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Upor, zmaga, svoboda
Pod tem geslom poteka praznova-
nje 80. obletnice ustanovitve 
Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda (OF). Zveza združenj bor-
cev za vrednote NOB Slovenije ob 
tem poudarja, da je narodnoosvo-
bodilni boj temelj samostojne in 
neodvisne države Slovenije.

3

GORENJSKA

Na Brdu  
manjka le še hotel
Prenova Elegans hotela Brdo pote-
ka skladno z načrti in bo končana 
pravočasno ter v predvidenem 
proračunu, zagotavlja direktor 
JGZ Brdo Marjan Hribar, ga je vla-
da pred kratkim imenovala za di-
rektorja za prihodnja štiri leta.

6

RAZVEDRILO

Preprosto Zvezdana
Zvezdana Mlakar nas vsakič znova 
preseneča s svojo zvedavostjo, 
zgovornostjo in iskrenostjo v 
Zvezdani, večerni pogovorni od-
daji na Televiziji Slovenija. Z leti je 
oddaja dobila precej moškega ob-
činstva, čeprav je bila morda naj-
prej namenjena ženskam.

17

ZADNJA

Slovenska potica je 
naša ambasadorka
Potica, ki najbolje simbolizira pra-
znični jedilnik Slovencev, zdaj po-
staja tudi ambasadorka Slovenije 
v Evropi in v svetu. Evropska ko-
misija jo je zaščitila na evropski 
ravni kot zajamčeno tradicionalno 
posebnost. 

24

VREME

Danes in jutri bo oblačno 
z občasnimi padavinami. 
Ohladilo se bo. V sredo bo 
oblačno in večinoma 
suho. Spet bo topleje.

6/10 °C
jutri: oblačno s padavinami
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Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški občinski 
svetniki so v prvi obravnavi 
potrdili odlok o javno-zaseb-
nem partnerstvu za izved-
bo Kopitarjevega centra. Kot 
je znano, si namreč občina 
že dlje časa prizadeva za iz-
gradnjo kulturnega, uprav-
nega, zdravstvenega in tr-
govskega središča v Vodi-
cah, ki ga nameravajo zgra-
diti na območju Kopitarjeve-
ga trga, kjer sta danes tam-
kajšnji kulturni dom pa tudi 
občinski objekt. Obe stavbi 
pa sta dotrajani in potresno 
neustrezni.

Ker občina nima potreb-
nih sredstev, da bi center 
zgradila sama, se je odločila, 
da ga zgradijo v javno-zaseb-
nem partnerstvu. 

S sprejemom odloka, ki ga 
bodo svetniki v drugem bra-
nju predvidoma obravnava-
li že na naslednji seji, tako v 
Vodicah pripravljajo pravno 
podlago za kasnejšo pripra-
vo javnega razpisa in skleni-
tev pogodbe s podjetjem, ki 
bo center zgradilo in ga ka-
sneje upravljalo. Občina je 
namreč za projekt zagoto-
vila potrebna zemljišča in 
pridobila gradbena dovolje-
nja, in tako v projekt vložila 

nekaj več kot 2,4 milijona 
evrov, zasebnik pa bo mo-
ral nase prevzeti samo grad-
njo in kasnejše upravljanje 
objekta. Investicija naj bi po 
ocenah znašala 11,7 milijona 
evrov brez davka na dodano 
vrednost.

Objekt bo imel dobrih 
7200 kvadratnih metrov 
skupnih površin. V Občini 
Vodice si želijo, da bi bilo šti-
rideset odstotkov namenje-
nih za javni program, preo-
stanek pa za zasebnega, tudi 
z javnim delom pa bi uprav-
ljalo podjetje, ki bi Kopitar-
jev center zgradilo. 

Za Kopitarjev center iščejo partnerja
V Vodicah pripravljajo pravno podlago za gradnjo Kopitarjevega centra v 
javno-zasebnem partnerstvu, s katerim namerava občina najti zasebnika, ki 
bi center zgradil z lastnimi sredstvi.

Takole bo videti novi Kopitarjev center / Vir: Občina Vodice

Ana Šubic, Aleš 
Senožetnik

Kamnik, Železniki – Služba 
vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko je minu-
li teden odobrila evropski 
denar za več projektov ure-
ditve kolesarskih poti po Slo-
veniji. Podprla je tudi tri pro-
jekte z Gorenjske: najobsež-
nejši bo ureditev regionalne 
kolesarske povezave od Ka-
mnika do Ljubljane, poleg 
tega pa so sredstva odobri-
li še za kolesarski povezavi 
Kamnik–Godič in Železni-
ki–Selca.   

Projekt regionalne kole-
sarske povezave Kamnik–
Mengeš–Trzin–Ljubljana 
bo Občina Kamnik izvajala 
v okviru Dogovora za razvoj 
Osrednjeslovenske razvojne 
regije. Vreden je 3,8 milijo-
na evrov, Evropski sklad za 
regionalni razvoj pa bo zanj 
prispeval nekaj manj kot 2,5 
milijona evrov. Investicija 
obsega 13,7 kilometra kole-
sarske povezave, od tega bo 
na novo zgrajenih oz. rekon-
struiranih 6,5 kilometra ko-
lesarskih poti. S projektom 
želijo zagotoviti trajnostno 
mobilnost za dnevni dostop 

prebivalcev na delovno me-
sto in mesto šolanja v ome-
njenih občinah.

Nepovratna sredstva so 
odobrili tudi za ureditev ko-
lesarske povezave od Plen-
šaka nad Železniki do Selc, 
ki jo bo izvajala Občina Že-
lezniki v okviru Dogovora 
za razvoj Gorenjske razvoj-
ne regije. Za projekt, vre-
den 1,6 milijona evrov, bo 
Evropski sklad za regionalni 
razvoj prispeval dober mili-
jon evrov. Kolesarska pove-
zava bo dolga dobrih sedem 
kilometrov.

Evropski denar za ureditev 
treh kolesarskih poti
S pomočjo evropskih sredstev bodo uredili kolesarske povezave od Kamnika 
do Ljubljane, med Kamnikom in Godičem ter od Železnikov do Selc. 

410. stran

410. stran

Prosim, vzdržimo še malo
V posodobljeno, šesto nacionalno strategijo cepljenja so uvrščeni tudi starejši 
od petdeset let in zaposleni pri upravljavcih v kritični infrastrukturi. Znova 
je dovoljena organizacija nekaterih kulturnih prireditev. Zdravstveni minister 
Janez Poklukar pred prazniki: »Prosim vas, vzdržimo še malo.«                                                                                                                                        42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARUŠA MARIJA POGAČNIK iz Kamne Gorice.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Delo na vrtu

Nadaljujemo objave naših naročnikov z nasveti za lažje in 
učinkovitejše delu na vrtu. Tokrat se predstavlja družina Sla-
par iz Križ. Njihovo zgodbo, ki jo je napisala »projektna vodja 
vrtnih revolucij« Nuša Slapar, boste prebrali na dušek. Čudovit 
zapis je hudomušen in poučen hkrati in nam vliva upanje, da 
še obstajajo srčno povezane družine, v katerih v slogi biva 
več generacij skupaj. 
Pri delu na vrtu pri nas sodeluje vsa družina. A kot vsaka 
uspešna delovna skupnost imamo tudi mi poglavarja. To je 
mama Ana, ki uspešno vodi celotno vrtno območje okrog 
naše hiške sredi kriškega polja že več desetletij. Ostali člani 
delovnega tima imamo vsak svoje področje: vodja »hvanc« 
oče Mitja (hvanca pomeni sadika), vodja balkonskega vrta 
mami Nataša, vodja zelišč in lubenic Maša, ki že več let vsako 
leto vzgoji najlepšo lubenico, projektni vodja vrtnih revolucij 
Nuša, asistentka za čebulice tulipanov psička Luna, (ki jih je 
večino izkopala, zato se je število tulipanov na vrtu drastično 
zmanjšalo) ter vrtna nadzornica mucka Miška. 
Delo na vrtu smo letos začeli marca. Vodja hvanc je vodil 
projekt Hvance, katerih končno število znaša 458 in pridno 
rastejo v rastlinjaku. Ko bo zunaj dovolj toplo, jih bomo za-
sadili na polje. To se po navadi zgodi okrog 15. maja. Ko so 
ledeni možje mimo, vrtna poglavarka mama Ana da znak in 
prava vrtna sezona se lahko prične! Od takrat naprej pri nas 
rastejo fižol, grah, paradižnik, redkvice, čebula, paprika, pe-
teršilj, bazilika, timijan, velike buče, majhne bučke, feferoni, 
čili in vse, kar si srce poželi. 
Živimo sredi polja in človek bi pričakoval ogromno število 
škodljivcev. Koloradski hrošči so se odselili na sosednje 
polje takoj, ko je sosednji kmet začel gojiti krompir v in-
dustrijskih količinah (našega je bilo očitno premalo, da bi 
nahranil koloradsko dinastijo). Imamo pa ogromno polžev, 
a z njimi nimamo težav, saj jih mama Ana vsako jutro že 
zarana vse pobere, še preden jim sploh uspe priti do solate, 
in ni polža v Križah, ki bi ji uspel uiti. Našteje jih tudi po 
več sto na dan. 

Na balkonu pod taktirko vodje balkonskega odseka mami Na-
taše gojimo jagode, vrtnice, pelargonije (imamo jih tudi na 
oknih hiše), resje pa tudi nekaj balkonske zelenjave, majhne 
paradižnike, majhne kumarice … Na balkonu nam škodljivce 
po navadi preganjajo kapucinke (rože, ki preganjajo polže, 
mravlje in miši) ali pa jih polovi prijazna ptičja družina, ki si 
gnezdo uredi pod streho naše hiše. 
Pred hišo imamo tudi jagodnik, rože, trobentice, tulipane, 
žafrane, marjetice, ivanjščice, vrtnice, španski bezeg in dva 
rožna grma. Pa tudi sadovnjak z jabolki, češnjami, hruškami in 
velikim orehom. Do letos smo imeli tudi sto let staro češnjo, 
a smo jo zaradi varnosti žal morali posekati, saj je nakazovala 
na to, da se bo podrla. Imamo tudi maline, robide, ribez in 
kosmulje. 
Ko so začetna vrtnarska opravila mimo, pride na vrsto pletje, 
ki mlajšim članom vrtne delovne skupnosti ni ravno pri srcu, 
a pred taktirko vrtne poglavarke mame Ane ne uide niti vodja 
hvanc oče Mitja in stvar prej ali slej opravimo. Potem ko pri-
delki zrastejo, do konca poletja uživamo v domači zelenjavi 
in sadju in se skupaj veselimo.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 13. aprila, prejme brisačo 
za na plažo Milena Hostnik iz Tržiča.
Nagrajenki čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje (ZPIZ) je minu-
li teden med drugim obrav-
naval predlog zakona o de-
birokratizaciji, ki oprede-
ljuje socialno kapico. Sled-
nje ne podpira, češ da gre za 
parcialno in nesistemsko re-
šitev, ki ruši veljavno uredi-
tev. Razpravo o morebitni 

uvedbi socialne kapice bi 
bilo treba voditi v okviru sis-
temskih sprememb pokoj-
ninskega in invalidskega za-
varovanja, so sklenili člani 
sveta zavoda.

Obravnavali so poro-
čilo Finančne uprave 
(FURS), ki je lani pobra-
la za 4.144.858.576 evrov 
prispevkov za socialno var-
nost, ki so prihodek ZPIZ, 
kar je za 369.179.101 evro 

oziroma 8,2 odstotka manj 
kot v letu 2019. Če bi k 
temu znesku prišteli zne-
sek prispevkov za socialno 
varnost, ki je bil poravnan 
neposredno blagajni zavo-
da mimo FURS, bi skup-
ni znesek prispevkov zna-
šal 4.688.692.082 evrov, 
kar je za 3,9 odstotka več 
kot v letu 2019. Člani sve-
ta zavoda so poročilo po-
hvalili, v razpravi pa je bilo 

poudarjeno tudi dobro so-
delovanje med FURS in za-
vodom. Ugotovili so tudi, 
da 1. maja 2021 najnižja 
pokojnina znaša 279 evrov, 
zagotovljena pokojnina 
620 evrov in zagotovljen 
znesek invalidske pokoj-
nine 388 evrov. Zavzeli so 
se tudi za redno usklaje-
vanje pokojnin po sistem-
skem zakonu. Na naslednji 
seji bodo opravili razpravo 
o zaostankih pri usklajeva-
nju pokojnin, ki so rezultat 
preteklih posegov v redne 
uskladitve.

Ne podpirajo socialne kapice

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V državi 
smo presegli mejnik štiris-
to tisoč cepljenih proti co-
vidu-19 s prvim odmerkom 
cepiva, najboljšo preceplje-
nost imajo po zadnjih po-
datkih Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (cepi-
mose.si) v goriški, zasavski 
in koroški statistični regiji, 
kjer imajo precepljenih ok-
rog 22-odstotkov prebival-
cev, gorenjska statistična re-
gija je takoj za njimi s skoraj 
20-odstotno precepljenos-
tjo. Z drugim odmerkom 
cepiva je v državi cepljenih 
dobrih 174 tisoč prebivalcev. 
Nekateri izvajalci cepljenja 
sicer podatke v centralni ele-
ktronski register cepljenih 
oseb pošiljajo z zamikom in 
je dejansko opravljenih cep-
ljenj lahko več, se pa podatki 
sproti posodabljajo.

V Bohinju najboljša 
precepljenost

Na Gorenjskem je bilo 
po včeraj objavljenih podat-
kih glede na občino stalne-
ga prebivališča s prvim od-
merkom cepiva največ cep-
ljenih v občini Bohinj s 27,2 
odstotka, več kot 24-odsto-
tno precepljenost so dosegle 
tudi občine Bled, Jezersko in 
Žiri, najslabša pa ostaja v ob-
čini Jesenice s 13,4 odstotka. 
Z drugim odmerkom je bilo 
cepljenih največ prebivalcev 
Bleda, Bohinja in Žirov – ne-
kaj več kot 12 odstotkov.

Posodobljena strategija

Vlada je pred nekaj dne-
vi sprejela že šesto posodo-
bljeno Nacionalno strategi-
jo cepljenja proti covidu-19, 
na novo oziroma podrob-
neje so v njej opredeljene 
prednostne skupine za cep-
ljenje. V prednostno skupi-
no so dodani starejši od pet-
deset let, zaposleni v vzgo-
ji in izobraževanju, ki še 
niso bili cepljeni, in zapos-
leni pri upravljavcih kritične 

infrastrukture v skladu z za-
konodajo s tega področja. 

Kot prednostna skupi-
na za cepljenje so oprede-
ljeni tudi zaposleni v sek-
torjih farmacevtske indu-
strije in farmacevtske vele-
trgovske dejavnosti ter dru-
gi zaposleni, ki izvajajo na-
loge, nujne za nemoteno de-
lovanje države, zaposleni in 
prostovoljci v organizacijah 
in združenjih, ki nudijo ne-
posredno pomoč kroničnim 
bolnikom, odvisnim od drog 
in drugim ranljivim skupi-
nam, ter drugo prebivalstvo 
po vrstnem redu prijav.

Cepivo Janssen primerno 
za starejše od osemnajst 
let

Svetovalna skupina za 
cepljenje proti covidu-19 
na NIJZ je odločila, da gle-
de uporabe novega cepiva 
Janssen (Johnson & John-
son) sledi zapisom Evropske 
agencije za zdravila. Vektor-
sko cepivo, za katero je po-
treben samo en odmerek, je 
primerno za starejše od 18 
let, je sporočila vodja skupi-
ne prof. dr. Bojana Beović.

Prireditve v omejenem 
obsegu

Povsod po državi so na 
podlagi začasnih vladnih 

odlokov, ki veljajo do vključ-
no 2. maja, lahko odprte te-
rase gostinskih lokalov, zno-
va je dovoljeno prehajanje 
med regijami, zbiranje do 
deset ljudi, ki niso člani sku-
pnega gospodinjstva, preda-
vanja na fakultetah in višjih 
strokovnih šolah, rekreaci-
ja v skupini do deset ljudi ... 
Z današnjim dnem se lahko 
odprejo nastanitveni obrati 
do trideset sob, pod pogojem 
testiranja potrošnikov ali do-
kazila o preboleli bolezni ali 
cepljenju in ob upoštevanju 
vseh higienskih priporočil. 

Znova so odprti tudi ar-
hivi, dovoljeno je izvajanje 
kinematografskih, gledali-
ških, glasbenih, plesnih in 
drugih javnih kulturnih pri-
reditev. Dovoljeno je izvaja-
nje verskih obredov na zu-
nanjih površinah in vero-
uka. Za našteto velja obve-
zno upoštevanje predpisa-
nih omejitev in higienskih 
priporočil.

Ministrova prošnja

»Pred nami so prazniki, to-
plo je, vleče nas ven in prav je 
tako. Vsi smo ljudje, ki si že-
limo mirne in tople pomladi. 
Dovolite pa mi eno prošnjo, 
tudi sam sem človek, ki si res-
nično želim ponovno žive-
ti brez maske, brez skrbi, ali 

bodo moji otroci lahko hodi-
li v šolo ali bodo šolani doma, 
želim si izbrati, da grem lah-
ko svobodno na morje, že-
lim se mirno usesti z druži-
no v restavracijo, želim vide-
ti prijatelje. Vsi smo utrujeni 
od pandemije. Ampak pro-
sim vas, vzdržimo še malo. 
Upoštevajmo samozaščitne 
ukrepe, pazimo na svoje bli-
žnje ...« je pozval minister za 
zdravje Janez Poklukar. Kot 
je še napovedal, k nam pri-
hajajo velike količine cepi-
va, cepljenje se intenzivira. 
»Vemo, da so cepiva učin-
kovita. Samo še malo vzdrži-
mo, in vsi skupaj vplivajmo 
na to, da se nam čim prej 
vrne naše življenje.«

Epidemiološke razmere

V soboto so po vladnih po-
datkih, objavljenih na Twi-
tterju, ob 2690 PCR-testih 
potrdili 416 okužb, delež po-
zitivnih izvidov je bil 15,5-od-
stoten, v petek je bil ta delež 
16-odstoten. V petek je žal 
umrlo devet covidnih bolni-
kov, v soboto pet. V bolnišni-
cah se je v soboto zdravilo 
630 covidnih bolnikov, od 
tega 157 v intenzivni negi. 
Sedemdnevno povprečje 
potrjenih okužb v državi je 
bilo 688, aktivnih okužb je 
nekaj pod 10.500. 

Prosim vas, vzdržimo še malo
V posodobljeno šesto nacionalno strategijo cepljenja so uvrščeni tudi starejši od petdeset let in 
zaposleni pri upravljavcih v kritični infrastrukturi. Znova je dovoljena organizacija nekaterih kulturnih 
prireditev. Zdravstveni minister Janez Poklukar pred prazniki: »Prosim vas, vzdržimo še malo.«

Po petkovih podatkih ZD Kranj, ki cepljenje proti covidu-19 izvaja v kranjski vojašnici, je 
bilo skupno cepljenih 22.100 ljudi. V petek so cepili tudi 237 maturantov (na sliki). 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Jutri, 27. aprila, pra-
znujemo dan upora pro-
ti okupatorju v spomin na 
dan, ko je bila v Ljubljani 
leta 1941 ustanovljena Osvo-
bodilna fronta (OF) sloven-
skega naroda. 

Ob letošnji osemdesetle-
tnici bodo osrednjo slove-
snost drevi ob 20. uri predva-
jali na Facebook kanalu Zve-
ze združenj borcev za vred-
note NOB Slovenije in s po-
močjo lokalnih televizij. Kot 
je na novinarski konferenci 
dejal predsednik borčevske 
organizacije Marijan Križ-
man, Zveza borcev ni bila 
vključena v pripravo držav-
ne proslave ob 80. obletnici 
ustanovitve OF, ki jo priprav-
lja odbor za državne proslave. 
Izrazil je začudenje nad odlo-
čitvijo, da bo državna prosla-
va na Mali gori, in ocenil, da 
je lokacija državne proslave 
verjetno podpora predlogu 
novega praznika, 13. maja, 
ki naj bi bil posvečen dogod-
kom na Mali gori. S tem pa 
gre za poskus izpodrivanja 
vloge OF v boju proti okupa-
torjem ter negiranje pomena 
NOB, je dejal Križman. 

Predsedstvo borčevske 
organizacije je ob prazniku 

sprejelo posebno spome-
nico, s katero poziva svo-
je članstvo in širšo sloven-
sko javnost k spoštovanju 
temeljnih človekovih pravic 
in vrednot upora, svobode, 
solidarnosti ter enakoprav-
nosti. Predstavili so tudi le-
tošnje prejemnike najvišje-
ga priznanja ZZB NOB Slo-
venije. Listino Zveze prej-
mejo Sonja Vrščaj, dr. Lju-
bo Bavcon, Dušan Stefan-
čič, Franci Šali in Uroš Du-
lar. Svečano akademijo s 

podelitvijo vseh priznanj 
bodo izvedli, ko bodo to do-
puščale razmere, povezane 
s covidom-19. Poleg dana-
šnje osrednje proslave bo 
na dan praznika 27. aprila 
potekal svečan poklon vod-
stva ZZB pri grobnici naro-
dnih herojev in pri Vidmar-
jevi hiši, kjer je bila ustanov-
ljena OF. Lokalni odbori or-
ganizacije pa danes in jut-
ri načrtujejo položitev ven-
cev k spomenikom padlim 
v NOB. 

Predsednik Križman je 
na novinarski konferenci 
izrekel poziv k uporu, saj 
meni, da kratenje osnov-
nih človekovih pravic, za-
pisanih v ustavi, presega 
vse meje zdravega razuma. 
Zato meni, da je moralna 
dolžnost Zveze borcev kot 
ene največjih organizacij, 
sestavljene iz skoraj 40 ti-
soč ljudi, opozoriti na sta-
nje ter aktivirati Zvezo bor-
cev ravno zdaj, ko državi ne 
gre najbolje.

Upor, zmaga, svoboda
Pod tem geslom poteka praznovanje letošnje 80. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda (OF). Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ob tem poudarja, da je 
narodnoosvobodilni boj temelj samostojne in neodvisne države Slovenije.

Pred dnevom upora proti okupatorju so se pri spomenikih NOB poklonili tudi v občini 
Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Dne 27. aprila praznu-
jemo dan upora proti 
okupatorju, ko se je več 

slovenskih organizacij zdru-
žilo v Osvobodilno fronto slo-
venskega naroda in začelo boj 
proti fašističnemu in nacistič-
nemu okupatorju. Še nekaj 
je bilo dogodkov v zgodovini, 
ko je organizirano uporništvo 
privedlo do sprememb. Spom-
nimo se le globalnega študent-
skega gibanja v šestdesetih in 
sedemdesetih letih prejšnjega 
stoletja ali pa upora zoper živ-
ljenje v prejšnji skupni državi 
in za demokratizacijo družbe 
pred tremi desetletji. 

Smo danes še sposobni upo-
ra ali pa nam je udobneje ži-
veti brezkonf liktno in sprija-
znjeno z okoliščinami, čeprav 
te niso ugodne? Še pred dvema 
letoma bi ugotovili, da najbrž 
ne, češ da nam je čisto dobro 
in da imamo svoje (morebitno 
drugačno) mnenje možnost 
izraziti s pomočjo demokra-
tičnih mehanizmov. Seveda 
so obstajali posamezni prime-
ri državljanske nepokorščine: 
spomnimo se denimo odmev-
nega protesta v Šenčurju, ko 
so tamkajšnji in okoliški prebi-
valci nasprotovali namestitvi 
migrantov v praznem objektu 
nekdanjega Baumaxa. Pogosti 
so sindikalni protesti, name-
njeni opozarjanju na družbe-
no-ekonomski položaj posa-
meznih skupin delavcev ali pa 
lokalni shodi, kjer svoje zahteve 
izražajo ljudje iz posameznih 
lokalnih okolij. Da uporni duh 
še vedno živi, pa dokazujejo or-

ganizirani protivladni protesti, 
ki se od lani dogajajo v glavnem 
mestu oziroma so se vrstili vsak 
petek, dokler njihove množič-
nosti niso omejili strogi proti-
koronski ukrepi. Protestniki so 
izražali nasprotovanje vladi 
Janeza Janše in opozarjali na 
ključne družbene probleme s 
področja okolja in trajnostnega 
razvoja, svobode medijev, dela-
vskih in socialnih pravic, proti-
koronskih ukrepov, kulturnih 
politik, alternativ političnemu 
sistemu ... 

Petkovi protestniki so ljudje 
vseh generacij, uporništvo sicer 
v večji meri pripisujemo mla-
dim. Uporništvo je del odrašča-
nja, mladi se upirajo svojim 
staršem in ostalim odraslim ter 
njihovemu sistemu družbenih 
norm. Njihovo uporništvo je 
pogosto vzvod za spremembe, 
iskanje novih poti, napredek. 
Nemara bi še pred dvema leto-
ma rekli, da se mladi niti upi-
rajo nič več, da so otopeli, da so 
zapadli lagodnemu življenju, 
da jim je le do zabave in da 
bodo iz mladih konformistov 
zrasli prav taki odrasli. Toda 
milenijci so nas letos presene-
tili, ko so se v Mariboru prote-
stno zbrali in po več mesecih 
prisilnega šolanja na daljavo 
zahtevali – vrnitev v šolo, s tem 
pa so si prislužili obravnavo na 
sodišču. Ministrica za izobra-
ževanje jih ni podprla in je pri-
čakovala, da bodo kot mladi 
odrasli za svoje dejanje prevzeli 
odgovornost. In so jo, šli so na 
sodišče, to pa je ustavilo prekr-
škovni postopek.

Upor

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Ministrstvo za 
javno upravo je nedavno ob-
javilo javni razpis za sofi-
nanciranje gradnje široko-
pasovnih omrežij nasled-
nje generacije, ki se delno 
sofinancira tudi s sredstvi 
Evropske unije. S tem želijo 

gospodinjstvom, kjer takšna 
omrežja še niso na voljo in 
tudi ni tržnega interesa za 
gradnjo v prihodnjih treh le-
tih, omogočiti dostop do in-
ternetnih storitev s prenos-
no hitrostjo vsaj 100 Mb/s.

Na razpis se lahko prijavi-
jo podjetja, ki so registrirana 
kot operaterji elektronskih 

komunikacij, omrežja pa 
bodo lahko zgradili na obmo-
čjih, ki so v razpisu oprede-
ljene kot bele lise. Na mini-
strstvu so identificirali prib-
ližno 13.400 belih lis oziro-
ma gospodinjstev, ki nima-
jo priključka na širokopasov-
no omrežje. Na območju širše 
Gorenjske so to gospodinjstva 

na posameznih območjih v 
občinah Žiri, Cerklje, Jezer-
sko, Kranj, Naklo, Preddvor, 
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, 
Domžale, Kamnik, Medvode, 
Mengeš in Vodice. 

Prvo odpiranje prispelih 
prijav bo 27. maja, sledijo pa 
še štiri, in sicer konec junija, 
julija, avgusta in septembra.

Razpis za odpravo belih lis
Ministrstvo za javno upravo bo poskušalo s sofinanciranjem gradnje odprtih širokopasovnih omrežij 
odpraviti t. i. bele lise na posameznih območjih v državi.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Med 22 novi-
mi ambasadorji slovenske-
ga gospodarstva sta tudi Do-
mel iz Železnikov in kranj-
ski Iskaemeco. 

Ugledna podjetja, ki se 
pridružujejo 19, ki so jih 
na agenciji Spirit Sloveni-
ja izbrali lansko leto, bodo 

s svojimi rešitvami aktivno 
vključena v številne pro-
mocijske aktivnosti slo-
venskega investicijskega 
in poslovnega okolja na tu-
jih trgih. 

Namen projekta amba-
sadorstva nacionalne kam-
panje je z aktivno vza-
jemno promocijo javne 
agencije Spirit Slovenija in 

ambasadorjev dodatno pri-
pomoči k večji prepoznav-
nosti slovenskega gospo-
darstva na globalnem trgu 
kot tudi posameznih podje-
tij. Kot so sporočili iz agen-
cije, bodo prebojne rešit-
ve ambasadorjev vključili v 
mednarodno komunikacij-
sko kampanjo ter promo-
cijske aktivnosti, s katerimi 

bo agencija izvajala promo-
cijo slovenskega gospodar-
stva v tujini. Gre za rešit-
ve, ki podpirajo zgodbo ze-
lene, ustvarjalne in pamet-
ne Slovenije ter trajnostno 
naravnanega poslovanja, 
kar je sporočilo slovenske-
ga gospodarstva tujim in-
vestitorjem in kupcem bla-
ga in storitev.

Znani novi ambasadorji gospodarstva
Spirit Slovenija je predstavil dvaindvajset novih ambasadorjev slovenskega gospodarstva, med katerimi 
sta tudi podjetji s sedežem na Gorenjskem.
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Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Idejna 
zasnova za prenovo parka v 
središču Bohinjske Bistri-
ce ob Kulturnem domu Joža 
Ažmana je nastala že pred 
nekaj leti, zdaj pa so arhi-
tekti občinskim svetnikom 
predstavili tudi prve izved-
bene načrte.

Cilj investicije je celostna 
prenova tega prostora, s či-
mer bi poskrbeli tako za 
ustrezno funkcioniranje 
kulturnega objekta z njego-
vimi programi kot tudi izva-
janje različnih dejavnosti in 
programov v zunanjem pro-
storu, pojasnjujejo na občin-
ski upravi.

Kot so pojasnili priprav-
ljavci iz ateljeja Ostan Pav-
lin, želijo, da bi v središču 
kraja nastal sodoben pros-
tor, kjer se prepletata kul-
turno in naravno. Območje 

jugovzhodno od Doma Joža 
Ažmana, ki je zdaj zamejeno 
s prometnimi površinami, 
in sicer cestami in parkirišči, 
želijo zaščititi pred prome-
tom, ga bolj odločno zamejiti 

od sosednjih površin in mu 
dodati jasnejšo strukturo. 

Po načrtih naj bi tako po-
polnoma prenovili pros-
tor pred kulturnim domom 
oziroma vhod vanj, urediti 

parkovni del, kjer naj bi otro-
ško igrišče postavili na ob-
močju v smeri proti kopa-
lišču, Triglavsko cesto, se-
daj osnovno prometno po-
vezavo med dvema deloma 

Bohinjske Bistrice, pa z 
umestitvijo pergole ob dre-
vored razširiti v promena-
do, ki bo v zadnjih letih do-
kaj hitro razvijajoči se Bo-
hinjski Bistrici dala jasnejši 

značaj urbanega naselja. Pri 
izvedbi bodo v največji mo-
žni meri uporabljeni lokalni 
materiali, interpretirani na 
sodoben način.

Osnovno vodilo pri obli-
kovanju parka je neovira-
na raba zunanjih površin, 
umeščanje programskih 
sklopov glede na prostorske 
značilnosti in možnosti, po-
vezovanje zunanjih in not-
ranjih prostorov objekta in 

povezovanje programov gle-
de na njihove karakteristike 
ob upoštevanju raznolikega 
razpona potreb uporabni-
kov, še poudarjajo na občin-
ski upravi.

Kot so pojasnili na občin-
ski upravi, je trenutno v iz-
delavi popis del, na podlagi 
katerega po pripravljen in-
vesticijski načrt. Po prvih 
ocenah bo investicija vredna 
okoli pol milijona evrov, sve-
tniki, ki so z veliko naklonje-
nostjo potrdili predstavlje-
no rešitev prenove parka, pa 
so med drugim izrazili upa-
nje, da bo projekt izpeljan še 
v tem mandatu.

Preuredili bodo park v središču kraja
Območje pred Kulturnim domom Joža Ažmana v središču Bohinjske Bistrice želi občina popolnoma prenoviti. Načrtovalci prenove si predstavljajo, da bo 
obnovljeni park postal »majhna odprta dnevna soba kraja«. Na občini ocenjujejo, da bodo v projekt vložili okoli pol milijona evrov, svetniki pa upajo, da bo 
izveden še v tem mandatu.

Tudi velika tlakovana površina pred vstopom v kulturni objekt se slabo stara, zato potrebuje 
revitalizacijo, da bo spet postala tržni, odprt prostor, ki vodi v ključni kulturni objekt v 
občini, so poudarili v ateljeju Ostan Pavlin. 

Urša Peternel

Jesenice – V sredo je prek 
spleta potekal prenos kuli-
narično-etnološke delavni-
ce, ki so jo pripravili v de-
lavski kuhinji v Kasarni 
na Stari Savi na Jesenicah. 
Predstavili so značilnosti 
delavske prehrane, posne-
li delavsko kuhinjo in nje-
ne elemente, Cirila Kos-
mač Rabič pa je prikazala 
pripravo zelenjavne eno-
lončnice. Delavnico sta or-
ganizirala Razvojna agenci-
ja Zgornje Gorenjske (RA-
GOR) in Gornjesavski mu-
zej Jesenice.

Kot je povedal Ambrož 
Černe z RAGOR-ja, v zad-
njih letih veliko pozornosti 
namenjajo domači kulinari-
ki. Tako so bili med letoma 
2016 in 2019 kot projektni 
partner vključeni v medna-
rodni projekt AlpFoodway, 
ki je raziskoval alpsko pre-
hransko dediščino. Posne-
li so kratke dokumentarne 
filme o prehranski dediščini 
na zgornjem Gorenjskem. 
V Ratečah so izvajali medge-
neracijske kuharske delav-
nice, izdelali skupni meni 
Rateška južna, ki je dosto-
pen v rateških gostilnah, iz-
dali knjigo Rateška košta – 
Prehranska dediščina Ra-
teč in posneli promocijski 

turistični film Dobrodošli v 
Ratečah!

Ko se je projekt zaključil, 
pa so zaradi izjemne prilju-
bljenosti nadaljevali medge-
neracijske kuharske delav-
nice. Razširili so jih iz kranj-
skogorske še na jeseniško in 
radovljiško občino. Poime-
novali so jih KUHAM DO-
MAče. Na delavnicah prip-

ravljajo domače jedi, ki so 
značilne za zgornjo Gorenj-
sko. Od lanske jeseni jih za-
radi razmer izvajajo preko 
Zooma, udeleženci so si-
cer prikrajšani za vse okuse 
in vonjave, a je udeležba na 
spletu omogočena praktič-
no komurkoli. Izdali so tudi 
e-knjižico receptov, posnet-
ki nekaterih delavnic pa so 
na ogled na spletu. 

Letos, ko Slovenija nosi 
naziv Evropska gastronom-
ska regija, so projekt še 

nadgradili. Tako sta rate-
ški mojstrici v Podbrezjah 
prikazali izdelavo rateških 

kôcavih (hruškovih) krapov, 
podbreški pa v Ratečah iz-
delavo Podbreške potice iz 
suhih hrušk tepk. Pred ve-
liko nočjo so z Gornjesa-
vskim muzejem Jesenice 
pripravili sklop kulinarično-
-etnoloških delavnic, v kate-
rih so se posvetili prehran-
ski dediščini velike noči. Po-
sneli so etnološki film o iz-
delavi prajklnov (cvetnone-
deljskih butar) in kuhanju 
prest, Cirila Kosmač Rabič 
iz Mojstrane je prikazala iz-
delavo pehtranove potice, 
Olga Kajfež iz radovljiškega 
Društva žensk z dežele pa iz-
delavo gorenjske prate. 

Nekaj posebnega pa prip-
ravljajo na Jesenicah, saj v 
sodelovanju z lokalnimi go-
stinci sestavljajo meni De-
lavska malca. Ta bo vsebo-
val preproste jedi, ki so bile 
značilne za delavski razred, 
naročiti pa jih bo mogoče v 
jeseniških gostilnah oziro-
ma restavracijah. Po bese-
dah Ambroža Černeta po-
nekod že ponujajo jedi, ki 
izhajajo iz jeseniške pre-
hranske dediščine, zdaj pa 
jih nameravajo predstavi-
ti na drugačen način in kot 
take ponudili v meniju De-
lavska malca. Primer takšne 
jedi je, denimo, govnač s ko-
som govedine iz juhe in ja-
bolka »v šlafroku«.

Delavska malca prihaja na menije
Na zgornjem Gorenjskem poteka projekt KUHAM DOMAče, v sklopu katerega so posneli več kuharskih delavnic in izdali 
e-knjižico receptov. Na Jesenicah sestavljajo meni Delavska malca.

Vijoleta Smolej z domačije Smolej iz Prihodov je v sklopu 
projekta KUHAM DOMAče prikazala pripravo govnača in 
jabolk v »šlafroku«. To je že eden od predlogov jedi, ki bi 
bile lahko vključene v Delavsko malco. / Foto: RAGOR

Na Jesenicah v 
sodelovanju z lokalnimi 
gostinci pripravljajo 
skupni meni Delavska 
malca, ki bo popestril 
obstoječo ponudbo 
jeseniških gostiln. 
Meni bo vseboval 
preproste jedi, ki so bile 
v jeseniškem okolju 
značilne zlasti za delavski 
razred. 

Jesenice – V avlo Upravne 
enote Jesenice so pred krat-
kim postavili fotoavtomat, 
na katerem se je mogoče fo-
tografirati tudi za dokumen-
te. Fotografije so namreč 
primerne tudi za izdelavo 
osebne izkaznice, potne li-
stine, orožne listine in do-
voljenja za prebivanje. Po 
besedah načelnice Upravne 
enote Jesenice Alenke Bur-
nik so fotoavtomat postavili 
s soglasjem ministrstva za 
javno upravo, podobne foto-
avtomate pa imajo že v neka-
terih drugih upravnih enotah, 
kjer so stranke zadovoljne, da 
se lahko na enem mestu fo-
tografirajo in oddajo vlogo za 
osebni dokument.

Fotoavtomat na 
upravni enoti

Kranj – Javna agencija Spirit 
Slovenija je v sodelovanju z 
Društvom oblikovalcev Slo-
venije in direktoratom za 
lesarstvo na ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehno-
logijo objavila javni natečaj 
za izbor izvirno oblikovanih 
izdelkov iz lokalnega lesa, 
ki bi jih na globalnih trgih 
lahko uporabljali kot pre-
poznavne slovenske izdel-
ke. Zadnji rok za prijavo na 
natečaj je 20. maj. Komisija 
bo izmed prispelih izdelkov 
izbrala najboljše, podelitev 
nagrad pa bo na Dnevu slo-
venskega lesarstva 9. junija 
v Klubu Cankarjevega doma 
v Ljubljani. 

Iščejo oblikovalske 
lesarske presežke

Želijo, da bi v središču kraja nastal sodoben prostor, 
kjer se prepletata kulturno in naravno. Območje želijo 
zaščititi pred prometom, ga bolj odločno zamejiti od 
sosednjih površin in mu dodati jasnejšo strukturo. 
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Maj je pred vrati in z njim največji delavski praznik, v čast ka-
terega imamo v Sloveniji prosta kar dva dneva, 1. in 2. maj. Na 
žalost pa te simbolne vrednosti v praksi v slovenski politiki ni 
zaznati že nekaj desetletij. Namreč, tako leve kot desne vlade 
so pokazale, da dajejo prednost bogatim, ne pa malemu člo-
veku, pa čeprav so jih polna usta, kako branijo interese sloven-
skih delavcev. Višek nespoštovanja do slovenskih delavcev in 
klečeplazenja pred bogatimi kapitalisti pa smo doživeli z vla-
do, ki je sedaj na oblasti. Tako lahko spremljamo, kako ta vlada 
že dobro leto sprejema interventne ukrepe za pomoč gospo-
darstvu in prebivalcem Slovenije, ki so v korist predvsem bo-
gatim. Ti so rezultat tega, da ta vlada ukrepe sprejema na na-
čin, da praktično ignorira delavsko stran in je zelo odzivna ozi-
roma bolje rečeno servilna do delodajalskih organizacij. Tako 
smo priča temu, da je ta vlada v dobrem letu ustvarila za več 
milijard dolga, ko je z davkoplačevalskim denarjem pomaga-
la predvsem velikim kapitalistom. Da ni bilo dovolj varovalk za 
zaščito delavcev, smo opozarjali sindikalisti z ZSSS na čelu. Od-
sotnost zadostnih varovalk se že kaže v praksi. V zadnjem ob-
dobju smo bili namreč priča, kako je več tujih velikih družb, ko 
so počrpale več milijonov evrov slovenskega davkoplačeval-
skega denarja, odpustilo na stotine delavcev. 
V zadnjem letu pa smo videli, da je pretakanje denarja sloven-
skega delavnega človeka v roke velikim kapitalistom le eden 
izmed problemov. Ta vlada, kot druge, le da še na bolj agresi-
ven način, vidi slovensko državo kot svoj fevd. To se med dru-
gim kaže s tem, da je predlagala zakon o demografskem skla-
du, pri katerem ni upoštevala praktično nobenih pripomb sin-
dikatov. Pa čeprav zakon ureja, kako se bo upravljal (oziro-
ma glede na preteklo prakso bolje rečeno prodajal) preosta-
nek slovenskega državnega premoženja. Premoženja, ki so ga 
v preteklosti ustvarjali slovenski delavci in ne politiki, ki sedaj 
ignorirajo predstavnike delavcev. Poleg tega ta zakon pade pri 
svoji glavni nalogi. Demografski sklad, kot ga predvideva ta 

ZSSS, OBMOČNA ORGANIZACIJA GORENJSKE, POŠTNA ULICA 4, KRANJ
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zakon, namreč ne zagotavlja vzdržne pokojninske blagajne 
in varnih pokojnin. Zato bo ZSSS skupaj z drugimi centrala-
mi šla v referendumske aktivnosti, če bo ta zakon maja spre-
jet. Da se zaščiti slovensko premoženje pred politiki. Da ne 
bo pomote: tako pred desnimi kot levimi. Saj bo vsakokrat-
na vlada lahko praktično prosto razpolagala s tem premože-
njem, skoncentriranim na enem mestu.
Ta oblast pa je šla kljub deklaratornem boju za slovenski na-
rod celo tako daleč, da skuša naše naravno bogastvo prepus-
titi v kremplje pohlepnim kapitalistom. Tako smo bili priča, 
kako je sprožila postopke, ki bi praktično onemogočili veči-
ni okoljevarstvenih organizacij, da intervenirajo pri okoljskih 
posegih, ki bi lahko škodovali naravi. Sedaj pa je celo spreje-
la zakon, ki omogoča poseg v okoljevarstvena območja, s či-
mer je ogroženo naše največje bogastvo – pitna voda. Dober 
kazalnik, v čigavo korist deluje ta oblast, pa je tudi spremem-
ba slovenske zakonodaje, ki dovoljuje ustanavljanje platfor-
mnim oblikam dela, kot so Vot in Uber. Takšne oblike dela so 
v nasprotju z delovnopravno zakonodajo in delavcem ne za-
gotavljajo delovne in socialne varnosti. Nadalje je na mestu 
omeniti, da je ta oblast zmanjšala še davek na luksuzna vozi-
la in sedaj z Zakonom o debirokratizaciji skuša uvesti še so-
cialno kapico. Socialna kapica pa v praksi pomeni zmanjša-
nje obremenitve plač najbogatejših, zaradi česar bo v naši so-
cialni blagajni, ki skrbi za to, da ni treba še pogosteje zbirati 
denarja za Slovence v socialni stiski, zazevala še večja luknja. 
Pred nami je torej velik izziv. Ali bomo prepustili tej in prihod-
njim oblastem, da to prelepo državo še trdneje dobijo v svoje 
kremplje in jo razprodajo tujcem, preostale državne funkci-
je pa podelijo svojim zvestim in velikokrat nesposobnim ka-
drom, ali pa se bomo uprli in kot naši predniki ubranili svoje 
družbeno in naravno bogastvo. Če ste se pripravljeni angaži-
rati, bo v prihodnjih mesecih veliko možnosti za to. Že sedaj 
lahko oddate podpis za razpis referenduma proti posegom 
v vodovarstvena področja. Kot rečeno, če bo v maju sprejet 
Zakon o demografskem skladu, pa bo v boj odšla tudi ZSSS 
z razpisom referenduma o tem zakonu. S tem bojem bomo 
skušali ubraniti preostanek slovenskega državnega premo-
ženja pred totalnim nadzorom političnih strank.
Naj živi delavski boj in boj za boljši jutri! Naj živita 1. in 2. maj!

Matej Jemec

Mateja Rant

Bled – Vzemi si čas za nas je 
prvi skupni študentski pro-
jekt Višje strokovne šole 
BIC Ljubljana, Višje  stro-
kovne šole za gostinstvo, vel-
nes in turizem (VSŠ) Bled 
in  Višje strokovne šole za 
gostinstvo in turizem Mari-
bor. Tako so želeli podpreti 
turistični sektor, ki ga je epi-
demija covida-19 najbolj pri-
zadela, obenem pa so to iz-
koristili za promocijo svojih 
krajev in šol. V Ljubljani, na 
Bledu in v Mariboru so tako 
študentje odkrivali skrite, 
zanimive kotičke in zgodbe 
svojega mesta, ki so jih v ob-
liki kratkih filmskih prispev-
kov v marcu in aprilu delili 
na družbenih omrežjih Fa-
cebook in Instagram.

Tudi predstavitev projek-
ta so zaradi ukrepov v zvezi 
epidemijo pripravili na sple-
tu, direktor VSŠ Bled Peter 
Mihelčič pa upa, da si bodo 
udeleženci v nadaljevanju 

projekta lahko kmalu vze-
li čas tudi v živo. Študen-
tje z Bleda so v svojem krat-
kem promocijskem filmu 
najprej povabili na Blej-
ski grad. »Če niste ljubite-
lji gneče, je zdaj pravi čas 
za obisk Bleda. Prej je grad 
obiskalo več kot tisoč ljudi 

na dan, zdaj dva do štirje. 
Na fotografiji boste lahko 
čisto sami, prav tako boste 
lahko v čudovitem razgle-
du na Bled in okolico uži-
vali v miru.« Predstavili so 
tudi gostince, ki so v času 
korone organizirali ponud-
bo za s sabo, in možnosti 

za različne oblike rekreaci-
je. Pri tem so spomnili na 
Arnolda Riklija, ki je na Ble-
du šport prvi povezal s turiz-
mom. Na podoben način so 
svoji mesti predstavili štu-
denti iz Ljubljane in Mari-
bora. Prav kreativnost, dob-
re zgodbe in inovativnost 

so pri promociji zelo po-
membne, je poudarila rav-
nateljica Višje strokovne 
šole BIC Ljubljana Tjaša 
Vidrih, prav tako je poudari-
la pomen sodelovanja. »Ta 
projekt pomeni tudi vašo 
prepoznavnost, ki vam bo 
prišla prav pri prvih korakih 
v turizmu,« je še dejala štu-
dentom in jih pohvalila, da 
so pripravili zanimiv dogo-
dek, zato po njenih besedah 
ni skrbi, da bi turizem ostal 
brez dobrih kadrov.

Kot so poudarili snoval-
ci projekta Vzemi si čas za 
nas, je ta seveda odsev časa, 
v katerem živimo. »Kdor 
pričakuje klasično promo-
cijo turizma s podobami 
vrveža gostinskih teras, s 
soncem obsijanih zname-
nitosti in srečnih turistov, 
ki sledijo bleščečemu nas-
mehu in vneti razlagi tu-
ristične vodnice, bo seve-
da razočaran.« Mentori-
ce sodelujočih študentskih 
ekip z Bleda, iz Ljubljane in 

Maribora Boža Grafenauer, 
Lea Kužnik in Brigita Pav-
lič ugotavljajo, da turistični 
podmladek koronagenera-
cije nekdanjo barvito  in ži-
vahno turistično promocijo 
doživlja velikokrat kot zla-
gano, zrežirano, umetno in 
motečo. »Zato tudi nabor 
skritih kotičkov naših štu-
dentov ne prikazuje tipičnih 
turističnih vedut, ki smo jih 
vajeni iz predkoronskih ča-
sov.« Turizem prihodnosti 
po njihovem nedvomno pri-
naša številne spremembe. 
»Ko razmišljamo o izzivih, 
trendih in preobrazbi turiz-
ma, se moramo zavedati in 
upoštevati tudi, da bodo pri-
hodnost krojili sedanji štu-
denti in prihodnji strokov-
njaki, ki že dobro leto živijo 
v svetu, kjer se družabnost 
pooseblja s prošnjo za prija-
teljstvo na spletnih omrež-
jih, v svetu, kjer se učijo in 
ustvarjajo brez pristnega 
osebnega stika tako z vrstni-
ki kot z učitelji.«

Iskali skrite kotičke svojih krajev
V okviru skupnega študentskega projekta treh višjih strokovnih šol s področja gostinstva, turizma in velnesa, med njimi tudi blejske, ki so ga naslovili 
Vzemi si čas za nas, so izrazili solidarnost in podporo turističnemu sektorju.

Za vse, ki ne marajo gneče, je zdaj pravi čas za obisk Blejskega gradu, svetujejo blejski 
študenti. / Foto: Tina Dokl
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Brdo pri Kranju – Priprave 
na predsedovanje Slovenije 
Svetu Evropske unije (EU) 
v drugi polovici leta v Jav-
nem gospodarskem zavodu 
Protokolarne storitve Repu-
blike Slovenije – JGZ Brdo 
potekajo pa načrtih. Tudi 
prenova hotela Brdo, po no-
vem Elegans hotela Brdo, ki 
jo za 11,5 milijona evrov iz-
vaja koprsko podjetje Mak-
ro 5 gradnje, bo končana v 
predvidenem roku (10. ju-
nij, vključno s pridobljenim 
uporabnim dovoljenjem), 
zagotavlja Marjan Hribar, 
ki ga je vlada v začetku apri-
la imenovala za direktorja 
JGZ Brdo za naslednje šti-
riletno obdobje. Pred tem je 
zavod eno leto vodil kot v. d. 
direktorja. 

Zadnje leto dni ste bili v. d. 
direktorja JGZ Brdo, ta me-
sec ste bili imenovani za di-
rektorja s polnimi pooblasti-
li. Ob tem ste tudi nepoklic-
ni župan Šmarjeških Toplic. 
Kako vam uspeva usklajevati 
obe funkciji?

V bistvu sem potreboval 
kar nekaj časa, da sem sam 
pri sebi uskladil, kako si 
urediti obveznosti v Šmar-
jeških Toplicah in na Brdu. 
V Šmarjeških Toplicah sem 
zdaj vsako sredo dopol-
dan in vsako jutro od sed-
me do osme ure, sicer pa 
sem tu, na Brdu, kamor pri-
dem tudi v sredo popoldan. 
Sicer pa ko se peljem z av-
tom na Brdo, do Ljubljane 
razmišljam o delu na obči-
ni, od Ljubljane proti Brdu 
pa nekako preklopim na tu-
kajšnje obveznosti. 

Verjetno vas trenutno naj-
večkrat vprašajo, ali bo pre-
nova hotela na Brdu končana 
pravočasno, torej do začet-
ka predsedovanja Slovenije 

Svetu Evropske unije od 1. 
julija do konca leta.

Prenova hotela poteka 
skladno z načrti in bo kon-
čana pravočasno ter v pred-
videnem proračunu. Ekipa 
JGZ Brdo je šele 13. novem-
bra lani dobila nalogo, da ta 
projekt izpelje. Imamo zelo 
dobro izkušnjo s celotnim 
postopkom, sodelovanje 
vseh vpletenih je skozi celot-
no obdobje korektno. 

Je vzorčna soba že nareje-
na? Ob podpisu izvajalske 
pogodbe ste napovedali, da 
jo boste predstavili javnosti, 
ko bo končana ...

Vzorčna soba je končana 
že od sredine marca, tudi 
smo vas, medije, 12. aprila 
že želeli povabiti na predsta-
vitev, a tega zaradi tretjega 
vala epidemije covida-19 po-
tem nismo izvedli. 

Vam je všeč?
Da. Moram pohvaliti pro-

jektanta in izvajalca za lepo 
opravljeno delo, zato se že 
zelo veselimo novega hotela. 

Prenova hotela je del priprav 
na slovensko predsedova-
nje. Kako potekajo ostale 
priprave? Koliko se pri tem 
lahko zanašate na izkušnje 
iz leta 2008, ko je Slovenija 
že predsedovala EU? Vas si-
cer ni bilo tukaj, številni za-
posleni pa.

Dobršen del ekipe ima res 
že izkušnje s tem. Zelo tes-
no sodelujemo s skupino za 
predsedovanje EU, ki deluje 
v okviru ministrstva za zu-
nanje zadeve. Veliko ima-
mo operativnih sestankov 
za različna področja, rav-
nokar smo gostili prevajal-
sko skupino iz Bruslja, pred 
tem logistiko, dotaknili smo 
se tudi varnostnih vprašanj. 
Lahko rečem, da smo na 
Brdu, ki bo osrednje prizo-
rišče predsedovanja, nanj 

pripravljeni. Veselimo se 
tako tega dogodka kot tudi 
novega hotela, ki bo števil-
nim obiskovalcem in dele-
gacijam nudil vse potrebno 
za dobro počutje pri nas. 

Ko že omenjate varnostna 
vprašanja: kako bo gosti-
teljstvo dogodkov ob predse-
dovanju Slovenije Svetu EU 
vplivalo na vsakdanje življe-
nje okoliških prebivalcev? 

Ne pričakujemo bistve-
nih odstopanj. Okoliški pre-
bivalci so že navajeni, da ob-
časno tukaj prihaja do proto-
kolarnih dogodkov najvišje-
ga ranga, zato s tega vidika 
zanje ne bo nič novega. Bo 
pa na Brdu potekalo tudi ve-
liko dogodkov nižjega ran-
ga, na uradniški ravni, rav-
ni direktorjev direktoratov, 
ki ne terjajo posebnih var-
nostnih režimov. 

Kaj pa ostali protokolarni 
objekti, so bili tudi deležni 
kakšnih investicij?

V okviru JGZ Brdo vse 
svoje lokacije primerno 
vzdržujemo in po potrebi 

vanje investiramo. Tukaj 
je že zelo lep Grad Strmol, 
pa Vila Podrožnik, ki je po-
polnoma prenovljena, prav 
tako Grad Brdo. Manjše in-
vesticije so predvidene tudi 
v Vili Tartini, ki ni protoko-
larni objekt, je pa v lasti Re-
publike Slovenije in jo up-
ravljamo. Ob Blejskem je-
zeru imamo še dva bisera – 
Vilo Zlatorog in Vilo Bled, a 
ta dva bosta najmanj vklju-
čena v predsedovanje.  

Kako sta dolgotrajno zaprtje 
hotela in epidemija vplivala 
na število zaposlenih? Boste 
morali na novo zaposlovati?

Hotel je bil zaprt dve leti, 
kar je preveč. Velikih odpuš-
čanj znotraj skupine JGZ 
Brdo ni bilo, trudili smo se 
zadržati zaposlene. Vila Tar-
tini nam je na primer omo-
gočila veliko prihodkov, da 
smo jih lahko ohranili. Vo-
dimo pa postopke v smeri 
novih zaposlitev, naša ekipa 
bo doživela nekaj osvežitve. 
Pripravljamo tudi močno 
okrepitev na področju kuli-
narike, najavljam tesno so-
delovanje z enim od najbolj 
znanih imen slovenske ku-
linarike.

Ki ga, imam občutek, še ne 
želite razkriti …

Ne morem ga še, ker je tre-
ba še podpisati pogodbo. Po-
tem vam ga razkrijem z veli-
kim veseljem.

Hotelsko, strežno osebje je 
zelo pomembno za dober 
vtis vaših gostov. Vas kaj 
skrbi, kako izurjeno bo, saj 
časa nimate več veliko?

JGZ Brdo je zakladnica 
številnih znanj, posebej na 
področju kulinarike, proto-
kolarne strežbe in protoko-
larnega spremljanja dogod-
kov, tako da me v tem po-
gledu nič ne skrbi. Na trgu 

delovne sile je pač velika 
fluktuacija, tudi mi imamo 
še določene izzive, zato smo 
se odločili, da nanje odgovo-
rimo z ustanovitvijo lastne 
akademije, kjer bomo mla-
de sodelavce, ki prihajajo na 
trg delovne sile, želeli dodat-
no usposobiti z vrhunski-
mi znanji. Verjamem, da bo 
končana akademija na Brdu 
za mnoge privlačna odskoč-
na deska in da bodo ob na-
ših vrhunskih mentorjih za-
nje vrata v Sloveniji in ši-
rom Evrope na široko odpr-
ta. Akademija je v ustanav-
ljanju, začnemo jo 1. julija. 

Kako poslujete v koronaraz-
merah?

Lani smo ustvarili 207 ti-
soč evrov dobička, v letoš-
njem prvem trimesečju pa 
petnajst tisoč evrov izgube, 
vendar smo bili bolj uspeš-
ni kot lani, ko smo imeli 64 
tisoč evrov izgube. Zelo op-
timistično gledamo na le-
tošnje poslovanje, po pri-
hodkih si upam trditi, da bo 
eno boljših v zgodovini JGZ 
Brdo kljub res težkim izzi-
vom zaradi epidemije. Ima-
mo namreč kar nekaj novih 
produktov in destinacij, kot 
sta Vila Tartini in nov hotel 
na Brdu.

Brdo je imelo v preteklosti 
že zelo eminentne lastnike 
in goste. Nov hotel Elegans 
ste kljub temu poimenovali 
po nekem drugem znanem 
prebivalcu posestva …

Mislim, da bo naš kač-
ji pastir Ischnura Elegans ali 
modri kresničar, ki je ena od 
32 vrst kačjih pastirjev, ki do-
mujejo na posestvu, preživel 
vse eminentne lastnike, obi-
skovalce in cenjene goste iz 
preteklosti in tudi v prihod-
nje, tako da si kar zasluži, da 
po njem poimenujemo ho-
tel na Brdu.

Na Brdu manjka le še hotel
Prenova Elegans hotela Brdo poteka skladno z načrti in bo končana pravočasno ter v predvidenem proračunu, zagotavlja direktor 
Javnega gospodarskega zavoda Brdo Marjan Hribar.  

Marjan Hribar je bil 9. aprila imenovan za direktorja JGZ Brdo za prihodnja štiri leta. 

Koprsko podjetje Makro 5 gradnje mora v skladu z januarja podpisano pogodbo prenovo 
hotela na Brdu končati do 10. junija, do tedaj mora pridobiti tudi uporabno dovoljenje. 
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Kranj – V Mestni občini Kranj 
(MOK) so se odzvali pobudi 
slovenskega čebelarja Mar-
jana Papeža, ki je pozval k 
poznejši košnji predvsem 
javnih zelenic z željo, da bi 
imele čebele kljub pozebi 
spomladi dovolj hrane. Tam, 
kjer je to možno, bodo tako 
v Kranju košnjo začeli po-
zneje kot običajno, in sicer 
po 10. maju. Na površinah, 
kjer se trava le mulči, da od-
rezani del ostane na travni-
ku, pa poznejša košnja ne 
bo možna, saj tehnologija 
ne omogoča mulčenja višje 
trave. Letos bodo prvič če-
belji paši namenili tudi dva 
travnika, dodatno zasajena 
s travniškimi cvetlicami, ki 
ju bodo pokosili le dvakrat 
letno. Tudi sicer čebelam 
namenjamo posebno skrb, 
zlasti z zasaditvami medo-
vitih enoletnih rastlin, trajnic 
in novih dreves, poudarjajo 
na MOK. 

V Kranju kasnejša 
košnja javnih zelenic 

Kranj – Direktor Komuna-
le Kranj Matjaž Berčon je 
ob letošnjem svetovnem 
dnevu Zemlje županom 
občin Kranj, Šenčur, Naklo, 
Preddvor in Jezersko, v ka-
terih Komunala Kranj izvaja 
zbiranje odpadkov, simbo-
lično izročil stiskalnice za 
zmanjševanje prostornine 
pločevink in plastenk. V 
Kranju jo je prejel in presku-
sil podžupan Janez Černe. 
Stiskalnice bodo postopo-
ma na dom prejela tudi vsa 
gospodinjstva v omenjenih 
občinah. Osnovni namen je 
zmanjšanje prostornine od-
padkov: manjša prostornina 
odpadne embalaže pomeni 
manjši zabojnik za odpadke, 
so razložili v komunalnem 
podjetju. 

Gospodinjstvom 
stiskalnice za pločevinke

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na četrtkovi seji 
soglašali z imenovanjem 
Matjaža Žure za direktorja 
zavoda Osnovno zdravstvo 
Gorenjske (OZG) za man-
datno obdobje pet let. Žura 
se je seje udeležil in odgo-
varjal tudi na svetniška vpra-
šanja. Že 34 let je zaposlen 
v OZG, zadnjih 14 let dela 
kot pomočnik direktorice 
Zdravstvenega doma Kranj. 
Spozna se tako na poslovod-
stvo, je specialist s področ-
ja menedžmenta, kot tudi 
na stroko, saj je zaključil 
srednjo zdravstveno šolo. 
Aktiven je tudi kot reševalec 
letalec. Dobro pozna težave 
in izzive na nivoju OZG, kot 
so pomanjkanje družinskih 
zdravnikov, (pre)potrebni 
dodatni programi zobozdra-
vstva, patronažne dejavno-
sti, mobilni fizioterapevtski 
timi ... Podpira tudi dozida-
vo ZD Tržič.

Občinsko soglasje za 
Matjaža Žuro
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STANINVEST D.O.O., GREGORČIČEVA ULICA ULICA 19, MARIBOR

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V petek, 23. apri-
la, na dan svetega Jurija, far-
nega in občinskega zavetni-
ka, so občani lahko na sple-
tni strani spremljali slove-
snost ob letošnjem občin-
skem prazniku. V uvodu jih 
je nagovoril župan Ciril Koz-
jek, ki je poudaril, da so kljub 
razmeram, ki vladajo zaradi 
epidemije, v občini končali 
več projektov, ki izboljšuje-
jo kakovost življenja občank 
in občanov. Ob tem se je zah-
valil vsem, ki dobro sodelu-
jejo pri uresničevanju teh ci-
ljev in pogumno premaguje-
jo ovire, ki jih predstavljajo 
današnji izzivi.

Župan je ob tej priložnos-
ti izročil dve občinski pri-
znanji. Zlati plaketi sta le-
tos prejela Dragica Markun, 
ustanoviteljica in predsedni-
ca kulturnega društva Hiša 
čez cesto, in Milan Krišelj, 
ki že več kot pol stoletja ak-
tivno sodeluje v Krajevni 

skupnosti Visoko Milje in 
v tamkajšnjem kulturnem 
društvu. Oba nagrajenca 
prispevata tudi k ohranjanju 
kulturne dediščine, Dragica 
Markun z muzejskimi zbir-
kami in dejavnostmi v Hiši 
čez cesto na Miljah, Milan 
Krišelj z ohranjanjem Šušar-
jeve domačije v Hotemažah 

in muzeju kruha v njej. Pri-
kazali so film o obeh nagra-
jencih, v njem pa sta poveda-
la tudi, kaj jima pomeni ob-
činsko priznanje. »Prizna-
nje ni samo moje, res sem 
bila idejna in organizacijska 
vodja, a priznanje si zaslu-
žijo tudi vsi, ki so sodelovali 
z menoj,« je dejala Dragica 

Markun in poudarila, da si 
priznanje zaslužijo tudi obi-
skovalci, saj brez njih dejav-
nost ne bi živela. Milan Kri-
šelj bi prav tako z veseljem 
delil priznanje z vsemi, ki so 
kadar koli sodelovali z njim, 
saj je bil, kot je dejal, vedno 
del ekipe. »Vesel pa sem, 
da je naši generaciji uspelo 

predati štafeto mlajšim in da 
gre stvar naprej, tudi če sam 
nisem več v prvih vrstah,« je 
dejal dobitnik zlate plakete 
občine. 

Priznanje so tokrat podeli-
li tudi lanski zlati maturant-
ki Izi Drakslar, letos že štu-
dentki prvega letnika medi-
cine.

Prireditev so pripravili 
kulturniki iz Osnovne šole 
Šenčur. Posneli so tudi film, 
v katerem učenci pripove-
dujejo družinske zgodbe iz 
preteklosti. V projektu, ki so 
ga poimenovali Na drugem 
koncu sveta – a blizu srca so 
raziskovali preteklosti in jo 
povezovali s prihodnostjo. 
Izdali so tudi zbornik in po-
sneli dokumentarni film, 
nekaj pripovedi učencev pa 
smo lahko spremljali tudi na 
občinski prireditvi. Zbornik 
z zbranimi zgodbami pred-
nikov sta dan pred prazni-
kom učenca Brina Udovič in 
Tadej Svetelj prinesla v dar 
županu. 

V Šenčurju so praznovali
Na virtualni slovesnosti ob občinskem prazniku so v Šenčurju podelili dve zlati plaketi občine in nagradili lansko zlato maturantko. 

Župan Ciril Kozjek z občinskima nagrajencema Dragico Markun in Milanom Krišljem ter 
zlato maturantko Izo Drakslar / Foto: Gorazd Kavčič

Jezersko – Na Jezerskem so 
se odločili, da bodo župniji 
vsako leto donirali les iz ob-
činskih gozdov. Župan Obči-
ne Jezersko Andrej Karničar je 
pojasnil, da je občina lastni-
ca precejšnjega dela gozdov. 
V preteklosti so bili v lasti 
cerkve, ki jih je leta 1847 poda-
rila občini, ta pa se je ob tem 
zavezala, da bo poskrbela za 
gradnjo in vzdrževanje cerkve 
sv. Ožbolta in ostale cerkve-
ne objekte. »Občina Jezersko 
sicer ni pravna naslednica, ki 
bi bila dolžna prevzeti enake 
obveznosti, čutimo pa moral-
no dolžnost, da na neki na-
čin pomagamo župniji. Tako 
bomo sklenili pogodbo o do-
naciji z župnijo in ji namenili 
za 25.000 kubičnih metrov 
lesa iz občinskih gozdov,« 
je pojasnil Karničar. Pred ča-
som so tudi načrtovali, da bi 
župniji za simbolično ceno 
prodali Hubertovo kapelo 
na Spodnjem Jezerskem, da 
bi bilo poskrbljeno za njeno 
vzdrževanje in bi v njej spet 
potekali verski obredi. Kot 
je pojasnil Andrej Karničar, 
taka prodaja ni mogoča, zato 
se zdaj dogovarjajo, da bi v 
zameno za kapelo občina do-
bila cerkvena zemljišča, ki so 
v javnem interesu. 

Donacija cerkvi iz 
občinskih gozdov
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Aleš Senožetnik

Kranj – V začetku lanskega 
leta je Dimnikarstvo Dovrtel 
zapustilo 13 dimnikarjev in 
odšlo na svojo poslovno pot, 
o čemer smo takrat poroča-
li tudi v Gorenjskem glasu. 

Dimnikarstvo Dovrtel je 
družinsko podjetje, ki ga je 
ustanovil Rudolf Dovrtel, ki 
je danes na mestu prokuri-
sta podjetja, ki ga vodi nje-
gova žena Janja. Kot kaže-
jo javno dostopni podatki, v 
podjetju delovala tudi njego-
va sinova Simon Dovrtel in 
Miha Houston. 

Prav Houston je bil eden 
od trinajsterice, ki je skupaj 
z Gregom Hajnejem, Mati-
jem Zavrlom, Rokom De-
belakom, Milanom Vujano-
vićem, Davidom Kavčičem, 
Kristjanom Tomažičem, 
Radoslavom Zindovićem, 
Darkom Milanovićem, Jer-
nejem Draganom, Emirjem 
Deljaninom, Tomažem Me-
dičem ter Rokom Rozma-
nom, podjetje zapustil in 
odšel na svoje. Ustanovili so 
lastna samostojna podjetja 
(s. p.) in se skupaj z družbo 
AS Group združili v zadrugo 
dimnikarjev ZaDim. 

Kot nam je že takrat pojas-
nil Simon Dovrtel, se je pre-
ostalih sedem dimnikarjev 
zaposlilo v novem podjetju 
Dovrtel sistemi (ki ga vodi 
Simon Dovrtel), ker da je 
Dimnikarstvo Dovrtel pre-
nehalo opravljati dimnikar-
ske storitve. 

Obe strani sta vse od 
razhoda v sporu in borbi 
za stranke. Družba Dovrtel 
sistemi naj bi po besedah 

dimnikarjev strankam še 
vedno pošiljala dopise, s ka-
terim jih želi odvrniti od za-
druge ZaDim, k njihovim 
strankam pa naj bi pošiljali 
tudi svoje dimnikarje, zara-
di česar so se v zadrugi obr-
nili tudi na odvetnike. 

V zadrugi ZaDim, kate-
re predsednik je Miha Ho-
uston, so svoje stališče pred 
časom zapisali v pisni izjavi, 
ki so jo poleg medijev posre-
dovali tudi na ministrstvo za 
okolje in prostor ter na Go-
spodarsko zbornico Slove-
nije. V izjavi so ponovno za-
pisali, da so se za razhod s 
podjetjem Dimnikarstvo 
Dovrtel odločili zaradi »nev-
zdržnih razmer in priti-
skov«, kot eno izmed krši-
tev pa navajajo, da jim v pod-
jetju Dimnikarstvo Dovrtel 
niso plačevali prispevkov za 
beneficirano delovno dobo, 

zaradi česar so zoper podje-
tje vložili tudi tožbo. »Sodi-
šča so odločala nam v prid, 
pritiski s strani bivšega de-
lodajalca o odstopu od tožbe 
pa so bili vseskozi močnejši 
in bolj agresivni,« so še na-
vedli v pismu, v katerem pa 
tudi Simona Dovrtela, sicer 
tudi predsednika sekcije di-
mnikarjev pri obrtno-pod-
jetniški zbornici, obtožuje-
jo blatenja in ustrahovanja.

Kot vrh ledene gore so 
označili 8. januar, ko je Ru-
dolf Dovrtel po njihovem 
mnenju podjetje AS Group 
protipravno predal v roke Si-
mona Dovrtela. Gre za pod-
jetje, ki ga je prej vodil prav 
Houston in ki je po bese-
dah dimnikarja Emirja De-
ljanina za vso trinajsteri-
co dimnikarjev nudilo vso 
potrebno administrativno 
podporo in informacijske 

storitve. Navzoče na sedežu 
podjetja pa so menda odstra-
nili kar s pomočjo varnostni-
kov, ki so zasegli tudi dovo-
ljenja za delo in druge pot-
rebne certifikate za opravlja-
nje dimnikarskih storitev 
trinajsterice. Kot je sicer raz-
vidno iz javno dostopnih do-
kumentov, je Simon Dovr-
tel 8. januarja letos postal 
prokurist podjetja AS Gro-
up, direktor pa Gašper Go-
lob, dokler ni že 22. januarja 
direktorskega mesta prevzel 
Rudolf Dovrtel, od 5. febru-
arja pa je direktor ponovno 
Miha Houston.

Kot kaže, je spor med di-
mnikarji v precejšnji meri 
tudi družinski oziroma 
spor med bratoma, ki pa 
sta se dodatnim pojasnilom 
izognila oziroma na naša 
vprašanja (vsaj za zdaj) nis-
ta odgovorila.

Vsak na svoji strani
Več kot leto dni po odhodu trinajstih dimnikarjev iz podjetja Dimnikarstvo Dovrtel so dimnikarji obeh 
strani še vedno sprti, vložena je tudi tožba.

Spori med dimnikarji še kar trajajo. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V Preddvoru še 
naprej poteka obnova gradu 
Dvor, saj ga želijo za obisko-
valce odpreti na začetku ju-

lija. Obnova sicer terja veli-
ko dela: najprej so ga teme-
ljito pospravili, saj je bilo v 
gradu veliko navlake, odkar 
ga je pred dvema desetletje-
ma zapustil vzgojni zavod. 
Letos na začetku leta sta ga 
najela Tanja Šubelj in Flor-
jan Sušnik iz Zavoda za kul-
turo in turizem Grof in Gro-
fica, ki ga zdaj v sodelovanju 
z Občino Preddvor obnavlja-
ta, pri tem pa je doslej sode-
lovalo tudi veliko prostovolj-
cev. Potrebnih pa bo še veli-
ko vzdrževalnih del. 

Občina Preddvor se je 
prijavila na razpis Ministr-
stva za kulturo, namenjen 
vzdrževanju in obnovi kul-
turnih spomenikov. Prijavi-
li so obnovo fasade, strehe 
(deloma je bila obnovljena 

že v preteklosti) ter oken in 
zunanjih vrat. Objavili so že 
javni razpis za izvajalca, saj 
bi delo radi začeli čim prej, 
je povedal župan Rok Ro-
blek. Za začetek bo šel de-

nar za obnovo iz občinskega 
proračuna, pod pogojem, da 
dobijo zaprošena nepovrat-
na sredstva, pa bodo obno-
vo nadaljevali. Obnova pote-
ka v soglasju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine. 

Tanja Šubelj in Florjan 
Sušnik, ki sta prej kot grofi-
ca in grof delovala na dvorcu 
Štatenberg pri Makolah, sta 
v dvorcu v Preddvoru zaslu-
tila velik potencial. V njem 
bosta opremila trgovino po 
starem, staro lekarno, ši-
valnico, tiskarno in vinsko 
klet, načrtujeta sobo rodbi-
ne Wurzbach, ki je živela v 
tem gradu, galerijo in preno-
vo kapele ter dvorane za po-
roke. Radi bi uredili kavar-
no, načrtovana pa je tudi ob-
nova grajskega parka. 

Pospešeno 
obnavljajo grad
Občina Preddvor je za obnovo dela strehe, fasade 
ter oken in vrat gradu Dvor kandidirala tudi za 
sredstva Ministrstva za kulturo.

V notranjosti gradu ves čas potekajo dela. / Foto: Alenka Brun

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
(MOK) je lani skupaj z na-
jetim kreditom v višini 3,1 
milijona evrov realizirala le 
dobrih 64 milijonov evrov 
od načrtovanih slabih 83 mi-
lijonov evrov prihodkov, na 
drugi strani pa je imela sku-
paj z odplačilom kredita za 
68,5 milijona evrov izdat-
kov, čeprav so jih načrtova-
li v višini 87 milijonov evrov, 
je razvidno iz zaključnega 
računa MOK-a za leto 2020, 
ki ga je na aprilski seji po-
trdil mestni svet. Čeprav so 
odhodki presegali prihodke, 
pa je na občinskem računu 

konec lanskega leta še vedno 
ostalo približno 5,4 milijona 
evrov likvidnih sredstev, kar 
gre na račun skoraj 10 mili-
jonov evrov neporabljenih 
sredstev iz proračunskega 
leta 2019. Občina je bila ko-
nec lanskega leta zadolžena 
za okoli 25,4 milijona evrov 
oziroma za slabih 434 evrov 
na prebivalca, kar Kranj po 
besedah župana Matjaža Ra-
kovca uvršča med manj za-
dolžene slovenske občine. 

Vzroki za nižjo realiza-
cijo prihodkov se skrivajo 
predvsem v zamudi države 
pri objavi nekaterih razpi-
sov za sofinanciranje občin-
skih projektov. V Kranju so 

namreč zabeležili izpad na-
črtovanih transfernih pri-
hodkov kar v višini enajst 
milijonov evrov. Posledično 
je občina izpeljala tudi manj 
investicij. Med večje nerea-
lizirane projekte sodijo pri-
zidek telovadnice k Osnovni 
šoli Staneta Žagarja, preno-
va nekdanje gradbene šole, 

novi vrtec Bitnje, rekon-
strukcija Savske ceste, do-
končanje projekta Gorki2, 
nakup električnih avtobusov 
in projekt trajnostne mobil-
nosti (parkirišča P+R (parki-
raj in se pelji) in kolesarska 
povezava Planina–Poslovna 
cona Hrastje).

Na račun izpadlih investi-
cij, pri katerih je predvideno 
sofinanciranje, je MOK ne-
realizirana lastna sredstva 
ob soglasju mestnega sve-
ta usmeril v lastne investici-
je, kot so rekonstrukcija ces-
te Breg–Mavčiče, zaprto od-
lagališče Tenetiše, dom sta-
rejših, protipožarna ure-
ditev OŠ Staneta Žagarja, 

dnevno varstvo starejših na 
Planini, ureditev prostora 
med Kidričevo in pa Bleiwe-
isovo ter atletski in nogome-
tni stadion.

Za novogradnje, rekon-
strukcije in adaptacije so si-
cer lani v Kranju skupno na-
menili približno 15,3 milijo-
na evrov, za nakup zgradb 
in prostorov milijon evrov, 
za investicijsko vzdrževa-
nje in obnove 2,7 milijona 
evrov, za nakupe zemljišč 
in naravnih bogastev 1,3 mi-
lijona evrov, za študije o iz-
vedljivosti projektov, projek-
tno dokumentacijo, za nad-
zor in investicijski inženi-
ring pa več kot milijon evrov.

Manj prihodkov, manj projektov
V Kranju so lani zaradi zamude države pri objavi nekaterih razpisov realizirali le okoli sedeminsedemdeset odstotkov načrtovanih 
prihodkov, zato je na drugi strani trpela tudi izvedba večjih projektov.   

Kranjska Gora – Muzej Kranj-
ska Gora je ponovno odprl 
svoja vrata. V Liznjekovi do-
mačiji je poleg stalne etno-
loške zbirke na ogled nova 
občasna likovno-etnološka 
razstava Ustvarjalki iz Gor-
njesavske doline domačink 
Slave Mlakar, ki predstavlja 
svojo likovno ustvarjalnost, 
in Zore Podlipnik, ki se pred-
stavlja z ročnimi deli in po-
ezijo. Razstava bo na ogled 
od 27. aprila do konca junija.

Nova razstava

Kranjska občina je bila 
konec 2020 zadolžena 
za 25,4 milijona evrov 
oziroma za slabih 434 
evrov na prebivalca, kar 
jo uvršča med manj 
zadolžene občine.

Kranj – Ob ugibanjih o more-
bitni kandidaturi kmetijskega 
ministra Jožeta Podgorška za 
predsednika stranke DeSUS, 
je njena statutarna komisija 
sklenila, da ponovna včlanitev 
Podgorška v stranko ob hkra-
tni ohranitvi položaja ministra 
ni možna. Podgoršek je napo-
vedal, da ne bo odstopil.

Moral bi odstopiti
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Mateja Rant

Dobje – Podjetje je lansko 
poslovno leto zaključilo s 5,5 
milijona evrov nižjimi pri-
hodki, kot so načrtovali, saj 
je bila prodaja v primerjavi z 
letom prej nižja za tri odstot-
ke. »Epidemija nas je močno 
prizadela v mesecih od mar-
ca do junija, takrat smo za-
poslene napotili na čakanje 
na delo ter na delo s skrajša-
nim delovnim časom, nato 
pa so se naročila zopet začela 
povečevati,« je razložila čla-
nica poslovnega odbora Ma-
teja Karničar Šenk in doda-
la, da je prodaja v jesenskih 
in zimskih mesecih že dose-
gala načrtovane vrednosti za 
leto 2020. Dobra prodaja se 
po njenih besedah nadalju-
je tudi v prvih mesecih letoš-
njega leta.

Kljub epidemiji je proi-
zvodnja ves čas potekala, 
dela niso prekinjali, je pou-
darila Mateja Karničar Šenk. 
Eno izmed najbolj kritičnih 
obdobij je bil poleg spomla-
danskega upada naročil še 
čas pred novoletnimi pra-
zniki, ko so morali zaradi ve-
likega števila okužb med za-
poslenimi pomoč v proizvo-
dnji zagotoviti tudi z zaposle-
nimi iz pisarniških oddel-
kov. V podjetju so za prepre-
čevanje širjenja okužb sicer 
uvedli številne ukrepe: od 
uvedbe osebnih zaščitnih 
ukrepov do razkuževanja 
prostorov in delovne opre-
me, poskrbeli so za drugač-
no organizacijo dela in od-
morov, zaposlenim so omo-
gočili delo od doma ter pri-
lagodili režime srečevanja 
v skupnih prostorih, je na-
vedla Mateja Karničar Šenk. 
V preteklem letu so veliko 

naporov vložili v pridobiva-
nje novih poslov in optimi-
zacijo poslovnih procesov, ki 
potekajo v podjetju, obenem 
so veliko pozornosti name-
nili načrtovanju in razvoju 
novih produktov ter trženj-
skih strategij. »Lotili smo se 
tudi zamenjave poslovnega 
informacijskega sistema.« 
Ta čas se po besedah Mateje 
Karničar Šenk soočajo s po-
manjkanjem surovin na glo-
balnem trgu in naglim viša-
njem cen le-teh. »Zaradi ta-
kih razmer smo v dnevnih 
kontaktih tako s kupci kot 
dobavitelji, tako usklajeva-
nje pa zahteva mnogo na-
porov in časa,« je razložila 
in dodala, da se z višanjem 
povpraševanj poleg pomanj-
kanja surovin že nakazujejo 
tudi večanje potreb po kvali-
ficirani delovni sili in teža-
ve s pomanjkanjem le-te. V 
podjetju Polycom sicer ta čas 
zaposlujejo 296 delavcev, 

kar je približno šest odstot-
kov več kot lani. Na lokaciji 
v Dobju je zaposlenih 226 
in na lokaciji v Črnomlju se-
demdeset delavcev.

V preteklosti so bili v pod-
jetju v pretežni meri vezani 
na avtomobilsko industrijo, 
so pa že pred časom napove-
dali zmanjševanje odvisno-
sti od nje. Po besedah Mateje 
Karničar Šenk je sicer osem-
deset odstotkov njihovega 
prodajnega blaga še vedno 
namenjenega avtomobilski 
dobaviteljski verigi, so pa ta 
odstotek nekoliko znižali z 
razvojem izdelkov in proce-
sov za dva pomembna kup-
ca s področja razvoja in pro-
daje malih gospodinjskih 
aparatov ter področja ra-
zvoja vodnih števcev. V zad-
njih petih letih, torej z raz-
mahom e-mobilnosti, sta se 
spremenila tudi zahtevnost 
in način proizvodnje izdel-
kov. »Opažamo, da so se v 

tem obdobju povečala pov-
praševanja po hibridnih iz-
delkih, to pomeni po izdel-
kih, ki imajo kovinski del, 
magnet, konektor ali kateri 
koli drug element oblit s pla-
stiko.« Taki izdelki po nje-
nih besedah zahtevajo prila-
goditev in spremembo pro-
izvodnih in logističnih pro-
cesov. »Vse več procesov, ki 
potekajo v proizvodnji, je av-
tomatiziranih in robotizira-
nih, prav tako pa tudi sam 
transportni sistem znotraj 
podjetja.« 

Načrtovanima tovarnama 
na Kitajskem in v Mehiki pa 
so se v tem času odpoveda-
li. »Kupce iz Azije in Srednje 
Amerike trenutno oskrbuje-
mo iz Evrope,« je pojasnila 
Mateja Karničar Šenk in do-
dala, da bi lahko ob sedanjih 
velikih spremembah in pri-
lagajanju novim razmeram 
s še večjimi naložbami ogro-
zili trenutno poslovanje.

Proizvodnje niso prekinjali
Kljub razmeram v zvezi z epidemijo covida-19 so v podjetju Polycom zadovoljni s poslovanjem v 
lanskem letu, saj so se naročila po začetnem padcu v marcu od junija dalje spet začela povečevati.

V podjetju Polycom so zadovoljni s poslovanjem v lanskem letu, saj so se naročila po 
začetnem padcu v marcu od junija dalje spet začela povečevati. / Foto: arhiv podjetja

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet v 
Železnikih je na aprilski seji 
potrdil nove cene oskrbe s 
pitno vodo ter odvajanja in 
čiščenja komunalne odpa-
dne vode, ki jih bodo začeli 
uporabljati z majem. Cene 
so se precej povišale, in si-
cer zaradi višje amortizaci-
je, predvsem na račun inve-
sticij v novo infrastrukturo, 
in višjih tekočih stroškov. 
Da občani podražitve ne bi 
tako občutili, je občina pred-
videla subvencioniranje cen 
vodarine ter storitev odva-
janja in čiščenja odpadne 

vode. Subvencije pripada-
jo gospodinjstvom in izva-
jalcem nepridobitne dejav-
nosti, priključenim na jav-
ni vodovod in kanalizacij-
sko omrežje. Po dosedanjih 
cenah je račun za objekt z 
20 kubičnimi metri meseč-
ne porabe vode, ki je priklju-
čen na omenjeni vodovod in 
kanalizacijo, znašal 32,77 
evra (z davkom). Po novem 
bi narasel na 41,25 evra, za-
radi subvencije pa bo zna-
šal 36,03 evra. To pomeni, 
da se bo znesek na položni-
ci povprečnega gospodinj-
stva zaradi subvencije zvi-
šal za okoli deset odstotkov. 

Dražje komunalne storitve
Občina Železniki bo subvencionirala cene oskrbe 
s pitno vodo in ravnanja z odpadnimi vodami.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Nadzorni svet Tele-
koma Slovenije je na petko-
vi seji potrdil letno poročilo 
skupine in matične družbe 
ter oblikoval predlog uporabe 
bilančnega dobička, o kate-
rem bodo delničarji odločali 
na skupščini 18. junija. Druž-
ba je imela ob koncu lanske-
ga leta nekaj manj kot 35 mi-
lijonov evrov bilančnega do-
bička. Po predlogu uprave in 
nadzornega sveta naj bi ga 
26 milijonov evrov namenili 
za izplačilo dividend. Če bodo 
na skupščini soglašali s tem 
predlogom, bodo imetniki 
delnic prejeli dividendo v viši-
ni štiri evre bruto na delnico.

Skupina Telekom Slo-
venije je lani ustvarila 655 
milijonov evrov poslovnih 

prihodkov, ob tem pa tudi 
nekaj manj kot 25 milijo-
nov evrov čistega dobička. 
Ob upoštevanju negativnih 
vplivov pandemije novega 
koronavirusa in ukrepov za 
omilitev posledic bi bili po-
slovni prihodki višji za 22,9 
milijona evrov in bi načrto-
vane presegli za en odsto-
tek, čisti dobiček pa bi zna-
šal 32,8 milijona evrov.

Kot poudarjajo v Teleko-
mu Slovenije, je pandemija 
covida-19 pospešila digitali-
zacijo in v ospredje postavi-
la pomen zanesljivih, sodob-
nih, hitrih in varnih komu-
nikacij in komunikacijskih 
rešitev. V času pandemi-
je so se soočili z velikim po-
rastom obremenitev in koli-
čine prometa govornih, po-
datkovnih in video storitev.

Pandemija zmanjšala 
prihodke in dobiček
V Telekomu Slovenije predlagajo štiri evre bruto 
dividende na delnico.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Letos je tudi 
Škofja Loka vstopila v pro-
jekt participativnega prora-
čuna. Projektom, o katerih 
odločajo občanke in občani 
v krajevnih skupnostih, ob-
čina v proračunu namenja 
275 tisoč evrov, za vsako od 
krajevnih skupnosti po 25 ti-
sočakov. Občina se zavezu-
je, da bo izglasovane projek-
te uresničila letos in prihod-
nje leto.

Projekt #Naša Loka je tik 
pred zadnjo fazo. V prvi so 
občani predlagali projekte, 
za katere želijo, da se izvede-
jo v njihovem kraju. V dru-
gi so se udeležili delavnic in 
se poučili o načinu sodelo-
vanja, v tretji so oddali svo-
je predloge (prejeli so jih 
135), v četrti je posebna ko-
misija pregledala in potrdi-
la projekte, ki jih je mogo-
če uresničiti v letu ali dveh. 
Zadnja faza bo glasovanje, ki 
bo v živo potekalo v sredo, 5. 
maja, od 16. do 20. ure in v 
nedeljo, 9. maja, od 8. do 12. 
ure. Zaradi trenutnih spre-
menljivih zdravstvenih raz-
mer obstaja tudi verjetnost 
spletnega glasovanja, pravi-
jo na občini, zato so navodila, 
kako kako glasovati po sple-
tu, objavili na spletni strani 
predlagam.skofjaloka.si. Iz-
šel je tudi katalog predlogov, 
kjer so po posameznih kra-
jevnih skupnostih nanizane 

vse na glasovanje uvršče-
ne ideje. Glasujejo lahko 
vse občanke in občani Ško-
fje Loke, ki so do dneva gla-
sovanja dopolnili 16 let. Gla-
sujejo lahko samo v krajevni 
skupnosti, kjer imajo stalno 
prebivališče, in sicer za pro-
jekte, ki so bili predlagani v 
tej krajevni skupnosti. Gla-
sovnice bodo prejeli pri vo-
lilni komisiji na kraju gla-
sovanja. Med predlaganimi 
projekti bodo izbrali tri in 
jim namenili eno, dve ali tri 
točke.

V katalogu najdemo zelo 
zanimive predloge, kaj bi že-
leli krajani in krajanke izbolj-
šati tam, kjer živijo. Za posa-
mezne krajevne skupnosti je 
v katalog uvrščenih od štiri 
do štirinajst predlogov. Naj 
omenimo le en primer. V KS 
Godešič se je na glasovanje 
uvrstilo enajst predlogov: de-
lavnica izboljšanja kvalitete 
življenja starejših, namesti-
tev košev za pasje iztrebke, 
plesne urice za otroke in te-
čaj družabnih plesov za od-
rasle, ureditev parkirišča ob 
nogometnem igrišču na Pro-
du, nova otroška igrala, zače-
tek urejanja športnega par-
ka pri bifeju, fitnes v naravi, 
mrežasta ograja ob nogome-
tnem igrišču z naravno travo, 
ureditev mobilnih jaslic pred 
cerkvijo sv. Miklavža, parki-
rišče ob gasilskem domu, 
tečaj komunikacije v angle-
škem jeziku.

Glasovali bodo v 
projektu #Naša Loka
V sredo in nedeljo, 5. in 9. maja, bo potekalo 
glasovanje v projektu #Naša Loka, kar uresničuje 
participativni proračun.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Stečajni up-
ravitelj propadlega letal-
skega prevoznika Adria 
Airways je pred dnevi obja-
vil vabilo za zbiranje zave-
zujočih ponudb za upravno 
stavbo družbe s pripadajoči-
mi zemljišči. Kot je razvidno 
iz objave na Ajpesu, je izho-
diščna cena postavljena na 
4,1 milijona evrov brez davka 
na dodano vrednost, rok za 
oddajo ponudb pa je 30. ju-
nij. Poslovna stavba na Zgor-
njem Brniku 130h je bila 
zgrajena leta 2009, ima štiri 
etaže in okoli 4.400 kvadra-
tnih metrov površin. V njej 

so pisarne, skladišče, parkir-
na mesta, preostala zemljiš-
ča okoli stavbe pa predsta-
vljajo zagrajeno parkirišče. 

Poteka tudi zbiranje po-
nudb za prodajo preostalega 
premoženja Adrie Airways. 
Med drugim tudi za 1454 ko-
sov pisarniške in druge po-
dobne opreme ter šest pro-
jektorjev in štiri televizije. 
Za premoženje je izklicna 
cena postavljena na 199 ti-
soč evrov. Za 92 umetniških 
del večinoma slovenskih av-
torjev pa je izklicna cena pos-
tavljena na nekaj manj kot 21 
tisočakov. Umetniška dela 
je sicer mogoče kupiti tudi v 
sklopih oziroma posamezno.

Prodajajo Adrijino 
upravno stavbo



10 Gorenjski glas
ponedeljek, 26. aprila 2021

info@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Komenda – Na četrtkovi seji 
občinskega sveta v Komen-
di je župan Stanislav Pogla-
jen svetnike in javnost sez-
nanil z imenovanjem po-
džupanov. Kot je znano, je 
namreč že ob koncu lanske-
ga leta odstop s funkcije po-
džupana podal svetnik Igor 
Štebe. Kot so takrat zapisali v 
Štebetovi Listi TRN, »je tež-
ko delovati v vlogi podžupa-
na, če nimaš vseh informa-
cij« in da so bila nesoglasja 
med županom in podžupa-
nom prevelika. Zapis, objav-
ljen v komendskem občin-
skem časopisu, se je nana-
šal na izgubljeno tožbo v za-
devi Palmarium, v kateri je 
sodišče občini naložilo pla-
čilo odškodnine v vrednosti 
1,2 milijona evrov, svetniki 
pa so Poglajnu očitali, da jih 
o poteku tožbe ni obveščal.

Spremembo statuta, s 
katero lahko župan odslej 

imenuje dva podžupana, je 
Poglajen nato napovedal na 
februarski seji, ko je pod pri-
tiskom svetnikov že napove-
dal tudi svoj odstop, a si je 
kasneje premislil in s polo-
žaja ni odstopil.

Novi stari podžupan je tako 
znova Igor Štebe. Poglajen se 
mu je zahvalil, da je po doga-
janju v zvezi s Palmariumom 
stopil korak nazaj ter ponov-
no sprejel funkcijo. »Več kot 
nas bo na istem vlaku, lažje 

nam bo uspelo,« je ob tem 
dejal komendski župan, ki se 
je Štebetu zahvalil tudi za po-
membno vlogo, ki jo je imel 
pri reševanju finančnih težav 
tamkajšnje poslovne cone, 
ki bo do poletja poplačala še 
zadnje dolgove. Kot je pove-
dal Štebe, je funkcijo ponov-
no sprejel »z veliko mero za-
držanosti in premislekom«, 
kljub temu da si bodo nekate-
ri njegovo potezo razlagali po 
svoje, pa se bo še naprej trudil 

in deloval v dobro Komende, 
je še povedal.

Drugi podžupan je Aleš 
Marinko iz Slovenske de-
mokratske stranke. »Po 
tehtnem premisleku sem 
ponujeno funkcijo sprejel, 
saj hočem pomagati obči-
ni pri reševanju težav, v ka-
terih se je znašla. Seveda bi 
bil lahko v tej na trenutke 
komediji zmešnjav tiho in 
čakal na razplet ali pa glas-
no in všečno preko medijev 
opozarjal na nepravilnosti in 
pripravljal teren za volitve,« 
je bil pomenljiv Marinko.

Oba podžupana bosta 
funkciji opravljala nepoklic-
no, po besedah Poglajna pa si 
področij delovanja formalno 
niso razdelili in se bodo sproti 
dogovarjali, katere naloge bo 
kdo prevzel. Tudi Poglajen bo 
funkcijo poklicno opravljal le 
še do konca meseca. Začetek 
maja se bo namreč upokojil 
in od takrat županoval kot ne-
poklicni župan.

Podžupana Marinko in Štebe
Komendski župan Stanislav Poglajen je za podžupana imenoval svetnika Aleša Marinka in znova 
Igorja Štebeta.

Igor Štebe / Foto: Gorazd Kavčič Aleš Marinko / Foto: Gorazd Kavčič

V tem primeru bi občina 
za trideset let za uporabo 
1858 kvadratnih metrov po-
vršin in 26 parkirnih mest 
plačevala letno nadomestilo 
v predvideni višini 280.600 
evrov. A kot poudarjajo prip-
ravljavci odloka, je ta zasno-
van tako, da se občina lahko 
v fazi javnega razpisa poga-
ja še o vseh bistvenih sesta-
vinah projekta, torej tako o 
vrednosti projekta kot tudi o 
razdelitvi na javni in zaseb-
ni del. Po oceni, bi v prime-
ru, da bi bilo javni rabi na-
menjenih trideset odstotkov 
površin, letni znesek nado-
mestila, ki bi ga občina pla-
čevala v 30-letnem obdobju, 
predvidoma znašal 183 tisoč 
evrov. Ta možnost bi bila po 
besedah župana Aca Fran-
ca Šuštarja izvedljiva v pri-
meru, da bi iz prostorov na 
Škofjeloški cesti v nov objekt 
prestavili le knjižnico, med-
tem ko bi občinska uprava 
tam ostala še naprej. 

Občinski svetniki so ime-
li ob obravnavi nekaj pomi-
slekov, med drugim tudi, 

ker naj občina ne bi uskla-
dila odloka s predlogi mi-
nistrstva za finance. Zaradi 
tega so prvo branje umakni-
li z dnevnega reda že na prej-
šnji seji. Kot nam je pove-
dal vodiški župan, je občin-
ska uprava v odlok vključila 
tako predloge odborov kot 
tudi večino predlogov mini-
strstva, z izjemo dveh, kar 
pa bodo dodatno pojasnili v 
gradivu za drugo branje. Ve-
čina svetnikov je predlog od-
loka podprla, kot so povedali 
tisti, ki so svoj glas obrazloži-
li, zato ker center, ki bo pod 
eno streho združil številne 
javne, kulturne pa tudi trgo-
vske in storitvene dejavno-
sti, občani Vodic nujno pot-
rebujejo.

Šuštar pričakuje, da bodo 
po sprejemu odloka, pred-
vidoma na majski seji, pred 
poletjem pripravili razpis, s 
katerim bodo poskusili naj-
ti podjetje, ki bi center de-
jansko zgradilo. Nato bodo 
sledila pogajanja z izbranim 
izvajalcem ter podpis pogod-
be. Kot je sicer znano, se je 
za gradnjo zanimal kam-
niški SGP Graditelj.

Za Kopitarjev center 
iščejo partnerja
31. stran

Od tega bo na novo zgra-
jenih 4,3 kilometra kole-
sarskih poti – deloma ob 
regionalni cesti in deloma 
ločeno. S ciljem, da se bo 
gradnja lahko čim prej za-
čela, je Občina Železniki 
v začetku aprila že objavi-
la razpis za izbiro izvajalca 
del, odpiranje prispelih po-
nudb načrtujejo 12. maja. 
»Upamo, da ne bo zaple-
tov in da bomo pogodbo z 
najugodnejšim ponudni-
kom podpisali junija, v ju-
liju pa se bo potem zače-
la gradnja,« so napovedali 
na občini. Pričakujejo, da 
bo gradnja potekala dobro 

leto dni in bo končana sep-
tembra prihodnje leto.

Služba vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politi-
ko je odobrila sredstva tudi 
za projekt kolesarske po-
vezave med Kamnikom in 
Godičem. Skupna višina 
sredstev, ki so jih za projekt 
odobrili v okviru Dogovora 
za razvoj Osrednjesloven-
ske razvojne regije, znaša 
dober milijon evrov, od tega 
bo Evropski sklad za regio-
nalni razvoj prispeval 733 ti-
soč evrov. Občina bo v okvi-
ru projekta zgradila oziroma 
uredila kolesarsko povezavo 
v skupni dolžini 3,2 kilome-
tra, od tega je novogradnje 
2281 metrov.

Evropski denar za ureditev 
treh kolesarskih poti
31. stran

Ana Šubic

Železniki – Občina Železniki 
je načrtovala gradnjo garaž-
ne hiše na lokaciji Na Kresu, 
če bi tam prišlo do gradnje 
doma starejših. Kot je zna-
no, ga zaradi odvzema kon-
cesije investitor ne bo gra-
dil, glede garažne hiše, ki so 
si jo zamislili med Mercator-
jevim centrom in plavalnim 
bazenom, pa je župan Anton 
Luznar na zadnji seji občin-
skega odbora za družbene 
dejavnosti povedal, da jim je 

Mercator dal vedeti, da naj 
bi trgovino temeljito preno-
vil oz. šel v gradnjo nove. V 
sklopu tega projekta bi bilo 
po njegovem smiselno pro-
jektirati tudi garažno hišo, 
njena izvedba pa bi bila od-
visna od zanimanja bližnjih 
stanovalcev za nakup parkir-
nih mest.

V Mercatorju so nam po-
jasnili, da so z Občino Že-
lezniki v komunikaciji gle-
de celovite ureditve prostora, 
kjer trenutno posluje njiho-
va blagovnica. »Zamisel je, 

da bi na tem območju zgra-
dili nov Mercatorjev trgovski 
objekt, občina pa bi zgradi-
la garažno hišo. V izdelavi je 
idejna zasnova, ki bo podla-
ga za nadaljnja usklajevanja 
z občino,« so povedali. Mer-
cator je objekt Na Kresu zgra-
dil leta 1977. Ima 2800 kva-
dratnih metrov skupne upo-
rabne površine, od tega je za 
Mercatorjevo dejavnost na-
menjenih 1926 kvadratnih 
metrov, za najem 570, prib-
ližno 300 kvadratnih metrov 
pa je še skupnih površin. 

Načrtujejo nov trgovski 
objekt in garažno hišo

Mercator je trgovski objekt v Železnikih zgradil pred 44 leti. Sedaj ima v pripravi idejno 
zasnovo za novega, občina pa bi ob njem gradila garažno hišo. / Foto: Gorazd Kavčič

Tržič – Tržiški občinski sve-
tniki so na aprilski seji spreje-
li Akcijski načrt parkirne poli-
tike v občini, ki ga je občinska 
uprava skupaj s pripravljav-
cem projekta Inštitutom za 
politike prostora svetnikom 
že prej podrobno predstavi-
la. S parkirno politiko želijo 
vzpostaviti sistem uskla-
jenih ukrepov na področju 
mirujočega prometa, s kate-
rimi bi izboljšali dostopnost 
mestnega središča in kako-
vost bivanja, in podpreti lo-
kalno gospodarstvo. Akcijski 
načrt parkirne politike pred-
stavlja podlago za izvajanje 
ukrepov oziroma reševanje 
problema prometa v mestu. 
Sofinanciran je iz evropskega 
projekta SaMBA, programa 
Interreg Alpine. Partner je 
BSC Kranj, s katerim sodelu-
jeta Občina Tržič s projektom 
parkirne politike in Občina 
Bohinj s Konceptom opti-
mizacije javnega potniškega 
prometa.

Sprejeli Akcijski načrt 
parkirne politike

Kranj – V petek so bili izpol-
njeni vsi odložni pogoji za iz-
vedbo refinanciranja Skupine 
Mercator s posojilom, ki ga je 
zagotovila Fortenova grupa 
z izdajo obveznic. S tem so 
bili tudi izpolnjeni pogoji za 
prenos skoraj 70-odstotnega 
deleža Mercatorjevih delnic v 
lasti Agrokorja na Fortenovo 
grupo. Fortenova je s tem 
postala več kot 88-odstotna 
lastnica Mercatorja. 

Fortenova večinska 
lastnica Mercatorja

Ljubljana – Priznanje za najuglednejšega delodajalca leta 2020 
je prejelo farmacevtsko podjetje Lek. Nagrado podeljuje portal 
Mojedelo.com, ki je s pomočjo švedskega podjetja Universum 
Global izvedel obsežno raziskavo, v katero je bilo vključenih 
12 tisoč posameznikov na slovenskem trgu dela. Lek se tudi 
sicer redno uvršča med najboljše delodajalce, skok na vrh pa 
mu je doslej uspel tudi v letih 2013 in 2019. Kot je ob prejemu 
nagrade povedal predsednik uprave Leka Robert Ljoljo, naziv 
najuglednejšega delodajalca v času epidemije covida-19 nosi 
še posebno težo, to obdobje pa so uspešno prestali prav za-
radi zaposlenih in kulture, ki jo ustvarjajo v podjetju. Kot je 
med drugim sicer še pokazala raziskava, je 21 odstotkov za-
poslenih pri nas zelo zadovoljnih s trenutnim delodajalcem, le 
dva odstotka pa zelo nezadovoljnih. Zaposlitev bi v naslednjih 
šestih mesecih zamenjalo 22 odstotkov Slovencev z visoko 
izobrazbo in 24 odstotkov tistih z nižjo izobrazbo.

Lek najuglednejši delodajalec
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Kranj – Kranjska poslovne-
ža zakonca Bidovec sta v sta-
rem mestnem jedru Rovinja 
pred dobrimi tremi leti iz 
propadajoče usode rešila sta-
ro »hišo«, jo skladno s spo-
meniškovarstvenimi pogoji 
povsem prenovila in odprla 

štirizvezdični butik hotel 
Spirito Santo Palazzo Stori-
co. Mesto jima je bilo že dol-
go všeč, kot pa je tedaj dejal 
Janez Bidovec, se Rovinj raz-
vija v luksuzno destinacijo. 
Nedolgo nazaj sta Bidovčeva 
v Rovinju prenovila še eno 
staro zgradbo. »Od odprtja 
hotela v avgustu 2017 se je 

naš koncept, ciljno usmer-
jen k individualnemu pris-
topu ter potrebam moderne-
ga gosta, izkazal za uspešne-
ga in s svojim posebnim di-
zajnom privablja goste s ce-
lega sveta. Odlični odzivi so 
naju motivirali, da sva popol-
noma prenovila še eno staro 
zgradbo, oddaljeno od hotela 

le petdeset metrov, in odpr-
la štiri nove luksuzne suite 
pod imenom Palazzetto Spi-
rito Santo. Vse imajo čudo-
vit pogled na morje in rovinj-
ske ulice.« 

Da bi ohranili zgodo-
vinsko pristnost tudi te stav-
be, so pri prenovi uporabi-
li le naravne materiale, kot 

so les, steklo in medeni-
na, vse po zasnovi arhitek-
tov Saše in Sveta Dobričića 
iz studia Adal. Prostor pod 
starim vodnjakom pa so, kot 
je še povedal Janez Bidovec, 
preuredili v večnamenski 
prostor za zasebne dogodke, 
gastronomske degustacije 
ter sprostitve telesa in duha. 

Butik hotel Spirito Santo 
Palazzo Storico je ime do-
bil po istoimenski cerkvi-
ci, porušeni v petdesetih le-
tih prejšnjega stoletja, vsa-
ka soba pa ima ime po eni 
od rovinjskih ulic. Suite Pa-
lazzetto Spirito Santo pa so 
ime dobile po starejši »se-
stri«.

Najprej hotel, zdaj še luksuzne suite
Zakonca Bidovec sta pred dobrimi tremi leti v starem mestnem jedru Rovinja pred propadom rešila staro hišo, jo povsem prenovila in odprla hotel, nedolgo 
nazaj sta se lotila še ene prenove ...

Zakonca Bidovec sta popolnoma prenovila še eno staro zgradbo ... / Foto: Katja Bidovec, Arne Hodalič Tako je luksuzna suita videti danes. / Foto: Katja Bidovec, Arne Hodalič

Mateja Rant

Podhom – V TD Gorje so že 
pred dobrim letom naročili 
popis rastja in rastlinstva na 
območju soteske Vintgar. K 
sodelovanju so po besedah 
strokovnega vodja društva 
Tomaža Breganta povabili 
strokovnjake Prirodoslovne-
ga muzeja Slovenije ter Slo-
venske akademije znanosti 
in umetnosti, da bi izvedeli 
čim več o rastlinstvu, ki ga je 
moč najti v globelih in tudi 
na širšem območju soteske. 
Svoje ugotovitve so strnili v 
drobni knjižici, ki so jo opre-
mili tudi z več kot štirideseti-
mi fotografijami rastlinskih 
vrst, ki so jih našli v soteski.

»Na ta način želimo iz-
kazati tudi družbeno odgo-
vornost do tega izjemne-
ga okolja,« je poudaril Bre-
gant. Upa namreč, da bodo 
to izjemnost znali prepo-
znati tudi obiskovalci, ki vsa-
ko leto množično obiskujejo 
sotesko. Po besedah gorjan-
skega župana Petra Torkar-
ja je soteska Vintgar po šte-
vilu obiskovalcev na tretjem 
mestu v Sloveniji, takoj za 

Postojnsko jamo in Blejskim 
gradom. Prvi popis za sote-
sko razpoznavnih in poseb-
nih rastlinskih vrst je že pred 
več kot 120 leti opravil bota-
nik Jan Šafer. »Šafer je popi-
sal zgolj mahovnice in lišaje, 
zdaj pa smo to še nadgradi-
li,« je pojasnil Bregant. Popi-
sa so se lotili Igor Draksko-
bler, Iztok Sajko, Urban Šilc 

in Branko Vreš, ki so tudi av-
torji fotografij v knjižici. Kot 
so zapisali, seznam vseh v 
raziskovanem območju po-
pisanih vrst obsega okoli 540 
taksonov praprotnic in se-
menk, med njimi je 23 za-
varovanih rastlin. Pri tem so 
posebej izpostavili lepi jeglič, 
brinolistni lisičjak in Mül-
lerjevo močvirnico. Ostale 

zavarovane vrste z njihovega 
seznama, so pojasnili avtorji, 
so v tem višinskem pasu pri-
čakovane in vsaj na Gorenj-
skem niso zelo redke. »Po-
sebnost je tudi tisa, a pred-
vsem zato, ker so jo v prete-
klosti skoraj izsekali in njeno 
prisotnost v Vintgarju poleg 
starih panjev in neznatnega 
poganjka za zdaj dokazuje 

le naš posnetek grma v ska-
lovju nad desnim bregom.« 
Na rdečem seznamu je 13 
vrst, tudi nekatere zavarova-
ne. Skupno so sicer v Vin-
tgarju popisali 28 naravo-
varstveno pomembnih vrst. 
Popisali pa so tudi 21 tujero-
dnih vrst, med katerimi je 13 
invazivnih, kar kaže na pre-
cejšnje človekove vplive. »Po-
javljajo se ob poteh in na po-
sekah, nekatere tudi na bre-
govih Radovne,« so opozorili 
avtorji publikacije. Med naj-
bolj invazivne vrste, ki so jih 
našli na območju Vintgarja, 
se uvrščajo: visoki pajesen, 
japonski dresnik, orjaška in 
kanadska rozga, žlezava in 
drobnocvetna nedotika, ka-
nadska in belkasta hudole-
tnica, drobnocvetni in vejica-
ti rogovilček, enoletna suho-
letnica ter ameriški pagrint. 

Bregant ne dvomi, da bo 
omenjeni popis podlaga in 
iztočnica za nadaljnje znan-
stvene raziskave. Obenem 
pa verjame, da bo knjižica 
zanimiva tudi naključnim 
bralcem, ki se zavedajo po-
membnosti narave in ohra-
njanja habitatov.

O rastlinskem svetu Vintgarja
V Turističnem društvu (TD) Gorje, ki upravlja sotesko Vintgar, so pred dnevi izdali publikacijo Rastje in rastlinstvo soteske Vintgar.

Soteska Vintgar se ponaša tudi z zanimivim in bogatim rastjem in rastlinstvom. / Foto: Tina Dokl

Bled – Prejšnji ponedeljek 
je v okviru Ljudske univerze 
Radovljica in Medgeneracij-
skega centra Bled potekala 
predstavitev knjige Sunki 
vetra s podnaslovom Vo-
dnik k prebujenju avtorice 
Marije Orel. Predstavitev je 
potekala preko spletne apli-
kacije Zoom, posnetek pa je 
na voljo na Facebook strani 
Ljudske univerze Radovljica. 
Za avtorico Marijo Orel je po 
knjižnem prvencu Modrosti 
in skrivnosti za ohranjanje 
mladosti to njena druga 
knjiga, ki obsega 132 strani. 
Avtorica v njej opisuje, kako 
so jo »sunki vetra« v življe-
nju odnašali po svetu, kjer 
je iskala pot do prebujenja. 
Bralca prevzamejo zanimi-
ve zgodbe o njenem obisku 
Indije, prisostvovanju na 
budističnem obredu, naglih 
odločitvah za potovanja po 
svetu in selitvah. Razkriva ne-
katere spomine na otroštvo 
in domačo vas Dovje, v knji-
gi pa postreže tudi s skoraj 
petdesetimi načeli ruskega 
mistika Petra Damjanoviča 
Ouspenskega. Moderator 
večera Toni Mežan je bil nav-
dušen nad Utrinki s poti, ki 
so pravzaprav globoke misli, 
v katerih lahko razmišljamo. 
»Čas je preveč dragocen, da 
bi se nam mudilo,« je ena od 
teh misli.

Predstavitev knjige 
Sunki vetra



12 Gorenjski glas
ponedeljek, 26. aprila 2021KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Ljubljana – Po tradiciji zad-
njih let ob svetovnem dne-
vu knjige, 23. aprilu, objavi-
jo nabor desetih nominira-
nih romanov za eno naših 
najbolj eminentnih knji-
žnih nagrad kresnik, ki jo 
od leta 1991 podeljuje časo-
pis Delo. Kresnikova žirija, 
ki jo vodi Delova novinar-
ka Mimi Podkrižnik, v njej 
pa so še Igor Divjak, Mate-
ja Komel Snoj, Anja Mrak 
in Igor Žunković, je letos 
prebrala 150 lani izdanih 
romanov, kar je okrog dvaj-
set naslovov več kot pred le-
tom.

Izbrani romani prihajajo 
iz različnih, večinoma manj-
ših založb, vsaka s po eno, le 
Litera ima dve nominaciji. 
Če vemo, da sta zadnji dve 
dobitnici kresnika ženski, 
leta 2019 Bronja Žakelj za 
roman Belo se pere na devet-
deset, lani pa Veronika Si-
moniti za roman Ivana pred 
morjem, je zanimivo, da je 
med nominirano deseterico 
avtorjev le ena ženska. 

Nabor je letos sicer zelo 
pisan, saj zajema od roma-
nov že renomiranih pisa-
teljskih imen do avtorskih 
prvencev. Mednje gre vse-
kakor šteti dvakratnega do-
bitnika kresnika in aktual-
nega Prešernovega nagra-
jenca Ferija Lainščka z ro-
manom Kurji pastir (Be-
letrina), s katerim se pisec 
vrača v svoje otroštvo in je, 
kot pravi, prvi del načrto-
vane tetralogije. V roma-
nu Moje kraljestvo umira 
(KUD Sodobnost Interna-
tional) Evald Flisar piše o 
uspešnem pisatelju, ki do-
živi blokado in se pred zlo 
usodo zateče na kliniko v 
Švico, kjer sreča več zna-
nih imen svetovne litera-
ture. Aktualni predsednik 
Društva slovenskih pisate-
ljev Dušan Merc se pred-
stavlja z romanom Črna 
maska (Slovenska matica), 
ki ga je zasnoval na biograf-
skih okruških velikega skla-
datelja Marija Kogoja. Še 
eno znano slovensko pero 
Ivo Svetina v knjigi z naslo-
vom Malabar (Miš) podaja 

zgodbo o tem, kako preži-
veti odhod ljubljenega člo-
veka, kako zaceliti rane in 
kako postati celostno bitje, 
ko se nam zdi, da namesto 
nas po svetu hodi le še naša 
senca. Mirana Likar je no-
minirana za roman Pripo-
vedovalec (Goga), katerega 
glavni junak zvesti poslu-
šalki ob koncu življenja pri-
poveduje zgodbo o vsem, 
kar je izkusil v vojni, na 
frontah, v taboriščih ...

Tu je Borut Golob, ki v ko-
lektivnem romanu Šala (Li-
tera) prinaša zgodbo o ključ-
nih dvajsetih letih globaliza-
cije, pisano s tovarniške per-
spektive proletariata. Piše o 
letu 1987, ko se je sesuval 
socializem, in letu 2007 kot 
zadnjem letu pred zlomom 
neoliberalizma ter krizi, ki je 
sledila. Pri Literi je izšel tudi 
roman Kar se začne z nas-
mehom Toma Podstenška, 
ki se dotika širjenja govo-
ric v sodobni informacijski 
družbi ter se na več ravneh 
poigrava z zabrisano mejo 
med resnico in lažjo, fikci-
jo in resničnostjo. Gašper 

Kralj bralce v Škrbinah (*cf.) 
popelje v Barcelono, kjer naj 
bi pripovedovalec, nekdanji 
aktivist in prevajalec, sodelo-
val na konferenci. Tam spo-
zna in se zaplete s Claro, nju-
no razmerje pa se nato odvi-
je kot nenavadna ljubezen-
ska igra.

V naboru desetih nomi-
nirancev sta še dva prven-
ca: Agni (LUD Šerpa) Boru-
ta Kraševca in Na drugem 
koncu sveta (Mohorjeva Ce-
lovec) Vincenca Gotthardta. 
Agni je ljubezenska drama z 
elementi kriminalnega ro-
mana in inovativno poeti-
ko, spleteno iz treh pripove-
dnih linij: živalske, dekliške 
in odrasle. V Gotthardtovem 
prvencu pa je veliko Koroške 
in vsakodnevnega doživlja-
nja pripadnikov narodnih 
skupnosti v Evropi in vsa-
kokratnih izkušnjah v njih. 
V romanu spoznavamo, da 
gre za dom v tujini in tujino 
doma. Od desetih finalistov 
jih bo čez mesec ostalo le še 
pet, novi lavreat – prejemnik 
kresnika pa bo seveda znan 
na kresni večer.

Deset imen za kresnika
Znan je izbor desetih romanov, ki so nominirani za 31. nagrado kresnik. Le ena avtorica.

Igor Kavčič

Kamnik – Listam knjigo 
umetnice likovne pedago-
ginje Ane Hribar Lemovec, 
s katero je nedavno iz grafi-
ke magistrirala pri profesor-
ju Črtomirju Frelihu na Pe-
dagoški fakulteti v Ljubljani. 
Pravzaprav jo z mlado ume-
tnico listava skupaj. Na foto-
grafiji se bo dekletce v avtu 
pravkar nekam odpeljalo z 
dedom mornarjem, stara 
večstanovanjska stavba daje 
občutek razmetanih oken in 
balkonov, v pesku na obali 
odvržen bikini piše svobo-
do in portret senc na asfaltu 
ljubezen, tam daleč je visoka 
skalna stena, pogled z okna 
blokovskega naselja opazuje 
tja čez … Gre za pomembne 
trenutke in prostore, ki so 
bili nekoč zamrznjeni s foto-
grafijo in ostajajo v njenem 
zavedanju. Jih zato vseskozi 
spremlja obraz v obliki gra-
fične intervencije?

»Ta knjiga je moj prvi ko-
rak do resničnega zavedanja 

samega sebe. Najprej se mo-
raš pogovoriti s seboj, vide-
ti samega sebe, da lahko vi-
diš druge ljudi. Sama sem to 
storila preko umetnosti, pre-
ko svojega ustvarjanja,« po-
jasnjuje Ana Hribar Lemo-
vec. »Samo v umetnosti lah-
ko iskreno izrazim to, kar je 
v meni, se borim sama s se-
boj, iščem odgovore na vpra-
šanja, ki nimajo končnih od-
govorov in mi predstavljajo 
pot k ljubezni do sebe in dru-
gega. Samo ko ustvarjam, 
sem resnična.«

Predali in umetnost 

Knjigo umetnice s prepro-
stim naslovom Ana vrnem v 
predalnik, v enega njegovih 
gornjih predalov. Da, nje-
na umetnost je na tej raz-
stavi tudi v starem predal-
niku in avtorica del dovolju-
je tudi nam, da vstopimo v 
njene »predale«. »Morda s 
tem spodbudim gledalca, da 
vstopi tudi v svoje predale in 
se zave samega sebe.« 

V predalniku, zgoraj 
manjših in spodaj večjih 
predalih, umetnica predsta-
vlja grafična dela, obraze v 
različnih razpoloženjih. Ob-
raz, včasih zgolj poteze, ki 
ga nakazujejo, je njena rde-
ča nit. Oči, obrvi, nos, ustni-
ce … Obraz se vseskozi po-
navlja. »Začet je bil kot ob-
raz neznanke. Vse bolj je 
Neznanka postala tako zna-
na, da je avtorica ugotovila, 
da je pravzaprav ves čas sli-
kala svoj lastni obraz, avto-
portret. Rojstvo Neznanke 
je prišlo iz umetničine not-
ranjosti, brez zavedanja, da 
roka vodi linijo, ki gledajo 
oči, in trenutek prepozna-
ve lastnega obraza v do tak-
rat neznanem je avtorici Ani 
Hribar odprlo nesluteno ši-
rino ustvarjanja,« k motivi-
ki, ki spremlja ustvarjanje 
umetnice, v galeriji Pogled 
torej tudi gledalca, zapiše 
kuratorka razstave umetno-
stna zgodovinarka Saša Bu-
čan. »Anin obraz je postal 
neusahljiv vir, iz katerega 

črpa nove likovne zgodbe, 
ki jih potem kot je za grafiko 
značilno ponavlja.« 

Če posameznike brez 
predhodnega poznavanja 
radi predalčkamo in jim s 
tem na neki način kot druž-
ba jemljemo svobodo, z raz-
iskovanjem po predalniku 
prihajamo do samorefleksije 
in vse te različne obraze spet 
osvobajamo. Umetnica nam 
daje možnost za to, odloči-
mo se sami. Kot pove Hribar 
Lemovčeva, so grafike izde-
lane »na žlico«. Gre za roč-
no tehniko tiskanja. Na ma-
trico nanese barvo in jo z žli-
co odtisne na papir. Grafika 
kot likovna tehnika ji je blizu. 
»Všeč mi je magija, ki jo na-
rekuje proces dela. Nikoli ne 
veš, kaj bo nastalo, ko dvig-
neš list z odtisom. Vedno je 

presenečenje, pozitivno ali 
negativno. Najbližji mi je li-
norez, ker je mehak, ampak 
odločen – tako kot jaz.«

Misli iz začimbnika 

Na sosednji steni je neka-
kšen začimbnik – omarica 
za začimbe. S predalčki, ki 
jih odpiramo z očesom po-
dobnimi kljukicami. V njih 
so Anine izjave, bodisi v be-
sedi, npr. Včasih imam do-
ber dan in slišim, bodisi v 
nekaj potezah drobni risbi-
ci, morda odtisu. Pove, da 
gre za preproste, zelo direk-
tne izjave. Predale odpiramo 
z rokavicami. »Ne iz stra-
hu, da bi se morebiti uniči-
le grafike, rokavice, ki so 
bombažne, mehke, so zato, 
da gledalec dobi občutek za 

pazljivost, pozornost, priza-
nesljivost. Taki moramo biti 
v odnosu do soljudi.«

Na osrednji steni so grafi-
ke, njeni portreti iz iste ma-
trice v drugačnih barvah, ki 
morda prav zato navzven ka-
žejo drugačno razpoloženje. 
Taki so njeni grafični obra-
zi, tako podobni, a tako dru-
gačni. Kot smo posamezni-
ki, vedno isti, a mnogih raz-
položenj in podob, ki jih ka-
žemo navzven.

»Želim si ustvarjati. To 
sem namreč jaz. Umetnost 
mi predstavlja razmišljanja 
in samo sebe. Mislim, da v 
družbi manjka prav razno-
vrstnosti ljubezni – do sebe, 
do drugega, do ustvarjanja 
...« Se strinjamo. Na razsta-
vi Prvi korak v Galeriji Pog-
led do 4. junija.

Korak do sebe je,  
ko ustvarja
V Galeriji Pogled v Kamniku razstavlja Ana Hribar Lemovec. Z naslovom Prvi 
korak nas vabi v svojo prvo likovno zgodbo in nas spodbuja, naj si poiščemo 
tudi svojo lastno.

Umetnica Ana Hribar Lemovec nam odpira svoje ustvarjalne predale. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – V Sokolskem 
domu je na ogled Jubilejna 
umetniška razstava nekda-
njih profesorjev in dijakov 
Gimnazije Škofja Loka, ki 
so jo pripravili v sklopu pri-
reditev ob 70-letnici šole. 
Na ogled so likovni, literar-
ni in skladateljski prispev-
ki v domačem in širšem 

slovenskem okolju znanih 
slikarjev, kiparjev, literatov, 
filozofov, profesorjev, pro-
fesionalnih in ljubiteljskih 
umetnikov, ki so v preteklo-
sti obiskovali ali poučevali 
na gimnaziji. Kipar in profe-
sor likovne umetnosti na gi-
mnaziji Matej Plestenjak je 
k sodelovanju povabil 36 av-
torjev. Razstava bo na ogled 
do sredine maja.

Profesorji in dijaki

Slikarka Maja Šubic predstavlja aktualno delo z naslovom 
Call me (Pokliči me). / Foto: Tina Dokl

Kranj – Mestna občina Kranj, ki se ponaša z nazivom branju 
prijazne občine, je vzpostavila spletno rubriko V Kranju bere-
mo. V njej bodo objavljali pogovore o branju oziroma odnosu 
do knjig z zanimivimi ljudmi, ki so tako ali drugače povezani 
s Kranjem. S tem bi radi še bolj spodbudili občane k branju, 
obenem pa jim predstavili zanimive posameznike, ki živijo 
in/ali delajo v Kranju ter tako sooblikujejo njegovo identiteto. 

V Kranju beremo



13Gorenjski glas
ponedeljek, 26. aprila 2021 ŠPORT IN REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Aleš Senožetnik

Kranj – Po 15 odigranih kro-
gih, se je druga nogometna 
liga razdelila v skupino za 
prvaka in skupino za obsta-
nek. S torkovo zmago nad 
koroškim Fužinarjem so si 
vstopnico za skupino naj-
boljših v zadnjem kolu pri-
igrali tudi triglavani. Že mi-
nulo soboto jih je tako čaka-
lo težko gostovanje pri Rol-
teku Dob, ki je redni del pr-
venstva zaključil na drugem 
mestu. Uvrstitev med naj-
boljših osem ekip jim je oči-
tno dala krila, saj so v prvem 
polčasu že vodili s predno-
stjo treh golov, a je Doblja-
nom v drugem delu sreča-
nja vendarle uspelo iztržiti 
neodločen izid. To je bil si-
cer enajsti medsebojni obra-
čun obeh moštev, Kranjčani 
so zmagali šestkrat.

Orle do konca tekmova-
nja čaka še šest tekem v sku-
pini za prvaka, prva bo v so-
boto proti prvi ekipi redne-
ga dela Radomljam, nato 
pa bodo že v sredo gostova-
li pri Rudarju v Velenju. A 
kot pravi trener Kranjčanov 
Boštjan Miklič, ki je vodenje 
kluba prevzel januarja, se je 
ekipa po uvrstitvi v skupino 
za prvaka otresla bremena in 
v zaključni del tekmovanja 
vstopa sproščeno. »V vsaki 

tekmi bomo poskusili zma-
gati in priti čim višje na le-
stvici. Po uvrstitvi v skupino 
za prvaka smo dosegli glav-
ni cilj, smo sproščeni in fan-
tje lahko zdaj igrajo brez pri-
tiska. Počasi bomo posku-
šali ekipo tudi že pripravlja-
ti na naslednjo sezono,« je 
povedal Miklič, ki ocenjuje, 
da ni bilo realno pričakovati, 
da se bo ekipa že letos zno-
va uvrstila v prvo ligo, v ka-
teri je nastopala že v minuli 

sezoni. Klub so namreč za-
pustili izkušeni igralci, Kra-
njčani pa v letošnji sezoni 
nastopajo s precej pomlaje-
nim moštvom – tekmo s Fu-
žinarjem so denimo zaklju-
čili s štirimi mladinci.

Dolgoročni cilj triglava-
nov je v naslednjih dveh ali 
treh sezonah zgraditi mla-
do jedro ekipe, ki se bo lah-
ko ponovno potegovala za 
vstop v najvišjo slovensko 
ligo. »Če se bo priložnost 

ponudila že prej, jo bomo 
zgrabili, a ne gre prehiteva-
ti. Želimo si, da bi se v pri-
hodnje ekipi pridružili dva 
ali trije izkušenejši igralci, ki 
bi bili mladim lahko vzor in 
mentorji, prihodnost pa gra-
dimo seveda na mladih,« je 
še povedal Miklič. 

Tretji gorenjski drugoli-
gaš NK Kalcer Radomlje je v 
soboto gostil velenjsko mo-
štvo Rudar in prepričljivo 
zmagal s 3 : 0.

Brez pritiska v zadnje tekme
Orli so po uvrstitvi v skupino za prvaka dosegli glavni cilj sezone, v zadnjih šest tekem druge 
nogometne lige zato vstopajo sproščeno.

Z uvrstitvijo v skupino za prvaka je glavni cilj triglavanov izpolnjen, a priložnosti za zmage 
bodo iskali tudi na zadnjih šestih tekmah. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjskega glasa

Simon Šubic

Škofja Loka – Škofjeloška 
Trata je kot najuspešnej-
ši slovenski klub tudi v le-
tošnjo koronsko sezono 
vstopila kot eden od favori-
tov za osvojitev naslova eki-
pnega državnega prvaka, ki 
jih ima v svojih vitrinah si-
cer že petnajst. A začetek ni 
bil obetaven, saj so Škofje-
ločani, v letošnji sezoni ka-
drovsko oslabljeni in z zdra-
vstvenimi težavami neka-
terih igralcev, prvo sreča-
nje izgubili. V sobotnem 
1. kolu so v domači dvorani 
pred praznimi tribunami z 
12 : 14 izgubili proti novin-
cu lige Velenju Premogov-
niku, za katerega igrata tudi 
Kranjčan Sandi Žuran in 
Škofjeločan Jasmin Čauše-
vić, nekdanji reprezentant, 
ki je zadnjih sedemnajst let 
igral v Italiji. Z Velenjčani 
so se Škofjeločani pomerili 
tudi včeraj, končni rezultat 

pa do oddaje časopisa v tisk 
še ni bil znan. 

Balinarjem Trate se je na 
uvodu v novo sezono poz-
nalo, da forma še ni prava. 
Čeprav končni rezultat so-
botne tekme z Velenjčani 
12 : 14 kaže na tesen poraz, 

pa je bil zmagovalec znan 
že po štafetah, torej pred za-
dnjimi štirimi igrami, ki so 
jih vse zmagali domači ba-
linarji. Po uvodnih igrah je 
bilo sicer 4 : 4, sledil je niz 
velenjskih zmag v vseh treh 
hitrostnih preizkušnjah in 

obeh igrah v natančnem 
zbijanju. »Pričakovali smo, 
da bo Velenje zahteven tek-
mec, saj se je okrepil s Ča-
uševićem, pa tudi sicer gre 
za dobro ekipo. Na dru-
gi strani smo mi šibki v hi-
trostnih igrah, kjer so nam 
vzeli vseh šest točk. Močni 
pa smo v začetnih in konč-
nih klasičnih igrah, a kaj ko 
smo tekmo odprli le s 4 : 4. 
Tudi v natančnem zbijanju 
so gostje odigrali super, sam 
sem računal, da bomo tam 
dobili vsaj dve točki. Žal se 
ni tako izšlo,« je ocenil Da-
mijan Sofronievski, ki se le-
tos prvič preizkuša v dvojni 
vlogi igralca in vodje ekipe. 
»Fantom sem rekel, da letos 
igramo sproščeno, timsko; 
če nam uspe, super, če ne, 
pa se svet tudi ne bo podrl,« 
je dodal. 

Prihodnji konec tedna se 
bo Trata dvakrat pomerila z 
ljubljanskim Krimom, ki je 
bil ta konec tedna prost. 

Velenje za uvod presenetilo Trato
S polletnim zamikom se je minuli konec tedna vendarle začela tudi balinarska super liga, ki jo bodo 
odigrali v pospešenem ritmu – v dveh skupinah s po petimi ekipami in z dvojnimi koli vsak konec tedna.

Balinarji Trate (v svetlo modrih dresih) so na prvi tekmi z 
Velenjem Premogovnikom zmagali v vseh zadnjih štirih 
igrah, a so tekmo že pred tem izgubili. / Foto: Simon Šubic

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Jutri se v lju-
bljanski Dvorani Maksa 
Pečarja začenja moški fi-
nale odbojkarskega Pokala 
Slovenije. Na finalu se bo 
pomerilo sedem ekip, saj 
je SIP Šempeter nastop od-
povedal, zaradi česar so v 
polfinale že uvrščeni bra-
nilci naslova ACH Volley. 
Pokalni finale se bo jutri 
začel s tekmo med Panvi-
to Pomgrad in Salonitom 
Anhovo, sledil bo obra-
čun Krke in kranjske ekipe 

HišaNaKolesih Triglav, na 
večerni tekmi pa se bosta 
za uvrstitev v polfinale po-
merila Merkur Maribor in 
kamniški Calcit Volley. Pol-
finalni tekmi bosta v sredo, 
veliki finale pa bo v petek, 
30. aprila, ob 18. uri.

Zaključnega turnirja Po-
kala Slovenije za ženske v 
letošnji tekmovalni sezoni 
ne bomo spremljali, saj so 
najboljše slovenske odboj-
karice v ponedeljek začele 
reprezentančne priprave na 
kvalifikacije za evropsko pr-
venstvo.

Pred finalom 
odbojkarskega pokala
Na zaključnem turnirju bosta tudi dve gorenjski 
odbojkarski ekipi.

Aleš Senožetnik

Domžale – V tridesetem 
kolu prve lige so nogome-
taši Domžal na domačem 
igrišču s 3 : 1 ugnali aktual-
ne prvake iz Celja. Goste je v 
vodstvo popeljal Dangubić, a 
je v 45. minuti po podaji Ibri-
čića z glavo za izenačenje za-
del Vuklišević. Manj kot de-
set minut kasneje so Dom-
žalčani povedli z golom Ko-
lobarića, končni izid pa je po 
prekršku nad Kolobarićem v 
11-metrskem prostoru z bele 
točke postavil Ibričić. V so-
boto nogometaše Domžal 
čaka gostovanje v Sežani.

Še pred nadaljevanjem 
prve nogometne lige pa 

bodo jutri in v sredo po-
tekali četrtfinalni dvobo-
ji v Pokalu Pivovarna Uni-
on. Domžalčani se bodo 
na domačem igrišču sreča-
li z Mariborčani, ki se jim 
bodo na stadionu ob Kam-
niški Bistrici poskušali od-
dolžiti za zadnji poraz v 
Ljudskem vrtu. Tekma bo 
ob 17.30. 

Med gorenjskimi pred-
stavniki četrtfinalistov je 
tudi vodilni klub v dru-
gi ligi Calcer Radomlje. 
Ob 15. uri bodo gostovali 
pri Celju. V sredo pa bosta 
zadnja polfinalista dali tek-
mi med Dravo Ptuj in Kop-
rom ter Nafto 1903 in ljub-
ljansko Olimpijo.

Domžale še naprej odlično
Domžalčani nadaljujejo dobre predstave v prvi 
nogometni ligi. Pred nogometaši so četrtfinalni 
boji za Pokal Pivovarna Union.

Šamorin – Na nedavnem tekmovanju Bubble Open v slova-
škem Šamorinu je kranjska umetnostna plavalka Karin Pesrl z 
rezultatom 65,000 v solo nastopu izpolnila normo za nastop 
na svetovnem prvenstvu mlajših mladink (dekleta do 15 let), ki 
bo avgusta potekalo V Quebec Cityju v Kanadi. Poleg tega se 
je v duetu z Niko Seljak iz kluba Katalina v Ljubljani po odlič-
nem nastopu uvrstila tudi na evropsko mladinsko prvenstvo 
na Malti. Gre za zgodovinski uspeh, saj Slovenija doslej še 
ni imela svojih predstavnic na tekmovanjih visokega nivoja. 

Velik uspeh kranjske umetnostne plavalke

Karin Pesrl in Nika Seljak / Foto: PK Triglav Kranj
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Železna pot – via ferrata
Kakšno srečo sva imela z 

Nejcem, ko sva se prejšnji 
konec tedna na malce turob-
no soboto parkirala v Gozdu 
- Martuljku in ugotovila, da 
sva ena in edina obiskoval-
ca precejšnje novitete – fe-
rate Hvadnik. Feratanje je v 
zadnjih nekaj letih med Slo-
venci postalo zelo priljub-
ljen šport – adrenalinsko 
plezanje po »železni poti« 
smo prevzeli od Avstrijcev 
in Italijanov, ki so omenje-
ne poti začeli postavljati že 
konec 19. stoletja in tako za-
čeli raziskovati nove mož-
nosti za večji razvoj alpske-
ga turizma. Če bi stopili še 
korak, dva nazaj, pa so kli-
ne, skobe, vrvi in lestve kot 
pomoč pri vzpenjanju po 
strmih stenah Alp in Dolo-
mitov uporabljali že vojaki 
med prvo svetovno vojno in 
si tako priborili odlične stra-
teške pozicije. 

V Sloveniji smo prvo fe-
rato dobili šele leta 2011, 
od takrat pa se jih je v sla-
bih desetih letih naniza-
lo kar nekaj novih – tež-
jih ali lažjih, vse pa so v to-
plih spomladanskih dneh, 
ko so zelo zahtevne zavaro-
vane planinske poti še pod 
snegom, postale priljublje-
na adrenalinska alternativa. 
V bistvu bi lahko govorili o 
plezališčih z varovanjem, 
ki nudijo drzno dogodivšči-
no med strmimi stenami in 
rečnimi kanjoni ter so glede 
na težavnost razvrščene od 
najlažjih – A, do ferat, spe-
ljanih po močno previsnih 
stenah, z nekaj pičlimi opo-
rami za noge in le jeklenico, 
ki nudi pomoč rokam. 

Ferata Hvadnik pri Goz-
du - Martuljku je spelja-
na po majhni soteski istoi-
menskega potoka, v kateri 
so po strmih stenah in čez 

ogromne balvane vpeljane 
jeklenice, skobe in celo tri-
je viseči mostovi. Rdeč sme-
rokaz in velika informativ-
na tabla sta naju tik za vas-
jo usmerila po ozki poti, ki 
naju je pripeljala do prve 
jeklenice. V pričakovanju 
sem si hitro nadela čela-
do, plezalni pas, si okoli za-
pentljala še samovaroval-
ni komplet in se potegnila 
čez prvi previs. Po precej te-
žavnem začetku, ki prestra-
ši mnogokaterega novinca, 
se je ferata kmalu unesla in 
naju v pičli eni uri ponesla 
po slikoviti soteski s fanta-
stično kuliso Martuljkove 
skupine in se zaključila na 
razgledni leseni klopci viso-
ko nad vasjo. Za bolj izkuše-
ne, fizično bolj pripravljene 
in predvsem pogumne pa 
je le nekaj korakov stran, tik 
ob slapu, v navpično kam-
nito ploskev speljana ferata 

Jerman (D/E) – strah in tre-
pet vsem meni podobnim 
začetnikom. 

Za češnjo na torti sva se 
sprehodila še do slapu Perič-
nik in izlet zaključila v dob-
rem razpoloženju in z oblju-
bami, da se kmalu vrneva v 

Mojstrano, v ostenja Gran-
čišča, kjer naju k adrenalin-
ski izkušnji vabita Aljaževa 
pot in Pot Mojstranških ve-
veric. Kdo ve, mogoče pa se 
mi nekega dne nehajo tresti 
kolena in se podam celo ob 
bok slapu Jerman.

Eden izmed treh visečih mostov nad sotesko

Jelena Justin

Danes se bomo zapelja-
li v Poljansko dolino in obi-
skali Mrzli vrh, ki mu pravi-
jo tudi Loncmanova sivka. 
Zapeljemo se v Žiri in pelje-
mo mimo cerkve sv. Marti-
na, kjer na levi strani ceste 
zagledamo picerijo, naspro-
ti pa večje parkirišče. Hojo 
začnemo ob glavni cesti, ko 
dosežemo kapelico, pri ka-
teri zavijemo desno in na 
stebru električne napeljave 
zagledamo smerokaz Brez-
nica/Mrzli vrh. Zavijemo 
levo, strmo mimo hiš. Viš-
je dosežemo manjšo izrav-
navo, s katere se nam odpre 
lep razgled na Žiri. Nadalju-
jemo po lepi planinski poti, 

čez dvorišče ene od hiš. Do-
sežemo cesto, kjer je klop za 
počitek. Gremo mimo raz-
pela in zavijemo v gozd, kjer 
se pot strmeje povzpne. Pri-
jetna steza poteka po nekda-
nji rapalski meji in nas po 
širšem kolovozu pripelje v 
vas Breznica pri Žireh. Po 
asfaltirani cesti gremo skozi 
vas in se spustimo pod vas-
jo. Pod vasjo je ličen sme-
rokaz. Nadaljujemo po ces-
ti naravnost v smeri Mrzle-
ga vrha. Asfaltirana cesta se 
prehodno povzpne, nato pa 
se začne spuščati proti nas-
lednjemu križišču. Uradna, 
markirana pot na Mrzli vrh 
gre desno, jaz pa predlagam, 
da gremo kar naravnost 
čez travnik (če je pokošen, 

seveda!, sicer pa ob robu 
travnika) do kolovoza, ki je 
nad njim. Kolovozu sledi-
mo v desno. V tem delu pot 
ni označena. Na nekaj razpo-
tjih predlagam, da se držimo 
bolj uhojene poti oz. širšega 
kolovoza. Ves čas se vzpenja-
mo in višje dosežemo maka-
damsko cesto, po kateri pote-
ka Loška kolesarska pot. Na 
cesti zavijemo desno in kaj 
hitro smo pri kmetiji, kjer se 
je pred leti snemal resnično-
stni šov Kmetija. Gremo čez 
dvorišče kmetije in se po ko-
lovozu povzpnemo do široke 
planinske poti, kjer se nam 
z desne strani priključi mar-
kirana pot, ki smo jo prej na 
križišču zapustili. Po tej poti 
bomo sestopili. 

Široko pot po nekaj me-
trih zapustimo in se usme-
rimo desno, čez travnik. Zlo-
žen vzpon, kjer bo, če bomo 
imeli srečo, v pomladnih me-
secih rasel žafran, nas pripe-
lje na Mrzli vrh, ki ga ozna-
čuje lesena tabla. Pri tabli za-
vijemo levo in se po travniku 
povzpnemo na vrh. Iskreno 
priznam, da sem se na Mrzli 
vrh odpravila zato, da bi vide-
la žafran, a ker je nekaj dni 
prej snežilo, je bil videti pre-
cej klavrno. Z vrha se nam 
odpre lep pogled na Blegoš, 
Koprivnik, Mladi in Stari vrh, 
sicer se pa pred nami odpre 
razgled na Golake, Škofjelo-
ško in Cerkljansko hribovje, 
Spodnje Bohinjske gore, Tri-
glav, Karavanke, Kamniško-
Savinjske Alpe, Polhograj-
sko hribovje.

Z vrha sestopimo po mar-
kirani poti. Tam, kjer smo 
prej ponovno dosegli mar-
kirano pot, gremo kar narav-
nost. Markirana pot se pone-
kod precej strmo spušča. Ko 
dosežemo širši kolovoz, za-
vijemo desno in kolovoz nas 
pripelje na asfaltno cesto, 

kjer smo šli ob vzponu čez 
travnik. Po cesti nadaljuje-
mo nazaj v vas Breznica. Ra-
palska meja je Breznico loči-
la od domovine, saj se je zna-
šla na italijanski strani. Ot-
roci so se učili italijansko, 
fantje pa so služili v italijan-
ski vojski. 

Z Breznice se po poti 
vzpona vrnemo nazaj v 
Žiri, kjer nas čaka jekleni 
konjiček. 

Nadmorska višina: 987 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Mrzli vrh (987 m n. m.)

Žafranov vrh
Rečejo mu tudi Loncmanova sivka. V pomladnih mesecih vrh, kjer rastejo 
plantaže žafrana. Razglednik na Škofjeloško hribovje.

Pogled na Žiri / Foto: Jelena Justin

Mejni kamen rapalske meje. V spomin in opomin na 
pogodbo, ki je razdelila Slovence. / Foto: Jelena Justin

Razgleden in neporaščen Mrzli vrh / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Na Kmetijsko gozdar-
skem zavodu (KGZ) Kranj 
so na podlagi lastnih ogledov 
in ocen pridelovalcev pripra-
vili prvo oceno posledic ne-
davne pozebe na Gorenj-
skem. Pozeba je, enako kot 
drugje v Sloveniji, najbolj 
prizadela sadno drevje, pri 
tem je bila, kot pravijo stro-
kovnjaki, usodna predvsem 
hladna druga noč, ko so bile 
nizke temperature povezane 
še z nizko zračno vlago. Ško-
da je velika, po doslej zna-
nih podatkih ocenjujejo, da 
se bodo izgube pridelka pri 
sadju gibale od sedemdeset 
do sto odstotkov, odvisno 
od lege, sadnih vrst in sor-
te ter tudi od možnosti zaš-
čite nasadov pred zmrzaljo. 

V intenzivnih sadovnjakih 
so na jablanah vsi brsti, ki 
izraščajo iz dvoletnega lesa, 
pozebli, le nekateri brsti na 

enoletnem lesu niso poško-
dovani. Hruške, češnje in 
slive so skoraj v celoti pozeb-
le. V travniških sadovnjakih 

naj bi bila poškodovanost od 
70- do 90-odstotna. Pozeba 
je prizadela tudi nasade ja-
god. Čeprav so bili večinoma 
pokriti, je prve cvetove mar-
sikje »požgalo«, izgube pri-
delka ocenjujejo na štiride-
set odstotkov.

Kot pravi Tomaž Cör, vod-
ja oddelka za kmetijsko sve-
tovanje pri KGZ Kranj, bodo 
dejansko škodo lahko oceni-
le šele komisije, ki si bodo 
nasade ogledale potlej, ko 
bo s sadnih dreves že odpad-
lo vse, kar je poškodovano. 
Sam si je še v času pozebe 
ogledal sadovnjak na Mar-
kutovi kmeti v Čadovljah. 
»Na daleč je bilo videti vse v 
redu, a potlej, ko sva s sadjar-
jem odtrgala z drevja brste in 
jih prerezala, se je pokazalo, 
da so poškodovani.«  

Škoda po pozebi bo velika
Po prvi oceni bo pri sadnem drevju zaradi pozebe od sedemdeset- do stoodstotni izpad pridelka.

Poškodovani in nepoškodovani brsti sadnega drevja 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Veljavni zakon o 
kmetijstvu v enem od čle-
nov določa nedovoljena rav-
nanja med podjetji v verigi 
preskrbe s kmetijskimi in 
živilskimi izdelki, to je rav-
nanja, s katerimi ena stran-
ka s svojo znatno tržno moč-
jo izkorišča drugo stran-
ko. Med nedovoljena rav-
nanja uvršča 23 nepoštenih 
trgovinskih praks, pri tem 
pa izrecno navaja, da do-
ločbe ne veljajo za razmer-
ja med zadrugo in člani za-
druge. Spremenjeni zakon 
o kmetijstvu, ki ga je vlada 
sprejela marca in ga pos-
lala v obravnavo državne-
mu zboru, uvaja v slovenski 

pravni red evropsko direkti-
vo in nedovoljena ravnanja 
razširja na 26 primerov ne-
poštenih trgovinskih praks, 
vendar pa iz teh ravnanj ne 
izvzema odnosa zadruga – 
član zadruge. 

V Zadružni zvezi Slove-
nije podpirajo umestitev 
evropske direktive v sloven-
ski pravni red, saj naj bi s 
tem zaščitili kmeta oziro-
ma dobavitelja v odnosu do 
kupca (trgovca) z znatno tr-
žno močjo, ob tem pa opo-
zarjajo na napačno pojmo-
vanje odnosa med zadru-
go in njenim članom. »Za-
kon sodelovanje kmeta v 
zadrugi enači s sodelova-
njem kmeta s trgovcem. To 
je povsem zgrešeno,« pravi 

predsednik zadružne zveze 
Borut Florjančič in poudar-
ja, da v zadrugi veljajo pov-
sem drugačna razmerja kot 
v odnosu dobavitelj – kupec. 
Kmetje niso le ustanovitelji 

in lastniki zadruge, ampak 
so tudi njeni upravljavci in 
nadzorniki, dobavitelji in 
kupci. Glavni namen zdru-
ževanja kmetov v zadru-
ge ni ustvarjanje dobička, 
ampak zasledovanje gospo-
darskih koristi članov. »Ko 
bodo poslanci obravnavali 
zakon, naj upoštevajo te po-
sebnosti zadružništva,« jih 
pozivajo iz zadružne zveze, 
ob tem pa opozarjajo: »Če to 
v zakonu ali vsaj v obrazloži-
tvi zakona ne bo navedeno, 
lahko pričakujemo večjo bi-
rokratizacijo in večji nad-
zor nad odnosom zadruga – 
član zadruge, to pa bi kme-
te lahko odvrnilo od povezo-
vanja in tudi od opravljanja 
dejavnosti.«

Nepoštene trgovinske prakse
»Ne razumite odnosa zadruga – član zadruge napačno!« opozarja Borut Florjančič, predsednik 
Zadružne zveze Slovenije.

Borut Florjančič

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru dela javne 
gozdarske službe naj bi le-
tos za posek izbrali približ-
no 346 tisoč kubičnih me-

trov gozdnega drevja (bru-
to), od tega 314 tisoč v zaseb-
nih gozdovih, 30 tisoč v dr-
žavnih in dva tisoč v občin-
skih. Lastnikom naj bi na 
prvi stopnji izdali približno 
6700 odločb za različna goz-
dna dela ter v zvezi s posegi v 
gozd in v gozdni prostor iz-
vedli okoli tisoč različnih po-
stopkov. Obnovo poškodo-
vanih gozdov s sadnjo in set-
vijo načrtujejo na 26 hektar-
jih površine ter nego na 987 
hektarjih, pri varstvenih de-
lih se bodo osredotočili na 
posek, spravilo in lupljenje 
lubadark ter sežig njihovih 
ostankov. V okviru svetova-
nja in izobraževanja lastni-
kov gozdov bodo pripravi-
li dva tečaja za varno delo z 
motorno žago, po objavi raz-
pisov za naložbe v nakup 

mehanizacije in opreme za 
sečnjo in spravilo lesa ter za 
ureditev gozdne infrastruk-
ture bodo vlagateljem vlog 
pripravili potrebne podatke 
in dokumentacijo. 

Letos bodo izdelali in spre-
jeli desetletni gozdnogo-
spodarski načrt za kranjsko 
gozdnogospodarsko obmo-
čje, dveletni lovskouprav-
ljavski načrt za Gorenjsko lo-
vskoupravljavsko območje 
ter desetletni načrt za gozdno-
gospodarsko enoto Kokra, 
v okviru načrtovane obnove 
desetletnih načrtov za eno-
ti Jezersko in Preddvor bodo 
opravili meritve in pripravi-
li strokovne podlage, načrtu-
jejo pa tudi obnovo gozdno-
gojitvenih načrtov za skupno 
2828 hektarjev gozdov. Izde-
lali bodo tudi program letne-
ga vzdrževanja gozdnih cest 
ter spremljali in nadzorovali 
izvedbo teh del, za načrtova-
ne gradnje gozdnih prome-
tnic pa bodo pripravili stro-
kovne podlage. 

Poudarek sanaciji 
in načrtovanju
V kranjski območni enoti Zavoda za gozdove 
Slovenije bodo letos dali poudarek nadaljevanju 
sanacije poškodovanih gozdov ter gozdarskemu in 
lovskemu načrtovanju.

Pri varstvenih delih v gozdovih se bodo osredotočili na 
posek in spravilo lubadark.

Potok pri Komendi – Družba Interexport, ki ima sedež na Po-
toku pri Komendi, prodaja tudi traktorje Valtra, ki so primerni 
tako za delo v kmetijstvu kot v gozdarstvu. Valtra je pred krat-
kim na mednarodnem spletnem dogodku predstavila že peto 
generacijo traktorjev in hkrati proslavila 70-letnico obstoja in 
delovanja. V jubilejno leto je vstopila s prodajo traktorjev serije 
A, ki so skonstruirani za ekstremno vzdržljivost in zanesljivost, 
in z napovedjo dveh obsežnih naložb – v lakirnico in v nov logi-
stični center v tovarno Suolahti na Finskem. Valtra je svetovna 
blagovna znamka družbe Agco, ki je vodilna izdelovalka traktor-
jev v nordijskih državah in ena najbolj priljubljenih blagovnih 
znamk v Latinski Ameriki. Družba Agco ima sedež v ameriški 
zvezni državi Georgia in je lani s prodajo ustvarila 9,1 milijarde 
dolarjev čistih prihodkov. Poleg Valtre so njene glavne blagovne 
znamke še Challenger, Fendt, GSI in Massey Ferguson.   

Ob jubileju predstavitev novih traktorjev

Cveto Zaplotnik

Kranj – Elektronsko izpol-
njevanje in oddajanje zbir-
nih vlog za neposredna pla-
čila se bo končalo 6. maja, 
kmetje pa bodo lahko oddali 
vlogo tudi v zamudnem roku 
od 7. do 31. maja, vendar 
bodo v tem primeru deležni 
znižanega plačila. Za dobro-
bit živali – drobnico je treba 
vlogo oddati do vključno 5. 
maja. Pogoj za oddajo vloge 
so tudi urejeni podatki v re-
gistru kmetijskih gospodar-
stev. Z ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 

so pred dnevi sporočili, da 
bodo kmetijskim gospodar-
stvom, ki zaradi epidemije 
covida-19 ne bodo mogli pra-
vočasno izvesti sprememb v 
registru, priznali »izjemno 
okoliščino«, kar pomeni, da 
jim ne bodo znižali plačila, 
četudi bodo vlogo oddali v 
zamudnem roku. »Izjemne 
okoliščine« bodo deležni le, 
če se bodo v primeru vlaga-
nja zahtevka za drobnico pri-
javili na upravni enoti za ure-
janje podatkov v registru do 
4. maja, v primeru vlaganja 
zahtevkov za druga plačila 
pa do 5. maja.  

Izjeme pri vpisu v register
Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih iz poro-
čila geodetske uprave o trgu 
nepremičnin je bilo lani v 
Sloveniji za 59 milijonov 
evrov prometa s kmetijskimi 
in za 19 milijonov evrov pro-
meta z gozdnimi zemljišči. 
Promet je bil glede na skup-
no vrednost poslov manj-
ši kot leto prej – pri kmetij-
skih zemljiščih za dva mili-
jona evrov in pri gozdnih za 
šest milijonov evrov. Manj-
še je bilo tudi število kupop-
rodajnih poslov. Za kmetij-
ska zemljišča jih je bilo lani 

7939 in za gozdna zemljišča 
2788, leto prej je bilo 9087 
oziroma 3370. Kot ugotavlja-
jo v geodetski upravi, je lani 
prva razglasitev epidemi-
je covida-19 močno zavrla 
promet s kmetijskimi in 
gozdnimi zemljišči, aprila 
je bil promet kar za šestdeset 
odstotkov manjši kot v ena-
kem predlanskem mescu. 
Po majskem preklicu ukre-
pov je mesečni promet spet 
porastel in do oktobra celo 
presegal lanskega, novem-
bra in decembra pa je spet 
upadel, vendar manj kot v 
prvem valu epidemije.

Manj prometa z zemljišči
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Kranj – Duglazija iz mestnega gozda v Pečovniku pri Celju je 
po zadnjih natančnih meritvah novo najvišje drevo v Sloveniji. 
Visoka je 67,02 metra in je dobre štiri metre višja od Sgermove 
smreke na Koroškem, ki pa ostaja najvišje avtohtono drevo v 
Sloveniji. Duglazija je po dostopnih podatkih šesto najvišje 
izmerjeno drevo v Evropi, ob upoštevanju dreves, ki so bila 
izmerjena z najzanesljivejšo metodo, pa celo drugo najvišje. 

Izmerili novo najvišje drevo v Sloveniji
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Simon Šubic

Ljubljana – V prvih treh me-
secih letošnjega leta je bilo 
po Sloveniji najdenih za sko-
raj polovico več neeksplodi-
ranih ubojnih sredstev kot v 
preteklih letih, njihova sku-
pna teža pa je za osemdeset 
odstotkov večja, je pred dne-
vi pojasnil Igor Boh iz Dr-
žavne enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi pri Civilni zaščiti. 
Na neeksplodirana ubojna 
sredstva iz prve in druge sve-
tovne vojne je mogoče nale-
teti povsod po Sloveniji, več 
kot polovico vseh intervencij 
pa pripadniki enote izvedejo 
na severnem Primorskem.

Kako številne so v zadnjem 
času najdbe neeksplodira-
nih ubojnih sredstev, pove 
že podatek, da so jih samo 
pretekli teden po vsej drža-
vi našteli okoli trideset (brez 
podatkov za včeraj). O dveh 
najdbah so poročali tudi z 
Gorenjske. V Zasipu so pred 
tednom dni našli topovsko 
granato kalibra 100 milime-
trov, na območju Brezij pri 
Tržiču pa so v petek strokov-
njaki odstranili in varno uni-
čili raketni motor za protio-
klepni raketomet. 

V naravi je sicer mogoče 
naleteti na pehotno strelivo, 
protiletalsko strelivo, roč-
ne bombe, granate in trom-
bonsko strelivo, pod vodo pa 
tudi na morske mine. Mož-
no jih je najti na kopnem, v 
morju, rekah in jezerih, pa 
tudi v kraških jamah. Zem-
lja »tujke« ves čas iztiska, 
zato se tudi na že očiščenih 
predelih lahko spet pojavijo 
novi primerki neeksplodira-
nih ubojnih sredstev, poja-
snjuje Boh. Neeksplodira-
na ubojna sredstva so danes 
stara že od sedemdeset do 
sto let, na njih ni več varoval, 
v tem času pa je prišlo do ve-
likih sprememb v njihovi ke-
mični sestavi, sprožilni sis-
temi so korodirani, je dodal. 

Do povečanega števila in-
tervencij zaradi neeksplodi-
ranih ubojnih sredstev v zad-
njem obdobju prihaja, ker so 
ljudje več doma in se pogo-
steje kot v preteklosti odpra-
vijo v naravo, kjer pride do 
najdb. »Tedaj je pomembno, 
da se držimo zlatih pravil 
nedotikanja in takoj pokli-
čemo 112 ali 113 ter počaka-
mo na kraju najdbe do pri-
hoda strokovnjakov,« svetu-
je Boh. Ubojna sredstva naj 
najditelji pustijo na kraju, 

jih ne premikajo in odvaža-
jo domov, niti na policijsko 
postajo, kar se je že dogaja-
lo, poudarja. Ob klicu na 112 
ali 113 naj operaterju sporo-
čijo vse podrobnosti kraja in 
stanja najdbe, za pripadnike 
državne ekipe pa bo drago-
cena tudi morebitna fotogra-
fija najdbe, da se lahko pred 
odhodom na teren bolj pri-
merno opremijo.

Največjo skrb vzbujajo zbi-
ratelji starih vojaških pred-
metov, saj ti ubojna sredstva 
pogosto odnesejo domov, da 
bi jih očistili eksploziva z na-
menom razstavljanja ali pro-
daje, kar pa lahko povzroči 

tudi tragedijo. Boh ob tem 
opozarja, da je tako ravnanje 
tudi kaznivo, po njegovem 
mnenju pa bi morali organi 
pregona tudi bolj strogo na-
stopati do takih najditeljev, 
saj opominjanje in opozar-
janje ne zaležeta dovolj. 

V Sloveniji letos po ne-
kaj letih brez tragičnega do-
godka beležimo že dve smr-
tni žrtvi zaradi neeksplodi-
ranih ubojnih sredstev. Ja-
nuarja je na Goriškem v ek-
sploziji ubojnega sredstva v 
domači garaži umrl 64-letni 
moški, marca pa v Postojni 
na svojem domu 74-letni 
moški.

Več najdb ubojnih sredstev
Zaradi napačnega ravnanja z najdenimi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta letos v Sloveniji umrli 
že dve osebi. V primeru najdbe takoj pokličimo na 112 ali 113, ubojnega sredstva pa se ne dotikajmo.  

Igor Boh iz državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je iztek-
la sedemdnevna nacionalna 
preventivna akcija Hitrost, 
v okviru katere je policija že 
sedmo leto zapored izvedla 
dvanajsturni maraton nad-
zora hitrosti, s čimer se je 
pridružila večini evropskih 
policij, ki so prav tako izva-
jale poostrene nadzore. Po-
tekal je na 600 vnaprej na-
povedanih lokacijah, v aktiv-
nosti pa je bilo vključeno več 
kot dvesto policistov po vsej 
državi. Seveda je maratonski 
nadzor potekal tudi na Go-
renjskem, kjer so bili poli-
cisti prisotni tako na avtoce-
sti in njenih nadvozih kot na 
območjih vseh sedmih poli-
cijskih postaj Jesenice, Ško-
fja Loka, Radovljica, Bled, Tr-
žič, Kranj in Kranjska Gora. 
Poglejmo, kakšni so bili re-
zultati merjenja hitrosti.

Gorenjski policisti so hit-
rost merili z merilniki hi-
trosti v vseh oblikah (ročni, 
iz vozila in provida). V dva-
najstih urah so ugotovili 84 

prekoračitev hitrosti. Kršite-
ljem so v 34 primerih izda-
li plačilne naloge, za enajst 
primerov, kjer je šlo za mer-
jenje hitrosti brez asistence 
oziroma ustavitve voznika, 
pa postopki še potekajo, so 
pojasnili na Policijski upra-
vi Kranj. 

Na avtocesti so pri merje-
nju z nadvoza izmerili naj-
višjo hitrost 197 km/h na 
omejitvi 110 km/h. Na Pe-
račici je voznik pod vplivom 

alkohola (0,33 mg/l) na ome-
jitvi 100 km/h vozil s hit-
rostjo 138 km/ in na prekrat-
ki varnostni razdalji. S pro-
vido so policisti na omejitvi 
110 km/h zabeležili vožnjo 
s 156 km/h. V naselju pa je 
bila najvišje izmerjena hit-
rost 67 km/h.

Po celotni državi so poli-
cisti med okrepljenim dva-
najsturnim merjenjem hi-
trosti na avtocestah in hi-
trih cestah obravnavali 150 

kršitev, na cestah izven na-
selij 36 kršitev, na cestah v 
naseljih pa 625 kršitev. V 
zvezi z ugotovljenimi kršit-
vami so podali dva obdolžil-
na predloga na pristojni so-
dišči, izdali 496 plačilnih 
nalogov, 45 voznikov je mo-
ralo globo poravnati na kra-
ju, 268 voznikov pa so zara-
di manjših prekoračitev hi-
trosti policisti le opozorili.

Pri večini ugotovljenih kr-
šitev je šlo za prekoračitve hi-
trosti v naselju do 20 km/h 
in na avtocestah do 30 km/h, 
nekaj voznikov pa je tudi ne-
gativno izstopalo. Neslavni 
rekorder je bil 46-letni tuji 
državljan, ki je na avtocesti 
v Pomurju, kjer je omejitev 
110 km/h, vozil s hitrostjo 
kar 205 km/h. Na Goriškem 
so policisti ustavili motori-
sta, ki je v naselju vozil s hit-
rostjo 92 km/h, v Laškem je 
voznik v naselju peljal s hit-
rostjo 90 km/h, na nevar-
nem odseku ceste izven na-
selja Šentjur pa so obravna-
vali voznika, ki je vozil s hit-
rostjo 122 km/h.

Kako prehitri smo bili Gorenjci
Gorenjski policisti so prejšnji teden med maratonskim merjenjem hitrosti na avtocesti, kjer je omejitev 
110 kilometrov na uro, vozniku izmerili 197 kilometrov na uro.

Gorenjski policisti so v maratonskem merjenju hitrosti 
ugotovili štiriinosemdeset kršitev. / Foto: Tina Dokl

Tržič – V petek nekaj pred 17. uro je zaradi pregretega olja na 
štedilniku zagorelo v stanovanju na Koroški cesti v Tržiču. 
Prostovoljni gasilci iz društev Tržič, Križe in Bistrica pri Tržiču 
so požar pogasili, prezračili prostore in jih pregledali s ter-
movizijsko kamero. Do prihoda reševalcev Nujne medicinske 
pomoči so tudi oskrbeli osebo, ki se je nadihala dima. Gasilci 
PGD Tržič so na kraju ostali še na požarni straži.

V kuhinji zagorelo zaradi pregretja olja

Kranj – Kranjski gasilci so minuli konec tedna trikrat posredo-
vali zaradi požara v naravi. V petek je gorela podrast ob poti 
na Jošt, v soboto pa travnato pobočje pod Šmarjetno goro. 
Obakrat so posredovali kranjski poklicni gasilci ter prostovolj-
ni gasilci iz Stražišča, Bitenj in Jošta. V soboto popoldan je 
zagorelo tudi na polju za kozolcem ob cesti Zlato Polje–Polica. 
Požar so pogasili kranjski poklicni gasilci. 

V Kranju trikrat zagorelo v naravi

Simon Šubic

Ambrož pod Krvavcem – V 
soboto okoli 17. ure je v goz-
du v bližini Ambroža pod 
Krvavcem strmoglavil pada-
lec in si pri padcu poškodoval 
hrbtenico. Reševanje na zelo 
zahtevnem in strmem pobo-
čju Lukenjskega grabna so 
vodili kranjski gorski reše-
valci, na pomoč pa so prisko-
čili tudi njihovi kolegi iz Ka-
mnika in kranjski poklicni 

gasilci. »V težkem reševanju 
je šlo za kombinacijo klasič-
nega in helikopterskega re-
ševanja, v katerem je bilo 
najprej treba locirati in zava-
rovati padalca, potem pa ga v 
zahtevnih okoliščinah še re-
šiti,« so razložili na Policijski 
upravi Kranj. 

Hudo poškodovanega pa-
dalca so s helikopterjem Le-
talske policijske enote pre-
peljali v ljubljanski klinični 
center. 

Med letom s Krvavca 
strmoglavil padalec

Reševanje ponesrečenega padalca je potekalo na zelo 
zahtevnem terenu. / Foto: GRS Kranj (Facebook)

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so predvčerajšnjim obrav-
navali nesrečo moškega pri delu s cepilnikom drv. Med delom 
je nepazljivo prehitro segel v območje delovanja naprave in 
se po podatkih policije lažje poškodoval.

Poškodba pri cepljenju drv

Simon Šubic

Bohinj, Kranjska Gora – V so-
boto so gorski reševalci po-
magali trem pohodnikom, 
ki so se znašli v težavah. Bo-
hinjski gorski reševalci pa so 
okoli 16. ure posredovali na 
planini Zajamniki, kjer si je 
planinec poškodoval gle-
ženj. Na kraju nesreče so mu 
nudili prvo pomoč, nato so 
ga prenesli do vozila in od-
peljali v bolnišnico.

Ob 16.30 so gorski reševal-
ci iz Kranjske Gore posredo-
vali na Logu, kjer je oseba 
padla na poti proti reki Savi. 
Gorski reševalci so ji na kra-
ju nudili prvo pomoč, nato 
pa so jo prenesli do reševal-
nega vozila.

Okoli 19. ure pa je na Ze-
lenem robu na Veliki planini 
omagal pohodnik. Pomagali 
so gorski reševalci iz Kamni-
ka in ga na vlečnici pospre-
mili v dolino. 

Pomagali trem pohodnikom

Kranj – Kranjski policisti so v soboto prevzeli manjši znesek 
gotovine, ki jo je občanka iz okolice Kranja našla na bankoma-
tu. Policisti z denarjem ravnajo v skladu s predpisi o najdenih 
stvareh.

Na bankomatu našla denar

KRATKE NOVICE



Alenka Brun

Z
vezdana Mla-
kar je rojena na 
Ptuju. Po študi-
ju je ostala v Lju-
bljani, nam je že 

pred leti v intervjuju zaupa-
la znana slovenska gledališ-
ka igralka. Takrat se je malo 
humorno izrazila, da živi 
na »njej ljubem hribu« ozi-
roma na kmetiji praktično 
sredi gozda, kakšnih dvaj-
set kilometrov iz Ljublja-
ne. Sedaj jo že pet let lahko 
spremljamo kot voditeljico 
v večerni pogovorni oddaji 
na Televiziji Slovenija s pre-
prostim naslovom: Zvezda-
na. Vseeno pa smo Zvezda-
no Mlakar tudi že prej lah-
ko gledali na malih zaslonih, 
v njenih minutah v oddaji 
Dobro jutro. 

Na začetku so oddajo Zve-
zdana napovedovali kot 
»intimne nočne pogovore, 
ki podirajo tabuje«. Ta je že 
po nekajmesečnem predva-
janju dosegla visoko gleda-
nost. Mlakarjevo je to rahlo 
presenetilo, a obenem straš-
no razveselilo. In tudi sedaj, 
pet let po tistem, smo ji zas-
tavili podobno vprašanje. V 
nadaljevanju pa nas je zani-
malo še, kako se je počutila 
v vlogi tekmovalke v zabav-
nem maskirno-glasbenem 
šovu, ki smo ga nedavno lah-
ko spremljali na Planet TV.

Ste si kdaj mislili, da bo Zve-
zdana postala ena bolj gle-
danih večernih pogovornih 
oddaj?

Z urednikom Rokom 
Smolejem se nama nikakor 

ni sanjalo, da se bo oddaja 
tako razcvetela. Bila je strast, 
neka notranja vizija pogo-
varjati se preprosto in iskre-
no prisluhniti ter odstraniti 
plašnice.

V eni izmed zadnjih oddaj 
ste gostili Borisa Kobala. 

Včasih k vam v oddajo pride-
jo tudi gostje, ki se ne odzo-
vejo kar na vsako povabi-
lo, ne pridejo v vsako odda-
jo. Med njimi najdemo tudi 
znana tuja imena. 

Na to sem zelo ponosna. 
Zavedam se časti, da mi ljud-
je zaupajo. Zaupanje je danes 

dragocenost, ki je ni lahko 
pridobiti, izgubiš pa jo lahko 
takoj! Da se tujci lažje in pozi-
tivno odzovejo na vabilo, pa 
pripomore ugled nacional-
ne televizije. Nisem vedela, 
da to igra vlogo, a je res, da 
ko nekoga povabiš iz tujine 
in sliši, da gre za nacionalno 

PREPROSTO ZVEZDANA
Zvezdana Mlakar nas vsakič znova preseneča s svojo zvedavostjo, zgovornostjo in iskrenostjo v 
Zvezdani, večerni pogovorni oddaji na Televiziji Slovenija. Z leti je oddaja dobila precej moškega 
občinstva, čeprav je bila morda najprej namenjena ženskam. Najbolj pa se večina njenih gledalcev 
veseli gostov, ki jih v Zvezdani podrobneje spoznajo.

Zvezdana Mlakar / Foto: Adrian Pregelj, RTV Slovenija

televizijo, je to zanj čast – in 
garancija, da bo delo oprav-
ljeno kvalitetno.

Obstaja kakšen ključ, po 
katerem izbirate goste?

Ni ključa, je iskreno zani-
manje, je vsebina, ki jo gost 
ali gostja živi. Nekaj poteg-
ne. Meni so vsi ljudje zani-
mivi, jaz bi gostila vse po 
vrsti, zato pa je moj ured-
nik Rok Smolej bolj moder 
(čeprav je kar dve desetletji 
mlajši od mene). Ima izje-
men občutek za televizi-
jo kot medij in vedno sprej-
mem vse njegove predloge. 
Pri izboru ima tako glavno 
besedo on. Dobro sodeluje-
va in ta združena moč, zau-
panje, strokovnost se v odda-
ji tudi čutijo. Pa tudi režiser 
Niko Karo diha za oddajo. 
Res ustvarjam v varnem in 
kreativnem okolju.

Se spomnite kakšne oddaje 
Zvezdana iz preteklosti, ki 
vam je še posebno blizu ali 
pa so ljudje nanjo odreagira-
li intenzivneje kot običajno.

Ljudje vedno močno odre-
agirajo na teme, ki se vrtijo 
okrog otrok, vzgoje. Vedno 
opazijo goste, ki so »krvavo« 
iskreni, in teme, ki se doti-
kajo tabujev. Moji gledalci in 
gledalke so ljudje različnih 
profilov, izobrazb: največ jih 
je srednjih let ter žensk. Mis-
lim, da jih druži želja po zna-
nju, dobrih informacijah, da 
so sposobni vživljanja, soču-
tja in življenjske širine. Veli-
kokrat se mi zgodi, da me 
kdo na cesti kar objame in 
mi reče: »Hvala, rešili ste mi 
življenje!« Mogoče je izjava 
pretirana, a res mi je toplo 
pri srcu, če mi kdo pove, da 
smo mu za trenutek razsvet-
lili življenje.

Glede na to, da ste igralka, 
vam nedvomno izkušnje 
z odra pridejo prav tudi pri 
vodenju, čeprav je to verjet-
no drugačna »vloga«.

Pri vodenju oddaje mi 
igralske veščine pridejo 
prav, a to ni igranje. Igranje 
vloge potrebuje veliko vaje. 
Najmanj dva meseca in pol, 
zgodba pa je vnaprej zna-
na. Igralske izkušnje, obču-
tek za dramaturgijo, veščina 
dobrega poslušanja, to, da 
začutim, kje se zgodba dota-
kne srca in duše, to je tisto, 
na čemer gradim svoje delo. 
Nisem novinarka, ne pogo-
varjam se s pozicije moči. 
Gre za iskreno in resnično 
zanimanje, radovednost – in 
to ljudje tudi najbolj cenijo.

Ste tiste vrste voditeljica, ki 
(včasih) analizira svoj nas-
top oziroma vodenje po kon-
čanem snemanju?

Sebe težko gledam. Pa vse-
eno, če se le da, pogledam 
vse oddaje. Ne mešam se v 
montažo, zaupam. Včasih z 
Rokom sedeva in analizira-
va, kaj bi lahko naredila bol-
je – ker se vedno da še bolje.

Posebni časi so, če upora-
bim ta morda rahlo nepos-
rečen izraz. Pogrešate oder, 
igro, aplavze v dvorani?

Pogrešam. Zelo. Ta gluhi 
čas nas bo zaznamoval, nas 
– igralce. Verjetno tudi gle-
dalce; da ni vse samoumev-
no in da je živi stik bogastvo.

Spremljali smo vas tudi v 
šovu Kdo si ti? Zvezde pod 
masko na Planet TV. Tam 
ste bili del ene od dveh tek-
movalnih ekip, ki je ugiba-
la, kdo se skriva pod masko 
med nastopajočimi. Zani-
miva in nova izkušnja? V teh 
časih lahko tudi neke vrste 
kompenzacija za nastopan-
je na odru, bi človek rekel. Bi 
se znašli tudi v obratni vlogi, 
kot pevka?

V šov sem šla iz radove-
dnosti. Moja zbirka različ-
nih medijskih nastopov v 
različnih žanrih se veča … 
(smeh) Naša naloga je bila 
le, da smo bili bolj osredo-
točeni in zabavni. Kot pevka 
pod masko se ne bi preizku-
sila. Mi je ljubše sedeti, gle-
dati in poslušati. Moj nas-
top na Planet TV pa se mi 
zdi pomemben predvsem 
zaradi ene stvari: prvič se je 
namreč zgodilo, da nas tele-
vizije niso omejile, češ če 
delaš na »nacionalki«, nas 
na komercialni televiziji 
ne zanimaš, kar je dodatno 
omejevalo naš mali medij-
ski prostor; in to se je spre-
menilo. Saj če te ljudje radi 
gledajo, jim je res vseeno na 
kateri televiziji, mar ne?

Kaj pa, če bi vam ponudili 
vodenje kakšne druge odda-
je, bi ga sprejeli?

Ne, za zdaj ne. Ne vidim 
razloga, moja oddaja je toč-
no to, kar rada delam in sem 
si tudi želela delati.

Zadnja knjiga, ki ste jo preb-
rali zgolj za svojo dušo.

Veliko berem po »služ-
beni« dolžnosti, ampak vse 
to so knjige za mojo dušo. 
Rada gledam filme, gledali-
ške predstave – vse to je hra-
na za mojo dušo. Nazadnje 
pa sem brala knjigo Neukro-
čena in je odlična.

Kdaj pa je Zvezdana najbolj 
srečna?

Zdaj, ta trenutek. Pišem 
in pišem, sanjam, berem … 
Potem bom šla na vrt. Sre-
ča je stvar trenutka, tukaj in 
zdaj, in je moja odločitev.
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

Kam odšlo je

Kam odšla je vsa radost,
ki bila je trdni most.
Most med srečo
in smehom.

Sedaj ostalo je
le hrepenenje
po nečem,
kar nekoč
bilo nam je vsakdanje.

Kam odšla je vsa smelost,
ki držala nas je 
na trdnih vajetih,
stkanih z nasmehom.

Sedaj ostalo je
le upanje
po nečem
kar ne vemo,
če nam bo uspelo.

Kam odšle bodo maske,
ki skrivajo naše obraze.
Ni nam mar,
samo naj gredo.

Monika

Še malo, čisto malo in prepričana sem, da bomo lahko 
odstranili maske in končno pokazali svoje vesele obraze. 
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

Mateja Rant

T
ema natečaja je 
zajemala vodo 
v vseh mogočih 
oblikah, kar se 
je odrazilo tudi 

na fotografijah, je pojasni-
la koordinatorica projekta 
Unesco v šoli Anka Tušek. 
»Videlo se je, da učenci zna-
jo opazovati, razmišljati in 
videti lepoto v njenih najma-
njših pojavnih oblikah.« Na 
fotografijah so tako oveko-
večili barve, ki jih lahko naj-
demo v vodi, drobne kaplji-
ce na podlagi, razlitje vode 
po površini, mogočno vodo v 
naravi, lepoto snežink ... Na 
natečaj se je odzvalo 18 učen-
cev. Zmagovalno fotografijo 
je posnela Tadeja Osredkar, 
za kar si je prislužila knjižno 
nagrado, simbolične nagra-
de pa so prejeli še: Lenart Jus-
tin, Jerca Kos, Luka Možina 
in Anže Pintar.

Pri izboru najboljše foto-
grafije je po besedah Anke 
Tušek odločala predvsem 
izvirnost motiva. »Učiteljica 

nam je rekla, da lahko foto-
grafiramo karkoli, le da je 
povezano z vodo. Doma ima-
mo kozarčke s posebnim 
dnom. Ko je v kozarcu voda, 
je učinek steklenega dna in 
vode zelo lep,« pa je ozadje, 
kako je nastala njena fotogra-
fija, opisala Tadeja Osred-
kar, ki se zaveda, da je voda 
nujno potrebna za življenje. 
»Je pa tudi blagodejna, saj se 
poleti v njej hladimo, otroci 
se v njej igrajo …« O pome-
nu vode so razmišljali tudi 
drugi učenci. Zavedajo se, da 
imamo srečo, ker je na pod-
ročju, kjer živimo, za zdaj 
vode še dovolj. Tadeja Kržiš-
nik pravi: »Voda je edinstve-
na. A kljub temu da jo poz-
namo v toliko različnih obli-
kah, je vedno ista zmes, ista 
tekočina, isti vir življenja.« 
Manca Buh je priznala, da se 
je že kot malčica vedno rada 
igrala z vodo in jo raziskova-
la. »Med vsemi informacija-
mi o vodi me je presenetilo, 
da je na svetu tako malo pit-
ne vode, a jo tako zelo potre-
bujemo.« Lena Pintar je pou-
darila, da je voda dom veliko 

živalskim in rastlinskim vrs-
tam. »Mislim, da bi ljudje 
morali bolj skrbeti tako za 
naravo kot tudi za vodo. Lju-
dje, ki nimajo dovolj vode, se 
mi smilijo, ker je to osnova 
za preživetje. V prihodnosti 
bo v vire pitne vode treba vlo-
žiti še veliko truda.«

Kot so namreč ob sve-
tovnem dnevu vode, ki ga 

zaznamujemo 22. marca, 
spomnili v šoli, je le 0,007 
odstotka vse vode na našem 
planetu na voljo za pitje, čep-
rav jo imamo ponekod za 
samoumevno dobrino. »Na 
milijone ljudi po svetu živi z 
manj kot desetimi litri vode 
na dan, medtem ko povpre-
čen Slovenec porabi 150 lit-
rov vode na dan.«

RAZMIŠLJALI O VODI
Ob letošnjem svetovnem dnevu vode so v Osnovni šoli Poljane za učence osmega in devetega razreda 
organizirali fotonatečaj z naslovom Voda – kaj mi pomeni.

Fotografije z natečaja so na ogled na hodniku šole. Na vrhu 
desno je zmagovalna fotografija Tadeje Osredkar. 
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Alenka Brun

G
re za eno naj-
mlajših trž-
nic na Gorenj-
skem, kjer je 
svoj prostor 

našlo predvsem nekaj lokal-
nih ponudnikov. Pravzaprav 
je ne morete zgrešiti. Je lič-
na, nadomestila pa je manj-
ši bencinski servis, ki je bil 
na desni strani ob glavni ces-
ti, ko pridete na Bled. Deluje 
od lanskega oktobra, a le ob 
koncih tedna dopoldne. Pro-
dajalci oziroma ponudni-
ki na njej so večinoma vsak 

konec tedna isti. Ne manjka 
sladic, kruha, mesa, mlečnih 
izdelkov, zelenjave. Tokrat 
se je ena od stojnic šibila pod 
jagodami, ki jih je z nasme-
hom postregla Eva Kejžar, 
sicer Kranjčanka. Nihče ne 
»jamra«, ravno tako se nera-
di pogovarjajo o prihodnosti, 
upajo pač na najboljše. Kljub 
temu da tudi v času epide-
mije ljudje kupujejo na trž-
nicah, je Bled morda v tem 
smislu nekoliko specifičen, 
saj so ga – predvsem v zad-
njih letih – oblegali turisti. 

Lahko bi rekli, da so se na 
tržnico domačini navadili. 
Sploh smo ta občutek dobili 

pri stojnici Ekološke kmetije 
Šlibar, kjer je imela Monika 
Šlibar iz Kovorja tisto soboto 
kar precej povpraševanja po 
ekološkem kruhu s kvasno 
vodo, brez kvasa. Recept zanj 
je izpopolnila sama, razloži-
la pa nam je, da gre za kruh, 
ki je iz njihovih žit, zmletih v 
domačem mlinu, iz domače 
moke, tako da je pravzaprav 
celoten postopek od začetka 
do konca njihov. Na poseben 
način sta bila privlačna tudi 
pirina pita in jabolčni zavi-
tek, ljudi pa so poleg moke 
zanimale še testenine iz 
pire, tudi domača zelenjava. 
Med ponudbo smo opazili 

še sončnično olje, imajo celo 
svoje pivo, jabolka pa so že na 
daleč »kričala«, da so zrasla 
na pristni, domači jablani. 

Bine Prešeren je bil tokrat 
najmlajši med ponudniki 
(oziroma večinoma ponud-
nicami) na tržnici. Glavna 
je njegova mama Petra Pre-
šeren, prihajata pa s Kmeti-
je pr' Kocjanc iz Jereke. Po 
mleku naj bi največ spraše-
vali, je imel občutek mladi 
Prešeren, čeprav imajo lju-
dje radi tudi druge njihove 
mlečne izdelke, med njimi 
na primer grški jogurt.

Kozji sir ... Zadnjič smo 
okušali tistega iz bohinjskih 
planin, tokrat pa smo se nav-
dušili nad mladim kozjim 
sirom Erika Fertina iz Rateč. 
Razložil nam je, da imajo 
doma sirarstvo, Kozji raj mu 
pravijo. In nekaj teh mlečnih 
(kozjih) dobrot izpod Jalovca 

lahko kupite tudi na Blejski 
tržnici. Mimogrede še izve-
mo, da je najbolje, da sir 
shranjujemo na leseni pod-
lagi, pokritega sicer, a ne na 
način, da bi se lahko »navle-
kel« vonja, je še dodal Fertin.

Veronika Benedik iz Zgor-
nje Lipnice si je s sladkimi 
dobrotami že utrla pot do 
ljudskih src – iz okoliških 
krajev in tudi širše. Njene 
pite so res okusne, ponudba 
na tržnici bogata. Ima tudi 
pecivo. Ljudje imajo radi 
raznolikost, nam je zaupala.

Tokrat so bile na razpola-
go kar tri potice: pehtrano-
va, orehova in potratna. Pri-
pravlja tudi sladke pladnje, 
speče rojstnodnevno torto. 
V času, ko smo zaradi epi-
demije ostajali doma, pa se 
je še z nekaj zainteresirani-
mi povezala in so razvažali 
svoje domače dobrote malo-
dane po vsej Gorenjski. Za 
volanom pa je takrat sedela 
simpatična Neža Rogelj, ki 
jo velikokrat na tržnici sre-
čamo tudi v vlogi prodajalke. 

(Se nadaljuje)

Blejska tržnica (1)

KRUH BREZ KVASA

Kruh Monike Šlibar je vzbudil veliko zanimanja.

Bine Prešeren Erik Fertin Neža Rogelj in Veronika Benedik 
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Draga Tanja, ste moja svetla 
lučka na koncu tunela. Skoraj 
v vsaki vaši napisani besedi 
vidim sebe. Zavedam se, da ne 
morete delati čudežev. A vsee-
no bi vas vprašala, ali me čaka 
sploh kaj lepega. Moj zakon, 
za katerega že dolgo vem, da 
ni prihodnosti? Ne želim si 
sporov, saj nisem bila nikoli 
konfliktna. Ljubezen – bom 
kdaj srečna? Kaj lahko priča-
kujem v službi? In na koncu 
moj sin, kako bo z njim, bo 
srečen in si bo ustvaril druži-
no? Najlepše hvala za vsak vaš 
vpogled v mojo prihodnost. In 
hvala, ker ste to, kar ste.

Popolnoma vas razumem. 
Niste sami, vedno je nekje 
nekdo, ki misli na nas. Zara-
di razmišljanja o preteklo-
sti nimate jasnega pogleda 

v prihodnost. Življenje vas je 
teplo na vse možne načine, 
zaradi tega ste tudi dozoreli v 
tako čudovito osebo, kot ste 
sedaj. In ne smete pozabiti, 
da nikoli ne smete biti zado-
voljni z manj, če lahko dobite 
več. Pozabite vse, kar je bilo. 
Oziroma ne pozabite, zgolj 
odpustite in dajte v en pose-
ben »predal«. To so izkuš-
nje, zaradi katerih ste postali 
modri. Prosim vas, ne iščite 
več krivde pri sebi. Obkrože-
ni ste bili z ljudmi, ki so imeli 
drugačno energijo od vas in 
druge prioritete. Ostanite še 
naprej takšni, kot ste, saj ste 
taki najboljši. Topli, iskreni in 
igrivi. Vedno moramo verje-
ti v dobro, čeprav nas ljudje 
vedno znova razočarajo. Pre-
pričana sem (in tudi pogled v 
karte mi to potrjuje), da vaša 
prava ljubezen ni več daleč. 

Osebo seveda že poznate, 
zaradi nepojasnjenih razlo-
gov se je prekinil stik med 
vama, ampak on znova poi-
šče pot do vas. V drugi polo-
vici leta se vam bodo začela 
dogajati sama lepa prese-
nečenja in ne boste mogli 
verjeti, da se vse to dogaja 
ravno vam. Vsak enkrat pri-
de na vrsto in tokrat boste vi 
tisti, ki boste dobili vse tisto, 
kar ste čakali. Zaradi službe 
se ne obremenjujte, saj gre 
vse z istim ritmom naprej. 
Napredovanje imate v roku 
enega leta in bo res nepriča-
kovano. Glede sina si dela-
te velike skrbi. Eden dozori 
prej in drugi kasneje. Dobro 
ve, kaj hoče, in ko bo prišel 
njegov čas, se bo odločil za 
ljubezen in družino. Imel bo 
najmanj dva otroka. Dobre 
obete ima videti za delo v 

tujini in tukaj ga ne smete 
zadrževati, ampak mu daj-
te vso potrebno podporo. 
Življenjske partnerice še 
ne pozna, a prav kmalu se 
mu bo začelo »dogajati«. 
Včasih imate občutek, da je 
med vama kakšna zamera, 
a to ni res. Ima vas rad, vas 
podpira, danes in jutri, ter si 
iskreno želi, da bi bili srečni. 
Vaš odnos z možem se žal ne 
bo spremenil. Obtožbe so le 
njegov odraz, ker se počuti 
nemočnega, ker z vami ne 
more več tako manipulirati, 
kot mu je uspevalo v prete-
klosti. Na neki sončen dan 
boste zbrali pogum in odšli 
na svojo pot. To že dolgo 
veste, le čas do sedaj še ni 
bil pravi. Na koncu bo vse 
dobro, če še ni dobro, pome-
ni, da še ni konec. Srečno, v 
mislih sem z vami.

Alenka Brun

S
kladba Frajto-
nar'ca je prava 
stvar je nastala 
pred več kot dvaj-
setimi leti, pravi 

koroški harmonikar Boš-
tjan Konečnik, ki pa je na 
glasbeni sceni prisoten že 
skoraj trideset let. Najprej 
je bila pesem v narodno-za-
bavnih ritmih, njegova veli-
ka želja pa je bila, da ji doda 
nekaj modernega, saj je tudi 
sam poslušal veliko drugih, 
zabavnih glasbenih žanrov 
in v njih užival. Takrat se 
je na priporočilo Boštjana 
Podlesnika povezal z Marti-
nom Lesjakom in začela se 
je uspešna zgodba, ki traja 
še danes.

»V tistem obdobju, ko je 
nastala uspešnica Frajto-
nar'ca je prava stvar, sem 
igranja na harmoniko učil 
didžeja Boruta Vipotnika, ki 
je glasbo vrtel v takrat zelo 
popularni diskoteki Bro-
oklyn. Prosil sem ga, da jo 
zavrti in mi pove, kakšen bo 
odziv, glede na to, da harmo-
nika med mladimi ni bila 
tako priljubljena kot danes,« 
razloži Konečnik, kako je 
pesem našla pot v diskoteke 

in so jo obiskovalci dobro 
sprejeli. Tako je čez 14 dni že 
imel prvi nastop v diskoteki. 
»Tisto noč sem Frajtonar'ca 
je prava stvar zaigral vsaj pet-
krat,« se spominja harmo-
nikar. In od takrat je sklad-
ba priljubljena, v živo pa jo 
je Boštjan igral v skoraj vseh 
diskotekah in klubih po Slo-
veniji.

Za dvajseto obletnico je 
skladbo malo predelal in na-
stala je Frajtonar'ca je prava 
stvar 2021. Posneta je v dveh 
različicah: v narodno-zabav-
ni, v kateri slišimo tudi ben-
džo in saksofon, ter v remi-
ksu. Za aranžma sta poskr-
bela Martin Lesjak in Mike 
Orešar, glasba in besedilo pa 
sta Konečnikovo delo.

Tokratno priložnost pa 
je izkoristil tudi za zahva-
lo vsem, ki so ga in ga še 
vedno podpirajo na njego-
vi poti, prav posebno pa se 
je zahvalil Stojanu Auerju, 
ki je bil prvi, ki ga je pova-
bil na veliki oder. 

Tudi Boštjan Konečnik 
seveda komaj čaka, da bo 
lahko spet nastopal. 

FRAJTONARICA JE PRAVA 
IN PRILJUBLJENA
Pesem Boštjana Konečnika Frajtonar'ca je prava stvar je bila v začetku 21. stoletja velika uspešnica.  
Pravzaprav bi lahko rekli, da je bila tudi prelomna pesem, saj je harmoniki odprla pot v takratne 
diskoteke in klube ter inštrument tako približala mladini.

Boštjan Konečnik / Foto: osebni arhiv

Dne 14. aprila 2021 sta na Bledu sklenila zakonsko zvezo 
Benedict Jordan Maher in Teja Rojnik.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 14 deklic 
in 15 dečkov. Najlažja in najtežja sta bili deklici – prvi je 
tehtnica pokazala 2580, drugi pa 4180 gramov. Na Jese-
nicah se je v porodnišnici rodilo 10 dečkov in 3 deklice. 
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2840 gramov, najtežji 
pa je bil deček, ki mu je tehtnica ob rojstvu pokazala 4310 
gramov.

Novorojenčki

Andrej Sajovec iz Trboj je 20. aprila letos podal roko Abra-
hamu. Njegovi najbližji so mu voščili v skladu z aktualni-
mi ukrepi, prijatelji pa so poskrbeli za »mlaj« v slavljenče-
vem stilu: postavili so mu posebno kolo ... Andrej Sajovec 
je namreč med kolesarji, ne samo na Gorenjskem, tudi 
širše, znan kot eden najboljših serviserjev oziroma meha-
nikov koles, sam strasten kolesar, član društva Bam.Bi ... 
In nekje smo ujeli še, da so ga njegove sposobnosti servi-
siranja popeljale tudi že na olimpijske igre. »Še na mnoga 
leta, Andrej!« mu kličejo vsi, ki ga poznajo.

Kolesarski Abraham

Slavljenčevo posebno kolo ...
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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, 12. 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.

Gorenjski glas je res odličen časopis
Ima 74-letno tradicijo, izhaja vsak torek in petek, in ker ne izhaja vsak dan, ga lahko berete več dni. Prinaša novice 

iz vse Gorenjske, zato v njem čisto vsak bralec najde kaj zanimivega zase, saj je poln informacij, ki jih ni mogoče 

najti nikjer drugje. Del časopisa so številne občinske in tematske priloge, novice, zanimive zgodbe, intervjuji, 

osmrtnice, zahvale, križanka, strip in šale, ki vas bodo nasmejale.

Gorenjski glas je prijazen prijatelj, ki vas bo obiskoval dvakrat tedensko. Verjemite, da boste  

tako kot naši naročniki tudi vi komaj čakali, da se bo spet znašel v vašem nabiralniku.

Za naročilo in več informacij pokličite 04/201-42-41 vsak delovni dan od 8. do 15. ure  

ali pišite na narocnine@g-glas.si. Pridružite se naši veliki družini naročnikov!

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.
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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

Čokoladna rulada z jagodami
Čokoladna rulada z jagoda-

mi je odlična alternativa torti. 
Njena priprava je enostavnej-
ša, a po okusu je skoraj pov-
sem enaka torti. Pazljivi mo-
ramo biti le, da njeno pripra-
vo začnemo pravočasno, saj 
moramo pripravo kreme za-
četi že en dan prej.

Za pripravo čokoladne ru-
lade z jagodami potrebuje-
mo: za testo: 6 jajc, 4 žlice 
moke, 2 žlici kakava, 5 žlic 
sladkorja, 1 žličko pecilnega 
praška; za kremo: 5 dl slad-
ke smetane, 250 g temne čo-
kolade, 200 g svežih jagod; 
za navlažitev biskvita: 1,5 dl 
mleka, 2 žlici ruma.

Dan prej ali nekaj ur pred 
pripravo rulade se lotimo 
priprave kreme: Skupaj 
stopimo sladko smetano 
in čokolado. Ohladimo do 
hladnega v hladilniku. Ko 
imamo biskvit že priprav-
ljen, ohlajeno kremo nato 
stepemo tako, kot stepamo 
smetano. 

Priprava biskvita: Sku-
paj zmešamo moko, kakav 
in pecilni prašek. Rumenja-
ke in beljake ločimo, iz be-
ljakov stepemo čvrst sneg. 
Proti koncu stepanja snegu 
dodamo sladkor in stepamo 
naprej, da se sladkor razto-
pi. Od sedaj naprej mešamo 

le še z ročno metlico oz. spa-
tulo. Snegu in sladkorju pri-
mešamo rumenjake in nato 
še mešanico moke. Maso 
razporedimo na velik pe-
kač, prekrit s peki papirjem. 
Pečemo v pečici, segreti na 
170 °C, 10 do 15 minut. Pe-
čen biskvit prevrnemo na 
vlažno čisto kuhinjsko krpo 
ter mu odstranimo peki pa-
pir. Skupaj s krpo zavijemo 
v rulado in pustimo, da se 
ohladi. Ohlajen biskvit raz-
vijemo ter ga namočimo z 
mešanico vročega mleka in 
ruma. Premažemo ga s čo-
koladno kremo, del kreme 
pa prihranimo za kasneje. 

Po čokoladni kremi razpo-
redimo na lističe narezane 
jagode in vse skupaj zvije-
mo v rulado. Po vrhu rulade 

premažemo s preostankom 
čokoladne kreme. Rulado 
postavimo v hladilnik, da se 
ohladi.

Milena Miklavčič

Redkokdaj se zgodi, da bi 
se želel izpovedati tudi stori-
lec. Tisti, ki je s svojim rav-
nanjem povzročil veliko bo-
lečine bližnjim. Lojze je, ko 
me je poklical, prosil, naj ga 
ne obsojam, le poslušam.

»Bil sem nezakonski ot-
rok. Mojo mamo je fant, ki 
ga je imela rada, zapustil, ko 
je prišel od vojakov. Še prej 
pa je mene spočel. Z mamo 
sva se najprej preselila v Ško-
fjo Loko. Stari starši je niso 
mogli gledati, ker je bila za-
radi nezakonskega otroka v 
njihovih očeh ena navadna 
vaška kurba. Spomnim se, 
star sem bil tri ali štiri leta, 
da sva živela v nekem klet-
nem stanovanju starejše za-
sebne hiše. V sobi je bilo te-
mačno, skozi majhno okno 
je prihajalo komaj kaj svet-
lobe. Moralo je biti leta 1973 
ali celo 1974. Kopalnice nis-
va imela, tople vode prav 
tako ne. Umivala sva se v ko-
ritu, v katerem je lastnica, 
precej skopuška in zdrgnje-
na ženska, prala perilo. Za 
pralni stroj se ji je zdelo ško-
da denarja. Mami je za vsa-
ko 'žehto' še dodatno zara-
čunala porabo vode. Ko je šla 
mama v službo, sem se varo-
val sam. Igral sem se z lese-
nim vlakom in listal po knji-
žici Volk in sedem kozličk-
ov. V skodelici mi je pustila 

na krhlje narezano jabolko, 
skodelico mleka in kos kru-
ha. Kako sem preživel, da se 
mi ni kaj zgodilo, še danes 
ne vem.

Potem pa je mama spo-
znala nekega Marjana. Bil je 
velik možak, za dve glavi viš-
ji od mame. Že prvič, ko je 
prišel na obisk, me je vzel v 
naročje, me stisnil k sebi in 
me polizal po ušesu. 'Kako 
cortkan kebrček!' mi je re-
kel. Kmalu sva se preselila k 
njemu. Imel je svojo hišo, v 
kateri je živel z mamo. Vse 
je bilo novo, pospravljeno, li-
nolej po tleh se je svetil kot 
ogledalo. Spominjam se, da 
smo se sezuvali že pred vho-
dnimi vrati. Čevlje smo po-
tem dali v polivinilasto vreč-
ko in postavili na polico. Do-
bil sem veliko novih igrač, 
teta Francka, tako sem kli-
cal Marjanovo mamo, pa mi 
je pogosto spekla buhteljne.

Nisem še hodil v šolo, zde-
lo se mi je, da se imava z 
mamo lepo kot v raju. Edino 
to se mi je zdelo čudno, da 
je bila mama še zmeraj zelo 
zamorjene volje, zlepa se ni 
smejala. Včasih me je pobo-
žala po laseh, ne spomnim 
pa se, da bi me kdaj stisnila 
k sebi in me pocrkljala. Na-
mesto nje me je z nežnostmi 
zasipaval Marjan. Zlasti tak-
rat, ko mame ni bilo doma. 
Kadar je imel popoldanski 
'šiht', me je zjutraj, ko je 
mama odšla v službo, pova-
bil k sebi v posteljo. ''Kebr-
ček, prid' se mal' pogret'!'' 
mi je rekel. Sicer sem imel 
svojo sobo, precej veliko, 
a na drugi strani hodnika. 
Po stenah so bile slike kri-
ževega pota. Kot otroku so 
se mi zdele zelo grozljive, 
zato sem komaj čakal, da 
me Marjan pokliče. Zlasti 
pozimi, ko je bila še zarana 
trda tema. Zelo rad se je ig-
ral z mojim lulčkom, mi li-
zal ušesa, kasneje, ko sem 
se mu malo ''privadil'' pa še 

tam spodaj. Nič nisem imel 
proti. Njegovi dotiki so mi 
vzbujali ugodje. Že prvič ali 
drugič pa se je zgodilo nekaj, 
kar me je, četudi sem bil še 
otrok, na smrt prestrašilo. Iz 
kuhinje je prinesel nož, s ka-
terim je po navadi odiral zaj-
ce. Poslinil je dva prsta, po-
tem pa preveril, kako ostro 
je rezilo. Stal sem pred njim 
in radovedno buljil vanj. Ne-
nadoma me je zagrabil, me 
prijel za roko in potegnil po 
njej z rezilom noža. Tako 
sem se ustrašil, da sem se 
polulal v hlače. Rana niti ni 
krvavela. Morda zaradi stra-
hu? 'Če boš komu povedal za 
naju, ti bom naslednjič pre-
rezal vrat!'

Grozeče se mi je pribli-
žal, a ko je opazil, da se tre-
sem kot šiba na vodi, me je 
dvignil v naročje in me vse-
ga prelizal.

Obiskoval sem tretji ra-
zred, je mama izvedela, da 
ga ne bo več nazaj, da je nek-
je med Velenjem in Mislinjo 
doživel prometno nesrečo. 
Nisva imela avta, da bi ga šla 
obiskat. Čez kakšnih 14 dni 
je v bolnišnici umrl. Sam. 
Čeprav je naju teta Francka 
vabila, naj ostaneva pri njej, 
mama ni hotela. Niti ni vzela 
denarja, ki ji ga je teta ponu-
jala. Šele veliko kasneje, ko 
sem bil že odrasel, sem se 
začel spraševati, kaj pa, če je 
mama ves čas vedela, kaj je 
njen Marjan počel z menoj?!

Življenje je teklo dalje. V 
srednji šoli sem dobil štipen-
dijo, med počitnicami sem 
ves čas delal, tako da sva kar 
dobro shajala. Bil sem zad-
nja generacija, ki je še služila 
JLA. Ko sem se vrnil domov, 
še nisem imel dekleta, zato 
sem se odločil, da še malo 
študiram ob delu. Imel sem 
nekaj prijateljev, konec te-
dna smo ga 'sračkali' po raz-
ličnih veselicah in se zafrka-
vali z dekleti. Končno sem 
tudi jaz našel eno, ki mi je 

bila všeč. Z Melito sva se po-
ročila, rodili so se trije otro-
ci, dva fanta in hčerka. Med-
tem mi je umrla tudi mama, 
tako da sem imel samo njih. 
Temu primerno smo bili 
tudi povezani med seboj. Z 
ženo sva začela celo razmi-
šljati, da bi si nekje na hrva-
ški obali – njen ded bi nama 
odstopil kos zemlje – zgradi-
li vikend.

Potem pa se je zgodil en 
čisto navaden, mimobe-
žen trenutek, ko se je moje 
življenje sesulo v prah. Z 
ženo sva obiskala prijatelja. 
Poznala sva se že dolgo, ni-
koli pa se nisva družila sku-
paj z boljšimi polovicami. 
Zato tudi nisem vedel, da 
njegova žena dela z otroki, ki 
so bili spolno zlorabljeni. Ne 
spominjam se več, je bil do-
kumentarni film Deliver Us 
from Evil (Reši nas hudega) 
o irskem duhovniku Oliver-
ju, ki je v osemdesetih letih v 
severni Kaliforniji nadlego-
val in posilil okoli 25 otrok, 
predvajan na televiziji ali pa 
smo si ga ogledali na CD-ju. 
Vem le, da so se mi v tisti uri, 
ko smo buljili v ekran, zače-
li vračati spomini na otro-
štvo, na Marjana, na njego-
vo lizanje in igranje z mojim 
lulčkom. Doživel sem takšen 
šok, da vam tega ne morem 
povedati. Film me je dobe-
sedno sesul, uničil. Ne vem 
več, kako sem sploh pripe-
ljal domov, spominjam se le, 
da sem zaspal kar na kavču v 
dnevni. Do tistega večera sva 
imela z ženo normalno spol-
nost, po tistem se mi je vse, 
kar je bilo povezano z njeni-
mi dotiki, zagnusilo. V dese-
tih dneh sem precej shujšal, 
tudi osivel sem. Na ženino 
željo sem obiskal zdravnika, 
ta me je napotil do psihiatra. 
Žal pa je ta od mene zahte-
val, da moram težave reševa-
ti skupaj z ženo. Tega pa ni-
sem hotel …«

(Konec prihodnjič)

Iskreno mi je žal, a si ne morem pomagati, 1. del

Otroštvo, ki me je zaznamovalo

usode
V času prvomajskih praznikov je lahko na naši mizi tudi kakšna 
posebna ali malo drugače pripravljena jed. Mogoče dobite 
kakšno idejo.

Puranji zrezki s svežim sirom

Potrebujemo 4 puranje zrezke, sol, poper, olivno olje, 300 g 
paradižnika češnjevca, 150 g svežega kozjega ali kravjega sira 
in žlico sesekljanega peteršilja.
Zrezke oplaknemo, do suhega popivnamo in natremo s soljo 
in poprom. V ponvi, ki ima pokrov, segrejemo olje in položimo 
nanj zrezke. Pečemo jih 4 minute, vmes jih obrnemo. Para-
dižnik operemo, obrišemo, razpolovimo in damo k zrezkom. 
Pečemo 2 minuti. Sveži sir narežemo in razdelimo na zrezke. 
Ponev pokrijemo in pečemo še 5 minut, da se sir razpusti.

Krompirjevi ocvrtki z zelišči

Potrebujemo 5 krompirjev, 2 jajci, 5 žlic moke, 2 žlici parmezana, 
veliko skodelico sesekljanih zelišč (peteršilj, timijan, majaron, 
meta, melisa, rukola …), olje in začimbe.
Krompir skuhamo, olupimo, ohladimo in naribamo. Dodamo 
jajca, moko, parmezan, sol in na drobno zrezana zelišča. Dob-
ro pregnetemo, oblikujemo pogačice in jih spečemo v olju. So 
odlična priloga k mesnim in zelenjavnim jedem.

Radič s koromačem in pomarančo

Potrebujemo 2 glavici rdečega radiča, 2 gomolja koromača, 
šopek mlade čebule, 3 pomaranče, 30 g lešnikovih jedrc, 2 žlici 
jabolčnega kisa, 2 žlici gorčice, 5 žlic olja, sol, poper in 250 g 
puranjih prsi.

Očistimo in umijemo radič, koromač in mlado čebulo. Nekaj 
koromačevega zelenja prihranimo. Radič narežemo na tanke 
trakove, koromač na drobno naribamo, mlado čebulo zrežemo 
na obročke. Dve pomaranči olupimo in krhljem odstranimo 
tudi belo kožico. Z ostrim nožem krhlje filiramo – jim odstra-
nimo kožico. Iz tretje pomaranče iztisnemo za 6 žlic soka. 
Lešnike sesekljamo. Pomarančni sok, kis, gorčico in 4 žlice olja 
zmešamo v marinado. Solimo in popramo. Vso pripravljeno 
zelenjavo zmešamo v skledi z marinado. Meso splaknemo 
z mrzlo vodo, osušimo in narežemo na trakove. Popečemo 
jih na žlici olja, solimo, popramo in dodamo solati. Solato 
okrasimo s prihranjenim zelenjem koromača.

Čokoladni kolački z malinovo omako

Potrebujemo 300 g zmrznjenih malin, 70 g sladkorja, 200 g 
temne čokolade, 150 g masla, 120 g sladkorja v prahu, 4 jajca, 
20 g kakava v prahu, 50 g škroba, maslo in moko za modelčke.

Maline in sladkor zamešamo v kašo ter precedimo. Čokolado 
nalomimo na koščke in stopimo nad parno kopeljo. Maslo in 
100 g sladkorja v prahu kremasto stepemo. Vmešamo jajca, 
dodamo čokolado in kakav. Škrob presejemo in vmešamo. 
Modelčke namažemo z maslom in pomokamo. Vanje vlijemo 
testo in pečemo v pečici, ogreti na 160 °C, od 15 do 18 minut. 
Kolačke stresemo iz modelčkov, potresemo s sladkorjem v 
prahu in ponudimo z malinovo omako.



22 Gorenjski glas
ponedeljek, 26. aprila 2021ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
27. 4.

5/9 °C

Nedelja 
2. 5.

6/14 °C

Sreda 
28. 4.

Četrtek
29. 4.

Petek
30. 4.

Sobota
1. 5.

5/15 °C 7/16 °C 8/14 °C 6/12 °C

Ponedeljek 
3. 5.

Torek
4. 5.

Sreda
5. 5.

Četrtek
6. 5.

5/16 °C 4/18 °C 5/16 °C 5/17 °C

Komercialist v nabavi, m/ž (Šenčur) 
Razpisujemo prosto delovno mesto komercialist v nabavi, ki bo zadolžen za naro-
čanje blaga, skrb za dobavo, reklamacije in komunikacijo z dobavitelji. Pričakuje-
mo: V. do VII. stopnjo izobrazbe tehnične, ekonomske ali druge sorodne smeri, vsaj 
5 let izkušenj v nabavni službi oz. na podobnem delovnem mestu, aktivno znanje 
angleškega jezika, dodatno znanje nemškega ali italijanskega jezika je prednost. Ti-
nex, trgovska družba, d. o. o., Poslovna cona B 20, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 
11. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Vodja kakovosti, m/ž (Škofja Loka) 
Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom v mladem, 
motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja in dodatnega usposabljanja. 
Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 21. 5. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Dietni kuhar IV, m/ž (Radovljica) 
Obvezno znanje osnov dietetike, znanje s področja priprave zdrave prehrane sta-
rostnika, znanje HACCP, preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega varstva. Že-
leno je poznavanje področja priprave dietne prehrane, delo z računalnikom. Dom 
dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo 
do 30. 4. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Jesenice) 
Od vas pričakujemo: V. ali VI. stopnjo izobrazbe strojni tehnik, mehatronik, na-
tančnost in zanesljivost pri delu, odgovoren odnos do dela in usmerjenost h kako-
vosti izdelkov. Komag, d. o. o., Spodnji Plavž 14c, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 
21. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delovodja, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: organizacija, vodenje, koordinacija in 
nadzor podrejenih delavcev in operativne proizvodnje, vodenje proizvodne do-
kumentacije, izvajanje kontrole kvalitete izdelkov in dokumentov v proizvodnji, 
koordinacija in usklajevanje proizvodnih del z drugimi oddelki ... SIJ SUZ, d. o. o., 

Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 20. 5. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Asistent za marketing, m/ž (Lesce) 
Opis dela: priprava in izvedba marketinške strategije, priprava letnega plana ogla-
ševanja (jumbo panoji, tiskani oglasi, priprava člankov za objavo), upravljanje z vse-
bino in skrb za ažurnost spletne strani podjetja, upravljanje socialnih medijev pod-
jetja ... Veriga K.F., d. o. o., Alpska cesta 43, 1248 Lesce. Prijave zbiramo do 22. 5. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, čistilka, perica, likarica, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: II. ali III. stopnjo izobrazbe, pasivno znanje slovenske-
ga jezika, pasivno znanje enega tujega jezika ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 
99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 21. 5. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Kuhar, m/ž (Gorenja vas) 
Medse vabimo novega sodelavca za delovno mesto kuhar z najmanj tremi leti izku-
šenj na podobnem delovnem mestu. Redno plačilo glede na predhodne izkušnje, 
dodatki in ostali stroški povrnjeni skladno s kolektivno pogodbo za gostinsko de-
javnost. Klemenčič Petra, s. p., Poljanska cesta 104, 4224 Gorenja vas. Prijave zbira-
mo do 12. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, 
ki ji delo ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden Villa-
ge Bled išče novega sodelavca za delovno mesto kuhar. Plantea, d. o. o., Cesta Go-
renjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 21. 5. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajni logist, m/ž (Jesenice) 
Naloge in odgovornosti: opravljanje operativne in administrativne podpore pro-
dajno-nabavnim poslom, planiranje transporta in odprema blaga, sledenje dobav; 
delo v urejenem in kreativnem delovnem okolju, zaposlitev za nedoločen čas (s po-
skusno dobo 3 mesecev). Kalit, d. o. o., Stična 130, 1295 Ivančna Gorica. Prijave zbi-
ramo do 22. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž v Telekomovem centru (Kranj) 
Vaše delo bo: prodaja in trženje blaga in storitev, naročanje aparatov, dodatne 
opreme in promocijskega materiala ter reševanje reklamacij, opravljanje meseč-
ne in letne inventure trgovskega blaga, svetovanje in pomoč uporabnikom, vode-
nje blagajne, izdelava in arhiviranje prodajne dokumentacije, opravljanje admini-
strativnih del. Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Prijave zbira-
mo do 5. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Frizer stilist, m/ž (Kranj, Ljubljana ali Maribor)
Opis nalog: barvanje/koloristika – strokovno poznavanje in obvladovanje različnih 
tehnik modnega barvanja las; modno striženje – strokovno poznavanje in obvlado-
vanje različnih tehnik striženja; kreativno stiliranje pričeske – fenanje, kodranje, spe-
njanje; strokovna salonska nega las. dm drogerie markt, d. o. o., Litostrojska cesta 48, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 5. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

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

15
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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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

15112 strani

EUR

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.

27. 4. tor. Jaroslav, dan upora proti okupatorju 5.55 20.06

28. 4. sre. Pavel   5.54 20.07 

29. 4. čet. Robert   5.52 20.09          

30. 4. pet. Katarina   5.50 20.10

1. 5. sob. Jože, praznik dela  5.49 20.11

2. 5. ned. Boris, praznik dela  5.47 20.13

3. 5. pon.  Aleksander  5.46 20.14

Cerklje – V Sloveniji vsako leto gnezdi več kot dvesto parov 
belih štorkelj, največ v severovzhodnem delu države. Po letu 
2000 so se v večjem številu začele pojavljati tudi v osrednji 
Sloveniji. Pred gorenjsko zimo se skoraj vse vsako leto umak-
nejo v tople kraje in se potlej vračajo. Par štorkelj se je letos že 
deseto leto vrnil tudi na dimnik župnišča v Cerkljah. Strokov-
njaki sicer pravijo, da se praviloma prvi vrne samec in pripravi 
gnezdo za družico, a v resnici je tako, da tisti, ki prej pride, 
začne pripravljati gnezdo. Samica običajno znese do štiri jajca, 
mladiči pa rastejo vse do avgusta. Cerkljanska družina štorkelj 
je veliko pozornosti vzbudila predlani poleti, ko se je samica 
poškodovala, samec pa ni mogel sam skrbeti za štiri odrašča-
joče mlade štorklje. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije je takrat štorklje odpeljalo v zavetišče na Muti, kjer 
so pod nadzorom dr. Zlatka Goloba poskrbeli za poškodovano 
mamo in tudi vse štiri mladiče. Sredi avgusta predlani pa so 
jih pripeljali nazaj v Cerklje, kjer se jim je pridružil tudi oče 
štrk, ki je v tem času ostal v Cerkljah.   

Par štorkelj se je vrnil na dimnik župnišča

Štorklja na dimniku župnišča v Cerkljah

Bohinjska Bistrica – Da bi še spodbudili povpraševanje po 
lokalnih in izdelkih oziroma pridelkih in omogočili lažji dostop 
do njih ne le turistom, ampak tudi domačinom, so se v Bohinju 
odločili, da lahko tudi tamkajšnji občinski zavod za turizem 
opravlja dejavnost prodaje lokalnih izdelkov in pridelkov. V 
Bohinju so prepričani, da je za prihodnost ključno povezovanje 
turizma in kmetijstva, kar so poudarili tudi v spomladi sprejeti 
strategiji za razvoj kmetijstva, na eni od zadnjih sej pa so s 
tem namenom še spremenili odlok o javnem zavodu Turizem 
Bohinj. V okviru zavoda sicer že deluje Center za kakovost de-
stinacije Bohinj, ki izvaja tudi aktivnosti, povezane s promocijo 
in krepitvijo znamke KTZ Bohinjsko/From Bohinj. Z certifi-
katom Bohinjsko/From Bohinj, ki zagotavlja visoko kakovost 
in geografsko poreklo, sicer nagrajujejo pridelke, kulinarične 
izdelke, jedi in pijače, izdelke domače in umetnostne obrti ter 
izdelke sodobnega in industrijskega oblikovanja.

Lokalno dostopnejše tudi za domačine

Kranj – Jutri se začenja dobrodelna akcija Dobrodelno okrog 
Slovenije, v kateri bosta Dami Zupi in Alojz Poglavc v petih 
dnevnih etapah prekolesarila 1225-kilometrsko traso okoli Slo-
venije in na ta način ob sodelovanju kolesarjev, ki se jima bodo 
pridružili na poti, zbirala sredstva za nakup koles za otroke iz 
socialno ogroženih družin. Akcijo koordinira Slovenska karitas, 
organizatorji pa upajo, da se bo glavnima pobudnikoma prid-
ružilo čim več kolesarjev, ki se lahko karavani, katere pot bodo 
snemali in predvajali v živo, kjerkoli in kadarkoli pridružijo. 
Vsak kolesar bo povabljen, da daruje znesek v višini najmanj 
deset evrov, vsi drugi pa lahko sredstva prispevajo s SMS-spo-
ročilom ali na račun Slovenske karitas. Dobrodelna akcija, ki 
so jo lani izvedli prvič, se jutri začenja v Novem mestu, tretja, 
četrtkova etapa ture (Soča–Kranjska Gora–Jesenice–Radovlji-
ca–Kranj–Kamnik–Prevalje) pa je speljana tudi po Gorenjskem. 
Akcijo bodo povezali še z ozaveščanjem o celiakiji, neozdra-
vljivi bolezni, ki je posledica preobčutljivosti za gluten.

Jutri začetek akcije Dobrodelno okrog Slovenije
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ZAHVALA

Ob smrti naše drage mame, tašče, stare mame in prababice

Ane Potrebuješ
Jakcove mame iz Puštala

 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Posebej 

se zahvaljujemo g. župniku Mateju Nastranu za obiske, podeljene zakramente in lep 
pogrebni obred ter pogrebni službi AKRIS za skrbno pripravljeno pogrebno slovesnost. 

Zahvaljujemo se njeni osebni zdravnici dr. Adrijani Benković, docentki dr. Barbari Perić 
iz OI Ljubljana in Zdravstvenemu osebju Bolnišnice Jesenice za zdravljenje v času njene 

bolezni ter dr. Mateji Lopuh in njeni ekipi za vso pomoč v zadnjih dneh njenega življenja. 
Posebna zahvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno 

cvetje in sveče, predvsem pa za darove za maše in cerkev na Hribcu. 
Še enkrat Bog povrni vsem in vsakemu posebej! 

 
Vsi njeni

Ko odide velik človek, pride čas,
da v tihi žalosti slavimo njegovo 
polno življenje.

Umrl je

France Pibernik
(1928–2021), častni občan mestne občine Kranj

Za vedno se je poslovil veliki pesnik, pisatelj, esejist in slovstveni zgodovinar.  
Svoj neizbrisen pečat je pustil z bogatim literarnim in raziskovalnim delom  

ter poučevanjem na Gimnaziji Kranj.

Svojcem izrekamo iskreno sožalje.

Mestna občina Kranj

V SPOMIN

Miha Ravnikar
21. 10. 1997–26. 4. 2015

V vsej nemi bolečini srce še ni dojelo, da te nebo je vzelo. 
Nasmešek tvoj v nas ne bo zbledel, tvoj obraz nam v spominu 
večno bo živel. 

Vsi njegovi
Križna Gora, 26. aprila 2021

Vidimo tvoj obraz,
slišimo tvoj glas,
še korak nam je znan,
ko se sprašujemo zaman,
zakaj te več ni?

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: KUHARSKE 
MOJSTROVINE MALIH KUHARJEV, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 9. aprila 2021, so: Jure Štricelj iz Komende, ki prej-
me 1. nagrado (darilna kartica želja v vrednosti 15 EUR), Milena 
Vovko iz Naklega in Jelka Černilec iz Radovljice, ki prejmeta 2. 
in 3. nagrado (knjiga). Nagrajencem čestitamo!

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

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

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

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. 

NEPREMIČNINE
HIŠE
KUPIM

V Kranju kupim hišo z vrtom, lahko 
tudi stanovanje z vrtom, tel.: 031/449-
093 21001044

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PODARIM

OKENSKO krilo z žaluzijo, š. 70 x v. 
80 cm, tel.: 031/678-828  
 21001058

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PLINSKO peč z dimnikom, tel.: 
04/57-25-249, 041/556-964  
 21001055

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
031/812-210  
 21001054

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

JARKICE – rjave kokoši v začetku ne-
snosti, lastna vzreja. Dostavljamo po 
Gorenjski. Kmetija Šraj, Robert Šraj, 
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.: 
031/751-675 21001019

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. Era-
zem Stanonik, s.p., Log 9, Škofja Loka, 
tel.: 04/51-85-580, 041/694-285  
 21001057

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 21001056

BIKCA mesne pasme, starega do 10 
dni, in suhe bale sena, tel.: 041/841-
632 21001059

STORITVE
NUDIM

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

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.

IZLETI

V gore ob Gardskem jezeru
Kranj – Planinsko društvo (PD) Iskra Kranj od 25. do 27. junija 
vabi v gore ob Gardskem jezeru v Italiji. Izlet je namenjen tako 
planinskim pohodnikom kot tudi feratarjem, ogledali pa si 
boste tudi nekaj turističnih, zgodovinskih in naravnih zname-
nitosti. Pohodne ture bodo nezahtevne in bodo trajale od štiri 
do pet ur; primerne so za vse, ki imate splošno kondicijo za 
hribe. Ferate bodo kombinacija dobro uhojenih poti in manj 
zahtevnih ferat, katerih težavnost ne presega stopnje B. Pri-
jave z obveznim vplačilom akontacije sprejemajo do vključno 
ponedeljka, 31. maja, ali do zasedbe mest v hotelu in/ali na 
avtobusu. Dodatne informacije: TA Experience Slovenia, tel. 
041 723 832; Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 
009. PD Iskra še obvešča, da so zaradi še vedno trajajoče 
koronasituacije spremenili cilj izleta ob dnevu državnosti in 
bodo namesto prvotno načrtovanega planinskega izleta v Bo-
sno in Hercegovino obiskali gardske Dolomite.

OBVESTILA

Bralna urica
Pisateljica Nina Kosmač vabi, da se ji pridružite v soboto, 1. 
maja, ob 19. uri na bralni urici na aplikaciji Zoom (https://
us02web.zoom.us/j/85492357440#success).

Foto natečaj Moj Triglav
Ob 30-letnici naše države Gornjesavski muzej Jesenice vabi, 
da s fotografijami pokažete, kaj vam pomeni Triglav. Foto-
grafije zbirajo do 6. maja na e-naslov eva.schmitt@planin-
skimuzej.si, kjer boste dobili tudi dodatne informacije o po-
gojih sodelovanja. Izbranih 19 fotografij bodo razstavili ob 
30-letnici Slovenije pred Slovenskim planinskim muzejem.

Ljubljana – V ljubljanski galeriji Dessa je še do sredine maja na 
ogled razstava o arhitekturni delavnici, ki je nastala v sklopu 
projekta Arhitekture gorenjskih vasi. Predstavitev vključuje 
prostorske analize ter predstavlja predloge možnih prihodnjih 
ureditev javnih prostorov na Ovsišah pri Podnartu. Kot se je 
izkazalo skozi projekt, v katerem so bili ključni deležniki prav 
prebivalci vasi, je smiselno prostorski razvoj preteklih desetle-
tij, ki je večinoma vasi zgolj širil, usmeriti v dvig kvalitete javnih 
prostorov »med« posameznimi hišami, ugotavljajo avtorji 
razstave in delavnic. To so večinoma prostori ulic in redkih 
razširitev pred pomembnejšimi objekti, ki pa predstavljajo 
vezno tkivo vasi oz. vaške skupne površine. To urejanje pros-
tora mora nadgraditi obstoječe kvalitete – praviloma dediščino 
– in značilnosti posamezne vasi s sodobnimi funkcijami ter 
prostore prilagoditi današnji uporabi, so prepričani.

O Ovsišah tudi v Ljubljani
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Evropska komisi-
ja je v četrtek v Uradnem li-
stu objavila izvedbeno ured-
bo, s katero je Slovensko po-
tico na evropski ravni zašči-
tila kot zajamčeno tradicio-
nalno posebnost. Peke Slo-
venske potice s tem ni ome-
jila le na območje Sloveni-
je, pekli jo bodo lahko tudi 
v drugih državah, vendar 
bodo pri tem morali upošte-
vati potrjeno specifikacijo in 
za to pridobiti tudi certifikat.

Kot je ob tem dejal minis-
ter za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Jože Podgoršek, 
je potica zagotovo jed, ki naj-
bolje simbolizira praznični 
jedilnik Slovencev, v letu, ko 
je Slovenija evropska gastro-
nomska regija, pa postaja 
tudi ambasadorka Sloveni-
je v Evropi in v svetu. »Zaš-
čita je samo še dodatna po-
trditev in spodbuda, da ver-
jamemo v izvrstne sloven-
ske tradicionalne jedi,« je 
dejal minister in se zahva-
lil vsem, ki so pomagali pri 

zaščiti Slovenske potice, pa 
tudi vsem pridnim rokam, 
ki jo že leta in leta priprav-
ljajo.

Dogovor z Avstrijo

Vlogo za zaščito Sloven-
ske potice kot izdelka z za-
jamčeno tradicionalno po-
sebnostjo so že pred štirimi 
leti naslovile na ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije, GZS 
– Zbornica kmetijskih in ži-
vilskih podjetij in Obrtna 
zbornica Slovenije. Ministr-
stvo jo je na nacionalni rav-
ni zaščitilo decembra 2017, 
že kmalu zatem pa je vlogo 
za zaščito na evropski ravni 
poslalo tudi Evropski komi-
siji. V postopku zaščite na 
evropski ravni je slovenski 

vlogi ugovarjala Avstrija, ki 
je želela zaščititi svoje pro-
izvajalce, ki delajo potice s 
podobnima imenoma – Po-
tize in Putize. Slovenija in 
Avstrija sta se potlej dogovo-
rili, da avstrijski izdelovalci 
potic še naprej lahko upora-
bljajo ti imeni, saj je bil cilj 
Slovenije zaščititi ime Slo-
venska potica in ne Potica.

Potic veliko, Slovenska 
potica le ena 

Potica ima posebno mes-
to v slovenski kulinariki, je 
slovenska posebnost in zna-
menitost, skorajda nacional-
ni simbol, ki že stoletja kra-
si praznične mize Sloven-
cev. Razširjena je po vseh 
pokrajinah, razlikuje se po 
imenih, nadevih, vrstah te-
sta in tudi obliki. Poznanih 

je več kot sto različnih vrst, 
pri pripravi nadevov celo ve-
lja – kolikor potic, toliko re-
ceptov. Za razliko od teh po-
tic je zaščitena Slovenska po-
tica le ena, enotna po vrsti te-
sta, nadevih in obliki. Nare-
jena je lahko s petimi različ-
nimi nadevi: orehovim, ore-
hovim z rozinami, rozino-
vim, pehtranovim ali pehtra-
novim s skuto. Pečena mora 
biti v potičniku, ki zagotavlja 
pravilno obliko potice – ok-
roglo obliko z luknjo v sredi-
ni ter z gladkim ali pokončno 
rebrastim zunanjim robom. 
Imeti mora tri ali štiri zavoje, 
v večjih potičnikih ima lahko 
še en zavoj ali dva več. Naj-
manjšo dovoljeno velikost 
zagotavlja potičnik s spod-
njim premerom štirinajst 
centimetrov. Potresena je 
lahko s sladkorjem v prahu.  

Potica naša ambasadorka
Potica, ki najbolje simbolizira praznični jedilnik Slovencev, zdaj postaja tudi ambasadorka Slovenije v 
Evropi in v svetu. 

Slovenska potica je zdaj zaščitena tudi na evropski ravni. / Foto: arhiv MKGP

Vsi, ki želijo izdelovati 
zaščiteno Slovensko 
potico, se morajo za to 
prej certificirati, ostali 
pa še najprej lahko 
uporabljajo imena 
potica, orehova potica ... 
V Sloveniji se je doslej 
za peko Slovenske 
potice certificiralo šest 
izdelovalcev.

Bistrica pri Tržiču – Zaključena so dela pri zamenjavi zuna-
njega stavbnega pohištva na Domu Krajevne skupnosti (KS) 
Bistrica pri Tržiču. Skupna vrednost celotne investicije znaša 
nekaj čez 11 tisoč evrov. Občina Tržič je iz letošnjega proraču-
na prispevala nekaj manj kot deset tisoč evrov, dobrih 1.100 
evrov je za investicijo zagotovila tudi KS Bistrica pri Tržiču.

Investicija v dom krajevne skupnosti

Kranj – Družba Petrol je imela ob koncu lanskega leta nekaj 
manj kot 45,4 milijona evrov bilančnega dobička. Delničarji 
družbe so na četrtkovi skupščini potrdili predlog uprave in 
nadzornega sveta, da skoraj ves dobiček, razen 132.440 evrov, 
namenijo za izplačilo dividend v višini 22 evrov bruto na del-
nico. Delničarji bodo dividendo prejeli 6. avgusta.

Delničarjem Petrola dvaindvajset evrov dividende

Danes in jutri bo oblačno z občasnimi padavinami. Ohladilo 
se bo. Meja sneženja bo na okoli 1300 metrih nad morjem. V 
sredo bo oblačno in večinoma suho, popoldne se lahko pokaže 
nekaj sončnih žarkov. Spet bo topleje.

Jesenice – Na Jesenicah se zaključuje rekonstrukcija nadvoza 
nad železniško progo pri TVD Partizan Jesenice. Kot so sporo-
čili z Občine Jesenice, naj bi cesto predvidoma odprli 7. maja. 
Glavna cesta skozi Jesenice je bila zaradi obnove nadvoza za-
prta od novembra lani, odprtje je bilo sprva načrtovano konec 
maja, a je izvajalcu investicijo uspelo zaključiti že nekaj tednov 
pred rokom. Gre za državni projekt, investitor je Direkcija RS 
za infrastrukturo.

Cesto skozi Jesenice bodo odprli sedmega maja

Cesto so že asfaltirali, odprli naj bi jo sedmega maja.

Ljubljana – Zveza za tehnično kulturo Slovenije je v aprilu 
uspešno zaključila tudi državno tekmovanje iz znanja nara-
voslovja. V nalogah s področja biologije, kemije in fizike se je 
pomerilo 71 dijakov iz vse Slovenije. Največ znanja na vseh 
treh področjih naravoslovja je prikazal Brest Lenarčič, dijak 
prvega letnika Šolskega centra Rogaška Slatina, skupaj pa so 
sicer podelili 11 zlatih, 22 srebrnih in 99 bronastih priznanj. 
Najboljših šest tekmovalcev z državnega tekmovanja iz znanja 
naravoslovja se je uvrstilo tudi v ekipi, ki bosta slovenske barve 
zastopali na evropski olimpijadi eksperimentalne znanosti 
The European Olympiad of Experimental Science (EOES). Iz 
vsake države Evropske unije lahko tekmujeta po dve tričlanski 
ekipi, v eno od slovenskih ekip se je uvrstil tudi Nejc Sušnik 
iz Gimnazije Škofja Loka. Olimpijado bo tokrat med 9. in 14. 
majem na daljavo gostil madžarski Szeged. Ekipe se bodo po-
merile v znanju in v eksperimentalnem reševanju znanstvenih 
problemov s področja naravoslovja – biologije, kemije in fizike.

V olimpijski ekipi tudi Nejc Sušnik

Simon Šubic

Kranj – Gradbeno dovolje-
nje za gradnjo prve faze fe-
kalne kanalizacije na obmo-
čju Industrijske cone (IC) 
Laze, ki ga je Mestna občina 
Kranj (MOK) pridobila mar-
ca v ponovljenem postopku, 
je pred dnevi postalo pravno-
močno, so sporočili z MOK-
-a in napovedujejo, da bodo 
razpis za izbiro izvajalca ob-
javili predvidoma junija.

MOK si od leta 2014 pri-
zadeva za izgradnjo kana-
lizacijskega omrežja v IC 
Laze, za prvo fazo gradnje 
je leta 2018 že pridobila vsa 
soglasja in gradbeno dovo-
ljenje, na katero pa se je pri-
tožila okoljevarstvena orga-
nizacija Alpe Adria Green 
(AAG) v sodelovanju s Civil-
no iniciativo za zeleno Stra-
žišče, ki se zavzema za iz-
gradnjo kanalizacije od izli-
va do izvora. Ministrstvo za 
okolje in prostor je pritožbo 
zavrnilo, zato je AAG spro-
žil upravni spor na uprav-
nem sodišču, ki je postopek 
vrnilo na upravno enoto v 

ponovno odločanje. Marca 
letos je bilo gradbeno dovo-
ljenje vnovič izdano, zdaj je 
postalo pravnomočno.

V Lazah trenutno ni fekal-
ne kanalizacije, lastniki po-
slovnih objektov in stano-
vanj pa odvod fekalne vode 
rešujejo parcialno – večino-
ma imajo vsi greznice, kjer 
voda pronica skozi netesne 
stene. Gradnja kanalizacije 
je zato nujna, poudarjajo na 
MOK. Da je izgradnja pra-
va rešitev, so potrdile tudi 
ugotovitve vzorčenja in prei-
skave vode ter sedimenta na 
tem območju (potok Žabni-
ca), ki jih je opravil Nacio-
nalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, so dodali. 

Gradnja fekalne kana-
lizacije v Lazah bo dvofa-
zna: prva faza obsega grad-
njo kanalizacije in ostale in-
frastrukture v coni in izgra-
dnjo zadrževalnika pri Sor-
ški reki. V drugi fazi naj bi 
zgradili povezavo med za-
drževalnikom in obstoječo 
kanalizacijo na Ješetovi uli-
ci ter infrastrukturo od zadr-
ževalnika do Ješetove ulice.

Gradbeno dovoljenje  
za Laze pravnomočno


