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Gorenjska gazela je podjetje Nimrod 
Naziv gorenjska gazela je letos pripadel škofjeloškemu podjetju Nimrod. 
Družinsko podjetje, ki zaposluje 68 ljudi, je eden največjih ponudnikov 
divjačine v Evropi. 

ALEŠ SENOŽETNIK nadpovprečno dodano vred
nost več kot 69 tisoc evrov · 
na zaposlenega. Večino iz
delkov, 93 odstotkov, izvozi
jo. Kot pravijo, pa v Sloveni
ji ljudje še premalo poznajo 
koristi divjačinskega mesa, 
zato so oblikovali blagovno 
znamko Slovenska divjači
na. Družinsko podjetje je 
danes v rokah druge gene
racije, vodi ga direktor Kris
tjan Hlede. »Nisem pričako
val, da bomo zmagali, in ob
čutek je res fantastičen,« je 
povedal Hlede, ki ni pozabil 
dodati, da jim brez dobrega 
dela zaposlenih in podpore 
družine ne bi uspelo. 

Kranj - V Šolskem centru 
Kranj je potekal še zadnji re
gijski dogodek v sklopu iz. 
hiranja letošnjih gazel , hi
tro rastočih podjetij, ki ga 
v sodelovanju z Gospodar
sko zbornico Slovenije - Re
gijsko zbornico Goren jska 
pripravlja- družba Dnevnik. 
Med tremi nominiranci -
poleg Nimroda sta bila v ož
jem izboru še podjetje Gol
den Tree iz Lesc in in kranj
ski Caretronic - je komisi
jo najbolj prepričal škofje
loški ponudnik divjačinske
ga mesa, ki je tako nasledil 
podjetje Marmor Hotavlje, 
ki je priznanje prejelo lani. 

~ Vizionar in pionir .Miro 
Hlede, ustanovitelj Nintro
da, je v sredini devetdese
tih z Lovsko zvezo Slovenije 
postal povezovalni člen med · 
lovci in končnimi porabnilci 
divjačinskega mesa. Z razu
mevanjem verige vrednosti 
so nadgradili že prej urejen 
sistem ulova divjili živali, iz
boljšali kakovost mesnih iz. 
delkov pri končnem u porab
niku in zagotovili sledljivost 
od življenjskega okolja divja
di do kontnega kupca,« so v 
obrazložitvi zapisali člani ko
misije. Kot so poudarili, so s 
svojim poslovnim modelom 
zgled krožnega gospodar• 
stva. Lani so zabeležili 18 
milijonov evrov prometa in 
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Miha Geršič iz podjetja Colden Tree, Kristjan Hlede iz druibe Nimrod in Andraž Krajnc 
iz Caretronica , ro10:Tin, 0okl 

Ne želijo si druge Lipe 
»Črna gradnja na kmetijskih zemljiščih v občini Medvode - mar bomo to res dopustili? Pričakuje se 
takojšnje ukrepanje,« opozarja krajanka Studenčic. Primer je bil predan inšpekcijskim službam, lastnik 
»spornega« p rostora za piknike Ranč Maček pa pravi, da je infrastruktura v skladu s predpisi. 

Iz »gradbene« 
se že sliši gla·sba 
S IMON ŠUBIC kranjska enota Javnega skla

da RS za kulturne dejavno
sti USKD) in Glasbena šola 
Kranj, ki ima v novih prosto
rih (lokaciji v Evropi in na 
Pungertu ostajata), oprem
ljenih z dvigalom, končno 
pogoje tudi za učenje gibal
no oviranih. 

M AJA BERTONCELJ ....................................... 
Medvode-Krajanka Studen
čic je pred kratkim na Občino 
Medvode, župana, podžupa
na, občinske svetnike, med
občinski inšpektorat in re
darstvo, KS Preska -Žlebe in 
tudi na medije poslala dopis 
z naslovom Nelegalni objek
ti na najboljših kmetijskih 
zemljiščih, dejavnost gostin
stva v nelegalnih objektih -
ne želimo si že druge Lipe v 
občini Medvode. Prosi, da za. 

_ devo, ki se dogaja pred njiho-

Kranj - Nekdanja s rednja 
gradbena šola na Cankarje
vi 2 v starem mestnem je• 
dru Kranja ima po približ
no dveh desetletjih sameva
nja novo vsebino. V prenov
ljene'prostore, ki so jih ura
dno odprli minuli ponede
ljek, sta se namreč preselila 

tG~;~f/;.i 
ELEKTR IČNA viJni očmi, na Občini Medvo

de z vsemi pristojnimi služ
bami preverijo. 

► 9, stran 
Ranč Maček je na kmetijskem zemljišču. V presojo, ali je vse v sklad~ z zakonodajo, je bilo 
predano pristojnim inšpekcijskim službam. , ,.,., ••J• ,.,,.,u11 
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>>Opažamo po\'ečan hrup, 
glasno glasbo, parkiranje 
na občinskih cestah in so• 
sednjih zemljišah zlasti ob 
koncih tedna, ko si tudi m i 
zaslužimo mir. To se doga
ja na Ranču Maček, piknik 
prostoru, namenjenem za 
oddajanje. Ali se lahko v Ob
ani Medvode nelegalno -
brez kazni, sankcij in rušit
ve objektov gradi na najbolj
ših kmetijskih zemljiščih? 
Ali se lahko opravlja dejav
nost v čmi gradnji, ob tem 
pa še moti okoliške prebi· 
valce ter ogroža varnost v ce
stnem prometu,« med dm
gim poudarja krajanka, ki 
očitno želi ostati anonimna, 
saj se je podpisala zgolj kot 
Evelina. Pričakuje tal<ojšnje 
ukrepanje. »Zahtevamo, da 
se objekti odklopijo z infra
strukture in odstranijo, ze
mljišče povrne nazaj vprvot• 
no stanje, lastnika in organi
zatorja nočnih zabav pa ka
zensko preganja,« še dodaja. 

Odziv Občine Medvode 
Na Občini Medvode so se 

na dopis že odzvali. »Ogra
jen piknik prostor z velikim 
lesenim gostinskim objek
tom po naših informacijah 
nima dovoljenj in je zgrajen 
neposredno ob vodotoku,« 
so uvodoma pojasnili, v na
daljevanju pa iz lastnih evi
denc predstavili kronologi
jo dogajanja na tej parceli, ki 
se začne aprila 2018, ko so 

lastniku zemljišča na njego• 
vo vlogo izdali lokacijsko in• 
formacijo za potrebe name• 
ravane gradnje dvojnega ko
zolca. Ob začetku gradnje is• 
tega leta so naredili poizved
bo na Upravno enoto Lju
bljana, ali je bilo pridoblje
no gradbeno dovoljenje. Od
govor je bil, da je bilo izda
no leta 2011, a na takratne
ga lastnika, in da ta preneha 
veljati v primeru, da investi
tor ne začne gradnje v enem 
letu po njegovi pravnomoč• 
nosti. Občinska inšpektori
ca je zato oktobra 2018 poda-

»Tudi na Občini Medvode 

z zaskrbljenostjo 

opazujemo ta in podobne 

primere izvajanja 

dejavnosti v nelegalno 

zgrajenih objektih na 

območju n aše občine.« 

la prijavo na Inšpektorat RS 
za okolje in prostor (na g rad
beno inšpekcijo}. Julija lani 
so na občini izdali dve po· 
trdili o namenski rabi zem
ljišča ter lokacijsko infor
macijo glede dovoljenih po• 
segov. »Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu občine 
Medvode določa, da so ob
močja kmetijskih zemljišč 
namenjena kmetijski pride
lavi, dopustne so kmetijske 
dejavnosti in objekti, ki so 
potrebni za izvajanje le-teh, 

kamor pa turistična in go· 
s tinska dejavnost ne sodita,« 
še dodajajo. Občina Medvo• 
de in medobčinski inšpekto• 
ral in redarstvo so bili letos 
obveščeni, da se je z deli na 
zemljišču nadaljevalo, zato 
je medobčinski inšpektorat 
in redarstvo zadeve odstopil 
pristojnim inšpekcijskim 
službam. 

Upajo na ukrepanje 
pristojnih služb 

Župan Medvod Nejc Smo• 
le je septembra letos pri• 
stojne inšpekcijske službe 
(gradbeno, kmetijsko in tr
žno inšpekcijo) na zadevo 
ponovno opozoril. » V odgo
voru gradbene inšpekcije z 
dne· 27. 9. 2022 so zapisali, 
da so 'te prijave evidentirane 
in rangirane ter bodo obrav
navane skladno s sprejetimi 
kriteriji za obravnavo pri
jav'. Tudi na Občini Medvo
de z zaskrbljenostjo opazu• 
jemo ta in podobne primere 
izvajanja dejavnosti v nele
galno zgrajenih objektih na 
obmoqu naše občine. Upa• 
mo, da bodo pristojne in
špekcijske službe v najkraj
šem možnem času ukrepa
le, ponovno pa jih tudi s tem 
dopisom prosimo za pred
nostno obravnavo primera, 
saj so zaradi izvajanja de
javnosti v nelegalno zgraje
nem objektu lahko ogrožena 
tudi človeška življenja,« so v 
odgovoru na dopis občanke 
še zapisali na občini. Doda
jajo, da objekt na občinske 

komunalne vode ni priklo· 
pljen. 

Želja kmečki turizem 

Prostor za piknike Ranč 
Maček je le streljal iz Med
vod, tik ob cesti proti Studen
čicam, uradno spada v nase
lje Žlebe. Oglašujejo ga tudi 
na spletu. Za komentar smo 
se obrnili na lastnika Aleša 
Kobala. »Zemljišče, na ka
terem so že bili objekti, sem 
kupil letos. Prostor odda Jamo 
kot prostor za piknike Ranč 
Maček. Namenjen je pilmi
kom in ni gostilna. Po Slove
niji je veliko takšnih prosto
rov in potem bi bili vsi tal<šni 
primeri sporni. Infrastruktu
ra je v skladu s predpisi, za. 
njo imam vsapotrebna dovo
ljenja. Ugotovljenesobilene
katere pomanjkljivosti, ki so 
že v dopolnjevanju. Na par
celi sta tudi dva začasna kon
tejnerja, ki bosta odstranje• 
na, kar ni sporno. V obdobju, 
odkar sem lastnik, smo pros
tor oddali štirikrat ali petkrat 
Vsakokrat je nekdo podal pri
javo na policijo, ki se je nanjo 
odzvala, a ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, tako glede par
kiranja kot tudi glasnosti. Pri
jave so bile anonimne. Name 
se ni obrnil še nihče. Oatno 
nekoga nekaj moti in z vese• 
]jem bi se pogovoril z njim. 
Rad bi imel dobre sosedske 
odnose. Želim si, da bi v pri
hodnje tukaj zaživel kmečki 
turizem,« pa je povedal Aleš 
Kobal, tudi lastnik znane Go
stilne Maček v Ljubljani. 

Zaključili prenovo Doma krajanov 
Krajani Šmartnega v Tuhinju imajo zdaj lepše in sodobnejše prostore. 

P-:."'.~. !'.'.~?.~l~ _°.()1;Ž'.'>I .. 

Šmartno v Tuhinju - » V 
prvem letu nam je uspe
lo prenoviti vhod, napraviti 
klančino za dostop gibalno 
oviranih, na novo tlakovati 
stopnišče in na zadnji strani. 
urediti požarni izhod. Tal<o 
smo izpolnili nekaj osnov• 
nih zahtev, ki jih takšne 
zgradbe morajo izpolnjeva
ti,« je na nedavnem odpr• 
tju prenovljenega doma kra
janov spomnil predsednik 
Krajevne skupnosti Šmaf• 
tnoyTuhinju Peter Hočevar. 

V notranjosti je najprej 
novo podobo, od tal do stro· 
pa, vključno z opremo, do
bila dvorana, ki je tal<o pos
tala bolj uporabna. Sledila 
so dela na hodniku, v gar
derobi in sanitarijab, le
tos pa sta na vrsto prišli še 
sejna soba in pisama. Veli
ko so krajani naredili sami, 
kar je na slovesnosti pouda
ril tudi župan Matej Slapar. 

V prenovljeni dvorani-so na oder stopili tudi otroci. , Foto: Ait1Jaaod•c 0o1t..u1 

Ključna je bila, po besedah 
Hočevarja, vloga Mitje Za
bavnika, saj »se je po njego
vi zaslugi vse sl,rupaj tudi za. 
čelo«. Občina je za investi
cijo namenila okoli 80 tisoč 
evrov, 10 tisoč pa je dodala 
krajevna skupnost. 

Predsednik se nadeja, da 
bo dom spet zaživel in da se 

bodo v n jem vrstile tudi de
javnosti, ki se do zdaj niso. 
Trenutno nudi prostor pev
cem Mavrice, mladim kita
ristom, upokojencem in čla
nom nekaterih drugih dru
štev. 

Prenovljena dvorana, ki 
sprejeme sto ljudi, bo lahko 
gostila tudi ure športa, glede 

na to, da telovadnica v bliž
nji osnovni šoli ne zadošča 
več potrebam. V objektu, ki 
je bil zgrajen pred 130 leti, 
so se že zbirali učenci, saj 
je bila prvotno v njem šola, 
društvena dejavnost in dru
žabno življenje pa sta pro
store dobila po obnovi pred 
slabimi 40 leti. 

9 

Odprli cest@ rrua1 
motniško Belo 
Pred kratkim so tudi uradno odprli 460-metrski 
odsek ceste na motniško Belo v kamniški občini . 

ALEŠ SENOŽETNIK 

Motnik - Z uradnim prere
zom traku in blagoslovom tu
hinjskega župnika Nikolaja 
štolcerja so tudi uradno od
prli obnovljeno cesto namot
niško Belo. Gre za 460 me
trov dolg odsek, investicija pa 
je Občino Kamnik stala dob
rih 97 tisoč evrqv (z DDV). 

»Zavzemam se za to, da v 
vsakem kraju v občini posku
šamo razvijati in nadgrajeva-

uspe tudi dvajset. Zdaj oceni· 
mo, koliko materiala potre• 
bujemo, in se lotimo dela. 
Prav tako k zbiranju ponudb 
povabimo tudi deset izvajal
cev, delo pa dobi najugodnej
ši. Na ta način lahko uredi· 
mo nekajkrat toliko cest kot 
prej,« je povedal župan. 

Predstavnik prebivalcev 
Bele Marko Orehovec je po• 
udaril dobro sodelovanje z 
Občino Kamnik in izrazil ve
selje ob novi pridobitvi: »Na 

Trak so prerezali župan Matej Slapar, predsednica krajevne 
·skupnosti Janja Pestotnik in predstavnik vaščan.civ Marko 
Orehovec • .I Folo: Alti Senohtnik 

ti infrastrukturo, in tako smo 
v zadnjih letih v vsaki od kra, 
jevnih skupnosti izvedli vsaj 
tri projekte,« je ob odprtju po
vedal kamniški župan Matej 
Slapar. »Po dolgih letih smo 
prišli do učinkovitega siste
ma. Prej se so se delali dra
gi načrti in uredili kakšni tri
je odseki na leto, zdaj nam jih 

koncu nam je uspelo in da
nes imamo novo asfaltirano 
cesto, ki je dobro utrjena in 
ima urejeno.odvodnjavanje. 
Računam, da nam bo služila 
kakšnih trideset \eL« 

Kratko slovesnost so pope
strili ljudski pevci Tuhinjske 
doline in ~troci podmžnične 
šole v Motniku. 

PORC,Č:NI 
SEJEM 
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Brdu p ri Kranju 
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