideset kvadratnih me-
trov in z obvezno masko, 
na prostem na enega ude-
leženca na deset kvadratnih 
metrov, medosebna razda-
lja pa mora biti najmanj 1,5 

metra. Zahtevana razdalja 
in merilo števila udeležen-
cev na kvadratni meter se 
ne upoštevata, če gre za ose-
be iz skupnega gospodinj-
stva. Drugih sprememb gle-
de omejitev zbiranja (poro-
ke, prireditve) in gibanja do 
včeraj ni bilo.

Preglejmo še epidemio-
loške razmere. Delež pozi-
tivnih izvidov testiranj na 
okužbo s koronavirusom je 
bil v nedeljo 14,6-odstoten, 
pred tednom dni je bil na 
isti dan delež pozitivnih iz-
vidov 19,3-odstoten. Sedem-
dnevno povprečje okužb na 
državni ravni je včeraj zna-
šalo 785 in je bilo še nekoliko 
nižje kot v soboto in nedeljo. 

Vodja svetovalne strokov-
ne skupine za covid-19 na 
ministrstvu za zdravje doc. 
dr. Mateja Logar je včeraj 
ocenila, da se razmere v splo-
šni populaciji umirjajo, kar 
je posledica zaustavitve jav-
nega življenja med veliko-
nočnimi prazniki v kombi-
naciji s cepljenjem, žal pa se 
ta učinek še ne kaže v bolni-
šnicah. V bolnišnični oskr-
bi je bilo včeraj 652 covidnih 
bolnikov, od tega v intenziv-
ni negi 157. Včeraj je umr-
lo sedem covidnih bolnikov. 
Pozvala je, da moramo kljub 
sproščanju številnih dejav-
nosti upoštevati dodatne hi-
gienske ukrepe, ki jih izva-
jamo sami (maska, razkuže-
vanje rok, medosebna raz-
dalja, prezračevanje ...).

Odziv maturantov na cepljenje
Epidemiološke razmere so se nekoliko umirile v splošni populaciji, v bolnišnicah še ne. Dovoljeni 
so organizirani javni shodi do sto ljudi. V petek začnejo proti covidu-19 cepiti maturante. Iz nekaj 
gorenjskih zdravstvenih domov nam je uspelo pridobiti podatke o nameri za cepljenje in so kar 
spodbudni. 

Včeraj so se v osmih statističnih regijah, med njimi je 
gorenjska, odprle terase gostinskih lokalov med 7. in 19. 
uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. 
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Za zamejevanje širjenja 
okužb s koronavirusom 
naj bi odslej potekalo 

tudi samotestiranje dijakov 
in učencev zadnjega triletja v 
šoli. Samotestiranje za dijake 
bi se pravzaprav moralo začeti 
že pretekli petek, a so začetek 
prestavili zaradi zamud pri 
dobavi testov. Samotestiranje je 
predvideno enkrat na teden, in 
sicer zjutraj po prihodu v šolo. 
Učenci ali dijaki, pri katerih bi 
bil test pozitiven, bi morali oditi 
domov, vsak pozitiven test pa bi 
nato preverili še s PCR-testom. 
Samotestiranje bo po zatrjeva-
nju pristojnih potekalo po nein-
vazivni metodi z brisom nosu. 

Pred časom sem tako tudi 
sama kot mama osmošolca 
od njegove razredničarke do-
bila obvestilo, da poteka in-
formativno zbiranje podatkov 
o učencih, ki bi se želeli pro-
stovoljno samotestirati. Priz-
nam, da nisem oklevala niti 
za trenutek, saj verjamem, da 
moramo ta čas prav vsi prev-
zeti odgovornost, da učenci in 
dijaki šolanje nadaljujejo v šol-
skih prostorih, ne na daljavo. 
Vse pogostejša so namreč tudi 
opozorila strokovnjakov s pod-
ročja otroške psihiatrije, da je 
epidemija pri številnih otrocih 
poglobila njihove stiske, kar se 
odraža tudi v naraščanju šte-
vila otrok in mladostnikov, ki 
potrebujejo ambulantno obrav-
navo. Zato upam, da bodo to 
imeli v mislih tudi starši, ki so 
prepričani, da bi bilo to, da se 
otroci s palčko popraskajo po 
nosu, prevelik poseg v njihovo 

telo. Tako kot vsak otrok – in, 
priznajmo, tudi marsikateri 
odrasli – si verjetno tudi njihov 
kdaj s prstom vrta po nosu ... 

Mogoče bi drugače kot ob 
samotestiranju malo dlje po-
mišljala ob dilemi, ki se zdaj 
pojavlja glede cepljenja matu-
rantov. Tudi v tem primeru 
pa po mojem koristi odtehtajo 
morebitna tveganja neželenih 
učinkov. Moji pomisleki gredo 
predvsem v smeri, da bi s tem 
za cepivo morebiti prikrajšali 
koga, ki ga bolj potrebuje za-
radi večje ogroženosti. A se ob 
tem spomnim besed znanke, ki 
je bila pred dnevi kot del kri-
tične infrastrukture cepljenja 
pred svojim precej starejšim 
partnerjem. A je njene dvome 
razblinil s tem, da ji je pojas-
nil, da ima sam prav majhne 
možnosti, da bi se okužil, in da 
največje tveganje zanj predsta-
vlja prav ona, ki hodi v službo. 
In podobno bi verjetno morali 
razmišljati tudi maturanti in 
izkoristiti privilegij, ki se jim 
ponuja. Ker to, da se ti ponudi 
priložnost za cepljenje v času, 
ko cepiva še vedno ni dovolj, 
je po mojem mnenju vsekakor 
privilegij, ki se ga nekateri oči-
tno ne zavedajo in so se mu za-
vestno odrekli. Na žalost tudi 
mnogi v šolstvu, pa čeprav je 
tudi to eno od zagotovil, da jim 
bo v šolah šolsko leto vendarle 
do konca uspelo izpeljati v učil-
nicah. Maturantom pa bodo s 
tem omogočili tudi nekoliko 
bolj sproščeno poletje, ki si ga 
po vsem stresu, ki so mu bili iz-
postavljeni, zagotovo zaslužijo.

Brez oklevanja

KOMENTAR
Mateja Rant

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na ministrstvu za 
finance so pripravili spre-
membe in dopolnitve treh 
davčnih zakonov, in sicer o 
dohodnini, o davku na do-
dano vrednost in o davku od 
dohodka pravnih oseb, jih 
dali v medresorsko uskla-
jevanje in jih objavili na 
e-upravi, kjer jih zainteresi-
rani lahko pogledajo in jih 
do konca meseca tudi ko-
mentirajo. Po obravnavi na 
vladi in v državnem zboru 
naj bi spremembe predvi-
doma začele veljati v začet-
ku prihodnjega leta. Predla-
gane rešitve so po pojasni-
lih ministrstva dolgoročno 
pomembne za rast in razvoj 
gospodarstva. Gospodar-
stvo bodo spodbudile k do-
datnemu investiranju, po-
sameznike, med njimi tudi 
visoko izobražene, pa bodo 
davčno razbremenile.

Zvišanje splošne olajšave

Pri zakonu o dohodnini 
naj bi v okviru davčne raz-
bremenitve dohodkov iz 
dela splošno olajšavo posto-
poma, do leta 2024, zvišali s 
3500 na 7500 evrov, ponov-
no uvedli usklajevanje olaj-
šav in davčnih osnov s koe-
ficientom rasti cen, znižali 
davčno stopnjo v najvišjem 
(petem) dohodninskem ra-
zredu s 50 na 45 odstotkov 
ter pri izplačilu za poslovno 
uspešnost spremenili viši-
no neobdavčenega dela. Pri 
tem izplačilu naj bi neob-
davčeni del ohranili v viši-
ni povprečne mesečne pla-
če zaposlenih v Sloveniji, 
dodali pa naj bi možnost, 
da bi v primeru, če bi bilo 

to za delavca ugodnejše, ne-
obdavčeni del znašal do vi-
šine povprečne mesečne 
plače delavca v zadnjih dva-
najstih mesecih. 

Nižja obdavčitev 
dohodkov iz kapitala

V okviru davčne razbre-
menitve dohodkov iz kapita-
la naj bi pri obdavčitvi obre-
sti, dividend in dobičkov iz 
kapitala davčno stopnjo zni-
žali s 27,5 na 25 odstotkov, 
obdobje imetništva kapitala, 
po katerem zavezancem pri 
prodaji ne bi bilo treba pla-
čati dohodnine od dobička 
iz kapitala, skrajšali z 20 na 
15 let, pri oddajanju premo-
ženja v najem znižali davč-
no stopnjo s 27,5 na 15 od-
stotkov in odstotek normi-
ranih stroškov s 15 na 10 od-
stotkov. Zavezanci se bodo 

lahko sami odločili, ali bodo 
dohodke iz oddajanja pre-
moženja v najem in dohod-
ke iz kapitala vključili v letno 
davčno osnovo. 

Seniorska olajšava

Za upokojence, starejše od 
sedemdeset let, naj bi uvedli 
seniorsko olajšavo v znesku 
1500 evrov, spremenili izra-
čunavanje in plačevanje do-
hodnine od pokojnin ter op-
rostili plačilo dohodnine od 
družinskih pokojnin in od 
izplačil iz šolskih skladov 
za predšolske otroke, učen-
ce, dijake in študente. Pri ob-
davčitvi dohodkov iz dejav-
nosti naj bi za nekatere olaj-
šave znižali davčne osnove 
ter uvedli nove olajšave za 
vlaganja v zeleni in digital-
ni prehod. Boniteto za upo-
rabo osebnega motornega 

vozila na električni pogon za 
zasebne namene naj bi zni-
žali na nič.

Račun le na zahtevo 
kupca

Kaj prinašajo spremem-
be zakona o davku na doda-
no vrednost (DDV)? Po pre-
dlaganem zakonu bo kupec 
dobil račun v papirni obliki 
le, če ga bo zahteval. Odbi-
tek DDV bo možno uveljav-
ljati tudi za osebna vozila za 
opravljanje dejavnosti, a le 
za vozila brez izpustov oglji-
kovega dioksida. Pri prvem 
obračunu DDV davčnim za-
vezancem ne bo več treba 
predložiti seznama prejetih 
in izdanih računov. Ukinili 
naj bi tudi prag za obvezen 
vstop kmetov v sistem DDV, 
ohranili pa naj bi možnost 
uveljavljanja pavšalnega na-
domestila ali prostovoljnega 
vstopa v sistem DDV.

Olajšava za vlaganja v 
zeleni in digitalni prehod

Poglejmo še glavne pre-
dlagane spremembe zakona 
o davku od dohodka pravnih 
oseb. V zakon naj bi vklju-
čili zahteve evropske direk-
tive glede izogibanja dav-
kov, določili višjo olajšavo za 
donacijo za športne name-
ne, uvedli novo olajšavo za 
vlaganja v zeleni in digital-
ni prehod (znižanje davčne 
osnove za štirideset odstot-
kov), nadgradili olajšavo za 
zaposlovanje, določili višjo 
olajšavo za izvajanje praktič-
nega dela v strokovnem iz-
obraževanju ter uvedli pre-
hodno ureditev za rezervaci-
je za pokojnine, za odpravni-
ne ob upokojitvi in za jubilej-
ne nagrade. 

Spremembe davčnih zakonov
Na ministrstvu za finance so pripravili spremembe treh davčnih zakonov, s katerimi naj bi pomagali 
gospodarstvu pri okrevanju po epidemiji covida-19 ter razbremenili davčne zavezance.

Zvišanje splošne olajšave naj bi prejemnikom povprečne 
plače prineslo na leto tisoč evrov dodatnih prejemkov. 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Direktor službe Dr-
žavne volilne komisije 
(DVK) še naprej ostaja Du-
šan Vučko, so sklenili člani 
DVK in mu potrdili mandat 
do leta 2026.

Dušan Vučko je bil v prete-
klosti policist, pomočnik ko-
mandirja Policijske postaje 
Radovljica, inšpektor za po-
sebne naloge na inšpektora-
tu policije pri Upravi za not-
ranje zadeve Kranj, sekre-
tar poslanske skupine LDS 
v državnem zboru (v enem 
od mandatov je bil tudi po-
slanec), bil je tajnik in nato 
direktor občinske uprave 
Občine Bohinj, nadome-
stni član Državne volilne 

komisije, generalni direktor 
direktorata za upravne not-
ranje zadeve Ministrstva za 
notranje zadeve, od leta 2011 
je direktor DVK.

Vučko, ki že letos izpol-
njuje pogoje za upokojitev, 
saj ima iz časov dela v poli-
ciji beneficiran delovni staž, 
bo torej nadaljeval petletni 

mandat. Zagotovil je, da ga 
bo oddelal do konca, če pa bi 
se čez čas odločil za odhod, 
to zagotovo ne bi bilo med 
volitvami, komisijo pa bi ob-
vestil dovolj zgodaj, da se iz-
peljejo vsi postopki za javni 
natečaj za novega direktor-
ja službe.

Končati želi tudi zače-
te projekte, med njimi pro-
jekt enotnega informacij-
skega sistema podpore volit-
vam in referendumom, ki je 
v izdelavi in za katerega pri-
čakujejo, da bo končan do 
konca leta. Največji projekt 
pa so volitve, te bodo že pri-
hodnje leto: lokalne in par-
lamentarne, volitve predse-
dnika republike in volitve v 
državni svet. 

Dušan Vučko nadaljuje mandat

Dušan Vučko / Foto: Gorazd Kavčič
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Urša Peternel

Begunje – V KS Begunje 
opozarjajo na številne pro-
bleme, zlasti na področju 
urejanja prostora, za katere 
si želijo, da bi jih Občina Ra-
dovljica prepoznala in tudi 
uredila, je povedala predse-
dnica KS Marija Hrovat.

Seznam je dolg, med dru-
gim v KS opozarjajo, da je 
nujna sprememba OPPN 
za center Begunj, ki bi med 
drugim prinesla tudi ustre-
znejšo lokacijo za trgovi-
no. Ta je zdaj premajhna, 
stisnjena v prostor in nima 
ustreznih parkirnih mest. 
Problem predstavlja tudi 
prometna ureditev v okoli-
ci šole, letos naj bi se zače-
la izdelava projektne doku-
mentacije, nerešena pa osta-
ja cestna povezava med cen-
trom Begunj in Poddobra-
vo. Po besedah Hrovatove je 
nujna ureditev nadomestne 
povezave, ki pa jo je občina 
umaknila iz načrtov. »Kra-
jevna skupnost se z njenim 
umikom ne strinja, saj dru-
ge alternative nimamo,« po-
udarja. V KS tudi menijo, da 
bi ob obnovi ceste Begunje–
Hlebce–Lesce morali uredi-
ti tudi kolesarsko pot in pot 
za pešce. Opozarjajo še, da 
bi območje jugovzhodnega 
dela Zapuž in Dvorske vasi 
čim prej morali priključi-
ti na kanalizacijsko omrež-
je, sicer se v Dvorski vasi ni 

smiselno lotiti nujne obnove 
osrednje ceste.

Želijo tudi, da bi občina 
pripravila idejni načrt obno-
ve Rantzingerjeve vile, ki je v 
občinski lasti.

Glede Drage je KS že spre-
jela sklep, da se dolina zaš-
čiti. »Pripraviti je treba idej-
ni načrt ureditve. Krpin prav 
tako postaja obremenjena 
točka in zato je za zaščito do-
mačinov nujna omejitev ozi-
roma prepoved prometa na 

območju vodarne Mravlinc. 
Izdelana je projektna nalo-
ga, ki je osnova za nadaljnje 
delo. Vključuje ureditev par-
kirišč nasproti pokopališča v 
Dragi, umiritev prometa in 

namestitev zapornice, pla-
čljiva parkirišča, dovolilnice 
za domačine. Z vsemi pre-
dlogi je bila občina že sez-
nanjena,« je povedala Hro-
vatova.

Med drugimi nujni-
mi projekti je omenila še 

ureditev priključka na regi-
onalno cesto Mlaka, ki je bil 
že večkrat idejno narisan, 
a nikoli ni prišlo do uredi-
tve. »Priključek je zelo ne-
varen zaradi nepreglednos-
ti in je bil že vzrok prome-
tnih nesreč. Problematika 
čaka na reševanje že več kot 
deset let,« je dejala Hrovato-
va. Prav tako v KS pričaku-
jejo, da bo občina začela re-
konstrukcijo občinske ces-
te Zadnja vas–Mlaka–odsek 
Zadnja vas–Sv. Lucija. »Pri 
tem projektu so bile pobude 
podane na občino že v letu 
2015, vendar se še ni pre-
maknilo.« 

V zgornjem delu Begunj 
so nujne nadgradnja držav-
ne ceste, ureditev avtobus-
nega postajališča na Trati ter 
ureditev prehoda za pešce, 
označitev ceste od Žbogarja 
mimo blokov do šole za šol-
sko pot ter signalizacija za 
umiritev prometa. Prav tako 
v KS opozarjajo, da je nujna 
obnova državne ceste sko-
zi Slatno in zaradi varnosti 
otrok tudi gradnja pločnika. 
Opozarjajo še, da v Podgori 
tako trenutna kot načrtova-
na ureditev čiščenja komu-
nalne odpadne vode nista 
primerni. Slabo prečiščene 
komunalne vode iz greznic 
se zdaj izlivajo v potoke ali 
na nižje ležeča zemljišča, 
kar povzroča smrad in higi-
ensko neustreznost potokov 
oziroma okolja, opozarjajo.

Tudi Begunje se prebujajo
Zaradi številnih nerešenih problemov so se v KS Begunje povezali s KS Lesce pod sloganom Skupaj 
zmoremo več. Skupaj nameravajo aktivneje sooblikovati razvoj Lesc in Begunj z okoliškimi kraji.

Marija Hrovat, predsednica KS Begunje / Foto: Gorazd Kavčič

KS Begunje se je v prizadevanjih za rešitev težav 
povezala s KS Lesce pod sloganom Skupaj zmoremo 
več. Skupaj nameravajo aktivneje sooblikovati razvoj 
Begunj in Lesc z okoliškimi kraji. V zadnjem času 
se zato pojavlja vedno več razmišljanj, da bi bil v 
lastni občini razvoj Begunj in Lesc z okoliškimi kraji 
zagotovo hitrejši in enakomernejši. 

Urša Peternel

Begunje – Elanova divizija 
kompoziti že vrsto let sode-
luje z ajdovskim podjetjem 
Pipistrel, ki velja za eno naj-
uspešnejših podjetij na po-
dročju izdelave manjših le-
tal na hibridni in električni 
pogon na svetu. Tako bodo 
sodelovali tudi pri najnovej-
šem projektu Pipistrelovega 
brezpilotnega električnega 
letala, ki so ga razvili za ki-
tajski trg. 

V Begunjah bodo izde-
lovali kompozitne dele za 
omenjene letalnike. 

»Lahkotnost sodelovanja 
z ekipo Pipistrel, ki inovi-
ra in razvija vrhunske pro-
dukte, s katerimi premikajo 
mejnike in ustvarjajo priho-
dnost letalstva, nam je ved-
no v veselje in izziv. Jasna vi-
zija, žar in strast, ki jih izža-
revajo Ivo Boscarol in člani 
njegove ekipe, so edinstve-
ni in predstavljajo gonilo 
njihovih uspehov. V Elanu 

vedno pristopimo k sodelo-
vanju s takimi ekipami ter z 
veseljem in ponosom sode-
lujemo pri tako inovativnih 
projektih,« je povedala Polo-
na Zrimec, direktorica Divi-
zije Elan kompoziti. 

Ivo Boscarol, lastnik in di-
rektor podjetja Pipistrel, je 
ob tem dejal: »Dosedanje 
odlične izkušnje sodelova-
nja z Elanom, njihova fleksi-
bilnost prilagajanja in osva-
janja novih tehnologij so bili 
ključni za izbor Elana kot do-
bavitelja kompozitnih delov 
tovornega letalnika z navpič-
nim vzletanjem in pristaja-
njem. Za letalnik takšnih di-
menzij je ključna tako ime-
novana brezšivna tehnologi-
ja, ki jo Elan obvlada iz izku-
šenj izdelave kril za vetrne 
elektrarne.«

V diviziji Elan kompozi-
ti izdelujejo visokokakovo-
stne, inovativne in komple-
ksne kompozite za različne 
industrije, zlasti za vetrno 
industrijo in trg avtodomov.

Elan sodeluje s 
Pipistrelom
Begunjska družba Elan kompoziti sodeluje pri 
projektu brezpilotnega električnega letala, ki ga je 
Pipistrel razvil za kitajski trg. 

Urša Peternel

Jesenice – Ker se predstavni-
ki pobratenih mest Jeseni-
ce in Nagold letos niso mog-
li srečati osebno, so v petek 
pripravili virtualno srečanje. 
»Na prijateljske vezi in sode-
lovanje niti v času korone ne 
smemo pozabiti,« sta bila 
enotna župana Blaž Račič in 
Jürgen Großmann ter pou-
darila odlično sodelovanje 
med mestoma, ki sta pobra-
teni od leta 1994. Na dogod-
ku so uradno odprli virtual-
no fotografsko razstavo fo-
tografskih društev iz obeh 
mest, ki si jo je mogoče ogle-
dati na spletnih straneh 
obeh občin. Kot je ob tem 
dejal jeseniški župan Račič, 

je zelo pomembno, da v teh 
težkih časih ne pozabimo na 
umetnost. »V zadnjem letu 
nismo mogli hoditi v gleda-
lišče, na koncerte, v muzeje. 
A ne smemo pozabiti, da je 
tudi umetnost nepogrešljiv 
del naših življenj,« je spom-
nil. Oba župana sta izrazila 
veselje, da sodobne tehnolo-
gije omogočajo tudi sodelo-
vanje na daljavo. »Ne more-
mo se videti v živo, a svoje ve-
liko prijateljstvo ohranjamo 
s pomočjo interneta,« je de-
jal župan Nagolda in izrazil 
upanje, da bodo razmere že 
kmalu omogočale, da se sre-
čajo tudi osebno. Dogodka 
so se udeležili tudi predstav-
niki obeh fotografskih dru-
štev in kolesarjev obeh mest.

Virtualno srečanje Jesenic 
in Nagolda

Jeseniški župan na virtualnem srečanju z županom Nagolda

Suzana P. Kovačič

Naklo – Čistilna akcija v na-
kelski občini je bila v soboto, 
pobudo zanjo sta dala Turi-
stično društvo Naklo in Lo-
vska družina Udenboršt. Le-
tos se je v akcijo vključila tudi 
Komisija za zdravo okolje, ki 
deluje v okviru občinskega 
Odbora za zaščito in reševa-
nje. »Tako je akcija potekala 
usklajeno po vsej občini. Na 
delovni akciji se nam je prid-
ružilo 238 prostovoljcev. Ve-
liko veselje je bilo gledati sta-
rejše in mlajše, kako mamice 
in očetje, stare mame in sta-
ri očetje skupaj z otroki pobi-
rajo nesnago iz našega oko-
lja. Takšna vzgoja bo pri na-
ših najmlajših zagotovo pus-
tila sledi in bodo, ko bodo od-
rastli, ravnali odgovorneje. Z 

velikim veseljem ugotavlja-
mo, da je nesnage v okolju 
vsak dan manj, in tudi letos 
je bilo manj smeti kot pred 
leti. Zahvaljujemo se vsem 
društvom (turistična, špor-
tna, kulturna, gasilska, eko-
loška ..., lovskima družina-
ma) in vsem posamezni-
kom, ki ste se nam pridruži-
li. Nabrali smo za dva velika 
kontejnerja smeti (dvakrat 
po 16 kubičnih metrov),« je 
delovno akcijo strnil doma-
či župan Ivan Meglič in do-
dal poziv vsem tistim, ki še 
vedno odmetavajo nesnago 
v naravo, da naj vendar upo-
števajo prošnje, da ohrani-
mo naravo čisto tudi zanam-
cem. Župan je še poudaril, 
da so v akciji upoštevali na-
vodila stroke za preprečeva-
nje okužb s koronavirusom, 

zato tudi ni bilo skupnih zbo-
rov pred začetkom in ob kon-
cu akcije, ampak so prosto-
voljci zbirali ločeno na več 
krajih po posameznih va-
seh, zaščitno opremo pa so 
jim dostavljali poverjeniki. 

Akcija je potekala v vseh 
vaseh nakelske občine, že 

tradicionalno tudi v Podbrez-
jah v okolici kulturnega 
doma in Tabora ter nogo-
metnega igrišča v organiza-
ciji TVD Partizan Podbrez-
je, Gorenjskega ekološkega 
in turističnega društva Ma-
tijovc in Zveze ekoloških gi-
banj Slovenije.

Občina Naklo polepšana in očiščena
Čistilna delovna akcija je potekala usklajeno po celi nakelski občini in ob upoštevanju navodil stroke za 
preprečevanje okužb s koronavirusom. »Z velikim veseljem ugotavljamo, da je nesnage v okolju vsak 
dan manj, in tudi letos je bilo smeti manj kot pred leti,« je poudaril župan Ivan Meglič. 

Akcija je potekala v vseh krajih nakelske občine, odzvalo se 
je veliko prostovoljcev. / Foto: arhiv Ivana Megliča
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OBČINA  CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Cerklje  
na Gorenjskem objavljen

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
 »VIŠJI SVETOVALEC – za pravne zadeve«.

Na podlagi objave na https://www.cerklje.si vas ob  
izpolnjevanju pogojev vabimo k prijavi.

Župan
 Franc Čebulj l.r.

ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE
Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Na podlagi 10. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Zavod za turizem Cerklje (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 4/2012, 1/2014, 4/2016), 19. in 
20. člena Statuta Zavoda za turizem Cerklje ter v skladu s 
sklepom, sprejetim na 22. seji Sveta Zavoda, dne 26. 4. 2021, 
Svet Zavoda razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA TURIZEM CERKLJE«

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še naslednje pogoje:

 ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo,
 ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju turizma,
 

 ima organizacijske sposobnosti, kar dokazuje s svojim 
preteklim delom,

 izkazuje znanje dveh svetovnih jezikov,
 izkazuje znanje uporabe informacijskih tehnologij,
 da je državljan Republike Slovenije,
  ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega deja-

nja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne sme biti ob-
sojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev

 
 zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti,

 izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom.

Kandidat mora predložiti program dela za mandatno ob-
dobje 4 let in vizijo razvoja turizma v občini Cerklje na Go-
renjskem.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za mandat-
no dobo 4 let.

Pisno prijavo z življenjepisom, opisom dosedanjih izkušenj, 
programom dela in vsemi dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev je treba poslati najkasneje v 20 dneh od obja-
ve razpisa v časopisu Gorenjski glas. Prijave je treba posla-
ti v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za turizem Cerklje, Trg 
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: 
»Svet zavoda – prijava na razpis za direktorja – ne odpiraj«.

Številka: 110-01/2021-01
Datum: 20. 4. 2021                              Predsednica Sveta Zavoda
                                                                                 Stanislava Rozman l.r.

Tržič – Dom Petra Uzarja Tržič s partnerjema OZG, eno-
to Zdravstveni dom (ZD) Tržič, in Lekarno Deteljica izvaja 
projekt Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izva-
jalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za sta-
rejše, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evrop-
skega socialnega sklada. Projekt je namenjen starejšim od 
65 let, ki niso prejemniki storitev osebne asistence in imajo 
stalno ali začasno prebivališče v občini Tržič in potrebujejo 
pomoč druge osebe pri osnovnih in podpornih opravilih ali 
zaznavajo pešanje telesnih, funkcionalnih ali kognitivnih 
sposobnosti. Storitve so za upravičence brezplačne. Oce-
njujejo, da bo v projekt do konca junija 2022 vključenih 
najmanj dvesto uporabnikov v občini. Vlogo za uveljavljanje 
te pravice oddate na vstopno info točko v izpostavi ZZZS (v 
podhodu ZD Tržič), informacije so dostopne tudi na sple-
tnih straneh Mreže za starejše, Doma Petra Uzarja, ZD Tr-
žič in Lekarne Deteljica, pri vašem osebnem zdravniku ali 
pristojni patronažni sestri. 

Mreža za starejše v občini Tržič

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Gos-
tišče Danica na vhodu v pri-
ljubljeni istoimenski kamp 
na obrobju Bohinjske Bistri-
ce so konec lanskega poletja 
zaprli in začeli temeljito pre-
novo objekta, za katero inve-
stitor namenja več kot mili-
jon evrov. Dela trenutno po-
tekajo vzporedno v notranjo-
sti in zunanjosti, ekipa, v ka-
teri so tudi lokalni bohinjski 
mojstri, se trudi, da bi gos-
tišče lahko čim prej odprli, 
so sporočili iz Turističnega 
društva Bohinj. 

Objekt bo skoraj v celo-
ti zastekljen, pojasnjujejo, 
največja sprememba pri go-
stilni pa bo poleg večjih not-
ranjih, zunanjih in delovnih 
prostorov predvsem to, da 
bo v prihodnosti imela tudi 
nastanitvene kapacitete. 
Gostom bodo na voljo name-
stitve v petih sobah in dveh 
apartmajih, vsaka s svojo bo-
hinjsko zgodbo. Gostilna bo 
v restavracijskem delu spre-
jela do 140 oseb.

Upoštevali tradicijo 
Bohinja

Tudi sicer so ob prenovi 
upoštevali bohinjsko tradi-
cijo, tako bo v gostilni med 
drugim kmečka peč, na za-
stekljeni terasi pa velik ka-
min. 

Ob vstopu v restavraci-
jo Gostišča Danica bo gos-
te preplavil prijeten obču-
tek domačnosti, ki ga bodo 

ustvarjali detajli, povezani 
z bohinjsko tradicijo. V po-
nudbi gostišča bodo imele 
prednost lokalne jedi in se-
stavine, ki so pridobile certi-
fikat Bohinjsko, obljubljajo. 

Kot je povedala Milena 
Košnik, vodja Turističnega 
društva Bohinj in direktori-
ca podjetja Danica Bohinj, 
so prenovo gostilne že dolgo 
načrtovali. »Zavedali smo 
se, da restavracija, ki je po-
memben del Kampa Dani-
ca, ne sledi razvoju same-
ga kampa. Ko smo lani je-
seni zagrizli v prenovo, nis-
mo mislili, da se bo epide-
mija ponovila in da bo traja-
la tako dolgo.« 

Boštjan Mencinger, pred-
sednik Turističnega društva 
Bohinj, je zadovoljen, da so 

čas najhujše krize izkoristi-
li sebi v prid. »Odločitev se 
je izkazala za pravilno, po-
membno je samo še, da pra-
vočasno zaključimo gradbe-
na in obrtniška dela in zač-
nemo obratovati. Kamp Da-
nica pa tudi Bohinj si tak 
objekt zaslužita in verja-
mem, da bomo na novo gos-
tišče lahko ponosni.« 

Spletne rezervacije in 
plačila

Nekaj novosti načrtuje-
jo tudi v kampu. Zanimivo-
sti v okolici ter pester pole-
tni animacijski program so 
zagotovo razlogi, zaradi ka-
terih gostje Kamp Danica 
radi obiščejo tako spomla-
di kot poleti in jeseni, pra-
vijo, letošnja novost pa je 

tudi enostavnejši postopek 
rezervacije po spletu. »Na-
kup parcele na spletni strani 
www.camp-danica.si je zelo 
enostaven, obiskovalec pa 
lahko parcelo po spletu tako 
rezervira kot plača.« Kot so 
še pojasnili, ena od con osta-
ja brez parcel, tam si namreč 
gost ob prihodu sam poljub-
no izbere prostor. 

Kamp Danica je sicer letos 
prejel novo priznanje, znak 
kakovosti Triglavski naro-
dni park. »Znak kakovosti 
TNP dokazuje, da je usme-
ritev Kampa Danica na pravi 
poti. Za pridobitev smo mo-
rali izpolniti pogoje za vstop 
v zeleno shemo slovenske-
ga turizma – Slovenia Gre-
en, kar smo storili že v letu 
2019,« so še pojasnili.

Prenavljajo Gostišče Danica
V teh dneh v Bohinju zaključujejo obnovo Gostišča Danica. Odprtje popolnoma prenovljenega objekta, 
v katerem bodo po novem na voljo tudi namestitvene kapacitete, načrtujejo za junij. Turistično društvo 
Bohinj za celotno investicijo namenja več kot milijon evrov. 

Prenovljeno Gostišče Danica bo predvidoma odprto v začetku poletja.

Simon Šubic

Kranj – V Kranju se je do 
konca prejšnjega tedna pro-
ti covidu-19 cepilo več kot 17 
tisoč ljudi; prvo dozo cepiva 
je prejelo 12.872 ljudi, dru-
go 4365. Resnih stranskih 
učinkov po navedbah Zdra-
vstvenega doma Kranj, ki 
cepljenje izvaja, ni bilo. 

V Kranju so doslej naj-
več ljudi cepili s cepivom 
Pfizer (5710 z enim odmer-
kom, 3380 z dvema) in Mo-
derna (3754 z enim, 984 z 
dvema), s cepivom AstraZe-
neca pa se je v Kranju cepilo 
3408 ljudi. »Cepiva so ena-
kovredna in varna,« poudar-
ja direktorica ZD Kranj Lili 
Gantar Žura in vse, ki ceplje-
nje s cepivom AstraZeneca 

zavračajo, poziva, naj se ce-
pijo. »V Kranju nismo za-
beležili nobenih neželenih 
stranskih učinkov. Zavedati 
pa se moramo tudi tega, da 

spremni list vsakega zdra-
vila navaja stranske učinke. 
In kljub temu jih jemljemo. 
Smo v epidemiji, ki jo bomo 
premagali le s cepljenjem,« 
pojasnjuje.  

»Tudi podžupan in jaz 
sva cepljena z AstraZeneco, 

drugih reakcij, razen da me 
je bolela roka, ni bilo,« je 
razkril kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec, ki tudi ocenju-
je, da cepljenje v vojašnici 

Petra Petriča poteka odlič-
no. »Naveza vojska–zdra-
vstvo–lokalna samouprava 
deluje brezhibno, organiza-
cija je zares dobra, vse se od-
vija hitro in tekoče. Epidemi-
ja traja dolgo, vsem nam je 
takšno življenje naporno in 

vsi imamo isti cilj – čim prej 
zaživeti bolj normalno. Zato 
stopimo skupaj, saj je – kot 
pravijo strokovnjaki – ključ-
no prav cepljenje,« še sporo-
ča Rakovec.

Za cepljenje v Kranju se je 
treba prijaviti na spletu. Pri 
prijavljenih, ki si pozneje 
premislijo, zdravstveno ose-
bje to označi in jih ponovno 
uvrsti na seznam, ko se od-
ločijo, da bi se vendarle cepi-
li. Vrstni red cepljenja sicer 
določa nacionalna strategi-
ja, ki v posodobljeni različi-
ci vključuje tudi prednostno 
cepljenje maturantov in za-
poslenih, ki neposredno so-
delujejo pri izvedbi matu-
re. Njihove prijave so zbirali 
do včeraj, cepljenje pa bodo 
predvidoma izvedli v petek. 

V Kranju cepljenje poteka brezhibno
V Kranju se je doslej cepilo več kot sedemnajst tisoč ljudi, neželenih stranskih učinkov pa niso 
zabeležili. Za petek je predvideno cepljenje maturantov in zaposlenih, ki sodelujejo pri izvedbi mature. 

Potem ko se je koncentracija koronavirusa v odpadnih 
vodah v Centralni čistilni napravi Kranj v začetku 
aprila zvišala, kar je nakazovalo na porast okužb s 
koronavirusom, se je v zadnjih dneh že znižala na 
vrednost s sredine marca, so prejšnji teden sporočili iz 
Nacionalnega inštituta za biologijo. 
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Simon Šubic,  
Marjana Ahačič

Kranj, Radovljica – V Slove-
niji že vse od leta 2018, ko 
je kandidirala in kot prva 
evropska država tudi pri-
dobila naziv evropska agro-
nomska regija (EGR) 2021 
(takšen naziv je do sedaj pri-
dobilo le še deset regij iz po-
samičnih držav), potekajo 
številne aktivnosti za pro-
mocijo nacionalne kulinari-
ke in gastronomije, ki so se v 
letošnjem, nazivnem letu le 
še okrepile. V Slovenski tu-
ristični organizaciji, ki vodi 
projekt v sodelovanju z raz-
ličnimi partnerji, poudarja-
jo, da naziv EGR 2021 pri-
speva k trajnostnemu ra-
zvoju, spodbuja trajnostni 
gastronomski turizem in lo-
kalno samooskrbo, povezuje 
podeželska in urbana obmo-
čja, poudarja pomen prehra-
ne za zdravje ter zagotavlja 
podporo malim in srednjim 
podjetjem, močno pa bo pri-
pomogel tudi k prepoznav-
nosti Slovenije v Evropi in 
svetu. Projektu sta se prid-
ružili tudi Mestna občina 
Kranj in Občina Radovljica. 

V Kranju je nosilec pro-
jekta EGR 2021 Zavod za 
turizem in kulturo Kranj 
(ZTKK), kjer so si zadali pet 
osrednjih vodil gastronom-
skega razvoja s poudarkom 

na trajnostni naravnano-
sti. Mednje sodijo povezo-
vanje gastronomske ponud-
be destinacije v celotni ve-
rigi od pridelovalcev do po-
trošnikov, promocija lokal-
ne ponudbe in gastronom-
skih dogodkov in nadgra-
jevanje obstoječe ponudbe 
z izobraževanjem, novimi 
produkti in doživetji. Četr-
to vodilo je ozaveščanje po-
nudnikov in potrošnikov o 
trajnostnih načelih, kot so 
pomen lokalne gastronomi-
je in lokalne ponudbe, pou-
darek na lokalnih dobavnih 

verigah, povezovanje kme-
tijstva in turizma, zmanjše-
vanje odpadne hrane in od-
padkov v gostinskih obratih 
..., peto pa ustvarjanje nove 
ponudbe. »To naj bi prispe-
valo k razvoju takšne gastro-
nomske ponudbe, ki bo pri-
vabljala tako domačine kot 
obiskovalce in turiste, zato 
se Kranju najverjetneje obe-
tajo odmevnejši kulinarični 
časi,« napovedujejo. 

V tem letu se bo tako na 
krožnikih – če bodo dopuš-
čale epidemiološke raz-
mere – ponujalo marsikaj 

kranjskega. Občani bodo 
lahko informacije o novo-
stih na tem področju, mo-
žnostih sodelovanja, vabi-
la z izzivi in na poskušnjo 
dobrot, ki jih ponuja desti-
nacija Kranj, spremljali na 
spletni strani ZTTK (www.
visitkranj.si) in na njego-
vih družbenih omrežjih. 
Zavod je tudi že izdal bro-
šuro Kranjsko na krožni-
ku (Dobrote in okusi po-
deželja) z recepti s kranj-
skih koncev, zgodbami o 
lokalnih pridelovalcih in 
gostinskih ponudnikih ter 

drugimi nasveti oziroma 
namigi. Nastala je v okvi-
ru projekta LAS – Kulina-
rično popotovanje, ki spod-
buja uporabo lokalno pride-
lane hrane za dvig kakovo-
sti kulinarične ponudbe na 
Gorenjskem.

»Poleg trajnostne usmer-
jenosti naj bi v prihodnjih le-
tih gastronomija v destinaci-
ji razvijala tudi socialni čut 
ter dejavnosti, ki bi poma-
gale odvečno hrano iz kranj-
skih kuhinj pred iztekom 
roka trajanja razdeliti soci-
alno ogroženim. S tem bi se 
poskušali približati ne samo 
solidarnostnim, ampak tudi 
'zero waste' idealom,« še na-
povedujejo na občini.

 

Nadaljevanje že začetega

Kulinarična ponudba Ra-
dovljice in njene okolice od 
nekdaj velja za kakovostno 
in pristno. V zelenem oko-
lju dobrav in dežele nasta-
jajo zdravi proizvodi, ki jih 
spretni kuharji povežejo v 
izjemne jedi, ki jih navdi-
huje lokalna tradicija, pou-
darjajo na Zavodu za turi-
zem in kulturo Radovljica 
in opozarjajo na že uveljav-
ljeno kulinarično prireditev 
Okusi Radol'ce, v okviru ka-
tere že nekaj let radovljiški 
gostinci ves november v svo-
jih lokalih ponujajo lokalno 

pridelane surovine in iz njih 
ustvarjajo jedi, značilne za 
radovljiško okolje. Zbrane 
gostilne tudi sicer celo leto 
ponujajo na svojih menijih 
jedi iz sezonskih lokalnih 
sestavin. 

Sodelovanje v projektu 
Evropska gastronomska re-
gija je zato le nadaljevanje 
začrtane poti, pravijo na za-
vodu za turizem. »Kulina-
rična ponudba destinaci-
je 'Radol'ca' je bila predsta-
vljena že v procesu ocenjeva-
nja Slovenije kot primerne 
nosilke naslova EGS. Julija 
2018 se je namreč mednaro-
dna komisija ustavila na ve-
čerji v Vili Podvin, kjer se je 
srečala s predstavnikom de-
stinacije.«

Letos bodo tako kulinariko 
vključevali v vse dogodke, ki 
jih bodo organizirali, še bolj 
bodo izpostavili lokalne do-
bavitelje in se jeseni na Oku-
sih Radol'ce povezali z Oku-
si Posavja.

Zadovoljni so, da projekt 
spodbuja povezovanje ter 
razvoj kulinarične ponudbe 
v celotni Sloveniji in promo-
vira Slovenijo kot destinaci-
jo za vrhunska kulinarična 
doživetja pa tudi da se vanj 
vključujejo različni partner-
ji, tako gostilne in restavraci-
je kot proizvajalci, trgovska 
podjetja in celotne destinaci-
je destinacije. 

Promocija lokalne kulinarike
V projekt Evropska gastronomska regija 2021, ki promovira nacionalno kulinariko in gastronomijo, sta vključeni tudi občini Kranj in Radovljica. 

Med tradicionalne jedi kranjskega podeželja sodijo tudi ajdovi žganci s kislim mlekom. 
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Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so za v. d. ravnatelja 
Osnovne šole Janeza Puhar-
ja – Center imenovali Kle-
mena Marklja, profesorja 
zgodovine na Osnovni šoli 
Simona Jenka, od katere se 
je novoustanovljena šola od-
cepila. Markelj, ki je javno-
sti najbolj znan kot dolgole-
tni vodja tradicionalne čistil-
ne akcije kranjskih taborni-
kov Očistimo Kranj – Kranj 
ni več usran, je dobil podpo-
ro mestnega sveta, potem 
ko marca ni uspel predlog z 
imenovanjem Mateje Zuka-
novič, občina pa za v. d. rav-
nateljice tudi tokrat ni pre-
dlagala Ingrid Klemenčič, 
pomočnice ravnatelja matič-
ne šole, za katero sicer stoji-
jo svet šole, sindikat, ravna-
telj Rudolf Planinšek in za-
posleni. 

Podžupan Janez Čer-
ne (SD), tudi predsednik 

komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja, 
je pojasnil, da je po umiku 
točke z dnevnega reda mar-
čevske seje Zukanoviče-
va umaknila svoje soglas-
je, mestna uprava pa je zato 
za v. d. ravnatelja predlaga-
la Marklja. Kot je dodal, je 
Markelj kandidaturo pogo-
jeval z enotno podporo vod-
stva šole, torej tudi Klemen-
čičeve, in jo je tudi dobil. 

Zoran Stevanović (Resni.
ca) je dejal, da proti Marklju 
nimajo nič, a ga ne bodo 
podprli, ker postopek ni bil 
izveden korektno. Kot član 
mandatne komisije je pred-
lagal, naj znova razmislijo 
o imenovanju Klemenčiče-
ve, kar se ni zgodilo, vodstvu 
občine pa je zato očital vme-
šavanje politike v stroko. 
Igor Velov je izrazil razoča-
ranje, da je »nedolžno vede-
jevstvo« za nekaj mesecev, 
ki so samo priprava na za-
četek delovanja šole, postalo 

politično vprašanje. Kot poz-
na Marklja, pa je dovolj spo-
soben, da mu bo uspelo šolo 
pripraviti do tega, da bo zače-
la delovati in bo prišlo do raz-
pisa za ravnatelja, je dodal. 

Saša Kristan (SDS), tudi 
članica mandatne komisi-
je, je prebrala pismo, ki ga 
je poslala Klemenčičeva. V 
njem zapiše, da je podružni-
ca Center v zadnjih letih pos-
tala odlična šola, k njenemu 
razvoju pa je tudi sama ve-
liko doprinesla, prav tako je 
veliko ur, dela in znanja vlo-
žila v nedavno obnovo šole. 
»Vem, da bi šolo vodila dob-
ro, kar mi izkazujejo tudi 
kolegi in starši, ki mi dnev-
no pošiljajo pisma podpore. 
Pravzaprav ste to na neki na-
čin potrdili tudi vi, saj je bil 
načrt dela, ki sem ga pripra-
vila za mesece priprave šole 
na samostojno pot, očitno 
dovolj dober, da ste ga pos-
lali vašemu kandidatu kot 
podlago za pripravo svojega 

načrta,« je med drugim za-
pisala Klemenčičeva in po-
menljivo dodala, da se ne ve, 
kaj bo prinesel razpis za rav-
natelja, ki je javen in dosto-
pen za vse, ki imajo ustrezne 
pogoje. 

Odzval se je Černe: »Ne 
vem, od kod govorice, da je 
pri njegovem planu dela šlo 
za plagiat. Njegov plan je na 
petih straneh in ni v ničemer 

podoben planu dela Kle-
menčičeve, ki je nekaj ali-
nej na dveh straneh, razde-
ljen po mesecih, medtem ko 
je Markljev veliko bolj razde-
lan.« Obenem je Černe izra-
zil podporo Klemenčičevi, 
da nasledi dosedanjega rav-
natelja OŠ Simona Jeka Ru-
dolfa Planinška, ki gre de-
cembra v pokoj. »Upam, da 
se bo na razpis prijavila, ker 
je tudi naša želja, da nadalju-
je delo na matični šoli.«  

Poklicali smo tudi Marklja, 
ki je potrdil, da mu je občina 
posredovala interno gradivo, 
a ob tem poudaril, da je načrt 
dela sestavil po svoje in Kle-
menčičeve ni kopiral. Sicer 
pa, pravi, ga je k sprejemu 
kandidature pozval ravna-
telj, da reši pat pozicijo, ki je 
nastala zaradi različnih stali-
šč občine in šole glede v. d. 
ravnatelja. »Tudi sam si že-
lim, da se zadeve začno čim 
prej reševati v dobrobit učen-
cev in zaposlenih.« 

Vršilec dolžnosti ravnatelja bo Markelj
Ne Mateja Zukanovič ne Ingrid Klemenčič – začasni ravnatelj novoustanovljene Osnovne šole Janeza Puharja – Center bo 
profesor zgodovine Klemen Markelj, je odločil kranjski mestni svet. 

Kranj – Kranjski mestni 
svetniki so odobrili preraz-
poreditev 110 tisoč evrov v 
občinskem proračunu, ki jih 
bodo dodatno porabili za do-
končanje javne razsvetljave 
v okviru gradnje komunalne 
infrastrukture na Mlaki pri 
Kranju. Na občini so pojas-
nili, da gradbeni načrti niso 
predvidevali cevenja v ulicah, 
ki se na novo asfaltirajo, prav 
tako ni bila predvidena izved-
ba kabelske kanalizacije na 
območju obdelave, pač pa 
je bil doslej v tleh za javno 
razsvetljavo le kabel. Občini 
se zdi smiselno in gospodar-
no, da se novo asfaltiranih 
ulic čim dlje ne prekopava na 
novo, zato se bo zdaj izvedlo 
celotno cevenje vseh ulic. 

Dodatna sredstva za 
gradnjo na Mlaki

Kranj – Svet kranjske obmo-
čne enote Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije bo na 
jutrišnji seji zavzel stališče 
do predlogov iz strateškega 
načrta za izvajanje skupne 
kmetijske politike, imenoval 
pa bo tudi člane odborov 
zborničnih izpostav.

O strateškem načrtu in 
odborih izpostav

Klemen Markelj 
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POMAGAJMO PREŽIVETI

MNOGI V SLOVENIJI NIMAJO MOŽNOSTI, 
DA SE SAMI PREŽIVIJO.  
POMAGAJMO JIM!

S poslanim SMS sporočilom  
KARITAS5 na 1919   
boste prispevali 5 EUR.
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Podrobnosti in drugi načini darovanja na karitas.si.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeški občin-
ski svetniki so na zadnji seji 
potrdili predloge letošnjih 
občinskih nagrajencev. Prav 
vse nagrade, ki jih bodo pred-
vidoma podelili ob občin-
skem prazniku konec maja, 
bodo dobili gasilci tamkaj-
šnjih gasilskih društev. 

Zlato priznanje bo pre-
jel Peter Jemec, ki že od leta 
1980 deluje v PGD Topole, 
dejaven pa je tudi v Gasilski 
zvezi Mengeš in gasilski re-
giji Ljubljana III. Opravljal 
je številne funkcije znotraj 
društva in bil vrsto let član 
ekipe prve pomoči pri Štabu 
Civilne zaščite Občine Men-
geš.

Bronasto priznanje bo 
prejela Milena Aleš, ki je 
prav tako članica PGD To-
pole, ki je poleg dela v gasil-
skem društvu vključena tudi 

v mengeško balinarsko dru-
štvo in Društvo upokojencev 
Mengeš. V času prvega vala 
epidemije je s skupino upo-
kojenk izdelovala zaščitne 
maske, ki so jih prejela vsa 
gospodinjstva v občini. 

Drugo bronasto prizna-
nje bo prejel Andrej Bizjak, 
član PGD Loka pri Mengšu, 
ki se je društvu priključil leta 
1999 in od takrat opravljal 
številne funkcije in prejel 
odlikovanja ter nagrade, svo-
je nanje pa prenaša tudi na 
mlajše generacije. 

Tretje bronasto prizna-
nje pa bo šlo v roke Boštjanu 
Čebulju, prav tako gasilcu 
PGD Loka pri Mengšu, ki je 
v društvu aktiven že od mla-
dih let, od leta 2013 do danes 
pa opravlja tudi funkcijo taj-
nika. Je tudi član Kulturne-
ga društva Antona Lobode iz 
Loke in tamkajšnjega špor-
tnega društva.

Znani nagrajenci
Občinske nagrade v Mengšu bodo šle letos v roke 
gasilcem.

Jasna Paladin

Kamniška Bistrica – Kam-
niški občinski svetniki so 
na aprilski seji obravnavali 
letni poročili družbe Velika 
planina za leti 2019 in 2020. 
Predstavil ju je v. d. direktor-
ja Mark Anžur, ki je na čelu 
družbe septembra lani za-
menjal Leona Kedra.

»Družba je v letu 2019 in v 
letu 2020 poslovala v skladu 
s sprejetim poslovnim načr-
tom, ki ga je na predlog direk-
torja družbe potrdil nadzorni 
svet družbe. Družba je v letu 

2019 poslovala z dobičkom, 
v letu 2020 pa zaradi posle-
dic epidemije covida -19 po-
slovno leto zaključila z izgu-
bo. Nadaljevala je promocij-
ske aktivnosti in uvajanje no-
vih produktov ter izboljševa-
la svoje storitve. Leto 2020 je 
zaznamovala epidemija, ki je 
praktično v celoti zaustavila 
mednarodni turizem, s tem 
pa v gospodarstvih povzroči-
la velikanske izgube. Družba 
je v letu 2019 z nihalko pre-
peljala 72.537 potnikov, v letu 
2020 pa zaradi posledic epi-
demije le še 41.951 potnikov. 

V letu 2019 je imela druž-
ba 1.404.035 evrov poslov-
nih prihodkov in 1.269.698 
evrov poslovnih odhodkov, 
v letu 2020 pa 1.050.222 
evrov poslovnih prihodkov 
in 1.139.654 poslovnih od-
hodkov. Celotni dobiček iz 
poslovanja v letu 2019 znaša 
134.499 evrov, v letu 2020 pa 
znaša izguba 89.432 evrov. V 
letu 2019 je Občina Kamnik 
v računu finančnih terjatev 
in naložb zagotovila v pro-
računu 88 tisoč evrov prora-
čunskih sredstev za dokapita-
lizacijo družbe in ji ta sredstva 

tudi nakazala. Sredstva v viši-
ni 36.805,76 evra so bila po-
rabljena za redna in investi-
cijsko-vzdrževalna dela na 
žičniških napravah – na ni-
halki, vlečnici in sedežnici, 
sredstva v višini 51.194,24 
evra pa za sofinanciranje na-
kupa nosilne vrvi za nihal-
ko. V letu 2020 je  Občina 
Kamnik v računu finančnih 
terjatev in naložb zagotovila 
v proračunu štirideset tisoč 
evrov proračunskih sredstev 
za dokapitalizacijo družbe in 
ji ta sredstva tudi nakazala. 
Sredstva so bila porabljena za 
redna in investicijsko-vzdrže-
valna dela na žičniških napra-
vah,« je poslovanje v zadnjih 
dveh letih povzel direktor.

Prodajati so začeli letne 
vozovnice za nihalko

V družbi Velika planina si 
poslovanje v letošnjem letu 
želijo izboljšati, čeprav jim 
epidemiološke razmere dol-
go niso bile naklonjene. Ni-
halko so večkrat morali zau-
staviti, ponovno so jo znova 
pognali 12. aprila, ta dan pa 
so začeli ponujati tudi no-
vost – prodajo letnih vozov-
nic za nihalko in sedežni-
co za sto evrov (za otroke 
od 6. do 14. leta pa petdeset 
evrov). Vozovnica velja 365 
dni od nakupa, tudi v času 
zimskih aktivnosti, prodaja-
jo pa jih na blagajni nihalke 
ali na spletu.

Izguba zaradi epidemije
Iz poročila družbe Velika planina za leto 2020 je razvidno, da so leto zaključili z devetdeset tisoč evri 
izgube. Z nihalko so namreč prepeljali za skoraj polovico manj potnikov kot leto poprej. Razlog je 
epidemija, ki je prizadela vse vpletene v turizem.

Lani so z nihalko prepeljali skoraj polovico manj potnikov kot leto poprej, letos pa bodo to 
število skušali povečati tudi s prodajo letnih vozovnic. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Občinski svet na 
Jezerskem je v drugi obrav-
navi sprejel odlok o podla-
gah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na ob-
močju občine. Z odlokom 
se bo komunalni prispevek 
povečal in približal tistim v 
primerljivih občinah. Z op-
rostitvami spodbujajo go-
spodarsko in kmetijsko de-
javnost, priključevanje na 
javni vodovod in hkrati ne 
»kaznujejo« tistih, ki imajo 
obsežnejše gradbene parce-
le, je vsebino odloka povzel 
Andrej Tepina.

Sprejeli so tudi zaključ-
ni račun lanskega proraču-
na, obravnavali pa še dva 
pomembna odloka. Eden 

zadeva urejanje mirujo-
čega prometa v dolini Ra-
venske Kočne, drugi pa na 
novo kategorizira občinske 
ceste. Slednji je bil že nujno 
potreben, saj je doslej veljal 
še stari izpred dvajsetih let, 
le v letu 2016 je bil deležen 
manjših posodobitev. Ob-
čina se je zadnja leta veliko 
ukvarjala z lastništvom ze-
mljišč, po katerih potekajo 
ceste, s čimer je bilo veliko 
dela. Zdaj je nastal odlok, 
ki kategorizira ceste, ki so 
v javni uporabi in zanje ve-
lja javni interes, te je občina 
tudi dolžna vzdrževati. Gre 
za okoli osem kilometrov 
lokalnih cest in za še enkrat 
toliko javnih poti. Nekaj od-
sekov se izvzema iz katego-
rizacije, gre pa pretežno za 
voljo lastnikov, ki ne želijo, 

da se te ceste kategorizira-
jo, so pojasnili svetnikom o 
prejšnjem in novem stanju 
cest. Tako je zdaj kategori-
ziranih za 360 metrov cest 
manj, kot je bilo še v starem 
odloku. Do druge obravna-
ve predlaganega odloka 
bodo še sprejemali pripom-
be in nato dokončno spre-
jeli kategorizacijo, ki bo od-
sev resničnega stanja cest v 
občini.

Tokrat je jezerski ob-
činski svet, ki se je še ved-
no sestal na daljavo, gostil 
Alojza Kovšco, predsedni-
ka državnega sveta, ki je 
predstavil pokrajinsko za-
konodajo. Do konca junija 
namreč želijo predlagatelji 
zbrati vtise občin o predla-
gani zakonodaji, ki naj bi 
bila do jeseni pripravljena 

za obravnavo. Kot je po seji 
občinskega sveta povedal 
župan Andrej Karničar, na 
Jezerskem do prihodnjih 
pokrajin nimajo zadržkov, 
meje gorenjske pokrajine 
so jasne, o vsem drugem pa 
so se na tokratnem sreča-
nju lahko dodobra poučili 
in dobili širši vpogled.

Župan Karničar je tokrat 
svetnike seznanil, da obči-
na ni bila uspešna na razpi-
su šolskega ministrstva za 
državno sofinanciranje vla-
ganj v šolo in vrtce. Projekt 
je vreden poldrugi milijon 
evrov, kandidirali so za po-
lovico tega zneska, vendar 
se niso uvrstili med sofi-
nancirane projekte. Tako 
bodo zdaj poskušali izko-
ristiti še kako razpisno pri-
ložnost.

Realnejša slika občinskih cest
Na Jezerskem so obravnavali odloka o kategorizaciji občinskih cest in urejanju mirujočega prometa, 
prisluhnili pa so tudi razlagi glede ustanovitve pokrajin.

Bohinjska Bistrica – Občina Bohinj letos prvič objavlja razpis 
za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objek-
tov kulturne dediščine, s katerim želijo tako kot z razpisom 
za sofinanciranje obnove fasad, ki ga objavljajo že nekaj let, 
spodbuditi lastnike objektov k obnovi in s tem vplivati na 
urejenost bohinjske kulturne krajine. Oba razpisa sta odprta 
do konca junija.

Razpisana sredstva za sofinanciranje obnov

Kranj – Kranjski mestni svetniki so podali pozitivno mne-
nje obema kandidatoma za ravnatelja oziroma ravnateljico 
Glasbene šole Kranj – Petri Mohorčič in Branislavu Rauterju. 
Pozitivno mnenje je prejel tudi Matija Horvat, edini kandidat 
za ravnatelja Osnovne šole Matije Čopa. Horvat se je poleg 
Vesne Rakef in Janje Sršen prijavil tudi na razpis za ravnate-
lja/-ico Osnovne šole Predoslje. Vsem trem je mestni svet 
podal pozitivno mnenje h kandidaturi. 

Pozitivna mnenja h kandidaturam za ravnatelje
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Visoko – Na robu gozda v ne-
posredni bližini dvorca so v 
petek posadili 36 sadik 12 
različnih drevesnih vrst, no-
vozasajena drevesa pa bodo 
del obnovljene gozdne učne 
poti, za katero bo sredstva 
prispevala Gorenjska ban-
ka. Obstoječa učna pot na Vi-
sokem, katere začetki sega-
jo več kot trideset let nazaj, 
je po besedah vodje kranjske 
območne enote Zavoda za 
gozdove Slovenije Martina 
Umka dotrajana, saj doslej 
nikoli ni bilo dovolj finanč-
nih sredstev, ki bi omogo-
čala primerno vzdrževanje, 
modernizacijo poti pa na-
rekujejo tudi tehnološki ra-
zvoj in potrebe obiskovalcev 
po znanju. Za njeno obno-
vo so že pridobili večino pot-
rebne dokumentacije in so-
glasij, tako da bi glavnino del 
lahko končali do konca leta, 
računa Umek.

»Namen vseh učnih poti 
je, da se na primeren način 
ljudem prikaže pomen goz-
da in kakšna je njegova vlo-
ga, obenem pa opozoriti na 
lokalno pogojene zanimivo-
sti,« je poudaril Umek in do-
dal, da je na Visokem glav-
na zanimivost vsekakor dvo-
rec Visoko, ki že več kot se-
demsto let kraljuje na ne-
poplavni ravnici desnega 
brega Poljanske Sore. Pre-
nove učne poti so se lotili že 
pred leti, dodatni zagon ob-
novi pa sta dali Gorenjska 

banka in družba Sloven-
ski državni gozdovi. Minu-
li petek so tako že posadili 
36 novih dreves, med kateri-
mi so tisa, bodika, oreh, če-
šnja, divje vrste hrušk in ja-
bolk, glog in vrsta javorja. To 
je začetek obnove učne poti, 
v okviru katere bodo tudi ne-
koliko spremenili obstoječo 
traso. Obiskovalci bodo po 
novem lahko izbirali med 
krajšo in daljšo potjo, in si-
cer enokilometrsko in dvo-
kilometrsko. Na njej bodo 
uredili dvanajst točk, na ka-
terih bodo na zanimivosti 
v okolici in njene posebno-
sti opozarjale karikature Bo-
risa Oblaka. Obširnejše in-
formacije bodo lahko obi-
skovalci s pomočjo QR-kod 

dobili na spletu, je še razložil 
Umek in dodal, da si je gozd 
mogoče ogledati tudi v druž-
bi vodnika. »Doslej so bili to 
naši gozdarji, v prihodnje 
pa se za vodenje dogovarja-
mo tudi z Zavodom Poljan-
ska dolina, saj računamo, da 
se bo po obnovi obisk poti še 
povečal.«

Kot je pojasnil vodja lju-
bljanske poslovne enote 
Slovenskih državnih goz-
dov Branko Štunf, je od 
dvanajstih na novo zasaje-
nih vrst enajst drevesnih 
in ena grmovna, pri čemer 
so drevesne večinoma plo-
donosne, ki bodo spomla-
di lepo cvetele. »V preteklo-
sti so na tem območju ras-
le predvsem smreke, saj so 

v prejšnjem sistemu gos-
podarjenja z gozdovi dajali 
prednost drevesnim vrstam, 
ki so prinašale največji do-
nos. Danes pa se zavedamo, 
da je treba z gozdom gospo-
dariti sonaravno,« je pouda-
ril in dodal, da njihov pri-
marni interes ni maksimal-
ni dobiček, temveč takšno 
gospodarjenje, da bodo tudi 
zanamcem pustili stabilne, 
ohranjene gozdove. Nove 
pridobitve je vesel tudi žu-
pan Milan Čadež: »To bo se-
stavni del naše ponudbe na 
dvorcu Visoko. Skupaj z Za-
vodom Poljanska dolina se 
že vrsto let trudimo, da jo bo-
gatimo z vsebino, ki bo za-
nimiva za vse obiskovalce, 
predvsem pa za družine.«

Nova drevesa za učno pot
Družba Slovenski državni gozdovi je v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane, Gorenjsko banko 
in Zavodom za gozdove Slovenije minuli petek pripravila promocijsko sajenje dreves pri Tavčarjevem 
dvorcu na Visokem, ki bodo del obnovljene gozdne učne poti.

Ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem so začeli obnavljati gozdno učno pot. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Škofja Loka – Računalniški 
tekmovanji za šole s prila-
gojenim programom je v so-
delovanju s šolo organizi-
rala Zveza za tehnično kul-
turo Slovenije (ZOTKS). 
Tekmovalci so zaradi ukre-
pov za preprečevanje širje-
nja covida-19 letos tekmova-
li na matičnih šolah in prvič 
svoje znanje računalništva 
predstavili na spletu.

Na 14. državnem računal-
niškem tekmovanju z nas-
lovom Z miško v svet se je 
pomerilo deset učencev po-
sebnega programa iz deve-
tih slovenskih šol. »V enotni 
in za njihov prilagojeni pro-
gram zahtevni kategoriji so 

otroci morali prikazati zna-
nje urejanja fotografij, upo-
rabe urejevalnika besedil 

in predstavitev ter znanje 
spletnega brskanja,« so po-
jasnili pri ZOTKS. Največ 

spretnosti je pokazal David 
Bratič z Osnovne šole Dra-
gutina Ketteja Novo mesto. 
Na 21. tekmovanju Z raču-
nalniki skozi okna, ki je na-
menjeno programu nižjega 
izobrazbenega standarda, 
pa je sodelovalo enajst tek-
movalcev iz enajstih šol. Le-
tos so tekmovalci namesto 
v parih tekmovali individu-
alno. »Na tekmovalnih po-
lah so se vprašanja in podat-
ki skrivali pod QR-kodami. 
Podatke so otroci s pomoč-
jo uporabe pametnega tele-
fona morali prebrati in jih 
nato uporabiti za izdelavo 
dokumentov na računalni-
kih.« Največ znanja je poka-
zal Klemen Njivar z Osnov-
ne šole Ljudevita Pivka Ptuj, 
izkazala pa sta se tudi dva 
tekmovalca iz gorenjskih 
šol – Jan Podgorelec iz OŠ 
Poldeta Stražišarja Jesenice 
je zasedel drugo, Urška La-
inšček Porenta iz OŠ Jela Ja-
nežiča Škofja Loka pa tret-
je mesto.

Prvič tekmovali na daljavo
Na Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki so minuli teden pripravili državni 
računalniški tekmovanji za šole s prilagojenim programom.

Računalniški tekmovanji za šole s prilagojenim programom 
so tokrat pripravili na daljavo. / Foto: arhiv OŠ Jela Janežiča

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – V Klubu ško-
fjeloških študentov deluje 
Prostorska sekcija, ki zdru-
žuje devet mladih in bo v 
prihodnjih mesecih izvedla 
projekt Mobilni trg. Idejo so 
prijavili na razpis za Urbano 
akademijo 2021 v organiza-
ciji društva Prostorož, kjer je 
bila med 29 prispelimi pri-
javami izbrana kot zmago-
valna. V prihodnjih mese-
cih bodo tako študenti pos-
krbeli za izvedbo projekta, ki 
bo na različne lokacije mes-
ta prinesel mobilni trg in s 
tem drugačno rabo javnega 
prostora. 

»Naša predlagana rešitev 
Mobilni trg v Škofji Loki je 
bila izbrana kot zmagoval-
na, izvajali pa jo bomo od 
aprila do septembra 2021. 
Mobilni trg smo zasnova-
li kot orodje, ki bo služilo 

aktivaciji neaktivnih, za-
puščenih in neizkoriščenih 
javnih površin. Tako se bo 
Mobilni trg vsak mesec zna-
šel na novi lokaciji. Trenu-
tno imamo v planu tri loka-
cije: vojašnico, Kaščo in ko-
pališče v Puštalu. Ideja je, 
da bi druge lokacije predla-
gali prebivalci mesta,« raz-
loži Iva Lukan, pobudnica 
Prostorske sekcije in idej-
na vodja projekta. »Mobil-
na urbana oprema na ta na-
čin služi aktivaciji zapušče-
nih in neizkoriščenih jav-
nih površin, ki imajo ve-
lik potencial za skupnostne 
prakse. Javni prostor je na-
mreč ključen za gradnjo in 
vzpostavljanje skupnosti, 
skupnost pa je ključna za 
kvalitetno bivanje v mestu. 
Vsi člani Prostorske sekci-
je se že veselimo izvedbe in 
vas vabimo, da Mobilni trg 
tudi obiščete.« 

Izvedli bodo projekt 
Mobilni trg

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje (NIJZ) 
je pripravil posodobljene 
podatke o zdravju prebival-
cev v slovenskih občinah. 
Z omogočanjem boljše do-
stopnosti in dosegljivosti 
podatkov o zdravju na rav-
ni lokalne skupnosti NIJZ 
spodbuja krepitev zdrav-
ja in preprečevanje bolez-
ni v okoljih, kjer ljudje ži-
vijo in delajo. Že šesto leto 
zapored so na osnovi različ-
nih podatkovnih virov prip-
ravili kratke publikacije ter 
interaktivne tematske kar-
te za vsako slovensko ob-
čino, zbrani kazalniki pa 
omogočajo tudi primerja-
ve za nazaj. Tako kot doslej 
so tudi v letošnji objavi pri 

posameznih kazalnikih vi-
dne velike razlike med ob-
činami. V osrednji vsebi-
ni so se dotaknili tematike 
duševnega zdravja in na-
činov varovanja, izboljša-
nja in krepitve duševnega 
zdravja oziroma blagosta-
nja v lokalni skupnosti. Epi-
demija covida-19 je koreni-
to spremenila naš življenj-
ski slog in skupaj z ukrepi 
za njeno obvladovanje moč-
no vplivala na naše zdravje v 
celoti ter številne dejavnike, 
ki ga sestavljajo. Samooce-
na zdravja prebivalcev Slo-
venije pa se je v primerjavi 
z raziskavo pred šestimi leti 
sicer nekoliko izboljšala in 
je na zahodu države precej 
boljša kot na vzhodu. Naziv 
občina zdravja 2021 je pre-
jela občina Žiri. 

Naziv občina zdravja 2021 
je šel na Gorenjsko

Mateja Rant

Podhom – Iz Turističnega 
društva (TD) Gorje, ki skrbi 
za eno najbolj prepoznav-
nih naravnih znamenitosti 
in naravno vrednoto držav-
nega pomena, sotesko Vin-
tgar, so sporočili, da sote-
ska znova odpira svoja vra-
ta obiskovalcem. Ob tem so 

še opozorili, da imajo poleg 
soteske na območju Gorij še 
druge točke, poti in naravne 
znamenitosti, ki so prav tako 
vredne obiska. Zato so pri 
TD Gorje izdali tudi publika-
cijo, s katero želijo širiti za-
vedanje o pomembnosti in 
krhkosti naravnega okolja, 
ki ga prav zaradi obiskovanja 
želijo varovati in ohranjati.

Vintgar odpira vrata

Kranj – Iz agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja so 
sporočili, da se danes, v torek, zaključuje rok za oddajo vlog za 
dva čebelarska razpisa – za sofinanciranje čebelarske opreme 
in za racionalizacijo sezonske selitve panjev. 

Potekel rok za čebelarske vloge
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Igor Kavčič

Kranj – Kljub delni sprosti-
tvi družabnega življenja in 
znova širši javnosti dostop-
nim galerijam so odprtja li-
kovnih in siceršnjih muzej-
skih razstav v živo še vedno 
prestavljena na splet oziro-
ma v prihodnost. Kurator-
ji v sodelovanju z umetni-
ki tako poskrbijo za posta-
vitev, ki je potem običajno 
mesec dni na ogled obisko-
valcem. Ob postavljeni novi 
razstavi v Mali galeriji sva se 
pogovarjala z avtorjem del 
akademskim slikarjem Ja-
nezom Ravnikom z Bleda, 
najstarejšim članom Likov-
nega društva Kranj.

»Smo že malo odpisani,« 
v zanj značilnem duhovitem 
tonu uvodoma reče Janez 
Ravnik, a kljub temu še raz-
stavlja. Seveda ugovarjam, 
saj na razstavljenih delih sle-
dim letnicam 2020 in 2021, 
zato njegovo izjavo vzamem 
zares: »Ne kaže ravno tako,« 
slikar pa: »To sem rekel v 
šali. Razen skulptur iz lesa 
so vse slike nastale v zadnjih 
dveh letih, odkar so mi no-
vembra 2019 Blejci v Festi-
valni dvorani ob moji 90-le-
tnici pripravili obsežno pre-
gledno razstavo. V tej seri-
ji je nastalo kakih šestdeset 
del, zadnje pred nekaj dne-
vi. Tu je na ogled izbor.« 
Kot pove, je dela za razstavo 
izbral in sistematično po po-
dobnosti, izraznosti, barvah, 
kompoziciji v zaključene 
skupinice postavil umetni-
ški vodja društva akademski 
slikar Klavdij Tutta.

Janez Ravnik tako v slikar-
stvu kot kiparstvu ustvarja 
več kot šest desetletij, zanima 
ga tako figura kot abstraktna 
motivika, fantazijska arhitek-
tura, tudi narava. Predvsem 
pa poskuša v svojih delih uje-
ti odsev časa. Tokrat se pred-
stavlja s serijo risb z abstrak-
tno motiviko. »Risal sem di-
rektno na papir, najprej z de-
belimi barvnimi flomastri 
ter proti sredini slike z ved-
no tanjšimi vse do svetlečega 
jedra, ki deluje kot nekakšen 
vitraž, gre na neki način za 

ujeto barvno svetlobo,« po-
jasnjuje slikar in dodaja, da 
je sočasno slikal tudi serijo, 
ki še izraziteje zaobjema da-
našnji čas, ko smo ujeti v epi-
demijo in obkroženi z raz-
ličnimi preprekami, ki zdaj 
krojijo naše življenje. A ven-
dar, razstavljena dela deluje-
jo optimistično, čemur pritr-
juje tudi sogovornik. »Grem 
iz teme proti svetlobi. To me 
žene tako pri delu kot v življe-
nju. Več kot štirideset, petde-
set let je moja smer v iskanju 
svetlobe.«

Lepi spomini na društvo

Likovno društvo Kranj de-
luje že 42. leto in združu-
je likovne ustvarjalce s cele 

Gorenjske in tudi od dru-
god. Janez Ravnik je dolgo-
letni član, saj je v njem so-
deloval že v prvih letih od 
ustanovitve. Na tiste čase in 
Kranj ima lepe spomine. »V 
sedemdesetih sem na Ble-
du organiziral veliko likov-
nih razstav, ki so bile takrat 
zelo popularne, a mi je bilo 
delovanje v Kranju prav tako 
zelo pri srcu. Pokojni dr. 

Cene Avguštin, ki je deloval 
v Gorenjskem muzeju, je bil 
tudi za društvo in nasploh li-
kovno sceno na Gorenjskem 
zelo pomemben. Promovi-
ral je ne le Kranjske, ampak 
umetnike z vse Gorenjske, 
pripravljal razstave, za vsa-
kega posebej pisal likovne 
kritike. Bil je zelo požrtvova-
len pri tem in je vedno znal 
prisluhniti avtorju. Imel je 
popoln pregled nad likovno 
ustvarjalnostjo na Gorenj-
skem,« se spominja blejski 
slikar, sicer po rodu iz Bo-
hinja; da je bil vsak kolikor 
toliko dober slikar, kipar, li-
kovni umetnik v društvu do-
brodošel. Silno pomembno 
je bilo, da je s tem lahko tudi 
napredoval v svojem delu, 

saj je bilo poskrbljeno za 
predstavitve njegovih del.

»V društvu nas je bilo ka-
kih petnajst, dvajset in veliko 
smo se družili med seboj, tu 
so bili Boni Čeh, Zmago Pu-
har pa pokojna Henrik Mar-
chel, Vinko Tušek in drugi 
…« nadaljuje Janez Ravnik 
in se dotakne okolja, v kate-
rem že več desetletij ustvar-
ja: »Na Bledu zasebnik zdaj 

gradi veliko galerijo. Poleg 
del svetovno znanih avtor-
jev bi želel, da se nekaj pros-
tora nameni tudi predstavit-
vam domačih umetnikov. V 
našem predalpskem prosto-
ru je namreč dovolj zelo kva-
litetnih avtoric in avtorjev, ki 
se ukvarjajo s slikarstvom, 
kiparstvom, grafiko … To 
je moja srčna želja.« Hkrati 
pogreša tudi več medseboj-
nega sodelovanja na Gorenj-
skem, tako kot je bilo nekoč. 
Prepričan je, da je mogoče le 
s skupnimi močmi, s skup-
nim nastopom in sodelova-
njem tudi gorenjsko likovno 
umetnost razvijati naprej. 

Janez Ravnik v sliki in ris-
bi vedno znova išče nove iz-
zive. »Če povem po domače, 
bom dejal, da sem jaz en tak 
garač. Rad delam. Mogoče 
je to posledica želje, ki jo kot 
slikar nosim v sebi, želji po 
izražanju, ki je tako silovita, 
da pravzaprav vse podredim 
temu ter delam in delam. To 
mi je neke vrste smisel živ-
ljenja, zato ne potrebujem 
posebne spodbude ali nav-
diha,« pove slikar in dolgole-
tni likovni pedagog mnogih 
generacij otrok na Osnovni 
šoli prof. dr. Josipa Plemlja 
na Bledu. »To ni igranje, je 
težko delo in garanje. Pri 
delu si včasih malo razoča-
ran, spet drugič optimisti-
čen, nekako tako, kot je tudi 
v našem življenju.«

Želja je hkrati navdih
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj razstavlja njihov najstarejši član, akademski slikar Janez Ravnik z 
Bleda. Ob slikah iz zadnjega obdobja predstavlja tudi skulpture iz lesa.

Najstarejši član Likovnega društva Kranj Janez Ravnik razstavlja v društveni Mali galeriji.  
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»Na Bledu zasebnik zdaj gradi veliko galerijo. Poleg 
del svetovno znanih avtorjev bi želel, da se nekaj 
prostora nameni tudi predstavitvam domačih 
umetnikov.«

Igor Kavčič

Ljubljana – Več kot petdeset 
založnikov, več kot petsto 
knjig in ena skupna košari-
ca je vsekakor najlepši na-
mig tedna. Ob svetovnem 
dnevu knjige bo med 22. 
in 25. aprilom vrata za štiri 

dni odprl Sejem s kavča (se-
jemskavca.si), skupna sple-
tna knjigarna, v kateri bodo 
slovenski založniki po ugo-
dnih sejemskih cenah po-
nudili več kot petsto skrb-
no izbranih knjig. Prep-
rost nakup bo omogočala 
začasna sejemska spletna 

trgovina s skupno košarico 
in enotnim odpošiljanjem. 
Ker knjižni sejmi v živo v 
aprilu najverjetneje še ne 
bodo možni, so se za štiri-
dnevni spletni knjižni se-
jem odločili organizatorji 
pisarna Ljubljane, Unesco-
vega mesta literature, v 

sodelovanju z Javno agen-
cijo za knjigo RS, Društvom 
slovenskih pisateljev, splo-
šnimi knjižnicami ter šte-
vilnimi občinami, partnerji 
in podporniki ob letošnjem 
svetovnem dnevu knjige.

Zgodba Sejma s kavča 
ima svoj začetek v lanskem 
letu, ko je pisarna Ljublja-
ne, Unescovega mesta lite-
rature, ob svetovnem dne-
vu knjige na pobudo in v 
sodelovanju z 62 založniki 

ter JAK praktično čez noč v 
podporo knjižnim ustvar-
jalcem organizirala prvi 
slovenski knjižni sejem na 
spletu. Obisk in podpora 
ustvarjalcem knjig sta bila 
izjemna. 

Spletni sejem knjig bo 
raznolik in kvaliteten knji-
žni nabor prinesel v vsa slo-
venska mesta in vasi, tudi tis-
te brez knjigarn, organiza-
torji pa so pripravili še kopi-
co finih presenečenj. Morda 

je eno izmed njih tudi, da bo 
Javna agencija za knjigo RS 
vsem trem predsednikom 
ter vladnim ministrom ob 
svetovnem dnevu knjige in 
vseslovenski pobudi podari-
la knjige domačih avtoric in 
avtorjev. Posebno pozornost 
bodo posvetili tudi zavijanju 
knjig in zapisovanju posve-
til. Eden dobrih razlogov za 
obisk Sejma s kavča je tudi: s 
kupljeno knjigo dobim dob-
ro družbo. Drži.

Dan knjige in Sejem s kavča

Igor Kavčič

Ljubljana – Največja nagrada 
na področju likovno vizual-
ne umetnosti v Sloveniji se 
imenuje po slikarju impre-
sionistu Rihardu Jakopiču 
(1869–1943), ki je bil osre-
dnja osebnost slovenske-
ga slikarstva v prvi polovici 
dvajsetega stoletja. Na sta-
novsko Združenje društev 
slovenskih likovnih umetni-
kov je letos prispelo 25 pre-
dlogov, v katerih je bilo pre-
dlaganih 27 kandidatov za 
nagrade. Žirijo, ki je tokrat 
izbrala dobitnike nagrad in 
priznanj, so sestavljali pred-
stavniki odbora ustanovite-
ljev: Aleksander Bassin (Slo-
vensko društvo likovnih kri-
tikov – SDLK), ki je predse-
doval žiriji, ter člani Marko 
Jenko (MG + MSUM), To-
maž Furlan (ALUO) in Moj-
ca Smerdu (ZDSLU).

Prav zaradi velikega na-
bora kakovostnih kandida-
tov za Jakopičeve lovorike se 
je žirija letos odločila, da po-
leg dveh priznanj in nagra-
de tokrat podeli tudi dve ena-
kovredni nagradi za življenj-
sko delo. Žirija je soglasno 
izbrala dve prejemnici pri-
znanj Riharda Jakopiča, ki 
sta ju dobili vizualna ume-
tnica, akademska slikarka 
in umetnostna teoretičarka 
Uršula Berlot ter akadem-
ska kiparka in restavrator-
ka Paola Korošec, nagrado 

Riharda Jakopiča 2021 je 
prejel akademski slikar in 
grafik Silvester Plotajs Si-
coe. Osrednjo nagrado za 
življenjsko delo pa sta letos 
prejela akademska slikarka 
Milena Usenik in akadem-
ski slikar in likovni pedagog 
Franc Novinc. 

Franc Novinc nedvom-
no velja za enega najpre-
poznavnejših slikarjev iz 
Gorenjske in je tudi eden 
pomembnejših sodobnih 
slovenskih likovnih ustvar-
jalcev nasploh. Na začetku 
ustvarjalne poti je delal kot 
svobodni umetnik in tudi 
kot restavrator. Leta 1984 je 
prejel nagrado Prešernove-
ga sklada za umetniške do-
sežke na področju krajinar-
stva, dve leti pozneje je bil na 
Akademiji za likovno umet-
nost in oblikovanje izvoljen 
za docenta, leta 1991 za izre-
dnega in leta 1996 za redne-

ga profesorja. Njegove stva-
ritve povezujejo bogate sli-
karske in risarske izkušnje z 
umetniško domišljijo, zna-
njem in eksperimentalnimi 
težnjami. Franca Novinca 
označuje edinstven likovni 
slog. Med 22. aprilom in 15. 
majem bo v Galeriji ZDSLU 
na ogled razstava, posvečena 
letošnjim nagrajencem, kot 
del vsakoletnega programa 
ZDSLU, na kateri bodo svo-
ja dela skupaj razstavili Sil-
vester Plotajs Sicoe, Milena 
Usenik in Franc Novinc.

Novincu Jakopičeva 
nagrada
Ob dveh enakovrednih nagradah Riharda Jakopiča 
za življenjsko delo so podelili še dve priznanji in 
nagrado.

Franc Novinc na jubilejni razstavi ob 80-letnici na Loškem 
gradu / Foto: Igor Kavčič
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Kranj – Vodstvo biatlonskih reprezentanc je v četrtek strokov-
nemu svetu panoge biatlon podalo predlog sestave trenerskih 
in tekmovalnih ekip za sezono 2021/22. Strokovni svet bo o 
tem razpravljal danes, njihov predlog bo moral kasneje potr-
diti še Zbor za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. Največja 
sprememba je v moški A-ekipi, ki jo zapušča Uroš Velepec, ki 
prevzema žensko ekipo Ukrajine. V olimpijski sezoni naj bi, 
če bodo organi panoge potrdili pričakovani predlog, najboljše 
slovenske biatlonce vodil dosedanji trener mladinske moške 
ekipe Janez Marič, nekdaj tudi sam zelo uspešen biatlonec. 

Moško biatlonsko A-ekipo naj bi prevzel Marič

Aleš Senožetnik

Kamnik – Po skoraj trite-
denskem premoru zaradi 
aprilskega zaprtja države, 
med katerim niso bile dovo-
ljene tekme in treningi tudi 
v prvi odbojkarski ligi, se je v 
soboto zaključila finalna se-
rija v ženski konkurenci. 

Kamničanke, ki so igrale 
v domači dvorani, so slabše 
začele in dovolile, da so Ma-
riborčanke povedle že z 2 : 
0 v nizih, povsem drugačno 
igro pa so pokazale v nada-
ljevanju. V tretjem nizu so 
vodile od samega začetka, 
prednost odbojkaric Calcita 
pa je znašala tudi že 16 : 10. 
Na koncu so tretji niz dobile 
s 25 : 16 in odločno vstopile v 
odločilnega četrtega, v kate-
rem so pod taktirko razigra-
ne Anđelke Radišković zre-
žirale preobrat in se veselile 
naslova državnih prvakinj. 
Tudi prvi dve tekmi so od-
bojkarice Calcita zmagale s 
3 : 2 v nizih, serijo so tako do-
bile brez izgubljene tekme.

»V prvih dveh nizih se 
nam je poznalo, da je 18 dni 
minilo od naše zadnje tek-
me. Sicer smo bili oboji v 
enakem položaju, vendar 
je bil pri nas izpad normal-
nega treninga bolj očiten. 
Predvsem v drugem nizu 

nas ni bilo na igrišču, toda 
pred tretjim so dekleta spet 
začela verjeti vase. Prepros-
to so stopile skupaj, rekle so 
si, da tako slabo ne morejo 
več igrati, in one so bile tis-
te, ki so se zvlekle iz tega tež-
kega položaja. Sam sem jih 
le malo usmerjal, najbolj po-
memben pa je bil preklop v 
njihovih glavah. Vesel sem, 
da je bila ekipa tista, ki je v 
ekstremno težkem položaju 
stopila skupaj in končala to 
izredno zahtevno finalno se-
rijo,« je bil po tekmi zadovo-
ljen trener Kamničank Gre-
gor Rozman, ki je obžaloval 

le, da v dvorani ni bilo gle-
dalcev, s katerimi bi se lah-
ko veselili uspeha. Kamni-
čanke so tako ubranile lan-
skoletni naslov, skupno pa 
so pokal državnih prvakinj 
dvignile že petič v zgodovi-
ni kluba.

Kamničani potrdili tretje 
mesto

Že pred ženskim finalom 
so se v soboto v domači dvo-
rani pomerili tudi kamniški 
odbojkarji. V drugi tekmi za 
končno tretje mesto so s 3 : 
0 gladko odpravili Salonit 

Anhovo in tako sezono v prvi 
odbojkarski ligi prvič po sed-
mih letih končali kot tretji. 
Od takrat so namreč vedno 
igrali v finalu, naslov držav-
nih prvakov pa so nazadnje 
osvojili leta 2003. Za razliko 
od deklet, ki so klubsko se-
zono že sklenila, fante čaka 
vsaj še četrtfinalna tekma 
pokala Slovenije z Maribor-
čani. Kdaj jo bodo odigrali, 
je odvisno tudi od razpleta 
finala državnega prvenstva. 
ACH Volley trenutno proti 
ekipi Merkur Maribor vodi z 
2 : 0 v zmagah. Tretja tekma 
bo danes v Mariboru.

Kamničanke ubranile naslov
Odbojkarice Calcita Volleyja so v soboto še tretjič premagale nasprotnice iz ekipe Nova KBM Branik in 
se veselile petega naslova državnih prvakinj.

Naslov državnih prvakinj ostaja v Kamniku. / Foto: Klemen Brumec

Aleš Senožetnik

Jesenice – Minulo soboto 
so ljubitelji hokeja poime-
novali kar slovenski hokej-
ski praznik, saj sta se kar 
dva naša kluba v odločilni 
peti tekmi borila za vstop v 
finale Alpske hokejske lige. 

Popoldne so se v domači 
dvorani z Asiagom pome-
rili Jeseničani, ki so si od-
ločilno peto tekmo izbori-
li s torkovo zmago v gos-
teh. Po izenačenem uvodu 
je v začetku druge tretjine 
železarje v vodstvo pope-
ljal Jaka Sodja. Kljub nekaj 

priložnostim domačih je 
Asiagu v 34. minuti uspelo 
izenačiti in po napaki v ob-
rambi štiri minute kasneje 
tudi povesti. Jeseničani, ki 
so sicer imeli nekaj prilož-
nosti, so upali, da bodo Ita-
lijani popustili zaradi ne-
koliko slabše kondicijske 

pripravljenosti, a se je izka-
zal tudi vratar gostov Gian-
luca Vallini, ki je svojo mre-
žo do konca tekme ohranil 
nedotaknjeno. 

»Težek poraz na koncu. 
Kljub temu da smo imeli 
prvi dve tretjini veliko prilož-
nosti in da smo se držali pla-
na, ki smo ga začrtali pred 
tekmo. Tudi ta tekma je tako 
kot vse druge šla na gol razli-
ke. Na žalost z enim doseže-
nim golom težko zmagaš na 
takšni tekmi. Zadnjo tretji-
no smo poskušali vse. Oni so 
se, kot že nekajkrat med se-
rijo, potegnili nazaj in niso 
dopuščali veliko prostora,« 
je za klubsko spletno stran 
po koncu tekme komentiral 
kapetan Andrej Tavželj.

Jeseničani so tako po 
odlični igri v rednem delu 
prvenstva znova ostali brez 
želenega finala. Z Asiagom 
se bo pomerila ljubljanska 
Olimpija, ki je v soboto zve-
čer gladko odpravila avstrij-
ski Lustenau. Finalna seri-
ja se začne danes v Tivoliju.

Za zmago »prekratki«
Hokejistom Jesenic se ni uspelo uvrstiti v finale Alpske hokejske lige.

V odločilni peti tekmi so Jeseničani izgubili proti Asiagu. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Buja – V nedeljo je ekipa sta-
rejših mladincev kranjskega 
kolesarskega kluba nastopi-
la na dirki Memorial Rober-
to Toffoletti, ki je potekala v 
bližini Udin. To 99 kilome-
trov dolgo preizkušnjo je do-
bil Kranjčan Maks Cvjetiča-
nin, ki je bil del ubežne sku-
pine osmerice kolesarjev, ki 
si je v zadnjem izmed osmih 
krogov privozila manjšo 
prednost. Približno petsto 
metrov pred ciljem je ubež-
nike ujela večja skupina ko-
lesarjev, a je nato v ostrem le-
vem ovinku prišlo do padca, 

zaradi česar se je odprl pros-
tor na levi strani, kar je spre-
tno izkoristil Cvjetičanin. 
»Če se ne bi zgodil padec, bi 
ob dobrem razpletu zaklju-
čil med peterico, tako pa sem 
se po levi strani izognil gne-
či. Težko opišem, kako ve-
sel sem bil v cilju, to je moja 
druga zmaga, prva v Italiji, 
in bo odlična popotnica za 
nadaljevanje sezone,« je bil 
ob dosežku vesel mladi Kra-
njčan. Na startu dirke je si-
cer nastopilo 123 kolesarjev, 
v ekipi kranjskega kluba so 
bili še Andrej Černe, Mar-
tin Eržen, Žiga Kalan in Vid 
Košir.

Cvjetičanin zmagal v Italiji

Maks Cvjetičanin / Foto: Lawrence Lollo Cozzutto

Ljubljana – Nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi so 
v petek in soboto odigrali tekme 28. kroga. Na prvi sobotni 
tekmi so nogometaši Brava in Domžal na nogometnem igrišču 
Parka Šiška v Ljubljani dosegli kar štiri zadetke. Po zadetku 
Mustafe Nukića, ki se je proslavil tudi pri kranjskem Triglavu, 
se je z vodstvom Brava končal prvi polčas. V drugem pa je že 
po desetih minutah igre za izenačenje zadel Dario Kolobarić. 
Domačini so znova povedli le minuto kasneje z golom Mila-
na Tučića. Veselje domačih pa ni trajalo dolgo, saj je Matej 
Podlogar izkoristil podajo Arnela Jakupovića in izenačil na 
2 : 2, kar je bil tudi končni rezultat srečanja. Na lestvici vodi 
Olimpija pred Mariborom, tretja je Mura, Domžale pa četrte. 
Domžalčane danes v Ljudskem vrtu čakajo Mariborčani.

Domžalčani remizirali z Bravom

Škofja Loka – Rokometaši ekipe Urbanscape Loka so v soboto 
v domači dvorani z 22 : 24 izgubili proti rokometašem RK 
Slovenj Gradec. Ločani, ki zasedajo osmo mesto na lestvici 
1. NLB lige, se bodo v petek pomerili s Koprčani.

Slovenjgradčani boljši od Ločanov

Lizbona – Konec minulega tedna je v Lizboni potekalo evrop-
sko prvenstvo v judu. Naslov evropske prvakinje je v kategoriji 
do 63 kilogramov osvojila Tina Trstenjak, Andreja Leški je bila 
v isti kategoriji tretja, Kaja Kajzer pa si je v kategoriji do 57 kilo-
gramov priborila srebrno odličje. Članica kranjskega Triglava 
Anka Pogačnik je bila v kategoriji do 70 kilogramov sedma.

Judoisti odlični na evropskem prvenstvu
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

V objemu nostalgije
Zadnje dni me grabi nos-

talgija po »dobrih starih« ča-
sih. Ko se tako v mislih spre-
hajam po preteklih letih, po-
mislim, kako samoumevno, 
svobodno in enostavno je 
bilo življenje. In ob tem me 
za trenutek preplavi rahla 
otožnost – hrepenim po svo-
jih malih razvadah, klepe-
tu na sončni terasi Brionov, 
stopljeni kepici sladoleda 
na Tartinijevem trgu, spon-
tanih izletih na Krk ob kon-
cu tedna, hrepenim po po-
letnih glasbenih festivalih, 
praznovanjih v družbi prija-
teljev, po odkrivanju evrop-
skih prestolnic. Ja, najbolj 
pa hrepenim po potovanjih. 

Življenje je imelo vča-
sih drugačen ritem – raz-
peto med številna študent-
ska dela, ki so mi ob prvi pri-
ložnosti financirala vandra-
nje po svetu, in nočmi za de-
belimi knjigami, ki so pred 

izpiti predolgo samevale na 
policah. Že dolgo me ni na 
široko objelo navdušenje ob 
nakupu vozovnice, načrto-
vanju majskih pobegov ne-
kam »na toplo« in mrzlič-
nem iskanju ugodnih letov 
v neznano. Pozabljam na 
okuse tujih kultur, na pre-
vidno zadržanost ob sklepa-
nju novih prijateljstev. Vča-
sih uspešno, a se pogosteje 
zaman trudim nadomesti-
ti tisti adrenalinski občutek 
in vznesenost, ko sem spoz-
navala energično kuban-
sko kulturo, komaj dohaja-
la noro sicilijansko vožnjo 
ali uživala ob odprtosti bal-
kanskih narodov. 

Zdaj sem Kubo zamenja-
la za večerno prebiranje ro-
manov o Havani, Južno 
Ameriko spoznavam sko-
zi potopise Alme Karlin, Si-
cilija obstaja le v naši kuhi-
nji, ko »pacam« profiterole 

in že v stoto preletavam fo-
tografije v številnih albu-
mih. Veselje iščem v smu-
čarskih podvigih, v hribih, 
med kuharskimi knjigami 
in novimi hobiji – od vzgoje 
droži in kombuče, oblikova-
nja majhnega balkonskega 
vrta z začimbami, prebira-
nja kriminalnih romanov, 
odkrivanja novih družab-
nih iger pa do plezalnega in 
turnosmučarskega razisko-
vanja lepot zime.

Te sem prejšnji teden po-
novno okušala na svežem je-
zerskem zraku, ko sem med 
sopihanjem proti Pristov-
škemu Storžiču lovila raz-
glede na mogočno Kočno. 
Zatem na novo zapadlem 
snegu, ko sva z Nejcem vi-
jugala vse od Draškega roba 
pa do Rudnega polja Kakšni 
užitki! Konec tedna sva se 
s prijateljico Tadejo prav 
po žensko naklepetali ob 

sprehodu na Kofce in si brez 
pardona privoščili še vsaka 
svojo porcijo odličnih ore-
hovih štrukljev. Ko tako pre-
letavam vse te majhne ra-
dosti, se sama pri sebi zas-
mejim svoji dramatičnosti 

in se opomnim, da vse le ni 
tako črno. Z malce angaži-
ranosti premagam trenut-
ke koronske melanholične 
krize, se prisilim prilagoditi 
novi realnosti in iščem srečo 
v majhnih rečeh. 

Nori pomladni užitki na turnosmučarskem potepu po 
Julijcih

Jelena Justin

Ko se z doline reke Kolpe 
zazremo v južno ostenje Bo-
rovške gore, je videti kot ne-
kakšen rob, kot Kraški rob. 
Tudi njen svet je zelo kra-
ški. Neokrnjena divjina ko-
čevskih gozdov, kjer je pra-
gozd pa več naravnih rezer-
vatov, je obiska vredna loka-
cija. Gremo?

Zapeljemo se do Ribnice, 
kjer nadaljujemo proti Ko-
čevju. Pred Kočevjem zavije-
mo desno v smeri naselij Gr-
čarice, Gotenica in Kočevska 
Reka. V Kočevski Reki zavi-
jemo desno v smeri Borov-
ca pri Kočevski Reki. V Bo-
rovcu nadaljujemo desno v 

smeri prelaza Strma Reber. 
Ko prispemo v zaselek Rav-
ne (lesena tabla, manjša), na-
daljujemo do parkirišča tik 
pred prometnim znakom za 
10-odstotni klanec. Na drugi 
strani ceste zagledamo ozna-
ko na kamnu za Cerk. 

Pot se zložno vzpne čez 
travnik, kjer zagledamo bli-
žnjo lovsko kočo. Sledimo 
stezi v levo, nato pa kolovozu, 
ki se zmerno strmo vzpne. 
Čez približno 15 minut do-
sežemo razpotje, kjer se z 
leve priključi steza s Krem-
pe. Mi zavijemo desno, pre-
čimo manjšo grapo in se po 
gozdnem pobočju in po ko-
lovozu povzpnemo do ma-
kadamske ceste. Sledimo 

markacijam in kmalu dose-
žemo odcep za Cerk. Do tu-
kaj se bomo kasneje vrni-
li, mi pa še kar nadaljuje-
mo v smeri Firstovega repa, 
ki ga tudi končno zagleda-
mo zapisanega na enem od 
smerokazov. Cesta se začne 
spuščati in nas pripelje do 
spominskega obeležja nek-
danje partizanske bolnišni-
ce. Zavijemo levo, cesta se 
začne vzpenjati. Dosežemo 
obračališče, na levi pa opa-
zimo oznake za Firstov rep 
in tudi za Loško steno. Ko-
lovoz se rahlo spušča in na 
ostrem desnem ovinku na-
daljujemo kar naravnost 
skozi gozd. Občutek je, kot 
da hodimo po nekakšnem 

pomolu. Hitro dosežemo 
Firstov rep, kjer je vpisna 
skrinjica. Do Loške stene se 
bomo kar spuščali. Bodimo 
oprezni za markacijami, saj 
je svet izrazito kraški. Raz-
gled z Loške stene je spekta-
kularen, saj se globoko pod 
nami pokaže dolina reke 
Kolpe, vidi se Snežnik, Gor-
ski Kotar, Učka. 

Vrnemo se po poti dosto-
pa nazaj do odcepa za Cerk. 
Sledimo kolovozu. Na enem 
od razpotij naj nas ne zave-
dejo čudno postavljene mar-
kacije. Sledimo desnemu ko-
lovozu, do izravnave pod vr-
hom, ko se usmerimo na str-
mo stezo levo, ki nas pripelje 
na vrh, ki je najvišji vrh Bo-
rovške gore. Zdaj nas čaka še 
prečenje do Cerka. Do tja ni 
markirane poti. Z vrha Cer-
ka se po skromni stezici, ki 
je sledljiva, spustimo skoraj 
do izravnave. Na drevesih so 
modre pike in črte, ki ozna-
čujejo gozdni rezervat. Ko 
pike izginejo, pa tudi steza je 
slabše vidljiva, se držimo le-
vega roba gozda. Ko na desni 
strani zagledamo pobočje in 

njegov rob, prečimo gozd in 
se po desnem pobočju, kjer je 
spet udobna steza, povzpne-
mo na vrh Krokarja. Vmes 
opazimo stezico, ki gre na-
ravnost, a mi smo zavili des-
no proti vrhu. Do tega razce-
pa se bomo pri sestopu vrni-
li. Ta del poti smo prehodi-
li po pragozdu in vstop vanj 
je pravzaprav prepovedan. 
Na vrhu Krokarja je ogro-
men možic. Z vrha sestopi-
mo nazaj po poti prihoda do 
razcepa, kjer zavijemo des-
no in se začnemo ponekod 

precej strmo spuščati do sed-
la Krempa. Na sedlu zavije-
mo levo navzdol, čez travnik 
in se spustimo do nekdanje 
nemške vasi Inlauf, od koder 
nadaljujemo do glavne ceste 
in vasi Borovec. Ko doseže-
mo glavno cesto, se po njej 
sprehodimo približno 1500 
metrov do jeklenega konjič-
ka v Ravnah. 

Nadmorska višina: 1192 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Firstov rep (1002 m n. m.)–Loška stena (876 m n. m.)–
Cerk (1192 m n. m.)–Krokar (1122 m n. m.)

Visoko nad Kolpo
Danes bomo obiskali štiri vrhove Borovške gore, ki se razprostira med dolino 
Kolpe in Goteniškim Snežnikom. Izlet v svet, kjer je medved doma.

Skrinjica na Firstovem repu s smerokazom proti Loški steni / Foto: Jelena Justin

Z Loške stene pogled na dolino reke Kolpe. V ozadju se vidi Snežnik. / Foto: Jelena Justin

Pri sestopu se nam lepo pokaže skalnati Krokar. 
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Simon Šubic

Kranj – Včeraj je pod koordi-
nacijo Agencije za varnost 
prometa (AVP) stekla nova 
sedemdnevna nacionalna 
preventivna akcija Hitrost, 
v okviru katere bodo aktiv-
nosti usmerjene predvsem v 
spletno kampanjo in ozave-
ščanje voznikov, da je nepri-
lagojena hitrost eden najpo-
gostejših vzrokov za prome-
tne nesreče z najhujšimi po-
sledicami. Kot vedno v akci-
ji sodeluje tudi policija, ki bo 
do nedelje izvajala poostre-
ne nadzore po vsej Sloveniji. 
Jutri bo po več evropskih dr-
žavah potekal tudi usklajen 
maraton nadzora hitrosti, ki 
ga koordinira Evropska mre-
ža prometnih policij ROAD-
POL. Slovenski policisti se 
mu bodo pridružili z izved-
bo dvanajsturnega nadzo-
ra od 6. do 18. ure. Lokacije 
in termine posamičnih nad-
zorov je policija objavila tudi 
na svoji spletni strani. 

»Namen tovrstnih aktiv-
nosti je umirjanje hitrosti 
na naših cestah. Vozniki na-
vadno takrat, ko vedo, da po-
teka nadzor, zmanjšajo hit-
rost in vozijo bolj varno. Dol-
goročnejši cilj preventivnih 
akcij je, da vozniki tak način 
vožnje obdržijo tudi po tem, 
ko poostreni nadzori ne po-
tekajo več,« poudarjajo na 
AVP-ju in policiji. 

Lani manj prometa,  
a več kršitev

Prometna statistika razkri-
va, da kljub številnim opozo-
rilom hitrost še vedno ostaja 
velik problem na slovenskih 
cestah. Lani, čeprav je bil ob-
seg prometa zaradi prepo-
vedi prehajanj občinskih in 
regijskih meja ter drugih 

omejitvenih ukrepov manj-
ši, so policisti ugotovili kar 
116.180 kršitev s področja hi-
trosti, kar je skoraj dva tisoč 
kršitev več kot v letu 2019. 
Letos so do 12. aprila obrav-
navali že 37.577 tovrstnih kr-
šitev, kar je tretjina vseh ugo-
tovljenih prekrškov. 

Število prometnih nesreč 
zaradi neprilagojene hitro-
sti se je sicer v obdobju med 
1. januarjem in 8. aprilom 
letos zmanjšalo za 28 od-
stotkov – na skupno 514 ne-
sreč, a so bile njihove posle-
dice težje. Letos je namreč 
umrlo že sedem udeležen-
cev, od teh so bili trije pešci, 
ki niso bili povzročitelji ne-
sreč. Lani so v primerljivem 
obdobju zaradi neprilagoje-
ne hitrosti umrle tri osebe, v 
celotnem letu pa 27. 

Podatki iz zadnjih dveh let 
razkrivajo, da se približno tre-
tjina vseh prometnih nesreč, 
nastalih zaradi neprilagoje-
ne hitrosti, zgodi v nočnem 
času. V letu 2020 je bilo od 
skupaj 2813 takih prometnih 
nesreč ponoči zabeleženih 

892, predlani pa 1074 od 
skupno 3152 takšnih nesreč. 
Ponoči se zgodi tudi vsaj tre-
tjina smrtnih prometnih ne-
sreč, ki jih je povzročila nepri-
lagojena hitrost (33 odstotkov 
letos, 37 odstotkov lani in 39 
odstotkov predlani). 

Velika hitrost privede do 
tunelskega vida

Na AVP-ju opozarjajo, da 
se s povečanjem hitrosti vo-
znikovo vidno polje zožuje, 
kar privede do t. i. tunelske-
ga vida. »Čim hitreje namreč 
vozimo, tem dalje izpred vo-
zila usmerjamo pogled in 
ožje je naše vidno polje. Zato 
težje zaznamo ali sploh ne 
zaznamo dogajanja ob ces-
ti, kolesarjev, pešcev, ki že-
lijo prečkati vozišče, more-
bitnih vključevanj z bočnih 
cest oziroma ne predvidimo 
dogodka, ki bi ga pri manjši 
hitrosti sicer lahko. Zapom-
nimo si: če vozimo s prilago-
jeno hitrostjo in smo pozor-
ni na dogajanje tudi daleč 
pred svojim vozilom, lahko 

pravočasno zaznamo pro-
metno ureditev in dogodke 
ter predvidimo njihov potek 
in ustrezno ter varno reagi-
ramo,« so razložili.  

Na podlagi statističnih po-
datkov je dokazano, da je v 
primeru trka vozila v peš-
ca ali kolesarja pri 30 km/h 
tveganje za smrtne ali hude 
poškodbe pešca relativno 
majhno – desetodstotno. Pri 
višjih hitrostih se tveganje iz-
razito poveča. Trk avtomobi-
la pri hitrosti 50 km/h v peš-
ca je enak padcu z višine 9,8 
metra. Pri hitrosti vozila s 60 
km/h je tveganje za smrt kar 
90-odstotno. 

»Omejitve hitrosti in 
predvsem njihovo dosledno 
spoštovanje so ključnega po-
mena in predvsem za našo 
lastno varnost. Pri večjih hi-
trostih so posledice prome-
tnih nesreč namreč težje. 
Zmerno in odgovorno vozi-
te zato, ker se objestna vo-
žnja lahko konča usodno, ne 
zato, da vas ne doleti kazen,« 
še opozarjata Agencija za 
varnost prometa in Policija. 

Zaradi neprilagojene hitrosti 
letos umrlo že sedem oseb
Do nedelje poteka že tradicionalna nacionalna preventivna akcija Hitrost, v kateri s poostrenimi nadzori 
sodelujejo tudi policisti. Lani se je število kršitev predpisane hitrosti celo povečalo. 

Jutri bodo policisti med 6. in 12. uro po vsej državi znova izvajali maratonski nadzor hitrosti. 

Zdrs pri sestopu s Kalške 
gore pa je bil v soboto usoden 
za 50-letnega alpinista Ivana 
Tomašića, člana Alpinistič-
nega odseka Kamnik. »Alpi-
nist je pod vrhom gore v al-
pinistični opremi zdrsnil in 
zaradi hudih poškodb, ki jih 
je utrpel pri padcih in dalj-
šem drsenju po trdi snežni 
podlagi, umrl. Vzpenjal se 

je še z dvema drugima al-
pinistoma, ki nista bila poš-
kodovana,« je razložil Janez 
Šuštar s Policijske uprave 
Kranj. Posredovali so reše-
valci Gorske reševalne služ-
be Kranj ter dežurna ekipa 
GRZS s posadko helikopter-
ja Slovenske vojske, ki je vse 
tri prepeljala v dolino. 

V GRZS so opozorili, da 
je v dolini že kar nekaj časa 
čutiti pomlad, v gorah pa so 

še vedno zimske razmere, ki 
bodo vztrajale še dolgo v po-
letje. »Trenutno snežna ode-
ja ostaja suha in pomrznje-
na, zaradi česar obstaja ve-
lika nevarnost zdrsa. Nuj-
na je uporaba derez, cepi-
na in čelade. Vse planince 
in turne smučarje opozar-
jamo na previdnost, upora-
bo varovalne opreme in pri-
merno izbiro ture,« so spo-
ročili. Tudi policija poziva k 

veliki previdnosti in odgo-
vornim odločitvam v gorah 
in poudarja, da v določenih 
primerih tudi vsa alpinistič-
na oprema ni dovolj za varno 
vrnitev domov. 

Po podatkih GRZS-ja so 
gorski reševalci letos opra-
vili že 135 intervencij v go-
rah, kjer je po začasnih po-
datkih umrlo že osem gorni-
kov, huje se je poškodovalo 
32, lažje pa sedemnajst. 

Gore konec tedna vzele dve življenji
31. stran

Simon Šubic

Kamnik – V soboto popoldan 
je v južnem pobočju Kam-
niškega vrha strmoglavil ja-
dralni padalec in si poško-
doval hrbtenico. Vzletel je s 
Krvavca, nato pa je zaradi ne-
ugodnih vremenskih razmer 
začel izgubljati višino in po-
skušal z jadralnim padalom 

zasilno pristati, pri čemer je 
z višine od treh do petih me-
trov strmoglavil na tla. Gor-
ski reševalci iz Kamnika in 
dežurni zdravnik reševalec-
-letalec so ga na kraju oskr-
beli in imobilizirali, posadka 
helikopterja Letalske policij-
ske enote pa ga je prepelja-
la na zdravljenje v ljubljanski 
klinični center. 

Jadralni padalec si je 
poškodoval hrbtenico

Kamnik – Na Policijski postaji Kamnik se je prejšnji teden 
oglasil občan in izročil denar, ki ga je našel na tleh pred Novo 
Ljubljansko banko v centru Kamnika. Policisti so sestavili za-
pisnik o najdenih stvareh, osebo, ki je izgubila denar, pa po-
zivajo, da pride ponj na policijsko postajo. 

Na tleh našel denar

Kamnik – V nedeljo okoli 17.30 je pred planino Kisovec na 
območju Velike planine onemogli pohodnik zdrsnil dvajset 
metrov pod cesto. Pomagali so mu gorski reševalci iz Kamni-
ka, ki so pohodnika prepeljali v dolino in ga predali reševalcem 
v nadaljnjo oskrbo.

Na Veliki planini omagal pohodnik

Zgornje Jarše – V soboto dopoldan je na nezavarovanem 
železniškem prehodu v Zgornjih Jaršah potniški vlak zadel 
zadnji del poltovornega vozila. Gasilci Centra za zaščito in 
reševanje Domžale so kraj nezgode zavarovali. Poškodovanih 
oseb ni bilo.

Vlak trčil v poltovorno vozilo

Bled – Blejski policisti so v soboto popoldan na podlagi prijave 
obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je nevarno pre-
hiteval druga vozila. Voznika so ustavili in proti njemu uvedli 
prekrškovni postopek.  

Nevarno prehiteval 

Kranj – Kranjski policisti so v nedeljo prejeli prijavo, da se na 
strehi ene od šol zadržujejo najstniki. Policisti so se na kraju 
pogovorili z dvema najstnikoma, ki sta preplezala ograjo, nju-
ne starše pa seznanili z nevarnim in neodgovornim početjem. 
Škode niso ugotovili. 

Splezala na šolsko streho

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški policisti 
so pred dnevi posredovali za-
radi občana, ki se je nedostoj-
no vedel do svoje mame, na-
njo vpil in jo žalil. Kršitelju 
so napisali globo po zakonu 
o javnem redu in miru. 

Policisti so morali posre-
dovati tudi v sosedskem spo-
ru v Nasovčah. Tam se je so-
sed neprimerno vedel do so-
seda in ga žalil z neprimer-
nimi žaljivimi besedami. 
Sestavili so plačilni nalog 
zaradi kršitve zakona o jav-
nem redu in miru. 

Posredovali v sporih
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Kranj – Kranjski policisti so v soboto dopoldan obravnavali 
prijavo občanke, da se je pri njej oglasil neznanec in jo spraše-
val, ali je sama, koliko jih je doma, kdaj pridejo svojci itd. Do 
kaznivega dejanja ni prišlo. Policija svetuje, da neznancem ne 
zaupate takih podatkov, ker gre lahko za zbiranje informacij 
in pripravo na izvršitev kaznivega dejanja.

Neznanca zanimalo veliko stvari

Kamnik – V petek nekaj po 9. uri je v Kamniku prišlo do delovne 
nesreče v podjetju. Pri premikanju z viličarjem je padel težji 
tovor in huje poškodoval delavca. Z reševalnim vozilom so ga 
odpeljali v klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo, so 
sporočili policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil. 

Tovor padel na delavca

KRATKE NOVICE
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Kmetijstvo in gozdarstvo

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

Tel.: 04 / 25 76 440,
GSM: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

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

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

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Lanska letina krompir-
ja je bila v Evropski uniji 
zelo dobra, posledica tega 
je bil pritisk na izvoz oziro-
ma uvoz. Slovenija je uvo-
zila zelo veliko krompirja. 
Če tega ne bi bilo, bi doma-
čega krompirja zmanjkalo 
za domače potrebe, ugota-
vljata Mirko Jenko in Matic 
Mustar, in dodajata, da ima-
jo največje težave s prodajo 
prav pridelovalci, ki so pro-
dajali krompir gostincem in 
drugim večjim »kuhinjam«, 
ki so (bile) zaprte. 

Krompir uvažali tudi 
kmetje 

Po podatkih, ki jih je zbra-
la Marija Kalan, speciali-
stka za rastlinsko pridela-
vo v Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Kranj, na Gorenj-
skem tržno prideluje krom-
pir le še 35 kmetij, na tistih, 
ki same prodajajo krompir 
gostincem, šolam, vrtcem 
in drugim javnim zavodom, 
je v skladiščih še okrog 2500 
ton krompirja. Na teh kme-
tijah ugotavljajo, da sta na 
prodajo zelo vplivala epide-
mija z »zaprtjem« velikih 
porabnikov krompirja pa 
tudi uvoz krompirja iz Fran-
cije, kjer so tudi sicer glede 
uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev za varstvo in skladi-
ščenje krompirja tudi boljši 
pogoji kot v Sloveniji. Zani-
mivo: krompir so iz Francije 
uvažali tudi nekateri kmetje.

V Kmetijsko gozdarski 
zadrugi Sloga Kranj so po 
besedah predsednika Jane-
za Porenta doslej proda-
li okoli tisoč ton krompirja 
lanske letine, na kmetijah 
ga imajo še približno 1500 

ton, od tega 500 ton pogo-
dbenih količin, preostalo 
so »presežki«, ki pa so jih 
v prejšnjih letih v normal-
nih razmerah tudi odkupi-
li. V takšnih razmerah kme-
tje »pritiskajo« na zadrugo, 
a prodaja poteka bolj slabo, 
pravijo v zadrugi, saj manj-
še količine lahko prodajo le 
trgovskim verigam. 

V Kmetijski zadrugi Cer-
klje so doslej odkupili šest-
sto ton krompirja lanske 
letine, kar je enkrat manj 
kot v primerljivem lanskem 
obdobju, pridelovalci pa 
imajo doma v skladiščih še 
okrog devetsto ton krompir-
ja. Po dobri prodaji v mese-
cu marcu se je aprila pro-
daja (gre za prodajo v večje 
in manjše trgovske centre) 
ustavila.

Pozvali trgovce k nakupu 
domačega krompirja

V Združenju prideloval-
cev krompirja GIZ Krom-
pir so že ob koncu februarja 
naslovili na trgovce prošnjo, 

da bi prednostno nabavljali 
domači jedilni krompir. Kot 
so zapisali v pismo, se zave-
dajo, da v razmerah proste 
trgovine ne morejo predpi-
sovati tržnih ravnanj, a ven-

darle želijo še naprej oskr-
bovati domačega potrošni-
ka z lokalno pridelano hra-
no in tako prispevati k več-
ji samooskrbi s hrano. Pis-
mo s podobno vsebino je na 
trgovce naslovil tudi mini-
ster za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Jože Pod-
goršek; kot pravijo na mini-
strstvu, je bil poziv uspešen, 
eden od trgovcev je ob kon-
cu februarja in v začetku 

marca imel teden sloven-
skega krompirja, z drugi-
mi trgovci naj bi se pridelo-
valci še dogovarjali. V priza-
devanja za prodajo domače-
ga krompirja sta se vključi-

li tudi Zadružna zveza Slo-
venija in Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije, ki se 
je na to temo tudi sestala s 
predstavniki ministrstva.

Prodaja vseskozi slaba

V zbornici ugotavljajo, da 
so večji pridelovalci in vrtič-
karji lani verjetno tudi zara-
di pričakovanj, da bo ob epi-
demiji covida-19 prišlo do 
krize pri preskrbi s hrano, 

posadili več krompirja. Pro-
daja je bila zato vso sezono 
slabša, še zlasti se je zma-
njšala po zaprtju vrtcev, šol 
ter gostinsko-turističnih 
obratov, in se ni povečala 
niti potlej, ko sta kmetijski 
minister in GIZ Krompir 
pozvala slovenske trgovske 
verige k nakupu in prodaji 
domačega krompirja. V tak-
šnih razmerah imajo več-
ji pridelovalci v skladiščih 
še vedno več kot polovico 
lani pridelanega krompirja, 
nekateri med njimi celo od 
šestdeset do tristo ton, ugo-
tavljajo v zbornici in doda-
jajo, da krompir že izgublja 
vrednost in ga je vse težje 
prodati.  

Kam s krompirjem

Neprodani krompir pred-
stavlja pridelovalcem velik 
problem. Del so ga posadili, 
namesto da bi kupili semen-
ski krompir. Tisti, ki imajo 
doma govejo živino, ga upo-
rabljajo za krmo. Nekaj ga 
bodo oddali v bioplinarno. 
Medtem ko zaoranje krom-
pirja na njivi iz fitosanitar-
nih razlogov ni sprejemlji-
vo, je ena od možnosti tudi 
njegovo uničenje, kar pa bi 
jih glede na cene enega od 
ponudnikov stalo šestde-
set evrov za tono. Razmiš-
ljajo tudi o možnosti, da bi 
del neprodanega krompir-
ja podarili v humanitarne 
namene. 

V vsakem primeru bodo 
pridelovalci občutili izpad 
dohodka, zato je zbornica 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano že 
predlagala, da jim na pod-
lagi zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posle-
dic drugega vala epidemije 

covida-19 zagotovi finanč-
no pomoč kot nadomesti-
lo za izpad dohodka, ki so 
ga utrpeli, ker v koronara-
zmerah niso mogli proda-
ti zalog.

Država že pomaga, nekaj 
še obljublja

Na ministrstvu pojasnju-
jejo, da so se na lanski raz-
pis za pomoč kmetijam 
ter malim in srednje veli-
kim podjetjem, ki so zaradi 
zaprtja vrtcev in šol utrpe-
la upad prihodkov, prijavi-
li tudi pridelovalci krompir-
ja, sedaj pa preučujejo mož-
nost oziroma že pripravlja-
jo odlok, po katerem bi ena-
ko pomagali tudi prideloval-
cem, ki so utrpeli izgube pri 
prodaji krompirja v HoRe-
Ca sektor (hoteli, restavra-
cija, catering). Upravičenci 
bi v tem primeru morali na 
podlagi prejetih plačil upra-
ve za javna plačila dokaza-
ti vsaj 30-odstotni izpad 
dohodka. Na ministrstvu ob 
tem opozarjajo, da pomaga-
jo kmetom tudi s promo-
cijo slovenskih kmetijskih 
pridelkov in živilskih izdel-
kov. Na njihovi spletni stra-
ni Naša super hrana je nam-
reč tudi zemljevid, na kate-
rem je označenih sedemsto 
ponudnikov lokalne hrane, 
med njimi je tudi 55 pride-
lovalcev slovenskega krom-
pirja. Dolgoročno si želijo 
združevanje pridelovalcev 
krompirja v organizacije ali 
skupine pridelovalcev, ki 
bodo s skupnim nastopom 
lažje našle trg, se dogovarja-
le o ceni, sortimentih, doba-
vah ... Ministrstvo ustanav-
ljanje takih skupin podpira 
tudi v okviru programa raz-
voja podeželja. 

Še velike zaloge lanskega krompirja
31. stran

Pridelovalci še vedno upajo, da bodo vsaj nekaj lanskega krompirja še prodali, ne vedo pa, 
kaj bodo naredili z neprodanimi količinami. / Foto: Gorazd Kavčič

Peter Grašič iz Strahinja, ki prideluje krompir na 
petnajstih hektarjih, je prepričan, da je glavni razlog 
za zastoj pri prodaji uvoz krompirja iz Francije, zaradi 
katerega je bila prodaja domačega krompirja v prvih 
treh letošnjih mesecih zelo skromna, aprila pa se je 
v trgovini že pojavil krompir iz Egipta. »Na zalogi 
imamo še od sedemdeset do osemdeset ton krompirja. 
Upamo, da ga bomo nekaj še prodali,« pravi.
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AGROSAAT 1-8
Z ali brez detelje, za
intenzivno pridelavo 
krme

AGROSAAT 9
Za komunalne površine

Lucerna
EMILIANA,
OSLAVA
Visoka prebavljivost in 
vsebnost beljakovin

AGROSAAT 1-5 
PLUS
Izjemna kakovost, 
pestrost in tolerantnost 
na sušo

AGROSAAT 10 
PLUS
Večletna TDM
z lucerno

RWA Slovenija d. o. o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica, t: 01 514 00 70
Več informacij na prodajnih mestih, svetovalni službi Agrosaat in na:

www.agrosaat.si

TRAVINJE

AGROSAAT

Preizkušeno do 

najbolj kakovostne 

krme

Osnova za doma 
pridelano krmo

Pestre, zanesljive,
kakovostne, 
prilagojene našim 
pogojem pridelave

Za urejen dom in vrt

og
la

sn
o 

sp
or

oč
ilo

 /
 w

w
w

.k
ip

ko
p.

si

V toplejših mesecih, ki so pred nami, več časa posvečamo urejanju vrta in okoli-
ce hiše. V podjetju Kip Kop v ta namen ponujajo številne rešitve za obnovo naše-
ga doma, od fasadnih sendvič plošč, izolacijskih materialov, strešnih kritin do raz-
ličnih sistemov ogrevanja, ograj, garažnih in dvoriščnih vrat, dekorativnega kamna 
in okenskih polic. Med vrtičkarji pa so zaradi udobne uporabe vse bolj priljubljene 
tudi visoke grede, ki jih v podjetju proizvajajo sami, v skladu z željami naročnika. Za 
izdelavo uporabljajo vrhunske izolacijske panelne plošče, obrobe pa so izdelane iz 
kakovostnega aluminijastega zaključka. Stranice so pocinkane in prašno barvane, 
zato je izdelek primeren za dolgotrajno uporabo. Kupci lahko izbirajo med različni-
mi barvnimi odtenki in dimenzijami.

VSE ZA SILOSE

SILAŽNA FOLIJA 
RKW

Odlična silažna folija za 
optimalne rezultate 
• debeline 0,15 mm

• barva: belo / bela

•
 
UV stabilna 15 mesecev

PROPILENGLIKOL
v travni silaži

•  

•

 

• 

SILAŽNE VREČE / MREŽE / SILIRNI DODATKI

129 €

kos

0,45 €
m2

WWW.PROFARM.SI

Silirni dodatek s 
sposobnostjo tvorjenja 
propilenglikola.

Občutno izboljšana 
aerobna stabilnost

Za tretiranje 50 ton silaže

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada se je na četr-
tkovi seji seznanila z infor-
macijo o posledicah nedav-
ne pozebe na kmetijskih pri-
delkih, pri tem pa je zadol-
žila ministrstvo za kmetijs-
tvo, gozdarstvo in prehrano, 
da pripravi pravne podlage 
za pomoč najbolj prizade-
tim kmetijskim gospodars-
tvom. Ministrstvo bo upravi 
za zaščito in reševanje dalo 
pobudo za izdelavo predho-
dne ocene škode, minister 
Jože Podgoršek pa je že ime-
noval delovno skupino za 
pripravo ukrepov. Skupina 
predlaga sprejetje interven-
tnega zakona, ki bi vključe-
val različne oblike pomoči 
in ukrepov za blažitev pos-
ledic. Skupina tako predlaga 
pomoč najbolj prizadetim 
kmetijskim gospodarstvom, 
delni ali celotni odpis zaku-
pnin za državna kmetijska 
zemljišča s trajnimi nasadi, 

zmanjšanje ali odpis prispe-
vkov za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje kmetov, 
subvencioniranje obrestne 
mere za posojila Slovenske-
ga regionalno razvojnega 

sklada oziroma reprogrami-
ranje posojil, možnost naku-
pa sadja za predelavo v okvi-
ru dopolnilnih dejavnosti na 
drugih kmetijah ...

Kot ocenjujejo na minis-
trstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, bo letoš-
nja škoda primerljiva s ško-
do, ki jo pozeba povzročila v 
letih 2016 in 2017 – takrat 
je znašala 44 oziroma 46,8 
milijona evrov. Letos bo ško-
da največja v sadjarstvu, a 
kolikšna je poškodovanost 

sadnih vrst, bo razvidno šele 
po otoplitvi, najbolj pa po 
junijskem trebljenju. Pos-
ledice pozebe se bodo poka-
zale v količinsko manjšem 
pridelku, v slabši kakovosti 

plodov pa tudi v slabši vzdr-
žljivosti plodov v skladišču. 
Po oceni, ki velja za celotno 
območje države, je pri mare-
licah, breskvah, češnjah in 
drugem koščičastem sad-
ju poškodovanost od 80- do 
100-odstotna, pri jablanah, 
hruškah in jagodičevju od 
50- do 100-odstotna, špar-
gljih od 20- do 50-odstotna, 
zelenjavi od 20- do 30-odsto-
tna, zgodnjem krompirju od 
20- do 40-odstotna, vinski 
trti od 30- do 90-odstotna ... 

Pomoč po pozebi
Država bo pomagala kmetijskim gospodarstvom, ki jih je med 6. in 8. 
aprilom prizadela pozeba. Delovna skupina predlaga sprejetje interventnega 
zakona, ki bo vključeval različne oblike pomoči in ukrepov.

Med 6. in 8. aprilom so se po vsej Sloveniji pojavljale 
temperature pod lediščem. Marsikje je bilo jutro 7. 
aprila najhladnejše v zadnjih sedemdesetih ali celo v 
več kot zadnjih stotih letih. V Novi vasi na Blokah je bil 
dosežen nov slovenski rekord za april: –20,6 stopinje. 

VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

 

                        KOSILNIC 
IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    

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

Prodaja vrtnih strojev 
različnih proizvajalcev,  

servis in popravilo  

Izposoja prezračevalnika za travo.

vseh vrtnih strojev na naši lokaciji!

RE
TR

A,
 d

.o
.o

.,P
RA

PR
OT

NA
 P

OL
IC

A 
34

, C
ER

KL
JE



15Gorenjski glas
torek, 20. aprila 2021 POMLAD NA VRTU info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Začelo se je vrtnarjenje, 
večina površin je pripravlje-
na za setev in sajenje, prve 
toplotno nezahtevne vrtnine 
so že posejane. V zadnjem 
času pa smo priča neneh-
nim temperaturnim niha-
njem, kar povzroča pri neka-
terih rastlinah stres, opozar-
ja Nataša Kunstelj, učitelji-
ca strokovnih modulov hor-

tikulture in naravovarstva v 
srednji šoli BC Naklo. Zato 
svetuje: "Ob napovedi niz-
kih temperatur pohitimo s 
pokrivanjem komaj kalečih 
rastlin z različnimi pokriva-
li. Od jeseni je zagotovo na 
površinah ostalo še smrečje, 
ki s svojimi gostimi iglicami 

varuje rastline pred nizkimi 
temperaturami. Slabost je le 
ta, da veje moramo pravo-
časno odmakniti iz zemljiš-
ča, saj prvi sončni žarki veje 
izsušijo, iglice odpadejo in s 
tem zakisajo tla. Kot narav-
ni material za zaščito rastlin 
je idealno listje, slama, kom-
post, rogoznica, trstičje, pri 
acidofilnih rastlinah šota ..., 
pri zaščiti rastlin pred mra-
zom si lahko pomagamo z 

agrokopreno in z različnimi 
folijami. Posevke lahko za-
varujemo tudi s postavitvijo 
nizkih tunelov, v naravi lah-
ko naberemo upogljive veje 
in čezenj damo več slojev 
koprene ali debelejšo pro-
zorno folijo, ki jo ob straneh 
zatesnimo. Pri debelejših 

folijah je ob sončnih žar-
kih že pomembno tudi zra-
čenje, saj s tem zmanjšamo 
pojav in širjenje bolezni, še 
posebno pri gostih setvah.« 

Izbira sorte naj bo 
prilagojena času setve

Za setev vrtnin je najbolje 
izbrati naše, avtohtone sorte, 
ki so v največji meri prilagoje-
ne našim podnebnim in tal-
nim razmeram, svetuje Na-
taša Kunstelj. »Pomembno 
je tudi, da izberemo seme, 
primerno za setev na pros-
tem in setev v zavarovanih 
prostorih, prav tako je izred-
no pomembna izbira sorte, 
ki je prilagojena času setve. 
Temperaturo tal lahko po-
večamo z uporabo konjske-
ga hlevskega gnoja in izbiro 
različnih zastirk. V poskusu, 
ki smo ga opravili na solatni-
cah, se je kot odlična zastir-
ka in hkrati zaščita pred mra-
zom izkazala uporaba narav-
ne ovčje volne, sledila je upo-
raba črne PE-folije in slame. 

Seno ni priporočljivo, saj za 
zaščito pred mrazom potre-
bujemo debelejši sloj, seno 
tudi vsebuje veliko semen, 
kar se bo kasneje odražalo v 
veliki zapleveljenosti. Tal v 
času napovedi nizkih tem-
peratur ne smemo preveč 
pognojiti z dušikom. Rastli-
ne bodo v takšnih tleh moč-
no rasle in vršni del bo lah-
ko pozebel. Ostala makroh-
ranila, predvsem fosfor in 
kalij, celo zmanjšata pozebo 
na rastlinah. S sajenjem to-
plotno zahtevnih vrtnin na 
prosto je vsekakor bolje poča-
kati, sadimo po ledenih mo-
žeh, celo še kakšen dan kas-
neje, tako da rastline iz sku-
pine plodovk in na Gorenj-
skem vse bolj priljubljen 
sladki krompir posadimo na 
prosto po 20. maju.«

Kaj narediti, če pride do 
zmrzali

Vse sadike je treba pred-
hodno prilagoditi na zuna-
nje razmere, je še poudarila 

sogovornica. »Najbolje je, da 
kupljene sadike s korenin-
sko grudo za nekaj časa pos-
tavimo na prosto, jih pokrije-
mo z agrokopreno in kakšen 
dan pozneje posadimo na 
stalno mesto. Če sadike vzga-
jamo sami doma, je v prosto-
ru zaželeno postopno zni-
ževanje temperature. Lahko 
se nam vseeno zgodi, da pri-
de do zmrzali. Pomembno 
je, da vemo, ali so bile rastli-
ne podhlajene, ali so poze-
ble ali so se celo izsušile za-
radi povečane transpiraci-
je, ki se sicer pogosto zgodi 
pri zimzelenih vrstah, tla pa 
so zmrznjena in korenine ne 

morejo črpati vode iz takšnih 
tal. Pri podhlajenih rastlinah 
in vrtninah, ki so doživele 
temperaturni šok, je dobro 
uporabiti stimulatorje rasti, 
namenjene krepitvi rastlin 
in boljšemu pretoku hranil 
v rastlini.« 

Najboljše so avtohtone sorte
»Za setev vrtnin je najbolje izbrati naše, avtohtone sorte, ki so v največji meri prilagojene našim 
podnebnim in talnim razmeram,« svetuje Nataša Kunstelj, učiteljica strokovnih modulov hortikulture in 
naravovarstva v srednji šoli Biotehniškega centra (BC) Naklo. 

Nataša Kunstelj / Foto: osebni arhiv

»V poskusu, ki smo ga 
opravili na solatnicah, 
se je kot odlična zastirka 
in hkrati zaščita pred 
mrazom izkazala 
uporaba naravne ovčje 
volne, sledila je uporaba 
črna PE-folije in slame.«

»S sajenjem toplotno zahtevnih vrtnin na prosto je 
vsekakor bolje počakati, sadimo po ledenih možeh, 
celo še kakšen dan kasneje, tako da rastline iz skupine 
plodovk in na Gorenjskem vse bolj priljubljen sladki 
krompir posadimo na prosto po 20. maju.«
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Kranj – V projekt Gorenjske 
ribe so vključeni partnerji 
BSC Kranj, gostinstvo Jezer-
šek, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije – Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj 
in ribogojec Vodomec. So-
financira ga Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo, na-
men pa je uvajanje zdrave lo-
kalne ribje prehrane na ob-
močje LAS Gorenjska koša-
rica. V okviru projekta so iz-
vedli že nekaj kuharskih de-
lavnic Kuharska doživetja z 
ribami, nedavno sta poteka-
li dve virtualni, ena za mla-
de in družine, druga za mla-
de po srcu, za podporo zdra-
vi prehrani starostnikov in 
oseb z zdravstvenimi pro-
blemi. Na pobudo kolegice 
Špele sem se odzvala drugi, 
ki je potekala pod gesloma 
Ribje jedi za vitalnost in Z ri-
bami hitreje do zdravja, saj 
tudi v svojem gospodinjstvu 
ugotavljamo, da uživamo 
premalo rib. Saj nam tekne-
jo, a največkrat jih naročimo 
v gostilni, poleti posežemo 
po morskih in jih pripravi-
mo na žaru, med letom pa se 
le redko spomnimo, da bi jih 

pripravili v domači kuhinji.  
Pred video srečanjem smo 

na dom dobili sestavine, iz 
katerih smo kuhali, vnaprej 
pa so nam poslali tudi recep-
te za popoln ribji obrok. Obe-
tali so se bandeljci (polnjeni 
žepki iz maslenega testa), 
nadevani s porom, korenč-
kom, smetanovim sirčkom 
in dimljeno postrvjo, postre-
ženi z jogurtovo pomako, pa 
nadevane testenine s po-
lento in pehtranom, cvetač-
na krema in na njej file pe-
čene postrvi. Skozi posto-
pek priprave nas je vešče vo-
dil kuharski šef Luka Jezer-
šek, udeleženci in udeležen-
ke pa smo mu zvesto sledili. 
Še prej nas je Mateja Dolžan 
iz BSC Kranj seznanila, da 
kmalu sledijo še druge de-
lavnice, maja najprej za stro-
kovni kader, nato bodo pova-
bili tudi ribogojce, že konec 
maja pa se napoveduje žar 
sezona z ribami. Med udele-
ženci je bil tudi direktor BSC 
Rok Šimenc, kot je dejal, že 
drugič zapored. Prvo virtu-
alno delavnico decembra je 
spremljal kot gledalec, nato 
pa po slišanih navodilih 
tudi skuhal. Tokrat je dve-
urna delavnica na spletu na 

koncu pripeljala do okusne 
jedi na krožniku. Vmes smo 
se lahko poučili, da se v ku-
hinji ne meče nič stran, da 
lahko presežek hrane shra-
nimo in iz njega naslednje 
dni skuhamo kaj drugega. 
Tako je ostanek testa za ra-
viole odnesla hči in jih nas-
lednji dan nadevala s preos-
talim nadevom za bandelj-
ce, obrezke maslenega te-
sta smo premazali z jajcem, 
potresli s soljo in sončnični-
mi semeni ter spekli v peči-
ci, dimljena postrv je nasled-
nji dan končala v solati, pe-
čen postrvji file pa smo trije 
jedci brez težav takoj zmaza-
li. In enako trajnostni smo 

bili lahko tudi pri embala-
ži: po načelu »zero waste« 
(brez odpadkov) je šel v sme-
ti samo plastični ovoj, v kate-
rem je bila vakuumirana po-
strv, preostalo embalažo, od 
kartonskih škatlic do stekle-
nih kozarčkov, bomo lahko 
še uporabili. Bilo je okusno 
in celo krožnik je bil kar va-
bljiv na oko: ravioli se morda 
niso najbolj posrečili in na 
koncu je ostal en kozarček 
neuporabljen. Šele ko smo 
vse drugo pojedli, smo opa-
zili, da je šlo za jogurtovo po-
mako, ki bi jo morali postre-
či k bandeljcem. Tako pa je 
naslednje jutro končala kot 
namaz za zajtrk.   

Gorenjske ribe na krožnikih
Kuharska doživetja z ribami nas vabijo, da ribe v večji meri uporabimo v vsakdanji hrani. Projekt 
Gorenjske ribe sofinancira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo.

Na virtualni delavnici je nastal popoln ribji obrok.

Maša Likosar

Kranj – Organizatorji ome-
njenega projekta Ekologi 
brez meja, Pravična trgovina 
Slovenije in Focus so med 
drugim izvedli obsežno raz-
iskavo o proizvodnji, potro-
šnji in ravnanju z odpadni-
mi oblačili v Sloveniji, pri če-
mer ocenjujejo, da smo leta 
2019 zavrgli 25.079 ton ob-
lačil oziroma 12,3 kilogra-
ma na prebivalca. Sogovor-
nike smo vprašali, ali nosi-
jo rabljena oblačila in kako 
ravnajo s tistimi, ki jih po-
nosijo. Urban Stojko iz Kra-
nja je dejal, da si redko kupi 
nova oblačila, običajno nosi 
obleke iz druge roke. »Vse 
kose garderobe, od hlač, pu-
loverjev do majic mi poda-
rijo znanci. Dekle jih kupu-
je tudi v trgovinah, kjer pro-

dajajo obleke iz druge roke. 
Oblačila vedno nosim toliko 
časa, dokler se popolnoma 
ne izrabijo. Če so še noslji-
va, jih nesem v Humano; če 
pa niso več za uporabo, jih 
vržem v smeti. Kupim si le 
v primeru, ko res nujno kaj 
potrebujem,« je povedal 
Stojko. 

Anita Perko iz Naklega 
podpira ponovno upora-
bo oblačil. »Obleko, kot so 
hlače in majice, mi poda-
rijo prijateljice, prinese jih 
tudi mami, prejme jih od 
sodelavkine hčerke. Oble-
ko nosim, dokler se ne ob-
rabi. Občasno kupim kak-
šen nov kos, a ne zame-
njam cele garderobe na se-
zono, ne sledim modnim 
trendom, poleg tega so obla-
čila lahko tudi precej draga. 
Na leto kupim približno de-
set majic in kakšne hlače, si-
cer pa so bile v zadnjem letu 
trgovine večino časa zapr-
te in je bilo zato kupovanje 
oblačil precej omejeno,« 

je pojasnila in nadaljeva-
la: »Obleko, ki ni več noslji-
va, recimo, da je strgana ali 
sprana, vržem v smeti; če pa 
se mi zdi, da so oblačila še 
uporabna, vprašam prijate-

ljice, ali bi jih imele, in jih 
z veseljem podarim. Težko 
bi sicer ocenila, koliko obla-
čil na leto zavržem, saj res 
skrbim, da so ponošena in 
niso le za enkratno upora-
bo, mislim pa, da manj kot 
dvanajst kilogramov.«

Amanda Čebašek s Podre-
če ne nosi rabljenih oblačil. 
»Vedno si kupim nova obla-
čila, nosim jih dve ali tri se-
zone, si pa med letom ku-
pim tudi nova, zlasti pajkice, 
saj so redno v uporabi in jih 
razumem kot potrošni ma-
terial. Tudi hčerki nosita le 
nova oblačila, nikoli rablje-
nih. Ko jih prerasteta, jih po-
darim. Morda način kupo-
vanja novih oblačil ni ravno 
okolju prijazen, a se v rablje-
nih ne bi počutila dobro, saj 
so to vendarle osebne stva-
ri, ki so neposredno v stiku 
s kožo in se mi ne zdi higi-
enično,« je povedala Čeba-
škova in nadaljevala: »Ob-
lačila, ki jih ne nosim, sto-
jijo v omari, ne dajem jih v 
ponovno uporabo. Morda 
enkrat na leto naredim ge-
neralno čiščenje in tista, ki 
res niso več nosljiva, vržem 
v smeti. Ne vem, koliko kilo-
gramov odpadnih oblačil se 
nabere, a običajno je to nekaj 
velikih vreč.«

Dan v rabljenih 
oblačilih 
Včeraj so se pod okriljem projekta Obleka naredi 
človeka začele aktivnosti za spodbujanje ponovne 
uporabe oblačil, ki bodo vrhunec dosegle 23. 
aprila, na prvi slovenski dan v rabljenih oblačilih.

Organizatorji projekta pozivajo, da 23. aprila, na prvi 
slovenski dan v rabljenih oblačilih, odprete svoje omare, 
pobrskate po njih ter si nadenete izmenjana, podedovana 
ali drugače rabljena oblačila. / Foto: Tina Dokl

Raziskava o ravnanju 
z odpadnimi oblačili v 
Sloveniji je pokazala, da 
smo leta 2019 zavrgli 
25.079 ton oblačil 
oziroma 12,3 kilograma 
na prebivalca.

Ana Šubic

Železniki – Zahvaljujoč 
uspešnim akcijam zbiranja 
denarne pomoči bo mojster 
fotografije Aleksander Ču-
far iz Železnikov, ki je za-
radi bolezni gibalno oviran 

in potrebuje hišno dvigalo, 
kmalu bistveno bolj samo-
stojen. »Po 46 dneh je grad-
nja dvigala končana, potre-
ben je še varnostni pregled, 
ki bo te dni. Urediti bo treba 
še nekaj malenkosti in bom 
dvigalo že lahko uporabljal,« 

je pojasnil Čufar. Zadovo-
ljen je, da je izvedba projek-
ta potekala hitro, še zlasti po 
začetnih zapletih ob iskanju 
izvajalca za dvigalo. Ob zbi-
ranju ponudb so bili razoča-
rani nad odzivnostjo izvajal-
cev, na koncu pa jim je ven-
darle uspelo najti ustrezne-
ga, in sicer podjetje Lift Dvig 
iz Ljubljane.

Izkop so ob Čufarjevi hiši 
začeli v začetku marca, v 
mesecu in pol pa so glavni-
no del končali. Z izjemo dvi-
gala so v dela vključeni do-
mači mojstri. Vsi so bili iz-
redno odzivni in so v najkraj-
šem možnem času naredili 
svoj del projekta, je povedal 
Čufar, ki je zaradi gradnje 
dvigala sedaj več pred hišo. 
»Zanimivo je, kako so ljudje 
navdušeni nad potekom, vi-
dezom in hitrostjo gradnje. 

Ustavijo se, sprašujejo, sve-
tujejo,« nam je zaupal. Moj-
stre sicer čaka še kar nekaj 
dela; treba je namreč urediti 
še dovozne površine, nastre-
šek, beljenje in popravilo tal 
na balkonih …

Končna vrednost investi-
cije še ni znana, saj računi 
še prihajajo. »Mislim pa, da 
bodo zbrana sredstva zadoš-
čala za pokritje stroškov,« je 
dejal Čufar in dodal, da je 
bilo veliko dela opravljene-
ga dobrodelno. V gradnjo so 
se skupaj s svojimi prijate-
lji vključili tudi člani sekci-
je Sončki dobrote pri KUD 
France Koblar, ki so sproži-
li najodmevnejšo dobrodel-
no akcijo zbiranja pomoči. 
Ko bodo vsa dela končana in 
bodo epidemiološke razme-
re dopuščale, bodo pripravili 
tudi uradno odprtje dvigala.

Hišno dvigalo že 
postavili
Projekt postavitve dvigala za gibalno oviranega 
Aleksandra Čufarja iz Železnikov je v zaključni fazi.

Jašek s hišnim dvigalom je nedavno dobil fasado. 

Hišno dvigalo bo Aleksandru Čufarju omogočilo bistveno 
večjo samostojnost.



Alenka Brun

D
ejan Krajnc je 
bil v bistvu zad-
nja leta najbolj 
prepoznaven 
član zasedbe 

Poskočni muzikanti, pred-
vsem pa je bil širši javnos-
ti znan po svoji irokezi, in 
poznajo ga kot vedno nas-
mejanega. Konec februarja 
2021 je naznanil, da zapu-
šča Poskočne muzikante 
in se podaja na samostojno 
glasbeno pot, za katero si je 
izbral tudi umetniško ime 
Dejan Dogaja. 

Kamere in nastopi fan-
tu niso tuji, smo ga pa lah-
ko spremljali pred tremi leti 
tudi v drugi sezoni šova Zve-
zde plešejo, kjer je plesal z 
Jagodo Batagelj. Izločena sta 
bila v sedmi oddaji. Letos je 
sodeloval v prvi sezoni šova 
Kdo si? Zvezde pod masko 
na Planet TV, kjer je nasto-
pil pod masko pande. Raz-
krili so ga med zadnjimi in 
si je tako na koncu oder delil 
z Evo Boto in Chorchypom. 
Slednji je nastopil pod mas-
ko lipicanca, Eva Boto pa je 
bila navihana koruza. Dejan 
Krajnc ni skrival veselja nad 
tem, da je ostal uganka prav 
do konca šova. »Prav je, da si 
želiš, da greš do konca. Jaz si 
v življenju vedno želim iti do 
konca, pa naj bo to pri pun-
ci, pri žurki, pri glasbi ali pri 
pevsko-plesnem-maskira-
nem šovu.«

V začetku letošnjega apri-
la se je novi Dejan Dogaja 

predstavil publiki s prvo 
skladbo Nenormalno lepo, 
za katero so že posneli tudi 
videospot.

Razloži od kod ideja za 
umetniško ime: »Ime pred-
stavlja in izraža točno to, kar 
sem. Enostavno: vedno mi 
dogaja. Ideja za ime se je 
porodila mojemu dobremu 
prijatelju Janu Plestenjaku. 
On je vedno bil in vedno bo 
moj vzornik. Je glasbenik 
in človek z veliko začetni-
co. Poleg Jana pa ne smem 
pozabiti na vse tiste, s kate-
rimi pripravljam nove pro-
jekte in skladbe. Hvaležen 
sem, da imam ob sebi lju-
di, ki so se v glasbeni svet 
že zapisali kot veliki mojstri 
in od katerih se lahko učim 

ter izoblikujem v to, kar si 
želim postati.«

Pod skladbo Nenormalno 
lepo pa se podpisujejo zna-
na in že dobro znana ime-
na slovenske glasbene sce-
ne. Za melodijo je poskr-
bel Maj Vlašič, ki se kljub 
svoji mladosti lahko pohva-
li kot eden izmed najplod-
nejših slovenskih avtorjev; 
pod besedilo skladbe se je 
podpisal ustvarjalec hitov 
Rok Lunaček, ki z Dejanom 
sodeluje že dolgo; legendar-
ni Matjaž Vlašič pa je v glas-
benem studiu poskrbel, da 
je bilo vse na svojem mestu 
in kot umetniški vodja ure-
dil, da je bilo delo producen-
ta in oblikovalca tona Mihe 
Goršeta lažje.

Nova zasedba

»Nenormalno lepo je skla-
dba, s katero uradno zače-
njam svojo novo zgodbo. 
Lahko rečem, da je to pre-
lomnica v moji karieri in si 
zato upam trditi, da jo bodo 
tudi poslušalci vzeli za svo-
jo,« pravi pevec in dodaja, 
da kot je Nenormalno lepo 
nastala premišljeno, enako 
skrbno je Dejan izbral tudi 
svoj tako imenovani Doga-
ja band, ki ga sestavljajo štir-
je mladi fantje iz Notranj-
ske in Primorske – 25-letni 
Tilen Tomšič je učitelj razre-
dnega pouka in multiinstru-
mentalist, ki se je na sloven-
skih odrih že večkrat doka-
zal kot izredno zanesljiv 

glasbenik. Dve leti starej-
ši Rudi Doles je vzgojitelj 
predšolskih otrok in kita-
rist, ki v ekipi skrbi za zvr-
hano dozo humorja. Anže 
Počkar ima 22 let in je štu-
dent tolkal na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani ter sveto-
vni prvak v igranju na diato-
nično harmoniko. Najmlaj-
ši pa šteje 19 let, je študent 
Fakultete za šport in sliši na 
ime Andraž Prelec.

Omenili pa smo, da je 
Nenormalno lepo dobi-
la tudi že vizualno podobo. 
Dejan Dogaja je videospot 
posnel v sodelovanju s prija-
teljem Žigo Gjurom in nje-
govo video produkcijo. Pove, 

da je bilo snemanje kar 
naporno, saj je igral dve raz-
lični vlogi: starega Dejana 
Krajnca, vsem znanega po 
visoki frizuri oziroma iroke-
zi, ki ponazarja preteklost, 
in novega Dejana, ki pred-
stavlja prihodnost. In kot 
zanimivost: v treh snemal-
nih dneh si je Krajnc moral 
najmanj tridesetkrat razdre-
ti in postaviti irokezo, za pot-
rebe snemanja pa sta morala 
biti na setu prisotna kar dva 
njegova dvojnika. 

In seveda tako kot večina 
glasbenikov si v teh čudnih 
časih tudi Dejan (po novem 
Dogaja) želi čimprejšnjo oži-
vitev druženj in koncertov.

DEJANU DOGAJA JE PO 
NOVEM NENORMALNO LEPO
Dejan Krajnc je bil skoraj deset let klarinetist in pevec, član priljubljene glasbene zasedbe Poskočni 
muzikanti. Sedaj se je odločil, da ubere svojo glasbeno pot, in pred kratkim je že predstavil prvo 
samostojno skladbo z naslovom Nenormalno lepo. Izbral pa si je tudi umetniško ime: Dejan Dogaja.

Dejan Krajnc oziroma po novem Dejan Dogaja s svojim Dogaja bandom / Foto: Rok Deželak

V videospotu za novo pesem, ki gre zelo hitro v ušesa, 
vidimo kar nekaj simpatičnih, zaljubljenih prizorov – tudi 
poljub. / Foto: Rok Deželak

Glavno moško vlogo v videospotu odigra pevec sam. 

Dejan Krajnc je bil zadnja leta pravzaprav najbolj 
prepoznaven član Poskočnih muzikantov. / Foto: Rok Deželak
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ko bi lahko

Ko bi lahko
tvoj kamen
od srca odvalila
in se zahvalila
jutranjicam,
ki bi ti čašo
resnice nalile.

Nisi srečen,
nikoli ne boš,
ker v srcu nosiš
tisočere zablode,
ki nihče
te jih rešiti ne more,
ko bi se zrcalo
k tebi obrnilo,
zagledal bi obraz,
ki ti je znan
in spet tako tuj.

Ko bi lahko
te spet ljubila,
vse pozabila,
vse odpustila,
bi se zahvalila
tebi, meni
in celemu stvarstvu.

Mojca

Za srečo ne potrebujemo veliko. Nasmeh, objem ali pa 
prijazno besedo. In vsega tega vam želim čim več. Vesela 
sem vaših pesmi, da jih delite z vsemi nami. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

PESMI MLADIH

Alenka Brun

N
edavno je pote-
kalo predho-
dno interno 
izborno stro-
kovno bar-

mansko tekmovanje Mat-
toni Grand Drink Slovenija 
2021, ki velja kot kvalifika-
cija za nastop na svetovnem 
prvenstvu Mattoni Grand 
Drink 2021, ki naj bi ga pri-
pravili konec junija 2021 v 
češkem zdraviliškem mes-
tu Karlovi Vari – če bo seve-
da situacija glede pandemije 
covida-19 to dopuščala. Tudi 
interni izbor je zaradi aktual-
nih ukrepov potekal druga-
če. Tekmovanje je organizi-
ralo Društva barmanov Slo-
venije, brez občinstva in gle-
dalcev, prisotni so bili samo 
posamezni tekmovalci, ki so 
ob določeni uri opravili svoj 
nastop, in strokovna komisi-
ja. Izbor je potekal na Vrhni-
ki v Kavarni Lev. Tekmovalo 

je sedem domačih imen, 
med njimi tudi ena barman-
ka, pripravljali pa so inova-
tivni brezalkoholni koktajl. 

Strokovna komisija je oce-
nila, da je tokrat najboljši 
koktajl pripravil Tomaž Far-
tek, Mengšan, ki ga sedaj 
tudi drugje že poznajo po 
njegovem simpatičnem 
Lokalu na Gobavici Pr' Far-
tku in Pravljični deželi, ki je 
v neposredni bližini lokala 
ter navdušuje otroke. Njego-
va Sabrina Fartek pravi, da 
komaj čakata, da se življenje 
ponovno sprosti, da bo okoli-
co lahko napolnil smeh gos-
tov, staršev in otrok.

V nadaljevanju mora slo-
venski zmagovalec pred-
staviti svoj koktajl Čehom, 
poslati slikovni material in 
video gradivo, ne glede na 
to, ali bo na koncu tekmova-
nje ali ne. Če se jim bo zdel 
koktajl zanimiv, ga bodo 
povabili na tekmovanje – 
kot smo že rekli, če to sploh 
bo. Tomaž Fartek namreč 

ni ravno optimističen glede 
izvedbe junijskega tekmova-
nja. Kislo se nasmehne, da 
so bila v času, odkar je priso-
ten covid-19, vsa tekmovan-
ja odpovedana. Tudi letošnje 
jesensko svetovno prvenstvo 
so že prestavili na drugo leto. 
Gostila ga bo Kuba. Da bi ga 

morda letos izpeljali, je zelo 
malo verjetno, še doda.

Tomaž Fartek je sicer zma-
govalni koktajl že poimeno-
val, vendar sedaj išče dru-
go ime zanj, ker je ugotovil, 
da so pred slabimi 15 leti to 
ime za podobno tekmovan-
je že uporabili. Zanj je upo-
rabil naslednje sestavine: 1,0 
cl pireja borovnice 1,0 cl kara-
melnega sirupa, 0,5 cl sveže 
stisnjenega limetinega soka, 
2,0 cl ananasovega soka 5,0 
cl čaja jagoda-rabarbara, 10,0 
cl mineralne vode Mattoni, 
za dekoracijo pa: cvet orhi-
deje, svežo meto, lističe ana-
nasa, borovnice, lupino gre-
nivke in zlate bleščice oziro-
ma zlati prah. Zaupal nam je 
tudi pripravo: »Za omenjeni 
koktajl najprej skuhamo čaj 
in pustimo, da se ohladi. V 
ročni mešalnik dodamo vse 
sestavine razen mineralne 
vode, vse skupaj dobro pre-
tresemo, natočimo v koktajl 
kozarec in dolijemo mineral-
no vodo. Koktajl okrasimo in 

serviramo.« Dobili pa smo 
še dodatno pojasnilo: gle-
de na to, da je Fartek doma 
blizu gozda in da v osnovi 
v društvu stremijo k pred-
stavitvi Slovenije, je za kok-
tajl izbral borovnice in slo-
venski les. »Zgodba koktajla 
temelji na tem, da imamo v 
naši deželi veliko lesa, na kar 
nakazuje gajbica. Borovnice 
so iz bližnjega gozda, dekora-
tivno jedilno zlato v prahu pa 
je čarobni navdih in eleganca 
– to, kar barmani vedno pou-
darjamo.«

In ker je bila že priložnost, 
smo lahko spoznali še en 

njegov zmagovalni koktajl: 
Mattoni Dreams, koktajl, s 
katerim je Tomaž Fartek zas-
topal Slovenijo na svetovnem 
prvenstvu v pripravi brezal-
koholnih pijač, ravno tako na 
Češkem, a takrat v Pragi, leta 
2017. Sestavine: 2,0 cl pasi-
jonkinega pireja, 1,0 cl kara-
melnega sirupa, 1,0 cl sveže 
stisnjenega limetinega soka, 
3,0 cl ananasovega soka in 
mineralna voda Mattoni. 
Vse sestavine razen mineral-
ne vode v ročnem mešalni-
ku pretresemo, natočimo v 
kozarec in na koncu zalijemo 
z mineralno vodo.

FARTKOV BREZALKOHOLNI 
ZMAGOVALEC

Zmagovalni brezalkoholni koktajl

Leta 2017 smo v Fartkovem 
brezalkoholnem koktajlu 
okušali pasijonko.

Mateja Rant

R
deča nit festiva-
la, ki ga organi-
zira založba Miš 
ob podpori Javne 
agencije za knji-

go RS in Občine Domžale, 
je letos spletena okrog pro-
blemske literature za otro-
ke in mlade. Organizatorji 
so zato letošnji festival tema-
tiki primerno naslovili Ni 
hec. Festivalski dogodki, ki 

se bodo odvijali vse do juni-
ja, za zdaj potekajo v okvi-
ru festivalskih dni sodelujo-
čih knjižnic in drugih usta-
nov po spletu. »Če bo situaci-
ja v prihodnjih tednih boljša, 
bodo organizatorji dogodke, 
kot je bilo v navadi v preteklo-
sti, izpeljali tudi v živo, vklju-
čno s slovesnostjo ob zaklju-
čku letošnjega festivala sre-
di junijskih dni,« obljublja-
jo organizatorji. Festival-
sko dogajanje se je začelo s 
strokovnim srečanjem, ki je 

letos potekalo pod naslovom 
Niso vse knjige za hec: pro-
blemska literatura med bral-
ci, na njem pa so kot ved-
no sodelovali priznani stro-
kovnjaki s področja bran-
ja in literature. Razpisali so 
tudi literarni natečaj za otro-
ke in mladino, na katerega se 
sodelujoči prijavljajo z naj-
raznovrstnejšimi pisnimi in 
likovnimi izdelki, ki zajema-
jo letošnjo festivalsko temo. 
»Kot je v navadi, tudi letos 
festival gosti domače in tuje 
ustvarjalce otroške in mla-
dinske književnosti, s kate-
rimi bodo potekali pogovo-
ri po spletu, ogledati pa si jih 
bo moč na Facebook strani 
Miš založbe, na založbinem 
Youtube kanalu in na spletni 
strani festivala.« Letos je še 
posebno aktualna norveška 
pisateljica Mina Lystad, saj v 
knjigah Fejk in Luzerka kot 
glavno temo v ospredje pos-
tavlja moč družbenih medi-
jev in lažnih novic, gostili 
bodo še nizozemskega pisa-
telja Gideona Samsona, ki 
je lani pri založbi izdal knji-
go Dnevi na otoku. Pogovora 

z obema gostoma bo vodil 
Boštjan Gorenc Pižama: z 
Mino Lystad se bo predvi-
doma pogovarjal v sredo, 
21. aprila, v večernih urah, z 
Gideonom Samsonom pa v 
četrtek, 20. maja, ob 20. uri. 
Pozabili pa niso niti na naj-
mlajše bralce. V okviru fes-
tivala so jim namenili slika-
nico Mišja abeceda avtorice 
Tatjane Pregl Kobe in z ilus-
tracijami Marte Bartolj.

O KNJIGAH BREZ HECA
Tradicionalni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom, ki širi zavest o pomenu bralne kulture 
in medgeneracijskega sodelovanja, letos poteka enajsto leto.

Naslovnica knjige norveške 
pisateljice Mine Lystad, ki je 
ena od osrednjih tujih gostij 
letošnjega festivala 
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Naslovnica knjige Dnevi na 
otoku nizozemskega avtorja 
Gideona Samsona 

Najmlajšim je na festivalu 
namenjena slikanica Mišja 
abeceda. 
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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.                        

sudoku_TEZJI_21_31
NALOGA

4 3 8 2
2 1 5 7

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

9 5
8 5 2 9
1 6 5
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REŠITEV

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

»2021«

Zahvaljujem se vam za vse 
pretekle odgovore, s katerimi 
sem zelo zadovoljna. Prosim, 
če mi pogledate za sedem 
mojih najbližnjih oseb, za 
zdravje, službo, šolo in var-
nost. Hvala.

Pri nobeni od naštetih oseb 
ne vidim pri zdravju ničesar 
posebnega. So obremenitve 
in razni pritiski v šoli in slu-
žbi, vendar to vse mine in je 
prehodno. Na obeh podro-
čjih pri vseh so uspehi. Tudi 
glede splošne varnosti ste 
lahko pomirjeni, saj je in bo 
vse v redu. Druga oseba, 
za katero me sprašujete, je 
bila res, kot predvidevate že 
sami, je pod vplivom drugih 
oseb in odnos med vama se 
bo še naprej izboljševal. Naj 
vam povem, da vsa pošta 
pride do mene in se ne bere, 
osebnih podatkov nikoli ne 
objavim, zato so vaši stra-

hovi glede tega nepotrebni. 
Želim vam vse dobro.

»Stara pravda«

Prisrčna hvala za spodbuden 
odgovor in prosim za še ene-
ga. Hči je podedovala star 
pravni spor. Ali ji bo uspelo 
vse urediti? 

Uspelo ji bo obdržati obsto-
ječo kvadraturo parcele. S 
sosedi bo imela dokaj miren 
odnos. Videti je, da se sose-
dov objekt v približno petih 
letih proda. Lahko ste mirni, 
saj ji bo šlo vse po načrtu. 
Srečno.

»Maj«

Hvala, ker mi daste vsaj malo 
upanja in vidite luč na koncu 
tunela. Zanima me služba, 
zdravje, ljubezen z možem. 
Vem, da sem rojena pod 
nesrečno zvezdo, česarkoli se 
lotim, se mi ne uresniči. Želim 

vam veliko sreče in še veliko 
pozitivnih odgovorov, ki jih 
imate v tej rubriki.

Ne smete sprejeti trditve, da 
ste rojeni pod nesrečno zvez-
do. Eni ljudje gredo veliko lažje 
skozi življenje kot drugi. Imate 
močen in trden karakter, ne 
poznate in ne marate hinav-
ščine, zato se vam kdaj zgodi, 
da ostanete na koncu vrste. 
Ampak ne boste se spremeni-
li. Odnos s šefom v službi se 
bo izboljšal in lahko pričakuje-
te spremembe. Možno je, da 
pride do zamenjave vodstva, 
kar bo v vašo korist. Upokoji-
tev imate prej, kot predvideva-
te, takrat se boste dokončno 
umirili in zadihali. Zdravje pri 
obeh bo v redu. Tudi mož se 
ne bo spremenil, navadil se 
je, da ste nekaj samoumev-
nega, in nikoli se mu ni bilo 
treba potruditi za vas oziroma 
vajin odnos. Skrajni čas je, da 
sami sebe začnete postavljati 

na prvo mesto. Ne čakajte več 
na druge, sami si ustvarite lep 
dan. Še malo in konec bo teh 
ukrepov, in potem imate veli-
ko vesele družbe. Ljudje vas 
imajo radi, saj izžarevate pozi-
tivno energijo, te pa je vsak 
vesel. Hvala vam za prijazne 
besede, želim vam vse dobro.

»Poletje«

Prosim, poglejte mi za ljube-
zen. Zavedam se, da ponav-
ljam stare napake, in ne vidim 
nobene rešitve v prihodnosti.

Ne smete se toliko ukvarjati 
s preteklostjo. Napak ni, so 
samo najboljše odločitve v 
danem trenutku. Z obtože-
vanjem sebe ne naredite nič 
dobrega. Zadnji vlak vam ni 
odpeljal in kljub preprekam 
stojite na pravi postaji, le 
malo morate še počakati. Še 
vse bo v redu, tako kot mora 
biti. Srečno.

Janez Kuhar

S
lavljenka se je 
rodila na manjši 
kmetiji v Veleso-
vem, kjer se je po 
domače reklo pr' 

Uret, v družini, kjer je bilo 
sedem otrok: dve sestri in 
pet bratov. Ona se je rodi-
la kot peta. Z možem Fran-
cem Ropretom sta se spoz-
nala na njeni kmetiji, poro-
čila sta se leta 1961, primo-
žila pa se je na  Katrjačni-
kovo kmetijo, ravno tako v 
Velesovem. 

Ivanka Ropret je vse svo-
je življenje posvetila delu 
na domači kmetiji. V zako-
nu z možem Francem, ki je 
pokojen že od leta 1984, sta 
se jima rodili hčerki Ivka in 
Dragica. Ivka ima dva otro-
ka, Simono in Metoda; Dra-
gica pa  Klavdijo in Igorja. 
Skupaj ima tako devetdeset-
letnica tudi že štiri pravnu-
ke: Tadeja, Tilna, Karin in 
Zalo. Vsi jo imajo zelo radi. 

Po smrti  moža Fran-
ca je morala mama Ivan-
ka  na  Katrjačnikovi kmeti-
ji sama skrbeti za družino 
in delo na kmetiji. Še pred 
15 leti je vozila traktor, ora-
la njive, kosila travo, skratka 
skrbela je za vsa kmečka dela 
in za živino. Najbližji pravi-
jo, da mama Ivanka ni znala 
počivati in si je vedno našla 

še kakšno delo. Pa da je bila 
in je vedno dobre volje, zna-
jo povedati. Večere si krajša s 
kartanjem z domačimi. Vsak 
dan rada pri domačih popi-
je tudi kakšno kavico. Noge 
je sicer ne držijo več tako kot 
nekoč. Želi si, da bi lahko več 
hodila naokoli. Je tudi zelo 
družabna in rada govori o 
dogodivščinah iz zgodnjega 

otroštva. S spominom nima 
težav, v pripovedi rada seže 
daleč nazaj v mlada in otro-
ška leta. Vedno je znala pos-
lušati in tudi dobro svetova-
ti. Rada prebira tudi Gorenj-
ski glas in le za branje upora-
blja očala. Včasih je z vesel-
jem hodila v Adergas gledat 
dramske uprizoritve igralcev 
KUD Pod lipo Adergas. 

Ivanka Ropret je prazno-
vala devetdeseti rojstni dan 
v krogu domačih v Veleso-
vem, aktualnim ukrepom 
primerno. Na rojstnodne-
vno soboto, 17. aprila 2021, 
je prejela številne čestitke z 
željo, da bi bila tudi v prihod-
nje dobrega zdravja in zado-
voljna, kot je sedaj. Kot se za 
tak praznik spodobi, so slav-
ljenki njeni domači prines-
li tudi veliko rojstnodnevno 
torto, že dan prej pa za njen 
praznik pred hišo postavi-
li še t. i. ženski mlaj, sončni-
co. Slavljenki je ob visokem 
življenjskem jubileju česti-
tal tudi župan Občine Cer-
klje Franc Čebulj.

VEDNO JE DOBRE VOLJE
Ivanka Ropret iz Velesovega je praznovala devetdeseti rojstni dan. Rodila se je 17. aprila 1931. 

Ivanka Ropret / Foto: Janez Kuhar

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

Poroke, rojstva, obletnice ...

Iščete pravega partnerja, a pri tem nimate sreče? Prepu-
stite izbiro znanosti in se prijavite v edini šov, v katerem 
vam s pomočjo strokovnjakov pomagajo najti pravega 
moškega ali žensko. Namesto na algoritme aplikacij 

za zmenke in naporno spoznavanje ljudi, ki so povsem 
napačni za vas, prepustite izbiro znanosti in se prijavite v 
edini šov, ki vam s pomočjo strokovnjakov in z vso potre-
bno podporo pomaga najti sorodno dušo. Način morda 
ni običajen, a v teh neobičajnih časih je morda prav ta pot 
najboljša, da najdete pravega partnerja ali partnerico za 
vse življenje. Prijavite se in se prepustite strokovnjakom, 
ki vam bodo pomagali najti pravega moškega ali žensko 
in spremenili vaše življenje iz samskega v sanjskega. Pri-
jave zbirajo z obrazcem na spletni strani Planet TV ali na 
naslovu pravaljubezen@planet-tv.si.

Mogoče pa najdete pravo ljubezen v šovu, 
kjer vam pomagajo strokovnjaki
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Minuli teden so v kranjski porodnišnici našteli 26 poro-
dov, od tega se je rodilo 10 deklic in 16 dečkov. Najtežja je 
bila deklica s 4390 grami. Tudi najlažja je bila deklica, ob 
rojstvu je tehtala 2840 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 
8 dečkov in 6 deklic. Najtežji je bil eden od dečkov, tehtal 
je 4040 gramov. Najlažja je bila deklica, ki ji je tehtnica 
pokazala 2770 gramov.

Novorojenčki
Strokovna komisija je med 113 prijavljenimi izbrala dva-
najst skladb, ki bodo nastopile na festivalu Popevka 2021. 
Najprej so festival načrtovali aprila, a so zaradi aktualne 
situacije zaradi covida -19 organizatorji sklenili, da festival 
prestavijo na jesen. Upajo, da bo takrat izvedba festivala 
mogoča. Neposredni prenos bo mogoče spremljati na 
programih RTV Slovenija in spletnem portalu rtvslo.si. 

Festival Popevka bo septembra 2021
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_20. 04. 2021

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR  
2. in 3. nagrada: knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj  
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 5. maja 2021, 
na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lah
ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no  
stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si  
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

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

Čemaž je ena od spomladanskih rastlin, ki zaradi velike koli-
čine vitamina C in eteričnih olj dobro vpliva na našo prebavo 
in prav tako pospešuje čiščenje organizma. Uporabimo lahko 
vse: čebulico (tako kot česen), cvet in list. Liste porabimo čim 
bolj sveže, oprani in shranjeni v hladilniku pa zdržijo do dva 
dni v plastični posodi ali vrečki.

Juha s čemažem in koprivami

Potrebujemo olivno olje, 25 g masla, čebulo, por, 2 stebli zelene, 
korenček, majhen krompir, 1,2 l kakovostne zelenjavne juhe, 
300 g mladih listov koprive, 200 g listov čemaža (tudi cvetove 
za okras) in 3 žlice mleka.

Čebulo, por, korenček in olupljen krompir narežemo na drob-
ne kocke, zeleno na tanke rezine. V ponvi segrejemo žlico olja 
in maslo. Dodamo narezan krompir, čebulo, korenček, zeleno, 
por in ščepec soli. Nekaj časa med mešanjem pražimo. Pokri-
jemo in kuhamo od 15 do 20 minut na šibkem ognju in vsake 
toliko pomešamo, da se zelenjava ne prime. Nato zalijemo 
z juho in dušimo 10 minut. V več korakih dodamo koprive in 
vsakič pomešamo, potem še liste čemaža. Dušimo dve minu-
ti, nato posodo odstranimo in vsebino zmešamo s paličnim 
mešalnikom. Posodo vrnemo na ogenj, vmešamo mleko ter 
začinimo s soljo po okusu. Juho serviramo v krožnike, po-
kapljamo z malo olja ter potresemo z nekaj cvetovi čemaža.

Zelena omaka

Potrebujemo pehtran, peteršilj, 30 g čemaža (ali 2 stroka česna), 
3 žličke gorčice, 40 g kaper, 2 dl oljčnega olja, 2 žlici jabolčnega 
ali balzamičnega kisa in sol.

Kapre odcedimo, splaknemo in grobo sesekljamo. Vsa zelišča in 
česen sesekljamo na drobno, skupaj z žličko soli, da postane vse 
skupaj zelo mehko. Sestavine damo v skledo, dodamo gorčico, 
kapre in vmešamo olivno olje. Med mešanjem in okušanjem po 
malem dodamo kis – zaupamo svojemu okusu. Omaka se zelo 
poda k pečenemu piščancu, ribam in pire krompirju.

Jajčni namaz s čemažem

Potrebujemo svež čemaž, jajca, sir za mazanje, skuto, sol in čebulo.
Čemaž operemo s hladno vodo in ga narežemo na manjše 
koščke. Jajca skuhamo do trdega (10 minut v vreli vodi) in 
jih olupimo. Čebulo na drobno nasekljamo. Vse sestavine 
količinsko po lastni presoji zmešamo v skledi in jih skupaj z 
vilicami pretlačimo.

Jajčna omela s čemažem

Potrebujemo 2 jajci, liste čemaža, strok česna, sol, kajenski po-
per, olivno olje in mocarelo.
Liste čemaža operemo, osušimo in narežemo, strok česna 
na drobno sesekljamo. Jajci penasto razžvrkljamo, solimo in 
popramo. Nato dodamo polovico narezanega čemaža in če-
sen. Vse dobro umešamo. Na ponvi segrejemo olje, polijemo 
jajčno mešanico in na vrhu razvrstimo na koščke narezano 
mocarelo. Pečemo na majhnem ognju dobrih 5 minut. Preden 
omleto postrežemo, jo potresemo s preostalim čemažem.

Krompirjeva zloženka s porom
Ko si na jedilniku zaže-

limo spremembe, a kljub 
temu nekaj preprostega, 
pripravimo krompirjevo zlo-
ženko s porom.

Za pripravo krompirjeve 
zloženke s porom potrebu-
jemo: 1 kg krompirja, 100 g 
pancete, 2 večja pora, 1 para-
dižnik, 2 stroka česna, 3 jaj-
ca, 300 g rikote ali skute, 2 dl 
mleka, sol in poper.

Krompir operemo, ga po-
ložimo v lonec in zalijemo 
s hladno vodo. Posolimo z 
dvema žličkama soli in za-
vremo. Nato znižamo tem-
peraturo toliko, da voda ra-
hlo vre. Kuhamo 15 minut 
oziroma toliko časa, da je 

krompir skoraj kuhan, a še 
rahlo čvrst. Krompir nato 
odcedimo, ga olupimo in 
narežemo na pol centimetra 
debele rezine.

Medtem ko se krompir 
kuha, pripravimo nadeve. 

Za porov nadev česen olu-
pimo in nasekljamo, por 
narežemo na rezine, pa-
radižnik na kocke, pance-
to prav tako na drobne koc-
ke. Ponev segrejemo in na 
njej popečemo panceto. Ko 
ta spusti maščobo, dodamo 
por, česen in paradižnik. So-
limo in popramo ter praži-
mo 5 do 10 minut.

Za pripravo skutnega 
nadeva skupaj zmešamo 

rikoto ali skuto ter eno jaj-
ce in ščep soli. Nato pripra-
vimo še preliv, in sicer tako, 
da skupaj zmešamo mleko 
in dve jajci. Ko imamo prip-
ravljene vse sestavine, se lo-
timo sestavljanja zložen-
ke: srednje velik pekač na-
mastimo in dno prekrije-
mo s plastjo krompirja. Na 
krompir razporedimo po-
lovico porovega nadeva. Po 
porovem nadevu razpore-
dimo polovico skutnega na-
deva. Skutni nadev prekrije-
mo z novo plastjo krompirja 
in nanjo razporedimo pre-
ostanek porovega in skut-
nega nadeva. Prekrijemo s 
preostankom krompirja in 

vse skupaj prelijemo s pre-
livom iz mleka in jajca. Z 
nožem večkrat zapičimo v 
zloženko, da preliv preide 
tudi v spodnje plasti. Zlo-
ženko pečemo v pečici, se-
greti na 180 °C, 40 minut. 
Pečeno zloženko vzamemo 

iz pečice in jo pred postrež-
bo pustimo stati 10 minut.

Nasvet: Krompirjevo zlo-
ženko s porom postrežemo 
kot glavno jed ali kot prilogo.

Za vegetarijansko ali laž-
jo različico lahko panceto iz-
pustimo.

Milena Miklavčič

»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!«

Minevala so leta, Maša je 
odraščala, Lenčka pa je na 
račun svojih sposobnosti, 
znanja in tudi pozitivnega 
pogleda na ljudi, s katerimi 
je prihajala v stik, veselo ple-
zala po lestvici uspešnosti 
proti vrhu. Zdelo se je, kot da 
je pri tem ne more nič usta-
viti. A tako kot pri malodane 
vsakem od nas se je tragika 
njene osebne, zelo intimne 
zgodbe skrivala v »drobnem 
tisku«.

»Že od nekdaj trdim, da 
bližnjemu naredimo največ 
škode in gorja, če ga ocenju-
jemo po tem, kar o njem sli-
šimo iz nepreverjenih govo-
ric. Če bi se več pogovarjali, 
bi spoznali, da je lahko resni-
ca tudi drugačna. Moje naj-
večje zagovornice so bila de-
kleta, ki sem jih imela na sta-
novanju. Od blizu so lahko 
opazovala, kako sem živela, 
da sem bila pogosto tudi ža-
lostna, četudi sem se v jav-
nosti zmeraj smejala. S čisto 

vsemi prijateljujem še da-
nes, srečujemo se ob rojstnih 
dnevih ali kar tako. Moji sok-
rajani ne morejo pozabiti, da 
sem 'spravila v grob' očeta s 
svojim kurbanjem po Lju-
bljani, ha ha. Naj jih tožim? 
Brez smisla. Naj tožim bra-
tovo ženo Marto, ki si je tak-
rat, pred leti, ko me je videla v 
nosečniški obleki, vse izmis-
lila? Raje ne. Prizadela bi edi-
no brata, tega pa nočem,« je 
pripovedovala Lenčka.

Ko je bila Maša stara osem 
let, je Lenčka z obema roka-
ma zgrabila za priložnost, ki 
ji je nudila polletno izobraže-
vanje v tujini. Takrat je imela 
na stanovanju sestri dvojčici, 
ki sta privolili, da bosta pazili 
na deklico v njeni odsotnosti.

»Domov sem se vrača-
la vsake štirinajst dni. Naj-
večkrat z vlakom, včasih pa 
me je pripeljal tudi gospod, 
ki je imel v Sloveniji poslov-
ne stike. A ne bodi vrag! Ena 
od sosed v bloku naju je ne-
koč videla. Bila je prepriča-
na, da je to kakšen tip, h kate-
remu sem se preselila, doma 
pa pustila lastnega otroka, 
ker ga on verjetno ne mara. 
Ženska je to skrpucalo toli-
ko časa premlevala v glavi, 
da mu je takrat, ko ga je od-
nesla na nos socialni delav-
ki, že sama verjela. Ne vpra-
šajte, koliko težav in neprije-
tnosti mi je nakopala, saj je 
bil na soočenje poklican tudi 
že omenjeni gospod. Misli-
la sem, da se bom v tla vdr-
la od sramu. Na srečo se je 
vse skupaj lepo končalo, iz-
kazala se je tudi Maša. Tak-
rat sem začela resno razmi-
šljati, da življenje v bloku ni 
pisano na mojo kožo. Pre-
več ljudi je bilo na kupu, ki 
so se brigali za druge names-
to zase. Po spletu naključij 
sem izvedela za neko starej-
šo hišo, ki je bila že dlje časa 
prazna. Nisem dosti raz-
mišljala: toliko prihrankov 
sem imela, da sem jo lahko 

kupila. Menda sem jo prep-
lačala, a mi ni bilo mar zato. 
Naslednjih pet let sva z Mašo 
vsak prosti trenutek prebi-
li na svojem: hišo sem podr-
la in na njenem mestu zače-
la graditi novo. Sanjala sem, 
da bom nekoč kupila psa, 
muco, da bo tudi Maša priš-
la do svoje želve, ki si jo je 
tako želela!

Ravno v času, ko smo na-
peljevali centralno kurja-
vo, sem spoznala moškega, 
za katerega sem menila, da 
mi je usojen. Imel je le eno 
napako: ni bil Slovenec, ži-
vel pa je na Dunaju. Ko sem 
bila tri mesece noseča, sem 
se s težkim srcem poslovi-
la od Ljubljane in se sku-
paj z Mašo preselila k nje-
mu. Hčerka se je zelo hitro 
prilagodila novemu šolske-
mu okolju, v treh mesecih je 
žlobudrala nemško v dunaj-
skem narečju, kot bi ne ime-
la slovenskih korenin. Zara-
di nosečnosti nisem iskala 
službe, bila sem doma, štu-
dirala, pisala knjigo (priroč-
nik). Friderik je bil krasen 
človek, ne vem, ali mi je bilo 
še kdaj pozneje tako lepo kot 
tisto leto. Ko je imela najina 
Frida tri mesece, je z za lev-
kemijo zbolela njegova hčer-
ka iz prvega zakona. Od tre-
nutka, ko je izvedel za ža-
lostno novico, se je razpo-
ka, ki se je naredila v naji-
nem osebnem in tudi inti-
mnem odnosu, le še pove-
čevala. Bolezen ga je ponov-
no zbližala s prvo ženo. Me 
tri pa kot da nismo več ob-
stajale. Zelo neprimerno se 
je začela obnašati tudi njego-
va mama. Nekoč me je naš-
la v solzah, kar jo je zelo pre-
senetilo, saj je bila navajena, 
da sem bila ves čas nekakšen 
'nasmejan sonček'. Zabrusi-
la mi je, naj ne 'glumim' in 
da naredim najbolje, če se 
začasno umaknem. Nisem 
mogla verjeti! Zakaj obrača 
hrbet tudi vnukinji Fridi?!

Slovo je bilo težko in kru-
to. Razumela sem Friderika 
in njegovo borbo za hčerki-
no ozdravitev, nisem pa ra-
zumela njegovega odnosa do 
mene in Fride. Odšla sem, 
četudi bi morda lahko osta-
la! A mene ne bo nihče j..., še 
najmanj moški!

Ženske, kakršna sem, nis-
mo za zakon. Zdi se mi tudi, 
da se nas moški bojijo, ker 
jim hitro zrastemo čez gla-
vo! Sploh pa smo zelo ne-
ubogljive, že misel na kle-
čeplazenje pred njimi nam 
dviguje pokrovko!« se je za-
čela sogovornica ponovno 
šaliti na svoj račun.

Kljub zidavi hiše, majh-
nemu otroku, zelo napor-
ni službi in ranjenemu srcu 
ji je uspelo, da je že čez eno 
leto zagovarjala doktorat, 
lahko je tudi izbirala med 
več mikavnimi ponudbami 
za službo.

»Izbrala sem tisto, v kateri 
sem se nadejala največ pro-
stega časa. Hčerki sta mi bili 
na prvem mestu!«

Odkrito prizna, da se, po-
tem ko je ponovno prišla k 
sebi, moških ni branila. Ni-
koli več pa se ni zgodilo, da 
bi se kdo za zmeraj vselil. 
Rada je imela njihovo druž-
bo, lepo ji je bilo, dokler je 
trajalo. Ko se je zveza izpela, 
se je poslovila.

»Danes, ko sem starejša, 
ugotavljam, da ni nič naro-
be, če zvečer zaspim s knjigo 
v roki. Pridejo dnevi, ko mi ni 
ne do dotikov ne do klepeta in 
ne do poslušanja o kakšnih 
nepomembnih težavah. Že-
lim le, da hčerki v meni vi-
dita zgled, da se vse da dose-
či, če se hoče. Hočem, da ves-
ta, da ni nič podarjenega. Za 
vse se je treba boriti, žal pa pri 
tem velikokrat pademo tudi 
na kolena! A z dobro voljo se 
vse premaga! Če kdo to ve, ve 
punca s kmetov, ki ji ni bilo 
nič podarjeno!«

(Konec)

Kurja princesa, 3. del

Z dobro voljo se premagajo vse težave

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
20. 4.

3/12 °C

Nedelja 
25. 4.

2/18 °C

Sreda 
21. 4.

Četrtek
22. 4.

Petek
23. 4.

Sobota
24. 4.

2/15 °C 3/13 °C 3/9 °C 1/13 °C

Ponedeljek 
26. 4.

Torek
27. 4.

Sreda
28. 4.

Četrtek
29. 4.

4/14 °C 5/13 °C 4/14 °C 5/16 °C

Konstruktor-projektant, m/ž (Cerkno) 
Ste strojnik in želite razvijati ter projektirati stroje in naprave? Čaka vas delo v 
mladem timu – vaše ideje, izboljšave in predlogi bodo slišani. Sprejmete naš iz-
ziv? Eta, d. o. o., Cerkno, Goriška 19, 5282 Cerkno. Prijave zbiramo do 30. 4. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Procesni inženir, m/ž (Škofja Loka)
 Nudimo vam: dinamično delo v enem izmed najuspešnejših podjetij v Slove-
niji, možnost strokovnega izpopolnjevanja in napredovanja znotraj mednaro-
dne skupine ... Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 5. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varilec-strojni ključavničar (Škofja Loka, Grenc)
 Opis del in nalog in znanje, ki ga pričakujemo: branje tehnične dokumenta-
cije, razrez materiala po načrtih, varjenje MIG, MAG, vijačenje, rezanje, bruše-
nje, vrtanje, delo v timu, občasno delo na terenu, zanesljivost, skrbnost in na-
tančnost Košnik, d. o. o., Sv. Duh 278, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 
5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Brusilec, strugar, urejevalec, m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo posluževanje in upravljanje brusilnih strojev, CNC-stružnic ali ure-
janje CNC-stružnic. Iskra ISD Strugarstvo, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 27. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
Največji prodajalec obutve v Evropi Deichmann išče prodajalce na Jesenicah. 
Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 
4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: pomoč operaterjem pri strojih (vlaganje, 
pobiranje, pomožna dela pri pripravi strojev), obtrgovanje izsekane embala-
že ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 7. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ročni orodjar, m/ž (Kranj) 
Delovne naloge: sestavljanje novih orodja za brizganje plastike in orodij za 
štancanje, samostojno razvijanje in popravljanje delov orodij ... Iskra, d. o. 
o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 16. 5. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Organizator transportov za pomorski in letalski transport, m/ž (Letali-
šče Brnik) 
Opis delovnega mesta: organizacija transportov v pomorskem in letalskem 
prometu, komuniciranje s tujimi in domačimi strankami, pripravljanje kalku-
lacij in ponudb za stranke ... Zaposlitev je v pisarni na lokaciji Letališče Brnik. 
Rohlig Suus Logistics, d. o. o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper. Prijave zbira-
mo do 1. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni svetovalec v salonu pohištva, m/ž (Železniki)
 Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu, 
zmožnost dobre prostorske orientacije, razumevanje psihologije kupca in 
vzvodov za nakup ... Alples, industrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 
4228 Železniki. Prijave zbiramo do 15. 5. 2021. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Izdelovalec tesnilnih plošč, m/ž – 3 prosta delovna mesta (Medvode)
 Pričakujemo: najmanj osnovnošolsko ali poklicno oziroma srednješolsko iz-
obrazbo, odgovornost za kakovostno opravljanje dela ter skrbno ravnanje z 
materialom in delovnimi sredstvi ... Donit Tesnit, d. o. o., Cesta komandan-
ta Staneta 38, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 30. 4. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Elektro vzdrževalec, m/ž (Kamnik) 
Njegove naloge so: izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih del na 
strojih in drugih delovnih napravah, izvajanje preventivnih in kurativnih del 
na infrastrukturi. Kofra, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prijave zbi-
ramo do 12. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Peskalec, m/ž (Šenčur)
Opis dela: peskanje delov za tovorna vozila, pomoč pri vzdrževanju vozne-
ga parka, pranje tovornih vozil. Jurčič & Co., d.,o.,o., Poslovna cona A 45, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik informacijskega sistema SAP, m/ž (Železniki)
 Pričakujemo: VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri (informatika, raču-
nalništvo, ekonomija …), poznavanje principov programiranja in delovanja 
podatkovnih baz, dobro poznavanje ERP-sistema SAP, predvsem FI-CO modu-
lov, želeno poznavanje S/4 Hana. Domel, Elektromotorji in gospodinjski apa-
rati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 24. 4. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Vas zanima, kako 
je naše telo 
videti od znotraj? 
Odgovore boste 
našli v knjigi, ki na 
poljuden način 
razkriva sestavo 
in delovanje 
našega telesa. 
Izvedeli boste 
kako lahko naše 
telo neumorno 
deluje vse naše 
življenje. Knjiga 
vsebuje zavihke, 
prosojnice in 
“kolo” za lažjo 
predstavo. 
Zanimivo in 
poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,80Redna cena knjige je 18,50 EUR. Če knjigo kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le 

EUR

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

13 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        

EUR

20. 4.  tor. Neža   6.07 19.56

21. 4. sre. Simeon   6.05 19.58 

22. 4. čet. Leonida   6.04 19.59 

23. 4. pet. Vojko   6.02 20.01

24. 4. sob. Jurij   6.00 20.02

25. 4. ned. Marko   5.58 20.03

26. 4. pon.  Marcelin  5.57 20.05

Šenčur – V Šenčurju ob skorajšnjem občinskem prazniku 
vabijo na dve razstavi. Kulturno društvo Hiša čez cesto in 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj vabita na razstavo 
na prostem z naslovom Izginula dediščina Šenčurja, ki bo 
pred cerkvijo sv. Jurija na ogled od danes do 31. julija. V Mu-
zeju občine Šenčur pa danes odpirajo fotografsko razstavo 
Dragice Markun z naslovom Družbeno in družabno življenje 
Šenčurjanov v preteklosti. Fotografska razstava bo v muzeju 
na ogled do 9. maja, in sicer ob torkih in petkih od 17. do 19. 
ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure. Obiskovalce prosijo, da ob 
ogledu razstav upoštevajo priporočila NIJZ (uporaba zaščitne 
maske, razdalja med osebami dva metra).

Razstavi ob občinskem prazniku

Tržič – Ljudska univerza Tržič danes ob 18. uri začenja tečaj 
Nazaj k ravnovesju. Predvidenih je dvanajst srečanj, ob tor-
kih in četrtkih, današnje prvo bo v živo v njihovih prostorih. 
Naslednja srečanja bodo izvajali kombinirano, v živo ali kako 
drugače, odvisno od dogovora. Tečaj je brezplačen, pogoj je 
ciljna skupina zaposlenih in brezposelnih (prednost imajo stari 
45 in več), žal pa so pogoji takšni, da upokojencev ne morejo 
vključiti v ta program. Na srečanjih bodo vsebinski sklopi, kot 
so refleksnoconska masaža stopal in dlani za domačo upora-
bo, celostni pristop človeka v tradicionalni kitajski medicini, 
energijska podpora telesa, sprostitvene tehnike in meditacije ...

Danes se začenja tečaj Nazaj k ravnovesju

Tržič – Planinsko društvo Tržič v Domu na Zelenici išče novega 
oskrbnika oziroma oskrbnico, ker so se zaradi nesoglasij in 
posledično odpovedi pogodbe s strani društva razšli z zdaj 
že nekdanjo oskrbnico. Predsednik društva Uroš Ahačič ob-
žaluje, da je do tega prišlo. Trenutno dom ob koncih tedna 
oskrbujejo člani društva, glede na številne prijave na razpis 
pa verjame, da bo razpisna komisija hitro izbrala ustreznega 
novega kandidata. 

V domu na Zelenici iščejo oskrbnika

Kranj – Kmetje ne pridelujejo le hrane, ampak z obdelovanjem 
zemlje tudi negujejo pokrajino in ji dajejo videz. V hribovskem 
svetu je lepo občudovati njihove strme, a vzorno pokošene 
travnike, v nižinah lepo oblikovane ravne brazde, kombinacije 
vodoravnih in navpičnih obdelovalnih kosov ali druge stvarit-
ve, ki so delo sodobne mehanizacije in spretnih rok. In kdor 
se potrudi ob setvi, je za trud praviloma nagrajen tudi ob 
spravilu ...

Pridelujejo hrano in dajejo podobo pokrajini

Brdo pri Lukovici – V petek je bil dan slovenskih paraplegi-
kov in tetraplegikov. Čebelarska zveza Slovenije je na ta dan 
predstavila tehnološko inovacijo – nakladalni panj, ki je prila-
gojen delu čebelarjev na invalidskem vozičku. Avtor inovacije 
je sodelavec čebelarske zveze Aleš Bozovičar. Inovacijo že 
testirajo v učnem čebelnjaku za invalide na vozičkih v Murski 
Soboti, veleposlanica Tanja Strniša pa bo prototip takšnega 
panja podarila češkim čebelarjem na invalidskih vozičkih.

Panj prilagodili čebelarjem na invalidskih vozičkih

Priročnik Vsak 
dan znova na 
sistematičen način 
prikaže vse, kar 
ste si želeli in bi 
morali vedeti o 
demenci, življenju 
z demenco in o 
preventivi. Knjigo, 
polno napotkov 
in dejstev, 
spremljajo tudi 
kratke in iskrene 
izpovedi oseb z 
demenco, svojcev 
in oskrbovalcev, 
ki bodo še kako 
znane in hkrati v 
pomoč vsem, ki 
se z boleznijo na 
kakršen koli način 
soočajo tudi 
sami. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

25274 strani, 235 x 165 mm

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

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

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

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

                        + poštnina

10 146 strani, mere: 14  x  20 cm, spiralna vezava      

EUR

S pomočjo 
knjige bomo  
že pri nakupu 
sirov bolj 
dovzetni za 
nove vrste, 
okuse in ideje 
za njihovo 
uporabo. 
Razloži nam 
tudi osnovne 
pojem o 
vrsta sirov 
(albuminska 
skuta, rikota, 
mehki sir ...). 
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: NAREDIMO SI 
PRIJETNE PRAZNIKE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 2. 
aprila 2021, so: Jelka Rupnik iz Žirovnice, ki prejme 1. nagrado 
(darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Lovrenc Debeljak z 
Golnika in Milka Gartner iz Železnikov, ki prejmeta 2. in 3. na
grado (knjiga). Nagrajencem čestitamo!

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@gglas.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.

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. 

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210 21000988

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

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

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

KOTNO sedežno garnituro, tel.: 
051/323-740  
 21000979

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PLINSKO peč z dimnikom, tel.: 
041/556-964 21000986

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

FANTOVSKO kolo, 26 col, 18 prestav, 
cena 50 EUR, tel.: 051/646-650  
 21000992

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, značke, kovance, 
srebrnino, slike, luči, zastave in drugo, 
068/173-293 21000999

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, 28 iz-
delkov, vrednost 105.000 EUR, cena 
– dogovor, tel.: 040/567-544  
 21000974

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TROSILEC umetnega gnojila Creina 
500 kg, tel.: 041/287-901 21000993

KUPIM

MOTOKULTIVATOR ali kosilnico za 
hribovit teren, lahko je v okvari, tel.: 
031/467-943 21001000

VSE traktorske priključke in traktor, 
tel.: 031/555-083 21001001

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 ČB, starega 10 dni, tel.: 
041/873-887 21000996

BREJE samice zajklje, samice z mla-
diči in 2 samca, stara 7 in 9 mesecev, 
tel.: 04/51-91-914, 051/437-135  
 21000990

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

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 21000989

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, in 
silažne bale, tel.: 041/288-966 
 21001002

KUPIM

BIKCA mesne pasme, starega do 30 
dni, tel.: 041/841-632 21000997

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale, tel.: 031/244-865  
 21000998

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZA DELO v Mariboru takoj zaposlimo 
večje število pleskarjev in zidarjev. Kan-
didati naj pokličejo na tel.: 051/394-
344. Vargrad, d.o.o., Meljska cesta 
83, Maribor 21000994

ZA DELO v Mariboru takoj zaposlimo 
upravljavca gradbene mehanizacije. 
Vargrad, d.o.o., Meljska cesta 83, Ma-
ribor, tel.: 051/394-344 21000995

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 21000795

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

RAZNO
PRODAM

LEPO ohranjeno moško kolo, 26 col, 
in dve motorni žagi za rezervne dele, 
tel.: 041/711-532 21000991

Rezultati 31. kroga – 18. april 2021
5, 6, 14, 29, 32, 34, 37 in 35

Loto PLUS: 6, 9, 13, 15, 23, 24, 26 in 18
Lotko: 2 0 0 6 9 5

Sklad 32. kroga za Sedmico: 2.290.000 EUR
Sklad 32. kroga za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 32. kroga za Lotka: 1.330.000 EUR

LOTO

Zahvale,  
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice ali 
zahvale v različnih velikostih.

Vaše želje sprejemamo po 
e-pošti na malioglasi@g-glas.si 
ali po navadni pošti  
na naslov Gorenjski glas,  
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brez-
plačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov  
kazipot@g-glas.si.

OBVESTILA

Bralna ura z Nino Kosmač
Pisateljica Nina Kosmač vabi v soboto, 24. aprila, ob 19. uri 
na bralno uro. Tokrat boste lahko prisluhnili predavanju o 
literaturi od leta 1990 do leta 2000, pogovor pa bo stekel 
tudi o pisanju dobitnikov Nobelovih nagrad, kot so: večni 
pisec o človeški slepoti Saramago, Nadine Gordimer, Ken-
zaburu Oe, Gao Šingdžan, Grass, Heaney, Szymborska, in o 
nepredvidljivem italijanskem piscu Dariju Foju.

Odprtje muzejskih hiš
Gornjesavski muzej Jesenice obvešča, da so ob upošteva-
nju navodil NIJZ in vlade RS odprte njihove muzejske hiše: 
Slovenski planinski muzej od torka do sobote med 10. in 16. 
uro, Muzej Kosova graščina Jesenice od torka do petka med 
10. in 16. uro ter Galerija v Kolpernu od ponedeljka do petka 
med 9. in 13. uro (najava obiska vsaj dan prej na info@gmj.si 
ali 04 583 34 92). Obenem vse obiskovalce Muzeja Kranjska 
Gora obveščajo, da bodo muzejske zbirke v Liznjekovi do-
mačiji do nadaljnjega zaprte. Odprto je samo za najavljene 
skupine ob predhodni najavi na info@planinskimuzej.si.

RAZSTAVE

Izdelki Hane Jelovčan
Rokodelski center DUO Škofja Loka obvešča, da med 19. in 
30. aprilom na »pop-up razstavi« svoje izdelke iz gline raz-
stavlja Hana Jelovčan.

Janez Kuhar

Bled – Toni Mežan z Bleda 
je obnovil stare vprežne sani 
brata Janeza Mežana, pose-
stnika s Spodnjih Laz v ob-
čini Gorje. Zadnji je te sani 
uporabljal njun praded Va-
lentin Pretnar (1883–1959). 
Skrite so bile na podstrešju 
»pažbe«, kmečke stavbe s 
sušilnico sadja, tja jih je pra-
ded po vsej verjetnosti skril 
tik pred drugo svetovno voj-
no. Koliko so stare, ne ve 
nihče. Mimogrede: praded 
je bil eden izmed kmetov, ki 
je na Mežakli z vprego vozil 
kraljevo družino Karađorđe-
vić. Morda tudi s temi san-
mi, kdo ve? Toni je obnov-
ljene sani že vrnil bratu Ja-
nezu, ki pravi, da so prelepe 

za vožnjo, zato jih bo za zdaj 
uporabljal bolj kot razstavni 
eksponat na domačiji. 

Toniju Mežanu tudi v pri-
hodnje ne bo dolgčas, na-
črtuje obnovo dveh zapra-
vljivčkov in še enih sani. 
Poleg predstav za otroke, 
za zdaj le po Zoomu, se bo 
najprej posvetil promociji 
in prodaji svojega knjižnega 
prvenca, knjige z naslovom 
Čarodej Toni, ki je avtobio-
grafija kmečkega fanta, ča-
robnega umetnika in lokal-
nega politika. Kot blejski fi-
jakar se pripravlja na 25. se-
zono voženj s kočijo po Ble-
du. Že četrti mandat je tudi 
občinski svetnik na Bledu in 
zadnje desetletje pooblašče-
nec upravne enote za sklepa-
nje zakonskih zvez. 

Obnovil stare vprežne sani

Toni Mežan ob obnovljenih starih vprežnih saneh
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi 
krajevnimi padavinami, deloma plohami. Jutri bo več sonca, 
zlasti popoldne bodo nastajale plohe. Tudi v četrtek bo še 
spremenljivo vreme s popoldanskimi plohami. Postopno bo 
nekoliko topleje.

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

Marjana Ahačič

Radovljica – Med brska-
njem po pisani ponudbi tr-
govine z izdelki, namenje-
ni ponovni uporabi, je po-
zornost Lojzeta Budkoviča 
iz Radovljice pritegnila veli-
ka uokvirjena stara fotogra-
fija. Upokojeni gozdar, Bo-
hinjec po rodu, se že dolgo 
ljubiteljsko ukvarja z zgo-
dovino prve svetovne vojne, 
zato je korporal na sliki, po 
uniformi sodeč pripadnik 
17. pešpolka – tako imeno-
vanih kranjskih Janezov – je 
takoj vzbudil njegovo zani-
manje. Tako zelo, da je sli-
ko kupil in odnesel domov. 

Kdo je mož na sliki?

Zdaj bi rad izvedel, kdo 
je strumni mladenič na sli-
ki, podatkov o njem, niti o 
nekdanjem lastniku, na-
mreč Budkovič za zdaj ni 
našel. Zato se je s prošnjo za 

pomoč obrnil na Gorenjski 
glas. »Mogoče bi z objavo v 
vašem glasilu pripomogli, 
da bi postavni korporal dobil 
ime in priimek,« pravi.

V pozdrav in za spomin

Z zgodovino prve svetov-
ne vojne se je Lojze Budko-
vič najprej seznanjal, ko je 
spremljal delo svojega zdaj 
že pokojnega brata Toma-
ža, geologa in navdušenega 
zbiralca ostankov prve sve-
tovne vojne, ljubiteljskega 
zgodovinarja in soustanovi-
telja Malega vojnega muze-
ja v Bohinju. 

Zgodbe fantov, ki so na za-
četku vojne pogosto v vojsko 
odšli kot na pustolovščino, s 
katere se bodo vrnili po ne-
kaj tednih, morda mese-
cih, so se ga dotaknile vsa-
kokrat, ko je v hribih nale-
tel na ostanek strelskega jar-
ka, kos orožja ali opreme vo-
jakov. Ali pa na razglednico 

– skoraj pri vsaki hiši so ime-
li kakšno – ki jo je sin, brat ali 
mož poslal domačim, v poz-
drav ali za spomin. 

Kranjski Janezi

Po uniformi, ki jo nosi 
mladi desetnik na sliki, 
Budkovič lahko reče, da 
je bil vojak pripadnik t. i. 
kranjskih Janezov – 17. pe-
hotnega polka avstro-ogr-
ske vojske, ki so ga sestav-
ljali predvsem slovenski vo-
jaki. Svoje naborno obmo-
čje je imel na Gorenjskem, 
Dolenjskem, Notranjskem 
in v Beli krajini. Ko se je 
začela prva svetovna voj-
na, so šli najprej v Galicijo, 
imenovano tudi morija slo-
venskih fantov. Od tam so 
odšli najprej na Doberdob, 
nato pa leta 1916 sodelova-
li v veliki ofenzivi na Tirol-
skem. »Kot član združenja 

vojaških gornikov grem 
vsako leto na spominsko 
slovesnost v Dolomite, kjer 
prav v spomin na kranjske 
Janeze še vedno obstaja 
kraj, ki mu domačini reče-
jo dolina Slovencev.«

Kdo je fant s fotografije

Morda se je prav tam bo-
jeval tudi vojak z Budkovi-
čeve slike. Morda je foto-
grafijo poslal svojim za spo-
min in v ponos; takrat je bilo 
nositi uniformo nekaj ča-
stnega. »Ali pa, da bo svoj-
cem ostal v spominu,« raz-
mišlja Budkovič. »Fantje so, 
ko so bili enkrat na fronti 
ali v njeni bližini, že vedeli, 
kaj jih čaka.« Tudi strumni 
mladenič s fotografije? Mo-
goče, pravi Lojze Budkovič. 
Bilo bi škoda, če ne bi izve-
deli, kakšna je bila njegova 
zgodba.

Kdo je mož na sliki
Lojze Budkovič je v trgovini z izdelki za ponovno uporabo našel uokvirjeno fotografijo mladega vojaka 
avstro-ogrske vojske. Po uniformi sodeč je pripadal 17. pehotnemu polku, ki so ga sestavljali predvsem 
slovenski fantje, imenovali so se tudi kranjski Janezi. Zdaj bi rad izvedel, kdo je mož na sliki.

Lojze Budkovič s fotografijo vojaka, katerega identiteto bi 
rad odkril.

Vojak na fotografiji je bil po uniformi sodeč pripadnik 17. 
pešpolka, tako imenovanih kranjskih Janezov.

Aleš Senožetnik

Kamnik – V Ulici Matije 
Blejca, nedaleč od poslo-
valnice Pošte Slovenije na 
Duplici, so v petek namesti-
li kovinsko grbino za umir-
janje prometa, t. i. ležeče-
ga policaja, kot mu navadno 
pravijo vozniki. »Končno 
smo tudi na naši ulici po 
dolgoletnem urgiranju do-
čakali umiritev prometa, da 
zaščitimo naše najmlajše in 
šolarje,« je novico na svo-
jem profilu na Facebooku 
pospremil občinski svetnik 
na Listi Dušana Papeža Gre-
ga Zorman. 

A novost, ki so jo nestrpno 
pričakovali nekateri stano-
valci, očitno ni razveselila 
prav vseh. Že v isti noči so 
neznanci grbino odstrani-
li in odnesli neznano kam. 
Na družabnem omrežju Fa-
cebook pa so se pojavili hu-
domušni komentarji, da je 
bil »pri upravljanju dolžnos-
ti ugrabljen ležeči policaj«. 

Stanovalci bodo tako na 
umirjanje prometa na sicer 
precej prometni ulici mora-
li še nekoliko počakati. Se pa 
nekateri sprašujejo, kako je 
mogoče, da »nočne akcije« 
nihče ni videl oziroma vsaj 
slišal.

Kdo je odnesel »policaja«

Maša Likosar

Luže – Pred mesecem dni 
so na Lužah začeli obno-
vo gasilskega doma, kate-
re skupna vrednost bo zna-
šala okvirno štirideset tisoč 
evrov. Pri tem jim pomaga 
tudi Občina Šenčur, ki je pri-
spevala okoli 14 tisoč evrov, 
pridobili so donatorje in na-
mensko varčevali sredstva. 
»Trenutno poteka obsežna 
akcija zbiranja lesa, vaščani 
nam podarjajo hlodovino. 
En del jo bomo porabili ne-
posredno za obnovo, prese-
žek pa prodali in izkupiček 
namenili za obnovitvena 

dela,« je pojasnil Roman 
Robnik, tajnik PGD Luže in 
predsednik Vaške skupnos-
ti Luže. Lani so že zamenja-
li okna, tokrat pa namerava-
jo zamenjati strešno kritino, 
prenoviti teraso lokala, ki je 
del gasilskega doma, obnovi-
ti fasado in razširiti garažna 
vrata. Uredili so tudi večna-
mensko dvorano, kjer so po-
rušili nosilni steber, ki je bil 
ob raznih dogodkih moteči 
element. Gasilci PGD Luže 
predvidevajo, da bodo obno-
vitvena dela končana v dveh 
mesecih, poudarjajo pa, da 
veliko dela opravijo sami na 
sobotnih delovnih akcijah. 

Na Lužah obnavljajo 
gasilski dom

Obnova gasilskega doma na Lužah bo predvidoma končana 
v dveh mesecih. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Zma-
gom Jelinčičem Plemenitim je že marca državnemu zboru 
predložila v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku 
novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim 
predlaga določitev novega praznika. To bi bil dan prvega spo-
pada z okupatorjem na slovenskih tleh, ki bi ga praznovali 
13. maja, vendar ta praznik ne bi bil dela prost dan. Vlada se 
strinja, da gre pomemben dogodek za državnost in samostoj-
nost Slovenije, ki bi ga kazalo primerno zaznamovati, zato je 
pobudo predlagateljev o 13. maju kot dnevu prvega spopada 
z okupatorjem na slovenskih tleh podprla. 

Dan prvega spopada z okupatorjem


