
Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga:  loški glas
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GORENJSKA

Pomoč nujna  
za preživetje
V industriji srečanj, ki je zaradi ko-
ronakrize ena najbolj prizadetih 
panog, opozarjajo, da se njihova 
agonija zaostruje. Državo poziva-
jo k ustrezni pomoči tej dejavno-
sti, ki zaposluje okoli petnajst ti-
soč ljudi.
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KMETIJSTVO

Goveja čreda  
na javni dražbi 
V okviru osebnega stečaja bo 8. 
decembra javna dražba za pribli-
žno sto šestdeset črno-belih go-
ved s Šternove kmetije v Srednji 
vasi pri Šenčurju. Izklicna cena za 
čredo je nekaj več kot 58 tisoč 
evrov.
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KRONIKA

Tržičan zaradi droge  
za pet let v zapor
Na Okrožnem sodišču v Kranju 
so včeraj razglasili sodbo v ka-
zenski zadevi zoper Tržičana Da-
liborja Pejića. Zaradi sodelovanja 
pri organiziranem tihotapljenju 
droge v Avstrijo bo moral za pet 
let v zapor.
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ZADNJA

Na Krvavcu prva  
smuka čez nekaj dni
Na Krvavcu računajo, da bodo v 
prihodnjih dneh sprejeli prve smu-
čarje. Poskrbeli bodo, da se bodo 
smučarji na žičniških napravah 
vozili le posamezno oziroma sku-
paj le s člani istega gospodinjstva 
in da vrste ne bodo predolge.
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VREME

Nadaljevalo se bo suho 
vreme s hladnimi jutri. 
Jutri in v četrtek bo  
pretežno jasno, ponekod 
bo zjutraj megla.

–4/7 °C
jutri: pretežno jasno

Simon Šubic

Kranj – Na vrhu lestvice sto
tih najbogatejših Slovencev 
sta, kot smo poročali že v pe
tek, že sedmo leto zapored 
trdno zasidrana zakonca Iza 
Sia in Samo Login s premo
ženjem, ki je po oceni Ma
nagerja vredno 690 milijo
nov evrov. Nekdanja glavna 
lastnika Outfita7, nasledni
ka podjetja Ekipa7 s sede
žem na Zgornji Beli, ki jima 
je veliki met uspel z aplika
cijo Govoreči Tom, sta že 
pred leti ustanovila družin
sko dobrodelno organizaci
jo, ki se neprofitno ukvar
ja z reševanjem globalnih 
okoljskih problemov. V zad
njem obdobju sta vlagala 

tudi v nepremičninske po
sle in v rešitve za brezmesno 
prehranjevanje. Na lestvici 

najbogatejših Slovencev si
cer najdemo še pet nekda
njih solastnikov Outfita7: 

na tretjem mestu je Mar
ko Pistotnik (210 milijonov 
evrov), na 23. mestu Nina 
in Rok Zorko (65,9 milijo
na evrov), 31. mesto si deli
ta Tadej Miklič in Matej Ro
mih (vsak po 52,7 milijona 
evrov), na 72. mestu pa je 
Marko Štamcar (26,4 mili
jona evrov). 

Kranjčan Damian Merlak, 
soustanovitelj že prodane 
kriptomenjalnice Bistamp, 
ki zdaj vlaga tudi v bohinj
ski turizem, je s 148 milijoni 
evrov trenutno peti najboga
tejši Slovenec, drugi sousta
novitelj Bitstampa, Kranj
čan Nejc Kodrič, pa zaseda 
dvanajsto mesto s 107 mili
joni evrov. 

V prvi stoterici tudi Kopitar
Na lestvici stotih najbogatejših Slovencev, ki so jo v petek objavili v posebni izdaji revije Manager, smo 
znova poiskali Gorenjce in druge, ki so poslovno povezani z Gorenjsko. 

V stoterici najbogatejših Slovencev se je prvič znašel 
hokejist Anže Kopitar. / Foto: arhiv GG 45. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Vlada je konec 
prejšnjega tedna začasno 
podaljšala veljavne ukrepe, 
od prepovedi zbiranja, giba
nja med občinami (razen iz
jem) do prepovedi oziroma 
omejitev delovanja javnega 
potniškega prometa. Še na
prej velja prepoved ponuja
nja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom. Odpr
te so lahko le živilske in kme
tijske trgovine, lekarne, po
šte, banke, bencinski servi
si, le določene storitvene in 
servisne dejavnosti ... Nada
ljuje se šolanje na daljavo, za 

vrtčevske otroke je zagotov
ljeno samo nujno varstvo. 

Vlada je dodala izjemo za 
vstop v Slovenijo brez karan
tene ali negativnega testa iz 
držav z rdečega seznama. Če 
je prodajalna ali storitev v so
sednji državi bližje vašemu 
domu oziroma ju v vaši obči
ni ni, lahko prestopite mejo, 
vrniti pa se morate v dveh 
urah po prehodu meje. 

Gorenjska statistična re
gija je s 1098 okužbami 
po kumulativni incidenci 
okužb na sto tisoč prebival
cev v 14 dneh zdrsnila na če
trto mesto. Po podatkih Co
vid19 Sledilnika ima največ 

okuženih Pomurska regija 
z incidenco 1607 obolelih, 
sledita Koroška in Podrav
ska. »Epidemija se bistve
no še ne umirja, nihamo na 
platoju, težko pričakovane
ga upada še ni. Koronaviru
sa na delovnih mestih je še 
vedno več, kot nam ga uspe 
identificirati,« je na včeraj
šnji dopoldanski novinar
ski konferenci povedal vla
dni govorec Jelko Kacin. Še 
naprej je skrb vzbujajoč vdor 
virusa v domove za starejše. 
Več o trendih in virih okužb 
bo znano sredi tedna. 

Pričakovanega upada okužb še ni
Vlada je konec prejšnjega tedna še podaljšala veljavne ukrepe za zajezitev 
epidemije covida-19. Samo v Domu starejših občanov Preddvor so imeli 
včeraj triinpetdeset aktivnih okužb med stanovalci.

Epidemija se v splošnem bistveno še ne umirja, nekaj bolje je v gorenjski statistični regiji, 
ki je po kumulativni incidenci okužb s prvega zdrsnila na četrto mesto med regijami. 
Fotografija je z vstopne covidne točke v Zdravstvenem domu Škofja Loka. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Mateja Rant

Gorenja vas – Na razpis mi
nistrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti za sofinanciranje 
vlaganj v infrastrukturo, na
menjeno izvajanju dnevnih 

oblik varstva in začasnih na
mestitev za starejše, se je 
Občina Gorenja vas  Polja
ne prijavila skupaj s Cen
trom slepih, slabovidnih in 
starejših (CSS) Škofja Loka, 
ki bo izvajalo storitve.

Velika pridobitev 
za starejše
V Gorenji vasi so po uspešnem kandidiranju za 
pridobitev sredstev na razpisu ministrstva za delo 
včeraj podpisali pogodbo za izvedbo projekta 
Hiša generacij. 

410. stran
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Knjigo prejme TINA KOS iz Lesc.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

V zadnji petkovi številki Gorenjskega glasa smo bralce in na-
ročnike povabili, da napišete kakšno zgodbo, razmišljanje, 
morda potek bolezni ali kaj drugega, kar vam v trenutnih raz-
merah zapolnjuje misli. Doslej nismo dobili še nobenega pis-
ma za to rubriko, ko ga pa bomo, bo objavljeno tukaj, v Kotičku 
za naročnike. Svoje prispevke, s katerimi boste pomagali tako 
sebi kot drugim, pošljite na naslov Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na e-poštni naslov koticek@g-glas.si.

Časi so težki, vsak jih doživlja na svoj način, marsikdo pa se 
srečuje s strahovi, dvomi, črnogledostjo, morda celo depre-
sijo. Če imate kakšen nasvet, kako ohraniti čim več pozitivnih 
misli in optimizma, ga le delite z nami. Če pa krizne dni, tedne 
in mesece težko prenašate, prav tako delite svojo stisko z 
drugimi. Vam bo lažje, drugi pa bodo videli, da v stiski niso 
osamljeni. Opogumite se in nam pišite. Pisanje je odličen 
način za premagovanje stresa!

Zgodbe, ki jih piše samota

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Združenje Oza-
ra Slovenija, Inštitut Rahlo-
čutnost in Med.Over.Net so 
21. novembra zaznamovali 
mednarodni dan solidarno-
sti z družinami, ki so zara-
di samomora izgubile bliž-
njega – tokrat pod sloganom 
Novo upanje: socialna bliži-
na kljub fizični razdalji. »V 
Sloveniji se že četrto leto za-
pored pridružujemo mno-
gim državam sveta, ki tretjo 
soboto v novembru pod okri-
ljem Ameriške fundacije za 
preprečevanje samomora 
opozarjajo na bolečino in 
stisko, ki jo doživljajo svoj-
ci po smrti bližnjega družin-
skega člana zaradi samomo-
ra. Letos še toliko bolj, saj ga 
povsod po svetu zaznamuje-
mo v času, ko se je naše vsak-
danje življenje zaradi pande-
mije koronavirusne bolezni 
precej spremenilo in kore-
nito poseglo tudi v duševno 
zdravje ljudi,« je povedala 
Andreja Verovšek, ustvarjal-
ka družbeno odgovornih ak-
cij na portalu Med.Over.Net.

Ob tej priložnosti je kot 
odziv na številna vprašanja 
nastala krajša e-publikacija. 

Po besedah mag. Bogdana 
Dobnika iz Združenja Oza-
ra »vsebuje nasvete, kako 
pristopiti k žalujočemu po 
izgubi družinskega člana 
zaradi samomora in je na-
menjena sorodnikom, pri-
jateljem, sodelavcem, sose-
dom, sošolcem, članom inte-
resnih skupin.« Dodatek bo 
dopolnil vsebino brezplačne 
knjižice Zakaj tako boli? Ko 
zaradi samomora izgubimo 
najbližje, ki je izšla leta 2018 
in je bila lani ponatisnjena. 

V Sloveniji je lani samo-
mor prizadel 394 družin 
(leto prej 353, v letu 2017 pa 
kar 411 družin), to pa pome-
ni veliko več posamezni-
kov, ki ob taki smrti obču-
tijo hude posledice. »Klinič-
ne izkušnje kažejo, da se po-
sledice v družinah in pri po-
sameznih družinskih čla-
nih po izgubi bližnjega za-
radi samomora razlikujejo. 
Vsi pa po tako hudi in trav-
matični izkušnji potrebuje-
jo občutek socialne bližine, 
sprejetosti in povezanosti. 
Potrebujejo občutek, da niso 
sami in izolirani. Potrebuje-
jo priložnost, da so slišani in 
razumljeni, da lahko v var-
nem odnosu izrazijo svojo 

stisko in spregovorijo o trav-
matični izkušnji,« je opozo-
rila mag. Violeta Irgl, speci-
alistka zakonske in družin-
ske terapije, ustanoviteljica 
in direktorica Inštituta za 
okrevanje po travmi, psiho-
terapijo in svetovanje Rahlo-
čutnost.

Sogovorniki tudi opaža-
jo, da je v Sloveniji pere-
če pomanjkanje terapev-
tskih skupin za pomoč svoj-
cem po samomoru v druži-
ni. Glede na obseg potreb 
in pobude žalujočih bi jih 

potrebovali po vseh slo-
venskih regijah. Dokler to-
vrstna pomoč ne zaživi, se 
v primeru duševne stiske 
lahko obrnete na svojega 
osebnega zdravnika, psi-
hiatra, psihologa ali psiho-
terapevta v najbližji zdra-
vstveni ustanovi. Kadar je 
duševna stiska zelo huda, 
pokličete 112. Pomembno 
pomoč je mogoče dobiti 
tudi na centrih za socialno 
delo in v številnih nevlad-
nih organizacijah, ki delu-
jejo v različnih regijah.

Opozorili na stisko svojcev
V soboto je bil mednarodni dan solidarnosti z družinami, ki so izgubile bližnjega zaradi samomora.

Na mednarodni dan solidarnosti z družinami, ki so zaradi 
samomora izgubile bližnjega, so povabili, da na svojem 
balkonu ali okenski polici prižgete svečko upanja in 
solidarnosti.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na digitalnem volil-
nem kongresu stranke NSi 
so zbrane delegate nagovo-
rili predsednik Matej Tonin, 
ministra Janez Cigler Kralj 
in Jernej Vrtovec ter držav-
ni sekretar Damjan Jaklin, 
vodja poslanske skupine 
NSi Jožef Horvat in evrop-
ska poslanka Ljudmila No-
vak, na zvezo pa sta se med 
gosti vključila tudi predse-
dnik Evropske ljudske stran-
ke (EPP) Donald Tusk in 
vodja politične skupine EPP 
v Evropskem parlamentu 
Manfred Weber. 

Predsednik NSi Matej To-
nin, tudi edini kandidat za 
novega predsednika, je na-
povedal, da bo v politiki tudi 
v prihodnje iskal priložnos-
ti za sodelovanje, ne za deli-
tve. Opozicijo je pozval k so-
delovanju, ne pa k nespret-
nim poskusom rušenja vla-
de, saj se mu ti ne zdijo »prav 
nič kul«. Glede koalicije in 
ravnanja premierja Janeza 

Janše je menil, da bi bilo ško-
da za državo, če bi vladna ko-
alicija v kritičnih časih raz-
padla zaradi neposrečene-
ga tvita ali pisma. Trenutno 
najpomembnejši je obsta-
nek zdravstvenega sistema, 
kjer je treba zagotoviti dovolj 
postelj in kadra, da bi zmog-
li breme epidemije. Dotak-
nil pa se je tudi varnostne 
krize in izrazil zadovoljstvo 
nad sprejetim zakonom o 
povečanem financiranju vo-
jaških investicij. Na kongre-
su sta potekali tudi razpravi 
z gosti o koronakrizi kot izzi-
vu za prenovo zdravstvenega 
sistema in o gospodarstvu. 
Kongres je bil tudi volilni, 
volitve potekajo po pošti, iz-
ide bodo razglasili v četrtek. 

Na daljavo pa se je začel 
tudi kongres stranke De-
SUS. Kandidata za pred-
sednika sta Karl Erjavec in 
Srečko Felix Krope. Rezul-
tati glasovanja bodo znani 5. 
decembra, zdaj je videti, da 
se tehtnica nagiba v korist 
Erjavca.

Volilna kongresa
Kongres stranke NSi je potekal digitalno, na njem 
so volili tudi predsednika. Ta teden tudi kongres 
stranke DeSUS.

Na Gorenjskem izstopa 
občina Preddvor s 6,4 od-
stotka prirasta okužb v samo 
zadnjem tednu. V petkovem 
Gorenjskem glasu smo po-
ročali o porastu števila okužb 
v Domu starejših občanov 
Preddvor, kjer so imeli tudi 
včeraj aktivnih 53 okužb med 
stanovalci, ponovili pa so te-
stiranje tudi pri tistih stano-
valcih, ki bivajo v beli in sivi 
coni. Med zaposlenimi so 
imeli na včerajšnji dan dvaj-
set aktivnih okužb, pozitivni 
na virus so še ena prostovolj-
ka in dva študenta. Zaposle-
ni v teh razmerah delajo prek 
svojih zmogljivosti, zato jim 
gre še posebna zahvala za ves 
trud, ki ga vlagajo v to, je bilo 
sporočilo iz doma.

Tudi v Domu Viharnik v 
Kranjski Gori so imeli vče-
raj med stanovalci 38 aktiv-
nih okužb. Vodstvo doma 
je sporočilo, da redno izva-
jajo testiranja stanovalcev 
in zaposlenih ter vse ukre-
pe za preprečevanje prenosa 
okužb. Stanovalce, ki niso 
več okuženi, premeščajo na-
zaj v njihovo bivalno okolje. 
Sočasno se trudijo vzposta-
viti normalizacijo bivanja 
na posameznih skupinah 
in stanovalcem ob uporabi 

ustrezne varovalne opreme 
omogočajo sprehode v par-
ku doma. V Domu Viharnik 
so imeli na včerajšnji dan 
tudi 12 aktivnih okužb med 
zaposlenimi. Trudijo se op-
timalno v teh razmerah, ne-
kaj jim pomagajo prostovolj-
ci, zaposlujejo dodaten ka-
der, pomagajo tudi študenti, 
ki so k njim napoteni prek 
Zbornice zdravstvene in ba-
biške nege Slovenije – Zve-
ze strokovnih društev medi-
cinskih sester, babic in zdra-
vstvenih tehnikov Slovenije.

V nedeljo so v Sloveniji op-
ravili le 1742 testiranj na ko-
ronavirus, nedeljski podat-
ki so običajno atipični. Ugo-
tovljenih je bilo 470 novih 
okužb, delež pozitivnih je 
bil skoraj 27-odstoten. V so-
boto so opravili 3432 testi-
ranj in potrdili 1024 okužb, 
delež pozitivnih je bil sko-
raj 30-odstoten. V soboto so 
več kot deset novih okužb na 
širšem Gorenjskem potrdili 
(po občinah): 22 na Jeseni-
cah, 17 v Radovljici, 15 v Ka-
mniku in 12 v Kranju.

Hospitaliziranih je bilo v 
nedeljo 1292 covidnih bolni-
kov, 201 bolnik je potreboval 
intenzivno nego. Umrlo jih 
je žal 45.  Koordinator za bol-
niške postelje bolnikov s co-
vidom-19 pri ministrstvu za 

zdravje Robert Carotta, dr. 
med., je sicer konec prejšnje-
ga tedna ocenil, da so v bolni-
šnicah dosegli vrh hospitali-
zacij. »Ob upoštevanju vseh 
ukrepov se bo krivulja hospi-
taliziranih postopno zmanj-
ševala, ne bo pa nenadoma 
padla.« A hkrati je poudaril, 
da se bo to zgodilo le, če ne 
bo kakšnega novega izbru-
ha, ki si ga naše zdravstvo ne 
more privoščiti. 

Vladni govorec je glede 
množičnega testiranja z an-
tigenskimi hitrimi testi de-
jal, da o načinu testiranja 
pričakujejo končni dogo-
vor med ministrstvoma za 
zdravje in delo. S hitrimi te-
sti naj bi predvsem zameji-
li možnosti za vdor virusa 

v domove za starejše, soci-
alno-varstvene zavode in v 
bolnišnice, nekatere hitre te-
ste med zaposlenimi in bol-
niki že uvajajo. Kot je včeraj 
povedala direktorica Centra 
slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka Silva Koš-
njek, so pri njih samoinicia-
tivno ves čas izvajali t. i. stan-
dardne teste PCR med sta-
novalci in zaposlenimi, zdaj 
zbirajo ponudbe še za hitre 
teste. Včeraj so imeli pri njih 
v rdeči coni nameščenih 24 
stanovalcev, obolelih za co-
vidom-19, ter 15 aktivnih 
okužb med zaposlenimi. Na 
različne načine se trudijo, da 
delo poteka nemoteno in da 
v enaki meri dobro poskrbi-
jo tudi za zdrave stanovalce. 

Pričakovanega upada še ni

V Domu starejših občanov Preddvor so imeli včeraj 53 
aktivnih okužb med stanovalci in 20 med zaposlenimi. 
Pozitivni so bili še ena prostovoljka in dva študenta. 
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Včeraj smo praznovali 
državni praznik, dan 
Rudolfa Maistra, ki je 

verjetno premnogim – ker pač 
ni šlo za dneva prost dan – ušel 
iz zavesti.

Ta dan kot državni praznik 
obeležujemo od leta 2005, z 
njim pa se spominjamo gene-
ralove odločne akcije 23. no-
vembra leta 1918, v kateri je s 
svojo vojsko razorožil nemško 
mestno stražo v Mariboru in jo 
razpustil, s tem pa je Sloveniji 
priključil večji del slovenskega 
narodnostnega in govornega 
območja Štajerske in Koroške.

V Kamniku, kjer je bil Rudolf 
Maister leta 1874 rojen, spo-
minu na generala že vrsto let 
posvečajo veliko pozornost, tudi 
letos – navkljub vsem omejitvam 
in ukrepom – je bilo tako. Ker 
proslave pač niso mogli pripra-
viti, so v ta namen posneli pri-
ložnostni film, ki je na ogled na 
občinski spletni strani. Z njim 
so poudarili Maistrove vrline, 
kot so pogum, odločnost, volja in 
vizija, ki bi jih potrebovali tudi v 
današnjih težkih časih.

Slavnostni govorniki na vseh 
dosedanjih proslavah v minu-
lih letih so brez izjeme poudar-
jali, kako bi človeka, kakršen je 
bil Rudolf Maister, v slovenski 
politiki potrebovali tudi danes. 
Ne zaradi vojaške sile, pač pa 
zaradi njegove moči politične 
edinosti in odločnosti. Zaradi 
njegove neizmerne ljubezni do 
domovine. Zaradi njegove od-
ločnosti in poguma. 

Predsednik države Borut 
Pahor je na osrednji slovesno-

sti v Kamniku ob tem dnevu 
pred sedmimi leti med dru-
gim dejal: »Miselnost, da je 
za uspeh enega koristen ne-
uspeh drugega, je dokončno 
preživela. V oklevanju glede 
reševanja mnogih nakopi-
čenih težav smo prišli tako 
daleč, da preprosto ne ostane 
nič več prostora za običajno 
politično spotikanje. Ali bomo 
vsi skupaj sodelovali po svojih 
najboljših močeh in uspeli ali 
pa bomo sebično privoščili ne-
uspehe tistim, ki se trudijo, in 
drug drugemu, in končno pro-
padli tudi sami. Kriza traja 
toliko časa, da ni več izgovorov 
za začetno zbeganost. Ali si 
bomo pomagali, se bodrili, ali 
pa si bomo nagajali in metali 
polena pod noge? Sodelovanje 
vseh nas za vse nas že dolgo 
časa ni več samo naša zgodo-
vinska priložnost, ampak je 
neizogibna nujnost.«

Se je v zadnjih sedmih letih 
sploh kaj spremenilo?

V dneh, ko se zdijo proslave, 
obešanje zastav in slavnostni 
nagovori nepotrebni in povsem 
v senci zdravstvene in ekonom-
ske krize, s katero se soočamo, 
so v Kamniku znova dokaza-
li, da se upravičeno ponašajo 
z nazivom Maistrovo mesto 
in da so vredni dediči njego-
vih idej in idealov, saj vedno 
znova poudarjajo generalove 
vrednote. In verjetno je prav to 
tisto, kar v tem obdobju najbolj 
potrebujemo. Zavedanje, da s 
predanostjo, povezanostjo in 
pogumom lahko premagamo 
vse težave.

Ponosni na Rudolfa Maistra

KOMENTAR
Jasna Paladin

Mateja Rant

Kranj – V vseh osnovnih, 
glasbenih in srednjih šolah 
se ta čas pouk znova odvija 
na daljavo. Na to so se v veči-
ni slovenskih šol po izkušnji 
s spomladanskim zaprtjem 
šol dobro pripravili, kljub 
temu pa se še vedno spo-
padajo s številnimi izzivi, 
pred katere jih postavlja to-
vrsten način izobraževanja. 
Vsi učenci namreč tudi zdaj 
še nimajo na voljo niti ustre-
zne tehnične opreme ali do-
stopa do spleta, da bi lahko 
nemoteno sledili pouku. Po-
leg tega že v šolskih učilni-
cah niso vsi enako sposobni 
slediti pouku, pri učenju na 
daljavo pa imajo taki učen-
ci samo še več težav. Zato 
so se recimo v Osnovni šoli 
Preska odločili po pomoč 
obrniti tudi na prostovoljce, 
ki učencem nudijo oporo pri 
učenju, spremljanju šolske-
ga dela in obvladovanju šol-
skih obveznosti.

Potrebovali bi vsaj še 
trideset računalnikov

Osnovni šoli Simona Jen-
ka Kranj, ki po številu učen-
cev sodi med največje šole v 
Sloveniji, je ob ponovnem 
zaprtju šol uspelo zagotoviti 
še 17 računalnikov za učite-
lje ter 25 računalnikov, 12 ta-
blic in dve kameri za učence, 
je pojasnila pomočnica rav-
natelja Ingrid Klemenčič in 
dodala, da bi nujno potrebo-
vali še vsaj trideset računalni-
kov. »Če bi želeli prav vsem 
učencem zagotoviti optimal-
ne pogoje za delo, pa bi pot-
rebovali petdeset računalni-
kov. V družinah z več otro-
ki recimo ta čas nismo mog-
li poskrbeti, da bi imel čisto 
vsak otrok svoj računalnik,« 
je pojasnila. Poleg tega oce-
njujejo, da približno trideset 
otrok nima dostopa do spleta. 
»Pri 1400 otrocih, kolikor jih 
obiskuje našo šolo, se to mo-
goče ne zdi veliko, a že eden 
je preveč,« poudarja Ingrid 
Klemenčič. V njihovi šoli je 
tudi precej učencev tujcev, ki 

se pri pouku na daljavo spo-
padajo še z jezikovnimi ovi-
rami. »Na vse mogoče na-
čine se zato trudimo, da bi 
vzpostavili stik z njimi, tudi 
sosede kličemo, če ne gre 
drugače.« Prav tako posebno 
pozornost namenjajo učen-
cem z odločbami, s katerimi 
se trudijo vsak dan ohranjati 
stik in jim nuditi dodatno po-
moč prek Zooma.  

Neenaki pogoji za šolanje 
na daljavo

Na številne težave pri po-
uku na daljavo opozarja tudi 
ravnatelj OŠ Preska Primož 
Jurman, ki je prav tako pou-
daril problem opremljenosti 
družin z računalniki in dru-
gimi napravami za pouk na 
daljavo, ob tem pa še na teža-
ve s povezami do svetovnega 
spleta. Tudi v njihovi občini 
imajo namreč območja, kjer 
imajo težave pri dostopu do 
interneta, kar posledično po-
meni oteženo delo za učen-
ce. Prek poletja jim je sicer 
za učence uspelo zagotoviti 
še dodatnih 17 računalnikov 
in dva tablična računalnika, 
tako da so jih ob ponovnem 
prehodu na pouk na daljavo 
zagotovili vsem učencem, 
ki so zaprosili zanje. Kljub 
temu pa se zaveda, da učen-
ci nimajo enakih pogojev 

za delo na daljavo, saj se to 
razlikuje že od šole do šole. 
»Obenem pa se je treba za-
vedati, da ne gre zgolj za to, 
da prestavimo pouk iz učil-
nice na splet. Koncentracija 
na računalniku je nekaj pov-
sem drugega kot v razredu,« 
opozarja Jurman, ki je pou-
daril še težave pri pridobi-
vanju povratnih informacij 
s strani učencev glede razu-
mevanja snovi in vzpostavi-
tvi kriterijev za ocenjevanje. 
Zato je prepričan, da bi mo-
ralo biti izobraževanje na da-
ljavo zgolj izhod v sili, da se 
učenci ohranjajo v »pedago-
ški kondiciji«. 

Pomoč prostovoljcev

Jurman je opozoril še na 
problem poglabljanja razlik 
v družbi, ki ga prinaša pouče-
vanje na daljavo, saj nekate-
ri starši ta čas otrokom lahko 
v večji meri nudijo pomoč in 
oporo, drugi pa v manjši, ker 
mogoče niti niso vešči dela z 
računalnikom. Zato so se v 
njihovi šoli po pomoč obrnili 
tudi na prostovoljce. Že spo-
mladi so namreč strokovni 
delavci šole opažali, da neka-
teri učenci niso zmogli sle-
diti načinu dela, ki ga je pri-
našal izziv pouka na daljavo. 
»Največ težav so imeli otroci, 
ki tudi drugače potrebujejo 

več pomoči in vodenja, to so 
učenci s posebnimi potre-
bami. Situacija je bila težka 
tudi za otroke, katerih starši 
so v tistem času hodili v služ-
bo in jim niso mogli nudi-
ti pomoči,« je razložila Eri-
ka Trampuš iz šolskega ak-
tiva dodatne strokovne po-
moči. V šoli so zato objavili 
poziv, na katerega se je od-
zvalo 15 prostovoljcev, kar je 
celo preseglo njihova priča-
kovanja, je priznala. Po nje-
nih besedah se prostovoljci v 
delo z učenci vključujejo na 
različnih področjih. Poma-
gajo jim pri pregledovanju 
e-učilnic, organizaciji urni-
kov, oddajanju nalog, upo-
rabi različnih aplikacij. »Nu-
dijo jim tudi dodatno razla-
go snovi in konkretno po-
moč pri opravljanju šolskih 
obveznosti. Nekateri poskr-
bijo tudi za razbremenitev 
učencev s pogovorom, igro 
ali drugačnimi načini ume-
tniškega izražanja.« Prosto-
voljci sodelujejo z učencem 
in družino, enkrat tedensko 
pa se srečajo tudi s predstav-
nicami aktiva dodatne stro-
kovne pomoči, da se pogo-
vorijo o poteku dela, razreši-
jo morebitna vprašanja in di-
leme ter jim pomagajo obli-
kovati načrt dela za posame-
znega otroka, je še dodala 
Erika Trampuš.

Še vedno veliko izzivov
Po podaljšanih počitnicah sta zdaj že za vsemi učenci in dijaki dva tedna šolanja na daljavo. Čeprav 
so v šolah prehod na delo od doma pričakali bistveno bolj pripravljeni kot spomladi, ko so se s tem 
spopadli praktično čez noč, se še vedno srečujejo s številnimi težavami pri izvajanju pouka na daljavo. 

Pri šolanju na daljavo je še veliko izzivov.

Kranj – Stranka Levica je po vsej državi začela zbiranje 2500 
podpisov podpore za vložitev pobude za referendum »780 
milijonov za blaginjo, ne orožje«. Izpodbijati nameravajo ures-
ničitev prejšnji teden sprejetega vladnega zakona, ki dodatnih 
780 milijonov evrov namenja investicijam v Slovenski vojski. 
Koalicija je pred časom zavrnila njihov predlog za posvetovalni 
referendum in nato zakon tudi sprejela, zdaj pa po navedbah 
Levice želi s prepovedjo referenduma ljudem odvzeti še osnov-
no demokratično pravico, da sami odločijo o tem, ali naj 780 
milijonov evrov javnega denarja porabimo za orožje namesto 
za zdravstvo, stanovanja, domove za starejše in ostalo, kar 
bolj potrebujemo v času zdravstvene in socialne krize. 

Levica zbira podpise podpore za referendum

Včeraj je zbiranje podpisov za referendum v Kranju 
potekalo pred Staro pošto. / Foto: Gorazd Kavčič
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DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA VARNA HIŠA GORENJSKE, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

Ana Šubic

Ljubljana – Predstavniki in-
dustrije srečanj, ki povezu-
je organizatorje različnih do-
godkov in s tem povezane 
spremljevalne dejavnosti, so 
na nedavni spletni novinar-
ski konferenci opozorili, da 
šesti sveženj ukrepov za po-
moč gospodarstvu, ki je ta 
čas v parlamentarni obrav-
navi, ne rešuje težav v njiho-
vi dejavnosti. Opažajo sicer, 
da jih je vlada končno začela 
upoštevati, a ukrepi po njiho-
vem niso zasnovani celostno, 
zato zahtevajo nujne poprav-
ke v okviru šestega paketa ali 
druge takojšnje ukrepe. Naj-
bolj problematično se jim zdi 
področje nepovratne pomoči 
podjetjem z več kot 40-odsto-
tnim izpadom prometa, ki da 
je občutno prenizka in jim ne 
bo omogočila preživetja. Bo-
jijo se novega vala odpuščanj 
in zapiranja podjetij.

Po podatkih, ki so jih 
predstavili, slovenska 

industrija srečanj vsak dan 
pandemije izgubi vsaj 970 
tisoč evrov, do konca leta pa 
naj bi bilo predvidoma iz-
gubljenih več kot 153 mili-
jonov evrov neposrednih 
prihodkov. Analiza, ki so 

jo opravili med 350 podje-
tji, je pokazala, da jih bo 57 
odstotkov imelo vsaj 80-od-
stotni izpad prihodkov, sko-
raj 36 odstotkov pa več kot 
90-odstotnega. Ta indu-
strija sicer zaposluje okoli 

15 tisoč ljudi, poleg tega pa 
je nanjo posredno veza-
nih okoli 20 tisoč kreativ-
cev, predvsem samostoj-
nih podjetnikov in samo-
zaposlenih v kulturi: od 
glasbenikov, moderatorjev, 

oblikovalcev, odrskih delav-
cev, fotografov do tolmačev. 

Predstavniki industrije 
srečanj so se že aprila pove-
zali v iniciativni odbor. Di-
rektor Kongresnega urada 
Slovenije Miha Kovačič je po-
vedal, da so direktni prihodki 
slovenske industrije srečanj 
lani znašali 271 milijonov 
evrov, ob upoštevanju mul-
tiplikativnih učinkov (prevo-
zi, hrana in pijača, izleti, no-
čitve in druge podporne sto-
ritve) pa je ustvarila 891 mi-
lijonov evrov prihodkov, kar 
znaša tretjino vseh prihod-
kov v turizmu. Če dejavnost 
ne bo dobila pomoči še letos, 
se po napovedih Kovačiča te 
številke ne bodo nikoli več 
ponovile, saj bo propadlo pre-
več podjetij. »Vladne odloče-
valce pozivamo, naj končno 
prepoznajo specifike in po-
men naše dejavnosti za drža-
vo in zagotovijo prepotrebno 
pomoč,« je dodal.  

Direktor agencije Tole-
ranca marketing Gorazd 
Čad je pojasnil, da od vse-
ga začetka vztrajajo pri treh 
ključnih zahtevah. To so po-
roštvo države pri najemanju 
likvidnostnih kreditov, po-
daljšanje ukrepov na podro-
čju sofinanciranja prispev-
kov za zaposlene in delnega 
nadomestila plač ter nado-
mestilo za pokritje fiksnih 
stroškov v višini vsaj deset 

odstotkov lanskih prihod-
kov. »Brez pomoči bo ta in-
dustrija uničena,« je prepri-
čan Čad. Po njegovem bo 
več desetletij razvijanja trga 
in pridobivanja znanja iz-
ginilo. »Že sedaj smo priča 
množičnemu odpuščanju. 
Kolegi, strokovnjaki na svo-
jem področju, so že poiskali 
delo v bolj propulzivnih pa-
nogah,« je pojasnil Čad. Boji 
se tudi, da bo kasneje ob nor-
malizaciji razmer otežena 
izvedba prireditev, tudi dr-
žavnih proslav in predsedo-
vanja EU.

Na podlagi ocene letošnjih 
izgub v industriji srečanj so 
na gospodarsko ministrstvo 
poslali predlog ukrepa sofi-
nanciranja fiksnih stroškov 
in izračun vrednosti ukre-
pa pomoči, ki je bil ocenjen 
na 26,4 milijona evrov. Kot 
so izračunali, gre za 62 od-
stotkov zneska, ki so ga lani 
samo preko DDV-ja vplačali 
v državno blagajno. »Če nam 
država prizna pomoč, to po-
meni eno njenih najboljših 
naložb, saj bomo komple-
tno pomoč lahko povrnili že 
v letu ali letu in pol,« je po-
udaril direktor družbe Kobi 
Interieri Gorazd Kobi. Opo-
zoril je tudi, da bo v primeru 
propada podjetij za organiza-
cijo dogodkov treba najemati 
pomoč iz tujine, s tem pa bo 
država ob davčne prihodke.

Pomoč nujna za preživetje
V industriji srečanj, ki je zaradi koronakrize ena najbolj prizadetih panog, opozarjajo, da se njihova 
agonija zaostruje. Državo pozivajo k ustrezni pomoči tej dejavnosti, ki zaposluje okoli petnajst 
tisoč ljudi. 

Industrija srečanj je bila ob omejitvi javnega življenja prizadeta prva in bo verjetno tudi 
zadnja, ki bo okrevala, so opozorili njeni predstavniki. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – Marjan Mihelčič iz 
Kranja pravi, da se upoko-
jenci počutijo precej prikraj-
šane, saj jih je nemalo veza-
nih na javni prevoz. »Neka-
teri so za nujne opravke po 
mestu in okolici uporablja-
li Kranvaj ali lokalni avto-
bus. Zdaj so predvsem tisti, 
ki nimajo bližnjih sorodni-
kov, popolnoma omejeni. V 
trgovino, lekarno, na banko 
ali k zdravniku so primorani 
oditi peš, kar za nekatere ni 
ugodno, saj so lahko gibalno 
ovirani. Taksi le redki upo-
rabijo, ker je predrag. Žal 
kranjska občina trenutno 

še ne nudi prevozov v okvi-
ru projekta Prostofer, ki je 
razširjen po številnih obči-
nah. Glede javnega prevo-
za smo bili sicer prikrajšani 
že prej, saj so nam avtobus, 
s katerim smo hodili na izle-
te in pohode, ukinili že pred 
mesecem dni,« je dejal Mi-
helčič in dodal: »Tudi pre-
poved druženja negativno 
vpliva na starejšo generaci-
jo. Pred sprejemom zadnjih 
ukrepov smo se lahko vsaj v 
skupinah po šest oseb sesta-
li na varni razdalji in šli na 
sprehod v naravo. Za upo-
kojence je namreč kljub dej-
stvu, da smo ranljiva skupi-
na, zelo pomembno, da se 

gibamo in ohranimo kanček 
družabnega življenja.«

Marija Berlec iz Kamni-
ka poudarja, da ni prav, da 
so ukinili avtobusni in žele-
zniški promet. »Smiselno bi 
bilo, da bi ukrepe prilagodi-
li na način, da bi bila vožnja 
z avtobusom ali vlakom var-
na, recimo da bi še bolj ome-
jili število potnikov. Sama 
nisem uporabljala javnega 
prometa, a vem, da ga je ve-
liko upokojencev, tudi zato, 
ker smo prejeli brezplačne 
vozovnice. Najbolj so oško-
dovane osebe, ki nimajo vo-
zniškega dovoljenja, lastne-
ga avtomobila ali nekoga, ki 
bi jim ponudil prevoz – ne le 

upokojenci, tudi drugi. V Ka-
mniku imamo sicer na srečo 
prostovoljce društva upoko-
jencev in Civilno zaščito, ki 
pomagajo starejšim z oskr-
bo z osnovnimi živili,« je po-
vedala Berlečeva. 

»Uporaba javnega prevo-
za za vasi ni tako značilna kot 
za mestna okolja,« je pouda-
rila Milka Grašič iz Spodnjih 
Dupelj in nadaljevala: »Laž-
je je trenutno živeti na vasi 
kot v mestu, predvsem za tis-
te, ki nimajo lastnega prevo-
za. Trgovina in lekarna sta 
bolj na dosegu roke, ostale 
dejavnosti so pa zaprte. Sta-
rejše osebe se za nujne vo-
žnje, kot je obisk zdravnika, 

lahko obrnejo na prostovolj-
ce projekta Prostofer. Tudi 
svojci in prijatelji so trenu-
tno zelo dobrodošli, med-
človeška pomoč je v teh ča-
sih ključna. Sicer se mi pa 
zdi, da je ustavitev javnega 
prometa še dodatno okre-
pila občutek omejenosti in 

nemoči. Vožnja z avtobu-
som je namreč zdaj, ko smo 
podvrženi vsem ukrepom in 
ko se iz hiše odpravimo le 
po najnujnejših opravkih, 
za upokojenca lahko pome-
nila tudi doživetje, saj je bil 
na ta način deležen socialne-
ga življenja.«

Upokojenci se počutijo prikrajšane
Kako začasna ustavitev javnega potniškega prometa vpliva na življenje upokojencev?

Začasna ustavitev javnega potniškega prometa je 
prikrajšala tudi upokojence. / Foto: Gorazd Kavčič 

Marjana Ahačič

Radovljica – Združenje ve-
teranov vojne za Sloveni-
jo Zgornja Gorenjska je v 
petek obeležilo 52. obletni-
co ustanovitve Teritorial-
ne obrambe (TO) Sloveni-
je. Obletnico je območno 
veteransko združenje, kate-
rega člani so tudi nekdanji 
teritorialci, ki so sodelova-
li v osamosvojitveni vojni, 

počastilo z odkritjem spo-
minske plošče ob Domu 
veteranov v Radovljici. Kot 
v imenu združenja navaja 
Rina Klinar, je bila sloven-
ska Teritorialna obramba, 
ki je delovala tudi na Go-
renjskem, ustanovljena 20. 
novembra 1968, občinski 
štabi TO pa so bili ustano-
vljeni sedem let kasneje. V 
občini Jesenice je postal ko-
mandant Stanko Potočnik, 

v radovljiški pa Slavko Sta-
roverski. Tik pred osamo-
svojitveno vojno maja 1991 
so se občinski štabi združi-
li v območne; radovljiški in 
jeseniški sta postala Obmo-
čni štab Radovljica s sede-
žem na Jesenicah, ki ga je 
med osamosvojitveno voj-
no leta 1991 vodil Janez 
Smole. Ploščo je odkril se-
danji predsednik združenja 
Janez Koselj.

Ob obletnici Teritorialne obrambe
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Po lanski prodaji svojih 
deležev v škofjeloškem Fil-
cu nemški skupini Freu-
denberg so se njegovi nekda-
nji lastniki Alex Luckmann, 
Jurij Cof, Franc Hribar in 
Barbara Vrčkovnik Čepin 
povzpeli na 27. mesto, vsak 
pa poseduje po 53 milijo-
nov evrov premoženja. Na 
36. mestu najdemo Otmarja 
Zorna (46,2 milijona evrov), 
ki je v zadnjih letih na Ble-
du kupil hotel Jelovica (zdaj 
Bled Rose hotel) in Pristavo. 
Tri mesta nižje sta lastnika 
podjetij Janus Trade, Avtera 
in Ram 2 Zvonka in Franjo 
Žnidar (41,7 milijona evrov). 
Prvo polovico lestvice zaklju-
čuje Sašo Apostolovski (32,4 
milijona evrov), ki je prek 
krovnega podjetja Ponds iz 
Domžal večinski lastnik tr-
govske verige Mass. 

Prvič se je na lestvico uvrstil 
jeseniški hokejist Anže Kopi-
tar, ki že vrsto let igra za Kra-
lje iz Los Angelesa v severno-
ameriški hokejski ligi NHL. 
Z 31,5 milijona evrov zaseda 

53. mesto. Dve mesti za njim 
sta lastnika kamniškega Cal-
cita Matevž in Miha Kirn (31,3 
milijona evrov), še dve mes-
ti nižje pa družina Starman 
(30,3 milijona evrov), ki ima v 
lasti Starman trgovino iz Žej 
pri Komendi. Na 59. mesto 
se je povzpel škofjeloški pod-
jetnik Boštjan Šifrar (Sibo G), 
ki so ga ovrednotili na 30,1 
milijona evrov. Tri mesta niž-
je je Aleksander Jereb (28,7 
milijona evrov), večinski la-
stnik Kompas Shopa, ki je 

med drugim tudi lastnik Sto-
la iz Kamnika. 

Zakonca Andreja Bohin-
ca Kolman in Mitja Kolman 
(28,4 milijona evrov), lastni-
ka podjetja ARC Kranj, sta 
uvrščena na 65. mesto, sola-
stniki tržiškega Cablexa Šte-
fan Kranjc in družina Kopri-
va (vsak 23,1 milijona evrov) 
pa si delijo 84. mesto. Med 
stoterico najpremožnejših so 
tradicionalno tudi solastni-
ki LTH Castingsa, a letos ne 
vseh trinajst: Peter in Barbara 

Šifrer (22,9 milijona evrov) 
sta na 87. mestu, Bernardica 
Viher Gašparec (21,3 milijo-
na evrov) na 93., Boris Kalan 
(21,1 milijona evrov) na 96. 
mestu, Borut Lah in Primož 
Volčič (vsak 21 milijonov) pa 
si delita 98. mesto. 

Presenetljivo pa na letoš-
nji lestvici ni Kamničana Joca 
Pečečnika (Interblock), ki si je 
bogastvo ustvaril z razvojem 
in proizvodnjo elektronskih 
naprav za igralnice in je bil še 
lani »vreden« 155 milijonov 
evrov, s tem pa peti najboga-
tejši v Sloveniji. Kot so razlo-
žili v Managerju, je pandemi-
ja koronavirusa zelo prizade-
la tudi dejavnost igralništva, 
zato se je vrednost borznih 
družb v panogi močno zniža-
la, zato bi bilo vrednotenje Pe-
čečnikovega premoženja bolj 
podobno ugibanju. Iz podob-
nega razloga sicer na letošnji 
lestvici ne zasledimo tudi za-
koncev Katje Dolenc Batagelj 
in Marjana Batagelja, katerih 
podjetje Postojnska jama je v 
prvih osmih mesecih dožive-
lo kar 83-odstotni upad pri-
hodkov. 

Kopitar že v prvi stoterici
31. stran

Na letošnji lestvici smo zaman iskali kamniškega 
poslovneža Joca Pečečnika. / Foto: arhiv GG

Cveto Zaplotnik

Kranj – Skupina Triglav je v 
letošnjih prvih devetih me-
secih obračunala 960,9 mi-
lijona evrov kosmate zava-
rovalne premije ali šest od-
stotkov več kot v primerlji-
vem lanskem obdobju. Pre-
mijsko rast je dosegla na ve-
čini trgov in pri vseh vrstah 
zavarovanja. Pri premoženj-
skih zavarovanjih je zbrala 
šest odstotkov več premije, 
pri življenjskih in pokojnin-
skih dva odstotka več in pri 
zdravstvenih zavarovanjih 
14 odstotkov več. Obseg ob-
računanih kosmatih škod (v 
znesku 505 milijonov evrov) 
je bil primerljiv z lanskim 
v enakem obdobju, poleg 
množičnih škodnih dogod-
kov – neurij s točo in potresa 
v Zagrebu – so na škodno do-
gajanje vplivale tudi razme-
re, ki jih je povzročila pande-
mija novega koronavirusa.

Skupina je v devetih me-
secih ustvarila 62,4 milijona 

evrov konsolidiranega do-
bička pred obdavčitvijo. 
Dobiček je bil 13 odstotkov 
manjši kot v enakem lan-
skem obdobju, kar je bila 
predvsem posledica stanja 
na globalnih finančnih tr-
gih, delno pa tudi posledica 
množičnih škodnih dogod-
kov in povečanja rezerva-
cij zaradi aktualnih poslov-
nih razmer. Dogajanje na fi-
nančnih trgih je zaznamo-
valo znižanje obrestnih pri-
hodkov.

Skupina preko družbe 
Triglav Skladi upravlja tudi 
premoženje strank v osem-
najstih vzajemnih skladih 
v Sloveniji; trije skladi na 
Hrvaškem, ki jih je prido-
bila s prevzemom družbe 
Alta Skladi, pa so v postop-
ku prenosa upravljanja ozi-
roma odprodaje. Prek vza-
jemnih skladov upravlja ne-
kaj več eno milijardo evrov 
sredstev, znesek je bil ob tri-
četrtletju primerljiv s tistim 
ob koncu lanskega leta.   

Zbrali več premije, 
dobiček nižji
Skupina Triglav je v letošnjih prvih devetih 
mesecih povečala obseg poslovanja, dobiček pa je 
pričakovano nižji.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V NLB so načrtova-
li, da bo že novembra kre-
nila na pot po Sloveniji nji-
hova mobilna poslovalnica 
Bank&Go, vendar bo zara-
di ukrepov za zajezitev no-
vega koronavirusa še nekaj 
časa ostala na parkirišču. 
Ko bodo epidemiološke raz-
mere dopuščale, bo obiska-
la skoraj petdeset krajev po 
Sloveniji. V njej bodo lah-
ko opravljali različne stori-
tve občani (fizične osebe) in 
mikropodjetja. Občani bodo 
med drugim lahko opravi-
li plačila, sklenili varčevanje 

in depozit, odprli bančni ra-
čun, naročili kartico in do-
bili nasvet glede trgovanja z 
vrednostnimi papirji in za-
varovanj.

Kot je ob zagonu prve mo-
bilne poslovalnice dejala Ta-
nja Ahlin, direktorica po-
slovne mreže NLB, se vse 
več ljudi odloča za opravlja-
nje bančnih storitev pre-
ko spleta, nekateri pa kljub 
temu na to iz različnih razlo-
gov še niso pripravljeni. Lju-
di bi radi sčasoma naučili, 
kako lahko uporabljajo mo-
bilni telefon za vse to, zaradi 
česar bodo sicer prišli v mo-
bilno poslovalnico.

Z mobilno bančno 
poslovalnico po Sloveniji

NLB-jeva mobilna bančna poslovalnica na štirih kolesih 
čaka na ugodnejše epidemiološke razmere, ko bo lahko 
krenila na pot po Sloveniji.
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Bled – V javnosti so zaokro-
žile informacije o projektu 
Agencije Republike Sloveni-
je za okolje (ARSO), v okviru 
katerega načrtujejo elektrifi-
kacijo Triglavskega doma na 
Kredarici. Zato je Borut Per-
šolja podal pobudo, da člane 
sveta TNP seznanijo s pro-
jektno dokumentacijo inve-
stitorja o izvedbi elektrifi-
kacije. Obenem želi, da jim 
predstavijo stališče strokov-
ne službe TNP ter jih sezna-
nijo z upravnim postopkom 
v zvezi z nameravanim pose-
gom v prostor z vidika izdaje 
naravovarstvenih pogojev in 
naravovarstvenega soglas-
ja. V javnem zavodu TNP so 
nam v zvezi s tem pojasni-
li, da uradno niso seznanje-
ni ne z idejno zasnovo ne s 
projektno dokumentacijo 
elektrifikacije v Triglavskem 
pogorju.

Iščejo možnosti 
energetske oskrbe

Kot so pojasnili pri ARSO, 
za potrebe svojega delova-
nja ter prenovo in razširi-
tev objektov iščejo možnosti 
okolju čim prijaznejše ener-
getske oskrbe svojega objek-
ta na Kredarici, kjer od leta 
1954 neprekinjeno izvaja-
jo meteorološke meritve. 
»Te so zaradi dolgega niza, 
ki je potreben za preučeva-
nje podnebne spremenlji-
vosti, za ARSO velikega po-
mena,« so pojasnili in doda-
li, da meritve želijo nadalje-
vati tudi v prihodnje, pri če-
mer pa oviro predstavljajo 
dotrajani, energetsko neu-
činkoviti in premajhni pro-
stori na Kredarici, ki so nep-
rimerni za stalno prisotnost 
dveh meteoroloških opa-
zovalcev. Zato razmišljajo 
tudi o možnosti elektrifika-
cije svojega objekta, saj kot 
so razložili, imajo obnovlji-
vi viri energije predvsem v 
zimskem času velike ome-
jitve, obstoječi sistem pri-
dobivanja električne ener-
gije z dizelskim agregatom 
in toplotne energije s pečjo 

na kurilno olje ter helikop-
terskimi prevozi goriva na 
Kredarico pa je okoljsko ne-
primeren. »O elektrifikaci-
ji ARSO razmišlja tudi zato, 
ker bi pomenila le enkraten 
poseg v okolje, na dolgi rok 
pa bi bila energetska oskrba 
objekta okolju daleč najpri-
jaznejša,« so še pojasnili pri 
ARSO in dodali, da so na nji-
hovo pobudo pri Elektro Go-
renjska ocenili možnost iz-
vedbe in vrednost investici-
je, o nameravani elektrifi-
kaciji pa so zaradi morebi-
tne delitve stroškov obvesti-
li tudi Planinsko zvezo Slo-
venije in Planinsko društvo 
Ljubljana Matica, ki upravlja 
Triglavski dom na Kredarici. 
Ta čas tako pridobivajo oce-
no vpliva na okolje in inve-
sticijske vrednosti energet-
ske prenove objekta ter pre-
učujejo obe možnosti zago-
tavljanja električne energije, 
torej iz obnovljivih virov ali s 
pomočjo elektrifikacije. 

Strah pred prevelikimi 
obremenitvami okolja

V javnem zavodu TNP z 
načrtovano elektrifikacijo v 
Triglavskem pogorju ura-
dno niso seznanjeni, zato 
so lahko podali zgolj sploš-
no mnenje glede tega. Kot so 
poudarili, bi bilo treba poseg 

obravnavati tako z vidika ne-
posrednih učinkov namera-
vane gradnje kot tudi širše 
z vidika ohranjanja visoko-
gorskega alpskega sveta in 
razvojnih smeri planinstva. 
Pri tem so izrazili pomislek, 
da neposredno izboljšanje 
oskrbe z energijo po eni stra-
ni olajša delovanje planin-
skih koč, po drugi strani pa 
neomejena oskrba z ener-
gijo povečuje zmogljivosti 
koče, dviguje standard in po-
nudbo, podaljšuje planin-
sko sezono ali ponuja mož-
nost celoletnega obratovanja 
ter tako ob že sicer naraščajo-
čem trendu zadnjih let omo-
goča še večje število in kon-
centracijo obiskovalcev, kar 
lahko privede do preseganja 
nosilne zmogljivosti obmo-
čja. »Vse to povzroča bistve-
no večje obremenitve narav-
nega gorskega okolja ter ne-
gativne vplive zaradi hru-
pa, odpadnih voda in sme-
ti.« Kot so še opozorili, je pri-
ključevanje koče na elektroe-
nergetsko in telekomunika-
cijsko omrežje v visokogorju 
v nasprotju z upravljavskimi 
usmeritvami za planinstvo. 
»Triglavsko pogorje predsta-
vlja osrčje osrednjega obmo-
čja Julijskih Alp in je z Doli-
no Triglavskih jezer tudi zgo-
dovinsko izhodišče napo-
rov za zavarovanje edinega 

narodnega parka v Sloveni-
ji.« Namera o elektrifikaciji 
je po mnenju javnega zavoda 
TNP v nasprotju s Konvenci-
jo o varstvu Alp, ki jo je pod-
pisala tudi Republika Slove-
nija in na podlagi katere ima 
v visokogorskem svetu ohra-
njanje narave prednost pred 
drugimi razvojnimi intere-
si v prostoru. Kot so še doda-
li, je pobuda tudi v nasprotju 
s smernicami Svetovne zve-
ze za ohranitev narave, ka-
tere članica je Slovenija od 
leta 1993. Poseg bi bil tudi 
v nasprotju z varstvenimi 
cilji, pravili ravnanja in sa-
mim varstvom območij Na-
tura 2000, to je območij, po-
membnih za ohranitev ugo-
dnega stanja živalskih in ra-
stlinskih vrst, njihovih habi-
tatov in habitatnih tipov.

»Planinske koče v Trigla-
vskem pogorju so umešče-
ne v visokogorskem okolju 
in razvrščene v prvo varstve-
no, to je osrednje območje 
narodnega parka. Za osre-
dnje območje velja najstrož-
ji varstveni režim, v katerem 
sta prednostna varstvo in 
ohranjanje narave,« so še po-
udarili v javnem zavodu TNP 
in dodali, da je z omenjenim 
varstvenim režimom med 
drugim prepovedana tudi 
gradnja novih objektov in 
naprav.

Elektrifikaciji niso naklonjeni
Član sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) Borut Peršolja je podal pobudo, da se z 
informacijo o načrtovani elektrifikaciji Triglavskega doma na Kredarici seznanijo tudi člani sveta. 

V javnem zavodu TNP imajo kar nekaj pomislekov glede elektrifikacije v Triglavskem 
pogorju. Fotografija je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – V 91. letu starosti 
se je poslovil Janez Pšenica, 
dolgoletni predsednik Horti-
kulturnega društva Jesenice, 
idejni vodja in realizator Spo-
minskega parka na Plavžu in 
častni občan občine Jeseni-
ce. Kot diplomirani agronom 
je bil tudi dolgoletni član in 
predsednik Jeseniškega hor-
tikulturnega društva. Pripra-
vil je načrt ozelenitve Jesenic 
in na tem projektu delal šti-
rideset let. Današnja podo-
ba Jesenic s hortikulturne-
ga vidika je v prvi vrsti nje-
gova zasluga. Vse do svoje-
ga osemdesetega leta starosti 
je aktivno sodeloval v Komi-
siji za nadzor javnih zelenih 
površin v občini Jesenice, do 
85. leta pa je pomagal s svoji-
mi nasveti. 

Je tudi avtor, idejni vodja 
in realizator Spominskega 
parka na Plavžu. V občinskih 
projektih so bile površine na 
področju starega pokopališča 
na Plavžu predvidene za po-
zidavo, Janez Pšenica pa je 
predstavil svoj projekt, po ka-
terem bi se te površine zasa-
dile in spremenile v spomin-
ski park. Projekt je bil kma-
lu tudi realiziran, pri njem 
je sodelovalo med trideset in 

štirideset delavcev, gospod 
Pšenica pa je opravil več kot 
tri tisoč delovnih ur. Za svo-
jo bogato in plodno hortikul-
turno delo je prejel več občin-
skih priznanj in tudi prizna-
nje Republike Slovenije. Leta 
2017 mu je Občina Jesenice 
za njegovo življenjsko delo 
in zasluge podelila naziv ča-
stnega občana občine Jese-
nice. 

»S svojim trdim delom, iz-
kušnjami in obširnim zna-
njem je vtisnil neizbrisen pe-
čat našemu mestu in življe-
nju v njem ter ga pomagal 
spremeniti v zeleno in cve-
toče mesto, na katerega smo 
lahko ponosni,« so ob tem 
zapisali na Občini Jesenice.

Ob njegovem slovesu je so-
žalje njegovim najbližjim iz-
rekel tudi župan občine Jese-
nice Blaž Račič. »Janez Pše-
nica je v naši občini pustil 
velik pečat. Predvsem si ga 
bomo zapomnili kot osebo, 
ki je s pomočjo številnih pri-
dnih rok (zlasti) prostovoljk 
zasnoval ureditev enega naj-
lepših kotičkov Jesenic – Spo-
minskega parka na Plavžu. 
Velik ljubitelj življenja je po-
membno prispeval k ureje-
nosti in videzu našega okolja, 
za kar mu bomo vedno hva-
ležni,« je dejal župan.

Umrl častni občan 
Janez Pšenica

Urša Peternel

Jesenice – Z virtualno pode-
litvijo Čufarjevih plaket so se 
v nedeljo zaključili 33. Čufar-
jevi dnevi. Festival ljubitelj-
skih gledališč tokrat prvič v 
zgodovini gledalcev ni mo-
gel privabiti v dvorano, tem-
več so si ljubitelji ljubitelj-
skih gledališč predstave 
ogledali na spletu. Vsaka od 
šestih, ki jih je izbral selektor 
Anže Virant, je bila na ogled 
petnajst ur na izbrani dan. 
V šestih tekmovalnih dneh 
so našteli kar 5404 virtual-
nih obiskovalcev, ki so od-
dali 1306 glasovnic. Najviš-
jo povprečno oceno, in sicer 
4,65, so namenili predstavi 
Visoška kronika v režiji An-
dreja Šubica in izvedbi KD 
dr. Ivan Tavčar Poljane nad 

Škofjo Loko, ki je tako preje-
la Čufarjevo plaketo za naj-
boljšo predstavo po izbo-
ru občinstva. Tudi strokov-
na žirija v sestavi Maja Gal 
Štromar, Bojan Maroševič 
in Rok Andres si je uprizo-
ritve ogledala na posnetkih. 
Čufarjevo plaketo za najbolj-
šo predstavo v celoti je pre-
jela KD Igralska skupina pri 
GTČ Jesenice za predstavo 
Vozi, Miško! režiserja Gre-
gorja Čušina. Podelili pa so 
tudi Čufarjevo plaketo za 
posebne dosežke oziroma 
za najboljšo ansambelsko 
igro, ki jo je prejel KD Loški 
oder Škofja Loka za predsta-
vo Strasti, laži in maček v 
žaklju režiserja Milana Go-
loba. Čufarjevih plaket za 
najboljšo moško in žensko 
vlogo pa letos niso podelili.

Čufarjeva plaketa za 
komedijo Vozi, Miško!

Žirovnica – Ker so muzejske hiše vzdolž Poti kulturne dedišči-
ne Žirovnica za obiskovalce zaprte, so jih v Zavodu za turizem 
in kulturo Žirovnica odprli virtualno. Obiskovalce vabijo na 
sprehod po poti z muzejskimi vodniki, ki v kratkih videopo-
snetkih razkrivajo zanimivosti rojstne hiše Franceta Prešerna, 
Matije Čopa, Frana Saleškega Finžgarja in Janeza Jalna ter 
čebelnjaka Antona Janše. Kot pravijo v zavodu, pa so posnetki 
lahko tudi pomoč šolarjem pri učenju doma.

Virtualni sprehod po Prešernovi rojstni hiši

Tržič – Občina Tržič del proračunskih sredstev vsako leto na-
meni tudi za vzdrževanje in izvedbo nujnih vzdrževalnih del na 
spominskih obeležjih in grobiščih, ki predstavljajo nepremič-
no kulturno dediščino Tržiča. Konservatorsko-restavratorska 
služba Tržiškega muzeja je pred nedavnim na podlagi prido-
bljenega kulturnovarstvenega soglasja obnovila spominsko 
ploščo grobišča borcev NOB na tržiškem pokopališču. Na 
plošči iz poroznega istrskega kamna je bilo med drugim treba 
obnoviti tudi 1530 znakov. Grobišče je bilo urejeno po načrtih 
arhitekta Antona Bitenca leta 1958. Na grobišču je postavlje-
nih 44 kamnitih kvadrov – nagrobnikov, ki jih bo v prihodnje 
skupaj s pohodnimi ploščami še treba obnoviti.

Obnovili spominsko ploščo

Obnovljena spominska plošča na tržiškem pokopališču 
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Marjana Ahačič

Begunje – Na različnih kra-
jih po Sloveniji so vse do za-
četka novembra izdelova-
li okraske za božična dre-
vesca, s katerimi bodo le-
tos okrasili trg pred bazili-
ko svetega Petra v Vatikanu 
in nekatere tamkajšnje ura-
de. V sklopu božičnih in no-
voletnih praznikov bo, kot 
vemo, tam stala tudi velika 
slovenska jelka, v prejšnjo 
sredo pa so pod vodstvom 
priznane cvetličarke Sabi-
ne Šegula, ki skupaj s ko-
legom Petrom Ribičem že 
skoraj desetletje ob največ-
jih praznikih krasi tudi vati-
kansko baziliko, za tja izde-
lali še adventne venčke.

Štiriindvajset so jih sku-
paj z manjšimi drevesci v 
petek poslali v Vatikan, kjer 
jih je prevzel slovenski vele-
poslanik pri Svetem sede-
žu Jakob Štunf in poskrbel, 
da so razporejeni po različ-
nih vatikanskih uradih, tudi 
pri papežu Frančišku in za-
služnem papežu Benedik-
tu, v uradu kardinala Rode-
ta, na obeh slovenskih vele-
poslaništvih, vatikanskem 
in rimskem, ter na Radiu 
Vatikan in v centru za brez-
domce.

Kot je povedala Sabina Še-
gula, posebnih zahtev v Va-
tikanu niso imeli, načeloma 
naj bi bili adventni venčki v 
vijolični barvi, samo v ura-
du zaslužnega papeža so iz-
razili željo po rdečem. »Le 
ko sem jim poslala prvega, 
da vidijo, kako sem si ga za-
mislila – narejen je bil bolj 
po naše, čim bolj naravno – 
so izrazili željo po tem, da bi 
dodali še malo zlate in sre-
brne, torej blišča, ki ga ima-
jo Italijani tako radi.«

Štiriindvajset vencev, ki 
so jih v sredo na posebni 
delavnici na daljavo izvedli 
prostovoljci pod vodstvom 

Sabine Šegula, je tako izde-
lanih iz slamnate osnove, 
vejic jelke, nabranih v koče-
vskih gozdovih, majhnimi 
storži prav od tam ter okra-
ski iz oblancev, enakimi, kot 
bodo krasili vatikanske jel-
ke. Pa vijoličnimi pentljami 
in srebrnimi bunkicami ter 
posebej dragocenimi ročno 
izdelanimi svečami iz t. i. 
deviškega čebeljega voska, 

ki so jih izdelali v delavnici 
z večstoletno tradicijo Per-
ger na Koroškem.

Udeleženci delavnice 
so pakete s sestavinami za 
venčke prevzeli pred Čebe-
larskim centrom v Lescah, 
kamor so nato po delavnici 
tudi prinesli izdelane venč-
ke. Enega pa je v živo pod 
vodstvom Sabine Šegula iz-
delal Sašo Avsenik. Njegov 

ansambel bi moral po prvo-
tnih načrtih igrati na osre-
dnjem trgu v Vatikanu, ko 
bi se tam postavljala sloven-
ska božična jelka, a jim je 
epidemija nastop prepreči-
la. »Nič ne moremo za to,« 
se je kar vedro sprijaznil z 
razmerami Sašo Avsenik. 
»Je pa letos malo več časa z 
druge stvari, tudi za izdelo-
vanje adventnih venčkov.«

V Vatikan so šli tudi venčki
V začetku prejšnjega tedna je pod vodstvom floristke Sabine Šegula več kot dvajset prostovoljcev iz 
različnih gorenjskih krajev izdelovalo adventne venčke, ki so jih v petek skupaj z manjšimi božičnimi 
drevesci že dostavili v Vatikan. Mojstrica floristike si jih je zamislila v vijoličnem, zaslužni papež 
Benedikt XVI. si ga je zaželel v rdečem.

Sabina Šegula in Sašo Avsenik, skoraj soseda, sta se v veliki prireditveni dvorani Hiše 
Avsenik lotila izdelovanja adventnih venčkov, ki so od petka že v Vatikanu. /  Foto: Gorazd Kavčič

Večina venčkov je v vijolični barvi, okraski pa se ujemajo s tistimi, s katerimi bodo okrašene 
tudi božične jelke na vatikanskem trgu. Osnovi v naravnih materialih so dodali še malo 
srebrnega blišča, ki ga imajo radi Italijani. /  Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Vlada je pred dve-
ma tednoma izdala uredbo 
o vodovarstvenih območjih 
(VVO) za občini Škofja Loka 
in Gorenja vas - Poljane. Ta 
vsebuje tudi širše VVO Sor-
ško polje, ki v večjem delu 
sega na območje Mestne ob-
čine Kranj, njegovi uvedbi pa 
so odločno nasprotovali kme-
tje na tem območju, poveza-
ni v delovno skupino Vrtina 
Sorško polje (VSP), in tudi 
v okoljevarstveni organiza-
ciji Alpe Adria Green. »Nad 
sprejetjem uredbe smo ogor-
čeni in presenečeni, kako lah-
ko odgovorni na ministrstvu 
za okolje in prostor tako lah-
kotno in brez prave udeležbe 
zainteresirane javnosti spre-
jemajo za ljudi škodljive in 
omejujoče zakonske akte,« 
so se odzvali v delovni skupi-
ni VSP, ki so se zavzemali za 
izvzetje črpališča Sorško po-
lje iz uredbe. 

V VSP poudarjajo, da so na 
omenjenem VVO zakopani 
industrijski odpadki, ki so jih 
iz propadajočih podjetij v in-
dustrijskih conah Trata in La-
bore vozili v gramozne jame; 
dve se nahajata tudi v nepo-
sredni bližini vrtine Sorško 
polje. »Dodatno pa se izce-
dne vode iz industrijske cone 
Laze, ki nima urejene kanali-
zacije, iztekajo v potok Žabni-
ca, ki v večini ponikne v pod-
talnico na Sorškem polju,« 
so znova opozorili. Po njiho-
vem je nedopustno, da se šči-
ti vodni vir brez kakršneko-
li raziskave obstoječih kritič-

nih točk in proučitve vplivov 
industrije in kmetijstva na ka-
kovost vode, ki se bo črpala v 
javni sistem pitne vode. »Kdo 
bo odgovarjal, ko bo počil sod, 
poln topil, olja, fenolov ..., ki 
je mogoče zakopan v gramo-
zni jami, in onesnažil celoten 
vodni vir na tem območju?« 
se sprašujejo. 

Kmetovanje bo še manj 
zanimivo

Opozarjajo tudi, da je Sor-
ško polje že »obremenjeno« 
z varstvenim režimom, in si-
cer kulturno krajino Bitnje, 
ki že vpliva na razvoj pode-
želja in omejuje normalno 
rabo nepremičnin ter ote-
žuje razvoj kmetijstva na 
tem območju, nova uredba 
pa bo še dodatno zaostrila 

življenje in delovanje na tem 
območju. Prebivalci, kmetje 
in podjetniki bodo zdaj pri-
siljeni plačevati dodatne da-
jatve v obliki raznih študij 
in preveritev, zaradi uredbe 
pa bo treba pri gradnji upo-
rabljati posebne materiale in 
postopke, s katerimi bodo fi-
nančno še bolj obremenjeni, 
menijo v VSP.

»Območje Sorškega po-
lja je namenjeno predvsem 
za pridelavo hrane. Z ukre-
pi, ki jih narekuje uredba, pa 
bo kmetijstvo ob že obstoje-
či tendenci propadanja kme-
tij še bolj ekonomsko nezani-
mivo za mlajše generacije,« 
ocenjujejo v VSP in poudar-
jajo, da se zavzemajo za čis-
to okolje in enakomeren ra-
zvoj podeželja na tem obmo-
čju, vendar ne na račun pos-
labšanja kvalitete pitne vode, 
kar se bo po njihovem ned-
vomno zgodilo s priključitvi-
jo vrtine na Sorškem polju, iz 
katere je po njihovih podatkih 
voda primerna le za industrij-
sko rabo. 

Iz Mestne občine Kranj 
(MOK) pa so pojasnili, da bo 
na VVO Sorško polje pri grad-
nji in ravnanju z zemljišči 
skladno z novo uredbo treba 
upoštevati nekatere ukrepe 
za zaščito podzemnih voda. 
V postopku obravnave ured-
be je MOK podal pripombe 
glede možnosti širitve stav-
bnih zemljišč in kmetijstva, 
po usklajevanjih pa so nje-
ne pripombe upoštevali pri 
širitvah stavbnih zemljišč, 
in tudi na področju kmetij-
stva, saj uredba med drugim 

na novo dovoljuje namakal-
ni sistem. V delovni skupini 
VSP na drugi strani menijo, 
da uredba v postopku potrje-
vanja posega tudi na podro-
čje namakanja kmetijskih ze-
mljišč, zato se bo cilj kmetov 
– postavitev večjega namakal-
nega sistema na Sorškem po-
lju – zaradi uredbe še dodat-
no oddaljil, »če bo sploh še 
uresničljiv in smotrn«.

Na MOK sicer še poudarja-
jo, da bo uredba prinesla tudi 
večje posledice za industrij-
sko cono Laze, »saj postavlja 
strožja okoljevarstvena pravi-
la in določa, da je do izgradnje 
javne kanalizacije, ki mora 
biti zgrajena v skladu z veljav-
nimi predpisi, prepovedana 
novogradnja ali rekonstruk-
cija nestanovanjskih stavb«. 

Uredba sprejeta 
kljub nasprotovanju
V delovni skupini Vrtina Sorško polje so 
razočarani, ker vlada ni prisluhnila njihovim 
argumentom in izdala uredbo, ki vsebuje tudi 
vodovarstveno območje Sorško polje. 

»Z ukrepi, ki jih narekuje uredba, bo kmetijstvo 
ob že obstoječi tendenci propadanja kmetij še bolj 
ekonomsko nezanimivo za mlajše generacije.«

Vilma Stanovnik

Kranj – Javni razpis za do-
delitev pomoči za ohranja-
nje in pospeševanje razvo-
ja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v mestni občini 
Kranj v letošnjem letu se je 
s končno oddajo vlog zaklju-
čil septembra. 

Na podlagi prvega in konč-
nega odpiranja vlog bo obči-
na na podlagi izdanih skle-
pov in podpisanih pogodb 

do konca letošnjega leta do-
delila skupno dobrih 145 ti-
soč evrov za različna pod-
ročja: 71 vlagateljem za na-
ložbe na področju kmetij-
ske pridelave, enemu za 
ohranjanje kulturne dediš-
čine na kmetiji, 36 vlagate-
ljem za ohranjanje gozdar-
stva in osmim sodelujočim 
na razpisu za dopolnilne de-
javnosti na kmetijah. Dva-
najst vlagateljev bo prejelo 
sredstva za podporo šolanju, 

deset pa za podporo delova-
nja kmetijskih društev. Se-
dem vlog ni bilo ugodno re-
šenih, saj niso izpolnjevale 
pogojev javnega razpisa. 

Glede na število vlog in 
razpoložljiva sredstva naj-
višji odobreni znesek za 
kmetijsko pridelavo in do-
polnilne dejavnosti znaša 
1.782 evrov, za gozdarstvo 
1.188, za šolanje štiristo, za 
kmetijska društva pa tisoč 
evrov. 

Pomoči se dodeljujejo prek 
ukrepov na področju pridela-
ve kmetijskih proizvodov, pre-
delave kmetijskih proizvodov, 
dopolnilnih dejavnosti in goz-
darstva ter drugih ukrepov, 
kot sta podpora šolanju na 
poklicnih in srednješolskih 
kmetijskih in gozdarskih pro-
gramih ter podpora delova-
nju društev s področja kmetij-
stva, gozdarstva in razvoja po-
deželja. Cilji ukrepov so ohra-
njanje in ustvarjanje delovnih 
mest na podeželju, prispeva-
nje k lokalni samooskrbi, va-
rovanju okolja, kulturne kraji-
ne in k trajnostnemu razvoju.

Podpirajo razvoj podeželja
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Vilma Stanovnik

Kranj – Da naslavljanje pod-
nebne krize na ravni občin 
tudi v času covida-19 ostaja 
pomemben dejavnik zago-
tavljanja dolgoročne blagi-
nje ljudi, je s svojo udeležbo 
na peti Nacionalni konferen-
ci o trajnostnem upravljanju 
z viri skupnosti potrdilo več 
kot sedemdeset udeležencev. 
Na spletu so se je udeležili 
tako predstavniki občin, ra-
zvojnih agencij, civilnodruž-
benih organizacij, izobraže-
valnih ustanov, podjetij kot 
državne uprave, organizirala 
pa sta jo Umanotera in dru-
štvo Focus. Potekala je v okvi-
ru projekta Life care4climate.

»Spremljanje izpustov na 
lokalni ravni je pomemben 
prvi korak k ukrepanju«, so 
se strinjali udeleženci, saj 
je dejstvo, da imajo lokal-
ne skupnosti ključno vlogo 
pri prehodu v brezogljično 
družbo.

Udeleženci so se namreč 
seznanili z domačimi in tu-
jimi izkušnjami na podro-
čju spremljanja izpustov to-
plogrednih plinov in načr-
tovanja ukrepov za njihovo 
zmanjšanje na ravni občin 
ter spoznali nekatere občin-
ske projekte zniževanja iz-
pustov na področjih energe-
tike in mobilnosti.

Poleg drugih sodelujočih 
se je na konferenci predsta-
vila tudi Lokalna energetska 
agencija Gorenjske (LEAG). 
Kot je povedal njen direktor 

Anton Pogačnik, je Gorenj-
ska prva med slovenskimi 
regijami pristopila k pripra-
vi akcijskega načrta za traj-
nostno energijo in podneb-
ne spremembe (TEPN) – 
nove oblike strateškega pod-
nebno-energetskega načr-
ta do leta 2030 na podlagi 
metodologije v okviru Kon-
vencije županov za podneb-
ne spremembe in energijo. 
»Priprava projekta je nasta-
la v Lokalni energetski agen-
ciji Gorenjske, povezali pa 
smo se z BSC oziroma našo 
regionalno razvojno agenci-
jo,« je pojasnil Pogačnik in 
dodal, da so bili potrditve 
projekta leta 2017 zelo vese-
li. »Javno smo ga predstavili 

leta 2019. Da smo do tega 
prišli, je bilo treba spreje-
ti odločitev, da bo to za celo 
Gorenjsko. Predstavili smo 
ga županom v Svetu gorenj-
ske regije. Nato so odločitev 
potrdili tudi sveti gorenjskih 
občin. Izbrali smo izvajalca. 
Najprej je bila izdelana ko-
munikacijska strategija in v 
njenem okviru smo povezali 
vse deležnike. Naredili smo 
analizo stanja in na njeni 
osnovi smo pristopili k ukre-
pom,« je pojasnil Anton Po-
gačnik in dodal, da so bili 
prvi ukrepi za zmanjšanje 
porabe energije in poveča-
nje energetske učinkovitosti 
energetske prenove zgradb, 
ne le občinskih, ampak tudi 

drugih. Prav tako se je izbolj-
šala javna razsvetljava, naj-
večje težave pa ostajajo na 
področju prometa. 

»Tukaj bo treba naredi-
ti še veliko,« je tudi povedal 
Anton Pogačnik in predsta-
vil nekaj akcijskih projektov 
ter hkrati poudaril veliko vlo-
go evropskih sredstev. Pou-
daril je tudi trend podneb-
nih sprememb, ob čemer pa 
niso pomembne zgolj tem-
perature z vročinskimi valo-
vi, pač pa tudi padavine. »Če 
bo namesto snega več vode, 
bodo težave s plazovi pa tudi 
s podtalnico,« je poudaril in 
opozoril, da bomo v prihod-
nje morali še posebno skrbe-
ti za pitno vodo.

Za kakovostno okolje
Minuli teden je potekala konferenca z naslovom Dovolj za vse, udeleženci pa so spregovorili predvsem 
o tem, kako lokalne skupnosti merijo in učinkovito zmanjšujejo svoje izpuste toplogrednih plinov.

Direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG) Anton Pogačnik / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Tudi na Jezersko je 
prodrl virus SARS-CoV-2 in 
glede na majhno število pre-
bivalcev je 16 okuženih (mi-
nuli četrtek) zadostno opozo-
rilo k pozornemu, čuječnemu 
in odgovornemu ravnanju, je 
v uvodu k seji občinskega sve-
ta dejal župan Andrej Karni-
čar. Seja je v tem duhu pote-
kala na daljavo, spletna orod-
ja pa so tudi možnost za »ses-
tajanje« občinskih odborov in 
komisij, k čemur je pozval na 
koncu seje, ob pobudi, da za 
objekt na Jezerskem vrhu v lo-
kalni skupnosti ni zadostne-
ga zanimanja in bi bilo treba 
stvari pospešiti. 

Tokrat so svetniki brez raz-
prave v drugi obravnavi spre-
jeli odlok o razglasitvi Češke 

koče za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Temelji-
teje so se posvetili predlogu 
proračuna za prihodnje leto, 
skrajšali so rok javne razpra-
ve, tako da bo lahko sprejet še 
letos in bo to prvič, da bo pro-
račun za prihodnje leto spre-
jet do konca prejšnjega leta 
in tako ne bo potrebno zača-
sno financiranje. Natančne-
je je dokument razložil žu-
pan Andrej Karničar, podžu-
pan Iztok Tonejec pa enega 
večjih projektov v občini, pro-
jektiranje in gradnjo plačlji-
vih parkirišč v dolini Raven-
ske Kočne. Parkiranje je ena 
večjih težav na Jezerskem, 
zlasti Ravensko Kočno želijo 
obvarovati pločevine, zato bi 
radi glavnino parkirišč zgra-
dili pred vstopom v dolino. 
V ta namen so že letos kupili 

zemljišča pod Turni, v prora-
čunu pa namenili slabih sto 
tisočakov za projektiranje. V 
nadaljevanju bodo pridobiva-
li tudi zemljišča višje v dolini 
ali pa z lastniki sklepali javno-
zasebna partnerstva. Načrtu-
jejo tudi projekt rekonstruk-
cije celotne stavbe podružnič-
ne šole z vrtcem, župan pa je 
napovedal tudi vlaganja v dru-
ge pomembne dejavnosti, od 
pokopališča do vzdrževanja 
vodovodnega omrežja in de-
lovanja Civilne zaščite ter za-
gotavljanja varnosti. Investi-
cijam bodo namenili več kot 
360 tisoč evrov v sicer nekaj 
manj kot 1,5 milijona evrov 
vrednem proračunu. Svetni-
ki so se dotaknili več postavk 
v proračunu, med vprašanji 
jih je bilo več namenjenih 
občinskemu prostorskemu 

načrtu (OPN), ki so ga spre-
jeli pred dvema letoma, a se 
je pokazalo, da nekatere nje-
gove določbe investitorjem 
povzročajo težave, zato ga bo 
treba spremeniti in dopol-
niti. V proračunu je začrtan 
tudi kadrovski načrt. Vse več 
je rednih nalog zlasti na po-
dročju okolja in prostora. Da 
bi jih lahko hitro in kakovo-
stno reševali, na Jezerskem 
veliko pričakujejo od skupne 
gorenjske občinske uprave, 
dogovori v tej smeri namreč 
že potekajo. Država sofinan-
cira tovrstno združevanje ob-
čin, vendar jih mora biti po 
novem več kot zgolj dve (kot 
je znano, so se v preteklosti 
na Jezerskem o skupni upra-
vi dogovarjali s sosednjo Ob-
čino Preddvor), enako tudi 
skupnih nalog.

Proračun želijo imeti že letos
Osnutek proračuna za leto 2021 bo na Jezerskem v javni razpravi do prvega decembra, tako da ga bodo 
drugič lahko obravnavali in sprejeli že decembra, kar se bo zgodilo prvič v istem letu. 

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški občinski 
svetniki so na zadnji seji 
med drugim tudi potrdi-
li letni program dela Javne-
ga podjetja Komunala Vo-
dice. To poleg obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih 
služb upravlja občinske jav-
ne stavbe in parkirišča, zbir-
ni center ter ekološke otoke, 
izvaja razvoz kosil za starej-
še občane ter opravlja druge 
storitve. 

V letnem programu dela, 
ki ga je na seji sveta predsta-
vil direktor Miha Bergant, pa 
bodo v prihodnjem letu iz-
vedli tudi več investicij na vo-
dovodni in komunalni infra-
strukturi v skupni vrednos-
ti približno 108 tisoč evrov, 
ki so jih svetniki že potrdili s 
sprejemom proračuna.

Približno trideset ti-
soč evrov bo stala menjava 
ostrešja na Škofjeloški 7 v 
Vodicah, kjer so poleg knji-
žničnih tudi prostori občin-
ske uprave. Dobrih 22 tiso-
čakov je namenjenih za ure-
ditev začasnega zbirnega 
centra za ravnanje z odpad-
ki. Zamenjali bodo del ogra-
je in vhodna vrata ter nape-
ljali elektriko, s čimer bodo 
pridobili možnost postavi-
tve stiskalnic za nekatere 
odpadke. Postaviti namera-
vajo tudi javno razsvetljavo 
in videonadzor ter poskrbeti 

za vodovodno napeljavo do 
objekta. Dodatnih dvajset ti-
sočakov je namenjenih za iz-
gradnjo cevovodov in hišnih 
odcepov na kanalizacijskem 
omrežju. Dvanajst tisoč 
evrov bo stala gradnja hidra-
tnega omrežja v Repnjah, ki 
zajema gradnjo uličnega vo-
dovoda v dolžini 220 metrov 
in postavitev treh hidrantov. 
Enak znesek je predviden 
tudi za vzdrževanje čistilne 
naprave Vodice in malih ko-
munalnih čistilnih naprav 
v Polju in Torovem, črpali-
šča na kanalizacijskem sis-
temu in druga nepredvide-
na popravila na objektih za 
odvajanje in čiščenje odpad-
nih voda. Med manjše inve-
sticije v vrednosti med pet in 
sedem tisoč evrov pa spada-
jo še investicijsko vzdrževa-
nje vodovoda, računalniško 
daljinsko krmiljenje doto-
ka vode v vodohrana Repnje 
in Bukovica ter vzdrževanje 
požarnega sistema. 

JP Komunala Vodice si-
cer v prihodnjem letu na-
črtuje za okoli pol milijona 
evrov prihodkov, od tega bo 
približno 312 tisoč evrov čis-
tih prihodkov od prodaje iz 
naslova oskrbe s pitno vodo, 
odvajanja in čiščenja odpa-
dnih voda, čiščenja greznic 
najema mrliških vežic in 
grobov ter drugih dejavnosti 
obveznih gospodarskih jav-
nih služb.

Sprejet načrt dela 
komunale
Javno podjetje Komunala Vodice bo v prihodnjem 
letu v občini izvedlo več manjših investicij v 
skupni vrednosti nekaj več kot sto tisoč evrov.

Mekinje – Čeprav so na Občini Kamnik, ki vodi obnovo, pro-
jekt poimenovali prenova kostnice, pa pravzaprav ne gre za 
to, saj so v šestkotnem objektu na mekinjskem pokopališču, 
ki je med ljudmi poznano kot kostnica, kosti našli bore malo. 
»Na pokopališču so domnevno v drugi polovici 19. stoletja 
zgradili dva šestkotna objekta, ki sta služila grobarjem za 
spravilo orodja, ker pa so med drugo svetovno vojno tam 
našli tudi kakšno truplo, se je med ljudmi ohranilo to ime,« 
nam je povedal mekinjski župnik Pavle Pibernik. Objekt je 
bil nazadnje temeljiteje prenovljen pred približno tridesetimi 
leti, a je večina lesenih delov do danes že zgnila. Obnove so 
se lotili po smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
zajema pa novo fasado, polkna in sanacijo ometov v notran-
josti. Le za barvanje fasade jih je prehitelo prehladno vreme, 
zato bodo to opravili spomladi. Stroške do višine 14 tisoč 
evrov bo pokrila občina, kar bo več, pa župnija sama.

V Mekinjah prenavljajo kostnico

Prenova kostnice na pokopališču v Mekinjah
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Janez Jereb*

Žiri – Včeraj, 23. novembra, 
smo počastili spomin na Ru-
dolfa Maistra in vse borce za 
severno slovensko mejo, ki 
so se konec leta 1918 in leta 
1919 borili na severni slo-
venski meji. Slovencem se 
je še nedolgo nazaj očitalo, 
da nismo državotvoren na-
rod. Da imamo pesnike, pi-
satelje in druge kulturnike, 
na katere smo lahko ponos-
ni, pa nimamo kraljev, vite-
zov, grofov, vojskovodij in 
drugih junakov, s katerimi 
bi se lahko pohvalili. Seve-
da to ni res, Slovenci ima-
mo dolgo narodno zgodovi-
no, vse od časa, ko so se naši 
predniki naselili na tem ob-
močju. Kultura in slovenski 
jezik sta nam omogočila na-
rodni obstanek, izredno po-
membno vlogo pa je takoj po 
koncu prve svetovne vojne 
imel vojak, državnik, pesnik 
in umetnik, predvsem pa ve-
lik domoljub general Rudolf 
Maister - Vojanov.

Razumel usodnost 
razmer

Ko smo se ob koncu prve 
svetovne vojne znašli v oko-
liščinah, ko so veliki naro-
di izsiljevali in pritiskali na 
manjše narodne skupnos-
ti, v okoliščinah, ko niti lju-
bljanska vlada ni zares ra-
zumela usodnosti razmer 
na slovenskih mejah, je Ru-
dolf Maister ravnal drugače. 
Uprl se je poskusu dunaj-
skih vojaških oblasti, ki so 
si lastile pravico do Spodnje 
Štajerske in Koroške, zbral 
okrog sebe podobno misle-
če oficirje in podoficirje slo-
venskega rodu, razpustil 
vojsko propadle avstro-ogr-
ske države in na Štajerskem 
razglasil mobilizacijo ter v 
noči na 23. november razo-
rožil nemško zeleno stražo. 
Dogodki so se vrstili drug za 
drugim. Ne bom opisoval 
vsega, kar je general Maister 
storil. Njegov pogum je nav-
dihovala globoka ljubezen 

do slovenske zemlje in na-
ših ljudi. Pesnik Janez Me-
nart je v tretjem odstavku v 
Odi, posvečeni generalu Ma-
istru, zapisal:
Ti prvikrat junaško kri
k zastavi slave si pozval
in prvikrat, kar svet stoji,
pod njo slovensko vojsko zbral,
da prvikrat je za teboj
šla v boj zares za narod svoj.

Premalo raziskano 
obdobje zgodovine

Dve krvavi svetovni mo-
riji, prva in druga svetovna 
vojna, sta dejanja generala 
Maistra in njegovih borcev 
za severno slovensko mejo 

potisnili v ozadje. Predčas-
na upokojitev generala Ma-
istra leta 1924 in njegova 
smrt leta 1934 pa sta povzro-
čili, da je bilo to obdobje slo-
venske zgodovine obsojeno 
na pozabo. Z velikimi napo-
ri so se po drugi svetovni voj-
ni preživeli borci za severno 
slovensko mejo začeli zdru-
ževati in povezovati. Tra-
jalo je celih 23 let, da je bil 
leta 1968 sprejet republiški 
Zakon o borcih za severno 

mejo 1918/1919. S tem za-
konom pa so priznanje in 
zadoščenje dobili le »prosto-
voljci«, to so bili tisti borci za 
severno mejo, ki so se v vo-
jaške enote na severni meji 
vključili do 1. februarja 1919. 
Vsi drugi so se šteli za mo-
bilizirance in tega priznanja 
niso bili deležni. Zavedamo 
se, da so bili vsi borci, ki so se 
v borbe na severni slovenski 
meji vključili do začetka fe-
bruarja 1919, prostovoljci in 
da si ta naziv tudi zaslužijo, 
hkrati pa ne smemo pozabi-
ti, da si tudi kasnejši »mobi-
liziranci«, torej tisti, ki so se 
v vojaške enote vključili na 
podlagi osebnih mobiliza-

cijskih pozivov, tudi zasluži-
jo dolžno pozornost in spo-
štovanje. Žal nimamo zbra-
nih podatkov o vseh smrtnih 
žrtvah na slovenski strani. 
Uradni podatek je 151 mrtvih 
slovenskih fantov, upam pa 
si trditi, da je bilo smrtnih 
žrtev še najmanj enkrat to-
liko. Samo v zadnji ofenzi-
vi vojske Kraljevine SHS, 
ki jo je vodila Dravska divi-
zija pod vodstvom genera-
la Krste Smiljanića od 29. 

maja do 6. junija, je umr-
lo 52 vojakov in bilo več kot 
dvesto ranjenih. To obdobje 
slovenske zgodovine je pre-
malo raziskano.

V Žireh ustanovili 
domoljubno društvo

Ob stoti obletnici bojev na 
severni meji smo v Žireh za-
čeli zbirati podatke o Žirov-
cih – borcih za severno mejo 
1918/1919. V letu 2018 smo 
jih našli 33, naslednje leto pa 
še 9. O teh 42 borcih smo 
pripravili razstavo. Razstav-
ne panoje smo razstavljali v 
muzeju in osnovni šoli v Ži-
reh, Škofji Loki, Gorenjem 
Vrsniku, Račevi in Svetih 
Treh Kraljih. Tako so lahko 
potomci borcev za severno 
mejo in vsi, ki jih zanima to 
obdobje slovenske zgodovi-
ne, spoznali Žirovce – borce 
za severno slovensko mejo, 
tiste, ki so se prostovoljno 
ali pa na podlagi mobilizacij-
skih pozivov borili za sloven-
sko etnično ozemlje. Razsta-
va je bila povsod sprejeta z 
navdušenjem.

Ker smo ugotovili, da na 
splošno premalo vemo o 
tem obdobju, smo v Žireh fe-
bruarja 2019 ustanovili Do-
moljubno društvo general 
Rudolf Maister Žiri. V statut 
smo zapisali, da je namen 
društva ohranjanje spomina 
na zgodovinsko delo genera-
la Maistra in vseh borcev za 
severno mejo s ciljem, da se 
razvija in utrjuje domoljubje 
na vseh področjih družbene-
ga življenja. V društvo se je 
vključilo že več kot štirideset 
potomcev in drugih zainte-
resiranih domoljubov. Dru-
štvo se je kot 27. član vklju-
čilo v Zvezo društev general 
Maister Slovenije.

Ne deluje le na žirovskem 
območju. Letos smo zače-
li zbirati podatke o borcih 
za severno mejo 1918/19 
iz sosednje občine Gorenja 
vas - Poljane. Na naše pre-
senečenje smo našli 51 bor-
cev za severno mejo. Zbrali 
smo dokumente in slikovno 

gradivo ter tudi zanje prip-
ravili razstavo. Župan obči-
ne Milan Čadež je z zado-
voljstvom sprejel našo po-
budo in tudi finančno omo-
gočil tisk razstavnih pano-
jev. Razstavo smo namera-
vali postaviti v Gorenji vasi 
ob letošnjem državnem 

prazniku dnevu Rudolfa 
Maistra, vendar so nam to 
preprečile zaostreni ukrepi 
za preprečevanje širjena co-
vida-19. Predvidoma bo raz-
stava postavljena in odprta 
takoj, ko bodo dopuščale 
zdravstvene razmere.

Med umrlimi na severni 
meji so tudi trije Žirovci – 
Franc Mlakar, Matevž Jereb 
in Andrej Šifrer. Na našo 
pobudo smo padlima borce-
ma Francu Mlakarju in Ma-
tevžu Jerebu na rojstni hiši 
postavili spominski plošči, 

Mlakarju leta 2019, Jerebu 
pa avgusta letos. Postavitev 
spominskega obeležja An-
dreju Šifrerju nas še čaka.

Z raziskavo borcev za se-
verno mejo 1918/19 bomo 
nadaljevali tudi v občinah 
Škofja Loka in Železniki, 
saj se zavedamo, da bomo le 

na ta način te hrabre borce 
in domoljube ohranili v traj-
nem spominu za sedanjo in 
vse prihodnje generacije. 
Predvsem se zavedamo, da 
je taka razstava pomemben 
zgodovinski učni pripomo-
ček našim osnovnošolcem, 
ki bodo na ta način konkre-
tno spoznali svoje hrabre 
prednike, ki so se v borbe na 
slovenski severni meji vklju-
čili kot prvi slovenski vojaki.

(*Janez Jereb je predse-
dnik Domoljubnega društva 
general Rudolf Maister Žiri.)                                            

Praznik dan Rudolfa Maistra
Včeraj smo počastili spomin na Rudolfa Maistra in vse borce za severno slovensko mejo, ki so se konec 
leta 1918 in leta 1919 borili na severni slovenski meji. 

Župan žirovske občine Janez Žakelj ob odkritju spominske 
plošče Francu Mlakarju

Fotografija naslovnega razstavnega panoja o Žirovcih – 
borcih za severno mejo

Predolgo je trajalo, da je naš general Maister dobil 
priznanje in da je obelodanjena njegova vloga v 
slovenski zgodovini. Zato je prav, da ga častimo in da 
častimo vse njegove borce za severno mejo. V Maistru 
lahko vidimo domoljuba, moža dejanj, besede in 
duha, ljubitelja duhovnih vrednot, zbiratelja knjig in 
pesnika. Maister naj nam bo odličen zgled, njegov lik 
in liki vseh borcev za slovensko severno mejo pa naj 
nam bodo v ponos.

Jože Košnjek

Kranj – Včeraj, na praznik 
generala Rudolfa Maistra, 
so tudi v Kranju počasti-
li spomin na tega velikega 
domoljuba, vojaka in pesni-
ka. Mladi Maister je namreč 
v Kranju obiskoval nižjo gi-
mnazijo, zato je Kranj tudi 
Maistrovo mesto. Po genera-
lu so poimenovali trg in na 

pročelju sedanje Pavličeve 
hiše na trgu, v kateri je mla-
di Maister stanoval, names-
tili generalov doprsni kip. H 
kipu sta včeraj položila ve-
nec predsednik kranjskega 
Društva generala Rudolfa 
Maistra Janez Tavčar in žu-
pan Matjaž Rakovec (na sli-
ki). Zaradi epidemioloških 
ovir so vse druge tradicional-
ne slovesnosti odpadle. 

Kranj počastil Maistra
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Kamnik, Ljubljana – Ob včerajšnjem dnevu Rudolfa Maistra je 
pred generalovo rojstno hišo v Kamniku že zgodaj dopoldan 
v družbi kamniškega župana Mateja Slaparja venec položil 
obrambni minister Matej Tonin, za slovesno vzdušje pa je 
poskrbela Častna straža Slovenske vojske. Ob 11. uri je drža-
vljane v neposrednem prenosu iz Predsedniške palače nago-
voril predsednik države Borut Pahor, ki ob državnih praznikih 
sicer vselej pripravi dan odprtih vrat, kar pa trenutne razmere 
onemogočajo, zato je namesto državljanov v svoje prosto-
re povabil predsednico Zveze društev general Maister mag. 
Lučko Lazarev Šerbec. Oba sta v svojem nagovoru govorila 
o Maistrovih pogumnih dejanjih ter poudarila, da njegove 
vrednote še kako potrebujemo tudi danes.

Ob prazniku predsednik nagovoril državljane
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Maja Bertoncelj

Ljubljana, Medvode – Z dne-
vom splošnih knjižnic in po-
delitvijo nagrad za najboljše 
projekte knjižnicam se je v 
petek zaključil projekt Te-
den splošnih knjižnic. Le-
tošnji je potekal pod motom 
Moja knjižnica povezuje.

V Združenju splošnih 
knjižnic so ob prazni-
ku knjižnic poudarili, da 
splošne knjižnice že dol-
go niso več le tradicional-
ne izposojevalnice knji-
žničnega gradiva, ampak 
so s svojim raznolikim in 
razvojno naravnanim de-
lovanjem informacijska in 
neformalna izobraževalna 
središča, osrednje občin-
ske kulturne institucije in 
osrednja krajevna središča 
branja. Dodali so, da tudi v 
tem nenavadnem času os-
tajajo na različne načine v 
stiku s svojimi uporabniki, 

nekatere so pri tem še po-
sebej inovativne.

Letos so nagradili tri pro-
jekte, ki se odzivajo na tre-
nutne razmere. Nagrajena je 
tudi Knjižnica Medvode, in 
sicer za projekt Okno v svet 
– zagotavljanje dostopnosti 
knjižničnih storitev v kriznih 
razmerah. V Knjižnici Med-
vode so ostali z uporabniki 
povezani v težkih trenutkih 
izolacije v spomladanskem 
valu epidemije in kot otok sta-
bilnosti, normalnosti in soli-
darnosti ustrezno odgovorili 
na njihove potrebe in stiske. 
Vzpostavili so izjemno dobro 
sodelovanje s Civilno zaščito 
in lokalno televizijo.

Poleg projekta Knjižni-
ce Medvode sta nagrado 
prejela še projekt Knjižni-
ce Šmarje pri Jelšah ter pro-
jekt Valvasorjeve Knjižni-
ce Krško, Knjižnice Brežice, 
Knjižnice Laško in Knjižni-
ce Sevnica.

Nagrajen projekt 
Knjižnice Medvode
Ob dnevu splošnih knjižnic so podelili nagrade 
najboljšim projektom knjižnic. Za projekt Okno 
v svet – zagotavljanje dostopnosti knjižničnih 
storitev v kriznih razmerah je bila nagrajena 
Knjižnica Medvode. 

V Hiši generacij bodo 
namreč vzpostavili enoto 
dnevnega varstva in omo-
gočili začasno namestitev 
za starejše. Že v septembru 
so jih z ministrstva obvesti-
li, da so bili na razpisu zelo 
uspešni, saj so zbrali vse 
možne razpisne točke. Vče-
raj so tako podpisali pogod-
bo za izvedbo 1,4 milijona 
evrov vrednega projekta ob-
nove objekta stare šole v Go-
renji vasi, v katerem bodo po 
obnovi uredili Hišo genera-
cij. Obnovo, ki naj bi jo kon-
čali v letu in pol, bodo pred-
vidoma začeli v drugi polo-
vici prihodnjega leta, so po-
jasnili na občini.

Gradnjo bodo po podpi-
sani pogodbi v celoti finan-
cirali z nepovratnimi sred-
stvi Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj, ki za projekt 
prispeva sto odstotkov upra-
vičenih stroškov projekta, 
občina pa krije stroške pro-
jektne dokumentacije. »Z 
izgradnjo Hiše generacij za-
gotavljamo širitev ponudbe 
v skupnosti z izvajanjem vi-
soko kakovostne storitve so-
cialnega varstva starejših, od 
katerega si veliko obetamo, 
saj bomo na ta način zagoto-
vili možnost izbire in ustva-
rili pogoje, da lahko starej-
ši čim dlje ostanejo v doma-
čem okolju,« so poudarili na 
občini in dodali, da je uspeh, 
ki so ga dosegli na razpisu, 
rezultat odličnega sodelova-
nja s CSS Škofja Loka. »Ce-
lovito zasnovan projekt so 
podprli s svojim bogatim 

strokovnim znanjem in iz-
kušnjami, kar naši lokalni 
skupnosti prinaša dragoce-
no pridobitev v skrbi za vse 
generacije.«

V Hiši generacij bodo po 
obnovi vzpostavili enoto 
dnevnega varstva in omo-
gočili začasno namestitev 

za starejše. V enoti dnevne-
ga varstva, ki je namenjena 
starejšim osebam, ki živijo 
doma, nimajo pa potrebne-
ga celodnevnega varstva ozi-
roma oskrbe s strani svoj-
cev, bodo lahko sprejeli od 
šest do osem uporabnikov 

dnevno. »Ta oblika varstva 
vsaj deloma razbremeni 
svojce pri skrbi za starejše 
v domačem okolju, hkrati 
pa jim omogoča, da čim dlje 
ostanejo v domačem oko-
lju oziroma lažje premostijo 
čas do sprejema v celodnev-
no institucionalno varstvo,« 

so pojasnili na občini. Obe-
nem bo uporabnikom na vo-
ljo še šestnajst mest v eno-
ti začasnih namestitev, ki je 
namenjena posameznikom, 
ki zaradi poslabšanja zdra-
vstvenega stanja, poškodbe, 
rehabilitacije po odpustu iz 

bolnišnice ali začasne odsot-
nosti svojcev potrebujejo ce-
lodnevno oskrbo, pri čemer 
začasni sprejem traja po do-
govoru oziroma največ de-
vetdeset dni. 

Za dnevno varstvo bodo 
uredili prostore v pritličju, 
kjer bo velik skupni prostor, 
kuhinja z jedilnico in soba 
za počitek, obdan pa bo tudi 
z vrtom za druženje na pros-
tem in pokrito teraso. V pre-
ostalih zgornjih dveh nad-
stropjih bodo urejene še 
sobe za začasno namestitev 
starejših s spremljajočimi 
prostori, vse etaže pa bo po-
vezovalo dvigalo. Ob objek-
tu bodo uredili tudi parkir-
ne površine, so še razložili 
na občini.

Velika pridobitev za starejše
31. stran

Župan Milan Čadež in direktorica CSS Škofja Loka Silva Košnjek pred staro šolo, v kateri 
bodo uredili Hišo generacij. / Foto: arhiv občine

Aleš Senožetnik

Mengeš – Potem ko so pred 
časom zaključili obnovo vo-
dovoda in kanalizacije na 
Glavarjevi ulici, so v Mengšu 
skupaj z JKP Prodnik pristo-
pili k nujni obnovi vodovo-
da, vodovodnih priključkov 
in kanalizacije v delu Levče-
ve ulice. 

Investicija je zajemala 
obnovo 330 metrov sekun-
darnega vodovoda in 13 hi-
šnih priključkov, med ka-
terimi jih je pet za večsta-
novanjske stavbe. V dolžini 

250 metrov so na novo 
preplastili tudi cestišče in 
zamenjali dotrajane rob-
nike.

Kot pojasnjujejo na občin-
ski upravi, z investicijo za-
gotavljajo kakovostno pitno 
vodo in ustrezno urejeno od-
vajanje komunalne odpadne 
vode. V okviru investicijsko-
-vzdrževalnih del po občini 
dotrajana omrežja obnav-
ljajo z novimi, vzdržljivejši-
mi, varnejšimi ter okolju pri-
jaznejšimi materiali, hkrati 
pa urejajo tudi obstoječe hi-
šne priključke.

Obnovili komunalno infrastrukturo

Po zaključku del so del ulice v dolžini dvesto petdeset 
metrov tudi v celoti preplastili. / Foto: Občina Mengeš

Škofja Loka – V Škofji Loki je potekala akcija zbiranja dona-
torskih sredstev za nakup oksimetrov, naprav za merjenje 
nasičenosti kisika v krvi (saturacije hemoglobina) in srčnega 
utripa. Pobudi se je odzvalo več škofjeloških podjetnikov, ak-
cija je uspela. »Kupili smo osemdeset oksimetrov, še 38 pa jih 
je doniral Rotary club Škofja Loka. To za zdaj zadošča. Odziv je 
bil res izjemen in hiter, zato se vsem donatorjem tudi na tem 
mestu lepo zahvaljujemo,« je sporočil direktor Zdravstvenega 
doma Škofja Loka dr. Aleksander Stepanović.

Z donacijami kupili oksimetre

Jezersko – Občina Jezersko in tamkajšnje prostovoljno ga-
silsko društvo sta za leto 2021 izdala skupen koledar. To je 
prispevek k jubileju, ki ga prihodnje leto zaznamuje PGD Je-
zersko, ki praznuje 110 let od svojega nastanka. Kot je na seji 
občinskega sveta napovedal župan Andrej Karničar, bodo ko-
ledar raznosili po vseh jezerskih gospodinjstvih, upoštevajoč 
vse previdnostne ukrepe za zajezitev koronavirusa. Zaradi 
slednjega letos ne bo božično-novoletnih srečanj, prižig luči 
na božičnem drevesu pa bo 4. decembra brez druženja. 

Izdali skupni koledar

Jesenice – Ker so vse enote Gornjesavskega muzeja Jesenice 
zaprte, so pripravili nove, elektronske vsebine. Tako si je na 
njihovi spletni strani mogoče ogledati kratki film z naslovom 
Gornjesavska dolina med letoma 1918 in 1920, ki ga je prip-
ravil kustos dr. Marko Mugerli. Kustos za kulturno zgodovino 
in galerijsko dejavnost Aljaž Pogačnik pa je pripravil video 
predstavitev razstave Janeza Mohoriča Mokrn'ka z naslovom 
Prisluhniti igri školjke, ki je bila v oktobru na ogled v Kosovi 
graščini. Nekoliko drugačen utrinek fužinarskega naselja Stara 
Sava pa si je mogoče ogledati v videospotu jeseniške glasbene 
skupine GHB – Grega Habič Band. 

Obisk muzeja iz domačega naslonjača

V Hiši generacij bodo uredili enoto dnevnega varstva 
in enoto začasnih namestitev za starejše.
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pralni stroj Electrolux

Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.
Spoštovane naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, akcijo obdarovanja
zvestih naročnikov bomo kljub izrednim razmeram izvedli tudi letos.
V žrebanju* boste sodelovali vsi naročniki Gorenjskega glasa,  
ki ste na naš časopis brez prekinitve naročeni že vsaj eno leto.  
Z malo sreče pri žrebu lahko prejmete eno od lepih novoletnih daril,  
ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim naročnikom.

*�Žrebali�bomo�iz�baze�naročnikov,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�dlje�kot�eno�leto,��zato�vam�za�sodelovanje�v�žrebanju�ni�treba�
nič�storiti.�V�žrebanju�za�glavno�nagrado,�pralni�stroj,�bodo�sodelovali�samo�tisti�naročniki,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�že�več�
kot�deset�let.�Žrebanje�bo�potekalo�v�sredo,�16.�12.�2020,�nagrajenci�bodo�v�Gorenjskem�glasu�objavljeni�v�petek,�18.�12.�2020.

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

ročni mešalnik Electrolux

likalnik Electrolux

Če še niste naročeni na Gorenjski glas, hitro pokličite na 04/201 42 41 ali pišite  
na narocnine@g-glas.si in se naročite. Naročnina prinaša popuste do 25 odstotkov!

palični mešalnik  
Electrolux

Jasna Paladin

Volčji Potok – Pravilna oskr-
ba vrtnic jeseni se začne z vr-
tnarskimi škarjami.

»Jeseni obrežemo vrtni-
ce iz dveh razlogov: da nam 
jih ne polomi moker sneg, 
če se pojavi, in da vrtnar laž-
je opravi drugo delo okoli vr-
tnic. Običajne gredne vrtni-
ce, tako mnogocvetne kot ve-
lecvetne (skrižane čajevke), 
porežemo na višini približ-
no petdeset centimetrov. Ni 
pomembno, ali nad očesom 
ali pod očesom, saj namen 
tega reza ni vzgoja vrtnic; to 
bomo opravili spomladi. Vr-
tnice popenjavke pred sne-
gom zavarujemo tako, da 
vse mlade in dolge šibaste 
poganjke, ki izraščajo iz dna 
rastline, privežemo k opori. 
Stranske veje lahko že zdaj 
porežemo na dvajset centi-
metrov dolžine. Vsa gojitve-
na rez, s katero vplivamo na 
rast in cvetenje, bo prišla na 

vrsto aprila. Drugače ravna-
mo z zgodovinskimi vrtni-
cami, ki cvetijo samo junija. 
Pred zimo jih nič ne krajša-
mo, pri njih vso rez opravi-
mo po cvetenju,« ravnanje, 

odvisno od sorte vrtnice, opi-
še Matjaž Mastnak iz Arbo-
retuma, eden največjih stro-
kovnjakov za vrtnice pri nas.

Ko prikrajšamo stebla, 
moramo z njih potrgati vse 

listje, pegasto od glivičnih 
bolezni, prav tako vse od-
padlo listje vrtnic odstrani-
mo z gredice, saj tako po-
skrbimo za higieno in od-
stranimo neposredni vir 
prvih okužb mladega listja, 
ki bo pognalo spomladi. Še 
en ukrep, ki naredi vrtnice 
v naslednjem letu bolj zdra-
ve, se priporoča: to je škrop-
ljenje porezanih stebel z ba-
krovim pripravkom. V sklop 
higiene spada tudi zadnje 
pletje grede v letu. Če je 
imela katera od vrtnic poleti 
marmorirane liste, jo obre-
žimo posebej in po rezanju 
razkužimo rezilo. Marmo-
riran vzorec je lahko posle-
dica virusne okužbe. Če se 
bo pojavil tudi prihodnjo se-
zono, je najbolje vrtnico iz-
kopati in uničiti, je na pre-
davanju, ki ga je organizira-
lo podjetje Metrob, opozoril 
naš sogovornik.

Ko smo vrtnice porezali 
in gredico očistili, pa sledi 

bistveni ukrep vzimovanja, 
to je osuvanje vrtnic. »To 
pomeni, da z motiko po-
tegnemo skupaj zemljo in 
okoli dna rastline naredimo 

kupček, 'krtino'. Del stebel, 
ko so v kupčku, ne bo zle-
pa pozebel. Če vrtnice osu-
jemo, ni treba čeznje nala-
gati smrekovih vej. Če pa iz 
izkušenj vemo, da je kate-
ra od naših vrtnic še pose-
bej občutljiva na mraz, jo 

lahko zasujemo tudi s su-
him listjem. Če nam vrtni-
ce pozimi pozebajo, je to 
praviloma zato, ker smo jih 
preveč in prepozno gnojili. 
Gnojenje moramo zaključi-
ti po prvem valu cvetenja,« 
opozarja Mastnak.

Kaj pa še moramo vedeti v 
zvezi z gnojenjem, ki je pri 
vrtnicah zelo pomembno? 
»Z gnojenjem s kompos-
tom, peletiranim organ-
skim gnojilom ali preleža-
nim gnojem počakajmo do 
pomladi. Pred zimo gnoji-
mo samo s svežim hlevskim 
gnojem. Svež hlevski gnoj 
razprostremo po gredici, ko 
so vrtnice že osute. Nikar z 
njim ne pokrivajte vrtnic, 
ker bo lubje na steblih pro-
padalo!«

Tako oskrbljene vrtnice 
bodo varne pred snegom in 
zmrzaljo, našo pozornost pa 
bodo spet potrebovale šele 
marca, ko se bodo znova 
zbudile.

Vrtnice je treba pripraviti na zimo
Sredina novembra je čas za jesensko nego vrtnic, opozarja Matjaž Mastnak iz Arboretuma Volčji Potok, ki je o zaščiti vrtnic pred snegom in mrazom v sredo 
spregovoril na spletnem predavanju.

Vrtnico porežemo petdeset centimetrov visoko, temeljito 
očistimo gredo in rastlino osujemo – to je ključno pri 
vzimovanju vrtnic. / Foto: Arboretum Volčji Potok

Ko smo vrtnice porezali 
in gredico očistili, 
sledi bistveni ukrep 
vzimovanja, to je 
osuvanje vrtnic. Tako 
oskrbljene vrtnice bodo 
varne pred snegom in 
zmrzaljo, našo pozornost 
pa bodo spet potrebovale 
šele marca, ko se bodo 
znova zbudile.
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Igor Kavčič

Ljubljana – Vodilo, v kate-
rem se skrivajo tako aktu-
alne slabe epidemiološke 
razmere kot zaradi njih že-
lja po drugačne vrste pove-
zovanju, so pred dnevi za-
pisali organizatorji tradici-
onalnega Slovenskega knji-
žnega sejma. Teden v dru-
gi polovici novembra že dol-
ga leta velja za praznik slo-
venskega knjigotrštva, pred-
vsem pa vseh knjigoljubk in 
knjigoljubcev, ki na sejem 
vsako leto prihajajo po naku-
pih, na številne dogodke ali 
zgolj za »firbec«, kaj se tre-
nutno bere.

Sejem, ki je zadnja leta be-
ležil okrog trideset tisoč obi-
skovalcev, se sicer z osre-
dnjega prizorišča v Cankar-
jevem domu letos seli v vir-
tualni oblak, prav tako bo po 
številu dogodkov in razstav-
ljavcev precej okrnjen, pa se 
bo tudi v novi obliki skušal 
čim bolj približati zvesti pu-
bliki. Vhod v e-cono je mo-
goč s spletne strani sejma 
http://www.knjiznisejem.
si/, prek zavihka E-sejem 
se je moč seznaniti s pro-
gramom in dogodki na sej-
mu, v zavihku Založbe pri-
poročajo, predstavljajo svo-
je letošnje založniške favo-
rite, Vrtiljak naslovnic pa je 
namenjen spletnim naku-
pom. Svoje založniške pro-
grame predstavlja kar 97 
založb. Kot zapisano, bo na 

sporedu tudi več različnih 
spremljevalnih dogodkov, 
pogovorov, nastopov, pane-
lov, podelitev nagrad, preno-
sov v živo. Ti bodo potekali 
na spletni strani in na poseb-
nem kanalu na Youtubu vse 
dni sejma.

Osrednjo pozornost bodo 
letos namenili jubilantu, 
osemdesetletnemu pesni-
ku Niku Grafenauerju, po-
govor z njim bo potekal da-
nes ob 17. uri, že ob 12. uri pa 
bo na sporedu pogovor s pri-
ljubljenim piscem kriminalk 
Tadejem Golobom, ki okre-
va po padcu v gorah. V sre-
dinem popoldnevu bodo do-
mači strokovnjaki Miha Ko-
vač, Zdravko Kafol, Helena 

Kraljič, Tina Popovič in Re-
nata Zamida spregovorili o 
prednostih in pasteh knji-
žnih sejmov. Sledil bo dogo-
dek s španskimi gosti o de-
lovanju založništva v njiho-
vi državi, naslednji dan pa bo 
govora o skrivnostih norve-
škega knjižnega uspeha.

Letošnjo nagrado za knji-
go leta bodo podelili v petek 
zvečer. Žirija pod vodstvom 
predsednika prof. dr. Tone-
ta Smoleja je letos nomini-
rala pet knjig, in sicer: Miha 
Kovač: Berem, da se pobe-
rem, Mladinska knjiga (ka-
tegorija priročnik), Jože Pir-
jevec: Partizani, Cankarjeva 
založba (humanistika, stro-
kovna monografija), Petra 

Pogorevc: Rac, Beletrina (li-
terarno delo), Ivan in Zoran 
Smiljanić: Črni plamen. Po-
žig Narodnega doma v Trstu, 
Založba ZRC (strip in grafič-
ni roman) in Boštjan Videm-
šek: Plan B. Fotografije Ma-
tjaž Krivic, Založba UMco 
(humanistika, publicistika). 
Knjigo leta bodo tako kot v 
preteklih letih izbrali obisko-
valci sejma z glasovanjem, le 
da bo letos glasovanje poteka-
lo na spletni strani. 

Bogat program bo sledil 
tudi v soboto in nedeljo, se-
veda pa so številne predsta-
vitve in pogovore pripravile 
tudi posamezne založbe. Ti 
so na spletni strani knjižne-
ga sejma že dostopni.

Letos e-knjižni sejem 
Osnovno vodilo letos tako drugačnega 36. Slovenskega knjižnega sejma, ki se je s spletnim odprtjem 
začel včeraj in bo trajal do nedelje, je: narazen, a vendarle skupaj.

To jesen se tako kot večina kulturnega življenja tudi Slovenski knjižni sejem seli na  
splet. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Aktualne razmere, 
ko so zaradi epidemije covi-
da-19 in ukrepov, ki jih ta na-
rekuje, zaprte dvorane in ga-
lerije, se akterji kulturnih in 
umetniških dogodkov sku-
šajo znajti na različne na-
čine. V Layerjevi hiši so se 
ob tem, da so bili primora-
ni odpovedati nekatere na-
črtovane dogodke in razsta-
ve, znašli tako, da galerijsko 
dejavnost preselijo na ulico. 
V sodelovanju z umetnica-
mi in umetniki so v projektu 
Umetnost na čakanju pos-
tavili razstavo na plakatna 
mesta TAM-TAM po ulicah 
Kranja.

Umetnost na čakanju 
predstavlja serije del različ-
nih umetnikov, ki so svo-
jo umetnost želeli pokaza-
ti v teh časih, pa jim je zna-
na situacija vzela osnovni 

pogoj – prostor za razstavlja-
nje. Kot sporočajo iz Layer-
jeve hiše, pa je umetnost, ki 
vedno išče nove poti, v globi-
nah strahu, žalosti, negoto-
vosti, mogoče pa tudi upo-
ra, našla željo po premago-
vanju ovir in s tem nov me-
dij. Mesto je spremenila v 
galerijo. Umetnice in ume-
tniki na čakanju svoja dela 
tako po Kranju predstavlja-
jo v stanovanjskih sose-
skah, na ulicah, mimoido-
či jih lahko vidijo na poti do 
najbližje trgovine, na spre-
hodu po urbanih delih mes-
ta, povsod, kjer so nameš-
čena TAM-TAM-ova plaka-
tna mesta. V veliki galeri-
ji Kranj se tako predstavlja-
jo: Monika Slemc, Božidar 
Sekulić, Bibi Erjavec, Jernej 
Žumer in Ulla Žibert, vsi 
študenti oddelka za fotogra-
fijo Visoke šole za storitve. V 
svojih delih se poigravajo z 

različnimi tehnikami in po-
stopki v fotografiji.

V sklopu Svetlopisanih 
dnevov v Kranju sta na ogled 
tudi razstava Paralelni sveto-
vi Bernarde Conič na Mer-
gentalerjevi ulični galeriji na 
Tomšičevi ulici in razstava 
Majdičev log = savski otok, 
postavljena v galeriji Na mes-
tu nasproti Mestne knjižni-
ce Kranj z utrinki s savske-
ga otoka iz preteklosti ter se-
danjosti, ki nagovarjajo pri-
hodnost otoka pod Kranjem.

Pri Paralelnih svetovih 
Bernarde Conič gre za kola-
že podob, ki jih od nekod poz-
namo ali pa smo jih v plasteh 
naložili v spomine in prede-
lali v sanje. Masivi gora, polja 
sončnic, odsevi v vodi, zahod 
sonca. Razglede iz paralelnih 
svetov imamo vsi v svojih te-
lefonih, samo da našim po-
novitvam ni uspelo. Na raz-
stavi Majdičev log = savski 

otok razstavljajo izbrani av-
torji, ki so se odzvali na okto-
brski poziv. Gre za fotogra-
fije kranjskega otoka, ki se 
kot ločnica med naravnim 

in urbanim okoljem ponu-
ja z motivi trgovskega sre-
dišča, moderne arhitekture 
in značilne kranjske vedute 
v ozadju. 

V petek, 27. novembra, ob 
21. uri pa bo na spletu pote-
kala predstavitev zbornika z 
naslovom Zgodba o KLG, ki 
je izšel pri Layerjevi založbi.

Sprehod po galeriji Umetnost na čakanju 
V izteku novembra je Layerjeva hiša v sodelovanju z več umetnicami in umetniki pripravila projekt Umetnost na čakanju. Na ogled več razstav na prostem.

Umetnost na čakanju – Jernej Žumer: Kolesnice / Foto: Igor Kavčič 

Bled – Spletne predstavitve knjige Razlito črnilo, v katero so 
svoja literarna dela, ki so pod mentorstvom pisateljice Nine 
Kosmač nastala v okviru tečaja kreativnega pisanja v medge-
neracijskem centru na Bledu, se je udeležilo 17 gledalcev in 
poslušalcev. Najmlajša, 16-letna pisateljica Manca Japelj, je 
prebrala zgodbo o zaodrju rokerskih skupin, najstarejši, pe-
snik Anton Končnik, pa je spletni literarni večer v pozitivnem 
duhu zaključil z razigrano pesnitvijo o snegu. 

Razlito črnilo na spletu

Igor Kavčič

Ljubljana – Z zadnjimi ogle-
di v nedeljo, že v soboto pa 
tudi s podelitvijo nagrad se 
je zaključil letošnji 31. Med-
narodni ljubljanski filmski 
festival Liffe, ki je tokrat v 
celoti potekal na spletu. Na 
virtualnem Liffu je bilo na 
ogled 23 celovečernih in 16 
kratkih filmov iz 29 držav, 
na obeh platformah prek Ci-
nesquare.net in v videoteki 
DKino televizije Telekoma 
Slovenije so našteli približ-
no 12 tisoč ogledov.

Kot vsako leto so podelili 
festivalske nagrade. Žirija v 
sestavi Zdravko Duša, Mari-
na Gumzi in Ženja Leiler je 
osrednjo nagrado vodomec, 
ki jo režiserju najboljšega 
filma iz sklopa Perspektive 
podeljuje glavni pokrovitelj 
festivala Telekom Slovenije, 
namenila filmu Sadeži poza-
be (Mila Apples). Film, ki je 
nastal v koprodukciji Grčije, 
Poljske in Slovenije, je reži-
ral Christos Nikou. Posebno 
omembo si je prislužil srb-
ski film Moj jutranji smeh 
(My Morning Laughter), re-
žiserja Marka Djordjevića. 
Nagrada za najboljši kratki 

film je po mnenju žirije v se-
stavi Katja Lenarčič, Rok Kaj-
zer Nagode in Igor Prassel 
pripadla portugalsko-fran-
coskemu filmu Nevidni he-
roj (Invisible Hero) v reži-
ji Cristèle Alves Meira, po-
sebna omemba pa je šla fil-
mu Zima v deževnem gozdu 
(Winter in the Rainforest), 
ki ga je v koprodukciji Esto-
nije, Mehike in Litve režirala 
Anu-Laura Tuttelberg.

Nagrada FIPRESCI, ki jo 
podeljuje žirija svetovnega 
združenja filmskih kritikov 
in novinarjev (Veronika Za-
konjšek, Žiga Brdnik, Nace 
Zavrl) je nagradila film Iz-
gnanstvo (Exile) v režiji Vi-
sarja Morine in koproduk-
ciji Kosova, Nemčije in Bel-
gije. Nagrado Art kino mre-
že Slovenije je žirija v sesta-
vi Gregor Janežič, Žan Pa-
pič, Uroš Zavodnik dode-
lila italijansko-francoske-
mu filmu Martin Eden v re-
žiji Pietra Marcella, poseb-
na omemba pa je šla filmu 
Švic (Sweat), ki ga je v polj-
sko-švedski koprodukciji re-
žiral Magnus von Horn. Kar 
nekaj filmov je bilo tudi od-
kupljenih za slovensko dis-
tribucijo.

Vodomec za Sadeže 
pozabe
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Maja Bertoncelj

Kranj – Ta konec tedna se bo 
začel letošnji svetovni pokal 
v biatlonu. Prvo prizorišče 
je Kontiolahti na Finskem, 
kjer bodo tekmovanja vse do 
6. decembra. Mednarodna 
biatlonska zveza je namreč 
zaradi covida-19 prilagodila 
program svetovnega pokala, 
ki je prinesel več tekem na 
enem prizorišču.

Cilji konkretni in visoki

Na sever Evrope je včeraj 
odpotovalo pet fantov (Jakov 
Fak, Klemen Bauer, Rok Tr-
šan, Miha Dovžan in Alex 
Cisar), na tekmah bodo lah-
ko nastopili štirje. Pri dekle-
tih ima Slovenija kvoto treh, 
na sever so odšle štiri (Lea 
Einfalt, Polona Klemenčič, 
Nina Zadravec in Nika Vin-
dišar). Pred začetkom sezo-
ne so si v biatlonskem tabo-
ru zastavili visoke in konkret-
ne cilje. Predstavil jih je Ja-
nez Ožbolt, vodja panoge za 
biatlon: »Med drugim je cilj 
tudi medalja na svetovnem 
prvenstvu na domači Pok-
ljuki. V moški konkurenci si 
tam želimo vsaj dva tekmo-
valca med prvimi 15, med de-
kleti pa eno med prvimi 25. 
Poleg tega je želja uvrstitev 
vsaj ene štafete do osmega 
mesta. V svetovnem pokalu 
je cilj uvrstitev na stopničke 
ter trikrat do desetega mesta 
v moški konkurenci. Pri de-
kletih pa želimo vsaj dvakrat 
do tridesetega mesta in da bi 
bili vsaj dve tekmovalki v toč-
kah svetovnega pokala. Cilja-
mo tudi na visoko uvrstitev 
v pokalu narodov. Pri moš-
kih je to deseto mesto, kar 
bi nam dalo kvoto petih tek-
movalcev v naslednji sezoni, 
pri ženskah pa dvajseto mes-
to, kar nam prinese olimpij-
ske kvote. To pomeni, da bi 
tudi dekleta na olimpijskih 
igrah lahko nastopila v polni 
postavi.«

Pet okužb na pripravah

Uvodne tekme bodo dale 
prve odgovore o razmerju 
med tekmovalci in reprezen-
tancami. »Navadno pred pr-
vimi tekmami vedno vem, 
kje bomo, ne zmotim se prav 
pogosto. Letos bo to vse sku-
paj bolj skok v neznano,« je 
sredi preteklega tedna raz-
mišljal Uroš Velepec, glavni 

trener moške A-reprezen-
tance. Za novinarsko konfe-
renco, ki je potekala na sple-
tu, se je oglasil z Obertillia-
cha, kjer so zadnje treninge 
pred odhodom v Skandinavi-
jo opravili Rok Tršan, Miha 
Dovžan in Alex Cisar. »Po 
daljši odsotnosti s smuči ti-
pajo, kje točno so s priprav-
ljenostjo, iščejo občutke, se 
vračajo v ritem treningov. Na 
pripravah v Ramsauu nas je 
pet od šestih – lahko bi rekel 
bolj 'pobožal' – novi korona-
virus (poleg omenjene trojice 
biatloncev in trenerja še fizi-
oterapevtko Ulo Hafner, op. 
p.). Neprijetno je, ko izveš, 
da si pozitiven. Greš v karan-
teno, deset dni sediš doma v 
hiši brez izhoda. Če vemo, 
da je to v nekem občutlji-
vem obdobju pred sezono in 
da so trije fantje sedeli doma 
v času, ko bi morali trenira-
ti, ko so njihovi 'nasprotniki' 
tekli na snegu, moraš te dni 
enostavno zdržati. K sreči na 
tistih pripravah v Ramsauu 
ni bilo Jakova in Klemena,« 
je pojasnil Velepec. Na vpra-
šanje, ali bo pred prvo tekmo 
priložnost za kakšen interni 
test med ekipami, je odgovo-
ril: »Smo v podobni situaci-
ji kot vse druge ekipe. Vsi ve-
činoma tekmujejo le med se-
boj, tako kot mi. Po prihodu 
na Finsko veliko časa ne bo. 
Bomo videli, ali se bo dalo 
dogovoriti za kakšen inter-
ni preskus. Takšna situacija 
ne bo prvič. Na tekme smo 

šli tudi že direktno z rolk s 
Pokljuke, brez primerjave, 
in smo uspešno nastopali. 
Mislim, da je naša ekipa tako 
močna, da že ti težki treningi 
dajo kar dober odgovor na to, 
kako smo pripravljeni.«

Fak več treniral sam 

Prvo ime reprezentance 
ostaja Jakov Fak, ki se je po 
lanski sezoni odločil za do-
ločene spremembe: »Začu-
til sem potrebo, da bi nekaj 
manj časa preživel na pripra-
vah in se več ukvarjal sam s 
sabo in s svojimi šibkimi toč-
kami na treningu, torej ubral 
pristop, kot ga ima v zadnjih 
sezonah Klemen. Je bolj pri-
lagojen družinskemu nači-
nu življenja. Veliko dela sem 
tako opravil sam doma in se 
poizkušal učiti na napakah, 
ki se pojavljajo dnevno. Prej-
šnji teden sem bil na prvih 
pripravah v tujini, ker sem 
potreboval sneg. S Kleme-
nom sva naredila testno tek-
mo in dobro prestrašila Av-
strijce. Treningi so bili veči-
noma vsi realizirani po načr-
tu, ki je bil kar obsežen s pre-
cej intenzivnimi enotami. 
Velikih sprememb v samem 
načinu treninga ni bilo. V 
prekratkem času velike spre-
membe ne prinašajo varne-
ga občutka, vsaj pri meni ne. 
Tako so pokazale izkušnje. 
Spremembe so bile majhne. 
Delajo pa jih vsi. Tudi Uroš, 
ki načrtuje programe, vsa-
ko leto skuša narediti najbolj 

optimalnega. Stvar je samo 
v tem, kako se odzivaš nanj. 
Včasih se ujame vse, včasih 
pa nič. Črto bomo lahko po-
tegnili šele po koncu sezone. 
Trenutno se počutim dobro, 
tečem hitreje, upam, da bo 
to tudi v sorazmerju s kon-
kurenco na svetovni ravni in 
da bodo rezultati boljši, kot 
so bili v lanskem letu. Sezo-
na je sicer imela veliko spod-
budnih točk, a manjkale so 
stopničke. Sem optimisti-
čen in lačen občutkov, ki jih 
začutiš, ko si na zmagoval-
nem odru. Želim si na naj-
višja mesta. Komaj že čakam 
tekme.« Dodal je še, da je bil 
v lanski sezoni najbolj vesel 
dejstva, da tudi kot ekipa lah-
ko posegajo zelo visoko. »Kar 
naenkrat se odpira neka dru-
ga perspektiva, priložnost, 
da ne samo kot posameznik 
narediš odličen rezultat, am-
pak tudi s štafeto. Želel bi si, 
če nam je vsem uspelo delno 
narediti korak naprej od lani, 
da lahko mogoče letos pride-
mo tudi do priložnosti osvo-
jiti medaljo tudi na štafetni 
tekmi na svetovnem prven-
stvu, kar bi bilo res nekaj po-
sebnega.«

Po besedah Andreje Mali, 
glavne trenerke ženske re-
prezentance, so velik korak 
naprej na vseh področjih na-
redila dekleta. Če je bila lani 
v točkah le Lea Einfalt, so le-
tos cilj točke na vsaki tekmi, 
česar so, kot pravi, sposobne 
prav vse.

Cilj tudi medalja na Pokljuki
Slovenska biatlonska reprezentanca je včeraj odpotovala na Finsko, kjer se bo konec tedna začela 
nova sezona svetovnega pokala. »Uvod bo letos bolj skok v neznano, kar pa ne bo prvič,« pravi Uroš 
Velepec, glavni trener moške A-reprezentance. Spopadali so se tudi z okužbami s koronavirusom.

Na Finsko je odpotovalo pet fantov: zgoraj z leve Rok Tršan, Jakov Fak in Klemen Bauer, 
spodaj z leve Alex Cisar in Miha Dovžan. / Foto: Prezlc Photography

Jesenice – Za hokejisti moštva SIJ Acroni Jesenice je uspešen 
konec tedna igranja v Alpski hokejski ligi. V petek so doma z 
2 : 1 premagali EC Bregenzerwald, v soboto pa s 6 : 3 še EHC 
Lustenau, potem ko so bili štirikrat uspešni v drugi, še dvakrat 
v pa v tretji tretjini. Danes jih čaka nova domača tekma proti 
EC KAC II, v soboto pa gostovanje v Kitzbühlu.

Hokejisti Jesenic z dvema novima zmagama

Ljubljana – Novi koronavirus je krojil tudi sezono amaterskega 
kolesarstva. Odpadlo je kar nekaj tekem, na koncu sezone 
pa tudi tradicionalna zaključna prireditev za Pokal Slovenije. 
Odbor za množičnost in rekreacijo pri Kolesarski zvezi Slo-
venije se je tako odločil, da podelitev izvede v virtualni obli-
ki. Predstavili so najboljše po kategorijah na cestnih dirkah, 
vzponu in skupno. Med njimi so tudi Gorenjci. Razglasili so 
še najboljši klub. V tej kategoriji je med gorenjskimi najvišje 
ŠD Bam.Bi na drugem mestu.

Najboljše kolesarje amaterje predstavili virtualno

Šenčur – V soboto je bil v prvi SKL za moške predviden gorenj-
ski obračun med Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur in KK 
Triglav Kranj. Zaradi covida-19 v kranjski ekipi tekme ni bilo. 

Gorenjskega košarkarskega derbija ni bilo

Kamnik – Odbojkarice Calcita Kamnik so v soboto na tekmi 
11. kroga prve DOL za ženske v gosteh prepričljivo s 3 : 0 pre-
magale ATK Grosuplje in so še naprej brez poraza. Branilke 
naslova so se še utrdile v vodstvu na prvenstveni lestvici. 
Uspešni so bili tudi odbojkarji Calcita Volleyja, ki so bili v 
11. krogu prve DOL za moške s 3 : 0 boljši od odbojkarjev iz 
Hoč. Znano je tudi, kako bo potekalo nadaljevanje v pokalu 
Challenge. Kamničani bodo tekmo osmine finala odigrali v 
milanskem mehurčku 8. in 9. decembra, nasprotnik pa bo 
domača ekipa Allianz Powervolley Milano. V istem balončku 
se bo odvila še tekma med Dinamom iz Bukarešte in ekipo 
Marek Dupnitsa iz Bolgarije. Zmagovalca dvobojev se bosta 
naslednji dan pomerila v četrtfinalu.

Kamničanke še naprej neporažene

Kranj – V Leviju na Finskem so se alpske smučarke pretekli 
konec tedna pomerile na dveh slalomih. Oba je dobila Slo-
vakinja Petra Vlhova, najboljša gorenjska slalomistka Meta 
Hrovat pa je obakrat odstopila.

Hrovatova z dvema ničlama v LevijuKranj – Trinajst tekem, šest zmag, enkrat neodločeno in šest 
porazov je izkupiček, odkar je na trenerski stolček pri NK 
Triglav, ki v letošnji sezoni igra v drugoligaški druščini, se-
del Damjan Gajser. Prekinitev pogodbe je bila sporazumna, 
trenersko delo v članski ekipi Triglava pa bo do nadaljnjega 
opravljal dosedanji pomočnik Boštjan Miklič.

Damjan Gajser in Triglav sta se razšla

Kranj – Hokejisti nadaljujejo tudi igranje v državnem prven-
stvu. V četrtek je pri HK SŽ Olimpija gostoval kranjski Triglav. 
Ljubljančani so nastopili v najmočnejši postavi in zmagali z 
8 : 1, edini zadetek za HK Triglav pa je dosegel petnajstletni 
Ožbe Šlibar. Včeraj je bila v državnem prvenstvu tudi tekma 
med HDD SIJ Acroni Jesenice in HK MK Bled, a rezultata 
do zaključka redakcije nismo prejeli. V soboto sta bili tekmi 
rednega dela v Mednarodni hokejski ligi. Tekma med hoke-
jisti HK Slavija Junior in HK MK Bled se je končala z zmago 
Gorenjcev, ki so bili boljši z 2 : 3, HK Triglav pa je doma z 10 
: 2 premagal hokejiste HK True Celje.

Olimpija proti Triglavu v najmočnejši postavi

Kranj – Po reprezentančnem premoru so nogometaši v prvi 
slovenski nogometni ligi konec tedna nadaljevali prvenstvo 
in odigrali tekme 12. kroga. Nogometaši Domžal so gostili 
aktualne prvake iz Celja. Slednji so zmagali z 0 : 1, uspešni 
so bili v drugem polčasu. Na lestvici vodi Maribor, Domžale 
so sedme. V 13. krogu Domžalčane jutri čaka gostovanje pri 
ekipi CherryBox 24 Tabor Sežana.

Tri točke v Domžalah Celjanom

Maja Bertoncelj

Kranj – V Wisli na Poljskem 
se je pretekli konec tedna za-
čela sezona svetovnega po-
kala v smučarskih skokih. 
Najboljšo pripravljenost so 
pokazali Nemci in Avstrij-
ci, slednji so dobili ekipno 
tekmo, slovenski orli pa so 
osvojili dve šesti mesti: eki-
pno in med posamezniki, 
kjer je bil najboljši Anže La-
nišek.

Član SSK Mengeš je bil 
po prvi seriji celo v vodstvu. 
»Wislo zapuščam zelo zado-
voljen. V prvi seriji mi je us-
pel vrhunski skok. Še ved-
no so bile sicer malenkosti, 

predvsem v drugi seriji sem 
malo prehitro 'poklopil' 
smuči in zato je bilo malo 
manj metrov. Ne vem toč-
no, kakšen je bil veter, a na 
to jaz nimam vpliva. Opravil 
sem svoje delo in sem zelo 
zadovoljen,« je po nedeljski 
tekmi, ki so jo zaznamovale 
tudi spremenljive vetrovne 
razmere, povedal Lanišek. 
Zaupanje je z 20. mestom 
upravičil Bor Pavlovčič, 23. 
je bil Timi Zajc, 30. pa Pe-
ter Prevc. Zmagal je Nemec 
Markus Eisenbichler. 

Svetovni pokal se bo na-
daljeval konec tedna v finski 
Ruki z dvema posamičnima 
preizkušnjama.

Lanišek sezono začel 
na šestem mestu
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Družabno življenje na spletu
Mladi smo v zadnjih me-

secih primorani pred raču-
nalnikom presedeti res ve-
lik del dneva – predavanja se 
neusmiljeno vrstijo in tudi 
meni komaj dopustijo nekaj 
uric sprostitve, ko z olajša-
njem odvrnem oči od ekra-
na in se zapodim ven, iz mu-
čnega ujetništva štirih sten, 
na svež zrak, saj se mi vča-
sih zdi, da moja glava počasi 
pridobiva kvadratno obliko. 

Čeprav pa se iz dneva v dan 
bolj ogibam takih in drugač-
nih štirioglatih naprav ter jih 
razumem le kot neizogibno 
sredstvo za priznavanje štu-
dijskih obveznosti, pa je bil 
prejšnji konec tedna ravno 
računalnik zaslužen za to, 
da je bil sobotni večer poln 
smeha, dobre družbe in no-
vih okusov. Klub študen-
tov Kranj je namreč tudi to 

jesen organiziral že skoraj 
tradicionalno degustacijo 
piv, za katero so se družin-
sko zagreli Nejc, njegova se-
stra in oče ter me povabili, da 
se jim pridružim pri prvem 
poskušanju piv iz udobja 
domačega naslonjača – to-
rej tokrat prvič v zgodovini 
KŠK-ja »online« oziroma na 
spletu.

In tako smo se v sobo-
to zvečer udobno namestili 
vsak na svoj del kavča in po-
lega računalnika so na klub-
ski mizici dobile svoj prostor 
tudi skleda slanih arašidov 
in šest ličnih steklenic piva, 
ki so ohlajene priromale di-
rektno iz hladilnika in jih je 
nekaj dni prej do vseh dvaj-
setih udeležencev dostavil 
glavni organizator tega od-
lično izpeljanega degusta-
cijskega večera. 

Počasi, eden za drugim, so 
se v slabih treh urah zvrstili 
nemški ležak, ki mu je sledi-
lo eno najboljših pšeničnih 
piv s fantastično aromo ba-
nane in klinčkov, kot tretje 
je na vrsto prišlo pivo sloven-
ske mikropivovarne, za njim 
pa še ameriški stil piva z 
močno sadno aromo, belgij-
sko pivo z rahlo sladkastim 
okusom in zadnje, najmoč-
nejše pivo z intenzivno aro-
mo banan in hrušk, ki je po 
besedah predavatelja Franca 
Kopača lahko odlično božič-
no darilo ter se neverjetno 
dobro ujema z bombonjero 
kakovostne temne čokolade. 
Že zdaj nestrpno pričaku-
jem naslednje leto, ko bom 
lahko svoje novo znanje 
uporabila v praksi – na češki 
pivski borzi ali med izvrstno 
ponudbo belgijskih piv, no 

mogoče pa raje ostanem pri 
čokoladi in uživanje ob pivu 
prepustim Nejcu. 

Začetna negotovost in 
rahla sramežljivost, ki je 
plavala med pivskimi en-
tuziasti prvega degustacij-
skega srečanja prek Zoo-
ma, se je po nekaj požirkih 

klasičnega nemškega leža-
ka in spodbudnih besedah 
dobrega poznavalca te kuli-
narične panoge Franca Ko-
pača kmalu razblinila, po-
govor pa se je začel živahno 
razvijati in v domačo dnevno 
sobo priklical vzdušje prave 
češke pivnice. 

Degustacija piva iz udobja domačega naslonjača

Jelena Justin

Dvatisočaki v Julijcih so 
vabljivi cilji, ki vsako leto 
privabljajo vse več in več lju-
di. Številni od njih so težje 
dosegljivi, zahtevajo znanje 
in izkušnje. Ja, tudi naš da-
našnji vrh zahteva znanje, 
predvsem orientacijsko, saj 
se bomo podali v svet brez 
markacij. Vrh, ki leži v nepo-
sredni bližini Rjavine, v do-
lino Krme pada z divjo, pre-
padno steno. Veliki Pršivec 
je gora, ki navduši z zanimi-
vim razgledom, ko se iz oči v 
oči zazremo s severnimi ste-
nami in pobočji Debele peči, 
Lipanskega vrha, Mrežc, De-
belega vrha, Malega in Veli-
kega Draškega vrha, Tosca 
in Vernarja. 

Pa pojdimo na pot!
Zapeljemo se v Mojstra-

no, kjer najprej sledimo 
oznakam za vas Radovna 
ter za dolini Krma in Kot. 
Najprej peljemo mimo od-
cepa za Kot; ko se cesta zač-
ne spuščati, se desno odcepi 
cesta v Krmo, levo oz. narav-
nost pa v Radovno. Cesta, ki 
postane makadamska, nas 
pripelje do Kovinarske koče, 
cesti pa sledimo do konca, 
do urejenega parkirišča. 

S parkirišča nadaljujemo 
mimo nanosov proda, preči-
mo hudournik in pot se zač-
ne rahlo vzpenjati. Pot pos-
tane strmejša in na višini 
približno 1300 metrov dose-
žemo ruševje na koncu goz-
da. Sledi strm vzpon, ki se 
konča z rahlim spustom in v 

travnati gorski Vrtači. Odpre 
se nam pogled na okoliške 
vrhove, pred nami je venček 
z Vernarjem, Cesarjem in 
Činkelmanom. Nadaljuje-
mo po ravnem čez Vrtačo, vi-
šine praktično ne pridobiva-
mo. Vzpon se nadaljuje sko-
zi dokaj redek gozd, ko dose-
žemo izravnavo Malo polje. 
Nadaljujemo čez polje, ko z 
veliko pozornostjo opazimo 
stezico na svoji desni strani. 
Markirana pot nadaljuje na-
ravnost, mi pa zavijemo des-
no na omenjeno neoznače-
no stezo skozi Travno doli-
no. Sledi dokaj strm vzpon, 
ki nas pripelje do lovske 
koče. Neoznačeni stezi sle-
dimo še naprej, strmina ne 
pojenja, ko dosežemo mar-
kirano pot, ki pelje na proti 

Staničevemu domu. Marki-
rani poti sledimo le nekaj mi-
nut, nato pa približno na viši-
ni 2000 metrov, ko markira-
na pot zavija levo, 'odvijemo' 
desno, na neoznačeno stezo, 
ki skozi Kravjo dolino pelje 
na Veliki Pršivec. Na razpot-
ju včasih je, včasih pa ne, celo 
možic. Pot poteka po manj-
ši neizraziti dolinici. Pot se 
celo malce spusti ter malce 
povzpne. Po približno dese-
tih minutah hoje, ko Veliki 
Pršivec kot spokojen travnat 
in z ruševjem poraščen vrh 
vidimo pred seboj, zavijemo 
desno na lažji brezpotni svet. 
Sledi zmerno strm vzpon po 
pobočju, ki je poraščen z ru-
šjem, in v nekaj minutah do-
sežemo razgledni vrh Veli-
kega Pršivca.

Razgled z njega je izreden, 
saj je pred nami verižica se-
vernega ostenja Debele peči, 
Lipanskega vrha, Mrežc, De-
belega vrha, Malega in Veli-
kega Draškega vrha, Tosca 
in Vernarja. Severno od nas 
je Teme, čez katero pelje 

neoznačena pot na Rjavino. 
Iz oči v oči se zazremo tudi s 
Triglavom. 

Skozi Kravjo dolino ses-
topimo nazaj do markirane 
poti in se na izhodišče mimo 
pastirske koče Prgarce v 
Zgornji Krmi vrnemo nazaj 
na izhodišče. Opisana tura 
je tehnično nezahtevna, a od 
gornika zahteva občutek za 

orientacijo, dobro opazova-
nje, da vidi tisto, kar večini 
očem, ki hodijo po naših hri-
bih, ostaja skrito. Pa naj tako 
kar ostane!

Nadmorska višina: 2056 m
Višinska razlika: 1200 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost:  
(orientacija)

Planinski izlet: Veliki Pršivec (2056 m n. m.)

Prepaden, a spokojen
Neopazni vrh, z divjo prepadno steno nad dolino Krma

Lovska koča, do katere vodi skrita, neoznačena stezica 

Skozi Kravjo dolino proti Velikemu Pršivcu, ki je pred nami / Foto: Jelena Justin

Pogled v severno ostenje Debele peči, Lipanskega vrha in Mrežc ter v globino Krme 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ne le podjetje, tudi 
kmetijsko gospodarstvo se 
lahko znajde v stečajnem po-
stopku. Primer za to je Šter-
nova kmetija iz Srednje vasi 
pri Šenčurju. Če smo na-
tančnejši, v osebnem steča-
ju se je znašel 33-letni Aleš 
Štern, nosilec dopolnil-
ne dejavnosti na tej kmeti-
ji. Okrožno sodišče v Kra-
nju je na predlog enega od 
upnikov začetek osebnega 
stečaja oklicalo septembra 
lani, za stečajno upravitelji-
co imenovalo Darjo Erceg in 
pozvalo upnike k prijavi ter-
jatev ter ločitvenih in izlo-
čitvenih pravic. Kot je razvi-
dno iz seznama preizkuše-
nih terjatev, je nekaj manj 
kot petdeset upnikov prija-
vilo za 3,84 milijona evrov 
terjatev, upraviteljica je vse, 
razen v znesku nekaj več kot 
82 tisoč evrov, priznala. Pri-
znala je tudi za nekaj več kot 
2,5 milijona evrov ločitvenih 
pravic, za nekaj več kot 537 ti-
soč evrov pa jih je prerekala. 

Iz javno dostopnega otvo-
ritvenega poročila je tudi 
razvidno, da je Alešev oče 

zaradi možnosti pridobiva-
nja evropskega denarja ce-
lotno zaščiteno kmetijo pred 
desetimi leti pogodbeno pre-
nesel na sina. Aleš je pred 
tremi leti celotno lastništvo 
prenesel na zunajzakonsko 
partnerico, ta se ukvarja z 
osnovno kmetijsko dejav-
nostjo, sam pa se na kme-
tiji ukvarja le z dopolnilno 
dejavnostjo, to je s pridobi-
vanjem in prodajo električ-
ne energije iz sončnih ce-
lic, nameščenih na strehi 
hleva. Po pregledu celotne 
dokumentacije je stečajna 

upraviteljica ugotovila, da 
sodi v stečajno maso polo-
vica vseh govedi in tudi ne-
kaj kmetijske mehanizacije 
– cisterna za mleko, molzni 
robot, traktor ... Nepremič-
ninsko premoženje, ki je 
bilo preneseno na partneri-
co in je po evidenci geodet-
ske uprave vredno nekaj več 
kot milijon evrov, je pred-
met izpodbojne oziroma 
ničnostne tožbe in bo v pri-
meru uspešne tožbe vrnje-
no v stečajno maso dolžnika.

Sodišče je tudi že začelo 
unovčevanje stečajne mase. 

Osmega decembra letos bo 
namreč javna dražba goved, 
naprodaj bo celotna čreda, 
ki je nerazdelna, skupna last 
stečajnega dolžnika in nje-
gove partnerice. Na sezna-
mu, ki so ga naredili ob kon-
cu maja, je 162 goved, med 
njimi je tudi 78 krav in 43 te-
lic, sicer pa se število dnevno 
zaradi prodaje starejših go-
ved in rojstva novih dnevno 
spreminja in se giblje od 160 
do 165. Izklicna cena za čre-
do je 58.294 evrov, zviševa-
nje izklicne cene pa bo pote-
kalo v koraku po tisoč evrov.      

Goveja čreda na javni dražbi 
Na javni dražbi osmega decembra bo približno sto šestdeset črno-belih goved s Šternove kmetije v 
Srednji vasi pri Šenčurju. 

Na javni dražbi bo približno sto šestdeset goved. Slika je simbolična.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih zavoda 
za gozdove so gozdarji le-
tos do konca oktobra izbra-
li za posek 703 tisoč kubič-
nih metrov od podlubnikov 
poškodovanih dreves iglav-
cev, kar je bilo dobri dve pe-
tini manj kot v primerljivem 
lanskem obdobju. Še več 
pove primerjava za obdob-
je julij–september: letos so 
v teh treh mesecih izbrali za 
posek 353 tisoč kubičnih me-
trov dreves, lani v enakem 
obdobju pa 805 tisoč kubič-
nih metrov. 

V večini gozdov v Sloveniji 
se razmere glede podlubni-
kov umirjajo, problematična 
pa ostajajo območja, ki jih je 
v letih 2017 in 2018 prizadel 

vetrolom. Največ poškodb 
gozdov zaradi podlubnikov 
je na blejskem gozdnogo-
spodarskem območju, kjer 
se je tudi letos nadaljevalo 

čezmerno razmnoževanje 
podlubnikov iz prejšnjih let, 
ter na območjih Kočevje in 
Slovenj Gradec, ki ju je pri-
zadel vetrolom. Na blejskem 

območju so v prvih desetih 
mesecih izbrali za posek 178 
tisoč kubičnih metrov luba-
dark, kar je bilo skoraj po-
lovico manj kot v enakem 
lanskem obdobju, na koče-
vskem območju 177 tisoč in 
na slovenjegraškem 137 ti-
soč »kubikov«.

V zavodu za gozdove po-
zivajo lastnike gozdov, da 
izkoristijo toplo jesen in da 
nadaljujejo sanitarni posek 
iglavcev. Če bodo s pose-
kom odlašali, bo z debel za-
čela odpadati skorja, z njo 
pa tudi podlubniki, ki bodo 
prezimili v odpadu, spomla-
di izleteli in napadli nova 
drevesa. Skorja lubadark 
praviloma najprej odstopi 
na delu debla tik pod prvimi 
zelenimi vejami.

Podlubniki se postopoma umirjajo
V Zavodu za gozdove Slovenije ugotavljajo, da so letos poškodbe, ki jih v gozdovih povzročajo 
podlubniki, manjše kot lani.

Škodo je možno zmanjšati s čim hitrejšim posekom in 
spravilom lubadark.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
pripravlja tudi tržno poroči-
lo za goveje meso. Poglejmo, 
kakšne so bile cene v tednu 
med 2. in 8. novembrom, ko 
je bilo zaklanih 278 od enega 
do dveh let starih bikov, dvaj-
set več kot dve leti starih bi-
kov, 133 krav, 65 telic, 63 do 
osem mesecev starih goved 

in eno govedo, staro od osem 
do dvanajst mesecev. K ceni 
so prišteti povprečni prevo-
zni stroški v višini 6,32 evra 
na sto kilogramov hladne 
mase. Pri kakovostnih razre-
dih se oznake U, R, O in P na-
našajo na vizualno ocenjeva-
nje mesnatosti živali, oznake 
2, 3 in 4 pa določajo razvrsti-
tev trupa glede na zamašče-
nost. Oznaka n. z. pomeni, da 
v tisti kategoriji ni bilo zakola.

Tržne cene govejega mesa

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100 kg)

Kakovostni  Biki, stari Biki, stari Krave  Telice Goveda 
 razred  od 12 do nad 24     do 8
   24 mesecev mesecev   mesecev
 U2 315,55 -  -  311,72 
 U3 317,68 -   -  303,03 
 U4 -  -   -  311,01 
 R1 -  -  - - 465,72
 R2 309,18 -   -  296,01 421,23
 R3 312,15 303,26  214,34  299,61  -
 R4 - -  239,06   311,32 -
 O1 - - -  -   422,25
 O2 285,37 -  175,62    n. z. 420,20
 O3 300,26 -  191,72   283,78 -
 O4 - - 236,32    n. z.   -
 P1 - - -   - 396,32
 P2 - -  135,76 -     n. z.
 P3 - -  138,83  - -

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je v četrtek 
sprejela odlok o finančni po-
moči pri reji prašičev, ki je v 
drugi polovici leta zaradi epi-
demije novega koronavirusa 
utrpela upad dohodka. Kot 
ugotavljajo na ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, je upad dohodka 
posledica negativnih spre-
memb na trgu, predvsem 
slabših možnosti za proda-
jo mesa in še zlasti dražjih 
kosov, zmanjšanja porabe 
mesa v gostinskih obratih in 
zaprtja javnih zavodov. Za fi-
nančno pomoč se lahko po-
tegujejo rejci, ki so vpisani 
v evidenco imetnikov rejnih 

živali in so imeli 1. februar-
ja letos najmanj za tri glave 
velike živine (GVŽ) plemen-
skih prašičev oziroma za pet-
najst GVŽ prašičev pitancev. 
Pogoj je tudi, da so na dan 
oddaje vloge vpisani v regi-
ster kmetijskih gospodar-
stev in da ta dan nimajo več 
kot petdeset evrov neporav-
nanih davčnih obveznosti. 
Po analizi kmetijskega mi-
nistrstva vse te pogoje v Slo-
veniji izpolnjuje 598 kmetij-
skih gospodarstev, ki redijo 
za 22.798 GVŽ prašičev pi-
tancev in plemenskih pra-
šičev. Rejci imajo za oddajo 
vloge na agencijo za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
čas samo še danes in jutri. 

Rejci prašičev občutijo 
posledice epidemije

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
v petek, ob dnevu slovenske hrane, zdravstvenim delavcem 
in bolnikom v 23 bolnišnicah namenilo 4,8 tone jabolk – de-
lavcem v zahvalo za trud pri delu, bolnikom kot pozornost 
pri lajšanju bolezni. S pomočjo humanitarne organizacije je s 
tradicionalnim slovenskim zajtrkom razveselilo tudi nekatere 
materinske domove, brezdomce, deložirance, zasvojence, ... 

Jabolka za zdravstvene delavce in bolnike

Kranj – Gospodarsko interesno združenje (GIZ) mesne indu-
strije Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta 
na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslo-
vila vlogo za priznanje označbe Izbrana kakovost tudi pri reji 
drobnice. Drobnica z oznako Izbrana kakovost bo morala biti 
na paši najmanj 150 dni, na prevozu največ šest ur, krma ne 
bo smela vsebovati nekaterih krmil.

Rejci drobnice se zavzemajo za Izbrano kakovost

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v petek objavilo jav-
ni razpis, s katerim name-
nja 2,555 milijona evrov ne-
povratnih sredstev za sana-
cijo gozdov, ki so jih v zad-
njih letih poškodovale na-
ravne ujme. Za sanacijo goz-
dov, ki jih je leta 2014 poško-
doval žled, namenja en mili-
jon evrov, za gozdove, v kate-
rih so se po žledolomu čez-
merno razmnožili podlub-
niki, 1,4 milijona evrov, 
za gozdove, ki jih je v letih 
2017 in 2018 poškodoval 

močan veter, pa 155 tisoč 
evrov. Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja 
bo sprejemala vloge v elek-
tronski sistem od 14. decem-
bra dalje do objave obvesti-
la o zaprtju razpisa na sple-
tnem mestu državne upra-
ve in spletni strani progra-
ma razvoja podeželja. Ne-
povratna sredstva bo dode-
lila le vlagateljem s popolni-
mi vlogami, ki bodo prese-
gle vstopno mejo za finanč-
no pomoč, pri izboru pa bo 
upoštevala vrsto del, poudar-
jenost funkcij gozda ter po-
tencialne nevarnosti za širi-
tev podlubnikov in bolezni.

Pomoč pri sanaciji gozdov
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Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so prejšnji teden obravnava-
li dve prijavi kaznivih dejanj 
nasilja v družini. V enem 
primeru so obravnavali dva 
osumljenca, prvega zaradi 
groženj, drugega pa zaradi 

nasilja v družini. Obema so 
izrekli prepoved približeva-
nja in še vodijo postopke. 

V drugem dogodku pa so 
policisti obravnavali prijavo 
dlje časa trajajočega nasilja v 
družini brez povzročanja te-
lesnih poškodb, so sporoči-
li s Policijske uprave Kranj. 

Ukrepali zoper nasilneže

Simon Šubic

Domžale – V petek ob 1. 
uri je na Ljubljanski cesti v 
Domžalah zagorel zabojnik 
za odpadni papir, požar pa 
se je razširil še na sosednji 
zabojnik za steklo. Oba za-
bojnika sta pogorela v celoti, 
ogenj pa je poškodoval tudi 

osebni avtomobil Volkswa-
gen Golf, ki je bil parkiran v 
bližini, prometni znak in za-
bojnik za oblačila. Policisti 
sumijo na kaznivo dejanje 
povzročitve splošne nevar-
nosti in poškodovanja tuje 
stvari, o svojih ugotovitvah 
pa bodo obvestili pristojno 
tožilstvo. 

Ponoči gorela zabojnika

Simon Šubic

Škofja Loka, Kranj – V sobo-
to so policisti na območju 
Škofje Loke in Kranja izvedli 
poostren nadzor nad vožnjo 
pod vplivom alkohola. Kon-
trolirali so več kot dvesto vo-
znikov, polovica je morala 
opraviti tudi preizkus alko-
holiziranosti. Pozitivna sta 
bila dva voznika, pri obeh je 
bil rezultat pod 0,52 mg/l al-
kohola v izdihanem zraku. 

Med nadzorom so sicer 
policisti ugotovili več drugih 

kršitev prometnih pravil in 
zato proti kršiteljem izved-
li 27 ukrepov zaradi upora-
be telefona med vožnjo, ne-
uporabe varnostnega pasu, 
prehitre vožnje, neupošte-
vanja prometne signalizaci-
je, poteka prometnega dovo-
ljenja in neustrezne zimske 
opreme. 

Enemu vozniku so vozi-
lo zasegli zaradi vožnje brez 
veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, pri enem pa so našli 
manjšo količino prepoveda-
ne droge. 

Na alkotestu »padla« dva 

Jesenice – Jeseniškim policistom je prejšnji teden občanka 
izročila denar, ki ga je našla na bankomatu. Kot so sporočili, 
z denarjem ravnajo v skladu s predpisi o najdenih stvareh. 
Na jeseniški policijski postaji se je pred dnevi oglasila še ena 
poštena občanka in policistom izročila najdeno denarnico z 
denarjem, ki so jo že vrnili lastniku.

Na bankomatu našla denar

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v petek popoldan obravna-
vali občana, ki je na javnem kraju pod vplivom alkohola kršil javni 
red. Kršitev je nadaljeval tudi med policijsko intervencijo, zato so 
ga pridržali do streznitve, proti občanu pa zdaj teče prekrškovni 
postopek. Škofjeloški policisti so še eno osebo pridržali v soboto, 
ko je bila prijavljena kršitev v zasebnem prostoru.

Škofjeloški policisti pridržali dve osebi

Kamnik – Kamniški policisti so v soboto posredovali, ker se je 
mož nedostojno vedel do svoje žene in jo žalil z neprimernimi 
besedami, zaradi katerih se je počutila prizadeto in užaljeno. 
Izdali mu bodo plačilni nalog za kršitelja po zakonu o javnem 
redu in miru.

Nedostojno se je obnašal do žene

Bled – Blejski policisti so v nedeljo obravnavali kolesarja zaradi 
udeležbe v prometu pod vplivom alkohola in suma poško-
dovanja vozila s kolesom. Preizkus je pokazal, da je bil kar 
precej pijan, saj je imel 1,16 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

Pijan na kolesu
Češnjica – V soboto nekaj pred 19. uro se je na cesti skozi 
Tuhinjsko dolino v Češnjicah zgodila prometna nesreča, v 
kateri je bila samoudeležena voznica osebnega vozila. Zaradi 
vožnje preblizu roba je zapeljala desno z vozišča in oplazila 
varovalno ograjo, nato pa je vozilo zaneslo nazaj na vozišče 
in čezenj na nasprotno stran ceste, kjer je trčila v betonski 
jašek in brežino. V nesreči sta se lažje poškodovali voznica in 
sopotnica. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri voznici 
pokazal 0,47 mg/l alkohola v izdihanem zraku. 

Oplazila ograjo, nato trčila v brežino

Žiri – V soboto nekaj minut pred 8. uro je v stanovanjski hiši 
v Koprivniku zagorelo pod krušno pečjo. Gasilci iz Sovodnja 
in Dobračeve so požar pogasili, iznesli ožgane predmete in 
prezračili prostore. Pri začetnem gašenju požara se je lastnik 
stanovanja opekel in nadihal dima, zato so ga skupaj s še 
enim stanovalcem odpeljali na preventivni zdravniški pregled.

Zagorelo pri krušni peči

Bled – Minuli četrtek so policisti na Bledu obravnavali smrt 
kolesarja na javnem kraju. Okoliščine kažejo, da je bil vzrok 
za smrt zdravstvene narave. Odredili so sanitarno obdukcijo. 

Na Bledu umrl kolesar Kamnik – Neznani storilec je pred dnevi v Kamniku vlomil v 
klet, tako da je z orodjem na vzvod odtrgal okovje ključavnice 
obešanke. Odtujil je žensko mestno kolo znamke Scirocco, tip 
Siena, zelene barve, ki ima na krmilu nameščeno leseno košaro.

Iz kleti ukradel kolo

Kamnik – V četrtek popoldan se je v Kamniških Alpah pri ses-
topu s Kokrškega sedla v Kokrško dolino pri zdrsu poškodoval 
planinec. Skrenil je s poti, nato mu je na travnatem skoku 
spodrsnilo. Padel je dvajset metrov globoko in za nekaj časa 
izgubil zavest. Posredovali so gorski reševalci iz Kamnika, ki 
so poškodovanemu planincu nudili prvo pomoč in ga prene-
sli v dolino. Tam so ga prevzeli reševalci Nujne medicinske 
pomoči Kamnik in ga prepeljali v ljubljanski klinični center. 
Planincu bodo izdali plačilni nalog zaradi kršitve prepovedi 
prehoda med občinami.  

Planinec zdrsnil pri sestopu

Simon Šubic

Kranj – Iz policije so sporo-
čili, da se je spremenil urnik 
delovanja klicnega centra, ki 
nudi informacije o delu poli-
cije v času koronavirusa. Na 
telefonski številki 01 514 70 
01 so po novem dosegljivi od 

ponedeljka do petka med 8. 
in 16. uro, ob sobotah, nede-
ljah in praznikih pa klicni 
center ne deluje. 

Odgovore na vpraša-
nja glede epidemije lah-
ko najdete tudi na spletnih 
straneh policije in na vla-
dnem portalu: Koronavirus 

(SARS-CoV-2), kjer so obja-
vljene vse najnovejše infor-
macije glede omejitev zbi-
ranja in gibanja na javnem 
kraju, prehajanja meja, ka-
rantene in drugih ukrepov 
za zajezitev širjenja okužb.

Policija obenem tudi 
prosi, da z vprašanji glede 

koronavirusa ne obreme-
njujete telefonske številke 
policije 113, ki je namenjena 
interventnim klicem: »Upo-
števajte, da lahko nekdo prav 
ta trenutek res nujno potre-
buje našo pomoč in pros-
to telefonsko linijo do poli-
cistov.«

Nov urnik klicnega centra policije

Simon Šubic

Kranj – Tržičana Dalibor-
ja Pejića so včeraj na kranj-
skem okrožnem sodišču 
obsodili na petletno zapor-
no kazen zaradi sodelova-
nja v hudodelski združbi, ki 
je pred dobrimi petimi leti 
tihotapila drogo iz Slovenije 
v Celovec, drugim, tudi svo-
jemu bratu, pa je omogo-
čal uživanje konoplje in ko-
kaina. Sodnica Polona Ku-
kovec mu je zaradi begosu-
mnosti tudi podaljšala pri-
por. Sodba ni pravnomoč-
na, obramba, ki jo zastopa 
kranjski odvetnik Jaka Ša-
rabon, pa je že napovedala 
pritožbo. Zagovornik je bolj 
kot zaradi obsodilne sodbe 
šokiran nad višino izrečene 
kazni, saj je ta celo za pol leta 
višja, kot je predlagala tožil-
ka Vesna Primožič. Šarabon 
je za medije dejal, da še ni 
doživel, da bi sodišče izrek-
lo strožjo kazen od predloga 
tožilstva, pri čemer je neka-
tera očitana kazniva dejanja 
celo izločilo iz obtožnice.

Glavni obtožni očitek zo-
per Pejića je bil, da je sku-
paj s Sašo Gavrićem, Sašo 
Stojnićem, Goranom To-
dorovićem, Josipom Bal-
tićem in Klausom Jurge-
nom Lipuschem sodeloval 
v hudodelski združbi, ki je 
leta 2015 v sosednjo Avstri-
jo pretihotapila najmanj ki-
logram heroina, pri čemer 
naj bi Pejić z Gavrićem or-
ganiziral prevoz in prodajo. 

Todorović, Baltić in Lipusch 
so bili zaradi trgovine z dro-
go na zaporne kazni že ob-
sojeni v Avstriji, Gavrić in 
Stojnić, ki sta krivdo prizna-
la, pa v Kranju: Gavrić je mo-
ral za zapahe za tri leta, Stoj-
nić še za poldrugo leto dlje. 
Sojenje Pejiću se je zavleklo, 
saj se je več let izmikal slo-
venskim organom pregona. 
Zanj je bil izdan tudi evrop-
ski nalog za prijetje in pre-
dajo, Europol pa ga je de-
cembra 2016 celo uvrstil na 
poseben adventni koledar, s 
katerim so v ospredje pos-
tavili najbolj iskane ubež-
nike v Evropi. Tovrstno is-
kanje ni obrodilo sadu, je 
pa Tržičana kasneje zaradi 
vloma prijela nemška poli-
cija, konec lanskega leta pa 
so ga Nemci po prestanem 

zaporu predali slovenskim 
policistom. 

Tožilka Primožičeva je v 
zaključni besedi kazenskega 
postopka zoper Pejića oceni-
la, da je tožilstvu uspelo pre-
pričljivo dokazati obtoženče-
vo vpletenost v organizira-
no preprodajo droge na se-
verno stran Karavank. To ve-
lja tudi za njegovo sodelova-
nje pri organizaciji prevoza 
kilograma heroina 4. marca 
2015 v Celovec, kjer je drogo 
navidezno odkupil avstrijski 
tajni policijski delavec. Za-
govornik Šarabon je na dru-
gi strani menil, da so obtožbe 
tožilstva ostale le pri domne-
vah, ki niso bile dokazane v 
zadostni meri. Pejić pa je ob 
koncu dokaznega postopka 
znova zatrdil, da ni kriv. »Da 
me obsodite zato, ker sem se 

družil z napačnimi ljudmi in 
sem z njimi užival drogo, pa 
se mi ne zdi pošteno. V vsa-
kem primeru mi je za pre-
tekla dejanja žal,« je pouda-
ril. 

Sodnica Polona Kukovec je 
ob razglasitvi obsodilne sod-
be pojasnila, da je v obtožnici 
ohranila le tista kazniva deja-
nja, ki so bila nedvomno do-
kazana, predvsem s prisluhi 
in ugotovitvami tajnega opa-
zovanja. Mednje sodi tudi or-
ganizacija prevoza kilogra-
ma heroina v Celovec 4. mar-
ca 2015. »Sodišče nedvomno 
zaključuje, da ste imeli orga-
nizatorsko vlogo pri tem pre-
vozu,« je poudarila. Glede iz-
rečene sankcije pet let zapo-
ra je dejala, da gre za zakon-
ski minimum (za očitano ka-
znivo dejanje je predpisana 
kazen od pet do petnajst let 
zapora), pod katerega sodišče 
ne more iti, če ne najde omi-
litvenih okoliščin.   

Omenjena kriminalna 
združba naj bi iz Ljubljane 
v Celovec več let dostavlja-
la večje količine droge. Go-
renjski in koroški policisti 
so osumljence na obeh stra-
neh državne meje aretirali ju-
lija 2015, ko so izvedli sedem-
najst hišnih preiskav, pri tem 
pa zasegli tudi nekaj droge. V 
celotni preiskavi so gorenj-
ski kriminalisti obravnava-
li devet oseb, ki naj bi storile 
najmanj 26 kaznivih dejanj s 
področja prepovedanih drog, 
avstrijski kriminalisti pa šti-
rideset oseb.

Tržičan zaradi droge v zapor
V Kranju so včeraj razglasili sodbo v kazenski zadevi zoper Tržičana Daliborja Pejića. Zaradi 
sodelovanja pri organiziranem tihotapljenju droge v Avstrijo bo moral za več let v zapor.  

Sodišče je Daliborju Pejiću zaradi begosumnosti podaljšalo 
pripor. / Foto: Simon Šubic



Ana Šubic

P
evka Tjaša Hrovat 
Steklasa iz Doba 
pri Domžalah in 
njen mož, glasbe-
nik Uroš Stekla-

sa, po rodu Kamničan, sta 
se pred dobrima dvema leto-
ma posvetila skupni glasbeni 
poti, pred tem pa sta se kali-
la predvsem na odrih naro-
dno-zabavne glasbe. Tja-
še se spomnimo kot pev-
ke v Ansamblu Jureta Zaj-
ca, Uroš pa je bil kitarist pri 
Ognjenih muzikantih. Leta 
2015 je med njima preskočila 
iskrica, leta 2017 pa sta mlada 
zaljubljenca predstavila svojo 
prvo pesem Boš znal naprej 
me ljubiti. Čudovita Balada 
je tudi ena od trinajstih pes-
mi na njunem sveže izdanem 
prvem albumu Doza roman-
tike. 

Glasbenika, ki delujeta pod 
imenom Uroš in Tjaša, sta 
se ustvarjanja albuma lotila 
na precej drugačen način – s 
pomočjo zbiranja sredstev na 
spletni platformi za množič-
no financiranje Adrifund. Na 
to idejo sta prišla, ko sta dela-
la oceno stroškov, poveza-
nih z albumom, poleg pa sta 
se prav v tistem času lotila še 
urejanja novega stanovanja v 
Tjašini domači hiši. »Nekako 
se je nabralo preveč stroškov. 
Takrat sva se spomnila, da bi 
se albuma lahko lotila v obrat-
nem vrstnem redu – da ga lah-
ko ljudje kupijo, še preden je 
posnet, s tem pa nama omo-
gočijo osnovni kapital, da lah-
ko začneva s snemanjem. Cilj 
je bil doseči deset tisoč evrov, 
čeprav sva že takrat vedela, 
da bodo stroški precej višji, a 
ta cilj se nama je zdel doseg-
ljiv. Imava najboljšo publiko 

na svetu in ne le, da smo cilj 
dosegli, še celo presegli smo 
ga,« sta poudarila Uroš in 
Tjaša. S projektom Album 
v obratnem vrstnem redu 
sta zbrala dobrih enajst tisoč 
evrov, ki jih je prispevalo 327 
podpornikov.

»Album je dejansko ena 
velika doza romantike. Na 
njem je trinajst pesmi, od 
tega šest še nikoli slišanih. 
Je zelo raznolik, avtor velike 
večine pesmi pa je Uroš,« sta 
povedala. Prepričana sta, da 
prav to doda vrednost njunim 
skladbam, saj v to, kar pojeta, 
res verjameta. Tjašina najlju-
bša skladba je sicer Ne dam, 
saj je, kot pravi, zelo čutna, 
Uroš pa se ne more odločiti, 
katera mu je najbolj všeč, saj 
mu je vsak dan kakšna dru-
ga. Na album sta uvrstila tudi 
skladbo Odgovor že poznaš, 
ki sta jo predstavila predlani 

na Slovenski popevki, in gan-
ljivo Pesem za mami, ki jo 
je Tjaša posvetila svoji mate-
ri, ki je letos izgubila boj z 
rakom. 

Z odzivi na album, ki sta ga 
izdala na zgoščenki in tudi na 
USB-ju, sta zelo zadovoljna. 
»Zanimanje poslušalcev je 
nad vsemi pričakovanji. Izid 
albuma sva želela pospremiti 
z velikim koncertom z glasbe-
no skupino, pa nama je koro-
na prekrižala načrte. Vseeno 
se nisva predala in tako sva 
minuli torek naredila vklop v 
živo na najini Facebook stra-
ni, kjer smo skupaj odšteva-
li do izida albuma. Zapela 
sva nekaj pesmi ter predsta-
vila album in ostale izdelke v 
najini spletni trgovini. Ob 19. 
uri je nato toliko ljudi naen-
krat kliknilo na spletno stran, 
da se je sesula, in kar nekaj ur 
smo potrebovali, da smo jo 

vzpostavili nazaj. Naslednje 
jutro pa so se naročila vrsti-
la in kar štiri dni sva porabi-
la, da sva spakirala in vse pra-
vočasno odposlala. Zelo sva 
utrujena, a hkrati neizmerno 
ponosna in hvaležna, da ima-
va tako zveste poslušalce, še 
zlasti v teh časih, ki za glas-
benike niso najbolj prijazni.« 
Čeprav sta še povsem okupi-
rana z Dozo romantike, pa 
Uroš že pridno ustvarja nove 
pesmi, ki bodo v prihodnosti 
zagotovo našle mesto na nju-
nem naslednjem albumu. 

Nedavno sta sicer končala 
tudi njun drugi projekt – sta-
novanje, tako da je pred nji-
ma prvi praznični december 
v novem domu. Zaradi pre-
povedi zbiranja in koncertov 
ga bosta verjetno v miru pre-
živela doma. Težko že čakata, 
da bosta spet lahko nastopala. 
V preteklosti sta kot duet obo-
gatila mnogo poročnih obre-
dov in svatb. Zelo sta počaš-
čena, da ju mladoporočenci 
tako lepo sprejemajo; včasih 
so nekateri celo pripravljeni 
spremeniti datum poroke, da 
jima lahko pojeta. Mikajo pa 
ju tudi večji odri. »Ta želja v 
nama tli že dlje časa in komaj 
čakava, da jo bova uresničila, 
ko bodo koncerti spet dovol-
jeni.« 

Uroš in Tjaša imata sicer 
poleg glasbe še nekaj zani-
mivih skupnih točk. Že rodi-
la sta se na isti dan: 26. juni-
ja 1994, Tjaša je učiteljica 
na šoli za otroke s posebni-
mi potrebami, Uroš pa dela z 
odraslimi s posebnimi potre-
bami v varstveno-delovnem 
centru. Oba tudi sinhronizi-
rata risanke in rada potuje-
ta. »Delo in interesi se nama 
res neverjetno ujemajo. Naj-
brž nama gre zato tako dob-
ro,« sta še dodala.

VELIKA DOZA ROMANTIKE
Glasbeni duet, ki ga sestavljata zakonca Uroš Steklasa in Tjaša Hrovat Steklasa, predstavlja prvi album 
Doza romantike. Denar za snemanje sta zbrala na spletni platformi za množično financiranje. 

Glasbeni duet Uroš in Tjaša / Foto: osebni arhiv

Duet Maraaya, ki ga sestavljata Aleš Vovk - Raay, po rodu Jese-
ničan, in njegova žena Marjetka Vovk, je po singlu Obujem 
nove čevlje na radijske valove poslal moderno, čustveno in 
čutno balado z naslovom Drevo. »Prihajajo meseci, ko so 
na prvem mestu medsebojna povezanost, družina in ljube-
zen, zato se nama je Drevo zdelo prava izbira za naslednjo 
pesem,« je povedala Marjetka in dodala, da je besedilo posve-
tila sinovoma Vidu in Oskarju. Navdih za besedilo je sicer 
črpala iz svoje življenjske zgodbe. »Malo je skladb v popu, ki 
se lotevajo nekoliko drugačnih tematik, zato sem vesela, da 
sva ustvarila Drevo. Želiva si, da se dotakne vseh, ki jim dru-
žina pomeni toliko kot nama,« je dodala. Izdala sta tudi vide-
ospot, ki zgodbo nove balade pospremi s čustvenimi prizori 
družin njunih najbližjih prijateljev. »K sodelovanju sva pova-
bila družine, ki so del najinega življenja, najinih prijateljev, 
najinih najbližjih. Med drugim so v videu vsi moji najbližji, 
obe sestri, brat, starši. Za to sva se odločila, ker sva si zaželela 
pravih trenutkov ljubezni, ne igranega videa,« je o videospotu 
povedal Raay.

Maraaya predstavlja balado Drevo

Marjetka in Raay sta balado posvetila svojima sinovoma 
Vidu in Oskarju. 

V Tednu Karitas, ki poteka med 23. in 29. novembrom, 
bo Slovenska karitas v sodelovanju z RTV Slovenija pri-
redila jubilejni 30. dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo 
jutri, 25. novembra, ob 20. uri z neposrednim prenosom 
na prvih programih TV Slovenija in Radia Slovenija ter 
Radiu Ognjišče. Koncert bo letos z manjšim številom 
glasbenikov potekal v Studiu 1 RTV Slovenija. Nastopili 
bodo: Alenka Godec, Simona Vodopivec Franko, Dam-
jana Golavšek, Nuška Drašček in Gašper Rifelj, koncert 
pa bosta povezovala Bernarda Žarn in Jure Sešek. Kot so 
sporočili organizatorji, bo dobrodelni koncert namenjen 
20 tisoč družinam v stiski, ki na Karitas prejemajo pomoč 
s hrano, plačilom položnic, plačilom ogrevanja in higien-
skimi pripomočki. 

Jubilejni koncert Klic dobrote

Koncert bosta povezovala Bernarda Žarn in Jure Sešek.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Muca prede
svoje sanje
in jaz se včasih
ujamem vanje.

Bela je
in pisana.
Vsakič je
navihana.

Miška
se ji skrije
in ona vse moči
navije,
da jo ujame
in igra
se svojo igro.

Pije mleko,
rada se 
sladka
in mene
najrajši ima.

Anja

Muca

PESMI MLADIH

Alenka Brun

M
atjaž Erzar 
se podpisu-
je tudi pod 
knjigo z nas-
lovom Divja-

čina. Lovec je od leta 1979, 
k pisanju knjige pa ga je še 
posebno spodbudilo, ko je 
po različnih kuhinjah vide-
val divjačino, ki pa ni »zna-
la« najti poti na krožnik 
kot specialiteta. V knjigi je 
zapisal tudi tisto, kar rad 
danes pove svojim slušatel-
jem: da je končni okus jedi 

odvisen od celotnega posto-
pka ravnanja z divjačinskim 
mesom – od odstrela, zore-
nja, izkoževanja in razseka 
mesa do postrežbe jedi na 
krožniku. Veliko pozornosti 
Matjaž nameni tudi higieni 
ter poudarja, da je meso div-
jadi, ki je uplenjena v nara-
vi, zelo zdravo živilo in dob-
ra protiutež današnji prede-
lani in hitri hrani.

Knjigo je spisal pred 15 leti. 
Pove še en razlog, zakaj se je 
je lotil. Pred leti je bilo nam-
reč mogoče najti le kakih 
dvajset ali trideset recep-
tov za pripravo divjačine. 

Medtem ko je raziskoval, je 
še sam našel kakšnega in mu 
dodal svoj »prizvok«. V tistih 
časih je lahko v nekem obdo-
bju gostom postregel tudi 26 
vrst divjačine. »Takrat je bilo 
to še dovoljeno,« doda.

V knjigi na primer zasle-
dimo tudi recept za poljske-
ga zajca s pivom. Takole gre: 
Za šest oseb potrebujete ene-
ga večjega zajca, 20 dag suhe 
slanine, dve čebuli, koreni-
no peteršilja, dva rdeča kore-
na, pekoč feferon, rožmarin, 
sol, poper, dva dl kisle sme-
tane, 400 ml piva, dva krom-
pirja, za noževo konico žaj-
blja. Divjega zajca, ki je odrt 
visel nekaj dni na hladnem, 
operemo in dobro obrišemo. 
Razrežemo ga na 12 delov, 
ki jih natremo s soljo in pop-
rom ter na vroči masti enako-
merno opečemo z vseh stra-
ni. Pečeno meso postavimo v 
drugo posodo in pokrito pus-
timo na toplem. Suho slani-
no razrežemo na kocke, prav 
tako čebulo in vse skupaj 
pražimo. Dodamo naribano 
korenje in peteršiljevo kore-
nino, čajno žličko paradiž-
nikove mezge in zalijemo s 
pivom ter posodo pokrijemo. 

Olupljen surov krompir 
naribamo, dodamo k mesu 
in dušimo naprej. Dodamo 
še sesekljan peteršilj in dru-
ge začimbe. Zalijemo z juho 
in dušimo, dokler meso ni 
mehko. Ker krompir vsebuje 
škrob, bo jed ravno prav gos-
tljata. Meso zložimo na kro-
žnik, omaki dodamo kislo 
smetano in po potrebi izpol-
nimo okus. Zajca postreže-
mo z dušenim rižem, ki smo 
mu primešali žilico žafrani-
ke in košček masla.

V Erzarjevi knjigi lahko 
najdete tudi recepte za mor-
da ne ravno vsakdanjo »upo-
rabo«. V njej so se na meni-
ju tako znašli na primer tudi 
svizec, damjak, polh, jazbec 
in divji golob. V njej lahko 
preberete tudi, kako pripra-
viti divjačinsko drobovino, 
izveste, katere začimbe in 
dišavnice so nujno potrebne 
za pripravo okusne divjačin-
ske jedi in še in še.

Še pred jesenskimi ukrepi 
za zamejitev širjenja nove-
ga koronavirusa pa je Mat-
jaž Erzar na pobudo Anke 
Peljhan, začetnice projekta 
Kuhna pa to, pripravil izob-
raževalno delavnico interne 

narave, ki je potekala v skla-
du s priporočili, ukrepi in 
določili NIJZ ter seveda z 
dovoljenim številom udele-
žencev. Na delavnici sta na 
mizo prispela tudi dva kro-
žnika. Na prvem so bili na 
sopari kuhan kruh z rdečo 
papriko in kurkumo, klo-
basa divjega pujska, medve-
dov pršut, jelenova salama, 

jetrna jelenova in gobo-
va pašteta, maslo, koprc in 
kapucinka. Na drugem pa 
sta bila jagnječja zarebrnica 
in muflonov hrbet, ob njiju 
pa omaka iz črne trobente, 
sirovi štruklji in rdeče zelje, 
dve vrsti domačega korena, 
žižula, kuhana v belem vinu, 
ter hruška pituralka, kuhana 
v refošku. (Se nadaljuje)

KNJIGA, KOŽARICE IN ŠE KAJ (2)

Klobasa divjega pujska, medvedov pršut, jelenova salama, 
jetrna jelenova in gobova pašteta, maslo, koprc, kapucinka

Jagnječja zarebrnica, muflonov hrbet, omaka iz črne 
trobente, sirovi štruklji in rdeče zelje, dve vrsti domačega 
korena, žižula, kuhana v belem vinu, ter hruška pituralka, 
kuhana v refošku

Mateja Rant

U
nikatnih punčk 
iz cunj, ki jih 
za Unicef izde-
lujejo prostovo-
ljci po vsej Slo-

veniji, se ne bodo razveseli-
li le otroci, ki jih bodo preje-
li za darilo, ampak tudi otro-
ci iz držav v razvoju, ki bodo 
s tem dobili možnost ceplje-
nja proti šestim nalezljivim 
otroškim boleznim – davici, 

ošpicam, oslovskemu kaš-
lju, otroški paralizi, tuber-
kulozi in tetanusu. Z dona-
cijo v višini dvajset evrov, 
kolikor stane cepljenje ene-
ga otroka proti šestim nalez-
ljivim boleznim, tako posa-
meznik prejme ročno izde-
lano punčko in reši otroško 
življenje.

V projekt izdelovanja uni-
katnih punčk iz cunj se v Slo-
veniji vključujejo vse gene-
racije – od otrok, ki punčke 
ustvarjajo v vrtcih in šolah, 
do najstarejših v okviru 
domov za starejše in upoko-
jenskih društev. »Zato ima 
projekt pomembno vlogo 
tudi pri povezovanju razli-
čnih generacij,« poudarjajo 
pri Unicefu Slovenija. Obe-
nem s projektom Punčka iz 
cunj spodbujajo spletanje 
prijateljskih vezi med izde-
lovalci in posvojitelji punčk. 
»Vsaka punčka ima osebno 
izkaznico z informacijami, 
kdo in kje jo je izdelal, ter 
dopisnico s podatki izdelo-
valca. Posvojitelj z dopisnico 

izdelovalcu punčke sporo-
či, kje je punčka našla nov 
dom, po navadi pa dodajo 
tudi kakšno lepo misel,« je 
razložila Maja Mikuž iz Uni-
cefa Slovenija in dodala, da 
je to tudi edino plačilo izde-
lovalcem za njihove punčke. 
»Dopisnice prihajajo z vsega 
sveta, kar jim veliko pome-
ni.« Med skupinami pros-
tovoljcev, ki izdelujejo pun-
čke, jih je kar nekaj tudi z 
Gorenjskega. Izdelujejo jih 
v Domu upokojencev Kranj, 
Društvu upokojencev za Sel-
ško dolino in na Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje 
Lipa Domžale, pri projektu 
sodelujejo še številni vrtci in 
osnovne šole ter posamezni 
izdelovalci. Na Gorenjskem 
so punčke na voljo tudi v 
nekaterih poštnih enotah, in 
sicer v poštnih enotah 4101 
Kranj, 4260 Bled in 4280 
Kranjska Gora.

Projekt Punčka iz cunj 
v Sloveniji poteka od leta 
2003, v tem času pa so 
po besedah Maje Mikuž 

omogočili cepljenje že sko-
raj dvajset tisoč otrokom v 
državah v razvoju. Zaradi 
bolezni, ki bi jih lahko prep-
rečili s cepljenjem, sicer vsa-
ko leto umre približno 1,5 
milijona otrok – trije vsako 
minuto, ob tem opozarjajo 
na Unicefu.

UNIKATNO DARILO
Bližajo se decembrska obdarovanja in zelo lepo darilo so lahko tudi 
Unicefove punčke iz cunj, ki poleg tega, da razveselijo obdarovance, tudi 
rešujejo življenja.   

Punčka Doma upokojencev 
Kranj / Foto: arhiv Unicefa

Punčka Društva 
upokojencev za Selško 
dolino / Foto: arhiv Unicefa

Punčka Univerze za tretje 
življenjsko obdobje Lipa 
Domžale / Foto: arhiv Unicefa

Prikupna pesmica. Imeti žival za prijatelja je nekaj 
najlepšega. Tako imaš ob sebi vedno nekoga, ki mu 
zaupaš, in veš, da te ima tudi on rad. Veselim se vaših 
pesmi. 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. 

Na Jesenicah sta se 18. novembra 2020 poročila Nejc 
Iskra in Meltem Cirdi.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 21 
otrok, od tega 12 dečkov in 9 deklic. Najlažji in najtežji sta 
bila dečka, in sicer je prvi tehtal 2930, drugi pa 4450 gra-
mov. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 9 novorojenčkov 
– 4 deklice in 5 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
3110 gramov, najtežji pa deček, ki je tehtal 4220 gramov.

Novorojenčki
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Rešitev:»Marjetica 83«
Tanja, zopet se obračam na 
vas, ker ste res superca. Pono-
vno me zanima malo situaci-
ja s tem moškim. Kdaj se kaj 
začne dogajati med nama ter 
kako bo v prihodnosti z nama? 
Priznam, da ne upam naredi-
ti nobenih prvih korakov, sem 
nesamozavestna. Upam, da 
je še upanje, prosim za vpo-
gled. Iskrena vam hvala za vse 
ter lepe decembrske praznike. 
Najprej hvala za lepe in pri-
jazne besede. Veste, kako 
pravijo: na tiste res prave 
stvari je vredno počakati. 
Nič hudega, če se med vama 
odvija vse bolj počasi. Čus-
tva so obojestranska in slej 
ko prej pride do ljubezni in 
partnerstva. Začeti mora-
te verjeti vase in s tem vam 
bo zrasla tudi samozavest. 
Imate vse pogoje, morate jih 
le izkoristiti. Na neki način 

on čaka, da vi naredite prve 
korake, saj tudi on nima pra-
ve vere vase. Še v tem letu, 
čeprav ni ostalo več veliko 
časa, pride do premikov in 
lepih sprememb. Seveda je 
upanje, še več kot to, začelo 
se bo dogajati in odvijati v 
pravo smer. Tudi vam že vna-
prej lepe praznike. Srečno.

»Ljubezen«
Zanima me za hčerko in nje-
nega fanta. Se mi zdi, da ni 
napačen fant, problem sta 
njegova mati in očim. Se kdaj 
spremenita? Zanima me, ali 
ostaneta skupaj in kako jima 
kaže zdravje.
Sprašujete me za hčerko, 
podatke pa ste dali svoje. 
Drugič, ko sprašujete za svoje 
domače, potrebujem podat-
ke tistih, za katere me spra-
šujete. Vaša hči ima svojo 
usodo oziroma življenje. Kot 

vidim, se imata s fantom rada 
in nameravata skupaj zgraditi 
prihodnost. Fant se v svojem 
domu ne počuti dobro in želi 
si oditi iz tega okolja. Njego-
vi starši so zelo samosvoji in 
ne bodo se spremenili, saj so 
trdno prepričani v svoj prav. 
Hči in fant sta zdrava in tako 
tudi ostane. Lep pozdrav.

»Služba«
Pozdravljeni, draga Tanja, 
hčerka se je že obrnila na vas 
in vaš odgovor ji je bil v veliko 
pomoč pri reševanju njene-
ga problema. Zanima me za 
njeno službo in ljubezen. Vse 
tri se veselimo vaših odgovo-
rov. Želim vam vse dobro na 
vseh področjih in da bi še dol-
go ostala naša svetla lučka v 
tunelu.
Usode se nikoli ne da pre-
hitevati. Ko mi po vsej sili 
hočemo na desno stran, 

nas življenje obrne v levo in 
obratno. Res si vsak od nas 
kuje svojo srečo in so odlo-
čitve samo naše, a vedno 
pride pravi trenutek sam od 
sebe. In na to, kdaj pride, ne 
moremo vplivati. Vašo hčer 
zagotovo čaka nov partner, 
pogled v karte potrjuje, da se 
to zgodi še v tem letu. In čep-
rav bi se morda zgodilo mal-
ce kasneje, ne bo nič narobe. 
Še vedno sem enakega mne-
nja: spoznata se prek prijate-
ljev oziroma sosedov. Ne bo 
načrtovano. Kot vse bo tudi 
to namenjeno. Glede službe 
trenutno nima najboljšega 
obdobja, ampak se sčasoma 
uredi. Kasneje vidim novo, 
veliko boljšo službo, saj s 
tem, kar je imela in ima tre-
nutno, ni zadovoljna in ji vza-
me veliko energije. Vredna je 
veliko več. Tudi jaz vam vsem 
želim vse lepo in dobro.

Ana Šubic

R
adio Gorenc bo 
v nedeljo, 29. 
novembra, praz-
noval 58. rojstni 
dan. Tega bodo 

tudi letos pospremili z dobro 
glasbo in finalom izbora Naj 
polke Gorenca, a bo dogajan-
je zaradi trenutnih epidemi-
oloških razmer potekalo vir-
tualno. »Potrudili se bomo, 
da bo 'fajn'. Vsega bo dovolj, 
tudi viž – tistih, ki nas dvi-
gnejo. Veseli bomo družbe 
občinstva, pa čeprav na dru-
gačen način. Svet potrebuje 
pozitivnost, upanje v boljši 
jutri, nasmeh in seveda lju-
bezen. Na frekvencah Radia 
Gorenc bo v nedeljo tega obi-
lo: od 9. ure dalje v etru in 
preko Facebook strani v sli-
ki. Z nami bodo praznova-
li Ansambel Saša Avsenika, 
Kvatropirci, skupina Har-
monk'n'Roll in trije finalis-
ti Naj polke Gorenca 2020: 
Raubarji, Trio Utrip in Pri-
srčniki,« je napovedala vod-
ja projekta Naj polka Goren-
ca Urša Mlakar in dodala, 
da bodo vsi nastopajoči na 
ta dan z njimi na daljavo. V 
studiu bo samo radijska eki-
pa, ki pa se bo menjavala.

Razglasitev zmagovalne 
polke bo potekala ob 12. uri. 
Glasovanje je sicer že konča-
no. Po besedah Mlakarjeve je 
bilo letos število prijavljenih 

polk ogromno, zato je komi-
sija pri izboru sedmih, ki so 
prišle v prvi krog glasovan-
ja, imela težko delo. V dru-
gem krogu sta nato izpadli 
dve polki z najmanj glasovi 
poslušalcev, tretji krog pa je 
prinesel že omenjene finali-
ste. Skladbe, ki se poteguje-
jo za naziv naj polka Goren-
ca, so Tako posebna v izve-
dbi Raubarjev s sedežem v 
Poljanski dolini, Prekratka, 
s katero se predstavlja Trio 
Utrip iz okolice Ljubljane, 

in Vedno, ko objame me šta-
jerskega ansambla Prisrčni-
ki. Glavna nagrada, ki se je 
bo razveselil letošnji zmago-
valec, je videospot v vredno-
sti 1500 evrov.

V tednu praznovanja roj-
stnega dne so pripravili 
tudi Karaoke Himne Radia 
Gorenc, na katere se lahko 
poslušalci prijavijo do vključ-
no petka preko SMS-s na 031 
33 22 11. Komisija, v kateri so 
Sašo Avsenik, Nuša Deren-
da, Manca Špik, Jure Jaklič 
(Kvatropirci) in Boštjan 
Kokalj (Harmonk'n'Roll), bo 
prejela posnetke poslušalcev, 
ki bodo odpeli refren sklad-
be Himna Radia Gorenc in 
jih ocenila. Nagrajenca oz. 
nagrajenko karaok bodo raz-
glasili na dan praznovanja.

Izdelali adventni venec za 
okrasitev Vatikana

Na Radiu Gorenc so se 
pred kratkim na povabilo pri-
znane floristke Sabine Šegu-
la iz Radovljice pridružili 
številnim prostovoljcem pri 
izdelavi adventnih vencev, 
ki bodo del slovenske okrasi-
tve Vatikana. Izdelovali so jih 
na daljavo preko Zoom dela-
vnice, v imenu Radia Gorenc 
pa ga je izdelala namestni-
ca odgovorne urednice Maja 
Tekavec. Očitno se je pri tem 
izkazala, saj ji je Šegulova 
sporočila, da je venec čudo-
vit in da ne potrebuje poprav-
kov. »Na Radiu Gorenc smo 
ponosni, da smo lahko del 
te čudovite zgodbe in da se 
bodo naše frekvence 'slišale' 
tudi v Vatikan,« je poudarila 
Maja Tekavec.

DRUŽILI SE BODO VIRTUALNO
Na Radiu Gorenc se pripravljajo na 58. rojstni dan in finale Naj polke Gorenca, ki bosta potekala to 
nedeljo v virtualni izvedbi. V okviru praznovanja te dni že potekajo karaoke.    

Lani je naziv naj polka Gorenca osvojila Ljubezen je lepa 
kamniškega ansambla Viharnik. / Foto: Alenka Brun

Adventni venec Radia Gorenc je izdelala namestnica 
odgovorne urednice Maja Tekavec. / Foto: arhiv Radia Gorenc

Nad vencem izpod rok sodelavke Maje Tekavec sta bila 
navdušena tudi tehnika Gašper Seljak in Tim Mlakar. 

Finalisti Naj polke 
Gorenca 2020 so 
Raubarji (Tako posebna), 
Trio Utrip (Prekratka) 
in Prisrčniki (Vedno, ko 
objame me).
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_24. 11. 2020

1. in 2. nagrada: knjiga, 3. nagrada: zgoščenka Tanje 
Zajc Zupan in Hermine Matjašič

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in  
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 9. decembra  
2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali,  
da letos podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir.  
To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav 
pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, 
pač pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna 
in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali nam 
pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj bomo 
poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste določili 
vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno naročnino, 
saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se 
ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na obisk 
prihajal tudi v času krize.



21Gorenjski glas
torek, 24. novembra 2020 NASVETI info@g-glas.si

n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Rdeče zelje vedno ozko narežemo ali naribamo, včasih blanši-
ramo. Iz njega lahko pripravimo priloge in solate, ki se podajo 
k vsem vrstam mesa in k določeni morski hrani. Kombiniramo 
ga lahko z različnimi začimbami in raznovrstnim sadjem.

Rdeče zelje s kozicami in špinačo

Potrebujemo 500 g rdečega zelja, sol, 200 g špinače, 500 g kozic, 
rdeč poper, sok 1 limone, 100 g mesnate slanine, 2 žlici orehovega 
olja, 3 žlice balzamičnega kisa in maslo.
Rdeče zelje očistimo, operemo in narežemo na ozke rezance. 
Primešamo jim sol in jih stresemo v cedilo. Špinačo operemo, 
očistimo in odcedimo. V ponvi segrejemo orehovo olje, nanj 
stresemo na kocke narezano slanino in pražimo, da postanejo 
hrustljave. Zalijemo jih z balzamičnim kisom in stalno mešamo. 
Odcejene špinačne liste in zeljne rezance naložimo na krožnike 
in prelijemo z vročim prelivom. Kozice splaknemo pod vodo 
in popivnamo. Malo jih posolimo, popramo in pokapamo z 
limoninim sokom. V ponvi raztopimo maslo in na zmernem 
ognju dobri 2 minuti pečemo kozice, z vsake strani malo. Na 
zelje, špinačo in polivko nazadnje damo še vroče pečene kozice.

Rdeče zelje z grozdjem

Potrebujemo 1 kg rdečega zelja, 40 g masla, 1 cimetovo palčko, 
2 klinčka, 100 ml merlota, 3 žlice rdečega vinskega kisa, 125 ml 
grozdnega soka, 500 g svetlega grozdja, sol in poper.
Rdeče zelje očistimo, operemo in narežemo na četrtine. Kocen 
izrežemo, četrtine pa narežemo na ozke rezance. V kozici 
razpustimo maslo, dodamo zelje in prepražimo. Dodamo ci-
metovo palčko, klinčka, merlot, kis in grozdni sok. Zmešamo, 
zavremo in v pokriti kozici 50 minut dušimo na nizki vročini. 
Medtem grozdne jagode operemo, razpolovimo in odstrani-
mo peške. Deset minut pred koncem kuhanja zelju dodamo 
grozdje. Kuhano jed solimo in popramo. Prilogo lahko ponu-
dimo k pečenim puranjim ali piščančjim prsim.

Solata iz rdečega zelja z orehi

Potrebujemo 400 g rdečega zelja, sol, 2 žlici balzamičnega kisa, 
6 žlic olivnega olja, poper, 75 g orehovih jedrc, 50 g parmezana, 
timijan in 4 žice kisle smetane.
Rdeče zelje naribamo na rezance in malo posolimo. Kis, olje in 
poper zmešamo v preliv, ga zlijemo na zelje in počakamo 30 
minut, da se prepoji. Parmezan nastrgamo na tanke ostružke, 
50 g orehov grobo sesekljamo, timijan pa oplaknemo, obri-
šemo in listke potrgamo s stebelc. Rdeče zelje razdelimo na 
štiri krožnike. Na vsako porcijo damo žlico kisle smetane, 
sesekljane orehe in parmezan. Okrasimo s preostalimi orehi 
in timijanom.

Rdeče zelje na vašem vrtu

Rdeče zelje potrebuje veliko svetlobe, enakomerno zalivanje in 
hranilna tla. Na vrtu lahko ostane do prve pozebe. Obranega 
lahko do 5 mesecev hranimo v hladnem prostoru.

Popestrimo si večer s peko piškotov
Temni in mrzli popoldne-

vi oziroma večeri. Če ne z 
drugim, si jih lahko pope-
strimo vsaj s peko piškotov. 

Za pripravo krhkih koko-
sovih piškotov potrebujemo: 
200 g kokosove moke, 130 g 
pšenične moke, 1 prašek za 
pripravo vaniljevega pudin-
ga, 1 večje jajce, 150 g mas-
la, 100 g mletega sladkorja, 
1 pecilni prašek, ščep soli, lu-
pinica ene limone.

Skupaj zmešamo kokoso-
vo moko, pšenično moko, 
vaniljev puding, sladkor, 
pecilni prašek, sol in limo-
nino lupinico. Dodamo na 
kocke narezano maslo in 
ga z rokami na grobo vtre-
mo v suhe sestavine. Na 
koncu dodamo še jajce in 

vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Testo naj počiva v hla-
dilniku 30 minut. Nato iz te-
sta oblikujemo za oreh veli-
ke kroglice in jih polagamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. Pečemo v pečici, se-
greti na 180 °C, od 10 do 15 
minut oziroma toliko časa, 
da piškoti dobijo zlato rja-
vo barvo.

Za pripravo rezanih piško-
tov z marmelado potrebuje-
mo: 350 g moke, 1 prašek za 
vaniljev puding, 120 g mle-
tega sladkorja, 1 vanilin slad-
kor, 200 g masla, 1 pecilni 
prašek, limonino lupinico, 
1 večje jajce, ščep soli, nekaj 
žlic sadne marmelade.

Skupaj zmešamo moko, 
prašek za vaniljev puding, 

mleti sladkor, vaniljev slad-
kor, pecilni prašek, limo-
nino lupinico in sol. Doda-
mo na kocke narezano mas-
lo in ga z rokami na grobo 
vtremo v suhe sestavine. Na 
koncu dodamo še jajce in 
vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Testo naj počiva v hla-
dilniku 30 minut. Nato  te-
sto razdelimo na 4 dele in 

iz vsakega dela oblikuje-
mo dolg in debelejši sva-
ljek (visok naj bo približno 
dva centimetra). Vsak sva-
ljek po vrhu sploščimo s po-
močjo valjarja, tako da dobi-
mo dolge in debelejše pra-
vokotnike. Po sredini s po-
močjo ročaja kuhalnice na-
redimo vdolbino. Tako obli-
kovano testo prestavimo na 

pekač, prekrit s peki papir-
jem. V vdolbino nadevamo 
marmelado. Pekač postavi-
mo v pečico, ogreto na 180 
°C, za 20 minut. Ko je še to-
plo, razrežemo za centime-
ter široke piškote. 

Nasvet: Vaniljev puding 
v piškotih poskrbi za ču-
dovito aromo in krhko te-
ksturo.

Mojca Logar

Zahvaljujoč koroni še vedno 
odkrivam gore, smeri, hribe, ki 
so v neposredni bližini doma in 
jih nisem še nikoli obiskala niti 
slišala zanje. 

Izhodišče za tokratno pot je 
Možjanca. Sledite oznakam 
tovorne poti, ki vas vodi po 
lepi mirni in osončeni strani 
nad dolino Kokre. Danes sem 
naznanila, da lahko na celotni 
poti vidite štiri različne pogle-
de na okolico. Prvi je z Mož-
jance. Odpre se vam pogled 
na Kranjsko polje, v daljavi je 
Škofja Loka. Šmarjetna gora je 
umaknjena precej v desno smer, 
kar me vedno znova preseneti. 
V daljavi so Julijci s Triglavom, 
Jelovica, Ratitovec, Škofjelo-
ški hribi. Pot nadaljujemo po 
oznakah in tik pod vrhom 
Skutmana je drugo čudovito 
razgledišče. Gledamo dolino 
Spodnje Kokre, izstopa grad 
Turn, lepo se vidita Lovrenc 
in Bašelj. V daljavi so ravno 
tako Julijci s Triglavom, Stor-
žič vidimo le v njegovi zgornji 
špički. Prvič sem bila tukaj. Ko 
smo na sedlu proti Skutmanu, 
se odpre tretji veličastni pogled 
na Grintavec, Kočno in Kal-
ški greben. Pred nami je torej 
ostenje Grintavcev, pod nami 
pa dolina Kokre pri cerkvi. Sa-
motne kmetije se razprostirajo 
nad obema rečnima bregovo-
ma visoko v hrib. Spomnim 
se, da smo pred mnogimi leti 
pri kmetiji Roblek srečali gos-
poda na mopedu. Peljal se je 
na Krvavec. Globoko smo bili 
začudeni, ko je povedal, da je 
na Krvavcu semanji dan, pa 
gre v vas, v planinsko kočo pri 
Rozki. Tedaj se nam je zde-
lo to nenavadno, danes pa bi 
jaz naredila enako, le moped 

bi zamenjala z električnim 
gorskim kolesom. Na poti od 
Skutmana na Kopo občudu-
jemo torej najlepši razgled na 
tej poti. Grintovci pred nami 
se bohotijo s svojimi ostenji in 
podoživljamo svoje pristope na 
Grintovec, Kočno in Greben. 
Kopa je najvišji vrh na naši 
poti, visok 1024 metrov. Spus-
timo se na sedlo Davovec, kjer 
moramo paziti na srečanje z 
gorskimi kolesarji. Celotna pot 
je primerna in označena tudi 
za gorske kolesarje, na sedlu 
pa je pohodnikov in kolesar-
jev največ, saj je tam križišče 
različnih poti in smeri. Kole-
sarji prav gotovo niso vajeni 
tolikšnega števila pohodnikov 
in obratno, zato previdnost ne 
bo odveč. Pot se spušča proti 
Štefanji gori, kjer pridemo do 
počivališča s klopco in opisno 
tablo. To je razgledišče številka 
štiri. Julijci so čisto na desni 
strani, pred nami se razprosti-
ra Ljubljanska kotlina z ven-
cem hribov v njenem zaledju. 
Na levi strani pogled seže že 
proti kamniškemu koncu. Tik 
pod nami je vas Štefanja Gora, 
kjer prvič zares opazim, da je 
hiš kar nekaj, v daljavi je cer-
kev sv. Štefana in naša prilju-
bljena točka pri Mežnarju. Z 
otroki smo bili neštetokrat na 
»Štefki«, vedno smo pristopali 
iz Adergasa ali Olševka. Tega 
panoramskega pogleda nisem 
videla še nikoli.  Krožno pot 
nadaljujemo nazaj po stari to-
vorni poti proti Možjanci. 

Štiri ure hodimo po soncu, 
listju, med drevesi, nad dolino 
Kokre, pod osrčjem Grintov-
cev, med Možjanco in Štefanjo 
goro. Čudovito.

Stara tovorna pot

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Včasih jo takoj prepoznamo, 
včasih se nam skriva pod raz-
ličnimi imeni, npr. melanho-
lija, slaba volja, brez energije, 
razpoloženjske težave, potr-
tost, pomanjkanje veselja … 
Pojavlja se celo pri otrocih, tudi 
mladostnikih, v odrasli dobi 
pa je bolj pogosta pri ženskah 
kot pri moških. Moški (v pov-
prečju) rešujejo lastne težave 
drugače in niti ne pustijo, da 
slaba razpoloženja pridejo na 
plano. Oni se rajši umaknejo 
v klet, v svojo garažo, poveča-
jo količino dela ali pa nagnejo 
kozarček več in odleže. Ženske 
(v povprečju) se potegnejo vase 
in razmišljajo, čutijo, ostaja-
jo same. Na razvoj depresije 
vplivajo tudi zunanji dejavni-
ki, npr. prekinitev ali močno 
zmanjšanje stikov med ljudmi, 
čemur smo priča v zadnjih 
mesecih. Lahko so vzroki tudi 
različni šoki, npr. nenadna 
izguba ljubljene osebe, ločitev. 
Glavni vzroki za ta boleča sta-
nja pa so v notranjosti trpečega 
človeka. Depresija vpliva na 
človekove misli, vedenje, čustva 
so spremenjena, v možganih 
se poruši ravnotežje kemičnih 
procesov, ki prenašajo infor-
macije med celicami. Zato je 
v hudih primerih nujen obisk 
zdravnika ali psihiatra.

Najhuje je, ko depresija 
vztraja dlje časa ali pa pridejo 
izredno hudi napadi depresije. 
Takrat takšni ljudje ne zmorejo 
in ne želijo komunicirati z dru-
gimi, ne morejo vstati iz poste-
lje, svet se jim je popolnoma se-
sul, vse je črno, ni upanja. Kdor 
ni bil tam doli, težko razume 
bolečino depresije. Ti ljudje pre-
mišljujejo, da niso nič vredni, 
nikomur niso mar, nihče jih 

ne razume. Imajo razboleli ču-
stveni svet – bolezenska žalost, 
ki kar vztraja, tesnoba, razoča-
ranja, pogosto so preplavljeni z 
občutki krivde in nemoči.

Verjetno je najboljša rešitev 
kombinacija ukrepov, ki rešu-
jejo posamezne vzroke. Naj 
se še tako čudno sliši, vendar 
si bo človek z depresijo najbolj 
pomagal, ko bo naredil majhen 
korak naprej – da bo vstal iz 
postelje in naredil nekaj kora-
kov po stanovanju, si pripravil 
zajtrk in pogledal skozi okno. 
V pomoč so mu lahko domači 
z zmerno podporo, da je pač 
nekaj treba storiti, čeprav ne 
more. Običajno nas prepričuje-
jo, da res ne morejo nič storiti. 
V redu, depresija res ne more 
storiti ničesar, ti pa ob moji 
pomoči lahko vstaneš in greva 
skupaj zajtrkovat. Zelo poma-
ga fizična aktivnost, skoraj je 
nujna za napredek. Greva na 
sprehod. Ne morem. V redu, 
depresija ne more iti, ti pa z 
mojo pomočjo lahko greš. Ure-
dila bova svoj vrt. Ne morem. V 
redu, depresija tega res ne more, 
ti pa boš zmogel meni držati lo-
pato, kot si jo že večkrat. Bova 
skupaj pogledala slike potovanj, 
otrok, vnukov. Me ne zanima. 
V redu, verjamem, da depresije 
tega ne zanima, midva bova pa 
obujala lepe spomine. 

Depresivni ljudje izražajo 
veliko različnih žalosti. Žal je 
pogosto res, da so doživeli og-
romno težkih trenutkov. Zelo 
pogosto imajo ti ljudje veliko 
potlačene jeze zaradi različnih 
krivic. Zavestna jeza jim bo 
tudi dala moč za spremembe.

Depresija

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Analitik-programer, m/ž (Žiri) 
Ključne naloge in odgovornosti: analiziranje zahtev, načrtovanje in implementacija 
novih rešitev, testiranje, spremljanje delovanja in vzdrževanje programske opreme, 
pripravljanje zahtevnih poročil in specifikacij ... Alpina, d. o. o., Žiri, Strojarska ulica 
2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 4. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir strojništva (dve delovni mesti), m/ž (Bohinjska Bistrica) 
Vsaj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj, znanje CAD- in 3D-modeliranja; nudimo 
delo v stabilnem podjetju z dobrimi medsebojnimi odnosi. Venturia, d. o. o., Ajdo-
vska cesta 2, 4264 Bohinjska Bistrica. Prijave zbiramo do 10. 12. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Čistilec, m/ž (Kranj) 
Čiščenje prostorov proizvodnega obrata (prostori proizvodnje, pisarne, gardero-
be). Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 4. 12. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni skrbnik gospodarskih družb, m/ž (Kranj) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 6/2. raven izobrazbe ali alternativno 6/1. ra-
ven. Obvezna znanja, lastnosti in kompetence, ki jih pričakujemo od vas, so: orga-
nizacijske sposobnosti, komunikativnost, zanesljivost, samostojnost, proaktivnost 
in samoiniciativnost, naravnanost na stranke, usmerjenost na rezultat. Nova Kredi-
tna banka Maribor, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 
29. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Planer mednarodnih prevozov, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti: optimizacija in planiranje mednarodnih prevozov s pogod-
benimi prevozniki ter spremljanje celotnega procesa prevoza od prevzema do do-
stave, iskanje rešitev v primeru, da dejanska izvedba prevoza ne poteka skladno s 
planom, spremljanje stroškov prevozov in zagotavljanje skladnosti teh z zakono-
dajo in vzpostavljenimi sistemi skladnosti in kontrol. Goodyear Dunlop Sava Tires, 
d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 11. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: pakiranje izdelkov, izvajanje avtokontrole, 4-izmensko delo 
v proizvodnji za brizganje plastike. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 20. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni računovodja, m/ž (Kranj) 
Iščemo izkušeno osebo za delo v računovodskem servisu. Nudimo urejeno delov-
no okolje v prijetnem kolektivu ter zaposlitev za nedoločen čas. Saldo plus, d. o. o., 
Vodopivčeva ulica 9, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 12. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Asistent generalnega direktorja, m/ž (Brnik) 
Delovno mesto zajema dnevno podporo generalnemu direktorju podjetja. Kueh-
ne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 27. 11. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Livar III, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo (poklicna ali srednja šola tehnične smeri), zažele-
no znanje o delovanju strojev. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Pri-
jave zbiramo do 11. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Informatik, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vsaj višješolsko izobrazbo računalniške ali druge tehnične smeri, eno 
leto delovnih izkušenj na področju informacijskih tehnologij, poznavanje princi-
pov poslovnih procesov v proizvodnem podjetju, poznavanje sistema Navision ali 
kakšnega drugega sistema ERP, poznavanje MS-operacijskih sistemov in računalni-
ških omrežij, aktivno znanje angleškega jezika (raven B2). Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za opravljanje del v proizvodnem procesu, m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje in upravljanje zahtevnih računalniško vode-
nih strojev, obvladovanje posebnih računalniških orodij glede na specifičnost stro-
ja, spremljanje in zagotavljanje kvalitete izdelave in kontroliranje izdelkov, samos-
tojno nastavljanje strojev in priprava orodij. Alples, industrija pohištva, d. d., Že-
lezniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 13. 12. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Avtoklepar/klepar, m/ž (Šenčur) 
Od novega sodelavca pričakujemo: II.-V. stopnjo izobrazbe, 1 leto delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 19. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec na oddelku pohištva, m/ž (Kranj) 
Vaše naloge: svetovanje pri prodaji, skrb za razstavne površine, doseganje zastav-
ljenih prodajnih ciljev. Rutar marketing, d. o. o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 18. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 
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24. 11.

-1/8 °C

Nedelja 
29. 11.

2/6 °C

Sreda 
25. 11.

Četrtek
26. 11.

Petek
27. 11.

Sobota
28. 11.

-3/6 °C -3/8 °C 0/7 °C 0/6 °C

Ponedeljek 
30. 11.

Torek
1. 12.

Sreda
2. 12.

Četrtek
3. 12.

1/6 °C 0/6 °C -1/5 °C -2/5 °C
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V knjigi je predstavljeno 
življenje vasi Praše skozi 
zgodovino, ki je bila 
najbolj zaznamovana 
z loškim gospostvom, 
torej freisinškimi škofi. 
Podružnična cerkev, 
versko življenje, 
povzetek znanega iz 
srednjega veka vse 
do zemljiške odveze, 
ki je prvič temeljiteje 
obdelana. Veliko 
je napisanega o 
kmetstvu v zadnjih 
stoletjih do danes. 
Pomemben del knjige 
je celovit zapis o 
Simonu Jenku, ki je 
poleg Marka Juhanta 
najbolj znan Prašan.
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Redna cena knjige je 30 evrov,  
na GG jo lahko kupite za

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.

Knjiga  
O Bitnjah,  
vaseh na 
zahodnem robu 
Sorškega polja, 
je napisana 
poljudno in 
vsebuje številne 
podatke, zgodbe 
ter značilnosti 
Bitenj. Je  poklon 
domačemu 
kraju z željo, da 
bi obvarovali 
vsaj del tistega, 
kar nočemo, da 
bi šlo v pozabo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

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

                        + poštnina

214 strani, mehka vezava 20
EUR

V Gorenjskem glasu je bil 13. ok-
tobra 2020 objavljen prispevek, 
v katerem žirovniški župan 
ogorčeno opozarja na neod-
zivnost MK, ki objektov v Vrbi 
ni uvrstila v načrt razvojnih 
programov (NRP), ne pomaga 
občini pri njenih prizadevanjih 
za kulturni center Slovenije, 
opozarja na pomen sodelova-
nja in kliče na pomoč poslanko.
Župana razumem, tudi v ob-
činskih NRP t. i. neuravnove-
šeni zdraharji pogrešamo ob-
ljubljene projekte. 
Občina in država sta želeli 
lastništvo zato, da bosta ob 
Prešernovi hiši v medsebojnem 
sodelovanju uredili kulturno 
infrastrukturo. A občina že na-
črtuje po svoje, brez države, ne 
za kulturo, ampak za kavarno 
s štirimi mizami, apartmaje in 

Tudi v občinskih 
razvojnih 
načrtih Vrbe ni

24. 11. tor. Janez   7.15 16.22

25. 11. sre. Katarina   7.16 16.21 

26. 11. čet. Konrad   7.18 16.21           

27. 11. pet. Vigil   7.19 16.20

28. 11. sob. Jakob   7.20 16.19

29. 11. ned. Radivoj   7.21 16.19

30. 11. pon. Andrej   7.23 16.18

stanovanje, ki jih bo financiral 
in uporabljal zasebnik. To pa 
niso naloge občine, to ni razvoj, 
ampak blokada razvoja tega 
prostora, nepripravljenost so-
delovanja. Žirovniška javnost 
je, čeprav vajena, vedno znova 
osupla nad načinom, s katerim 
žirovniški župan nagovarja ob-
činske svetnike, skupaj z njimi 
občane pa tudi državo, ki je pri-
ročni krivec za vse. Predvsem 
pa je osupla nad pobalinskim 
uničevanjem potenciala naro-
dovih svetinj za naš razvoj. Po 
Janši in Plečniku je sedaj na 
vrsti Prešeren. Neodzivnost dr-
žave zato ne preseneča. 
Usoda Antona Janše in pra-
znovanje svetovnega dneva 
čebel v Žirovnici sta dokaz, da 
župan misli zelo resno. 
Zato z odprtim pismom ape-
liram na slovensko kulturno 
politiko in javnost, da se zav-
zame za trajnostno, strokovno, 
celostno programsko in pro-
storsko ureditev tega prostora.

Bernarda Resman

PREJELI SMO

Kranj – Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija 
Lampič je že na severu, kjer se pripravlja na začetek sezone. 
Še pred tem se je ustavila v Kranju. Smučarska zveza Slovenije 
in Citroën Avtohiša Kranj sta namreč združili moči pri zago-
tavljanju mobilnih pogojev za slovenske smučarske tekače in 
podpisali sponzorsko pogodbo, v okviru katere bo blagovna 
znamka Citroën dve leti zagotavljala mobilnost reprezentance. 
Ključe novega Citroënovega modela C3 je Anamariji Lampič 
predal Aleš Kerbler, vodja prodaje v Avtohiši Kranj. Ključe 
drugih vozil je prevzel predsednik panoge za tek na smučeh 
pri Smučarski zvezi Slovenije Roman Beznik.

Ključi novega avtomobila tudi za Lampičevo

Anamarija Lampič s ključi novega Citroënovega C3 
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Suzana P. Kovačič

Bistrica – Ta konec tedna bo 
prva adventna nedelja. Pri-
čakovanje ostaja, zaradi epi-
demije covida-19 pa letos ni 
dogodkov, ki običajno poži-
vijo ta čas. Vsaj za poglede, 
letos dejansko samo od da-
leč, je Majda Mešiček pred 
domačo hišo v Bistrici pri 
Naklem v petek popoldne in 
na večer razstavila adventne 
aranžmaje. »Tako sem sreč-
na, ko sem tole videla,« je bil 
klic sosede z varne medo-
sebne razdalje in z obvezno 

zaščitno masko. Večino ma-
teriala za venčke je Majda 
nabrala v bližnjem gozdu, 
od storžev, srobotov do kore-
nin, ki jih je poiskala v vodi. 
Skoraj vsakemu aranžmaju 
je dodala še nekaj lučk, deni-
mo v smrečico, ki spominja 
na palčka. Majda je po pok-
licu vrtnarski tehnik, še po-
sebno je ta čas zelo uživala v 
izdelovanju venčkov, ustvar-
janje je namreč njen konji-
ček. Tako še šiva in plete, 
največ in najraje za otroke. 
Njen dom pa je v tem času 
že praznično zažarel.

Njen dom v Bistrici je že 
praznično zažarel



Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom ČEBELJI  
PRIDELKI KORISTNI ZA ZDRAVJE, ki je bila objavljena v Go-
renjskem glasu 6. novembra 2020, so: Adelina Tiganj z Je-
senic, ki prejme 1. nagrado – darilno kartico želja v vred-
nosti 15 EUR; Emilija Čermelj iz Šenčurja in Marija Panj-
tar z Blejske Dobrave, ki prejmeta 2. in 3. nagrado – knjigo.  
Nagrajenkam čestitamo!
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ZAHVALA

V 86. letu starosti je v večnost odšel naš dragi 

Janez Kokalj
  
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenut-
kih stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti.  

Vsi njegovi

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

OSMRTNICA

                              
Svojo življenjsko pot je v 79. letu sklenil naš dragi mož, oči in dedi 

Matevž Pikec 
iz Kranja

Od dragega pokojnika se bomo poslovili v družinskem krogu v 
sredo, 25. novembra 2020, ob 12. uri na Mestnem pokopališču 
v Kranju. Žara pokojnega bo od 10. ure dalje v poslovilni vežici 
pokopališča.

Pogrešali ga bomo: žena Alenka in otroci Rok, Roni in Mateja z 
družinami

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.  
Brez pomena
zanje so razdalje,  
kraj in čas.
(Mila Kačič)  

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 72. letu starosti za vedno zapustil naš dragi 

Srečko Plut
s Kokrice

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 25. novembra 2020, ob 14. 
uri v družinskem krogu na pokopališču na Kokrici. Žara pokoj-
nika bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni 
vežici. Ohranimo pokojnika v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Kokrica, 19. novembra 2020

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 88. letu starosti za vedno zapustil naš dragi oče, Birtov 
ata s Praprotna

Viktor Golob
Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 25. novembra 2020, ob 
15. uri v družinskem krogu na pokopališču v Selcih. Pokojni bo 
na dan pogreba od 13. ure dalje ležal pred poslovilno vežico na 
pokopališču v Selcih. 
Ostal bo v naših srcih.

Hčerka in sin z družinama

ZAHVALA

V 103. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica,  
prababica, praprababica

Marijana Lavrič
Kočarjeva Manca iz Trboj

Od nje smo se poslovili v ožjem družinskem krogu v torek, 
17. novembra 2020, na pokopališču v Trbojah. Mama je zad-
nja leta preživela v Domu Taber, Cerklje na Gorenjskem. Ob tej 
priložnosti se želim zahvaliti vsem zaposlenim v Domu Taber 
za vso oskrbo in pomoč. Hvala Rudiju in ostalim, ki ste mami 
pomagali pri telefoniranju, da sva lahko poklepetali v teh težkih 
časih. Zahvala stanovalcem Doma Taber, ki so z mamo navezali 
prijateljski odnos ter ji pomagali in delali družbo. Zahvala vsem, 
ki ste organizirali in sodelovali pri praznovanju maminega 100. 
rojstnega dne. Hvala gospe Elizabeti Pristav Bobnar, gospe 
Martini Martinčič, županu Cerkelj gospodu Francu Čebulju, 
županu Šenčurja gospodu Cirilu Kozjeku, gospodu nadškofu 
Stanislavu Zoretu, Trbojskim ljudskim pevkam, KD Folklora 
Cerklje. Iskrena hvala predsedniku države gospodu Borutu Pa-
horju za udeležbo na praznovanju 100-letnice in sprejem mame 
v Predsedniški palači. Hvala vsem zaposlenim in stanovalcem v 
Domu Viharnik v Kranjski Gori, kjer je mama preživela prvih ne-
kaj let po poškodbi. Hvala vsem sorodnikom, trbojskim faranom, 
znancem, skratka vsem, ki ste jo poznali, za vse obiske tako v 
domu ostarelih kot pr’ Kočarju. Hvala patru Bogdanu Knavsu 
in salezijancu Blažu Cudermanu za darovani sveti maši na dan 
maminega pogreba. Hvala gospodu kaplanu Janezu Modicu za 
lepo opravljen pogrebni obred, pevcu in pogrebni službi Navček. 
Hvala sosedu Janku Staretu za poslovilni govor. Hvala vsem za 
izrečena sožalja, podarjene svete maše, sveče in darove za trboj-
sko cerkev. Iskrena hvala predsedniku države gospodu Borutu 
Pahorju za sožalno pismo.
Ohranimo jo v lepem spominu. Hvala ti, moja draga mama!

Hčerka Mari
Valburga, 19. novembra 2020

Tiho sedaj si odšla,
kot lepa misel,  
ki mine, in nam  
pustila lepe spomine.

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

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

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

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

Rezultati 94. kroga – 22. 
novembra 2020

7, 12, 20, 22, 27, 32, 38 
in 29

Loto PLUS:
15, 16, 17, 26, 27, 30, 

32 in 2
Lotko:

6 6 4 6 4 8

Sklad 95. kroga za 
Sedmico: 840.000 EUR

Sklad 95. kroga za PLUS: 
1.360.000 EUR

Sklad 95. kroga za Lotka: 
500.000 EUR

LOTO

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 gume na litih platiščih Pirelli sotto 
zero 225/55 R 17 m + s, letnik 2016, 
nove, nič vožene, tel.: 041/335-539  
 20002668

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNIK z zamrzovalno skrinjo, 
dobro ohranjen, cena 50 EUR, tel.: 
031/302-411 20002640

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različne velikosti, 
motivi in različnega cenovnega razre-
da, tel.: 040/567-544 
 20002555

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 20002667

PRIDELKI
PRODAM

RDEČI krompir dezire, 30 kg/9 EUR, 
Olševek 41, tel.: 041/293-627  
 20002666

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 
 20002665

VRHUNSKA in kakovostna vina: sau-
vignon, rumeni muškat, lepo rdeče, 
merlot ... Možna dostava tudi v času 
korone, tel.: 041/650-662 
 20002621

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  

 20002505

PRAŠIČA, 150 kg težkega, hranjen s 
kuhano hrano – krompir, pesa, kore-
nje, bio, tel.: 031/316-548 

 
 20002663

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 1 mese-
ca, tel.: 041/503-623 20002650

OSTALO
PRODAM

10 silažnih bal 120 x 120, prve košnje, 
tel.: 041/206-130 20002664

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 20002575

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20002507

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20002508

 

www.gorenjskiglas.si 
 

V knjigi je 
opisana zanimiva 
življenjska 
zgodba dr. 
Franca Kosela, 
od rojstva 
na Mišačah 
do življenja 
v Ljubljani in 
vrnitve v rojstni 
kraj, ter tudi 
njegovo bogato 
znanstveno 
delo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

15Trda vezava, 290 strani

EUR

samo



24 Gorenjski glas
torek, 24. novembra 2020

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

-4/7 °C -5/9 °C-5/6 °C

info@g-glas.si

Nadaljevalo se bo suho vreme s hladnimi jutri. Danes bo 
zjutraj in deloma dopoldne v Ljubljanski kotlini nekaj nizke 
oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Jutri in v četrtek bo 
pretežno jasno, ponekod bo zjutraj megla.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na četrtko-
vi seji sprejela predlog pre-
novljenega zakona o dav-
ku na motorna vozila, s ka-
terim želi vplivati na ravna-
nje kupcev in jih spodbuja-
ti k nakupu okolju prijaznej-
ših in čistejših vozil ter mo-
tornih vozil na alternativne 
vire, kot sta električna ener-
gija in utekočinjeni naftni 
plin. 

Predlagani zakon odpravlja 
dodatni davek na motorna vo-
zila – tako imenovani luksu-
zni davek, s katerim so doslej 
obdavčevali osebna vozila 
nad 2500 kubičnih centime-
trov ter motorna kolesa, triko-
lesa in štirikolesa s prostorni-
no nad 1000 »kubikov«. Šte-
vilni kupci so se namreč na 
tako obdavčitev, ki je v nekate-
rih primerih skupno z vsemi 
davki predstavljala tudi polo-
vico prodajne cene vozila, od-
zvali tako, da so vozila regi-
strirali v tujini in se tako izog-
nili visokim davkom. 

Zakon tako uvaja enotni 
davek za vsa vozila, pri tem 
pa davčna osnova ne bo več 

odvisna od prodajne cene 
vozila, ampak od okoljskih 
dejavnikov. Pri določitvi dav-
ka na osebna motorna vozila 
bodo upoštevali vrsto goriva, 
izpust ogljikovega dioksida 
in emisijski standard Euro. 
Pri novih vozilih bodo že 
upoštevali novo, strožjo me-
todo merjenja izpusta oglji-
kovega dioksida, pri rablje-
nih vozilih, ki nimajo podat-
kov o ogljikovem dioksidu 
po novi metodi merjenja, pa 
bodo k izpustu, izmerjene-
mu po stari metodi, prišteli 
20- ali 22-odstotni pribitek. 
Vozila z večjim izpustom 
ogljikovega dioksida in niž-
jim emisijskim standardom 
Euro bodo tako bolj obdav-
čena kot tista z manjšim iz-
pustom in višjim emisij-
skim standardom. 

Pomembna zakonska no-
vost je odprava administra-
tivnih ovir in poenostavitev 
postopkov, med drugim tudi 
uporaba e-davkov priv vlaga-
nju napovedi za odmero dav-
ka in avtomatična izmenja-
va podatkov med finančno 
upravo in evidenco registri-
ranih motornih vozil. 

Spremembe pri 
obdavčitvi vozil
Po zakonu, ki ga mora po vladni obravnavi 
potrditi še državni zbor, bo davek na motorna 
vozila odvisen od okoljskih dejavnikov.Aleš Senožetnik

Krvavec – Smučišče Krva-
vec je pred kratkim že pe-
tič zapored dobilo naziv or-
ganizacije World ski award 
za najboljše slovensko smu-
čišče, letos prvič pa je v kate-
goriji butičnih hotelov nag-
rado prejel tudi njihov Hotel 
Krvavec.

Na RTC Krvavec se sicer 
pospešeno pripravljajo na 
prihajajočo smučarsko se-
zono. Predprodajo vozov-
nic, ki navadno traja do kon-
ca novembra, so podaljša-
li do 18. decembra. Pri tem 
zagotavljajo sorazmerni de-
lež vračila stroškov, če v pri-
hajajoči sezoni zaradi ne-
ugodnih vremenskih ali 
epidemioloških razmer ne 
bi mogli omogočiti vsaj sto 

smučarskih dni. Tudi dnev-
nim smučarskim vozovni-
cam pa bodo v tem primeru 
podaljšali veljavnost še v na-
slednjo sezono. 

Kot je na včerajšnji sple-
tni novinarski konferenci 
povedal direktor družbe Ja-
nez Janša, se nadejajo, da 
bodo smučišče odprli v za-
četku decembra. »Minuli vi-
kend smo že začeli zasneže-
vati, prihodnji konec tedna 
pa nas bo prešla vremen-
ska fronta, za katero upam, 
da nam bo prinesla dovolj 
snega, da v naslednjih dneh 
smučišče odpremo,« je de-
jal Janša.

Poleti so sicer razširili re-
stavracijo, s čimer bodo za-
gotavljali dodatno razdaljo 
med mizami, pokrili so tudi 
del krvavške Plaže, poleg 

nakupa dodatnih naprav za 
zasneževanje pa so poskrbe-
li tudi za brezhibnost žični-
ških naprav. Dokončali so 
tudi urejanje proge, poime-
novane po Juretu Koširju, ki 
že nekaj let nastopa v vlogi 
ambasadorja smučišča.

Na smučarsko sezono, ki 
jo bo poleg vremena kroji-
la tudi epidemija covida-19, 
so po besedah lastnika RTC 
Krvavec dobro pripravljeni. 
Kot je povedal Janša, bodo 
na smučišču veljali ukrepi 
in priporočila NIJZ, poskr-
beli bodo za to, da se bodo 
uporabniki na posameznih 
žičniških napravah vozili le 
posamezno oziroma sku-
paj le člani istega gospodinj-
stva, ter da vrste pred blagaj-
nami in napravami ne bodo 
predolge. Janša računa tudi, 
da jim bodo določevalci pris-
luhnili in bo kupljena smu-
čarska vozovnica služila 
kot dokaz in upravičen raz-
log za prehajanje občinskih 
meja, če bo ta ukrep takrat še 
v veljavi. Sicer pa pred zago-
nom žičniških naprav upajo, 
da epidemija ne bo bistveno 
krojila sezone, saj je smu-
čanje aktivnost na prostem, 
šport pa je tudi eden od po-
membnih gradnikov zdrav-
ja, so prepričani na Krvavcu.

Prva smuka čez nekaj dni
Čeprav je v zvezi z letošnjo smučarsko sezono še precej nejasnosti, na Krvavcu računajo, da bodo v 
prihodnjih dneh sprejeli prve smučarje.

Ambasador smučišča na Krvavcu Jure Košir, direktor Janez 
Janša in Barbara Božič, ki je vodila tokratno novinarsko 
konferenco / Foto: zajem zaslona

Letošnjo smučarsko sezono bo poleg vremena krojila tudi epidemija covida-19. 

Vilma Stanovnik

Kokrica – Minuli konec te-
dna so na območju Kokri-
ce urejali kolesarske paso-
ve. Kot so pojasnili na kranj-
ski občini, so se dela začela v 

četrtek, v petek pa je bil pro-
jekt z zarisom meter širokih 
kolesarskih pasov na obeh 
straneh vozišča od nadvo-
za čez avtocesto do trgovine 
Mercator na Kokrici že kon-
čan. Sprememba prinaša 

novo površino za kolesarje 
v dolžini šeststo metrov in 
pomeni večjo varnost za ko-
lesarje pa tudi za druge ude-
ležence v prometu. Kot še 
dodajajo, se zaris tovrstnih 
pasov čedalje pogosteje 

uporablja tako v Evropski 
uniji, skladno s smernica-
mi pristojnega ministrstva 
pa tudi v vse več slovenskih 
mestih. Nove horizontalne 
označbe so   lahko za koga 
presenečenje, se pa po na-
tančnejši razlagi in razume-
vanju uporabniki nanje sča-
soma navadijo. 

Zarisali so kolesarske pasove

Naklo – Pred dnevi je Gorenjska gradbena družba (GGD) za-
čela gradnjo zaščitnega, protihrupnega zidu ob mladinskem 
športnem centru v Naklem. »Kot najugodnejši izvajalec del na 
podlagi javnega razpisa bo GGD postavila devetdeset metrov 
dolgo in od štiri do šest metrov visoko protihrupno ograjo v 
vrednosti 155 tisoč evrov z vključenim DDV. Dela bodo pred-
vidoma zaključili v sredini decembra,« je pojasnil nakelski 
župan Ivan Meglič. 

Gradijo zaščitno protihrupno ograjo

Iz mladinskega športnega parka v Naklem ne bo več 
pogleda na avtocesto. / Foto: Ivan Meglič

Radovljica – Računsko sodišče RS je prejšnji teden izdalo tako 
imenovano porevizijsko poročilo v zvezi s popravljalnimi ukre-
pi, ki jih je izvedla Občina Radovljica, in ukrepe ocenila kot 
zadovoljive. Šlo je odpravo ugotovljene nepravilnosti v zvezi 
s preveč izplačanimi sejninami dvema članoma občinskega 
sveta, od katerih je morala občina zaradi preveč izplačanih 
sejnin v letih 2015 in 2016 zahtevati povračilo skupaj 1.500 
evrov, kar je tudi storila.

Občina popravila nepravilnosti


