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GORENJSKA

Načrt za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti
V javni razpravi je do 9. marca 
osnutek načrta zmanjševanja po-
plavne ogroženosti 2022–2027. 
Načrt prepoznava na Gorenjskem 
kot poplavno najbolj ogrožena po-
rečja Zgornje Save, Sore in Kamni-
ške Bistrice.
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GORENJSKA

Sprejemi olimpijcev
Slovenski olimpijci so na zimskih 
olimpijskih igrah v Pekingu osvoji-
li kar sedem medalj. Medalje so 
minuli konec tedna navijačem po-
kazali tudi gorenjski smučarski 
skakalci Peter Prevc, Cene Prevc in 
Lovro Kos. Povsod so ponosni na 
svoje olimpijce.

8

KMETIJSTVO

S komasacijo  
do večjih parcel
V katastrskih občinah Hraše, 
Moše in Smlednik so začeli koma-
sacijo 375 hektarjev kmetijskih 
zem ljišč in potrebna agromeliora-
cijska dela. Komasacija bo konča-
na do sredine leta 2024, agromeli-
oracija pa leto kasneje.

12, 13

ZADNJA

Košček ledenika se  
je vrnil pod Triglav
Staljeni košček ledu, ki je v akciji 
Misija: Triglavski ledenik v Peking 
pripotoval v Peking, odslej bogati 
zbirko Slovenskega planinskega 
muzeja. Tam bo še naprej opozar-
jal na globalno segrevanje in nje-
gove uničujoče posledice.

24

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Tudi jutri in v četrtek bo 
večinoma sončno, jutri bo 
še pihal severnik, v četrtek 
pa jugozahodnik.

–3/11 °C
jutri: večinoma sončno

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Osebe, ki so bile v 
visoko tveganem stiku z zbo-
lelim za covidom-19, niso 
več napotene v karanteno na 
domu, ostaja pa obveščanje 
stikov s strani okužene ose-
be in obveščanje prek aplika-
cije #OstaniZdrav za namen 
okrepitve preventivnega rav-
nanja, je pred dnevi odločila 
vlada. Velja tudi priporočilo 
o samotestiranju sedem dni 
po zadnjem tveganem stiku 
z okuženo osebo v skupnem 
gospodinjstvu. 

Vlada je prav tako odlo-
čila, da preverjanje pogoja 

PCT ni več potrebno, razen 
v zdravstvu, socialnovarstve-
nih storitvah in zaporih. V 
trgovinski, turistični ali dru-
gih storitvenih dejavnostih 
ne veljajo več omejitve dovo-
ljenega števila ljudi, načina 
priprave, prevzema, strežbe 
ali uživanja hrane in pijače, 
delovnega časa ... Prav tako 
se po novem sprošča delova-
nje diskotek in nočnih klu-
bov. »Pozivom gospodarstva 
smo tako prišli naproti v naj-
višji možni meri, kolikor je 
dopustila zdravstvena stro-
ka,« je povedal gospodarski 
minister Zdravko Počival-
šek. Meni, da je vlada glede 

sprostitve ukrepov »spre-
jela uravnotežen pristop, s 
katerim še vedno varujemo 
zdravje najbolj rizičnih sku-
pin ljudi, a obenem omogo-
čamo državljanom ponovno 
čim bolj normalno življenje, 
slovenskemu gospodarstvu 
pa poslovno okolje, v kate-
rem bo lahko učinkovito de-
lovalo.« Minister je pozval k 
nadaljnji odgovornosti: »Vi-
rus je še vedno med nami. 
Gospodarstvo bo lahko de-
lovalo le tako intenzivno in 
učinkovito, kot bodo zdravi 
zaposleni.« 

Ukinjene karantene, PCT le za izjeme
Vlada je odpravila karantene na domu. Razen v zdravstvu, socialnem varstvu 
in zaporih je odpravila tudi pogoj PCT ter brezplačno presejalno testiranje s 
hitrimi antigenskimi testi.

Splošni higienski ukrepi, kot je uporaba zaščitnih mask, ostajajo v veljavi. Slika je 
simbolična.  / Foto: Tina Dokl42. stran

Priloga:  loški glas

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški občin-
ski svetniki so aprila lani 
ustanovili Komisijo za pre-
učitev možnosti za ustano-
vitev Regijskega parka Kam-
niško-Savinjske Alpe, saj so 
se v javnosti znova pojavi-
le pobude po tovrstnem za-
varovanju. Komisija se je v 
minulih mesecih seznanila 
z razlogi preteklih neuspe-
lih poskusov ustanavljanja 
regijskega parka in prouči-
la različne možnosti za za-
ščito tega območja. Med čla-
ni komisije je bilo izraženo 
enotno stališče, da je treba 
območje Kamniško-Savinj-
skih Alp zaščititi in ohraniti.

Ustanovili bi krajinski park
Ker soglasja za ustanovitev Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe s strani vseh vpletenih občin 
s tega območja ni, si v Kamniku želijo za zaščito narave poskrbeti sami.

Na Kamniškem se nadaljuje iskanje možnosti za zaščito doline Kamniške Bistrice, Velike 
planine in drugih predelov Kamniško-Savinjskih Alp v občini.

Simon Šubic

Kranj – Zaposleni v vzgoji 
in izobraževanju so se prej-
šnji teden izrekli za izvedbo 
splošne stavke. Začela se bo 
9. marca, ko bodo šole in vrt-
ci zaprti, in bo trajala toliko 
časa, dokler ne bo sklenjen 
stavkovni sporazum, je na-
povedal glavni tajnik Sindi-
kata vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture Slove-
nije Branimir Štrukelj. Gla-
sovanja o stavki se je ude-
ležilo 40.729 zaposlenih. 

Za stavko se jih je izreklo 
37.248 oziroma 91,4 odstot-
ka. Zahtevajo plačilo pove-
čanih delovnih obremeni-
tev in ovrednotenje tveganj 
za zdravje v času epidemije 
covida-19 za vse zaposlene 
v vzgoji in izobraževanju, ki 
jim to pripada, ter zvišanje 
plač strokovnim delavcem, 
administrativnemu, teh-
ničnemu in računovodske-
mu osebju glede na že do-
govorjena zvišanja plač dru-
gim poklicnim skupinam v 
javnem sektorju.

Napovedali stavko 
v šolah in vrtcih
Stavka naj bi se začela 9. marca.

47. stran
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Knjigo prejme JANEZ MARENK iz Železnikov.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 4. februarja 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečko, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Martina Keržič iz Kranja. Nagrajenki čestitamo!

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Simon Šubic

Ljubljana – Volilni roki so za
čeli teči 14. februarja, od te
daj politične stranke določa
jo kandidatne liste, volivci pa 
lahko s podpisi izrazijo pod
poro posameznim listam. 
Na volilne komisije volilnih 
enot je tudi že možno vložiti 
kandidatne liste, zadnji dan, 
ko bo to še mogoče storiti, 
je 24. marec. Tedaj je tudi 
zadnji dan, ko se na upravni 
enoti še lahko podpiše obra
zec podpore listi kandidatov. 

Do 24. marca, ko se uradno 
začne predvolilna kampa
nja, so kandidati za poslan
ce Državni volilni komisiji 
(DVK) tudi dolžni sporoči
ti organizatorja volilne kam
panje in podatke o odprtju 
posebnega transakcijskega 
računa za volilno kampanjo. 
Prav tako do 24. marca voliv
ci, ki bodo na dan glasovanja 
začasno v tujini, lahko DVK 
sporočijo, da želijo glasova
ti po pošti ali na diplomat
skem predstavništvu.

Volilne komisije volilnih 
enot do 3. aprila sestavijo se
znam potrjenih list kandida
tov v volilni enoti po vrstnem 
redu, ki se določi z žrebom, 
in sezname kandidatov, o 
katerih se glasuje v posame
znih volilnih okrajih. Do 8. 
aprila DVK javno objavi se
znam list kandidatov po vo
lilnih enotah in sezname 
kandidatov, o katerih se gla
suje v posameznih okrajih, 
ter sezname kandidatur za 
volitve poslancev narodno
sti. Do 8. aprila lahko držav
ljani tudi vpogledajo v volil
ne imenike in zahtevajo po
pravke na volilni enoti.

Oskrbovanci domov za 
starejše ter volivci, ki so v 
bolnišnicah ali zaporu, lah
ko okrajni volilni komisi
ji do 13. aprila sporočijo, da 
želijo glasovati po pošti. Na 
enak način lahko glasuje
jo tudi invalidi, ki lahko po 
pošti glasujejo tudi stalno, 
če to sporočijo DVK.

Od 19. do 21. apri
la bo potekalo predčasno 

glasovanje na posebnih vo
liščih za predčasno glaso
vanje. Do 20. aprila mora
jo volivci, ki želijo glasova
ti na volišču v drugem ok
raju, to sporočiti okrajni 
volilni komisiji, na obmo
čju katere so vpisani v vo
lilni imenik. Do istega dne 
lahko volivci, ki se zaradi 
bolezni ne morejo osebno 
zglasiti na volišču, sporoči
jo okrajni volilni komisiji, 
da želijo glasovati na svo
jem domu. Prav tako do 20. 
aprila morajo volivci, ki ni
majo stalnega prebivališča 
v Sloveniji, pa želijo glaso
vati na volišču v Sloveniji, 
to sporočiti okrajni volilni 
komisiji ali DVK.

Javna volilna kampanja se 
konča 22. aprila, ko nasto
pi volilni molk. Volitve bodo 
potekale 24. aprila, dan kas
neje pa okrajne volilne ko
misije ugotavljajo izid gla
sovanja po pošti iz Sloveni
je. Do 2. maja bo potekalo 
ugotavljanje izida glasova
nja po pošti iz tujine.

Od 3. do 10. maja pote
ka postopek ugotavljanja 
končnega izida glasovanja, 
priprava in objava končne
ga poročila o izidu držav
nozborskih volitev. Do 9. 
maja DVK posreduje podat
ke o organizatorjih volilne 
kampanje računskemu so
dišču, organizatorji kampa
nje pa morajo odstraniti pla
kate in druge oglaševalske 
vsebine.

Novi sklic državnega zbo
ra se mora na ustanovni seji 
sestati 20 dni po izvolitvi, 
predsednik republike pa naj
pozneje v 30 dneh po kon
stituiranju državnega zbora 
predlaga kandidata za pred
sednika vlade. Najprej 48 ur 
in najkasneje v sedmih dneh 
po vložitvi predloga se opra
vijo volitve predsednika vla
de. Predsednik vlade najpo
zneje v 15 dneh po izvolitvi 
predlaga državnemu zboru 
imenovanje ministrov. Vla
da nastopi funkcijo, če sta 
imenovani več kot dve tretji
ni ministrov.

Roki, pomembni za izvedbo volitev 
Do rednih volitev v državni zbor nas ločita še dobra dva meseca. Preverili smo najpomembnejše roke 
za izvedbo volitev, ki jih je določila Državna volilna komisija. 

Še naprej so povsod v ve
ljavi higienski ukrepi, kot 
so razkuževanje, medoseb
na razdalja in uporaba zašči
tne maske na javnih krajih 
pa tudi v šolah. 

Ukinjeno je brezplač
no presejalno testiranje s 
hitrimi antigenskimi te
sti (HAGT) in hitrimi testi 
za samotestiranje. Državni 
proračun bo kril zgolj še te
stiranje HAGT za dejavno
sti, kjer se to še naprej zah
teva. Tudi pri vstopu v Slo
venijo ni več potreben pogoj 
PCT.

Delavci pravico do kratko
trajne odsotnosti zaradi bo
lezni do tri zaporedne dni v 
kosu, brez potrdila o upra
vičeni zadržanosti od dela 
lahko uveljavijo le še do 28. 
februarja. Delavec mora o 
kratkotrajni odsotnosti zara
di bolezni pisno ali elektron
sko obvestiti delodajalca prvi 
dan odsotnosti, za ta čas pa 
je upravičen do nadomestila 
plače, ki ga izplača delodaja
lec, ki nato zahteva refunda
cijo od Zavoda za zdravstve
no zavarovanje Slovenije.

Pri različici virusa omi
kron, kot navaja vlada in 
utemeljuje razloge za spro
ščanje ukrepov, so se opa
zne spremembe zgodile v 
razmerju števila potrjenih 
primerov in hudih potekov 

covida19 v primerjavi s 
predhodnim stanjem, po 
doseženem vrhu okužb v 
petem epidemičnem valu je 
pomembno padla tudi zase
denost navadnih bolnišnič
nih postelj in postelj na od
delkih za intenzivno terapi
jo. Število aktivnih prime
rov okužb v državi še naprej 
pada, po oceni Nacionalne
ga inštituta za javno zdravje 
jih je nekaj manj kot osem
deset tisoč, še na začetku fe
bruarja jih je bilo blizu dves
to tisoč. V nedeljo na primer 
so v državi potrdili nekaj več 
kot dva tisoč novih okužb, 
pred dvema tednoma več kot 

5500. Na navadnih oddelkih 
je bilo v nedeljo hospitalizi
ranih 728 bolnikov, od tega 
s covidom 305, zaradi covi
da pa 423. V oddelkih inten
zivne terapije se jih je zdravi
lo 113, od tega s covidom 10. 
Umrlo jih je še 19.

Tajništvo Slovenske ško
fovske konference je opo
zorilo na to, da je kljub uki
nitvi pogoja PCT pri izva
janju verskih obredov tre
ba zagotavljati splošne hi
gienske ukrepe (minimal
ni možni stik, medosebna 
razdalja, prezračevanje, raz
kuževanje rok). Obvezna 
je uporaba zaščitnih mask 

znotraj cerkva oziroma pro
storov, zunaj pa priporočlji
va, če ni mogoče zagotoviti 
1,5 metra medsebojne raz
dalje. Ljudsko in zborovsko 
petje v cerkvah je dovoljeno 
ob smiselnem upoštevanju 
navedenih pogojev, ravno 
tako obhajanje zakramen
tov spovedi, krsta, poroke in 
drugih bogoslužij. Cerkveni 
pogrebi so dovoljeni v skla
du z navodili komunalnih 
služb in predpisov vlade ter 
priporočil NIJZ. Vsaka ško
fija bo lahko pripravila tudi 
podrobnejša navodila in jih 
posredovala duhovnikom in 
vernikom.

Pogoj PCT le za izjeme
31. stran

V trgovinski, turistični ali drugih storitvenih dejavnostih ne veljajo več omejitve dovoljenega 
števila ljudi. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Banki Sloveni
je bodo 2. marca dali v ob
tok prve letošnje priložno
stne kovance – spominske 
kovance ob 150. obletnici 
rojstva arhitekta Jožeta Pleč
nika in zbirateljske kovance 
ob 150. obletnici rojstva sli
karja Matija Jame. Od spo
minskih kovancev bo na vo
ljo 991 tisoč kovancev nava
dnega sijaja po nominalni 
vrednosti dva evra in 2500 
kovancev v tehniki visoke
ga sijaja po ceni 16 evrov, 
od zbirateljskih kovancev pa 
750 zlatnikov po ceni 440 
evrov, 1250 srebrnikov po 50 
evrov, 50 tisoč dvokovinskih 
kovancev navadnega kova
nja po nominalni vrednos
ti tri evre in tisoč dvoko
vinskih kovancev v tehni
ki visokega sijaja po ceni 17 
evrov. V Banki Slovenije so 

letos pri prodaji numizma
tičnih izdelkov uvedli po
membno novost – možnost 
spletnega naročila. Za Pleč
nikove in Jamove kovance že 
sprejemajo naročila po sple
tnem obrazcu, od 2. marca 
dalje pa jih bo možno ku
piti na blagajniškem oken
cu Banke Slovenije ter v iz
branih poslovalnicah Dežel
ne banke Slovenije in v druž
bi Moro & Kunst. Spomin
ski kovanci so zakonito pla
čilno sredstvo v vseh drža
vah evrskega območja, zbi
rateljski kovanci pa le na ob
močju Slovenije.

Države, članice evrosiste
ma, bodo julija izdale tudi 
skupni spominski dvoevrski 
kovanec na temo 35. obletni
ce programa študentske iz
menjave Erasmus. V Ban
ki Slovenije pa so pripravili 
tudi zbirke evrskih kovancev 
z letnico kovanja 2022.

Kovanci v čast 
Plečniku in Jami
V Banki Slovenije se s priložnostnimi kovanci 
spominjajo 150. obletnice rojstva arhitekta Jožeta 
Plečnika in slikarja Matija Jame.

Mengeš – Na mengeškem pokopališču so se v soboto, 19. 
februarja, poslovili od Petra Krušnika, častnega občana občine 
Mengeš. V spomin nanj je Občina Mengeš v Kulturnem domu 
Mengeš odprla žalno knjigo, poklonili pa so se mu tudi na 
žalni seji, ki je bila 17. februarja.

Umrl je častni občan Peter Krušnik

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Zakon o dol
gotrajni oskrbi, ki se je za
čel uporabljati 18. januar
ja letos, je družinskim po
močnikom zvišal znesek 
delnega plačila za izgub
ljeni dohodek v bruto zne
sku 1,2kratnika minimal
ne plače v Sloveniji. Zakon 
o dolgotrajni oskrbi se sicer 
uveljavlja postopno, uskla
ditev plače oskrbovalca z 
751,77 evra na 1289,32 evra 

pa se je začela uporabljati 
mesec dni po objavi v Ura
dnem listu. Z letošnjim le
tom sredstev za družinske
ga pomočnika ne zagota
vljajo več občine, ampak dr
žavni proračun. Sredstva iz 
naslova neto izplačil, dav
kov in prispevkov v skup
ni višini 513.987,68 evra so 
bila 15. februarja zagotovlje
na 448 družinskim pomoč
nikom, ki so bili januar
ja upravičeni do pravice do 
družinskega pomočnika.

Višje nadomestilo 
družinskim pomočnikom



3Gorenjski glas
torek, 22. februarja 2022

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Urša Peternel

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Maša Likosar, Jasna Paladin, Urša Peternel, 
Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  

Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik;
stalni sodelavci: 

  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka 
pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj:  
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 
04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek, petek, od 8. do 15. ure, sreda od 8. 
do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih 
in petkih, v nakladi 17.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, Slovenske počitnice 
in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Tiskarsko središče d. o. o. / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 
/ Cena izvoda: torek 2,00 EUR, petek 2,20 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % 
popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od 
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

AKTUALNO info@g-glas.si

Odločitev vlade se od 
priporočil stroke za 
sproščanje protikoron-

skih ukrepov v teh dneh razli-
kuje le v postopnosti sprošča-
nja, vsi pa imamo isti cilj, kot 
je na sobotni popoldanski novi-
narski konferenci dejal minis-
ter za zdravje Janez Poklukar. 
To je vračanje v normalno in 
varno življenje. Odpravljene so 
karantene na domu, odprav-
ljen je pogoj PCT v trgovinski 
dejavnosti, industriji, gostin-
stvu, turizmu, skratka v vseh 
dejavnostih razen v koronsko 
najbolj kritični infrastrukturi, 
kot sta zdravstvo in socialno 
varstvo. Hitrega antigenskega 
testiranja in samotestiranja, 
ker od včeraj to ni več obvezno, 
ne krije več državni proračun 
(razen izjem). Ostajajo pa 
zaščitne maske tudi v šolah in 
poziv je že bil, da se te vsaj v 
šolskih razredih odpravijo. Še 
naprej nas bodo spremljali pre-
ventivni higienski ukrepi, kot 
so razkuževanje rok, prezra-
čevanje prostorov, upoštevanje 
medosebne razdalje ... Za zdaj 
torej še brez objemov.

Koronavirus kroji naša 
življenja že 23 mesecev in za-
gotovo lahko govorimo o pan-
demski izčrpanosti. O času 
negotovosti, strahu, odrekanja, 
takšnih in drugačnih osebnih 
zgodb, razumevanja in nera-
zumevanja ..., zame presenet-
ljivo še večji razdvojenosti v 
družbi, ki pa je na preizkušnjo 
ni dal človek, ampak virus. 
Kakšen bo izid iz epidemije, se 
sprašujem. Lekcija za vse nas?

Ne vemo še, kam v resnici 
plujemo. Ne vemo v resnici 
niti, ali je virus s svojo raz-
ličico omikron rekel zadnjo 
besedo in posledično ukrepi v 
njegovem zamejevanju. Vsaj 
upamo lahko, da jo je. Med 
pozitivnimi mislimi dneva, 
vsakega in še enega, ki pride, 
je: nikoli ne prenehaj upati.

Še bolj kot je s hitro spremi-
njajočimi se protikoronskimi 
odloki vznemirjala in nev-
znemirjala vlada – kakor za 
koga – je zdaj na preizkušnji 
osebna odgovornost. Resda v 
tem času počasi prehajamo 
iz epidemije v endemijo in 
je različica omikron, ki na 
srečo, če govorimo v trenu-
tnem času, izgublja svojo 
moč, še vedno prisotna. To 
je statistika številk, za ka-
tero so ljudje – in ki niti ni 
tako nedolžna. Ministra za 
zdravje še vedno skrbi zase-
denost bolnišnic s covidnimi 
bolniki, zaradi česar trpijo 
drugi redni programi. 

Nova normalnost je, da naj 
bi bil hitri test za samotesti-
ranje na koronavirus nujni 
del domače lekarne. Že stara 
normalnost pa, da če zbolimo, 
ostanemo doma.

Gospod minister, ne vem 
pa, če bi se povsem strinjala 
z vašim stavkom: »Skupaj 
smo uspeli.« Zagotovo pa je 
vaš stavek toliko pomenljiv in 
vreden, da gremo po tej poti 
naprej ... Z osebno odgovor-
nostjo in razmislekom, kako si 
želimo živeti, pa če rečemo – v 
novi normalnosti.

Sproščanje ukrepov

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Jasna Paladin

Domžale – Ministrstvo za 
javno upravo, ki ga vodi Bo-
štjan Koritnik, si storitve 
državne uprave želi še bolj 
približati državljanom, eden 
od projektov, ki bo to omo-
gočil, pa je tudi Virtualno 
okence upravnih enot. Od 
novembra ga poskusno uva-
jajo na dveh upravnih eno-
tah, in sicer v Domžalah in 
Ljutomeru. 

Kot je na novinarski kon-
ferenci pred dnevi pojasnil 
minister, so dosedanje iz-
kušnje dobre, zato so na mi-
nistrstvu začeli testno fazo 

projekta. Če bodo izkušnje 
iz te faze dobre, bodo virtual-
no okno v prihodnjih mese-
cih postopoma vpeljali tudi 
v redno delo drugih uprav-
nih enot pa tudi drugih dr-
žavnih organov, kot so cen-
tri za socialno delo, občine in 
podobno.

Nova storitev bo drža-
vljanom omogočila, da jim 
več ne bo treba fizično obi-
skati upravne enote, pač pa 
bodo lahko določene stori-
tve opravili po spletu tako, 
da bodo z javnim uslužben-
cem komunicirali z videok-
licem. V trenutni fazi pro-
jekta je na ta način mogoče 

pridobiti splošne informa-
cije, potrdila iz uradnih evi-
denc in opraviti poizvedbo o 
konkretnem postopku, ki ga 
za stranko vodi upravna eno-
ta. Državljani lahko po varni 
avdio-video povezavi v apli-
kaciji Microsoft Teams do-
stopajo do splošnih infor-
macij, različnih potrdil iz 
evidenc in informacij o fazi 
postopka. 

V prihodnje bodo storitve 
postopoma širili, med dru-
gim bo na ta način mogoče 
naročiti tudi osebne doku-
mente. »V naslednjih tednih 
in mesecih bomo tako na 
podlagi odzivov državljanov 

in uslužbencev upravnih 
enot nadgrajevali to rešitev 
tako v tehničnem kot tudi 
organizacijskem smislu. 
Pri tem bo seveda na prvem 
mestu varnost storitve. Dr-
žavljanke in državljane zato 
vabim, da skupaj z nami so-
oblikujejo to in številne dru-
ge spletne storitve javne 
uprave,« pa je k sodelovanju 
povabil minister za digitalno 
preobrazbo Mark Boris An-
drijanič.

Upravni enoti Ljutomer 
in Domžale, domžalsko 
vodi Marko Grujičič, sta do 
zdaj na ta način izvedli 24 
obravnav.

Virtualno okence upravnih enot
Na upravnih enotah začenjajo pilotni projekt Virtualno okence upravnih enot, v okviru katerega je 
mogoče določene storitve na upravnih enotah opraviti z videoklicem. Od novembra storitev poskusno 
izvajajo tudi na Upravni enoti Domžale.

Maša Likosar

Ljubljana – Evropska komi-
sija je marca lani predstavi-
la Digitalni kompas, ki med 
najpomembnejše cilje na po-
dročju digitalne preobrazbe 
uvršča zavezo, da ima do leta 
2030 vsaj osemdeset odstot-
kov odraslih Evropejcev naj-
manj osnovna digitalna zna-
nja. Slovenija je trenutno 
pod evropskim povprečjem. 
Le 55 odstotkov odraslih ima 
namreč vsaj osnovne digital-
ne kompetence, največji za-
ostanek beležimo pri starej-
ših od 55 let, saj jih ima zgolj 
32 odstotkov osnovne digi-
talne kompetence.

Zakon o spodbujanju digi-
talne vključenosti je prvi sis-
temski zakon pri nas, ki ce-
lovito ureja področje prido-
bivanja digitalnih veščin in 
znanj. »Z njim bomo doseg-
li, da bo imelo osemdeset od-
stotkov odraslih vsaj osnov-
ne digitalne kompetence že 
do leta 2028, torej dve leti 
pred rokom, ki ga je dolo-
čila Evropska komisija,« je 
na novinarski konferenci ob 
predstavitvi zakona dejal mi-
nister za digitalno preobraz-
bo Mark Boris Andrijanič.

Zakon zajema vse ključ-
ne družbene skupine, 

vključno z invalidi, in prvič 
definira različne stopnje di-
gitalnih kompetenc. V prvi 
vrsti omogoča pridobivanje 
osnovnih in naprednih di-
gitalnih veščin s pomočjo te-
čajev za mlade in starejše, 
omogoča možnost finanč-
nih spodbud za nakup tovr-
stne opreme, prispeva k di-
gitalizaciji šolskega proce-
sa, predvsem pa k odgovor-
ni ter varni rabi digitalnih 
tehnologij. »Že letos želi-
mo z digitalnim bonom v 
vrednosti 150 evrov poma-
gati vsem srednješolcem in 
študentom pri nakupu mo-
derne računalniške opre-
me. Prav tako bodo do digi-
talnega bona upravičeni vsi 
udeleženci subvencionira-
nih tečajev, ki so starejši od 
55 let,« je pojasnil minister 

Andrijanič in dodal, da želi-
jo starejšim od 55 let z zako-
nom omogočiti, da s pomoč-
jo brezplačnih tečajev prido-
bijo osnovne digitalne vešči-
ne, mladim pa bodo omogo-
čili brezplačne tečaje napre-
dnih digitalnih veščin, kot 
so programiranje, robotika, 
umetna inteligenca in digi-
talno podjetništvo. Upravi-
čenci bodo digitalne bone, ki 
jih bo mogoče združiti znot-
raj družine, lahko unovči-
li za nakup nove ali obnov-
ljene računalniške opreme. 
S pomočjo zakona bodo do 
moderne računalniške opre-
me lahko prišle tudi invalid-
ske in upokojenske organi-
zacije. 

Zakon med drugim dolo-
ča, da se vsaki dve leti opravi 
poglobljena analiza stanja, 

na podlagi katere se obliku-
jejo najprimernejši ukrepi 
za krepitev digitalnih veščin 
prebivalstva. »Letos ima-
mo na voljo dobrih 31 mili-
jonov evrov za subvencioni-
ranje tečajev digitalnih ve-
ščin in nakupa računalniške 
opreme. To je bistveno več 
sredstev, kot jih je bilo na vo-
ljo v prejšnjih letih,« je po-
vedal minister, ki pričakuje, 
da bo državni zbor zakon po 
nujnem postopku sprejel že 
marca. To bi pomenilo, da 
bi lahko upravičenci začeli 
unovčevati digitalne bone že 
maja. Prav tako bi lahko ta-
koj po sprejetju zakona obja-
vili javne razpise za subven-
cioniranje tečajev za mlade 
in starejše od 55 let, s čimer 
bi bili prvi brezplačni teča-
ji na voljo najkasneje jeseni.

Zdaj še digitalni boni
Vlada je nedavno sprejela predlog zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki med drugim 
napoveduje uvedbo tako imenovanih digitalnih bonov in subvencioniranih tečajev. 

Zakon v prvi vrsti omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo 
tečajev za mlade in starejše. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Z zakonom o 
spodbujanju digitalne 
vključenosti bi lahko 
že letos zagnali 
največji program 
e-opismenjevanja v 
zgodovini Slovenije.
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Mojstrana – V Slovenskem 
planinskem muzeju v Moj-
strani predstavljajo, kaj se 
zgodi, ko himalajski alpini-
sti snamejo rokavice. »Kot 
vemo iz njihovih knjig, se 
zgodi marsikaj, med drugim 
seveda tudi knjige. To je iz-
hodišče za razstavo, ki pred-
stavlja alpiniste, ki so sode-
lovali pri osvajanju osemti-
sočakov in so o tem tudi pi-
sali v svojih knjigah, s kate-
rimi so navdušili naslednje 
generacije alpinistov, tako 
kot so se tudi sami z gorami 
'zastrupili' ob branju knjig 
predhodnikov,« je povedal 
avtor besedil razstave dr. Jer-
nej Habjan. To velja za Nej-
ca Zaplotnika, avtorja ene 
same, a toliko bolj kultne 
knjige Pot. »Ob ogledu raz-
stave boste ugotovili, da je 
izdaja, ki jo najdete na svoji 
knjižni polici, samo ena od 
devetih izdaj te kultne knji-
ge. Poleg te uspešnice smo 
približali še preostalih 56 
knjig, v katerih je 28 sloven-
skih alpinistov opisalo svo-
je izkušnje z osemtisočaki. 

Ogledate si lahko, kako sta 
pisala 'medijska zvezdni-
ka' Tomo Česen in Tomaž 
Humar ter kako sta pisala 
vodji odprav Aleš Kunaver 
in Tone Škarja. Svoje knji-
ge žal nista dočakala Stane 
Belak - Šrauf in Pavle Koz-
jek – njuni avtobiografiji sta 

izšli posthumno. Predsta-
vljeno je tudi, da je zakonca 
Štremfelj k pisanju spodbu-
dil t. i. lockdown (zaprtje za-
radi epidemije covida-19), o 
čemer med drugim na raz-
stavi kot prva slovenska av-
torica tovrstne literature go-
vori tudi Marija Štremfelj v 
ekskluzivnem posnetku,« je 
pojasnil Habjan.

Kustosinja razstave Saša 
Mesec je povabila na ogled 
pisalnega stroja Nejca Za-
plotnika. Na tem stroju so 
nastali prvi osnutki roma-
na, ki ga je Zaplotnik za-
čel pisati, potem ko je že bil 
znan po svoji Poti in zlasti 
po tejle misli iz Poti: »Kdor 
išče cilj, bo ostal prazen, ko 
ga bo dosegel, kdor pa naj-
de pot, bo cilj vedno nosil v 
sebi.« Njegove misli so po-
gosto navedene tudi v tuji 
literaturi in zaradi številnih 

prevodov postajajo vse do-
stopnejše.

Razstava je nastala v okvi-
ru raziskovalnega projekta 
Alpinistična literatura (J6-
1808), ki ga financira Javna 
agencija za raziskovalno de-
javnost Republike Sloveni-
je. Vodja projekta in avtor 
besedil razstave je dr. Jernej 
Habjan, literarni teoretik z 
Znanstvenoraziskovalnega 
centra Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, ku-
stosinja je Saša Mesec iz Slo-
venskega planinskega mu-
zeja, oblikovalka razstave pa 
Barbara Bogataj Kokalj. »V 
okviru projekta smo izvedli 
tudi spletni kolokvij ob štiri-
deseti obletnici izida knjige 
Pot, ki je na ogled na kana-
lu Slovenskega planinskega 
muzeja na YouTubu,« je do-
dala kustosinja razstave, ki 
bo na ogled do 8. maja 2022.

Himalajski plezalci pišejo 
brez rokavic
Nova razstava v Slovenskem planinskem muzeju predstavlja alpiniste, ki so sodelovali pri osvajanju 
osemtisočakov in so o tem tudi pisali v svojih knjigah, s katerimi so navdušili naslednje generacije 
alpinistov, tako kot so se tudi sami z gorami »zastrupili« ob branju knjig predhodnikov.

Pisalni stroj Nejca Zaplotnika, s katerim je zapisal tudi znameniti stavek: »Kdor išče cilj, bo 
ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica – V začetku leta so 
v Radovljici potrdili novi ra-
zvojni program občine, ki do-
loča smer razvoja, ukrepe in 
najpomembnejše javne pro-
jekte v obdobju do leta 2030. 
Razvojni program je podla-
ga za načrtovanje občinskih 
proračunov ter delovanje ob-
činske uprave, javnih zavo-
dov in drugih deležnikov, ob-
čanom in investitorjem pa 
nakazuje smer želenega ra-
zvoja v tem desetletju.

Med razvojnimi izzivi, ki 
jih opredeljuje dokument, 
pa so demografske struktur-
ne spremembe, nove potre-
be različnih generacij, rav-
notežje med mestom in po-
deželjem, pritiski na okolje 
in naravo, nepozidana stav-
bna zemljišča in razvredno-
tena območja, izraba kmetij-
skih površin in sončne lege, 
obvladovanje rasti in razvo-
ja turizma, razumevanje po-
treb gospodarstva, promet 
in razvoj Alpskega letalske-
ga centra. 

Prihodnji razvojni model 
se tako osredotoča na med 
seboj povezane strateške ci-
lje: sodobne in dostopne jav-
ne storitve za vse genera-
cije, urejeno okolje za pre-
življanje prostega časa, traj-
nostno upravljanje prosto-
ra, narave in okolja, nizko-
ogljična občina, zelena turi-
stična destinacija, prostor za 
podjetne in ustvarjalne ljudi 
ter pametna in sodelujoča 
skupnost.

»Razvojni program stre-
mi k nadaljnjemu izboljše-
vanju kakovosti našega oko-
lja in bivanja vseh genera-
cij, pri čemer je predvide-
ni razvoj načrtovan trajno-
stno. Ukrepe bomo vklju-
čevali v občinski proračun, 
spremljali njihovo izvajanje 
in glede na kazalnike razvoj-
ni program, ki je zastavljen 
zelo ambiciozno, tudi prila-
gajali,« sprejem dokumenta 
komentira radovljiški župan 
Ciril Globočnik. 

Poudarja še, da program 
v veliki meri upošteva priča-
kovanja različnih segmen-
tov javnosti, ki so sodelo-
vali v leto dni trajajoči jav-
ni razpravi; v njegovo pri-
pravo je bilo vključenih več 
kot šeststo udeležencev. »V 
odgovorih iz široko zasno-
vane ankete se je pokaza-
lo, da je ocena počutja ozi-
roma kvalitete bivanja ob-
čanov zelo visoka. Zanimi-
vo je tudi, da prav zato ob-
čani ne želijo prehitrega ra-
zvoja, s čimer se lahko stri-
njam. Veliki premiki na ka-
teremkoli področju njuno 
pomenijo posledice na dru-
gih – v vrtcih, šolah, infra-
strukturi. Tudi tem željam 
občanov smo zelo prisluh-
nili in jih vključili v strate-
gijo,« je pojasnil župan, ki 
je prepričan, da prav zaradi 
temeljite priprave in široko 
zastavljene javne diskusije 
novi razvojni program tako 
občina kot občani ter orga-
nizacije in podjetja lahko 
vzamejo za svojega.

Radovljica ima nov 
razvojni program
Radovljica naj bi bila okolje, kjer je preprosto 
združevati bivanje z ustvarjalnim delom in 
zdravim življenjem. Župan se strinja z občani, ki 
si želijo postopen, ne hiter razvoj.

Približali so več kot petdeset knjig, v katerih je 28 
slovenskih alpinistov opisalo svoje izkušnje z osemtisočaki. 
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Urša Peternel

Jesenice – Letos mineva sto 
let od rojstva Pavleta Zidar-
ja, ki je bil rojen na Sloven-
skem Javorniku in je bil eden 
najplodovitejših slovenskih 
pisateljev. Na njegovi roj-
stni hiši na Dobravski cesti 
na Javorniku je spominska 
plošča, v avli Osnovne šole 

Koroška Bela pa stoji kip, ki 
ga je izdelal akademski sli-
kar Jaka Torkar, pisateljev 
prijatelj iz otroštva. V šolski 
knjižnici imajo tudi zbir-
ko Zidarjevih del. Na zad-
nji seji občinskega sveta je 
občinska svetnica Maja Oto-
vič na predlog nekaj kraja-
nov KS Slovenski Javornik - 
Koroška Bela dala pobudo, 

da se Osnovna šola Koroška 
Bela preimenuje v Osnov-
no šolo Pavleta Zidarja. 
Kot je dodala, je Zidar obi-
skoval prav šolo na Koroški 
Beli, poleg tega se dve jese-
niški osnovni šoli že ime-
nujeta po pisateljih (Osnov-
na šola Prežihovega Voran-
ca in Osnovna šola Toneta 
Čufarja).

Pobuda za imenovanje šole 
po Pavletu Zidarju
Skupina krajanov predlaga, da bi se OŠ Koroška Bela preimenovala.

Preddvor – Na februarski seji občinskega sveta Občine Preddvor 
je bilo pod točko razno zastavljeno tudi vprašanje, zakaj je vide-
ti, kot da se je gradnja vodovoda iz smeri Tupalič proti Možjanci 
ustavila. Prišlo naj bi do zamude pri dobavi vodovodnih cevi. 
Zaradi razmer se namreč pojavljajo težave pri dobavi materia-
lov, cene rastejo, določenega gradbenega materiala primanjku-
je, je v odgovoru na seji pojasnil župan Preddvora Rok Roblek. 
Kot so kasneje zapisali tudi na spletni strani občine, naj bi jih 
izvajalec obvestil, da bo dobavitelj omenjene cevi predvidoma 
dobavil sredi marca in takrat se bodo dela lahko nadaljevala. 
Širitev ceste na Možjanco pa bo potekala še kar nekaj časa. Ta 
teden naj bi začeli izvajati tudi dela na zahtevnejšem, skalnem 
terenu. Zapora ceste se tako s tem tednom podaljšuje za eno 
uro, potekala bo od 7. do 18. ure. Na občini še opozarjajo, da 
nekateri kot obvoz uporabljajo spodnjo gozdno pot, vendar se 
je treba zavedati, da gre pri tem za vožnjo na lastno odgovor-
nost. Obvoz je namreč urejen čez Štefanjo Goro.

Podaljšana zapora ceste med tednom

Gorje – Čebelarji Gorij in 
Bleda so pristopili k projektu 
Čebelarske zveze Slovenije in 
Zavoda za gozdove ob dnevu 
sajenja medovitih rastlin, ki 
bo 26. marca. Zavod namera-
va do leta 2030 posaditi dva 
milijona sadik, čebelarska 
zveza pa bo letos čebelarjem 
razdelila trideset tisoč sadik 
drevja in grmovnic. Čebelar-
ji Bleda in Gorij bodo sadike 
posadili okrog čebelnjakov in 
po degradiranih gozdnih ob-
močjih. Istočasno bodo na 
območju Gorij nad Grabčami 
obnovili gozd z novimi sadi-
kami iglavcev in listavcev. 

Čebelarsko društvo bo 
sadilo drevesa

Kamnik – Projektu zbiranja starih hišnih imen, ki ga izvaja Ra-
zvojna agencija Zgornje Gorenjske, se pridružuje tudi občina 
Kamnik. V prvi fazi bodo popisana hišna imena, starejša od 
osemdeset let, v naseljih krajevnih skupnosti Tunjice, Kam-
niška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik. Domačine s teh 
območij vabijo, da jim stara hišna imena sporočijo na telefon 
04/581 34 16 ali po e-pošti klemen.klinar@ragor.si.

Hišna imena bodo popisali tudi na Kamniškem
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 SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE A. T. LINHARTA RADOVLJICA
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica

razpisuje delovno mesto  

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in spremembe). 

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

Predvideni začetek dela bo dne 3. 7. 2022.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata 
bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mes-
tu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
SVET ZAVODA Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica, 
Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Prijavi je treba priložiti dokazila o: 
– izobrazbi, 
– nazivu, 
– opravljenem strokovnem izpitu, 
– opravljenem ravnateljskem izpitu, 
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
–  potrdilo o nekaznovanosti v skladu z določbami 107. A člena 

ZOFVI (da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in 
ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zo-
per spolno nedotakljivost) in

–  potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku v skla-
du z določbami 107. A člena ZOFVI (da zoper osebo pri nobe-
nem od sodišč ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila 
izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti).

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, zaželeno je, da predloži tudi kratek življe-
njepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zako-
nitem roku.  

Simon Šubic

Kranj – Direkcija za ceste je 
pred dnevi na semaforizira-
nem križišču na vrhu Gaš-
tejskega klanca na Laborah 
iz smeri Stražišča postavi-
la prometni znak za zavija-
nje desno ob rdeči luči. Gre 
za prvi tovrstni prometni 
znak v Kranju in tudi na Go-
renjskem. Na Mestni občini 
Kranj so sicer pojasnili, da 
so predlagali več lokacij za 
postavitev takšnega znaka, a 
so glede na smernice mini-
strstva za infrastrukturo za 
tako prometno signalizacijo 
neprimerna vsa križišča, na 
katerih so urejene tudi kole-
sarske steze in poti za pešce. 

Omenjeni prometni znak 
je precejšnja novost v Slove-
niji, zato mnogim voznikom 

še ni poznana. Lani spreje-
to prometno pravilo pravi, 
da je zavijanje desno ob rde-
či luči na semaforju dovolje-
no le na tistih semaforizira-
nih križiščih, kjer je poleg 
rdeče luči nameščena črna 
tabla z zeleno puščico, obr-
njena v desno. Voznik, ki se 
odloči, da bo zavil desno ob 
rdeči luči, se mora prepriča-
ti, da to lahko stori varno, to-
rej da je vozišče, na katero se 
vključuje, prazno. Pri tem 
svetujemo posebno pozor-
nost na morebitne pešce ali 
kolesarje. 

Opozoriti velja še, da je za-
vijanje v desno ob rdeči luči 
omogočeno, ni pa obvezno. 
Če se voznik ne počuti dovolj 
suverenega ob novem pravi-
lu, je bolje, da počaka zele-
no luč.

Novi znak na Laborah

Na novi znak na Laborah se vozniki še privajajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Medvode – Vajd je to funkci-
jo že opravljal, zadnji man-
dat pa je direktorica mag. 
Marjeta Tomšič Matić, dr. 
med. spec., ki se je prav tako 
prijavila na razpis. Prispe-
li sta dve pravočasni vlo-
gi, Svet zavoda Zdravstve-
ni dom Medvode pa je spre-
jel sklep, da se za direktorja 
imenuje dr. Vajd. Za soglas-
je so zaprosili občinski svet, 
ki ga je tudi podal.

»Na razpis za direktorja 
sem se prijavil po dveh man-
datih, ko sem Zdravstveni 
dom Medvode že vodil. V 
vmesnem času sem za šest 
let prevzel vodenje ene naj-
večjih zdravstvenih usta-
nov na primarnem nivoju: 
Zdravstveni dom Ljubljana 
– enota Center. Nabral sem 
nove izkušnje in ob razpisu 
v Medvodah začutil, da bi s 
pridobljenim znanjem, iz-
kušnjami in poznavanjem 
zavoda še lahko prispeval k 
razvoju primarne zdravstve-
ne dejavnosti v občini,« je dr. 
Rajko Vajd občinskim sve-
tnikom pojasnil svojo odlo-
čitev. V programu poudarja 
tri točke: »Zdravstveni dom 
Medvode je treba prenoviti 
in eden od glavnih ciljev je, 
da se spremenjenemu na-
činu primarnega osnovne-
ga zdravstva da nova oblika 
z zaposlenimi, ki so trenu-
tno v zavodu, ki delajo dob-
ro, kar se je izkazalo tudi v 

epidemiji. Zdravstveni dom 
Medvode je bil dobro voden, 
zaposleni niso odhajali, de-
lovno okolje je bilo takšno, 
da so se radi zaposlovali. 
Tudi prostorska stiska z od-
lično pridobljenimi progra-
mi nakazuje na to, da zdra-
vstveni dom potrebuje ob-
novo, prizidek. Ob ustre-
zni ureditvi delovnih pogo-
jev bi se nadaljevala, izbolj-
šala dobra klima, predvsem 
pa bi od tega nekaj pridobili 

uporabniki. Problem dvojne 
obravnave bi združili v eno-
ten tim. Čas je, da se ta oblika 
dela vzpostavi tudi v Medvo-
dah. Lahko bi bili eden prvih 
zdravstvenih domov, ki bi 
po letu 2010, ko so se uvedle 
referenčne ambulante, am-
bulante družinske medici-
ne zasnovali po tem kon-
ceptu. Drugi cilj je ustvar-
janje dobrih delovnih pogo-
jev. Upam, da bodo tudi pod 
mojim vodenjem takšni, da 

ne bo prišlo do fluktuacije 
osebja, kar je na splošno ve-
lik problem, ki ga Medvode 
nimajo – tudi na račun vo-
denja direktorice. Nasled-
nji cilj pa je informatizaci-
ja, dostopnost zdravstva za 
uporabnike. To je problem 
celotne Slovenije, ne samo 
Medvod.«

Poudaril je še, da je treba 
rešiti vse tri točke, ki si jih je 
zadal kot najpomembnejše. 
»Če nam bo to uspelo, bomo 
eden prvih zdravstvenih do-
mov, ki bodo ključno razbre-
menili zdravstveno osebje, 
ki pregoreva, povečali nji-
hovo zadovoljstvo, posledič-
no bodo zadovoljni tudi upo-
rabniki, saj se bo izboljšala 
kvaliteta storitve,« je zaklju-
čil dr. Vajd.

Vrača se Rajko Vajd
Občinski svet Občine Medvode je izdal soglasje k imenovanju mag. Rajka Vajda, dr. med. spec., za 
direktorja Zdravstvenega doma Medvode za mandatno dobo štirih let. 

Zdravstveni dom Medvode se srečuje s prostorsko stisko in njeno rešitev si je kot enega od 
ciljev zadal tudi novi direktor mag. Rajko Vajd, dr. med. spec. / Foto: Peter Košenina

Dr. Rajko Vajd: »Če nam bo uspelo realizirati vse tri 
zadane cilje, bomo eden prvih zdravstvenih domov, 
ki bodo ključno razbremenili zdravstveno osebje, ki 
pregoreva, povečali njihovo zadovoljstvo, posledično 
bodo zadovoljni tudi uporabniki, saj se bo izboljšala 
kvaliteta storitve.«

Marjana Ahačič

Radovljica – Občina Rado-
vljica in Fotografsko dru-
štvo Radovljica sta z izbo-
rom najboljših fotografij 

zaključila 13. fotografski 
natečaj Dogodki v občini 
Radovljica 2021. Na tokrat-
nem natečaju je sodelova-
lo devet avtorjev s skupaj 
201 fotografijo. Na temo 

dogodkov je sedem avtor-
jev prijavilo 162 fotogra-
fij, na dodatno razpisano 
temo Posegi v prostor ob 
nadgradnji železniške pro-
ge Podnart–Lesce pa prav 

tako sedem avtorjev 39 fo-
tografij.

Vse fotografije je pregle-
dala žirija, ki jo je vodil Si-
mon Krejan; podelili so šest 
nagrad in tri diplome. Za 
temo Dogodki v občini Ra-
dovljica je prvo nagrado pre-
jel Damjan Markovec za fo-
tografijo z naslovom Fred-
die Mercury, drugo nagrado 
Janez Resman za fotografi-
jo Za vsakdanji kruh in tre-
tjo nagrado Matjaž Klemenc 
za fotografijo Halo, pohi-
ti. Diplome so prejeli Mari-
jan Ješe (Po maši), Vida Mar-
kovc (Sanjski čebelnjak) in 
Jasim Suljanović (Start).

Na temo Posegi v prostor 
ob nadgradnji železniške pro-
ge je prvo nagrado prejel Vito-
mir Pretnar za fotografijo Ob-
nova oboka v predoru Globo-
ko, drugo Saša Slamnik za fo-
tografijo Od jutra do večera in 
tretjo nagrado Janez Resman 
za fotografijo Most in sneg sta 
nova, vlak ne.

Nagrade fotografskega natečaja

Zmagovalna fotografija na temo Posegi v prostor ob nadgradnji železniške proge je Obnova 
oboka v predoru Globoko, delo avtorja Vitomirja Pretnarja.
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Ljubljana – Ministrstvo za 
okolje in prostor je 9. febru-
arja v enomesečno javno raz-
pravo poslalo osnutek načr-
ta zmanjševanja poplavne 
ogroženosti za obdobje od 
2022 do 2027. Gre za drugi 
načrt zmanjševanja poplavne 
ogroženosti oz. za nadgra-
dnjo načrta iz leta 2017. Kot 
so pojasnili, so načrt poso-
dobili z najnovejšimi podat-
ki, pri pripravi so v večji meri 
upoštevali tudi vplive pod-
nebnih sprememb, sicer pa 
so ga pripravili tako, da nas-
lavlja obvladovanje poplavne 
ogroženosti v okviru 18 pore-
čij na 86 območjih pomemb-
nega vpliva poplav, ki so do-
ločena od leta 2019. Kot so 
navedli, bodo k zmanjše-
vanju poplavne ogroženos-
ti pripomogli predvsem šte-
vilni gradbeni protipoplavni 
ukrepi oz. projekti, ki jih pri-
naša načrt, vanj pa so zajeli 
tudi veliko negradbenih pro-
tipoplavnih ukrepov.

Ocenjujejo, da bo v šestle-
tnem obdobju za financi-
ranje ukrepov na voljo več 
kot milijarda evrov, kot 
vire financiranja pa so na-
vedli kohezijska sredstva, 
sredstva iz naslova načrta 
za okrevanje in odpornost, 
Sklada za vode, podnebne-
ga sklada, raznih mednaro-
dnih finančnih instrumen-
tov ter državnega in občin-
skih proračunov.

Osnutek načrta prepoz-
nava na Gorenjskem kot 
poplavno najbolj ogrožena 

porečja Zgornje Save, Sore 
in Kamniške Bistrice. Med 
ukrepi na porečju Sore za-
sledimo projekt izboljšanja 
poplavne varnosti Železni-
kov, ki že poteka in bo vklju-
čeval tudi gradnjo zadrževal-
nika pod Sušo, ureditve na 
Poljanski Sori na območjih 
Poljan, suhi zadrževalnik na 
Poljanski Sori nad Pustotni-
kom, zadržavalnika na Ra-
čevi v Žireh, ureditve ob Po-
ljanski Sori na območju Pu-
štala v Škofji Loki in naprej 
do sotočja s Selško Soro, ure-
ditve ob levem bregu Selške 
Sore in (skupne) Sore na ob-
močju Sorške ceste, proti-
poplavne ukrepe na Žabnici 

v Bitnjah, zadrževalnika 
Žabnica in Sorška reka …

Na porečju Zgornje Save 
med drugim predvidevajo 
ukrepe na območju Kokri-
ce, na Milki v Srakovljah in 
Žabljah, na Stražnici v Tene-
tišah in Pangršici, na Golni-
šnici na Golniku ter na Gori-
čici v Zalogu, Srednji vasi in 
Goričah, vzpostavitev novih 
lokacij in opreme za opozar-
janje v primeru visokih voda 
v zgornjem toku Save Dolin-
ke in Save Bohinjke, zmanj-
šanje poplavne ogroženosti 
Letališča Brnik ... V porečju 
Kamniške Bistrice so pred-
videli ureditve te reke od izli-
va do Domžal in od Kamnika 

do Radomelj, zmanjšanje 
poplavne ogroženosti v Ka-
mniku (Vrhpolje, Šmartno 
v Tuhinju, Mekinje ...), v ob-
čini Komenda, kjer so med 
drugim predvideni trije za-
drževalniki (na Tunjščici, 
Pšati in Knežjem potoku), 
območju pomembnega vpli-
va poplav v Cerkljah pa tudi 
v naseljih Zalog in Vašca … 

Osnutek načrta bo v javni 
obravnavi do 9. marca. Sle-
dila bo analiza pripomb, si-
cer pa poteka tudi postopek 
celovite presoje vlivov na 
okolje, so pojasnili na mini-
strstvu. Predvidevajo, da bo 
sprejet v drugi polovici letoš-
njega leta.

Načrt za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti
V javni razpravi je osnutek načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022–2027, ki predvideva  
za milijardo evrov ukrepov. Nanaša se tudi na porečja Zgornje Save, Sore in Kamniške Bistrice.

V osnutku načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti 2022–2027 so tudi protipoplavni 
ukrepi v Železnikih, ki jih že izvajajo. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj (MOK) te dni pospe-
šeno pregledujejo prispe-
le predloge za izvedbo pro-
jektov v okviru participa-
tivnega proračuna za leto 
2022. V njem je za inve-
sticije krajevnih skupnos-
ti (KS) namenjeno skup-
no 624 tisoč evrov. Prispe-
lo je 190 predlogov, koliko 
pa je dejansko izvedljivih, 
torej skladnih z zakonoda-
jo, v pristojnosti občine in 
so finančno ovrednoteni od 

2500 do 24 tisoč evrov ter 
ustrezajo drugim predpisa-
nim pogojem za uvrstitev v 
participativni proračun, pa 
bo znano še v tem tednu. O 
njih bodo na začetku mar-
ca lahko glasovali občanke 
in občani od 16. leta staros-
ti naprej. 

Ker se lahko pripeti, da v 
vseh 26 krajevnih skupno-
stih ne bodo porabili pred-
videnih sredstev (24 tisoč 
evrov na KS), se zastavlja 
vprašanje, kaj se bo z nepo-
rabljenim denarjem zgodi-
lo. Župan Matjaž Rakovec 

je pojasnil, da so o tem 
vprašanju že razpravljali na 
sosvetu za krajevne skup-
nosti, ki se srečuje pred 
vsako sejo mestnega sve-
ta. »Na nas je, da pomaga-
mo, da pridemo v vsaki KS 
do rešitve. Če pa v kateri KS 
sredstva ne bodo porablje-
na, gredo ta v občinski pro-
račun. Predsednice in pred-
sedniki KS so ob tem pre-
dlagali, da bi ta sredstva po-
rabili v participativnem pro-
računu za naslednje leto, o 
čemer pa seveda odloča me-
stni svet v okviru rebalansa 

proračuna za leto 2023,« je 
razložil župan.

Seznam predlogov pro-
jektov bo objavljen v febru-
arskih Kranjskih novicah 
in na spletni strani predla-
gaj.kranj.si. O izvedbi pro-
jektov bodo sicer z glasova-
njem odločali občani. Glaso-
vanje bo potekalo od 1. do 10. 
marca, ko bo lahko vsak ob-
čan, star 16 let in več, oddal 
svoj glas na spletnem mestu 
ali aplikaciji predlagaj.kranj.
si, od 7. do 10. marca pa bo 
na sedežu MOK možno tudi 
osebno glasovati. 

Kaj če denarja ne porabijo
Participativni proračun v Kranju: razkrivamo, kaj bodo storili s sredstvi, ki pripadajo posamezni krajevni 
skupnosti, a jih morda letos ne bodo porabili. 

Marjana Ahačič

Lesce – »Videvala sem ga 
skoraj vsak dan. Po naši uli-
ci je hodil, široko nasmejan, 
vedno si je vzel čas za nekaj 
besed, rad se je smejal in se 
šalil. Poleti je še mimo tudi 
po večkrat na dan v delovni 
obleki, v škornjih, včasih je 
pred seboj potiskal samokol-
nico. Z ženo Ančko sta ime-
la zunaj vasi v najemu nji-
hov, ki sta jo obdelovala z ve-
liko ljubeznijo. Nemalokrat 
mi je prinesel grah, solato, 
vedro 'bio krompirja', repe 
ali kaj drugega ...« začenja 
Ivanka Korošec eno od pri-
povedi – Feliks, vso srečo! – v 

svoji novi knjigi z naslovom 
Blizu in daleč.

Zbirka kratkih zgodb, ki 
je izšla malo pred novim le-
tom, je že četrto knjižno delo 
Leščanke, ki že več kot pet-

deset let objavlja svoje pri-
spevke v revijah in časopi-
sih, redno tudi v prilogi Go-
renjskega glasa, radovlji-
škem občinskem časopisu 
Deželne novice.

Začela je s krajšimi sestav-
ki v različnih revijah, sledi-
li so daljši podlistki (Izza de-
lovne mize) in potopisne re-
portaže s potovanj, potem pa 
so prišla na vrsto tudi knjižna 
dela (Poti v znano, Prepros-
to je najlepše, Majhna sem 
bila). Objavlja tudi v Ognjiš-
ču, Družini, Planinskem ve-
stniku in Vzajemni.

Njeno najnovejše knjižno 
delo je zbirka več kot šestde-
setih kratkih zgodb, razpore-
jenih v šest tematskih pogla-
vij, ki nosijo naslove Mama, 
Družina – otroci, vnuki, 

Starejši, Prazniki, Narava in 
Življenje, kot je avtorica na-
slovila zadnje poglavje.

Običajno so napisane na 
mah – in po izkušnjah so 
take tudi najboljše, razlo-
ži svoj ustvarjalni proces 
Ivanka Korošec. Kadar se 
popravljajo ali olepšujejo, 
niso več prave, se ji zdi ... Si-
cer pa pravi, da se običajno 
ljudje, ki jih opisuje v svojih 
zgodbah, »kar sami od sebe 
spravijo na papir«.

O naslovu svojega najno-
vejšega dela pa: »Zgodbe 
se morda dogajajo daleč od 
nas, a se nas vseeno dotakne-
jo, saj so nam vsaka po svo-
je blizu.«

Berta Golob v predgovoru 
h knjigi Blizu in daleč pravi: 
»Tako spleta besede v pripo-
vedi in sporočila tudi avtori-
ca vsakovrstnega življenjske-
ga drobirja, pa naj klije iz se-

menja kresnega večera ali 
iz njene vneme nad dogod-
ki dneva. Kamor spada na-
vadni vsakdanjik, pa tudi če 
ona prebira Nobelovo nagra-
jenko. Utišati šum tega bega-
vega sveta ni mogoče; na not-
ranji mir se moraš uglasiti 
sam ... Ona počne prav to.«

Knjiga je izšla pri založ-
bi Ognjišče, Koroščeva pa 
še za letos že napovedu-
je novo delo: knjigo planin-
skih zgodb, ki je, kot pravi 
avtorica, že sprejeta v pro-
gram za tisk pri založbi Pri-
mus. »Vendar imam v og-
nju še več želez, ki so rezul-
tat 'minulega dela'. A to so 
šele priprave, in kakor pravi-
jo Butalci: »Če bo špičasto, 
bodo vile, če bo široko, pa lo-
pata.« 

Ivankine zgodbe 
od blizu in daleč
Zbirka kratkih zgodb, ki je izšla malo pred novim 
letom, je že četrto knjižno delo Leščanke Ivanke 
Korošec, ki že več kot petdeset let objavlja 
svoje prispevke v revijah in časopisih, redno 
tudi v prilogi Gorenjskega glasa, radovljiškem 
občinskem časopisu Deželne novice.

Ivanka Korošec / Foto: Tina Dokl

Običajno so napisane na mah – in po izkušnjah so 
take tudi najboljše, razloži svoj ustvarjalni proces.
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Žiri – »Veseli me, da smo se 
danes srečali v domu starej-
ših, za katerega smo si v Ži-
reh prizadevali več desetletij 
in je rezultat truda vseh nas. 
Želim si, da bi stavba tudi v 
prihodnje živela z lokalno 
skupnostjo,« je zbrane v uvo-
du nagovoril župan Janez Ža-
kelj. V sklopu projekta, ki so 
ga prijavili na razpis ministr-
stva za delo, so namreč pred-
videli tudi koordinatorja, ki 
bo skrbel za povezavo lokal-
ne skupnosti z domom. Za to 
pa naj bi skrbeli tudi prosto-
voljci, člani akcijske skupine 
starosti prijazne občine Žiri, 
ki so jih minuli petek gosti-
li v domu. Ta je zaradi težav 
s pridobivanjem kadra sicer 
za zdaj še nenaseljen. Po be-
sedah direktorice doma Ma-
rije Tavželj bi za začetek de-
lovanja doma nujno potrebo-
vali vsaj tri zdravstvene tehni-
ke, ki morajo biti v domu pri-
sotni 24 ur na dan sedem dni 
v tednu. Za zdaj jim je uspe-
lo zaposliti le enega, ki v dom 
prihaja aprila, je pojasnila. 

Težave s kadri tako odmi-
kajo začetek sprejemanja sta-
novalcev v dom, kar je po be-
sedah Marije Tavželj stre-
sno tudi za njihove prihod-
nje uporabnike. Ta čas je 

na čakalno listo za sprejem 
v dom vpisanih 120 kandi-
datov, v domu pa je 12 za-
poslenih. »Zdravstvene teh-
nike je nemogoče dobiti, saj 
jih na splošno primanjku-
je, pri zaposlovanju tujcev 
pa je kup ovir,« je opozorila 
Marija Tavželj in dodala, da 
bi za to morali najti sistem-
sko rešitev na ravni države. 
Začasno rešitev v domu vidi-
jo v dnevnem varstvu za sta-
rejše, kar bi s sedanjimi za-
poslenimi lahko omogoči-
li že zdaj. »A za to bi morali 
dobiti ločeno koncesijo, pre-
veriti pa bi tudi morali, ali 

komu od že prijavljenih za 
sprejem v dom ustreza ta ob-
lika varstva.« 

V nadaljevanju so zbranim 
omogočili ogled sodobno gra-
jenega in opremljenega doma, 
v katerem je skupaj na voljo 
šestdeset postelj, od tega 42 v 
enoposteljnih sobah. Za osebe 
z demenco je predvidena eno-
ta v pritličju z neposrednim iz-
hodom na vrt, v kateri bo pros-
tor za dvanajst stanovalcev. V 
prvem in drugem nadstropju 
bodo sprejeli po 18 stanoval-
cev. V teh bivalnih enotah je 
dvakrat dvanajst enopostelj-
nih sob in tri dvoposteljne. V 

podstrešnem delu hiše pa bo 
lahko bivalo dvanajst stano-
valcev, in sicer v osem enopos-
teljnih in dveh dvoposteljnih 
sobah. Poleg lastnih kopalnic 
v sobah je v vsakem nadstro-
pju še skupna kopalnica ozi-
roma skoraj neke vrste velnes. 
V prvem nadstropju bo tudi 
prostor za fizioterapijo in am-
bulanto, ki jo bo prevzela Am-
bulanta družinske medicine 
Arcus Medici. Poleg skupne 
jedilnice v pritličju so jedilni-
ce še v vsakem nadstropju 
ob manjših opremljenih ku-
hinjah. Dom pa bo imel celo 
lastnega frizerja.

Začeli bi z dnevnim varstvom
V novem Domu starejših občanov SeneCura Žiri je bilo v petek srečanje akcijske skupine starosti 
prijazne občine Žiri, v sklopu katerega so pripravili tudi predstavitev in ogled novih prostorov doma.

V domu so v petek gostili člane akcijske skupine starosti prijazne občine Žiri. / Foto: Tanja Mlinar

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Na pobudo 
Svetovne zveze društev turi-
stičnih vodnikov (WFTGA) 
je 21. februar od leta 1990 
mednarodni dan turistič-
nih vodnikov. Na ta dan tu-
ristični vodniki organizira-
jo vodenja v po različnih lo-
kacijah, njihov namen pa je 
predstaviti dejavnost in pok-
lic turističnega vodnika. 

Škofja Loka je najbolje oh-
ranjeno srednjeveško mesto 
v Sloveniji s številnimi zna-
menitostmi, tako da imajo 
turistični vodniki o njem res 
marsikaj povedati in tudi po-
kazati. Tudi to je bil eden od 
vzrokov, da se je za vodenje 
po domačem mestu odločila 
Jasna Kejžar Hartman.

»Od mladega so me za-
nimale vse stvari, poveza-
ne z družboslovjem, že v 
gimnaziji so me zanimali 
tudi mnogi tuji jeziki. Prav 
tako rada potujem in vse 

to je povezano z opravlja-
njem dela turističnega vo-
dnika. Ravno ko sem se po-
dajala na samostojno pod-
jetniško pot, je bilo v Škofji 
Loki organizirano usposa-
bljanje za pridobitev licen-
ce turističnega vodnika in 
kmalu sem začela opravlja-
ti prva vodenja,« je povedala 

Jasna Kejžar Hartman, sicer 
po poklicu magistrica eko-
nomskih ved, ki je turistična 
vodnica že devet let. »Seve-
da se časi pred koronaviru-
som zelo razlikujejo od zad-
njih dveh let, saj je bilo vča-
sih obiskovalcev veliko več 
in prihajali so z vseh koncev 
sveta. Kaže, da je Škofja Loka 

tako zanimiva, da jo vsi naj-
dejo. Mnoge zanima zgodo-
vina, vsi so očarani nad sre-
dnjeveško veduto, zanima 
pa jih tudi sedanje življe-
nje v mestu,« je povedala Ja-
sna Kejžar Hartman, ki je po 
mestu redno vodila tudi do-
mačine, ki so se pred epide-
mijo vsako soboto dopoldne 
lahko udeleževali odprtega 
vodenja po Škofji Loki. 

»Zanimivo je, da svoj do-
mači kraj mnogi najslabše 
poznajo. Ko gremo na izle-
te v tujino, nas zanima mar-
sikaj, v domačem kraju pa 
marsičesa ne opazimo,« je 
tudi povedala Jasna Kejžar 
Hartman, ki je bila vesela, 
da je bilo med domačini in 
obiskovalci iz bližnjih kra-
jev minulo soboto za voden 
obisk Škofje Loke veliko za-
nimanja. »Stanje se poča-
si izboljšuje in upam, da bo 
kmalu podobno, kot je bilo 
pred leti,« je še povedala Kej-
žar Hartmanova.

Spoznavali so domače mesto
Včeraj je potekal mednarodni dan turističnih vodnikov, tudi po različnih krajih na Gorenjskem pa so bila 
minule dni zato organizirana brezplačna turistična vodenja, ko so zlasti domačini spoznavali svoj kraj in 
njegove znamenitosti. Tisočletna Škofja Loka skriva mnoge zanimive zgodbe.

Škofja Loka je zanimiva za številne tujce, s pomočjo 
turističnih vodnikov pa o njej marsikaj novega lahko izvedo 
tudi domačini.

»Ustanavljanje zavaro-
vanega območja narave je 
zelo občutljiva tema, ki ter-
ja premišljen pristop in pot-
rebno je soglasje vseh ob-
čin območja Kamniško-Sa-
vinjske Alpe, predvsem pa 
je potrebno soglasje prebi-
valcev tega območja. Trenu-
tno popolnega konsenza za 
ustanovitev regijskega par-
ka med občinami in prebi-
valci območja ni, zato aktiv-
nosti za ustanovitev regij-
skega parka v tem trenutku 
niso smiselne. Poznamo več 
kategorij zavarovanja, med 
drugim tudi krajinski park, 
pri katerem bi Občina Ka-
mnik lahko samostojno vo-
dila postopke,« je delo komi-
sije povzela Barbara Strajnar 
in dodala, da so se člani na 
ogled dobre prakse odpravili 
na strokovni obisk Notranj-
skega regijskega parka, ki 
ga je leta 2002 samostojno 
ustanovila Občina Cerknica. 

Na podoben način bi neod-
visno od ostalih občin k zava-
rovanju narave lahko pristo-
pila tudi Občina Kamnik, pa 
je dejal predsednik komisije 
Žan Potočnik, sicer član opo-
zicijske LMŠ. »Na delu ob-
močja, kjer bi želeli bolj za-
ščititi naravo, kot na primer 

na območju velikoplaninske 
planote in doline Kamniške 
Bistrice, je smiselna ustano-
vitev krajinskega parka. Ta 
korak pa je mogoč le ob po-
polnem konsenzu vseh čla-
nov občinskega sveta in žu-
pana. Do prebivalcev in de-
ležnikov v tem prostoru lah-
ko pristopimo le z enotnim 
nastopanjem in odprtim so-
delovanjem. Mislim, da lah-
ko zadeve pripeljemo do na-
predka. Vsi se zavedamo, da 
je to območje prekrasno in ga 
bo treba na nek način zašči-
titi. Kar se zadnja leta doga-
ja v dolini Kamniške Bistrice, 
ni nikomur v ponos. Zadeva 
je prišla tako daleč, da smo 
pred ključnim trenutkom, ko 
bo treba nekaj storiti. Kolegi 
v komisiji smo tvorni za so-
delovanje in smo si bili zelo 
enotni. Deležniki bodo zade-
ve lažje sprejeli, če sami dolo-
čimo pravila ravnanja,« je de-
jal in si zaželel politično eno-
tnost, ki je osnova za nadalj-
nje korake. 

Svetniki so na februar-
ski seji v zvezi s to tematiko 
sprejeli dodatni sklep, in si-
cer so komisijo zadolžili, da 
nadaljuje svoje aktivnosti in 
preveri zainteresiranost de-
ležnikov v občini Kamnik 
za vzpostavitev krajinskega 
parka.

Ustanovili bi 
krajinski park
31. stran

Jasna Paladin

Domžale – Glavno nagra-
do mesta Domžale je na le-
tošnjem 16. Festivalu gor-
niškega filma, ki je potekal 
od 14. do 19. februarja, pre-
jel ameriški film Po Antark-
tiki, film o neverjetni zgod-
bi legendarnega polarne-
ga raziskovalca Willa Ste-
gerja, ki je tako postal veli-
ki zmagovalec festivala. Po-
leg glavne nagrade je festi-
valska žirija (sestavljali so 
jo poljska režiserka Eliza 
Kubarska, bosanski film-
ski ustvarjalec Zehrudin 
Isaković in slovenski alpi-
nist Milan Romih) med 29 

filmi v tekmovalnem pro-
gramu nagradila tudi naj-
boljše v posameznih kate-
gorijah: najboljši plezal-
ni film je Stena – vzpon do 
zlata, ki prikaže vzpon Ja-
nje Garnbret do olimpijske-
ga zlata. Nagrado za najbolj-
ši alpinistični film je prejel 
slovaški film Daulagiri je 
moj Everest, najboljši film 
o gorski naravi in kulturi 
je postal kitajsko-avstrijski 
dokumentarec Snežni leo-
pardi in prijatelji, v katego-
riji gore, šport in avantura 
je slavil ameriški film Link 
Sar, nagrado za najboljši 
kratki film pa je prejel ame-
riški film Action Directe.

Zmagovalec Po Antarktiki
Festival gorniškega filma se je zaključil s 
podelitvijo nagrad najboljšim filmom.

Kamnik – Proračunska rezerva Občine Kamnik v višini 180 
tisoč evrov bo tudi letos namenjena sanaciji naravnih nesreč, 
predvsem zemeljskih plazov. Za preventivne ukrepe na vo-
dotokih je namenjenih 30 tisoč evrov, do 40 tisočakov bodo 
namenili za sanacijo zemeljskega plazu Žaga–Podstudenec, 
do 60 tisoč evrov sanaciji zemeljskega plazu nad javno potjo 
na Županjih Njivah, do 30 tisoč evrov za sanacijo zemeljskega 
plazu pod cesto v Zagorici nad Kamnikom in 20 tisočakov 
za sofinanciranje zemeljskih plazov na zasebnih kmetijskih 
površinah.

Proračunska rezerva za plazove in vodotoke
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Radovljica, Moravče, Kranj, 
Kranjska Gora, Zgornje Gor-
je – V nedeljo so se v Pekin-
gu na Kitajskem končale 
zimske olimpijske igre. Za 
slovenske športnike so bile 
druge najuspešnejše doslej. 
Osvojili so kar sedem medalj, 
več le v Sočiju pred osmimi 
leti. Olimpijke in olimpijci 
so že v domovini. Drugi ura-
dni sprejem zanje pod okri-
ljem Olimpijskega komiteja 
Slovenije je bil v petek zve-
čer v Kranjski Gori. Največ 
pozornosti je bilo namenje-
ne smučarskim skakalcem 
– zlatemu in srebrnemu Pe-
tru Prevcu in Timiju Zajcu 
ter srebrnima Lovru Kosu in 
Cenetu Prevcu, ki so preje-
li tudi denarne nagrade. Do-
mačini so še posebno poz-
dravili olimpijce iz Zgornje-
savske doline, med katerimi 
se je najbolj izkazala alpska 
smučarka Meta Hrovat, sed-
ma v veleslalomu. Spreje-
me so olimpijcem pripravi-
li tudi v domačih okoljih. Ve-
selo je bilo tako tudi na Go-
renjskem.

Petra Prevca pozdravili  
v Radovljici

V četrtek popoldan so Pe-
tra Prevca sprejeli v Radovlji-
ci, kjer dobitnik dveh olimpij-
skih medalj v Pekingu zadnjih 
nekaj let živi z družino. »Ve-
sel sem, da vidim toliko mla-
dih ljudi in ljudi vseh genera-
cij. Še enkrat se je pokazalo, 
da šport povezuje,« je zbrane 
nagovoril Prevc, ki je s skup-
no štirimi olimpijskimi me-
daljami postal najuspešnejši 
slovenski moški zimski olim-
pijec. V Radovljici so nanj zelo 
ponosni, je na sprejemu pou-
daril župan Ciril Globočnik, 
prav tako pa tudi na vse dru-
ge olimpijce, ki živijo v občini. 
Čestital je tudi Jakovu Faku, ki 
se v domače Lesce iz Pekinga 
v četrtek še ni vrnil. Kot pra-
vi župan, takšne koncentraci-
je olimpijskih kolajn ni nikjer 
drugje v Sloveniji, športniki 
iz radovljiške občine jih ima-
jo namreč kar 16, kar je tretji-
na vseh olimpijskih odličij v 
Sloveniji. Ob številnih navija-
čih sta Petra Prevca pozdravi-
la še dva radovljiška olimpij-
ca – alpski smučar Jure Fran-
ko, prejemnik srebrne me-
dalje na olimpijskih igrah v 

Sarajevu leta 1984, je svoje 
čestitke sporočil pisno, v živo 
pa smučarski skakalec Franci 
Petek, svetovni prvak in prvi 
zastavonoša v zgodovini sa-
mostojne Slovenije na zim-
skih olimpijskih igrah leta 
1992 v Albertvillu. Župan je 
Petru Prevcu izročil zlatnik in 
srebrnik, izdana ob 250. oble-
tnici rojstva Antona Tomaža 
Linharta. 

V Moravčah pričakali 
Lovra Kosa

V četrtek zvečer je bilo ve-
selo v Moravčah, kjer so pri-
čakali svojega skakalnega ju-
naka Lovra Kosa, srebrne-
ga z ekipne tekme. Zbrane 
so nagovorili župan Občine 
Moravče dr. Milan Balažic, 
Žiga Mandelj, Lovrov trener 
v SSK Ilirija, Igor Medved, 
glavni trener moške B-ekipe, 
katere član je Lovro, ter nje-
gova prva trenerja Janez Pra-
šnikar in Matej Novak iz Ska-
kalnega kluba Moravče. Igra-
la je Pihalna godba Morav-
če, pričakale so ga mažoretke 
Moravške Lilije, njegovi pri-
jatelji in sošolci pa so se pose-
bej za to priložnost povezali v 
ansambel Fantje z dveh bre-
gov. Manjkali niso niti ga-
silci Gasilske zveze Morav-
če. Lovro je bil ob prihodu vi-
dno ganjen. »Neverjetno, da 
se je zbralo toliko ljudi, ki me 
podpirajo. Vrhunsko. Zelo 
sem vesel tega sprejema,« je 
bil dobre volje. Iz rok župa-
na je prejel tudi darilo. »Naše 
srce bije zate, si naš junak, 
Moravčan od glave do peta. 
Naj te tudi naprej spremlja 
sreča. Iz srca ti želimo novih 
uspehov,« je med drugim de-
jal dr. Balažic. V Moravčah so 
se pred leti že veselili skakal-
nih uspehov skupaj s Primo-
žem Peterko. 

Peter in Cene Prevc  
na Mestni občini Kranj

V petek dopoldan so spre-
jem za Petra in Ceneta Prev-
ca pripravili na Mestni občini 
Kranj. Oba sta namreč člana 

SK Triglav Kranj. Zanimi-
vo, da sta Peter zlato in sreb-
ro, Cene pa srebro dosegla v 
Džangdžjakovu, mestu, ki se 
je decembra pobratilo s Kra-
njem. »Tradicija dobrega 
klubskega dela se vseskozi us-
pešno nadaljuje. To dokazuje 
moštvena srebrna kolajna iz 
Pekinga, ki sta si jo priskaka-
la Peter in Cene, ter Petrovo 
zlato z mešane ekipne tekme. 
Peter nam je z olimpijskim 
uspehom predal spodbudno 
sporočilo: tudi ko nam ne gre, 
moramo trdo delati za svoj cilj; 
pobrati se po kriznem obdob-
ju zmorejo le redki,« je brato-
ma čestital podžupan MOK 
Janez Černe in jima izročil da-
rilo. Petru, Cenetu in celotne-
mu klubskemu ustroju se je 
zahvalil tudi Sašo Komovec iz 

SK Triglav Kranj. Skakalna ju-
naka sta na kratko podožive-
la Peking. Peter je na vpraša-
nje, kako bi z razdalje pogle-
dal na svoje uspehe, odgovo-
ril: »Dosegel sem veliko, vse, 
kar sem si kdaj koli želel. Ti 
rezultati nikakor niso samo-
umevni, zanje sem se trudil 
precej časa. Hkrati se zave-
dam, da mnogim to ni uspe-
lo in nekaterim morda tudi ni-
koli ne bo.« Cene je še enkrat 
poudaril, da so bile zanj na 
olimpijskih igrah najtežje in-
terne kvalifikacije za uvrstitev 
v ekipo. »Zadovoljil sem tis-
to, kar sem od sebe zahteval,« 
je dejal. Sprejema se je po-
leg predstavnikov SK Triglav 
udeležilo tudi vodstvo skakal-
ne reprezentance, popestrilo 
pa ga je več kot dvesto risbic, 

ki so jih skakalnima junako-
ma namenili otroci iz devetih 
kranjskih osnovnih šol. Cene 
Prevc je bil konec tedna dele-
žen tudi manjšega spontane-
ga sprejema v domači Dole-
nji vasi, ko je prišel na obisk k 
družini. Živi namreč v Bistri-
ci pri Tržiču. 

Gorjanci ponosni na 
svoje olimpijce

V soboto so olimpijce spre-
jeli tudi v Gorjah, kjer so zelo 
ponosni na športne dosežke 
svojih rojakov, tudi če niso 
osvojili medalje. Gorjanske 
barve so zastopali smučarski 
tekači Anja Mandeljc, Miha 
Ličef in Eva Urevc ter biatlo-
nec Miha Dovžan. Olimpijci, 
med njimi je bila odsotna Eva 
Urevc, so s prisotnimi v Gor-
janskem domu delili svojo iz-
kušnjo iz Pekinga. Vsi trije so 
izrazili željo, da se udeležijo 
naslednjih olimpijskih iger 
v Italiji. Gorjanskim špor-
tnikom je v imenu občine in 
predstavnikov lokalnega utri-
pa čestital tudi župan Občine 
Gorje Peter Torkar in jim po-
daril priznanja ter darila. 

Danes še zadnji uradni 
sprejem v Kranjski Gori

Danes bo v Kranjski Gori 
tretji, zadnji uradni sprejem 
slovenskih olimpijcev. Med 
njimi bo tudi alpski smučar 
Žan Kranjec, srebrni z vele-
slaloma. Sprejem je zaprt za 
javnost, v prenosu si ga bos-
te lahko ogledali na spletni 
strani Televizije Slovenija. 
Kranjca so včeraj že sprejeli 
v njegovih domačih Vodicah.

Sprejemi olimpijcev
Olimpijske medalje so navijačem pokazali tudi gorenjski smučarski skakalci 
Peter Prevc, Cene Prevc in Lovro Kos. Povsod so ponosni na svoje olimpijce.

Številni navijači so Petra Prevca pozdravili v Radovljici, 
kjer dobitnik dveh kolajn s pravkar končane olimpijade živi 
zadnja leta. Na odru, kjer sta mu čestitala radovljiški župan 
Ciril Globočnik in skakalec Franci Petek, se mu je pridružil 
tudi sin Ludvik. / Foto: Gorazd Kavčič

V Gorjah so ponosni na svoje olimpijce Anjo Mandeljc, Miho Ličefa, Miho Dovžana in Evo 
Urevc, ki se sprejema ni mogla udeležiti. / Foto: Tina Dokl

Petra in Ceneta Prevca so sprejeli na Mestni občini Kranj, kjer so bili prisotni tudi 
predstavniki SK Triglav in skakalne reprezentance. / Foto: Gorazd Kavčič

V Kranjski Gori so potekali uradni sprejemi vseh olimpijcev. 
Petkovega se je udeležila tudi domačinka Meta Hrovat, ki je 
v veleslalomu dosegla odlično sedmo mesto. / Foto: Nik Bertoncelj

V Moravčah so se skakalnih uspehov veselili že s Primožem Peterko, tradicijo nadaljuje 
Lovro Kos, ki je bil po prihodu iz Pekinga deležen prijetnega sprejema. / Foto: Tina Dokl
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Igor Kavčič

Kranj – Preden se v zapisu 
posvetim uprizoritvi sami, 
velja to postaviti v nekoliko 
širši kontekst. Meja sneže-
nja je zadnje dramsko bese-
dilo pred letom preminule-
ga režiserja in pisatelja Mar-
ka Sosiča, po rodu tržaškega 
Slovenca. Napisal je več ro-
manov in štiri dramska dela, 
režiral je v gledališču in pri 
filmu, pred šestimi leti je v 
Prešernovem gledališču na 
oder postavil dramo Dol ita-
lijanskega avtorja Spira Sci-
moneja. Bil je umetniški 
vodja v tržaškem in novogo-
riškem gledališču, dvakrat 
po dve leti je bil v vlogi selek-
torja Tedna slovenske dra-
me, prav tako tudi Borštni-
kovega srečanja.

V koprodukciji Prešerno-
vega gledališča in SSG Trst 
ter v režiji Gorana Vojnovića 
je bila drama krstno upri-
zorjena konec januarja v Tr-
stu, po sedmih tako rekoč 
razprodanih ponovitvah pa 
smo Mejo sneženja prejšnji 

četrtek premierno videli še 
v Kranju, kjer je v preteklih 
dneh prav tako doživela to-
pel sprejem publike. Režija 
je bila zaupana Goranu Voj-
noviću, prav tako vsestran-
skemu umetniku, enemu 
najbolj branih in nagrajenih 
slovenskih pisateljev zad-
njega desetletja, filmskemu 
režiserju, ki se je tokrat prvič 
preizkusil tudi v gledališču. 

Zgodba je tako kot sicer 
Sosičeva pisava večplastna 
in sega h globljim razlogom 
za človekovo dojemanje sve-
ta, ki je pogosto posledica 
določenih dogodkov in po-
sameznikovih notranjih du-
ševnih stanj, ta pa se naj-
večkrat hranijo v travmah iz 
preteklosti. 

Oče (igra ga Borut Vesel-
ko) in samski sin Ivan (Pri-
mož Forte) živita v stari hiši, 
hči in sestra Ida (Nikla Pe-
truška Panizon), prav tako 
samska, ju vsake toliko časa 
obišče. Nekega dne sin v hišo 
pripelje Leilo (Živa Selan), 
ki ji je po naključju poma-
gal nesti v trgovini kupljene 

stvari, ker se ji je strgala na-
kupovalna torba. Pravza-
prav je njo in prijateljico že 
pred petimi leti v nekem lo-
kalu rešil pred nadlegoval-
cem z nacionalističnimi na-
gibi. Ivan se je že pri prvem 
srečanju zaljubil vanjo, tok-
rat pa jo je pripeljal v svoj 
dom, in sicer v želji, da ji iz-
pove ljubezen in jo predsta-
vi očetu. Prijaznemu vzduš-
ju pa pot prekrižajo očeto-
va avtoritarnost, zadrtost in 
sovražnost, ki še posebej iz-
stopajo v njegovih sarkastič-
nih izjavah, polnih naciona-
lističnih opazk do »tujcev«. 
Na plano pride družinska 
travma iz preteklosti, ko je 
bil oče proti temu, da bi iz 
solidarnosti na dom vzel 
družino ženine sestre, ki je 
pred vojno pobegnila iz Bo-
sne. Oče se ne more izviti iz 
primeža sovražnosti do pri-
seljencev, saj je prepričan, 
da so prav ženini sorodni-
ki posredno krivi za njen sa-
momor. Hkrati je Ivan pos-
tavljen pred dejstvo, da se je 
zaljubil v svojo sestrično. 

Oče se ne more znebi-
ti potlačenega občutka kriv-
de, prikriva pa ga s kseno-
fobnim odnosom do Leile. 
A dementnemu in betežne-
mu kot je, prav ona poma-
ga zavezati čevlje, kar v oče-
tu premakne misli v drugo 
smer. Podari ji tisto, kar naj-
bolj ceni in neguje, kot ne-
kaj domoljubnega – gorenj-
ski nagelj. 

Da je igralski kvartet tako 
kot režiser Goran Vojnović 
na vajah vseskozi deloval z 
mislijo na prezgodaj pokoj-
nega Marka Sosiča in nje-
gov celotni pisateljski opus, 
se v predstavi še kako vidi. 
Igralska ekipa kot da resnič-
no prihaja iz Sosičevega pisa-
teljskega univerzuma, ki je v 
veliki meri vezan na temati-
ko območja ob slovensko-ita-
lijanski meji oziroma je uni-
verzalen za prostore, kjer živi 

narodnostno mešano prebi-
valstvo. Odlično so se vživeli 
v posamezne like: Veselko je 
oče s pravo mero vehemence, 
a hkrati bivanjsko krhkostjo, 
Nikla Petruška Panizon je 
kot Ida vedno potrpežljiva, a 
vseskozi pod pritiskom trav-
matične preteklosti, Živa Se-
lan nam daje mladost in upa-
nje v boljšo prihodnost, izje-
men pa je Primož Forte kot 
Ivan. Neroden in zmeden, 
hkrati pa v pravem trenutku, 
ko se želi otresti očetove av-
toritarnosti, odločen. Mor-
da si tako mi, »kontinental-
ci«, predstavljamo Primorca, 
potrpežljivega na svoji poti, a 
pokončnega, ko je treba sto-
piti naprej.

Tudi v sceni, ki je delo Mar-
ca Juratovca, lahko vidimo 
duh avtorja, njegovo odpr-
tost v svet. Stene hiše, v kate-
ri se vse dogaja, so sestavljene 

iz množice starih odpadnih 
oken, ki hkrati opozarjajo na 
travmatično preteklost pros-
tora, a gre vendarle za stekla, 
skozi katera se vidi v svet in 
nam dajejo občutek širine. 
Glasba Tamare Obrovac si-
cer ne sili v ospredje, a se lepo 
staplja z dogajanjem na odru. 

Dramaturginja Marinka 
Poštrak je kot dobra pozna-
valka Sosičevega dela njegov 
avtorski način lepo prenesla 
v gledališko zgodbo, ki jo je 
ob pomoči Francesca Bor-
chija z vso večplastnostjo be-
sedila, a hkrati dovolj komu-
nikativno do publike več kot 
zgledno za svoj režijski prve-
nec režiral Goran Vojnović. 

In ko se »meja sneženja« 
spusti do nižin, to ni znak za 
strah in s tem za nestrpnost 
do drugih, za ksenofobijo, 
ampak je čas za odpuščanje 
in empatijo do drugega.

Rane preteklosti, 
meje sedanjosti
V Prešernovem gledališču so uprizorili še četrto premiero v letošnji sezoni, 
družinsko dramo Meja sneženja Marka Sosiča v režiji Gorana Vojnovića. 
Kranjsko gledališče je v koprodukcijski predstavi moči združilo s Slovenskim 
stalnim gledališčem v Trstu.

Igralski kvartet – Borut Veselko, Primož Forte, Nikla Petruška Panizon in Živa Selan –  
se je odlično vživel v posamezne like. / Foto: PG (Mediaspeed)

Igor Kavčič

Šenčur – Zanimiva razstava 
o ljudskih glasbilih iz različ-
nih koncev sveta je delo mla-
dih folklornikov v okviru or-
ganizacije CIOFFR (Conseil 
international des organisa-
tions de festivals de folklo-
re et d'arts traditionnels 

– Mednarodni svet orga-
nizacij folklornih festiva-
lov in ljudske umetnosti), v 
katero je preko Zveze ljud-
skih tradicijskih skupin Slo-
venije (ZLTSS), ki deluje 
že več kot petdeset let pod 
različnimi imeni, vključe-
no tudi Folklorno društvo 
Šenčur. Cilj omenjenega 

mednarodnega sveta je oh-
raniti, pospeševati in prika-
zovati različne oblike sta-
rinskih kultur. V tem smis-
lu je usmerjena zlasti k 
ljudskemu plesu, glasbi, 
igram, obredom, običajem 
in drugim oblikam ljudske 
umetnosti in je tudi članica 
Unesca.

Razstava Ljudska glasbila 
sveta je bila leta 2020 prvič pri-
kazana v Rusiji, kasneje med 
drugim tudi na dveh folklor-
nih festivalih V Sloveniji, ko-
nec preteklega leta še v Kra-
nju. »V Folklornem društvu 
Šenčur smo dobili možnost 
prikaza razstave tudi v Muze-
ju Šenčur, za kar se zahvalju-
jem zlasti Janji Ravnikar, Iva-
nu Kojcu in dr. Brunu Rav-
nikarju ter Miji Aleš iz ZKD 
Kranj, AFS Ozara Kranj in Ma-
ticu Tavčarju ter Izi Krampl,« 
pove Aleksander Sašo Zupan 
iz FD Šenčur. 

Po razstavi nas virtualno 
vodi dr. Bruno Ravnikar, slo-
venski fizik, muzikolog in 
pedagog, ki vsak inštrument 
opiše in pojasni, kako se nanj 
igra. Sledi tudi kratka zvočna 
predstavitev glasbila. Za vir-
tualno vodenje je v muzeju in 
na plakatu pred muzejem na 
voljo QR-koda. Obiskovalec 
razstave lahko s telefonom, 
na katerem ima QR-čitalnik, 
prebere QR-kodo ob vsakem 
inštrumentu in ga posluša od 
trideset sekund do ene minu-
te. Na YouTubu si je vodenje 
mogoče ogledati tudi doma. 
Muzej Občine Šenčur je od-
prt ob torkih in petkih od 17. 
do 19. ure in ob nedeljah od 
10. do 12. ure.

Ljudska glasbila sveta
V Muzeju Občine Šenčur je do konca meseca na ogled razstava Ljudska 
glasbila sveta, ki jo gosti Folklorno društvo Šenčur.

Ljudska glasbila so v muzeju predstavljena na fotografijah. / Foto: FD Šenčur

Kranj – Tradicionalni obisk aktualnih Prešernovih nagrajencev 
v Kranju in pogovorni večer Shod muz na kranjskem Parnasi 
je bil letos z 8. februarja premaknjen na kasnejši datum. Na 
sporedu bo tako ta petek, 25. februarja, ko bodo Prešernova 
nagrajenca Mirko Cuderman in Kajetan Gantar in nagrajen-
ci Prešernovega sklada Špela Čadež, Dušan Kirbiš, Damijan 
Močnik, Jette Ostan Verjup, Anja Štefan in Andreja Zakonjšek 
Krt ob 16. uri najprej obiskali Prešernovo hišo, pol ure kasne-
je pa Galerijo Prešernovih nagrajencev, kjer si bodo ogledali 
fotografske portrete nagrajencev, ki jih je tudi letos posnel 
fotograf Tone Stojko. Ob 18. uri bo v Prešernovem gledališču 
sledil pogovor z nagrajenci, ki ga bo vodila Patricija Maličev.

Shod muz na kranjskem Parnasi

Kranj – V Stolpu Škrlovec bo v četrtek, 24. februarja, ob 20. uri 
na sporedu koncertna izvedba pesniške zbirke Ljubav reče greva 
(2019) književnice, skladateljice in doktorice sociologije Nine 
Dragičevič, sicer aktualne Jenkove nagrajenke. Zbirka Ljubav 
reče greva bo predstavljena skozi zvočno interpretacijo Žige 
Jenka in glasovno predstavo Anje Novak ter avtorice pesmi Nine 
Dragičević. Koncertni večer bo predstavitev sinteze umetno-
stnih in mišljenjskih zvrsti, od lirskih utopitev v ljubezen do 
natančnih analiz sodobnih družbenih patologij. Vstop je prost.

Koncertna predstavitev zbirke Ljubav reče greva

Maribor – Prejšnji teden so v Slovenskem narodnem gledali-
šču v Mariboru predstavili tekmovalni program 57. Festivala 
Borštnikovo srečanje, ki bo potekal med 30. majem in 12. juni-
jem. V tekmovalnem programu, ki je osrednji del festivala, bo 
uprizorjenih 14 predstav v živo, dve pa bosta predstavljeni na 
spletu. Predstave je izbrala selektorica Nika Leskovšek, ki si je 
v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021 ogledala 210 
gledaliških dogodkov. Med izbranimi je tudi duhovna drama 
Škofjeloški pasijon Očeta Romualda/Lovrenca Marušiča, ki jo je 
v režiji Jerneja Lorencija uprizorilo Prešernovo gledališče Kranj 
v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj.

Škofjeloški pasijon na Borštnikovem srečanju
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranj je od četrtka do 
nedelje gostil kvalifikacije za 
evropsko vaterpolsko prven-
stvo, ki bo med 27. avgustom 
in 10. septembrom v Splitu. 
Med petimi reprezentan-
cami je v domačem bazenu 
nastopila tudi slovenska, ki 
se je lani jeseni znova zbrala 
po osmih sušnih letih. Kljub 
dejstvu, da so imeli malo pri-
ložnosti za skupne trenin-
ge, saj je del priprav odne-
sel tudi koronavirus, so va-
rovanci selektorja Krištofa 
Štromajerja pogumno pri-
čakali prvo tekmo. Na njej 

so se v četrtek pomerili z re-
prezentanco Belgije, na kon-
cu pa so se veselili zmage, saj 
so slavili z rezultatom 15 : 10 
(4 : 3, 3 : 1, 5 : 3, 3 : 3). »Pri-
čakovali smo težko tekmo, 
nasprotnikov nismo pod-
cenjevali, pokazalo pa se je, 
da so plavalno dobri in teles-
no dobro pripravljeni. V tek-
mo smo vstopili z veliko že-
ljo po zmagi, zato smo še to-
liko bolj zadovoljni, da smo 
do nje prišli,« je po prvi tek-
mi naših vaterpolistov pove-
dal kapetan slovenske repre-
zentance Martin Puš.

Tudi po drugi tekmi so bili 
naši vaterpolisti nasmeja-
ni, saj so reprezentanco Švi-
ce ugnali z rezultatom 11 : 5 
(2 : 0, 3 : 1, 5 : 1, 1 : 3). »V eki-
pi vlada zelo dobra kemija, 
drug drugemu pomagamo v 
vodi, kar je bil ključ do naše 
druge zmage na turnirju,« je 
po tekmi dejal izvrstni vratar 
Jure Beton. 

Seveda so se slovenski va-
terpolisti zavedali, da jih naj-
težji tekmi še čakata, saj sta 
bili reprezentanci Nemčije 
in Francije favorita že pred 
začetkom turnirja. Naši so 
tako proti Nemčiji v soboto 

izgubili z rezultatom 5 : 20 
(1 : 4, 2 : 5, 0 : 5, 2 : 6), v nede-
ljo pa so s Francozi igrali 11 : 
26 (2 : 7, 2 : 5, 4 : 5, 3 : 9) ter 
na turnirju osvojili končno 
tretje mesto, za kar so pože-
li tudi glasen aplavz navija-
čev, ki so se zbrali na tribu-
nah kranjskega bazena.

»Kljub dejstvu, da se nis-
mo uvrstili na evropsko pr-
venstvo, ne moremo biti 

razočarani. Fantje so se pot-
rudili, igrali so po najboljših 
močeh oziroma kot bi tudi 
lahko rekel – v vodi so pusti-
li srce. Večina fantov je prvič 
igrala za člansko reprezen-
tanco, lahko pa rečem, da so 
tekme potekle po mojih pred-
videvanjih. Seveda si je vedno 
treba postaviti najvišje cilje, 
vendar je dejstvo, da repre-
zentanci Nemčije in Francije 

sodita v višji razred in sta za-
služeno osvojili prvi dve mes-
ti,« je po turnirju povedal se-
lektor Krištof Štromajer, ki si 
želi, da bi bil turnir uvod v le-
pše čase našega reprezen-
tančnega vaterpola. »Veliko 
poudarka dajemo tudi mla-
dincem in vse skupaj je goto-
vo garancija, da bomo še nap-
rej delali po najboljših mo-
čeh,« je še dodal Štromajer.

Za naše dve zmagi in dva poraza 
Naši vaterpolski reprezentanci se na domačem kvalifikacijskem turnirju ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo, saj sta prvi dve 
mesti osvojili Francija in Nemčija, so pa z igro in tretjim mestom dokazali, da si na evropskem zemljevidu želijo spet večje vloge.

Naša reprezentanca je kljub porazoma z Nemčijo in Francijo pokazala borbeno igro, izkazal 
pa se je tudi vratar Jure Beton. / Foto: Tina Dokl

Selektor vaterpolske 
reprezentance Krištof 
Štromajer / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Domžale – Pretekli teden je 
na Kodeljevem potekal fina-
le zaključnega turnirja ko-
šarkarskega Pokala Spar. 
V njem sta se pomerila Ce-
devita Olimpija in Helios 
Suns. Z 99 : 80 so bili boljši 
Ljubljančani, za katere je to 
že 21. pokalni naslov. 

Na drugi strani so Dom-
žalčani petič igrali v finalu, 
naslov so osvojili leta 2007. 
Kljub porazu so zadovolj-
ni, saj so izpolnili enega od 
tihih ciljev letošnje sezo-
ne – uvrstitev v finale ene-
ga od treh tekmovanj, v ka-
terih nastopajo. V polfinalu 
so premagali Rogaško. »Po 
našem naletu v drugi četrti-
ni so nam nasprotniki s štiri-
mi zadetimi trojkami na za-
četku drugega polčasa vrni-
li udarec. Olimpija ima širok 
spekter napadov, menim, da 
smo na to dobro odreagira-
li in dokaj optimalno ustav-
ljali napade nasprotnikov. 
Velik del v naši igri je pred-
stavljalo prebijanje obram-
be, a nas je na koncu zmanj-
kalo. Ponosni smo na dru-
go mesto, nasprotnikom pa 

čestitam za osvojitev naslo-
va pokalnih prvakov,« pravi 
Dejan Jakara, trener Helios 
Suns, kapetan Blaž Mahko-
vic pa dodaja: »Na finalnem 

obračunu smo dali vse od 
sebe. Res smo si želeli zma-
ge, a smo bili na koncu žal 
prekratki. Klop Olimpije je 
znatno daljša od naše, kar se 

je kazalo skozi celotno tek-
mo. Srebrna medalja vsee-
no nekaj pomeni.«

Košarkarji nadaljujejo tek-
movanje v Ligi Nova KBM. 
Do konca prvega dela sta še 
dve tekmi 18. kola (jutri se 
bosta ob 18.30 v ŠD Plani-
na pomerila ECE Triglav in 
Helios Suns) in zaostala tek-
ma 15. kola. Nato se bo začel 
drugi del. Gorenjska grad-
bena družba Šenčur in Heli-
os Suns bosta igrala v Ligi za 
prvaka, kranjski Triglav pa v 
Ligi za obstanek. 

Domžalčani pokalni podprvaki
Košarkarji ekipe Helios Suns so se uvrstili v finale Pokala Spar, kjer pa so morali priznati premoč 
Cedeviti Olimpiji, ki je osvojila že svoj enaindvajseti pokalni naslov.

Domžalski Helios Suns so pokalni podprvaki letošnje sezone. / Foto: KZS, Jure Banfi

V 1. SKL za ženske je zaključen prvi del tekmovanja. 
Za konec sta se pomerili dve najboljši ekipi v Sloveniji. 
Triglavanke so Celjankam v gosteh prizadejale prvi 
poraz v sezoni. Boljše so bile z 61 : 67. Cinkarna Celje 
je na vrhu lestvice, tako kot Kranjčanke imajo 15 zmag 
in en poraz. Obe ekipi bosta pred začetkom drugega 
dela tekmovanja v 1. SKL za ženske odigrali nekaj 
tekem v regionalni ligi.

Kranj – Nogometaši Domžal 
so se v 22. krogu Prve lige 
Telemach v gosteh pomerili 
s Koprom, vodilno ekipo na 
lestvici, in zmagali z 0 : 2. Po 
zmagi nad Olimpijo se tako 
veselijo novega uspeha. S 
tem so se še utrdili na šes-
tem mestu.

Nogometaši Domžal 
premagali Koper

Kranj – Slovenska reprezen-
tanca v tekmovalnem turnem 
smučanju se je z evropskega 
prvenstva Boi Taull 2022, ki 
je bilo med 9. in 13. februar-
jem v Španiji, vrnila z naj-
večjim ekipnim uspehom do 
zdaj: Maj Pritržnik z Dobrne 
je bil peti v sprintih in osmi v 
vzponu med kadeti, Klemen 
Španring iz Poljčan je bil 
osmi v vzponu med mladin-
ci, Tine Habjan iz Dražgoš 
deseti v sprintih med mlaj-
šimi člani in Kranjčan Luka 
Kovačič, ki sedaj živi na 
Bledu, 18. v vzponu med 
člani, v skupnem seštevku 
reprezentanc pa so dosegli 
deseto mesto. Konkuren-
ca je vsako leto močnejša, 
saj se bo tekmovalno turno 
smučanje pridružilo olimpij-
ski družini že na prihodnjih 
zimskih olimpijskih igrah leta 
2026 v Milanu in Cortini, in 
sicer z atraktivnimi sprinti 
ter s posamično in štafetno 
preizkušnjo.

Ekipni uspeh turnih 
smučarjev

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Med 2. in 8. ma-
jem naj bi Hokejska zve-
za Slovenija (HZS) v Dvora-
ni Tivoli vendarle pripravi-
la svetovno prvenstvo divizi-
je I v hokeju na ledu. Prven-
stvo bi moralo potekati že leta 
2020, pa so ga prestavili na 
leto 2021 in nato še enkrat 
odpovedali. »Vstopnice smo 
dali v prodajo že pred novim 
letom. Zdaj so na voljo v pa-
ketni prodaji za vse sloven-
ske in avstrijske tekme,« je 
pojasnil generalni sekre-
tar HZS Dejan Kontrec ter 
dodal, da je reprezentanci 
uvrstitev med elito zadnjič 
uspela prav v Ljubljani, zato 
upa, da se bo ta tradicija po-
novila. 

Naši hokejisti se bodo na 
domačem tekmovanju za 
igranje v hokejski eliti po-
merili z reprezentancami 
Francije, Avstrije, Južne Ko-
reje, Madžarske in Romu-
nije. »V zadnjih dveh letih 
se prav dosti ni spremenilo. 
Fantje bodo prišli, odigrali 
bomo na najboljši ravni, kar 

smo sposobni,« je povedal 
selektor Matjaž Kopitar. 

Sicer pa so se ob pripravah 
na majsko svetovno prven-
stvo pri krovni zvezi spomni-
li tudi okrogle obletnice, saj 
v teh dneh mineva devetde-
set let od prve uradne hokej-
ske tekme v Sloveniji. Prvo 
tekmo je namreč ljubljanska 
Ilirija, predhodnik današnje 
Olimpije, igrala v Kamniku, 
21. februarja 1932. 

Na druženje, ki je poteka-
lo na strehi nakupovalnega 
središča Aleja, so povabili 
tudi kapetane slovenske re-
prezentance, ki so ekipe vo-
dili v posameznih obdob-
jih nekdanje skupne drža-
ve in potem samostojne Slo-
venije. Povabilu se je odzva-
lo devet kapetanov, med nji-
mi tudi najstarejši, 90-letni 
Tone Prosenc. Poleg njega 
so na druženje prišli tudi Al-
bin Felc, Viktor Ravnik, Jože 
Kovač, Murajica Pajič, Mar-
jan Gorenc, Tomaž Vnuk, 
Dejan Varl in Robert Cigle-
nečki. Ob jubileju so vsi pre-
jeli tudi posebne spominske 
drese.

Maja vendarle svetovno 
hokejsko prvenstvo
Slovenska hokejska reprezentanca se bo pred 
domačimi navijači skušala uvrstiti v elitni razred 
svetovnega hokeja.
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Grega Flajnik

Nova sezona, novi načrti
Tako kot so prvi zvončki in 

trobentice znanilci pomladi, 
tudi prvi kolesarski navdu-
šenci, ki jih srečamo na ces-
ti, kažejo na to, da se bliža 
začetek kolesarske sezone. 
Te dni, ko so dnevne tempe-
rature še okrog deset stopinj 
Celzija, sedejo na kolo le naj-
bolj neučakani. V teh razme-
rah mora biti kolesar toplo 
oblečen, zaščititi mora vse 
dele telesa, oblačila mora-
jo biti v več slojih, da jih lah-
ko pri vzponih slečemo in ob 
spustih oblečemo. Prvi zna-
nilci pomladi so za večino 
kolesarjev, torej takšnih, ki 
počakamo na nekoliko višje 
temperature zraka, znak, da 
začnemo razmišljati o prip-
ravi na sezono. Preden prvič 
sedemo na kolo, je dobro, da 
ga pregledamo, očistimo in 
preverimo tlak v zračnicah 
in zavore. Večja popravila naj 
opravi serviser, ki bo pregle-
dal tudi vse vitalne dele ko-
lesa. V tem času so serviser-
ji še manj obremenjeni in se 

lahko natančno posvetijo va-
šemu kolesu. 

Sedaj je tudi čas, da izbolj-
šate svojo fizično pripravlje-
nost. Prvo kolesarjenje bo 
bolj sproščeno, če se v zim-
skih mesecih odpravite na 
tek v naravo ali se večkrat 
podate na bližnji hrib. Pred-
vsem hoja v klanec je odlič-
na priprava na kolesarsko 
sezono. Premikanje nog v 
klanec je namreč podobno 
gibanju na kolesu. Če ima-
te doma sobno kolo ali trena-
žer, ga le uporabljajte. Že pol 
ure na dan bo dovolj. 

Sedaj je tudi pravi čas, da 
začnemo razmišljati o leto-
šnjih kolesarskih podvigih. 
Pogosto smo ljudje bolj mo-
tivirani, če si zadamo kak-
šen cilj ali podvig. Z misli-
jo na podvig se večkrat spra-
vimo v pogon. Na tem mes-
tu vas bom poskušal navdu-
šiti za kakšno potovanje z 
Gorenjskim glasom. V ne-
kaj nadaljevanjih bom opi-
sal naša lanska podviga. Na 

potovanju po Kočevskem 
smo prvič naša potovanja 
kombinirali z javnim prevo-
zom. V naših krajih lahko z 
vlakom hitro in ugodno po-
tujemo. Pri kolesarjenju po 
jadranskih otokih smo biva-
li na barki, s katero smo plu-
li med otoki. Bivanje na lad-
ji je bilo za mnoge pravo do-
živetje in lepa izkušnja. Zato 
bomo potovanje s Kolobarko, 

kot smo jo poimenovali, po-
novili letos maja. Kolesarili 
bomo po najsevernejših ja-
dranskih otokih, ki so hkra-
ti med najbolj razvitimi in 
imajo najbolj razvejane ces-
te. V juniju bomo obiska-
li Goričko in od tam kole-
sarili po vinskih goricah av-
strijske Štajerske in mogoče 
obiskali tudi Madžarsko. V 
septembru pa nameravamo 

obiskati obmorski del itali-
janske pokrajine Emilija - 
Romanja, ki s svojimi gri-
či še najbolj spominja naša 
Goriška brda. Predvidoma 
bomo nastanjeni ob mor-
ju in bomo vsak dan obiska-
li manjše okoliške griče. Ker 
je septembra morje še toplo, 
bomo tudi to potovanje kom-
binirali s plavanjem in raz-
vajanjem na toplem soncu. 

Naše najlepše lansko potovanje je bilo potovanje z barko po jadranskih otokih. Na 
fotografiji je naša ekipa.

Jelena Justin

Monte Piana je gorski pla-
to, ki ima na severovzhodu 
vrh Monte Piano. Gora je 
pravi muzej na prostem in 
za Italijane je spomenik do-
movini, ker so tukaj divja-
li krvavi spopadi med prvo 
svetovno vojno. Padlo je 
14.000 vojakov. V poletnih 
mesecih si lahko ogledamo 
zgodovinski muzej prve sve-
tovne vojne na prostem: jar-
ki, predori, kaverne, števil-
ne vojaške ostaline, ki spo-
minjajo in opominjajo na 
nesmisle preteklosti. Gora 
je obenem tudi ena od točk v 
Dolomitih, ki ponudi spek-
takularen razgled na verigo 

znanih vrhov: Tri Cine, Pa-
terno, Cadini di Misurina, 
Sorapiss, Cristallo in Croda 
Rossa. 

Skozi predor Karavanke 
se zapeljemo proti Lienzu, 
na koncu katerega v kroži-
šču zavijemo proti Italiji oz. 
Brunecku. Prečkamo mejo 
in v kraju Toblach zavijemo 
proti Cortini d'Ampezzo.

Cesta se začne vzpenja-
ti in po približno 13 kilome-
trih smo na razcepu: zavije-
mo levo proti jezeru Misuri-
na. Po nekaj kilometrih za-
vijemo ostro levo. To je cesta, 
ki pelje proti koči Auronzo. 
Po nekaj sto metrih parkira-
mo na makadamskem par-
kirišču, kjer so na nasprotni 

strani vlečnice. S parkirišča 
nadaljujemo po travnatem 
pobočju, kjer je tudi stepta-
na proga. Povzpnemo se do 
vojaške mulatjere, ki je rav-
no tako steptana. Po tej poti 
občasno tudi vozijo turiste 
z motornimi sanmi. Enaka 
zgodba kot po cesti do koče 
Auronzo, Tri Cine. Po prib-
ližno pol ure opazimo sme-
rokaz, ki označuje pot levo. 
Po tej poti se bomo vrnili. 
Nadaljujemo kar naravnost. 
Mulatjera, ki ji sledimo, se 
počasi vzpenja in približno 
po eni uri smo pod vznož-
jem gore. Tukaj tudi opazi-
mo stezo, ki se spušča v do-
lino. Nanjo bomo zavili ob 
sestopu. Od tod dalje se pot 

strmeje vzpenja, v prijetnih 
okljukih. Zaradi izjemnih 
razgledov niti ne opazimo, 
kako hitro pridobivamo vi-
šino. Mulatjera v dolžini 
šest kilometrov se konča pri 
koči Angelo Bosi oz. Rifugio 
Monte Piana, na nadmorski 
višini 2255 metrov. 

Pred kočo zavijemo levo. 
Sledi strmejši vzpon, ki nas 
pripelje na planoto Mon-
te Piana, a do vrha moramo 
prehoditi še široke, bele pla-
njave, ki dajejo slutiti, da se 

pod njimi skrivajo grozljive 
podobe preteklosti, ki so za-
rezale tako pokrajino kot lju-
di. Ta muzej na prostem je 
najbolje obiskati v poletnih 
mesecih. A mi smo danes 
tukaj zaradi krpljanja. 

Razgledi so izjemni: Mon-
te Paterno, Tri Cine oz. Tre 
Cime di Lavaredo, Cadi-
ni di Misurina, Cristalli-
no, Croda Rossa in sosednja 
planota, Monte Specie oz. 
Štrudelj, ki smo ga nedav-
no tudi obiskali. Neizmerni 

razgledi, ki se odpirajo na 
vse strani neba, so nagrada 
za vložen napor na tej turi.  

Na južnem vrhu je tudi 
zasebna koča Carducci, ki je 
za javnost zaprta. V poletnih 
mesecih lahko ogled plano-
te traja tudi več ur, odvisno 
od tega, koliko vas zanima-
jo zgodovinski ostanki prve 
svetovne vojne. 

Vrnemo se po poti vzpo-
na, a le do ovinka, kjer smo 
prej opazili stezo, ki se 
spušča v dolino. Ta steza je 
ravno tako široka kot ste-
za, po kateri smo se vzpe-
njali, in tudi zelo prijetna. 
Sestopna pot nam ponu-
di razgled na Cadini di Mi-
surina in na Sorapiss, skal-
no pregrado, ki je na veči-
ni fotografij jezera Misuri-
na. Nazaj na pot vzpona se 
vrnemo pri tablici, ki smo jo 
prej opazili, in se po mula-
tjeri vrnemo nazaj na izho-
dišče, kjer nas čaka jekleni 
konjiček. 

Nadmorska višina: 2324 m
Višinska razlika: 565 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Piano (2324 m n. m.)

Muzej na prostem
Udobna vojaška mulatjera, ki ponudi edinstven razgled na mogočne Tri 
Cine. Tura je izjemna v zimskem času, ko se je lahko lotimo s krpljami, 
smučmi ali peš, poleti pa goro lahko obiščemo tudi s kolesom. 

Del udobne mulatjere s pogledom na Tri Cine Foto Jelena Justin Že nad kočo Monte Piana, pogled pa še enkrat na Tri Cine / Foto Jelena Justin

Z vrha je čudovit razgled na vse strani neba. Proti jugu se pokažejo Cadini di Misurina 
in Sorpiss. / Foto Jelena Justin
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Kmetijstvo in gozdarstvo

V harmoniji z naravo

Vrtni center

VRHUNSKA KVALITETA

RASTLINA MESECA MARCA - RANUNKULA

POMLAD SE PREBUJA

DARILCA ZA 
DAN ŽENA IN 
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PE DOBROVA Podsmreka 7B, 1356 Dobrova, tel: 01 24 25 100
PE KRŠKO Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško, tel: 07 49 88 385

VEČ KOT 60 SORT
SEMENSKEGA
KROMPIRJA

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo  
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Cveto Zaplotnik

Smlednik – V medvoški obči-
ni so si že dlje časa prizade-
vali, da bi na območju katas-
trskih občin Hraše, Moše in 
Smlednik izvedli komasa-
cijo, to je zložbo kmetijskih 
zemljišč in ponovno razdeli-
tev v večje obdelovalne kose. 
Na pobudo lastnikov zem-
ljišč na tem območju so prve 
korake storili že leta 2016, 
leto kasneje pa so v sodelo-
vanju z družbo GDL že zače-

li pripravljati potrebno doku-
mentacijo za kandidaturo na 
razpisih ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no. Upravna enota Ljublja-
na je poleti 2018 izdala odlo-
čbo o postopku komasacije 
na komasacijskem območju 
Smlednik, na začetku pred-
lanskega leta pa je kmetijsko 

ministrstvo izdalo še odloč-
bo o uvedbi agromelioracije 
na tem območju. Maja lani 
se je občina prijavila na raz-
pis ministrstva za financiran-
je projekta, a s prijavo zaradi 
velikega števila prijav ni uspe-
la. Na novembrskem razpisu 
je poskusila znova in takrat 
uspela. Januarja letos je pre-
jela informacijo, da ji je mini-
strstvo za izvedbo komasaci-
je in agromelioracije odobri-
lo nekaj manj kot 865 tisoč 
evrov nepovratnih sredstev. 

Minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano dr. Jože 
Podgoršek je medvoške-
mu županu Nejcu Smoletu 
simbolično izročil odločbo o 
dodelitvi denarja 9. februarja 
na Starem gradu nad Smled-
nikom, od koder sta si s »pti-
čje perspektive« tudi ogle-
dala komasacijsko območje. 

Slovesnosti, ki je pomenila 
uvod v začetek komasacije, 
so se udeležili tudi nekateri 
člani komasacijskega odbora, 
občinskega sveta, občinskega 
odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo in sveta krajevne sku-
pnosti Smlednik.

Da bi bili tudi na koncu 
vsi zadovoljni ... 

Župan Nejc Smole se je 
ministru dr. Jožetu Pod-
goršku zahvalil za podporo 

komasaciji in agromelioraci-
ji. Vsem, ki sodelujejo v pos-
topku, je položil »na srce«, da 
naj jih vodi poštenje in širo-
ko razmišljanje. »To je eden 
najbolj zahtevnih projektov v 
občini v zadnjem desetletju, 
ob katerem pa si želim, da bi 
bili leta 2025, ko bo končan, 
vsi zadovoljni in tudi še naprej 
prijatelji, kar je bolj pomem-
bno od tega, ali bo mejnik kak-
šen centimer sem ali tja.«  

»Komasacija je ena 
od sistemskih rešitev, ki 

dolgoročno najbolj prispe-
vajo k razvoju kmetijstva, 
morda celo bolj kot kateri-
koli finančni ukrep, ki ga 
namenjamo kmetijstvu,« je 
dejal minister dr. Jože Pod-
goršek in poudaril, kako 
pomembno je, da lastniki 
zemljišč aktivno sodeluje-
jo v postopku, da morebit-
ne probleme rešujejo z dia-
logom in skupnim iskanjem 
rešitev in da konec komasa-
cijskega postopka dočakajo 
kot prijatelji.

Parcela velika povprečno 
le osemintrideset arov

Komasacijsko območje 
obsega nekaj manj kot 375 
hektarjev kmetijskih zem-
ljišč, ki so zdaj razdeljena na 
983 katastrskih parcel, kar 
pomeni, da je vsaka parcela 
velika povprečno le 38 arov. 
Nekaj manj kot 85 odstot-
kov je najboljših kmetijskih 
zemljišč (K1), dober odsto-
tek je drugih kmetijskih 
zemljišč (K2), preostalo pa 

S komasacijo do večjih obdelovalnih kosov
V katastrskih občinah Hraše, Moše in Smlednik so začeli komasacijo 375 hektarjev kmetijskih zemljišč in potrebna agromelioracijska dela. Komasacija, 
največja na Gorenjskem in ena največjih v državi, bo predvidoma končana do sredine leta 2024, agromelioracijska dela pa leto kasneje.

Del komasacijskega območja – pogled s poti, ki vodi na Stari grad nad Smlednikom / Foto: Gorazd Kavčič

S komasacijo bodo lastniki kmetijskih zemljišč dobili 
manjše število večjih parcel, ki jih bodo s sodobnimi 
kmetijskimi stroji lažje obdelovali, kar bo pocenilo 
tudi stroške obdelave. Po urejenih, širših poteh bo 
lažji dostop do parcel, vse parcele bodo označene 
z mejniki, ne bo več neskladja med uradnimi 
evidencami in dejanskim stanjem v naravi ...
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Več informacij o sortah krompirja za vrt in ozimnico na
www.agrosaat.si ter v Gospodarjevem priročniku 2022. 

RWA Slovenija d. o. o., Dolenjska cesta 250a, 1291 Škofljica
t: 01 514 00 70, e: info@agrosaat.si

NAJBOLJŠE SORTE ZA OZIMNICO SO VAM NA VOLJO 
V VSEH DOBRO ZALOŽENIH TRGOVINAH S SEMENI!

SORTA OPIS BARVA KOŽICE/BARVA MESA JEDILNI TIP

MEIRESKA Rdeča, lepa in okusna rdeča/rumena AB

CONCORDIA Za prave gurmane rumena/rumena AB

OTOLIA Odporna na plesen sv. rjava/rumena B

BERNINA Solatna sorta, debeli gomolji rumena/rumena AB

RED FANTASY Fantazija okusa in oblike rdeča/rumena B

KIS RAZOR Rumena, odporna na sušo sv. rjava/rumena B

JELLY Kakovost in pridelek sv. rjava/rumena BC

KIS KRKA Bela sorta za lažja tla sv. rjava/bela B

KIS SORA Priljubljena, bela, domača bela/bela A

SEMENSKI 
KROMPIR
SORTE ZA OZIMNICO

MEIRESKA OTOLIA BERNINA RED FANTASY KIS SORA

 
Akumulatorji  

Yuasa od avtomobila 

do kamiona. Garancija 

42 mesecev.

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

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

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre, 

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

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj
Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065

E-pošta: klasje@siol.net

so nekmetijska zemljišča, ki 
so jih vključili v komasacijo 
zaradi zaokrožitve komasa-
cijskega območja. Med tak-
šna zemljišča sodijo deli sta-
novanjskih območij ob robu 
naselij, območja razpršene 
gradnje, gozdne površine ob 
robu kmetijskih zemljišč, 
območje za šport, rekreaci-
jo in za potrebe obrambe ter 
celinske vode. 

Presegli zahtevano 
dvotretjinsko soglasje

V postopek je vključe-
nih 248 lastnikov kmetij-
skih zemljišč. Po zakonu je 
pogoj za uvedbo komasacij-
skega postopka soglasje last-
nikov, ki imajo v lasti več kot 
dve tretjini kmetijskih zem-
ljišč. V medvodški občini so 
ta pogoj presegli in dosegli 
skoraj 70-odstotno soglas-
je, po besedah župana Nejca 

Smoleta pa bi bil odstotek 
še višji, če lastnikom podpi-
sa na soglasju ne bi bilo tre-
ba notarsko overiti in če ne 
bi bilo ovir zaradi nerešenih 
dednih postopkov.

Poleg komasacije tudi 
agromelioracija 

V okviru komasacijske-
ga postopka bodo zemljišča 
na območju razdelili tako, 
da bodo kmetje dobili čim 
bolj strnjeno zemljišče v bli-
žini kmetije in tudi ureje-
ne dostopne poti na parce-
le. Hkrati s komasacijo bodo 
potekala agromelioracijska 
dela, med katera sodi tudi 
ureditev novih poti in poso-
dobitev obstoječih. V občini 
predvidevajo, da se bo zara-
di komasacijskih postop-
kov povečalo tudi zaniman-
je za nakup manjših kmetij-
skih zemljišč, ki jih lastniki 

iz drugih krajev želijo proda-
ti, a večji lastniki na območ-
ju zaradi majhnosti parcel in 
dokaj velikih prodajnih stro-
škov doslej niso kazali zani-
manja za nakup.

Vsi pogoji za začetek 
komasacije so izpolnjeni, 

imenovan je že tudi koma-
sacijski odbor. Kaj bodo nas-
lednji koraki? Najprej bodo 
popisali parcele, s pomočjo 
pedologa določili kvaliteto 
zemljišč in izbrisali sedanje 
meje, nato pa določili nove 
meje večjih obdelovalnih 

kosov in poti, na novo pos-
tavili mejnike, vpisali novo 
stanje v zemljiško knjigo ... 

Pričakovanja lastnikov 
kmetijskih zemljišč

Jože Janhar iz Hraš se 
na petnajst hektarjev veli-
ki kmetiji ukvarja s konjere-
jo. Kot je dejal, so na kmetiji 
posestno razdrobljenost dos-
lej že sami nekoliko izboljšali 
z zamenjavo zemljišč. »Zdaj 
imamo posest razkosano na 
pet parcel, tudi po komasaci-
ji jih ne bo bistveno manj, a 
bodo bolj urejene.« 

Anton Verlič iz Smledni-
ka obdeluje šestnajst hektar-
jev kmetijskih zemljišč, vsa, 
razen poldrugega hektar-
ja, ima na komasacijskem 
območju. Posest je zdaj raz-
deljena na trideset parcel, po 
komasaciji bi si želeli le tri. 
»Na večjih parcelah bo lažje 
delati, tudi pridelava bo bolj 
racionalna,« meni Anton. 

Jože Jerala iz Hraš se 
ukvarja z živinorejo in s pol-
jedelstvom, obdeluje okrog 
dvanajst hektarjev lastnih in 

najetih kmetijskih zemljišč, 
ki so na komasacijskem 
območju razdeljena na pet-
najst parcel. »Po komasaci-
ji bodo parcele večje in poti 
urejene,« pravi Jože, ki si 
želi, da bi komasacijo spel-
jali brez sporov in zapletov. 

Kmet Janez Burger iz Moš 
pravi, da so na komasacijo že 
težko čakali. Obdelujejo pet-
indvajset hektarjev kmetij-
skih zemljišč, nekatere par-
cele so sicer že sami združi-
li v večje z zamenjavo zem-
ljišč, a še vedno imajo zem-
ljišča razdeljena na devet 
parcel, od katerih največja 
meri štiri hektarje in najma-
njša le štirideset arov. Želijo 
si, da bi s komasacijo prešli 
le na tri parcele. »Na večjih 
parcelah bomo lahko s sodo-
bnimi, večjimi stroji lažje 
kmetovali, za takšne stroje 
tudi sedanje kolovozne poti 
niso primerne, ampak pot-
rebujejo tri ali štiri metre 
široke,« pravi Janez in doda-
ja: »Nobena komasacija ne 
mine brez težav, tudi ta ne 
bo, zato se bo treba veliko 
pogovarjati.«  

Minister dr. Jože Podgoršek je županu Nejcu Smoletu 
simbolično predal odločbo o dodelitvi 865 tisoč evrov 
za izvedbo komasacije in agromelioracijskih del na 
komasacijskem območju Smlednik. / Foto: Gorazd Kavčič

V državnem zboru že poteka postopek za spremembe 
zakona o kmetijstvu, s katerimi bodo poenostavili tudi 
komasacijski postopek. Po novem podpisov, s katerimi 
kmetje soglašajo z uvedbo komasacije, ne bo več treba 
notarsko overiti.

Jože Janhar Anton Verlič Jože Jerala Janez Burger
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POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA
JOYTECH AC 600 ALLMATIC MOVEO 600 BENINCA BULL 5M BFT DEIMOS 400 ALLMATIC BIG ALLMATIC KALOS

 TURBO

do 500 kg do 400 kg do 2200 kgdo 600 kg do 600 kgdo 650 kg

229 € 269 € 349 € 279 € 499 € 399 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 ALLMATIC SO400 ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600 ALLMATIC MAXIARTK ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m do 300 kg / 3 m do 300 kg / 4,5 m do 500 kg / 5 mdo 3,5 m

329 €

359 €

399 € 599 € 649 €

429 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

22,50 €
25,50 €
32,50 €
40,00 €

steber v. 100 cm

steber v. 125 cm

steber v. 150 cm

steber v. 200 cm

15,50 €
17,00 €
19,50 €
23,00 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

17,50 €
19,50 €
22,50 €
32,00 €

4 mm

prodaja@kipkop.si  /  prodaja1@kipkop.si  /  prodaja2@kipkop.si  /  prodaja3@kipkop.si  /  prodaja4@kipkop.si  

www.kipkopshop.si  /  www.kipkopshop.si  /  www.kipkopshop.si

infoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 4,6 kW moč: 7,5 kW moč: 9,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

KK Camilla slim KK Thelma TOBY Helena 8 TOBY Helena 12 SOLE Croatica 12 SOLE Inserto vložekRade Končar TEP10

899 € 1149 € 1149 €1099 €

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

PROIZVODNJA VSEH VRST GARAŽNIH VRAT NA ENEM MESTU

ŽE OD 1304 €

ŽE OD 1449 €

ŽE OD 779 €

ŽE OD 779 €

ŽE OD 699 €
SEKCIJSKA DVIŽNA 

INDUSTRIJSKA VRATA

GOSPODARSKE OBJEKTE Z 
ODPIRANJEM NA STRAN 

OB STENO

VHODNA SIDE STEP 
STRANSKA VRATA

SEKCIJSKA DVIŽNA 
GARAŽNA VRATA Z 

VGRAJENIM OSEBNIM 
PREHODOM

DVIŽNA ROLO NAVOJNA 
GARAŽNA VRATA

www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €749 € 1149 €

KK Susy slim

779 €

ŽE OD 779 €

SEKCIJSKA DVIŽNA 
GARAŽNA VRATA

  

www.dvizna-vrata.si

swiss made

Lorem ipsum

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kampanja bo traja-
la do 6. marca, v zamudnem 
roku, ko bodo vlagateljem 
za vsak delovni dan zamu-
de zmanjšali plačilo za en 
odstotek in v nekaterih pri-
merih celo za tri odstotke, 
pa vse do 31. maja. Kmetje 
sicer lahko vlogo izpolnijo 
in oddajo sami, a velika veči-
na zaprosi za pomoč kmetij-
skosvetovalno službo. Kot 
je povedal Tomaž Cör, vod-
ja oddelka za kmetijsko sve-
tovanje pri Kmetijsko goz-
darskem zavodu Kranj, bo 
kmetom pomagalo štiri-
najst kmetijskih svetovalcev 
v svojih pisarnah na Jeseni-
cah, v Bohinju, Lescah, Trži-
ču, Naklem, Cerkljah, na 
Primskovem, v Škofji Loki, 
v Žireh in na sedežu zavoda 
v Kranju, vsak ponedeljek pa 
tudi v Spodnjih Gorjah. Ker 
se epidemija novega korona-
virusa umirja in vlada posto-
poma sprošča ukrepe, upa-
jo, da bodo vloge lahko izpol-
njevali ob fizični navzočno-
sti vlagateljev. Tako kot lani 
bodo zaradi preprečevan-
ja širjenja okužb vzpostavi-
li tak režim, da se vlagate-

lji ne bodo gnetli pred vra-
ti pisarn, še zlasti ne v času, 
ko bo kampanja na vrhuncu. 
Vlagatelji bodo morali spoš-
tovati pravila, ki bodo v drža-
vi veljala ob njihovem »obi-
sku« pri kmetijskem sveto-
valcu (vstopati bodo morali 

posamično, nositi zaščitno 
masko, si razkuževati roke 
...). 

»Kmetje naj se na izpol-
njevanje vloge čim prej 
naročijo pri izbranem kme-
tijskem svetovalcu. Tisti, 
ki imajo možnost, naj vlo-
go tudi čim prej izpolnijo in 
oddajo,« pravi Tomaž Cör in 
dodaja, da naj bodo kmetje 
v letošnji subvencijski kam-
panji še posebej pozorni na 
dvoje. 

Prvič – prenos plačilnih 
pravic je možen še do pone-
deljka, 28. februarja. Po stari 
ureditvi so se ob spremem-
bi nosilca kmetije plačilne 
pravice avtomatsko prene-
sle na novega nosilca, letos 
pa že drugo leto velja uredi-
tev, ko jih je treba prenesti 
na novega nosilca z oddajo 
vloge. Kdor torej namerava 
spremeniti nosilca kmetije, 
naj to stori čim prej in se do 
25. februarja oglasi pri svo-
jem kmetijskem svetovalcu, 
da bodo še pravočasno pre-
nesli plačilne pravice. Od 
1. marca dalje prenos ne bo 
več možen, to pomeni, da bo 
v tem primeru novi nosilec 
letos ostal brez plačil, ki so 
vezana na plačilne pravice.

In drugič – ker so bili 
lani narejeni novi ortofoto 
posnetki za del Gorenjske, 
bodo morali številni kmetje 
na upravne enote, da bodo 
v registru uskladili Gerke 
– grafične enote rabe kme-
tijskih zemljišč. V zavodu 

V četrtek se začenja nova 
subvencijska kampanja
V četrtek, 24. februarja, se bo začela letošnja subvencijska kampanja, to je elektronsko izpolnjevanje in 
oddajanje zbirnih vlog za neposredna in druga kmetijska plačila.

ocenjujejo, da je takih kme-
tij na Gorenjskem okoli 
tisoč. Čeprav gre za manjša 
odstopanja, izpolnjevanje in 
oddajanje zbirnih vlog ne bo 
možno do ureditve Gerkov. 
»Kmetom priporočamo, da 
se za uskladitev čim prej pri-
javijo na upravno enoto,« 
svetuje Cör.

Letos pri ukrepih kmetij-
ske politike v primerjavi z 

lani ni večjih sprememb, je 
pa letos, ko se končuje pro-
gramsko obdobje, tudi zad-
nje leto uveljavljanja pla-
čilnih pravic. V novem 
programskem obdobju 

(2023–2027) bodo neposre-
dna hektarska plačila določi-
li vsako leto na novo, pri tem 
pa bo vrednost odvisna od 
števila prijavljenih hektarjev 
v zbirnih vlogah.  

V zavodu bodo kmetom 
pomoč pri izpolnjevanju 
in oddajanju vloge 
zaračunali v skladu s 
cenikom, ki ga je določil 
minister. Za vsakih 
začetih trideset minut 
bodo zaračunali 15,70 
evra.

V zavodu ugotavljajo, da se je upadanje števila zbirnih 
vlog zadnja leta nekoliko upočasnilo, za zdaj pa še 
ne morejo oceniti, kako bodo na to vplivali ukrepi 
kmetijske politike v programskem obdobju 2023–
2027. Letos pričakujejo od 3600 do 3700 vlog.

Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje pri 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj /Foto: Tina Dokl
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euro-globtrade.si

CISTERNE ZA GNOJEVKO VAIACISTERNE ZA GNOJEVKO VAIA

Cveto Zaplotnik

Kranj – Prireditelji Festiva-
la dobrote slovenskih kme-
tij, ki bo od 20. do 22. maja 
v minoritskem samostanu 
na Ptuju, pozivajo kmete in 
kmetice, da do 25. februarja 
do 15. ure prijavijo na ocen-
jevanje kmečke prehranske 
izdelke – izdelke iz žit, mle-
čne in mesne izdelke, olje, 
kis, sirupe, žgane pijače, 

vina, sadjevce – sadna vina, 
medice in ribje izdelke, 
prav tako pa tudi sokove in 
nektarje, suho sadje in dru-
ge suhe pridelke, domače 
marmelade, džeme in sad-
ne namaze, kompote, kon-
zervirane vrtnine in dru-
ge konzervirane pridelke, 
med in čaje, ki so jih sicer 
ocenili že lani jeseni. Raz-
pis za te skupine izdelkov 
tokrat ponavljajo izjemoma, 

v prihodnje jih bodo ocenje-
vali samo jeseni.

Dodatne informacije o 
ocenjevanju dajeta Vanja 
Bajd Frelih (tel. št. 04 511 
27 01) in Ana Beden (tel. št. 
04 535 36 17) iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Kranj. 
Prispevek za ocenjevanje 
znaša za prvi izdelek sku-
paj z DDV-jem 30 evrov, za 
vsak nadaljnji izdelek pa 25 
evrov.  

Prijave za ocenjevanje dobrot

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je objavilo javni razpis, s 
katerim za naložbe na kme-
tijskih gospodarstvih name-
nja tri milijone evrov, ki jih 
v celoti zagotavlja Evropski 
sklad za kmetijstvo in raz-
voj podeželja. Za finančne 
podpore se lahko potegujejo 
skupine in organizacije pro-
izvajalcev, skupine kmetov 
oziroma zadruge, pri tem pa 

je milijon evrov namenjen 
za sofinanciranje naložb, 
ki jih izvajajo skupine kme-
tov, in dva milijona evrov za 
naložbe pravnih oseb. Pod-
pore je možno pridobiti za 
ureditev zbirnih centrov za 
živali s pripadajočo opre-
mo in za ureditev distribu-
cijskih centrov za rastlinske 
pridelke. Višina podpore 
znaša 45 odstotkov upraviče-
nih stroškov, podpora pa je 
lahko tudi višja, kar je odvis-
no od tega, ali gre za naložbo 

mladih kmetov, za naložbo 
socialnih podjetij, za nalož-
bo na problemskih območ-
jih in območjih z omejeni-
mi možnostmi za kmetij-
sko dejavnost, za naložbo, 
ki je povezana z izvajanjem 
ukrepa za izboljšanje poču-
tja živali ...

Vnašanje vlog v elektron-
ski sistem Agencije za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja bo potekalo od 7. marca 
do vključno 16. maja (do 14. 
ure).

Trije milijoni za naložbe Škofja Loka – V četrtek, 24. februarja, se bo začela letošnja sub-
vencijska kampanja, to je elektronsko izpolnjevanje in odda-
janje zbirnih vlog za neposredna in druga kmetijska plačila. 
Škofjeloška enota kmetijske svetovalne službe bo ob začetku 
kampanje pripravila predavanje o letošnjih ukrepih kmetijske 
politike. Predavanje bo v petek, 25. februarja, z začetkom ob 
pol desetih dopoldne in bo zaradi ukrepov za omejitev širje-
nja novega koronavirusa potekalo na daljavo, preko spletne 
aplikacije Zoom. Svetovalna služba je kmetom po elektronski 
pošti že poslala povezavo do predavanja; kdor je ni prejel, naj 
pokliče na telefonsko številko 031 343 747.

Predavanje o ukrepih kmetijske politike

Kranj – Po podatkih sta-
tističnega urada so bila 
gnojila in sredstva za izbo-
ljšavo tal decembra lani 
enainpolkrat dražja kot leto 
prej. Cene energije in maziv 
so se v enem letu zvišale za 
28 odstotkov, cene krmil za 
22 odstotkov, vzdrževanje 
zgradb pa za 11 odstotkov.

Najbolj so se v enem 
letu podražila gnojila

NAJBOLJŠI ZA ZRNJE:
GLUMANDA | fao 300 | zobanka

LG 31.330 | fao 330 | trda zobanka

DKC 4569 | fao 350 | zobanka

AJOWAN | fao 350 | zobanka

DKC 4416 | fao 350 | zobanka

DKC 4717 | fao 370 | zobanka

TEXERO | fao 380 | zobanka

DKC 5812 | fao 560 | zobanka

NAJBOLJ PREBAVLJIVI
ZA SILAŽO:
LG 30.311 | fao 320 | poltrdinka

LG 31.377 | fao 370 | zobanka

SHANNON | fao 400 | zobanka

LG 31.479 | fao 410 | zobanka

LG 34.90 | fao 430 | zobanka

Več informacij dobite na prodajnih mestih,
v katalogu Gospodarjev priročnik 2022,

na naši spletni strani www.agrosaat.si
ter pri svetovalni službi Agrosaat.

KORUZA
IZBOR HIBRIDOV 2022

P R I M E
T R E T I RA N J E :

Fungicid
(Redigo M ...)

+
Insekticid

(Lumiposa)
+

Odvračalo za ptice
(Korit 420 FS)

+
Stimulator rasti
z mikroelementi

Izkoristite

ugodnosti za

zgodnja naročila

semena do

konca

februarja!
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Simon Šubic

Ljubljana – Na Policijski 
upravi (PU) Ljubljana so v 
petek predstavili podrobno-
sti kriminalistične preiska-
ve, ki so jo od leta 2018 vo-
dili zoper mednarodno kri-
minalno združbo, ki naj bi 
iz tujine v Slovenijo tihota-
pila prepovedano drogo in 
jo razpečevala na območju 
Ljubljane, »izvažali« pa naj 
bi jo tudi v Avstrijo in Nem-
čijo. Konopljo so gojili tudi 
sami v za to prirejenih pro-
storih v Sloveniji. Združ-
bo sumijo tudi storitve ka-
znivega dejanja prepoveda-
ne proizvodnje in prometa 
z orožjem ali eksplozivom. 
Prejšnji teden so kriminali-
sti izvedli serijo hišnih prei-
skav na območju PU Ljublja-
na in Koper, del njih pa je po 
naših podatkih potekal tudi 
na območju gorenjskih ob-
čin, ki mejijo na Ljubljano. 

Po besedah Damjana Pe-
triča, vodje Sektorja krimi-
nalistične policije na PU 

Ljubljana, naj bi kriminalno 
združbo sestavljalo več kot 
osemdeset oseb, ki so ime-
le različne vloge v hierarhič-
no razdeljeni združbi. Zoper 
njih so v nekajletni preiska-
vi zbrali dokaze, da so izved-
li več kot 190 kaznivih dejanj. 
»Člani združbe so poskrbeli 
za organizacijo nabave večjih 
količin droge v tujini, prido-
bivanje ustreznih skladišč, 
transport prepovedane dro-
ge iz Španije v Slovenijo in 
za organizacijo mreže kurir-
jev ter posrednikov do konč-
nih preprodajalcev na ulici. 
Da bi povečali količino raz-
položljive droge za slovenski 
trg in tudi za izvoz v Avstri-
jo in Nemčijo, so vzpostavili 
ustrezno prirejene prostore 
in opremo za gojenje kono-
plje,« je pojasnil Petrič. 

Zaslužili bi poldrugi 
milijon evrov

V okviru mednarodne pre-
iskave so kriminalisti v sode-
lovanju z varnostnimi orga-
ni Italije, Španije, Francije, 

Avstrije, Srbije ter Bosne 
in Hercegovine potrdili, da 
so člani mednarodne hudo-
delske združbe želeli na ob-
močje Slovenije pripeljati 
skoraj 600 kilogramov ko-
noplje in nekaj kilogramov 
heroina. »Navedena prepo-
vedana droga jim je bila za-
sežena na ozemlju več držav. 
Z zaseženo drogo bi člani 
združbe zaslužili okoli 1,6 
milijona evrov. Kriminalisti 
so tudi ugotovili, da so osu-
mljeni na isti način iz Bosne 
in Hercegovine v Slovenijo 
pripeljali vsaj tri avtomatske 
puške in naboje,« je razložil 
Petrič.

Kar 550 kriminalistov in 
policistov je pred tednom 
dni na 68 lokacijah na šir-
šem območju Ljubljane in 
Kopra opravilo 58 hišnih pre-
iskav. Pridržali so 23 osu-
mljencev, šestnajst pa so jih 
kasneje privedli pred prei-
skovalnega sodnika, ki je za-
nje odredil sodno pridrža-
nje. V zaključni akciji so po-
licisti zasegli več kilogramov 
kokaina, heroina, konoplje, 
MDMA in testosterona, po-
leg tega pa še dvanajst kosov 

orožja s strelivom, skoraj 
90.000 evrov gotovine, mo-
bilne telefone in računalnike 
ter dve vozili višjega cenov-
nega razreda. Odkrili so tudi 
tri prirejene prostore za goje-
nje konoplje, kjer so zasegli 
skupno 2254 sadik konoplje, 
in prirejen prostor za proi-
zvodnjo sintetičnih drog. Za 
obratovanje skrivnih labora-
torijev je kriminalna združba 
kradla tudi električno energi-
jo, s čimer je v letu dni oš-
kodovala elektropodjetja za 
približno 85.000 evrov. 

»Kriminalna združba za 
svoje kriminalno delovanje 
kupi transportno podjetje, 
registrirano v Sloveniji, zato 
da si v okviru legalne prevo-
zniške dejavnosti zagotovi 
varen in neoviran transport 
prepovedanih drog v med-
narodnem okolju,« je razlo-
žil Matjaž Jerkič, pomočnik 
direktorja Uprave krimina-
listične policije na General-
ni policijski upravi. V zad-
njih letih so sicer slovenski 
kriminalisti izpeljali več kot 
deset kriminalističnih pre-
iskav organiziranih krimi-
nalnih združb. 

Združbo preiskovali več let
Slovenski kriminalisti so v okviru mednarodne preiskave razkrili mednarodno hudodelsko združbo, ki je 
nameravala v Slovenijo pripeljati skoraj šeststo kilogramov konoplje in nekaj kilogramov heroina. 

V hišnih preiskavah, ki so prejšnji teden potekale tudi 
na vzhodnem delu Gorenjske, so kriminalisti odkrili tri 
prirejene prostore za gojenje konoplje. / Foto: Policija

Zaseženo orožje in strelivo / Foto: Policija

Simon Šubic

Spodnja Besnica – V petek 
okoli 17.30 je izbruhnil požar 
na večjem gospodarskem 
poslopju v Spodnji Besnici. 
Nastala je velika materialna 
škoda, poškodovan pa ni bil 
nihče. Kot so sporočili s Poli-
cijske uprave Kranj, je zago-
relo v delavnici nad hlevom, 
ogenj pa se je razširil na pre-
ostali del objekta. 

Posredovalo je 140 ga-
silcev iz Gasilsko reševal-
ne službe (GARS) Kranj in 
enajstih prostovoljnih ga-
silskih društev. »Ob našem 
prihodu je bil požar že po-
polnoma razvit. Lokalizirali 
smo ga v približno uri in pol, 
do 23. ure je sledilo razkopa-
vanje in pregledovanje poža-
rišča. Čez noč so na požarni 

straži ostali domači gasilci iz 
Besnice,« je razložil povelj-
nik GARS Kranj in vodja in-
tervencije Andraž Šifrer. S 
hitrim ukrepanjem so reši-
li živino v hlevu. »Živina je 
med gašenjem ostala kar v 
hlevu, saj smo ugotovili, da 
je betonska plošča med spo-
dnjim hlevom in zgornjim 
prostorom, kjer je gorelo, 
dovolj trdna. Zgorelo pa je 
ostrešje, krma in nekaj me-
hanizacije,« je povedal. Kot 
je dodal, so morali zaradi sla-
bega pritiska v hidrantnem 
omrežju vodo dovažati s cis-
ternami. 

Skoraj istočasno je priš-
lo tudi do požara na deponi-
ji peska v Zgornjih Bitnjah, 
kjer je ob kurjenju odpadne-
ga lesa zagorelo na površi-
ni 20 metrov × 20 metrov. 

Požar so gasilci pogasili in 
žarišča razkopali s pomoč-
jo delovnega stroja, ki je bil 
na lokaciji. Škoda ni nastala. 
Ker je tu posredoval preosta-
li del popoldanske izmene 

kranjskih poklicnih gasil-
cev, so morali do njihove 
vrnitve v prostorih GARS 
Kranj dežurati prostovoljni 
gasilci iz Britofa in Kranja 
Primskovega. 

Požar zajel gospodarsko poslopje

Ob prihodu prvih gasilcev je bil požar že popolnoma razvit. 
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Kranj – Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo s hu-
dimi telesnimi poškodbami, ki se je zgodila v nedeljo ob 16.35 
na Ulici Milene Korbarjeve v Kranju. Neznani mlajši voznik 
skiroja je s prednjim delom skiroja trčil v lestev, postavljeno ob 
robu vozišča, zaradi česar je z nje padel moški, ki je v tistem 
trenutku obrezoval drevesa, in se hudo poškodoval. Zaradi 
razjasnitve vseh dejstev in okoliščin policisti prosijo morebitne 
priče, da pokličejo na interventno številko 113, anonimno šte-
vilko 080 1200 ali na Policijsko postajo Kranj (04) 233 64 00.

Policisti prosijo za informacije o nedeljski nesreči

Mlajši voznik skiroja se je zaletel v lestev, s katere je občan 
obrezoval drevje. / Foto: PP Kranj 

Simon Šubic

Kranj – Včeraj se je zače-
la prva letošnja nacionalna 
preventivna akcija za večjo 
varnost pešcev Bodi viden 
– bodi previden. Z njo želi-
ta organizatorja Agencija za 
varnost prometa (AVP) in 
policija opozoriti na varnost 
pešcev, predvsem pa na var-
nost otrok in starejših. V letu 
2021 je namreč v 548 pro-
metnih nesrečah z udeležbo 
pešca življenje izgubilo pet-
najst pešcev, v šestih prime-
rih so ti tudi povzročili ne-
srečo. Policisti so sicer lani 

pri pešcih ugotovili 3.730 kr-
šitev cestnoprometnih pra-
vil. 

V času akcije bodo izved-
li analizo presoj varne cestne 
infrastrukture, AVP bo okre-
pil preventivne aktivnosti in 
razdelil več kot sedem tisoč 
odsevnikov za potrebe ob-
činskih SPV in šol. V akciji 
bo s terenskimi aktivnostmi 
sodelovalo 45 občin, v tem 
času bodo policisti izvajali 
okrepljen nadzor, predvsem 
nad spoštovanjem predpi-
sov pri pešcih in voznikih 
motornih vozil. Akcijo bodo 
oktobra ponovili.

Pozorni na varnost pešcev

Simon Šubic

Tržič – Prejšnji teden so na 
deželnem sodišču v Celov-
cu na deset let zapora obso-
dili 34-letnega Tržičana Sašo 
Gavrića, njegovo partnerko 
Jasmino pa na tri leta zapora, 
je poročal časnik Delo. Obto-
žnica jima je očitala, da sta or-
ganizirala tihotapljenje dro-
ge v Celovec in ga tam prek 
uličnih preprodajalcev pro-
dala. V več letih naj bi tako 
skozi Karavanke pretihota-
pila skoraj deset kilogramov 
heroina, 150 gramov koka-
ina, okoli 400 gramov kono-
plje in nekaj tablet ekstazija. 
Gavrić je na celovškem so-
dišču krivdo za del očitanih 

kaznivih dejanj priznal (za 
tihotapljenje okoli treh kilo-
gramov droge), njegova par-
tnerka pa je krivdo za večino 
obtožb zanikala. 

Gavrića so pred leti zara-
di sodelovanja pri tihotaplje-
nju večje količine heroina v 
Avstrijo že obsodili na kranj-
skem okrožnem sodišču. Kot 
smo poročali v Gorenjskem 
glasu, so ga zaradi priznanja 
krivde obsodili le na tri leta 
zapora, skesani Tržičan pa je 
tedaj sodišču tudi obljubil, da 
bo odtlej živel pošteno in se 
ne bo nikdar več znašel v ka-
zenskem postopku. Ker ima 
delovne navade, si bo poiskal 
delo v gradbenem podjetju, 
je še napovedal. 

V Celovcu obsodili Tržičana

Škofja Loka – V enem od stanovanj v stanovanjskem bloku v 
Frankovem naselju v Škofji Loki je v nedeljo okoli 12.30 priš-
lo do uhajanja ogljikovega monoksida, dve stanovalki pa sta 
se s plinom zastrupili. Posredovali so škofjeloški policisti in 
prostovoljni gasilci iz Škofje Loke in Trate, ki so poskrbeli za 
evakuacijo stanovalcev, poskrbeli za zastrupljeni stanovalki 
do prihoda reševalcev. Nobena ni življenjsko ogrožena, so 
sporočili s policije, ki o dejstvih in okoliščinah dogodka še 
zbirajo obvestila. Gasilci so prezračili prostore, jih pregledali 
in ob odhodu še enkrat izmerili koncentracijo plina, da so se 
prepričali, da so nevarnost odpravili. 

V stanovanju uhajal plin



Alenka Brun

K
ranjčanka glasbo 
obožuje od mla-
dih nog, kot avtori-
ca in izvajalka pa se 
je predstavila pub-

liki že v osnovni šoli. Svojo 
prvo izdano pesem z naslo-
vom Ritm v srce je napisala 
leta 2016. Maja 2019 je pos-
nela duet z Žanom Serči-
čem za pesem Tebe ne dam, 
pri kateri sta bila tako bese-
dilo kot glasba njeno delo. 
Leta 2020 je v sodelovanju 
z Ervinom Tršeličem nasta-
la še pesem Sede. Trenutno 
Leya Leanne ustvarja nove 
pesmi, ki naj bi na njenem 
prvem EP (extended play) 
izšle letos. 

Na odru Eme Freš in Eme 
2022 sta Leyo spremlja-
la kitarista Nejc Ušlakar in 
Matej Naglič, medtem ko je 
bil nad uspehom pesmi nav-
dušen tudi njen soavtor Jonas 
Gladnikoff, švedski glasbeni 
ustvarjalec, ki je v preteklos-
ti že nanizal lepo število evro-
vizijskih uspešnic. Za pevkin 
videz na odru pa je poskrbe-
la stilistka, Lea Behek, ravno 
tako Kranjčanka. 

Leya Leanne oziroma Leja 
Zupan Debelak, kot je njeno 
pravo ime, nam zaupa, zakaj 
se je sploh odločila za tovr-
stno sodelovanje. »V bis-
tvu so pobudo za prijavo na 
Emo dali člani mojega ben-
da, s katerim smo septem-
bra začeli vaditi. Ker ni kon-
certov, se je zdela to izjemna 

priložnost, da se kot nova 
izvajalka pokažem na sceni. 
In ravno zato, ker sem nova, 
sem najprej morala na Emo 
Freš – tekmovanje za še neu-
veljavljene glasbenike, da 
sem potem prišla do 'velike-
ga odra'.« Ko ji je uspel pre-
boj na oder Eme 2022, je bila 
presenečena, a tudi presreč-
na. Že to je potrditev, da je na 
pravi poti, meni. 

Izvemo, da Evrovizijo 
spremlja od nekdaj. » Ved-
no pravim, da je to velik fes-
tival ljubezni, ki si jo ustvar-
jalci delimo do glasbe in nas 
povezuje. Vsak na tem odru 
pokaže, kaj čuti, in izrazi 
kreativo na svoj način.« Kar 
si seveda želi tudi sama, in če 
bi osvojila vozovnico za Tori-
no, bi bil to zanjo velik uspeh 
in še dodatna potrditev, da 
res nekaj dela prav, čeprav 
vse kaže, da ljudje čutijo nje-
no glasbo. 

Od kod umetniško ime 
Leya Leanne, nas še zanima. 
Odgovori, da jih je imela že 
kar nekaj. Vendar nobeno 
ni bilo res tisto pravo. V tem 
se je našla: »Ime Leya izvi-
ra iz mojega imena Leja, le 
z manjšo spremembo v črki. 
Ker sem v astrološkem pod-

znaku lev, kar je tudi izje-
mno močna in samozaves-
tna žival, sem si zamislila, 
da bi angleško besedo 'lion' 
po svoje spremenila v ženski 
spol in tako je nastalo ime 
Leanne. Torej skupaj Leya 
Leanne, ki je zagotovo pravo 
zame, mojo osebnost in pa 
zlasti mojo glasbo.« 

LEYA LEANNE
Gorenjska predstavnica, ki ji je s pesmijo 
Naked uspel preboj z letošnje Eme Freš na oder 
»starejše sestre«, sliši na umetniško ime Leya 
Leanne. 

Leya Leanne / Foto: arhiv RTV SLO (Adrijan Pregelj)

Alenka Brun

E
den izmed britan-
skih občudovalcev 
Evrovizije, ki sicer 
živi v Italiji in ima 
svoj kanal na You-

Tubu (Shane's Eurovision 
Review) je že pred samo Emo 
pod drobnogled vzel vseh 
dvanajst pesmi in izvajalcev, 
ki so se potegovali za vstopni-
co za letošnji Eurosong. Nad 
videnim in slišanim kakšne-
ga posebnega navdušenja ni 
izrazil, nekatere pesmi so 
mu bile bolj všeč kot druge, 
pesem Disko, ki je na koncu 
zmagala, mu je bila simpati-
čna, vendar se je sam nagibal 
k Lumi, duetu, ki je s svojim 
nastopom in izvedbo pesmi 
spominjal na dvojec iz prete-
klosti – Zalo Kralj in Gašper-
ja Šantla. 

Zmagovalno skladbo smo 
letos na Emi dobili na pod-
lagi telefonskega glasovan-
ja in glasovanja petih žirij v 

razmerju 50 : 50. Na koncu 
je bila vseeno publika tista, 
ki je odločila, kdo bo odpoto-
val na veliki evrovizijski oder 
v Italiji. Ko so njene glasove 
na Emi 2022 pretvorili v toč-
ke, jih je največ dobil LPS ozi-
roma Last Pizza Slice. Po gla-
sovanju žirij je namreč na na 
vrhu kraljevala zasedba Bati-
sta Cadillac s pesmijo Mim 
pravil, mladi LPS so bili s 
pesmijo Disko drugi, dvojec 
Luma pa je s pesmijo All in 
pristal na tretjem mestu.

Skozi dvanajst nastopov 
in glasovanje sta nas z bese-
do popeljala Melani Meki-
car in Bojan Cvjetićanin, ki je 
med izborom poskrbel tudi 
za presenečenje. Ker se itali-
janski zmagovalci lanskole-
tnega Eurosonga Måneskin 
niso udeležili Eme, sta prire-
dbo njihove zmagovalne pes-
mi predstavila kar on in Maja 
Keuc - Amaya. Poleg prese-
netljivo dobre izvedbe pesmi 
Zitti e buoni, je bil njun nas-
top nabit z energijo in tudi 
vizualno privlačen. Marsikdo 
je na spletu javno izrazil nav-
dušenje nad glasbenim vlož-
kom na Emi. Dogajanje v t. i. 
zeleni sobi (green room) pa je 
letos spremljal Nejc Šmit.

Kdo so zmagovalci  
Eme 2022

Skupino LPS sestavlja-
jo študentje in srednješolci, 
ki nikakor niso pričakovali, 
da bodo sploh prišli v finale, 
tako da je bilo veselje ob zma-
gi še toliko večje. LPS so: Filip 
Vidušin (vokal), Gašper Hlu-
pič (bobni), Mark Semeja 

(električna kitara), Zala 
Velenšek (bas kitara, tenor 
in alt saksofon) in Žiga Žvi-
žej (elektronske klaviature). 
Zasedba je nastala decem-
bra 2018 v »music roomu« 
Gimnazije Celje – Center. So 
aktualni zmagovalci Centro-
vizije, na kateri so se predsta-
vili s svojo prvo avtorsko skla-
dbo Nepravilnosti. Na ljub-
ljanskem natečaju Špil liga 
– prva liga dijaških bendov 
so v predizboru dosegli prvo 
mesto po mnenju strokovne 

žirije in se uvrstili v polfina-
le tekmovanja, pozneje pa 
tudi v finale. Izbrani so bili 
tudi med tri finaliste žalske-
ga natečaja Stresi oder in 
med najboljših 15 skupin na 
mariborskem Šourocku. Nji-
hov repertoar zajema meša-
nico soul-popa, funka, blu-
za, roka in džeza. Na začet-
ku se je skupina na nastopih 
predstavljala z nekomercial-
nimi priredbami komercial-
nih uspešnic, zdaj pa težijo k 
avtorski glasbi. 

NA EMI 2022 NAJBOLJŠI 
ZADNJI KOS PICE
Skupina LPS oziroma Last Pizza Slice – ali po slovensko zadnji kos pice – nas bo s pesmijo Disko 
zastopala na Pesmi Evrovizije, ki bo maja v italijanskem Torinu. 

Zmagovalci Eme 2022: zasedba LPS / Foto: RTV SLO (Adrijan Pregelj)

Melani Mekicar in Nejc Šmit / Foto: RTV SLO (Adrijan Pregelj)

Maja Keuc - Amaya in  
Bojan Cvjetićanin 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

V
časih je bila prva 
sobota v mesecu 
na vrtu Vile Pod-
vin rezervira-
na za Podvinsko 

tržnico. Sedaj se je tržnica z 
ekipo vred preselila v Rado-
vljico oziroma je ekipa Vile 
Podvin tja s seboj prenesla 
tudi koncept tržnice. Zdaj 
tako poteka na trgu pred cer-
kvijo v starem mestnem jed-
ru. Nekoliko so jo nadgradi-
li: več je ponudnikov, zato 

je še pestrejša, pridružil pa 
se ji je še radovljiški nedelj-
ski Bolšjak. Še vedno poteka 
med 10. in 12. uro in samo 
prvo soboto v mesecu.

Lokalne dobrote, roko-
delske izdelke in starine, 
ki obiskovalce navdušujejo 
na Radolški tržnici, občas-
no popestrijo tudi delavnice 
za otroke, načrtujejo pa še 
različne programe. V sklo-
pu tržnice so včasih v Vili 
Podvin obiskovalce prijaz-
no povabili še na kosilo in ta 
tradicija se je nekako obdr-
žala. Le da sedaj ekipa vabi 

v butični hotel oziroma po 
novem v Hišo Linhart, ki 
stoji le streljaj od nove loka-
cije tržnice. Združuje vse 
od sob za goste do restavra-
cije z jedmi nove slovenske 
kuhinje in drugim kulinari-
čnim dogajanjem. Tako lah-
ko obisk tržnice nadgradite 
s kosilom ali »brunchem« 
in okušate dobrote s tržnice 
v jedeh Uroša Štefelina.

Mi smo se oglasili na feb-
ruarski Radolški tržnici, je 
pa za vogalom že marčev-
ska: Radovljica jo bo gostila 
5. marca.

RADOLŠKA TRŽNICA

Radolška tržnica je nadaljevanje Podvinske.

Tokrat sta se v rekreacijskem duhu oglasila tudi Anja 
Hajdinjak Jovanovič in Miloš Jovanović, bolj znan kot 
nekdanja glavna kuhalnica Joštovega hrama v Podnartu.

Blanka Grašič iz Javnega zavoda Turizem in kultura 
Radovljica se je odločala med simpatičnimi kapami 
različnih barv.

Mateja Legat in Marko Milenkovič v družbi otrok in izdelkov 
iz njune umetniške delavnice 6th Sense Art

V jutranji meglici,
ko se dan sploh še ne začne,
z roso me boža
roka, ki je ni.

Sonce se prebuja,
nikjer ga še ni,
počasi se predrami
in na polno oživi.

Zavesa pade 
in se pokaže
vse, kar skrivaš
v tem dnevu.

Kmalu, prekmalu
se zvečeri
in noč prinese
vedno nove sanje.

Naj bo ljubezen,
naj bo pomlad,
naj bo veselje, polno nad.

Mija Novadi

Dragi moji, počitnice so pred vrati. Vsak dan naj bo čim 
lepši. Vesela sem vaših pesmi in komaj čakam vaše nove 
prispevke. 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. 

Dan

PESMI MLADIH

Jasna Paladin

T
rinajstletna Karo-
lina Graj že od 
malih nog zelo 
rada bere in se vži-
vlja v svetove, ki 

jih pričarajo knjige. »Poleg 
tega zelo rada rišem, predv-
sem baletke v različnih pozi-
cijah in kostumih. Rada ple-
šem balet, toda pri baletnih 
predstavah so me od nekdaj 
očarali domiselni in boga-
to okrašeni kostumi in vča-
sih se tudi sama lotim šiva-
nja. Čeprav se zdi nenavad-
no, sem navdih za morsko 

pravljico Biserni zaliv dobila 
med poletnim potepanjem 
v gorah,« pravi mlada bale-
tna plesalka, danes učenka 
5. razreda baleta, ki si je kot 
osrednji lik zgodbe Biser-
ni zaliv zamislila zdravni-
co želvo Živo. Veliko njenih 
pacientov pestijo nenavad-
ne težave. Ugotoviti mora   
vzrok bolezni, za katero zbo-
leva vse več morskih živali. 
Izkaže se, da je za to krivo 
s plastiko onesnaženo mor-
je. S kraljico Ledo, sinjimi 
kiti, pticami in še nekateri-
mi morskimi živalmi kujejo 
načrt, kako bi zajezili vnos 
plastike, da bi morje zanje 

znova predstavljalo zdravo 
življenjsko okolje, toda soo-
čiti se morajo s težavami. 

Koreografija za to balet-
no pravljico, ki jo odlikujejo 
pestri kostumi, barvito oza-
dje, glasba in okoljsko spo-
ročilo, je delo Ane Trojnar, 
vodje baletne šole, ki je svoje 
plesalke že pred dvema leto-
ma spodbudila z literarnim 
natečajem za najboljšo zgo-
dbico, ki bi jo bilo mogoče 
uprizoriti kot plesno pred-
stavo. Na poti do premiere 

jim je načrte kar dvakrat pre-
križala epidemija, je bilo pa 
zato ob uprizoritvi vzdušje 
toliko bolj veselo. Na odru 
pa se je zvrstilo kar 67 ple-
salk in en plesalec različnih 
starosti – od že izkušenih 
baletnih plesalk pa vse do 
najmlajših iz plesnega vrtca 
Baletne šole Ana. 

Po premieri in nastopih v 
Kamniku so gostovali tudi 
že v Radomljah in Cerkljah, 
z veseljem pa se bodo odzva-
li tudi drugim vabilom.

BALETNA PRAVLJICA
V Baletni šoli Ana iz Kamnika so uprizorili plesno-baletno predstavo z naslovom Biserni zaliv, ki temelji 
na pravljici komaj 13-letne Karoline Graj.

Glavni vlogi sta odplesali Anita Pirc (želva Živa) in Leda 
Delfina Steidl Porenta (kraljica Leda).

Učenke iz plesnega vrtca so takole upodobile male želvice.



»Pomlad«
Že dolgo berem vašo rubriko, 
pa sem se opogumila in vam 
pišem tudi jaz. Zanima me 
moje zdravje. Kar nekaj težav 
se mi je nabralo. Najbolj mi 
nagaja želodec, poškodovala 
sem si tudi levo stopalo in še 
oči mi delajo težave. Na splo-
šno se mi zdi, da mi nič več ne 
deluje tako, kot bi moralo … 
Seveda po mojem mnenju. 
Sicer je res, da človek z leti ni 
več tako gibčen in zdrav kot je 
bil pred 20 ali 30 leti, toda vse 
skupaj se mi je nabralo in me 
strašno teži. Tudi naše zdrav-
stvo ni več tako, kot je bilo, 
in najti zdravnika, ki bi ti res 
pomagal, je danes zelo težko. 
Razmišljam tudi, da bi se mal-
ce bolj obrnila v alternativno 

oziroma homeopatsko zdrav-
ljenje, a kaj, ko tudi to ni poce-
ni. Mi lahko kaj več poveste za 
zdravje?
Seveda človek ne more biti 
srečen brez zdravja in vaše 
zdravje je trenutno res malce 
slabše. Toda to še ni vzrok 
za obupavanje. Poskusite z 
naravnimi zdravili, na primer 
z olivnim oljem zjutraj pred 
zajtrkom ali pa z masažo 
stopal. Ali pa na tešče jabol
čni kis. Za organizem je tre
ba poskrbeti, čeprav vedno 
nimamo časa. Naravna zdra
vila pa so, kot veste, vedno 
bolj cenjena. Lahko je le 
malenkost, pomaga in zale
že pa veliko bolje kot zdravi
la. Kar se tiče homeopatije, je 
tako, da je v to vedno treba 

verjeti in potem tudi pomaga. 
Če boste že takoj v začetku 
rekli, da to ni za vas, vam ne 
bo pomagalo. Moje izkušnje 
niso pomembne, vse je odvi
sno od posameznika. Za oči 
pa boste res morali poiskati 
strokovno pomoč. Kot vidim, 
se veliko premalo gibate. To 
ne pomeni, da morate iti v fit
nes ali pa vsak mesec na Tri
glav. Sprehod po ravnem do 
bližnjega gozda čez travnik 
je veliko vreden, precej bolj, 
kot se zavedate. Vsak dan po 
malem in to je to. Posvet z 
zdravniki bo zelo pozitiven. 
Vse te vaše težave so poveza
ne s prihajajočo pomladjo in 
se bodo do poletja ublažile, 
izginile pa v celoti na jesen. 
Načeloma ste zdravi in tako 
bo tudi v prihodnosti. Lep 
pozdrav.

»Školjka «
Tanja, kot vidim, znate sve-
tovati. Že nekaj časa sem na 
mrtvi točki. Veliko sem priča-

kovala in nič dobila. Naj odne-
ham ali kaj? Hvala za vse.
Vsak človek si v resnici sam 
piše knjigo življenja, seveda 
pa vsem ni enako postlano. 
Vsekakor pa to ne sme biti 
izgovor, da nečesa ne spre
menite, na primer: njemu 
je lažje kot meni. Nikomur 
ne želim, da bi si med seboj 
zamenjali čevlje. Vsak svojo 
pot najlažje hodi, vprašanje, 
kako bo bilo v nasprotnem 
primeru. Ne smete pozabiti, 
da ni napak, so le najboljše 
odločitve v danem trenutku, 
zato se ne smete obtoževati 
za vsa dejanja iz preteklosti. 
In jutri je nov dan, prihajajo 
nova doživetja, nove izkuš
nje, veselje in načrti. Glede 
ljubezni imate previsoka me
rila, ampak kot se zavedate, 
točno veste, kaj pričakujete. 
Kar je bilo, pozabite, odpirajo 
se vrata in s tem nova ljube
zen, ki je na obzorju že pred 
poletjem. Ne boste preveč 
čakali, kar je prav. Srečno.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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:

Maša Likosar

D
ragutin Vlašić 
se je rodil 8. feb-
ruarja leta 1922 
v vasici Cernik 
na Hrvaškem. 

V Kranj je prišel kmalu po 
drugi svetovni vojni in tu 
spoznal ženo Liliano Sonjo, 
s katero sta imela dva otro-
ka, sina Miroslava in hčer 
Draguško. »Že leta 1941 se 
je kot mlad fant priključil 
partizanom in z njimi pre-
pešačil skoraj celo Jugosla-
vijo, od Beograda pa vse do 
osvoboditve Trsta. Po voj-
ni je bil oficir in se je zelo 
zgodaj upokojil,« je poja-
snil eden od treh vnukov 
Matjaž, ki se spomni, da so 
bili kot otroci pogosto v var-
stvu pri starih starših. »Pri 
njiju je bilo kot v raju, vsi 
smo se ukvarjali z glasbo in 
naši skupni trenutki so bili 
res nepozabni. Mama je bila 

izvrstna kuharica, pogosto 
smo hodili na izlete, veliko 
smo peli, dedek je v mladih 
letih igral tudi ustno har-
moniko. Z mamo sta vest-
no spremljala mojo glasbe-
no pot. Vse, kar sem napisal, 
sem jima predstavil, in če je 
bilo dedku všeč, je dejal, da 
je pesem kar dobra, niko-
li je ni pretirano hvalil,« je 
dodal. 

Ljubezen med Draguti-
nom in Liliano Sonjo Vla-
šić je bila po pripovedovanju 
vnuka Matjaža Vlašiča neiz-
merna. »Bila sta nerazdruž-
ljiva. Dedek praktično vsak 
dan v mislih živi z njo, četu-
di je žal že enajst let pokojna. 
Redno, tudi dvakrat dnevno, 
je šel na sprehod do pokopa-
lišča, tudi danes gre, le da v 
spremstvu, saj ni več najbolj 
pri močeh, a je kljub temu 
velik borec in hkrati zelo dis-
cipliniran,« je povedal Mat-
jaž in dodal: »Četudi beleži 
že sto let, ima še vedno vse 

svoje zobe, kar je verjetno 
zasluga tudi njegove disci-
plinirane higiene – po vsa-
kem obroku si namreč red-
no očisti zobe.« Poleg Mat-
jaža ima slavljence še vnu-
kinji Matejo in Ksenijo ter 
šest pravnukov, Maja, Lana, 
Lukasa, Stelo, Lano in Gajo.

Gospod Vlašić je tudi stra-
sten gledalec vseh šport-
nih dogodkov. Na televizij-
skem zaslonu si ogleda vse 
nogometne tekme, dodobra 
so mu znane vse evropske 
lige, spremlja tudi rokomet, 
odbojko, hokej, zelo ljubi so 
mu zimski športi, ne zamu-
di nobene tekme smučar-
skih skokov. V velik užitek 

so mu bile olimpijske igre 
v Pekingu, kjer je navijal za 
slovenske reprezentante. 
Bil je tudi nogometaš in je 
še zadnji živeči član Nogo-
metnega kluba Grobničan, 
ki je igral v tretji hrvaški ligi.

Njegov stoti jubilej so pra-
znovali v ožjem družinskem 
krogu. Ob tej priložnosti 
ga je obiskal tudi kranjski 
župan Matjaž Rakovec in 
mu izročil častno listino. 
»Dedek si pri teh letih želi le 
zdravja zase in za vse svoje 
najbližje, da bi bili vsi uspe-
šni v življenju, pravnukom 
pa polaga na srce, naj nare-
dijo šolo in se izobrazijo,« je 
sklenil Matjaž Vlašič. 

ČASTITLJIVIH STO LET 
Dragutin Vlašić iz Kranja je osmega februarja praznoval stoti rojstni dan. 

Kranjski župan Matjaž Rakovec je Dragutinu Vlašiću izročil 
častno listino za častitljivih sto let. / Foto: Maša Likosar

Stoti jubilej Dragutina Vlašića so praznovali v družinskem 
krogu. / Foto: osebni arhiv Matjaža Vlašiča

Polfinalno prireditev Miss Slovenije bo v soboto gostilo 
Zagorje ob Savi. Med 29 polfinalistkami so tudi štiri Gore
njke: dve Jeseničanki, 16letna Alja Ališić in 18letna ter Ene
dina Sarajkić, ter 26letna Komendčanka Kristina Mihelčič 
in 22letna Mateja Pintar iz Poljanske doline. Rdeča nit 
polfinalne prireditve bo avtorski muzikal S teboj lahko, ki 
je nastal v okviru istoimenskega projekta Varstvenodelov
nega centra (VDC) Zasavje. V njem bodo nastopali upora
bniki in podporne osebe VDC Zasavje ter nosilke nazivov 
miss Slovenije 2020/21. S tem bomo simbolično predstavili 
pomen sprejemanja, podpore človeka sočloveku, ki to pot
rebuje, s ciljem njegove čim bolj polnopravne vključenosti 
v slovensko družbo. Pri projektu Miss Slovenije s takšnim 
programom opozarjajo tudi na pomen možnosti samo
stojnega življenja odraslih oseb z intelektualnimi ovirami.

V polfinalnem izboru za najlepšo Slovenko tudi 
štiri Gorenjke, kar dve Jeseničanki

V Škofji Loki sta se 19. februarja 2022 poročila Jaka Logar 
in Marija Gartner.

Mladoporočenci

V kranjski porodnišnici so imeli minuli teden 28 porodov, 
od tega se je rodilo 14 dečkov in 15 deklic. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal 4390 gramov, najlažja pa deklica, ki ji je 
tehtnica pokazala 2740 gramov. Na Jesenicah je na svet 
prijokalo 18 otrok, in sicer 10 dečkov in 8 deklic. Najtežja in 
najlažja sta bili deklici. Najtežji je tehtnica pokazala 4350, 
najlažji pa 2690 gramov.

Novorojenčki

Delite tudi v letu 2022 osebno srečo ali obisk abrahama, 
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo žele
zne poroke z bralci našega časopisa in tako presenetite, 
razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu tako na unikaten 
način obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv 
spomin. Svoje predloge in vprašanja sporočite na elektron
ska naslova alenka.brun@gglas.si in info@gglas.si ali 
pokličete na telefonsko številko 041 699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...
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Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz 

križanke) pošljite do petka, 4. marca 2022, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred  

poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Emisije CO2: 138−124 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,1−5,5  
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0344−0,0218 
g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Slika je simbolna. 

Dizajn, ki pokaže značaj 
Nekateri so radi v središču pozornosti. Tako kot novi Taigo, 
edinstvena kombinacija SUV-ja in kupeja. Navdušuje 
s spektakularnim dizajnom, napredno tehnologijo ter 
izjemno komfortno notranjostjo.

Novi Taigo
Samosvoj. Dan za dnem. 

VW_Oglas_Dealer_Taigo_98x204.indd   1 17/01/2022   12:02

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: 

vikend paket VW TAIGO

2. nagrada: 

enodnevna uporaba  

VW TAIGO

3. nagrada: poklanja jo 

Gorenjski glas
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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

Konec tedna bodo na ulicah zopet maškare in verjetno bodo 
kakšne manjše v pustnih dneh, kot je navada, pozvonile tudi 
pri naših vratih. Lepo je, da imamo pripravljeno kaj zanje, in 
še toliko bolje, če je narejeno doma.

Krofi malo drugače – brez olja in iz pečice

Potrebujemo 500 g moke, 50 g sladkorja, vaniljev sladkor, jajce, 
rumenjak, 100 g masla ali margarine, 2,5 dl mleka, 0,5 kocke 
kvasa, limonino lupinico polovice limone, žlico ruma, marme-
lado in/ali čokoladno-lešnikovo kremo za nadev.

Za vse, ki se ogibate preveč mastni hrani ali vas moti preveč 
olja, ki se včasih pojavi pri doma pečenih krofih, je tu recept 
za krofe, ki sicer niso ocvrti, so pa približno enako dobri.
Kvas razmešamo z malo mleka in postavimo na toplo, da 
vzhaja. Navaden in vaniljev sladkor, rumenjak, jajce in mar-
garino penasto stepemo, dodamo preostalo mleko, rum, 
nastrgano limonino lupinico, moko in vzhajan kvas. Dobro 
zmešamo in pustimo vzhajati pol ure. Nato polovico testa 
premesimo in razvaljamo na 15 mm debeline, drugo pa 
damo nazaj v posodo ter pokrijemo s plastično folijo. Z 
modelom za krofe (premer 6–7 cm) razrežemo krofe. Pos-
tavimo jih na pekač in pustimo vzhajati še 15 minut. Nato 
jih na 160 °C pečemo približno 25 minut v ventilacijski 
pečici ali 40 minut v navadni. Medtem pripravimo krofe 
iz druge polovice testa in jih spečemo. Ko so pečeni, jih 
vzamemo iz pečice in napolnimo s poljubno marmelado ali 
čokoladno-lešnikovo kremo. Zgornji recept je za približno 
15 krofov, za dva pekača. 

Ocvrte miške z rozinami

Potrebujemo 300 g moke, 15 g kvasa, 30 g sladkorja, 3 rume-
njake, 60 g masla, 1,5 dl mleka, sol, vaniljev sladkor, 30 g rozin, 
olje za cvrtje in mleti sladkor za posip. 

V mlačnem mleku razpustimo kvas. Moko presejemo v 
skledo, primešamo navaden in vaniljev sladkor, rumenjake, 
zmehčano maslo, sol in mleko s kvasom. Zamesimo bolj 
mehko testo, vgnetemo vanj še prebrane rozine in pustimo, 
da vzhaja pol ure. Segrejemo olje (toliko, da kocka kruha 
porjavi v 1 minuti), žlico pomočimo v vroče olje, iz testa 
zajemamo miške in jih v vročem olju z vseh strani rumeno 
zapečemo. Odcedimo jih na papirnati brisači in potresemo 
z mletim sladkorjem.

Krhki flancati

Potrebujemo 300 g moke, 5 rumenjakov, sol, 2 žlici kisle smeta-
ne, 2 žlici bolj kislega vina, olje za cvrtje in mleti sladkor za posip.

Na desko stresemo presejano moko in dodamo rumenjake, 
smetano, vino in malo soli. Naredimo testo, ga vgnetemo 
in pustimo nekaj časa počivati. Potem ga zvaljamo za nožev 
hrbet na debelo in ga s kolescem razrežemo na poljubno ve-
like flancate. Ocvremo jih v vročem olju. Še vroče posujemo 
s sladkorjem v prahu. Ko flancate cvremo, posodo nekajkrat 
potresemo, da bodo lepo narasli.

Losos s porom in namaz iz ajdove kaše
Losos s porovo omako 

in namaz iz ajdove kaše in 
bučnih semen – recepta za 
trenutke, ko nam zmanjka 
idej in si želimo nekaj dru-
gačnega. 

Za pripravo lososa s po-
rovo omako potrebujemo: 4 
kotlete lososa, 1 večji por, 2 
stroka česna, 2 dl smetane 
za kuhanje, 1 dl belega vina, 
sol in poper, 1 žlico olivne-
ga olja.

Kotlete lososa speremo 
pod toplo vodo in jih osuši-
mo. Z obeh strani jih poso-
limo in popopramo. Ponev 
segrejemo, prilijemo žlico 
olja in nanj položimo lososo-
ve kotlete. Pokrijemo in pe-
čemo 10 minut. Nato ponev 

odkrijemo, kotlete obrnemo 
in pečemo še 5 minut oziro-
ma toliko časa, da so v sredi-
ni pečeni in se lepo zapeče-
jo. Lososove kotlete preloži-
mo na krožnik in jih pokrije-
mo. Na ponev, kjer smo pek-
li lososa, stresemo nasekljan 
česen in na kolesa narezan 
por. Na hitro prepražimo in 
zalijemo z belim vinom. Ko 
ta izhlapi, prilijemo smeta-
no in kuhamo približno 5 
minut, da se omaka zgosti. 
K izbrani prilogi serviramo 
losos in ga prelijemo s poro-
vo omako. 

Za pripravo namaza iz aj-
dove kaše in bučnih semen 
potrebujemo: 80 g ajdove 
kaše, 50 g bučnih semen, 2 

žlici kisle smetane ali sirne-
ga namaza, 2 žlici olivnega 
olja, 2 žlici limoninega soka, 
2 stroka česna, pol žličke ba-
zilike, pol žličke origana, sol 
in poper.

Ajdovo kašo skuha-
mo v osoljeni vodi ter jo 

odcedimo. V mešalnik stre-
semo kuhano ajdovo kašo 
ter primešamo bučna se-
mena, kislo smetano ali sir-
ni namaz, olivno olje, limo-
nin sok, baziliko in origano 
ter ščep popra. Vse skupaj 
zmeljemo v gladko zmes in 

na koncu vmešamo še na-
sekljan česen. Po okusu do-
datno solimo ali popramo. 
Namaz lahko serviramo ta-
koj, še boljši pa je, če ga za 
dve uri postavimo v hladil-
nik, da se ohladi in se oku-
si prepojijo. 

Milena Miklavčič

Spomnim se, bilo je že 
pred več leti, ko sem prvič 
pisala zgodbo, povezano z 
incestom. Zelo me je priza-
dela. Pa ne le zaradi težkega 
življenja ženske, ki mi jo je 
povedala, bolj zaradi brutal-
nega zanikanja bližnjih, ki 
ga je bila deležna.

Bruna je resnico o pravi 
materi in o očetu, ki jo je za-
plodil, izvedela šele malo po 
šestdesetem letu. Po mami-
ni smrti so se otroci zbrali, 
da bi izvedeli, kako se bo de-
lilo premoženje.

»Od enajstih otrok nas je 
bilo živih še osem. Nekako 
smo se nadejali, da bo vsak 
od nas dobil kakšno parce-
lo, saj je bila kmetija, ki jo 
je mama vodila s trdo roko 
vse do smrti, velika in bo-
gata, vsaj kar se gozda tiče. 
Še danes nas vidim: sede-
li smo okoli mize v bruna-
rici, ki jo je postavil pokoj-
ni oče. Bili smo dobre volje, 
saj nas je po dolgih letih obi-
skala sestra Mira, ki je žive-
la v Švici. Kmalu po kosilu 
se nam je pridružil še ma-
min odvetnik. Bil je mami-
nih let, že precej betežen in 
tudi malo gluh. Vsakemu 
od nas je izročil ovojnico, v 
kateri je bila mamina opo-
roka. Ko sem jo odprla, sem 
v njej zagledala prazen list 

papirja. Nič drugega. Bila 
sem presenečena. Se kdo 
norčuje iz mene? Z mo-
žem sva se spogledala, pa-
pir sem izročila še njemu 
in tudi on je bil brez besed. 
Ko sem se ozrla po omizju, 
sem hitro opazila, da tudi 
sestri Bojani ni bilo všeč 
tisto, kar je imela v rokah. 
Vsi ostali so veselih obra-
zov razlagali, kaj jim bo pri-
padalo. Nenadoma je plani-
la Bojana pokonci, zagrabi-
la prazno pivsko steklenico 
in jo vrgla proti meni.

'Ti si kriva, prekleta, stok-
rat prekleta!' je zavpila. 

'Uničila si mi življenje! O, 
zakaj, te nisem fentala, ko 
je bil še čas!?' je norela in se 
tolkla s pestmi po glavi.

V prostoru je nastala grob-
na tišina. Starejši brat, ki je 
sedel poleg mene, mi je re-
kel: 'Ja, kaj si ji pa naredila 
hudega?' Zabolelo me je pri 
srcu. Do tistega trenutka se 
mi je zdelo, da sem se z vse-
mi lepo razumela. Radi smo 
se imeli. Celo to! Nekaterim 
nečakom sem bila botra, 
tudi po tej plati smo bili po-
vezani med seboj. 

Moj mož je poskušal Bo-
jano pomiriti, a ga je gro-
bo odrinila od sebe z bese-
dami, da se mu še sanja ne, 
kakšno zlo ima za ženo. 

'Dovolj imam tega skri-
vanja, dovolj krivic, dovolj 
gorja!' je vrelo iz Bojane. 
Med solzami, zmerjanjem, 
preklinjanjem in grožnja-
mi je začela pripovedovati, 
kaj se ji je zgodilo pri 14 le-
tih, ko sta jo k sebi zvablja-
la ded in njegov brat. Babica 
je kljub letom menda imela 
velik strah pred še eno no-
sečnostjo, zato je gledala 
stran, četudi je vedela, kaj 
se dogaja v kamri. Vedela 
je tudi mama, a se je deda 
– svojega očeta – na smrt 
bala, zato ni nič ukrenila, 
ko ji je posiljeval hčerko. 
Ko je bila Bojana noseča, so 

njeno stanje zatajili. Z izgo-
vorom, da se je nalezla koz, 
so jo zaprli v prostor nad ka-
ščo, hrano pa sta ji prina-
šali mama in babica. Brat-
je, ki so vedeli, da je nekaj 
hudo narobe, so molčali. 
Nihče jim ni grozil, a jim je 
bilo jasno, da se o stvareh, 
ki so se dogajale, ne sme go-
voriti. Ko je Bojana rodila, 
je malo manjkalo, pa bi ot-
roka, torej mene, zadušila. 
Mama je pod obleko neha-
la nositi blazino, vsi na vasi 
so izvedeli, da sem prijoka-
la na svet. Bojanina mama 
je postala moja uradna 
mama, Bojana pa se mi ni 
smela niti približati. 

Če po pravici povem, tega, 
da je bilo z mojim rojstvom 
nekaj hudo narobe, v mla-
dosti nisem občutila. Mama 
je bila do mene sicer zelo 
stroga, rada me je kaznova-
la, nikoli me ni objela ali mi 
rekla lepe besede. A takšna 
je bila tudi do drugih. Spo-
minjam pa se, da Bojane 
ni marala. Zdi se mi, da jo 
je celo sovražila. A ker tem 
čustvom ni nihče posvečal 
nobene pozornosti, sem jih 
tudi jaz sprejela takšna, kot 
so bila. 

Tisti dan, ko smo dobili v 
roke mamino oporoko, sem 
tudi izvedela, da se spolno 
nasilje s strani deda tudi po 
mojem rojstvu ni nehalo. 
Na srečo je pri dobrih 14 Bo-
jana zbežala od doma, spo-
znala svojega prvega moža, 
ki je bil rudar v Trbovljah, 
in se poročila z njim. Zakon 
ni trajal dolgo, saj je Boja-
na sovražila moške, še bolj 
pa spolnost. Imela je še ne-
kaj ponesrečenih zvez, ko-
liko, ne vem, ker se, razen 
ob rojstnih dnevih, ko nas 
je mama povabila na kosilo, 
nismo družile. 

Bojana me je v srcu sov-
ražila, saj je v meni videla 
zlo, zaradi katerega je bila 
nesrečna. 

Mami pa niso pomagali 
niti spoved niti ganljiv govor 
ob njenem grobu niti v srce 
segajoča pridiga pri maši. 
Vse življenje je živela s sov-
raštvom do Bojane, in kot se 
je izkazalo, tudi do mene. In 
tako je tudi umrla. 

Rada bi videla, da bi Boja-
na odgovarjala na moje tele-
fonske klice, pa noče. Med 
nama je le dobrih 14 let raz-
like, lahko bi se o marsičem 
pogovorili. Bojim se, da bo 
tudi ona umrla z nepotreb-
nim sovraštvom v srcu.

O življenju v družini, v ka-
teri sem odraščala in za ka-
tero sem mislila, da je čisto 
običajna, danes veliko raz-
mišljam. Z možem imava 
tri otroke in enajst vnukov. 
Naši odnosi so lepi, lahko re-
čem, da se imamo radi.

Vseeno bi o tem, kar se je 
dogajalo v preteklosti, rada 
izvedela kaj več. Zakaj je ded 
izrabljal prav Bojano in za-
kaj ne tudi Mire, ki je še da-
nes zelo prikupna ženska, 
kot deklica pa je bila, vsaj 
zame, zelo lepa? Kakšna po-
šast je bila babica, da je lah-
ko mirno žrtvovala vnuki-
njo, da je imela sama mir 
pred dedom? Zakaj mama 
ni zaščitila Bojane? Posku-
šala sem izvleči kakšno pod-
robnost iz bratov, a oni trdi-
jo, da se jim ni niti sanjalo, 
da bi bilo v družini kaj na-
robe. Verjamem jim, saj jih 
je resnica, ki jo je iz sebe iz-
bruhala Bojana, zelo potrla. 

Spomnim se, da me oče 
ni nikoli poklical po imenu. 
Babica me ni nikoli obdarila 
za rojstni dan. Ded je umrl, 
ko sem obiskovala prvi le-
tnik gimnazije. Na stara leta 
je bil zelo zanemarjen, brez 
zob, krožna žaga mu je odre-
zala prste, zato je roko nosil v 
nekakšni ruti.

Koliko gorja nam povzro-
čijo tisti, ki bi nas morali 
imeti najraje in nam nuditi 
največ varnosti!«

Mama in sestra v eni osebi

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom ZELIŠČA SO 
ZDRAVILNA, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 1. februar-
ja 2022, so: Maja Miklavčič z Zgornjega Jezerskega in Andreja Ja-
godic iz Naklega, ki prejmeta 1. in 2. nagrado (dereze Veriga K.F., 
Lesce), Simona Jeler z Golnika, ki prejme 3. nagrado (knjiga Zdrav-
je in jaz – Prijatelja).

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom ZASADITE NOVO 
SADNO DREVO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 4. febru-
arja 2022, so: Marjan Mohorič iz Cerkelj, ki prejme 1. nagrado (da-
rilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Helena Wraber z Golnika in 
Stanka Sever iz Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Več kot 
sanje/Jaz, midva, mi). Nagrajencem čestitamo!

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
         vzhod      zahod 

Torek
22. 2.

–4/9 °C

Nedelja 
27. 2.

–5/6 °C

Sreda 
23. 2.

Četrtek
24. 2.

Petek
25. 2.

Sobota
26. 2.

–4/11 °C –2/9 °C –2/6 °C –3/5 °C

Ponedeljek 
28. 2.

Torek
1. 3.

Sreda
2. 3.

Četrtek
3. 3.

–6/7 °C –5/8 °C –4/10 °C –2/11 °C

22. 2. tor. Marjeta   6.54 17.38

23. 2. sre. Marta   6.53 17.40 

24. 2. čet. Modest   6.51 17.41          

25. 2. pet. Matija   6.49  17.43

26. 2. sob. Sergij   6.47 17.44

27. 2. ned. Andrej   6.46 17.46

28. 2. pon.  Gabrijel   6.44 17.47

Rezultati – žrebanje 20. 2. 2022
5, 15, 21, 29, 31, 37, 39 in 25

Loto PLUS: 3, 16, 24, 30, 32, 36, 37 in 4
Lotko: 6 8 5 3 4 0

Sklad 23. 2. 2022 za Sedmico: 1.240.000 EUR
Sklad 23. 2. 2022 za PLUS: 90.000 EUR

Sklad 23. 2. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Četrtek, 24. februarja
19.30 Neda R. Bric: DR. PREŠEREN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 22. 2.
16.00, 18.45, 20.00 UNCHARTED
18.15, 19.30, 20.45 SMRT NA NILU
18.00, 20.20 POROČIVA SE
13.30, 14.45, 15.30, 17.30 PETER  
ZAJEC: SKOK V PUSTOLOVŠČINO, sinhro.

KINO SPORED

15.00 ŠOLA ČAROBNIH ŽIVALI
21.00 PADEC LUNE
14.00, 16.45 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, 
sinhro.
17.00 SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV
13.40, 15.50 ZAPOJ 2, sinhro.
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

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 
Nazorjevi 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. 

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

PRIREDITVE
Poklon žrtvam z Jamnika
Jamnik – V petek, 25. februarja, bo ob 17. uri spominska slo-
vesnost ob 78. obletnici požiga vasi Jamnik in v poklon 37 
žrtvam z Jamnika in okoliških vasi. Prireditev bo pri osre-
dnjem spomeniku NOB na Jamniku v organizaciji krajevne 
organizacije ZB NOB Besnica - Podblica in ZB NOB Kranj.

OBVESTILA
Programiranje za osnovnošolce
Jesenice – Iz Občinske knjižnice Jesenice vabijo osnovno-
šolce, ki obiskujejo vsaj tretji razred, k vpisu na delavnico 
Programiranje za osnovnošolce. Udeleženci bodo s splet-
nim programom Scratch ustvarjali miselne igre, poligone in 
animacije za grafične like. Druženje bo potekalo po Zoomu. 
Delavnico bo vodil Toni Podobnik, ki tudi sprejema prijave 
na toni.podobnik.r@gmail.com. Začetek delavnice bo 28. 
februarja.

Počitniške delavnice o plezanju
Mojstrana – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na počitniške 
delavnice v Slovenskem planinskem muzeju, ki bodo pote-
kale vsak dan od 21. do 25. februarja, vsakič se bodo začele 
ob 16. uri. Rdeča nit vseh delavnic bo plezanje. Dodatne in-
formacije: 08 380 67 32 oziroma neli.stular@planinskimu-
zej.si (Natalija Štular) ali 08 380 67 30 oziroma info@pla-
ninskimuzej.si.

Srečanje invalidov prestavljeno
Kranj – Tradicionalno Srečanje TI in invalidov članov MDI 
Kranj je zaradi covidnih omejitev s 26. februarja prestavlje-
no na soboto, 9. aprila, z začetkom ob 12. uri v Kulturnem 
domu Primskovo Kranj. Prijave sprejemajo v času uradnih 
ur vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure in prvi ponedeljek v 
mesecu od 9. do 11. ure v pisarni društva.

PREDAVANJA
O nobelovki Elfriede Jelinek
Pisateljica Nina Kosmač vabi na predavanje o tako imeno-
vani avtorici drama princesk, nobelovki Elfriede Jelinek. Pre-
davanju, ki bo potekalo v soboto, 5. marca, ob 19. uri, lahko 
prisluhnete na aplikaciji Zoom, povezava: https://us05we.
zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFoOWJne-
FozekZXaUpvdz09 ID reunion code: 824 0909 7527.

KONCERTI
Večernice
Tržič – V soboto, 26. februarja, Vokalna skupina Carniolica 
vabi na koncert Večernice, in sicer ob 19. uri v cerkev Mariji-
nega oznanjenja.

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Zaradi 
epidemije so se člani Pust-
ne sekcije Striček odločili, 
da tradicionalnih prireditev 
vključno s pustno povorko, ki 
bi bila letos že dvaintridesetič 
po vrsti, ne bo, so pa ohrani-
li tradicijo prevzema oblasti. 
Tako so v soboto kljub dežju 

v kraju, ki so ga okrasili pustu 
primerno, na virsko lekarno 
v družbi glasnih kurentov iz 
Ormoža že namestili svojo 
maskoto Strička, ki letos raz-
meram primerno nosi zašči-
tno masko, predsednik Pust-
ne sekcije Striček Peter Ko-
sec - Pipi pa je iz rok dom-
žalskega župana Tonija Dra-
garja prevzel ključ občinske 

blagajne, kar pomeni, da so 
pustne šeme za prihodnja 
dva tedna prevzele oblast. V 
tem času bodo v kraju, malo 
za šalo, malo zares, veljali 
strogi pustni zakoni, kot pa 
so dejali, bodo pusta vseeno 
pričakali, le da letos na neko-
liko drugačen način. »Leto je 
naokoli, in četudi smo lani 
mislili, da bo tokrat že bolje 

in bodo pustni dogodki lah-
ko v polnem razmahu, se je 
izkazalo, da smo se motili. 
Že lani smo vam pustili pol-
no občinsko blagajno in tudi 
letos je tako, a kot kaže, de-
narja ne znate zapraviti,« je 
hudomušno pripomnil žu-
pan, nato pa iskreno zaželel, 
da bi pust na Viru spet kma-
lu praznovali tako, kot znajo.

Oblast prevzele pustne šeme
Člani Pustne sekcije Striček na Viru ohranjajo tradicijo, saj so v soboto že dvaintridesetič za dva tedna 
prevzeli oblast in ključ občinske blagajne. Pustne povorke letos ne bo.

Mengeš – Zaradi gradnje kolesarske povezave Kamnik–Lju-
bljana bodo od 1. marca do predvidoma 31. maja v delovnem 
času med 7. in 19. uro na državni cesti veljale delne zapore, 
in sicer na treh odsekih: v Mengšu med Slovensko cesto in 
obvoznico, na cesti Mengeš Duplica (v Mengšu) in na cesti 
Moste–Duplica.

Delna zapora državne ceste Mengeš–Duplica

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – »Sadimo 
medovite rastline za čebele 
in druge opraševalce,« je po-
ziv Čebelarske zveze Sloveni-
je, s katerim opozarja na 26. 
marec, dan sajenja medovi-
tih rastlin. Kot poudarja vod-
ja projekta Tomaž Samec, 

so Čebelarsko zvezo pri tem 
projektu podprli zavod za 
gozdove, številne občine ter 
donatorji in sponzorji. V Za-
vodu za gozdove Slovenije 
so pripravili strokovna navo-
dila, kako posaditi medovi-
te rastline, in sami zagotovi-
li sadike medovitih dreves, ki 
jih bodo posadili na različnih 

lokacijah v Sloveniji. Čebe-
larska zveza je s pomočjo do-
natorjev in sponzorjev zago-
tovila sadike maline, robi-
de, gorskega javorja, divje če-
šnje, navadne smreke, nava-
dne jelke, pravega kostanja, 
divje hruške, jablane, veliko-
listne lipe, hermelike in siv-
ke. Nekatere občine bodo ob 

rojstvu otrok podarile star-
šem medovita drevesa, hkra-
ti pa so se zavezale, da bodo v 
parkih pokosile travo šele pot-
lej, ko bodo rože odcvetele. 
»Vsakdo ima možnost in pri-
ložnost, da se priključi pro-
jektu prek zavoda za gozdo-
ve ali čebelarskega društva,« 
pravi Tomaž Samec in doda-
ja, da je ena od možnosti tudi 
ta, da sami posadijo medovi-
te rastline v cvetlična korita 
na balkonu ali vrtu. 

Sajenje medovitih rastlin
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Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Zaposlitev za krajši delovni čas 30 ur tedensko v poslovni enoti NKD v Kranju. Po-
godba se sklepa za obdobje najmanj 3 mesecev. NKD, d. o. o., MDB 2, 8273 Lesko-
vec pri Krškem. Prijave zbiramo do 20. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji – upravljalec linije, m/ž (Lesce) 
Opis delovnega mesta: delo v proizvodnji, zaposlitev za določen čas z možnostjo 
spremembe zaposlitve v nedoločen čas, urnik dela: triizmensko, vrsta zaposlitve: 
polni delovni čas, redno in zelo stimulativno plačilo, urejeno delovno okolje, plača: 
po dogovoru, izobrazba: zaželena dokončana srednja šola, CMC Galvanika, d. 
o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 4. 3. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Dnevni receptor, m/ž (Bled) 
Pridruži se ekipi mladih in kreativnih sodelavcev. Če si po naravi pozitivna oseba, ki 
ji delo z ljudmi ni težko, bomo veseli sodelovanja. Butični glamping resort Garden 
Village Bled išče urejeno osebo za sprejemanje gostov, vodenje rezervacij ter odg-
ovarjanje na telefonske klice. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami z delom 
na recepciji. Plantea, d. o. o., Cesta Gorenjskega odreda 16, 4260 Bled. Prijave zbira-
mo do 16. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja/finančni kontrolor, m/ž (Šenčur) 
Iščemo računovodjo/finančnega kontrolorja, ki bi se pridružil našemu timu 
v Šenčurju. V vlogi računovodje/finančnega kontrolorja boste sodelovali pri 
finančnih in računovodskih postopkih, projektih in skupaj z regionalno finančno 
službo ves čas razvijali postopke. Assa Abloy Slovenija, d. o. o., Poslovna cona A 18, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 28. 2. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir kakovosti – področje sistema kakovosti, m/ž (Kranj) 
Hitro opazite priložnosti za izboljšave in znate poiskati najboljše rešitve zan-
je? Ste energični, imate ‘will do’ mentaliteto in si upate delati spremembe? Po-
tem ste pravkar našli okolje, kjer boste lahko zablesteli. Spoznajmo se! Iskra, d. 
o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 18. 3. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Operater z varilnim robotom, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Iščemo osebe, ki jih veseli delo z robotom za varjenje in imajo željo po dobrem sode-
lovanju in strokovnem razvoju. Gorenc Stare, d. o. o., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. 
Prijave zbiramo do 17. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog (gradbena smer), m/ž (Hrušica) 
Si želite novih izzivov, osebnega in strokovnega razvoja? Si pripravljen na tim-
sko delo in dobro atmosfero? V svojo ekipo vabimo zanesljivo, natančno, ko-
munikativno osebo, ki se je pripravljena srečevati z novimi izzivi. K prijavi ste  
vabljeni kandidati vseh slovenskih regij. National opažni sistemi, d. o. o., 
Hrušica 73, 4276 Hrušica. Prijave zbiramo do 19. 3. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Vodja pisarne – Back Office Manager, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Medse vabimo vodjo pisarne, ki bo vodil administrativne procese in nudil operativ-
no podporo sodelavcem ter vodstvu. Priložnost bomo ponudili osebi, ki ima že ne-
kaj let izkušenj in kompetence, ki so nujne za vodenje pisarne: natančnost, odlična 
organiziranost, disciplina, sposobnost vodenja manjšega števila sodelavcev, 
odlična računalniška pismenost in izkušnje z računovodskimi programi. Sabex, d. 
o. o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 28. 2. 2022. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Operater proizvodnje elektrod, m/ž (Jesenice) 
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 3 mesecev 
zaradi uvajanja na delo z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. SIJ Elektrode Je-
senice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 18. 3. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vodilni testni inženir, m/ž (Kranj) 
Za to vlogo ste ustrezni, če imate: zaključeno univerzitetno izobrazba naravoslovne 
smeri, strokovno poznavanje testne arhitekture, izkušnje v različnih IT-področjih ... 
Iskraemeco, d. d., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 13. 3. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Varnostni inženir, m/ž (Škofja Loka) 
Tipične naloge: opravljanje nalog strokovnega delavca v skladu z veljavno zako-
nodajo varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, izobraževanje in usposa-
bljanje sodelavcev, pripravljanje internih aktov, strokovnih podlag in operativnih 
navodil, pripravljanje poročil, statistik in analiz, izvajanje in sodelovanje v nabavnih 
postopkih. Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 20. 3. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Bolničar negovalec I – nega III in IV, m/ž (Radovljica) 
Bolničar negovalec je sodelavec negovalnega tima in je usposobljen za: opa-
zovanje oskrbovanca, merjenje vitalnih funkcij ter prepoznavanje potreb starejših 
zdravih ljudi in varovancev v socialnih zavodih in na domu ... Dom dr. Janka Bene-
dika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 17. 3. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

2 manjši parceli z manjšo brunarico, 
nad 1000 m v okolici Tržiča, sončna 
lega, ob cesti, tel.: 051/458-346 
 22000464

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROEN Picasso, letnik 2001, zelo 
ugodno, tel.: 05/38-08-093 
 22000473

MERCEDES CLC 220 CDI, letnik 
2009, avtomatik, prevoženih 280.000 
km, cena 9.200 EUR, tel.: 040/795-
958  
 22000477

GOLF dizel SDI, serija 4, letnik 
2002, in kupim vrtavkasto brano, tel.: 
031/604-918  
 22000480

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 22000065

POŠKODOVANO vozilo, tudi v celo-
ti – totalka, naj bo od lastnika. Avto.
Šime, d.o.o., Ul. talcev 6, Miklavž na 
Dravskem polju, tel.: 041/379-409 
 22000472

MOTORNA KOLESA
PRODAM

YAMAHO TDM 900, letnik 2007, pre-
voženih 60.000 km, 1. lastnik, cena 
3.400 EUR, tel.: 040/795-958 
 22000478

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

KVALITETNA bukova drva, tel.: 
041/841-632 22000482

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

2 ženski kolesi na prestave Rog, 28 
col, in Scoot, 26 col, tel.: 04/25-22-
507, 031/863-835 22000465

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 22000471

IŠČEM

ZNAČKE, kovance, odlikovanja, ure, 
slike, srebrnino, luči in druge razne 
stvari, tel.: 068/173-293 
 22000481

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 15 postaj, 170 
x 130 cm, vrednost 125.000 EUR, 
cena – dogovor, tel.: 040/567-544 
 22000356

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR in kmetijske stroje, lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933  
 22000310

TRAKTOR katerekoli znamke, lahko 
tudi v okvari, poškodovan, zapuščen ali 
brez dokumentov, in ostalo kmetijsko 
mehanizacijo, tel.: 041/439-020 
 22000425

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE očiščene piščance, sveže 
svinjsko meso in suhomesnate izdelke, 
tel.: 040/988-351  
 22000476

KORUZO in tritikalo, tel.: 040/355-
865 22000479

RDEČE vino sorte gamay, tel.: 
041/380-424 22000427

KUPIM

SUHE hruške, tel.: 069/620-724  
 22000468

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste pred nesnostjo in kg 
piščance za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 22000278

ČB bikca, starega 14 dni, in teličko kri-
žanko ČB/BBP, tel.: 031/446-519  
 22000467

NEMŠKE kunce, zajkle in zajce po 
ugodni ceni, stare 8 mesecev, tel.: 
04/59-58-754, 051/458-346 
 22000474

ODOJKE in piščance za nadaljnjo rejo, 
tel.: 031/304-351  
 22000470

PUJSE, težke od 30 do 120 kg, možna 
izbira moškega spola in možna dosta-
va, tel.: 041/455-732 22000256

RJAVE jarkice v začetku nesnosti. Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285  
 22000412

ZAJCA – samca, samico, orjak, star 
2 meseca, mladiči, cena 10 EUR, tel.: 
04/51-91-914, 051/437-135  
 22000475

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 031/687-062 22000466

OSTALO
PRODAM

BALE sena in otave, tel.: 031/304-
351 22000469

KUPIM

SLAMO v balah, tel.: 041/841-632  
 22000483

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO delo v strežbi, nedelje pro-
ste. Viktor Marinšek, s.p., Podbrez-
je 36, Naklo, tel.: 041/740-691, 
041/621-111 22000447

IŠČEMO osebo (m/ž) za redno zapo-
slitev, od 18 do 35 let, za težka sestav-
ljalna in finomehanična dela v Kranju. 
Dobre ročne spretnosti so obvezne. 
Prijave do 15. 3. 2022 samo po e-pošti 
kuzmaltd@siol.net. Kuzma d.o.o., Ho-
temaže 17a, Preddvor  
 22000403

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo  
 22000281

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  
 22000279

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 22000404

IŠČEM

V okolici Preddvora iščemo osebo za 
pomoč invalidni osebi, večinoma ob 
koncih tedna, tel.: 041/931-124 
 22000440

RAZNO
PRODAM

3-SATNO točilo za med, ročno, tel.: 
041/639-494 22000484

V priročniku je nazorno 
prikazana pot lesa 
od hloda do izdelka. 
Poleg vseh postopkov 
obdelave in zaščite lesa 
ter potrebnega orodja so  
dodani natančni načrti 
za izdelavo nekaterih 
najbolj uporabnih 
izdelkov. Priročnik je 
namenjen vsem, ki 
se bodo sami lotili 
obdelave lesa in si za 
dom in vrt izdelali kaj 
praktičnega. Koristil 
bo tudi študentom in 
dijakom  lesarstva.Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Vladimir Stegne, Boštjan Bračič
Drevesne vrste v slovenskih gozdovih

Uporaba in zaščita lesa

Ročno orodje in pripomočki za obdelavo lesa

Načrti in navodila za izdelavo izdelkov

+ načrti za izdelavo različnih izdelkov
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€ ISBN 978-961-2
03-448-1

Priročnik 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

144 strani, 200x 230 mm, SPIRALNA VEZAVA.
Cena priročnika je 

                        + poštnina

EUR
8

Zdravo 
pridelovanje 
rastlin se prične 
z zdravim in 
kakovostnim 
semenom.  
Zato je nujno, da 
dobro poznamo 
rastline in 
pridelavo semen.  
S pomočjo brošure 
bomo spoznali 
tehnološke 
postopke in si 
pridelali seme 
za domač vrt, pa 
tudi za prodajo 
ob upoštevanju 
zakonskih 
določil.

Brošuro 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.

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

                        + poštnina

22
EUR
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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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24 Gorenjski glas
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

–3/8 oC

–4/6 oC

0/14 oC

2/14 oC

1/11 oC

–2/10 oC

–2/9 oC

3/15 oC

0/11 oC

1/12 oC

–1/11 oC

–2/8 oC

2/10 oC

1/11 oC

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

–3/11°C –3/11 °C–2/9 °C

info@g-glas.si

Danes bo pretežno jasno, čez dan bo pihal okrepljen severnik. 
Tudi jutri in v četrtek bo večinoma sončno, jutri bo še pihal 
severnik, v četrtek pa jugozahodnik.

Marjana Ahačič

Mojstrana – Potem ko je v 
začetku zime ekipa strokov-
njakov z Geografskega in-
štituta Antona Melika vzela 
košček Triglavskega ledeni-
ka, je del vzorčnega ledu, po-
imenovali so ga Toli (Triglav 
olympic legendary ice), de-
cembra z ekipo odšel na 13 ti-
soč kilometrov dolgo pot od 
Mojstrane do olimpijskega 

Pekinga. V mesecu in pol so 
prepotovali deset držav in se 
ustavil v desetih olimpijskih 
prestolnicah ter na poti oza-
veščali o pomenu ledenikov 
za podnebje in prihodnost 
zimskih športnih disciplin. 
Po prihodu na prizorišče le-
tošnjih olimpijskih iger so 
pustili, da se je košček lede-
nika stalil v ledeno vodo in 
tako simbolno opozorili na 

izginjanje ledenikov ter glo-
balni problem segrevanja 
ozračja.

Kot opozarja mag. Miha 
Pavšek, vodja raziskovalne 
ekipe Geografskega inštitu-
ta, je površina Triglavskega 
ledenika danes le še slabe-
ga pol hektarja, kar je skoraj 
tridesetkrat manj kot ob za-
četku meritev leta 1946. Po-
dobno pa se godi tudi dru-
gim ledenikom po svetu. 

Zaradi globalnega segreva-
nja bi bil, če ne bomo koreni-
to spremenili svojih navad, 
leta 2050 samo še japonski 
Saporo sposoben organizi-
rati zimske olimpijske igre, 
opozarja Matic Švab, poslov-
ni direktor Olimpijskega ko-
miteja Slovenije. 

Od petka dalje je stalje-
na ledeniška voda del zbir-
ke Slovenskega planinskega 

muzeja. Najprej kot del raz-
stave Triglavski ledenik ne-
koč in danes, od marca da-
lje pa bo vključena v stalno 
razstavo muzeja. Steklenič-
ka z vodo staljenega Trigla-
vskega ledenika tako postaja 
del nacionalne kulturne de-
diščine, poudarja Irena La-
čen Benedičič, direktorica 
Gornjesavskega muzeja Je-
senice, v okviru katerega de-
luje planinski muzej. 

Poleg stekleničke, ki jo 
hranijo v Mojstrani, bosta na 
taljenje ledenikov opozarjali 
še dve – ena v Olimpijskem 
muzeju v Pekingu in druga 
predvidoma v enem od mu-
zejev v Evropi.

Akcija Triglavski ledenik 
v Peking je nastala na pobu-
do Pivovarne Laško Union v 
soorganizaciji z Olimpijskim 
komitejem Slovenije ter pod-
poro več vladnih in nevladnih 
organizacij, gospodarskih 
partnerjev, slovenskih olim-
pijcev in športnih legend ter 
drugih podpornikov. Vse de-
javnosti so zasnovane skla-
dno z navodili Centra za ener-
getsko učinkovitost na Insti-
tutu Jožef Stefan, saj želijo, da 
bi bila njihova kampanja oza-
veščevalna in zato tudi ogljič-
no nevtralna. Projekt bodo 
zato spomladi zaključili še 
s sajenjem dreves v Trigla-
vskem narodnem parku.

Košček Triglavskega ledenika 
se je vrnil pod Triglav
Staljeni košček ledu, ki je v dobrem mesecu dni v akciji Misija: Triglavski ledenik v Peking čez deset 
držav pripotoval v Peking, odslej bogati zbirko Slovenskega planinskega muzeja. Tam bo v obliki 
ledeniške vode še naprej opozarjal na globalno segrevanje in njegove uničujoče posledice za okolje ter 
obstoj zimskih športov.

Irena Lačen Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja, 
poslovni direktor Olimpijskega komiteja Slovenije Matic 
Švab in glavni direktor Pivovarne Laško Union Zooullis 
Mina s steklenico, v kateri je staljeni košček Triglavskega 
ledenika.

Ledeniška voda, ki je bila včasih del Triglavskega ledenika, 
je zdaj v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, kjer 
jo vključujejo v stalno razstavo.

Od petka dalje je ledeniška voda del zbirke 
Slovenskega planinskega muzeja. Najprej kot del 
razstave Triglavski ledenik nekoč in danes, od marca 
dalje pa bo vključena v stalno razstavo muzeja.

Urša Peternel

Jesenice – Jeseniški župan 
Blaž Račič je sklical zbor ob-
čanov, ki ga je zaradi proble-
matike dragega daljinske-
ga ogrevanja zahtevala civil-
na iniciativa Za Jesenice in 
boljši jutri. Zbor bo potekal 
v torek, 1. marca, ob 17. uri v 
dvorani Kina Železar na Je-
senicah, so sporočili z Obči-
ne Jesenice. 

Civilna iniciativa je zah-
tevo za sklic s 1516 podpi-
si občanov županu preda-
la v začetku meseca. Ini-
ciativa je v zahtevi naniza-
la deset točk, med drugim 
zahtevajo menjavo konce-
sionarja, revizijo odloka o 
podelitvi koncesije, izdela-
vo pravilnika o subvencio-
niranju cene daljinskega 
ogrevanja ...

Na Občini Jesenice so na 
zahteve že obširno pisno 
odgovorili. Med drugim so 

ponovno opozorili, da je 
enostransko razdrtje konce-
sijskega razmerja možno le 
po sodni poti, pri čemer bi 
občina koncesionarju mora-
la povrniti stroške, ki bi po 
oceni lahko dosegli večmili-
jonsko vrednost. Poleg tega 
bi skoraj 9000 občanov lah-
ko ostalo brez ogrevanja, so 
zapisali.

Nadzorni odbor Občine 
Jesenice je že napovedal iz-
vedbo ponovnega nadzora, 
v okviru katerega bo opra-
vil tudi revizijo postopka po-
delitve koncesije in presojal 
koncesijsko pogodbo, so do-
dali.

Glede zahteve po sub-
vencioniranju cen ogreva-
nja za uporabnike daljin-
skega sistema ogrevanja pa 
so poudarili, da to ni pred-
videno. So pa zagotovili več 
sredstev za socialno pomoč 
najbolj ranljivim, so še za-
pisali.

Zbor občanov  
bo prvega marca
Župan Jesenic Blaž Račič je na zahtevo civilne 
iniciative sklical zbor občanov na temo visokih cen 
daljinskega ogrevanja.

Alenka Brun

Jezersko – Odprtje smu-
čišča na Jezerskem je bilo 
načrtovano že sredi lanske-
ga decembra, v nedeljo pa 
je dejansko začelo obrato-
vati. Gre za novo lokacijo v 
Sibiriji, nad barom v Parku 

Jezersko, smučišče pa je 
namenjeno začetnikom. V 
času počitnic bo obratovalo 
vsak dan, predvidoma v času 
trajanja tečaja od 9. do 14. 
ure, nato pa od srede do ne-
delje, in sicer ob sredah med 
13. in 16. uro, od četrtka do 
nedelje pa od 9. do 16. ure.

Smučišče za začetnike 
začelo obratovati

Jasna Paladin

Ljubljana – Komunalno 
podjetje Saubermacher 
Slovenija je pri agenciji za 
varstvo konkurence pri-
glasilo koncentracijo pod-
jetja za ravnanje z odpad-
ki  Publikus. Osnovna de-
javnost  Publikusa  z letni-
mi prihodki približno osem 
milijonov evrov je gospo-
darjenje z različnimi vrsta-
mi odpadkov. Trenutno so 

navzoči v občinah Kamnik, 
Komenda, Postojna in Piv-
ka, družba pa je tudi tudi 
lastnik družbe Ekogor, ki 
upravlja Center za ravnanje 
z odpadki Mala Mežakla.

Saubermacher Slovenija, 
ki ima sedež v Lenartu, je po 
prihodkih eno največjih ko-
munalnih podjetij v Sloveni-
ji in največje v zasebni lasti, 
s prevzemom Publikusa pa 
bodo še okrepili svojo nav-
zočnost v osrednji Sloveniji.

Publikus pod okrilje 
Saubermacher Slovenija
Družba Publikus na Gorenjskem z odpadki 
gospodari v občinah Kamnik in Komenda in 
upravlja Center za ravnanje z odpadki Mala 
Mežakla.


