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Svojci naj imajo  
možnost slovesa 
Ko se izteka življenje, si človek želi 
imeti ob sebi svoje bližnje. V 
današ njih razmerah to zaradi 
okužb z virusom SARS-CoV-2 ni 
vedno mogoče. Kako slovo od 
umirajočih omogočajo v bolnišni-
cah in v domovih za starejše?

3

GORENJSKA

Tudi letos praznično 
decembrsko vzdušje
Kljub trenutnim omejitvam bo na 
Gorenjskem poskrbljeno za pra-
znično vzdušje. Nekatere priredi-
tve bodo potekale v virtualnem 
svetu, prireditev in koncertov, na 
katerih bi se ljudje množično zbi-
rali, pa letos ne bo.

4

GORENJSKA

Epidemija ni 
vplivala na cene
Kljub občutno manjšemu številu 
nepremičninskih transakcij v času 
epidemije so se cene nepremičnin 
v prvi polovici leta večinoma zviša-
le. V Sloveniji je bila najvišja rast 
cen stanovanj v Kranju, kjer je bil 
tudi upad poslov najmanjši.
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ZADNJA

Evropski evri za  
urejanje ob jezeru
Zaradi uspeha na razpisu evrop-
skega sklada za ribištvo in pomor-
stvo bo Občina Preddvor lahko 
uresničila svoje projekte pri ureja-
nju zahodne obale jezera Črnava, 
ki so jo lani dobili v last od sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov.

24

VREME

Danes se bo postopno po-
oblačilo. Jutri bo oblačno, 
rahlo bo snežilo. V noči 
na četrtek se bo sneženje 
nekoliko okrepilo. 

–2/0 °C
jutri: oblačno s sneženjem

Aktualne novice o koronavirusu na 

Jasna Paladin

Kamnik – Po trinajstih letih 
risanja projektov, pridobiva-
nja dokumentacije, kar treh 
gradbenih dovoljenjih, spre-
membah in usklajevanjih, 
nemogočih pogojev za uče-
nje in poučevanje in pred-
vsem obljub – občina še ni-
koli ni bila tako blizu začet-
ku gradnje nove Osnovne 
šole Frana Albrehta. 

Občinski svetniki so na-
mreč soglasno potrdili in-
vesticijski program za prvo 
fazo gradnje novega šolske-
ga objekta s športno dvorano 
in zunanjo ureditvijo.

Gradnja šole končno bližje
S potrditvijo investicijske dokumentacije na občinskem svetu je Občina Kamnik vendarle tik pred 
objavo razpisa za izvajalca gradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta, ki bo daleč najdražja naložba 
občine do sedaj. Zagotoviti bo treba še približno šestnajst milijonov evrov.

Novo Osnovno šolo Frana Albrehta bodo začeli graditi prihodnje leto.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Vlada je v četr-
tek podaljšala veljavne ukre-
pe za zajezitev epidemije. 
Za sedem dni je podaljšala 
prepoved ponujanja in pro-
dajanja blaga in storitev po-
trošnikom razen izjem; od-
prte so lahko živilske pro-
dajalne, lekarne, banke, po-
šte, izvajajo se lahko določe-
ne storitve ... Zaprti ostajajo 
kulturne ustanove in kine-
matografi, veljajo omejitve 
oziroma prepovedi gibanja 
in zbiranja ljudi ter ukrepi 
na mejah. Šolanje poteka na 

daljavo, vrtci nudijo le nujno 
varstvo. Za 14 dni pa je vla-
da podaljšala prepovedi ozi-
roma omejitve javnega po-
tniškega prometa, prav tako 
športne dejavnosti razen iz-
jem. Ministrstvo za zdravje 
sicer pripravlja načrt modi-
fikacije ukrepov, ki naj bi ga 
predstavili ta četrtek. 

Število hospitaliziranih 
ostaja visoko, samo v nede-
ljo so v bolnišnicah zdravili 
1298 covidnih bolnikov, v in-
tenzivni negi jih je bilo 205, 
kar deset več kot v soboto. 
»Virusa je v populaciji eno-
stavno preveč. Le če bomo 

dosledno vztrajali vsi, vsak 
posameznik, bomo zadevo 
obvladali in neugodno krivu-
ljo obrnili navzdol,« opozarja 
prof. dr. Matjaž Jereb z Infek-
cijske klinike UKC Ljubljana. 
Po njegovem mnenju lahko 
razpravljamo o tem, kateri 
ukrepi so neživljenjski, kot je 
morda prepoved prehajanja 
občinskih meja, in niso pri-
spevali k obvladovanju epide-
mije, večina ukrepov pa je po 
njegovem tehtnih. Epidemi-
ološke razmere so se izbolj-
šale v gorenjski in osrednje-
slovenski statistični regiji. 

Ključno je, da čim prej pride prvo cepivo
Vlada je podaljšala ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. Iz bolnišnic 
opozarjajo, da so na robu obvladljivosti razmer, še posebno v intenzivnih 
enotah. Nekaj cepiv proti covidu-19 je v postopku odobritve, in če bo šlo vse 
po načrtih, bi v Sloveniji do konca marca lahko cepili 480 tisoč prebivalcev. 

Gorenjska statistična regija je število okužb več kot prepolovila. Vredno je upoštevati že 
osnovne preventivne ukrepe, kot so nošenje zaščitnih mask, higiena rok in medosebna 
varnostna razdalja. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Ljubljana – Gospodarska 
zbornica Slovenije (GZS) je 
včeraj v okviru Dneva inova-
tivnosti že osemnajstič po-
delila nacionalna priznanja 
najbolj inovativnim podje-
tjem in njihovim inovator-
jem. Med enajstimi preje-
mniki zlatega priznanja je 
bil tudi Domel iz Železni-
kov za razvoj centralnega 

pogona za e-kolo, žirovska 
Alpina (tekaški čevlji Elite 
3.0), kranjski Iskratel (Inn-
box Mesh operaterska reši-
tev razprostrtega omrežja) 
in jeseniški SIJ Acroni (teh-
nološki razvoj toplotne in 
površinske obdelave na du-
pleks in super dupleks ne-
rjavnih jekel lastnih znamk 
Sinoxx 4462 in 4410) pa so 
prejeli srebrno priznanje. 

Zlata tudi inovacija 
Domela
Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj podelila 
nacionalna priznanja za inovacije: Domelu zlato 
priznanje, Alpini, Iskratelu in SIJ Acroniju srebrno. 

49. stran
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Knjigo prejme MARJAN REZELJ iz Medvod.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Ko je v srednjem veku razsajala kuga, je italijanski pisatelj Gi-
ovanni Boccaccio (1331–1375) napisal zbirko novel z naslovom 
Dekameron. Ker ljudje tistega časa še niso imeli televizije in 
računalnikov, so v času karantene te zgodbe ljudi zelo krat-
kočasile. Kaj pa danes? Karantena je tu, vsi se nahajamo v 
nekakšnih »konklavah«, vladni govorec pa iz dneva v dan bolj 
žuga. In na misel mi pride Boccaccio in njegov Dekameron. 
Napisal bi zgodbo današnjih virusnih dni, toda ta virus se 
lahko spravi tudi na tiste ljudi, ki nimajo ravno sto pik. Med 
te spadam tudi sam. Vključim računalnik, to še obvladam, in 
hočem napisati, da sem svoboden šele takrat, ko upoštevam 
vse prepovedi, da je v času epidemije virusa spolni odnos 
dovoljen, vendar mora biti brezstični. Ko sem hotel nadaljevati 
s pisanjem, mi je moj računalnik napisal »Uredi si glavo!« Ti 
meni, naj si uredim glavo? Od jeze sem ga »skenslal«, ker je 
mene, poštenega državljana, žalil.
Ko sem pogledal na uro, sem ugotovil, da sem se z mojim 
računalnikom »dvobojeval« celo popoldne, ne da bi zmagal. 
Tako sem se na prefinjen način vrnil med računalniške zasvo-
jence. Vsaj nekaj!
Hudomušno zgodbo nam je poslal naš dolgoletni naročnik Ed-
vard Erzetič iz Škofje Loke. Edvard je upokojenec, ki je napisal 
že dve knjigi, zadnja leta pa se ukvarja s pisanjem aforizmov, 
duhovito izraženih globokih misli.

Protikoronski ukrepi so podaljšani, zato je časa za pisanje 
dovolj, da nam tudi vi napišete, kako vam minevajo dnevi v 
karanteni. Vaše zgodbe pričakujemo na naslovu Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Zgodba virusnih dni

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den na dopisni seji spreje-
la predlog zakona o finanč-
ni razbremenitvi občin, ki 
občinam v letu 2021 prina-
ša za dobrih 70 milijonov 
evrov finančne razbremeni-
tve. Z zakonom posega na 
dvanajst področij.

Država bo od občin prev-
zela financiranje obvezne-
ga zdravstvenega zavarova-
nja za brezposelne državlja-
ne Slovenije in tujce, ki ima-
jo dovoljenje za stalno pre-
bivanje in jim je po zakonu, 
ki ureja uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev, priznana 
pravica do denarne social-
ne pomoči. Enako bo velja-
lo tudi za otroke do 18. leta 
starosti, ki se šolajo in niso 
zavarovani kot družinski čla-
ni. Država bo prevzela tudi 

financiranje nalog družin-
skega pomočnika, financi-
rala bo naloge mrliškopre-
gledne službe.

S ciljem povečanja neka-
terih prihodkov občin pa se 
med drugim zvišuje uprav-
na taksa za izdelavo lokacij-
ske informacije, ki bo odslej 
plačljiva tudi za notarje, ta-
ksa za potrdilo o pogojih za 
spreminjanje meje parce-
le pa bo na novo določena. 
Predvidena je tudi admini-
strativna razbremenitev ob-
čin, ki bo posredno vpliva-
la na zmanjšanje njihovih 
stroškov: na primer spreje-
manje programa izobraže-
vanja odraslih bo poteka-
lo za več let skupaj, ne več 
nujno vsako leto, predvide-
va se tudi poenostavitev pla-
čevanja prispevkov za dolo-
čene kategorije zavarovanih 
oseb.

Razbremenjujejo občine

Kranj – Še danes lahko delegati stranke DeSUS oddajo svoj 
glas na dopisnem volilnem kongresu, kjer glasovanje poteka 
od 27. novembra. Kandidata za predsednika sta Srečko Felix 
Krope in Karl Erjavec, slednji velja za favorita. Po januarskem 
kongresu, ko ga je na volitvah porazila Aleksandra Pivec, se je 
za lep čas umaknil iz javnosti in politike, po odstopu Pivčeve 
pa ga je gorenjski pokrajinski odbor kandidiral za predsednika. 
Razglasitev rezultatov volilnega kongresa bo 6. decembra.

Volilni kongres stranke DeSUS

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji za zdaj še 
niso potrdili primera afriške 
prašičje kuge, vendar njeno 
širjenje v sosednjih državah 
predstavlja grožnjo za slo-
vensko prašičerejo. Država 
zato že načrtuje preventiv-
ne ukrepe in ukrepe, ki jih 
bo izvajala v primeru pojava 
bolezni pri nas. Vlada je na-
mreč na četrtkovi seji potrdi-
la predlog zakona o nujnih 
ukrepih zaradi afriške pra-
šičje kuge pri divjih prašičih 
in ob tem predlagala držav-
nemu zboru, da ga sprejme 
po nujnem postopku. Za-
kon določa preventivne uk-
repe, ukrepe, ki jih bo treba 

izvesti po potrditvi bolezni, 
izvajalce ukrepov, financi-
ranje ukrepov, pristojno-
sti posameznih ustanov ter 
povračilo stroškov in plači-
lo odškodnin in nadomestil 

za škodo, ki bi jo povzročili 
z ukrepi.

Kot pojasnjujejo na mini-
strstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, je spre-
jetje zakona o nujnih ukre-
pih pri divjih prašičih pot-
rebno iz več razlogov, med 

drugim zato, ker je med div-
jimi prašiči, ki se neomeje-
no gibljejo, bolezen zelo 
težko pravočasno odkriti, jo 
nadzirati in izvesti ukrepe 
za njeno izkoreninjenje. Po 

predlaganem zakonu bo dr-
žava v izvajanje ukrepov po-
leg lovcev vključila tudi dru-
ge, zagotovila za to dodatno 
opremo, za izvedbo ukre-
pov usposobila skupine lju-
di in v nekaterih primerih 
zagotovila tudi sodelovanje 

policije, vojske in civilne 
zaščite. Ukrepe bo treba iz-
vajati predvsem na obmo-
čjih ob državni meji, kjer je 
največja nevarnost za pre-
nos kuge iz divjih na doma-
če prašiče.

Evropska agencija za var-
nost hrane je v devetih dr-
žavah jugovzhodne Evrope, 
med katerimi je tudi Slove-
nija, zaradi njihove bližine 
državam s pojavom afriške 
prašičje kuge že začela kam-
panjo z naslovom Ustavite 
afriško prašičjo kugo. Kam-
panja je del prizadevanj 
Evropske komisije in dru-
gih mednarodnih organiza-
cij za izkoreninjenje bolezni 
v Evropi. 

Z zakonom nad prašičjo kugo
Vlada je sprejela zakon o nujnih ukrepih zaradi pojava afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Afriška prašičja kuga ni nevarna za ljudi, vendar lahko 
zelo prizadene populacije domačih in divjih prašičev. 
V Evropi je v obdobju 2016–2020 tovrstni kugi 
podleglo že 1,3 milijona prašičev.

Gorenjska ima 14-dnev-
no incidenco okužb na sto 
tisoč prebivalcev 888, med-
tem ko ima Koroška z naj-
več okuženimi inciden-
co 1574. Epidemiološka sli-
ka pa v splošnem ne vzbu-
ja optimizma, niti v domo-
vih za starejše. Delež pozi-
tivnih testov na koronavirus 
je bil v soboto in nedeljo sku-
paj v povprečju 27,4 odstot-
ka. Žal je še vedno visoko šte-
vilo smrti zaradi covidne bo-
lezni, samo v soboto in ne-
deljo skupaj je umrlo sko-
raj sto bolnikov. »Zdravstve-
no osebje v bolnišnicah tež-
ko obvladuje razmere, psi-
hofizično je izčrpano. Nego-
tovost ostaja. Na pretočnos-
ti intenzivnih postelj stoji ali 
pade naš zdravstveni sistem. 
Več kot 250 intenzivnih po-
stelj v 13 slovenskih bolni-
šnicah ne moremo pripra-
viti, rezerve so praktično iz-
črpane,« je opozoril prof. dr. 
Matjaž Jereb. Do zdaj so na 
intenzivnih oddelkih zdra-
vili 814 covidnih bolnikov, 
smrtnost med njimi je bila 
20-odstotna. V intenzivni 
negi se zdravijo največ staro-
stniki s kroničnimi sočasni-
mi boleznimi. A kot opozar-
ja prof. dr. Jereb, nihče ni va-
ren, s težkim potekom bolez-
ni zbolevajo tudi mlajši, si-
cer popolnoma zdravi ljudje. 

Prvo cepljenje že 
januarja?

Kot je v nedavni odda-
ji prvega programa Radia 
Slovenija Studio ob 17.00 

napovedal prof. dr. Borut 
Štrukelj s Fakultete za far-
macijo, naj bi tudi v Slove-
niji cepljenje lahko začeli že 
čez dober mesec dni. »Pred 
dnevi sem imel stik z novo 
direktorico Evropske agen-
cije za zdravila, ki za obvesti-
lo javnosti nekako predvide-
va datum 14. december, če 
bo šlo vse po sreči. To za Slo-
venijo pomeni realno janu-
arja.« Epidemiologi so sicer 
že poleti povedali, da je tre-
ba za varen zagon gospodar-
stva in nemoteno delovanje 
vrtcev, šol, kulturnih usta-
nov in drugih delov druž-
be doseči 60-odstotno pre-
cepljenost prebivalstva. S 
šestimi od sedmih proizva-
jalcev cepiv je Evropska ko-
misija že sklenila dogovor 
o skupnem nakupu cepiva 
za vse članice Evropske uni-
je (EU) – za vse članice is-
točasno pod enakimi pogo-
ji. Sloveniji glede na števi-
lo prebivalstva pripada 0,47 

odstotka doz cepiv. V po-
stopku odobritve na Evrop-
ski agenciji za zdravila so 
že cepiva proizvajalcev Ox-
ford/Astra Zeneca, BioN-
-Tech/Pfizer in Moderna/
Lonza. Predvidoma še letos 
(podatki so povzeti iz objave 
ministrstva za zdravje) pri-
javo za odobritev cepiva do 
konca leta napoveduje far-
macevtska družba Novavax, 
družbi J&J Janssen in SP/
GSK v letu 2021, za Curevac 
pa podatka še ni. 

Pogoj je učinkovitost in 
varnost cepiv

Prof. dr. Roman Jerala s 
Kemijskega inštituta Lju-
bljana, ki se je s svojo ekipo 
raziskovalcev vključil v med-
narodna prizadevanja za ra-
zvoj cepiva proti covidu-19, 
je v radijski oddaji povedal, 
da se uvršča med optimi-
stične realiste in da je prijet-
no presenečen, da je uspelo 
tako hitro. »Niti ni problem 

sama tehnologija, ampak se 
je za razvoj cepiv izkazala za 
ključno močna infrastruk-
tura z močnimi farmacevt-
skimi podjetji, ki so bila spo-
sobna testiranja izvesti z de-
set tisoč ljudmi v tako krat-
kem času.« Pomembno se-
veda je, kot je poudaril dr. Je-
rala, da bodo različna cepiva 
učinkovita in varna, da pa se 
je v tej pandemiji pokazalo, 
da so cepiva na osnovi genet-
skega zapisa virusov hitreje 
pripravljena. Po njegovem 
bi bil lahko mejnik morda 
že prvo četrtletje prihodnje-
ga leta, če dobimo samo če-
trtino teh cepiv, ki bodo odo-
brena. »Slovenija bi lahko 
dobila za 480 tisoč ljudi ce-
piva, praktično bi z njim lah-
ko zaščitili vse prebivalstvo, 
starejše od 65 let, in še vse 
zdravstvene delavce, ki so v 
prvi bojni liniji. Veliko težav, 
ki jih virus povzroča, bi s tem 
odpravili.« 

Izvedba cepljenja bo velik 
organizacijski izziv, krov-
na strategija cepljenja pro-
ti covidu-19 bo po zagoto-
vilih ministrstva za zdrav-
je pripravljena najpozneje 
v treh tednih in bo fleksibil-
na. »Strategija sledi trem ci-
ljem: zmanjšati umrljivost, 
hospitaliziranost in ogrože-
nost virusu najbolj izpostav-
ljenih skupin. Na ministr-
stvu ne razmišljamo o ob-
veznem cepljenju, bo pa po-
memben del strategije tudi 
komunikacijski načrt za 
dvig ozaveščenosti o pome-
nu cepljenja,« je ob pripravi 
poudaril zdravstveni minis-
ter Tomaž Gantar.

Ključno je, da čim prej pride 
prvo cepivo

Krovna strategija cepljenja bo po zagotovilih ministrstva za 
zdravje pripravljena najpozneje v treh tednih. 
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Ob lanskem snegu na-
vadno pomislimo na 
nekaj, kar je nezani-

mivo, že zdavnaj pozabljeno. 
No, v Planici imajo do lan-
skega snega povsem drugačen 
odnos. Tam so lanskega snega 
veseli; tudi letos so ga uporabi-
li za pripravo letalnice, na ka-
teri bo kmalu potekalo svetov-
no prvenstvo v poletih. Konec 
lanske sezone so devet tisoč 
kubičnih metrov snega shra-
nili pod sekance, ki so jih sredi 
novembra razkrili in planiški 
delavci so lahko zadovoljno 
ugotovili, da se je ohranilo 
približno pet tisoč »kubikov« 
lanskega snega. Čez vroče po-
letje ga je torej skopnelo manj 
kot polovica. 

Precej hitreje pa ta čas 
kopnijo denarne zaloge slo-
venskih podjetnikov in obrtni-
kov, predvsem samozaposle-
nih in mikropodjetij, če so ti 
kaj zalog sploh imeli. Pobira 
jim jih koronavirus oziroma 
ostri ukrepi za zajezitev ši-
ritve nevarnega virusa, ki je v 
nekaj mesecih povsem predru-
gačil naš svet, naša življenja. 

V Sloveniji smo ta čas priča 
že letošnjemu drugemu pri-
silnemu zaprtju nenujnih de-
javnosti. Država sicer skuša s 
sprejemanjem protikoronskih 
zakonov pomagati tistemu 
delu gospodarstva, ki ga je z 
dekretom zaprla, a za marsi-
koga je ta pomoč nezadostna. 
Četudi država krije osem-
deset odstotkov nadomestila 
plače za delavce na čakanju, 

mora delodajalec sam še ved-
no dodati dvajset odstotkov. 
A kje vzeti, če ni prihodkov, 
številni stroški pa ostajajo? 
Kdor ima zalogo od prej, si 
pomaga z njo, kdor je nima, 
se je prisiljen zadolževati ali 
pa odpuščati. 

Ta problem je vsaj delno 
odpravljen s pravkar sprejetim 
šestim protikoronskim zako-
nom, s katerim je država za 
november in december omo-
gočila subvencioniranje sto-
odstotnega nadomestila plače 
podjetjem, ki še niso in do kon-
ca leta tudi ne bodo presegla 
800 tisoč evrov državnih po-
moči. Ob tem bodo podjetjem 
delno kriti tudi fiksni stroški. 

A naj bo državna pomoč še 
tako dobrodošla, bi mnogi, ki 
so morali pred tremi tedni ali 
pa že prej zapreti vrata, raje 
enostavno spet delali. Obrtno-
-podjetniška zbornica Slove-
nije je pred dnevi, ob spozna-
nju, da zaprtje velikega dela 
dejavnosti ni pripomoglo k 
izboljšanju epidemiološke sli-
ke v državi, na vlado že naslo-
vila pobudo za odprtje števil-
nih dejavnosti – od frizerjev, 
kozmetikov, cvetličarjev, av-
topralnic do gostincev, trgov-
cev, kemičnih čistilcev, grad-
benikov ... Prepričani so, da 
bi svoje storitve ob doslednem 
upoštevanju zaščitnih ukre-
pov lahko varno izvajali. In 
bi bili pri tem tudi podvrženi 
popolnemu nadzoru. Pa še 
preprečili bi delo na črno, kjer 
ni nikakršnega nadzora. 

Lanski sneg in zaloge

KOMENTAR
Simon Šubic

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Kako je s slovesom 
danes, ko je treba tehtati 
med zaščito pred okužbo in 
pravico človeka, da se v nav-
zočnosti svojcev dostojno 
poslovi od življenja? Zdra-
vstvene ustanove in domovi 
starostnikov to urejajo raz-
lično. Tako denimo na in-
fekcijski kliniki v Ljubljani 
ne omogočajo obiska svoj-
cev, medtem ko so v jeseni-
ški bolnišnici svojcem vselej 
dali to možnost, v zdajšnjih 
okoliščinah pa to počnejo 
pod drugačnimi pogoji. Ta-
kole pravijo: »V bolnišnici 
se zavedamo, da je poslavlja-
nje pomembno tako za umi-
rajočega kot za njegove svoj-
ce. Zato smo v bolnišnici to 
vedno omogočali, ne glede 
na dneve, ure in podobno. 
Seveda je virus SARS-CoV-2 
močno spremenil naše de-
lovanje, predvsem v smislu 
nujnosti dodatne zaščite pa-
cientov in svojcev, zato obi-
ski v tem času niso dovolje-
ni. Kljub temu pa je umira-
nje nekaj, kar mora biti izje-
ma, zato omogočamo pos-
lavljanje od umirajočih na 
'navadnih' bolniških oddel-
kih in covidnih oddelkih. 
Seveda je poslavljanje na co-
vidnih oddelkih sedaj ome-
jeno, navadno na eno odra-
slo zdravo osebo, ki jo pri-
merno oblečemo in zašči-
timo. Pri tem vsem razloži-
mo tudi možnosti tveganja. 
Zaradi želje, da pa bi pacien-
ti kljub hospitalizaciji osta-
li čim bolj v stiku z domači-
mi, svojce prosimo, da jim, 
če je le mogoče, prinesejo 
mobilni telefon, in tudi si-
cer se trudimo, da smo bolj 
dostopni za vsakodnevne in-
formacije. Pomagamo pa si 
tudi z bolnišničnimi tele-
komunikacijskimi naprava-
mi.«

Ko se izteka življenje ...

Tudi za tiste, ki se jim živ-
ljenje izteka v domovih sta-
rejših, je slovo od bližnjih ve-
likega pomena. Tako pravi 

tudi Maja Gradišek, direk-
torica Doma starejših obča-
nov Kamnik: »Zavedamo 
se, da je slovo od bližnjih ve-
likega pomena in pomeni 
tudi začetek žalovanja, zato 
ob poslabšanju zdravstvene-
ga stanja, ko lahko pričaku-
jemo slovo stanovalca, sez-
nanimo svojce in jih pova-
bimo k slovesu. V običaj-
nih okoliščinah so se svoj-
ci pred smrtjo lahko poslo-
vili od stanovalca, in sicer 
v njegovi sobi, v intimnem 
vzdušju, v katerem so lahko 
poskrbeli za poslednje želje 
umirajočega. Po smrti so se 
svojci lahko poslovili od po-
kojnega stanovalca v poseb-
nem prostoru za slovo. V tre-
nutnih razmerah zaradi co-
vida-19 slovo omogočamo 
bližnjim osebam (zakonec, 
otroci). DSO Kamnik za bli-
žnje svojce zagotovi osebno 
varovalno opremo, ki jo na-
mesti osebje. Slovo od sta-
novalcev, ki nimajo bolez-
ni covid-19, poteka v njiho-
vih sobah. Od stanovalcev, 
ki imajo bolezen covid-19, 
slovo poteka v prostoru pred 
rdečo cono oz. v posebnem 
prostoru za slovo. Če svojci 
izrazijo željo, omogočimo 
tudi obisk duhovnika in os-
talo, skladno s preventivni-
mi ukrepi.«

Tudi v Centru slepih, sla-
bovidnih in starejših v Ško-
fji Loki so že v preteklosti 
vselej poskrbeli, da so svojci 
lahko obiskali umirajočega 
stanovalca. »Vedno jih prej 
pokličemo, če se stanoval-
cu zdravstveno stanje pos-
labša, in tistim, ki se želijo 
posloviti, omogočimo obisk. 
V zdajšnji situaciji je to ote-
ženo. V domu, kjer ni okuže-
nih, to zagotovimo, medtem 
ko je v rdeči coni to zelo ri-
zično,« pravi direktorica Sil-
va Košnjek in pove, da se od 
primera do primera prilaga-
jajo situaciji. 

Obiski ob upoštevanju 
protokolov zaščite

V Domu Taber Cerklje 
imajo podoben pristop. Di-
rektorica Martina Martin-
čič pravi, da je treba poskr-
beti za možnost obiska in 
slovesa: »Že od samega za-
četka delovanja izredno ve-
lik pomen dajemo slovesu 
od umirajočega stanoval-
ca. S svojci smo vseskozi v 
stiku in jih informiramo o 
zdravstvenem stanju in po-
teku bolezni. Za komuni-
kacijo s svojci skrbijo vod-
je tima in zdravnica. Pred 
pojavom epidemije so svoj-
ci obiskali svojega bližnjega 
kadarkoli. Obisk je potekal 

v stanovalčevi sobi. Ob po-
javu epidemije pa je obisk 
pri umirajočem stanovalcu 
skrbno načrtovan. Pri tem je 
treba poskrbeti za ustrezen 
prostor ter zaščito svojcev.« 

Izolacija zaradi možnos-
ti okužb je v domovih staro-
stnikov velik problem. Toda 
pri umirajočih vseeno želi-
jo omogočiti srečanje s svoj-
ci. »V času koronavirusa v 
Domu dr. Janka Benedika 
omogočamo svojcem, da so 
lahko prisotni ob stanoval-
cu, ki je v paliativni oskrbi, 
in sicer ob uporabi varovalne 
opreme in spoštovanju vseh 
protokolov, ki so trenutno v 
veljavi,« navaja Alen Gril, di-
rektor Doma dr. Janka Bene-
dika iz Radovljice. Siceršnjih 
obiskov že nekaj časa ne do-
volijo, želijo pa, da bi bili obi-
ski spet mogoči. V domovih, 
ki si med seboj izmenjujejo 
informacije in dobre prakse, 
zdaj razmišljajo, da bi skla-
dno z navodili NIJZ in usme-
ritvami Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti zagotavljali 
obiske svojcev pri tistih sta-
novalcih, ki so koronavirus 
že preboleli ali so negativni 
na testiranju, seveda spet ob 
uporabi varovalne opreme in 
upoštevanju vseh predpisov, 
še pojasni Alen Gril.

Svojci naj imajo možnost 
slovesa od umirajočih
Ko se izteka življenje, si človek želi imeti ob sebi svoje bližnje. V današnjih razmerah, ko je ta možnost 
omejena zaradi grozečih okužb z virusom SARS-CoV-2, to ni vedno mogoče. Kako slovo od umirajočih 
omogočajo v bolnišnicah in v domovih za starejše? 

Tudi v času izolacije naj imajo svojci možnost slovesa od umirajočih. Slika je simbolična. 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Po volilnem kongre-
su stranke NSi, ki je prejšnji 
teden potekal v digitalni ob-
liki, volitve pa po pošti, so v 
četrtek razglasili rezultate. 

Delegati so s 420 glasovi 
(95,7 odstotka) ponovno iz-
volili Mateja Tonina za pred-
sednika stranke. Volili so 
tudi šest članov izvršilnega 
odbora, pet članov nadzor-
nega odbora in pet članov 

razsodišča. Po razglasitvi re-
zultatov je Matej Tonin na-
govoril članstvo in pri tem 
poudaril, da danes zmagu-
jejo povezane ekipe, in ne 
posamezniki. Stranka Nova 
Slovenija je po njegovih 

besedah sodobna in v pri-
hodnost usmerjena stran-
ka, s svojim delovanjem bli-
zu ljudem, njegov cilj pa je 
zgraditi močno organizaci-
jo, ki si deli isto vizijo sodob-
ne in napredne Slovenije, 
da ta postane gospodarsko 
močna, socialno občutljiva 
in evropsko pluralna država. 

Matej Tonin izvoljen za predsednika NSi
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Kranj – Navada je že, da se 
v gorenjski prestolnici de-
cembrska razsvetljava priž-
ge ob občinskem prazni-
ku, 3. decembru. Tudi le-
tos ne bo drugače, saj bodo 
nad Kranjem v četrtek zaža-
rele decembrske luči. Rde-
ča nit okrasitve bodo tudi le-
tos Prešernovi verzi Dobro 
v srcu mislimo, Vsi naj si v 
roke sežejo ter Kozarce zase 
vzdignimo, Božično-novo-
letna smreka bo krasila trg 
pred Prešernovim gledali-
ščem in Glavni trg, kjer bo 
tudi božična vas z lesenimi 
skulpturami za otroke. Čez 
staro mestno jedro se bodo 
vile skulpture cvetličarske-
ga mojstra Matjaža Begu-
ša, njegove pa so tudi lesene 
jaslice v kanjonu Kokre. Za 
praznične spomine priprav-
ljajo foto kotiček. Čaroben 
bo vrt gradu Khislstein, ki bo 
okrašen in osvetljen na temo 
literarnega prvenca Než-
ke Kukec Živalski žur, ki ga 
je ilustrirala Špela Bedene, 
oblikovala pa Kaja Kramar. 
Po 11. decembru pa bodo vrt 
gradu Khislstein krasile tudi 
lesene jaslice Mira Rismon-
da. Praznični ambient na 
mestnih ulicah bo dopolnje-
vala predvajana glasba. Kot 
pravijo na Zavodu za turi-
zem in kulturo Kranj in Me-
stni občini Kranj, so se pri 
organizaciji Prešernega de-
cembra prilagajali epidemi-
ološki situaciji. Kljub ome-
jitvam so iskali poti in na-
čine, kako v mestu pričara-
ti prijeten in praznični de-
cember. Pripravljen je tudi 
božično-novoletni sejem, ki 
naj bi svoja vrata odprl po 11. 
decembru, a ga bodo izpelja-
li le v primeru, da bo situa-
cija to omogočala. Tako kot 
lani bo potekala dobrodelna 
akcija V Kranju dobro v srcu 
mislimo. Prireditev in kon-
certov, na katerih bi se ljud-
je množično zbirali, ne bo. 
Nekatere vsebine bodo prip-
ravili v virtualnem svetu. 

Spremljali jih boste lahko na 
spletnih kanalih VisitKranj 
in Mestne občine Kranj.

Jesenice: prižig lučk v 
mestu in po domovih

Na Jesenicah bodo 
praznično razsvetljavo priž-
gali na Miklavžev večer ob 
18. uri, občane pa pozvali, da 
istočasno prižgejo lučke po 
domovih. Načrtujejo prenos 
prižiga lučk na spletu, kjer 
bodo najmlajši lahko spre-
mljali tudi pravljico in kon-
cert. Tudi ves preostali pro-
gram bo letos virtualen, glav-
ni organizator ostaja Zavod 
za šport Jesenice, pri pripra-
vi vsebin pa bodo sodelovali 
jeseniško gledališče, Zveza 
društev prijateljev mladine 
Jesenice in lokalni glasbe-
niki. Na božični večer bodo, 
če jim bo uspelo, prižgali bo-
žično luč na razgledišču Špi-
ca na Mežakli, na Silvestrov 
večer pa bodo prav tako pos-
krbeli za virtualno dogaja-
nje tako za otroke kot odra-
sle. V novo leto bo Jeseniča-
ne tudi letos, čeprav po sple-
tu, pospremila županova no-
voletna poslanica. 

Tržič: nova praznična pot

Na Občini Tržič bodo pri-
čarali zimsko pravljico v 
novo okrašenem mestnem 
jedru Tržiča. Občina Tržič 
je investirala v celotno ob-
novo okrasitve Trga svo-
bode, Muzejske ulice, Par-
tizanske ulice, dela Can-
karjeve in Koroške ces-
te, atrija Občine Tržič, Tr-
žiškega muzeja, Kurniko-
ve hiše in vseh treh mostov 
čez Tržiško Bistrico. Nova 
praznična pot bo na ogled 
od 5. decembra do 17. janu-
arja. Glede na oceno stanja, 
da večja druženja tudi v pri-
hodnje ne bodo dovoljena, 
so prilagodili koncept doga-
janja, ki sloni na samostoj-
nem raziskovanju obisko-
valca. V pomoč bo tudi zgi-
banka, ki jo bodo pripravi-
li posebej za to priložnost. 
Prižig prazničnih luči bo 
5. decembra. Občina Tržič 

je za nakup nove opreme 
praznične okrasitve name-
nila slabih štirideset tisoč 
evrov.

Bled: lučke kot novo 
upanje

Konec preteklega tedna 
so praznične luči zasvetile 
tudi na Bledu. Obenem so 
v Zdraviliškem parku posta-
vili jaslice v naravni velikos-
ti, ki so jih izdelali v slikar-
skem društvu Atelje Bled, 
na Jezerski promenadi pa 
stoji največja naravna okra-
šena jelka v Sloveniji. So 
se pa zaradi epidemije od-
povedali dogodkom in pri-
reditvam, ki so jih bili obi-
skovalci Bleda vajeni iz pre-
teklih let v okviru Zimske 
pravljice. »Letošnje lučke 
na Bledu žal ne bodo vabile 
k druženju in objemom, ki 
jih imamo v teh dneh vseka-
kor premalo, bodo pa v svet 
pošiljale starodavno sporo-
čilo sončevega obrata in bo-
žiča – novo upanje in nova 
svetloba sta pred vrati,« op-
timistično sporočajo iz Tu-
rizma Bled in pozivajo, naj 
bodo letošnje lučke simbol 
upanja in moči, da bomo 
skupaj zmogli in premaga-
li vse slabo, ki se je letos na-
kopičilo.

Radovljica: letos virtualni 
prižig

V Radovljici obljubljajo, 
da bodo tudi letos kljub ome-
jitvam poskrbeli za čarobni 
december. Mesto je že okra-
šeno, lučke pa bodo prižga-
li danes popoldan, ko si bo 
na spletu mogoče ogleda-
ti tudi kratek, vnaprej prip-
ravljen posnetek dogodka. 
Tudi letos so staro mestno 
jedro okrasili na temo ene 
od starih radovljiških obrti; 
lani so se posvetili kolesom 
in kolarstvu, letos pa pletar-
ski obrti. Naravnemu smre-
čju, ki je osnova celotne ok-
rasitve mesta, so namreč do-
dali pletenje iz vrbja. Pletar-
stvo ima v Radovljici močne 
korenine, saj je bila držav-
na pletarska šola leta 1908 

ustanovljena prav v Rado-
vljiški graščini. Praznično 
razsvetljavo so letos tudi do-
polnili: novost je osvetlitev 
gabrovega drevoreda in dre-
vesnega gaja v Grajskem 
parku. Poleg tega bo na Lin-
hartovem trgu pred cerkvijo 
urejena osvetlitev za različ-
ne prireditve, so sporočili z 
radovljiške občinske uprave.

Bohinj: lučke bodo, 
prireditve ne

Tudi v Bohinju je vse na 
red za prižig božično-no-
voletne okrasitve, poseb-
nega dogodka pa tokrat ne 
bodo pripravili. Novole-
tna razsvetljava bo prižga-
na brez posebnega dogod-
ka do praznika sv. Miklavža, 
torej do konca tega tedna. 
Razsvetljavo so letos delno 
obnovili, še posebej se bodo 
potrudili v Ribčevem Lazu, 
kjer je urejen pločnik in tr-
žni prostor. Sicer pa je, kot 
poudarjajo v Turizmu Bo-
hinj, vse pripravljeno tudi za 
primer, da se bodo ukrepi za 
zajezitev epidemije spros-
tili. Ne bo velikih zabav, če 
pa bo mogoče, bo dogajanje 
razporejeno na tri lokacije: 
tržnica Bohinjska Bistrica, 
tržnica Ribčev Laz in vaško 

jedro Stara Fužina. Na teh 
lokacijah bo tržna ponudba 
z glasbo, ponudbo toplih na-
pitkov, hrane ter v skladu z 
možnostmi drugo spremlje-
valno dogajanje. Prav tako je 
vse pripravljeno tudi za ure-
janje tekaških prog in drsa-
lišča, ki je že postavljeno in 
bo odprto takoj, ko se ukre-
pi sprostijo.

Škofja Loka: okrašeni 
novi ambienti

Ker letos prižiga lučk v živo 
ne bo, bodo v Škofji Loki uvod 
v praznično osvetlitev pripra-
vili na posebnem virtualnem 
dogodku na Miklavžev večer, 
v soboto, 5. decembra, ob 17. 
uri. Letos tudi ne bo dogod-
kov, ki so jih prejšnja leta 
strnili pod naslovom Loka 
v snegu, prav tako so se od-
povedali mestnemu drsa-
lišču, izvedli bodo le vsako-
letne Izložbe domišljije. Le-
tos med novostmi načrtuje-
jo okrasitev novih ambieno-
tov in nekatere nove elemen-
te. Novost bo tudi povezava 
iz starega v novo: praznič-
na okrasitev se bo nizala z 
Mestnega trga na Cankar-
jev trg, čez brv na avtobusno 
postajo in naprej na Šolsko 
ulico. »Praznična okrasitev 

sledi konceptu sončnega ko-
lesa, ki je gibalo napredka in 
svetlobe. Prinaša novo živ-
ljenje, veselje, radost in to-
plino v naša srca,« sporočajo 
iz Škofje Loke, kjer vrednost 
namestitve praznične okra-
sitve in osvetlitve za celotno 
občino znaša okrog trideset 
tisoč evrov. 

Kamnik: lučke že gorijo

V Kamniku so novoletne 
lučke prižgali na prvo adven-
tno nedeljo, 29. novembra, 
tudi letos pa je občina glav-
ni poudarek namenila okra-
sitvi starega mestnega jedra 
in bližnje okolice. Postavili 
in okrasili so dve smreki, in 
sicer večjo na Glavnem trgu, 
ki jo je občini podaril občan 
s Svetčeve poti, ter nekoliko 
manjšo na križišču Ljubljan-
ske in Kranjske ceste, ki jo 
je podaril občan z Jakopiče-
ve ulice. Okrasitev letos pri-
naša nekaj novosti. »Nove so 
svetlobne cevi na Stražnem 
stolpu, pošti in stavbi, kjer 
deluje tudi TIC na Glavnem 
trgu, svetlobne zavese na Šu-
tni in Medvedovi ulici in ve-
rige, ki smo jih namestili v 
Šmarci in na pobočju Male-
ga gradu,« so nam pojasnili 
na občini.

Tudi letos praznično decembrsko vzdušje
Kljub trenutnim razmeram in omejitvam bo na Gorenjskem poskrbljeno za praznično vzdušje. Nekatere prireditve bodo potekale v virtualnem svetu, 
prireditev in koncertov, na katerih bi se ljudje množično zbirali, pa letos ne bo.

V Kranju so za postavitev praznične razsvetljave in božično-novoletnih dreves poskrbeli že 
prejšnji teden, lučke pa bodo prižgali v četrtek. / Foto: Gorazd Kavčič

Janez Kuhar

Zgornji Brnik – Ivan Kro-
pivnik, ljudski umetnik z 
Zgornjega Brnika, ki zelo 
rad slika, rezbari, skla-
da, vžiga v les motive, po-
slikava panjske končni-
ce, izdeluje jaslice in ple-
te košare. je v času, ko še 

ni snega, izdelal snežaka 
iz hrastovega lesa. Posta-
vil ga je pred Domom Ta-
ber v Šmartnem. Za darilo 
se mu je zahvalila direkto-
rica Doma Martina Martin-
čič. Zdaj, ko je zaradi pan-
demije več doma, je izdelal 
že tudi več figuric za jaslice 
iz lesa in gline.

Lesenega snežaka podaril 
Domu Taber

Za lesenega snežaka se je Ivanu zahvalila direktorica doma 
Martina Martinčič (v sredini), poleg nje je Nataša Lavtižar.

Kranj – Pošta Slovenije že deset let s projektom Božičkova 
pošta otroke spodbuja k pisanju ter pošiljanju želja in dobrih 
misli. Enako velja tudi letos, ko ima Božičkova pošta še po-
sebno dobrodelno noto, saj bo Pošta za vsako prejeto pismo 
namenila deset centov dobrodelnemu projektu Čarobna zima 
in tako otrokom širom Slovenije, ki si tega ne morejo privošči-
ti, omogočila lepše preživljanje prazničnih dni. Božiček otro-
kom letos ne bo odgovarjal, si pa bodo otroci lahko ogledali 
virtualno lutkovno predstavo Zverjašček v izvedbi Lutkovnega 
gledališča Ljubljana. Na ogled bo od 15. decembra do 15. ja-
nuarja z javnim dostopom prek spletne strani Pošte Slovenije 
www.posta.si/zverjascek. Otroci sicer lahko Božičku pišejo do 
18. decembra na naslov: Božiček, Za pravljičnimi vrati Poštarja 
Pavlija 7, 2002 Maribor.

Božičkova pošta letos dobrodelna
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V Gorenjskem glasu je bil dne 
10. novembra 2020 objavljen 
članek z naslovom Sodišče 
odločilo v korist občine, v ka-
terem sem bil omenjen tudi 
sam. V članku so bili navedeni 
podatki, ki v povezavi z mojim 
imenom niso resnični. Pred-
stavljeni pa so tudi podatki, ki 
jih je zaradi objektivnega obve-
ščanja javnosti treba dopolniti. 
Objava je tudi posegla v mojo 
čast, ugled in dobro ime, zato 
podajam prikaz naslednjih 
nasprotnih dejstev:
Navedbo, da je imela družba 
WTE na osnovi koncesijske 
pogodbe z dne 30. januarja 
1998 koncesijo za zbiranje, 
odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v občini Kranjska Gora, 
je treba dopolniti. Bistvo po-
deljene koncesije je bila izgra-
dnja javnega kanalizacijskega 
sistema, ki ga turistična ob-
čina Kranjska Gora ni imela 
(več kot 72 km do leta 2015) 
in posledično izvajanje gospo-
darske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalnih odpa-
dnih voda na podlagi Odloka 
– koncesijskega akta za pode-
litev koncesije za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in 
izvajanje gospodarske javne 
službe zbiranje, odvajanje in 
čiščenje komunalnih, odpad-
nih in padavinskih voda v ob-
čini Kranjska Gora (Uradni 
vestnik Gorenjske št. 37/1997). 
Ta odlok je še vedno v veljavi, 
saj ga Občinski svet Občine 
Kranjska Gora ni nikoli raz-
veljavil. Za vse veje javnega 
kanalizacijskega omrežja, ki 
jih je gradil koncesionar ali ob-
čina (razen za naselje Rateče, 
kjer je pridobivanje uporabne-
ga dovoljenja leta 2015 prevze-
la Občina Kranjska Gora pod 
vodstvom Janeza Hrovata) so 
bile v času mojega službovanja 
na občini od 1. novembra 2002 
do 2. novembra 2015 pridoblje-
na uporabna dovoljenja na 
podlagi tehničnih pregledov in 
ustreznih gradbenih projektov. 
Najbrž ni treba navajati, da 
se lahko uporabno dovoljenje 
pridobi na podlagi pozitivne-
ga mnenja strokovnjakov, so-
glasja dajalcev in izvedencev, 
gradnja pa mora biti skladna 
z ustreznimi projekti. 
Izjava Janeza Hrovata, da 
sem se na Dunaju pojavil 

Prikaz 
nasprotnih 
dejstev

kot ena ključnih prič v korist 
multinacionalke WTE, je 
zavajajoča in zlonamerna. 
Na Dunaj sem bil vabljen kot 
priča v arbitražnem postop-
ku, tako kot več drugih oseb, 
ki jih Janez Hrovat v članku 
ne omenja. Najbrž ni treba 
posebej navesti, da je pričanje 
državljanska dolžnost posame-
znika, ki se je zmožen izreči o 
pomembnih dejstvih in okoliš-
činah, v mojem primeru za čas 
dela na Občini Kranjska Gora. 
Priča ni samo dolžna pričati, 
pač pa tudi govoriti po resni-
ci, sicer stori kaznivo dejanje 
krive izpovedbe. O pravicah, 
dolžnostih in koristih odloča 
arbitražno sodišče, nikakor pa 
ne priče. Janez Hrovat v član-
ku poziva k enotnosti občanov 
proti tožbi nemške multinaci-
onalke. Mar je pozabil, kako 
je takoj po svojem prihodu na 
občino »podil« sodelavce iz ob-
činske uprave in ukinjal delov-
na mesta? 
V zvezi z navedbo, da občina 
pričakuje povrnitev stroškov v 
višini 214 tisoč evrov, je treba 
pojasniti, da s tem občini ne 
bodo povrnjeni vsi stroški, ki 
jih je z arbitražnim postopkom 
imela. Kot izhaja iz javno do-
stopnih podatkov na spletni 
strani Občine Kranjska Gora, 
je imela ta od leta 2017 do se-
daj cca 920.000 evrov stroškov 
arbitražnega postopka, ki pre-
ko proračuna bremenijo vse 
občane občine Kranjska Gora. 
Od tega 775.000 evrov sodnih 
stroškov, storitev odvetnikov, 
sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih, 103.000 
evrov stroškov prevajalskih 
storitev, stroškov lektoriranja 
in podobno ter 38.000 evrov 
računovodskih, revizorskih in 
svetovalnih storitev. Preosta-
nek pa je bil porabljen za dnev-
nice, prevoze in nastanitve na 
Dunaju (Vir: Zaključni raču-
ni 2017, 2018, 2019 in Sprejeti 
proračun 2020). Teh podatkov 
župan Janez Hrovat v članku 
svojim občanom ni predstavil. 
Menim, da bi lahko bil rezul-
tat za Občino Kranjska Gora 
ob ustreznem medsebojnem 
spoštovanju, sodelovanju in 
upoštevanju osnovnega načela 
izpolnjevanja pogodbenih ob-
veznostih »pacta sunt servan-
da« za občane bistveno ugo-
dnejši in ob ustreznem vodenju 
občinske politike lahko celo 
brez izdatkov iz občinskega 
proračuna. 

Mag. Rajko Puš, Rateče

Kranj – Čeprav k temu ni zakonsko obvezana, Mestna občina 
Kranj podpira socialno podjetništvo, s čimer pripomorejo k 
zaposlovanju ranljivih skupin, trajnostnemu razvoju, varo-
vanju okolja in lokalni samooskrbi. Pomoč dodeljujejo za 
prenovo ali najem prostorov, za nakup strojev in opreme ter 
izobraževanje. Največja možna višina pomoči je deset tisoč 
evrov. Tako je občina letos v okviru javnega razpisa, ki se je 
končal v mesecu maju, za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva namenila štirideset tisoč evrov, petim vlagate-
ljem pa je dodelila sredstva v skupnem znesku nekaj več kot 
36 tisoč evrov. Sicer pa kranjska občina namerava po sprejetju 
ustrezne pravne podlage, to je odloka o spodbujanju razvoja 
socialnega podjetništva, to obliko podjetništva spodbujati tudi 
v prihodnje. 

Spodbujajo razvoj socialnega podjetništva

Marjana Ahačič

Vogel – Tudi na Voglu se 
pripravljajo na sezono. Kot 
je povedala Aleksandra Fi-
orelli, direktorica skupnih 
služb, so izpeljali vsa vzdrže-
valna dela, v ključno s fi-
nančno zahtevnim obdob-
nim vzdrževanjem na nihal-
ki, čeprav tudi letošnja po-
letna sezona ni bila takšna 
kot prejšnja. »Pričakujemo 
samo še omilitev ukrepov 
za zajezitev covida-19 in ne-
kaj snežnih padavin. Tudi 
na Voglu nam namreč tako 
kot na Kaninu primanjkuje 
vode in smo odvisni od na-
ravnega snega,« je pojasnila 
in dodala, da bodo, če ne bo 
dodatnih ukrepov države in 
če se zimska sezona še ne bo 
začela, težko naprej delovali. 

Kot pravi, glede na finanč-
no zahtevno leto in dejstvo, 
da je situacija zaradi ukrepov 

za zajezitev epidemije zelo 
zahtevna, za letos na smu-
čišču niso pripravili kakšnih 
posebnih novosti niti jih ne 
načrtujejo. »Lani smo res za-
čeli obratovati že 15. decem-
bra, vendar samo z dvema 
napravama. Smučišče je v 
celoti začelo obratovati šele 
5. marca in po dobrem tednu 

dni, 14. marca, zaradi znane 
situacije že prenehalo obra-
tovati, tako da je bila to ena 
najslabših sezon,« opozarja.

Nekaj bolje je bilo poleti. 
»Julija in avgusta smo zabe-
ležili dobrih štirideset od-
stotkov obiska glede na leto 
prej, kar nas je pozitivno 
presenetilo. Nastanitvene 

kapacitete v destinaciji so 
bile zahvaljujoč uvedbi turi-
stičnih bonov zelo dobro za-
sedene in posledično so bile 
zelo dobro obiskane tudi tu-
ristične točke, kot je Vogel. 
Seveda pa je obisk v preosta-
lih mesecih z lanskim nep-
rimerljiv.«

Kljub negotovim napove-
dim so smučarske vozov-
nice že v predprodaji, ki jo 
podaljšujejo do sredine de-
cembra. Cena ostaja enaka 
kot lani, 26,50 evra, pri na-
kupu sezonskih vozovnic pa 
upoštevajo lansko neizkori-
ščenost in na podlagi tega 
odobrijo popust do petdeset 
odstotkov, je še povedala Fi-
orellijeva. Ko bodo smučišča 
odprta, bodo, tako izpostav-
ljajo, dosledno upošteva-
li vse ukrepe vlade in NIJZ, 
upajo pa seveda, da se bodo 
ukrepi čimprej sprostili in 
bodo lahko začeli obratovati.

Odvisni od ukrepov in narave
Na Voglu nestrpno pričakujejo, kako se bo v zvezi z možnostjo odprtja slovenskih smučišč odločila 
vlada in kako bo s padavinami, od katerih je odvisna priprava smučarskih prog. Če se zimska sezona ne 
bo kmalu začela in jim država ne bo pomagala, bodo težko še naprej delovali, opozarjajo.

Na Voglu so odvisni od naravnega snega, zato nestrpno 
pričakujejo tudi obilnejše padavine.
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Kropa – Leta 1952 zgrajena 
stavba je bila sicer v začet-
ku petdesetih let na pobudo 
krajanov in podjetja Plamen 
zasnovana kot sindikalno-
-kulturni dom. Stavba je bila 
v osnovi zgrajena kot pros-
tor, kjer bi sobivale različne 
lokalne organizacije, pred-
vsem kulturne. V prvotno 
načrtovanem prizidku sta 
bili tudi predvideni dvorana 
za različna srečanja in pros-
torna telovadnica s spremlje-
valnimi prostori. Zaradi raz-
ličnih razlogov gradnja pri-
zidka po prvotni zasnovi ni 
nikoli uspela, saj so na tem 
mestu zgradili stanovanjski 
prizidek, pojasnjuje Anže 
Habjan. V Kulturnem domu 
Kropa je sicer vse leto živah-
no. Domača društva organi-
zirajo prireditve, delavnice, 
izobraževanja, srečanja raz-
ličnih društev in organiza-
cij. V njem ima sedež tudi 
Krajevna skupnost Kropa, 
ki prostore upravlja in skrbi 

za program, med bolj dejav-
nimi uporabniki je tudi Kra-
jevna organizacija Rdečega 
križa. Trenutno je osnovna 
stavba (brez prizidka) v ve-
činskem lastniškem deležu 
Občine Radovljica. Posame-
zni deli, po večini na novo 
predelana stanovanja, pa so 
v zasebni lasti. 

V prihodnje si v Kropi že-
lijo, da bi lahko izpeljali tudi 
nujno obnovo zaodrja s kle-
tjo, na novo uredili prezrače-
vanje in ogrevanje ter preg-
ledali in obnovili stropne 
konstrukcije v dvorani – in 
seveda da Kulturni dom os-
tane središče družbenega 
dogajanja v kraju.

»Kulturni dom, nare-
jen po načrtih arhitekta 
Maksa Strenarja, je danes 
prva monumentalna stav-
ba, ki jo poleg industrijske-
ga dela Krope, ki je čez ces-
to, srečamo, ko se pripe-
ljemo v Kropo,« poudar-
ja Saša Roškar iz Zavoda 
za varstvo kulturne dediš-
čine. »S stališča kulturne 

dediščine je ta stavba po-
membna zato, ker je načr-
tovana na način, da zados-
ti potrebam lokalnega kul-
turnega življenja, ki je bilo 

vedno, takrat in zdaj, boga-
to, hkrati pa ni generičen 
objekt, ampak v detajlih 
vključuje kroparsko dedi-
ščino umetnega kovaštva.«

Obnova kulturnega doma
V Kropi urejajo notranjost tamkajšnjega kulturnega doma. Začeli so z zagotavljanjem požarne varnosti, 
obnovili del balkonskega zidu in namestili nov lučni trakt. Največji letošnji poseg pa je obnova 
dotrajanega poda na odru.

Kulturni dom v Kropi je tudi po sedmih desetletjih še vedno 
središče družabnega dogajanja v kraju.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V Bo-
hinju so izbrali projekte, ki 
jih bodo v prihodnjem letu 
financirali v okviru partici-
pativnega proračuna. To so 
asfaltiranje ceste do vodne-
ga zajetja vasi Koprivnik na 
Ravnah ter delno, do višine 
pet tisoč evrov, obnova mo-
stov na Koprivniku in Gor-
jušah, v krajevni skupnosti 
Bohinjska Bistrica ureditev 
drugega vaškega jedra na 
Nomenju, postavitev otro-
ških igral na Kamnjah, ure-
ditev vetrne elektrarne na 
Orožnovi koči, spominske-
ga obeležja padlim Bohinj-
cem ter delno odvodnjava-
nja na Nemškem Rovtu.

V krajevni skupnosti Sta-
ra Fužina bodo na območju 
Studorja, Ukanca in Stare 
Fužine postavili urbano po-
hištvo, iz krajevne skupnosti 

Srednja vas pa na občini niso 
prejeli nobenega predloga.

Občina je sicer za izvaja-
nje participativnega prora-
čuna predvidela dvajset tisoč 
evrov za območje krajevne 
skupnosti Bohinjska Bistri-
ca ter po 15 tisoč za KS Sta-
ra Fužina Studor, Srednja 
vas in Koprivnik - Gorjuše. 
Ker predlogov za Srednjo 
vas ni bilo, so Bohinjski Bi-
strici namenili dodatnih de-
set, KS Koprivnik - Gorjuše 
pa pet tisoč evrov. 

Predloge so sicer zbirali 
od sredine avgusta do sredi-
ne oktobra; glasovanje o tis-
tih, ki jih je potrdila posebna 
komisija, pa so v Bohinju or-
ganizirali med 19. oktobrom 
in 10. novembrom. Glasova-
li so lahko občani, stari 15 let 
in več, in sicer prek posebne 
spletne aplikacije ali z odda-
jo glasov v sprejemni pisarni 
Občine Bohinj. 

Z glasovanjem 
izbrali projekte
Tudi del proračunskih sredstev za prihodnje leto 
bo v Bohinju razdeljen v okviru tako imenovanega 
participativnega proračuna, za katerega so občani, 
stari vsaj petnajst let, glasovali po krajevnih 
skupnostih.

Maša Likosar

Tržič – Skupni proračun-
ski prihodki Občine Tržič 
so tako za leto 2021 kot tudi 
leto 2022 načrtovani v viši-
ni dobrih 15 milijonov evrov, 
odhodki pa v višini dob-
rih 17 milijonov evrov. Pro-
računska primanjkljaja se 
bosta pokrivala z neporab-
ljenimi sredstvi, ki bodo na 
koncu preteklega leta osta-
li na računu, ter z dolgoroč-
nim zadolževanjem. V pri-
hodnjih dveh letih med ve-
čjimi investicijami načr-
tujejo izgradnjo Centra za 
krepitev zdravja, s katerim 
bodo rešili prostorske teža-
ve obstoječega Zdravstvene-
ga doma Tržič, ter izgradnjo 

Izobraževalnega in športne-
ga središča v Križah. Predvi-
dena je izvedba energetske 
sanacije gradu Neuhaus in 
Tržiškega muzeja, ki bo po 
projektantski oceni za oba 
objekta stala dobrih milijon 
dvesto tisoč evrov. Tržiški 
občinski svet je potrdil tudi 
namen financiranja investi-
cij s predvidenim dolgoroč-
nim zadolževanjem Obči-
ne Tržič v letu 2021 do viši-
ne 2.400.000 evrov in v letu 
2022 do višine 1.700.000 
evrov za projekt Aglomera-
cija Loka – komunalno opre-
mljanje.

Občinska uprava je po prvi 
obravnavi proračunov do da-
tuma oddaje gradiva za dru-
go obravnavo prejela in v 

predloga proračunov uvrsti-
la sedem predlogov. Za var-
no parkiranje na dislocira-
ni enoti Vrtca Tržič v Križah 
je bila predlagana preuredi-
tev obstoječe cestne površi-
ne ter ureditev začasnih par-
kirišč. Predlogi so se nana-
šali tudi na obnovitvena dela 
v krajevni skupnosti Bistrica 
in krajevni skupnosti Sebe-
nje, kjer načrtovane investi-
cije v skupni vrednosti dvaj-
set tisoč evrov med drugim 
predvidevajo ureditev nogo-
metnega igrišča Pod kosta-
njčki in avtobusnih posta-
jališč v Sebenjah ter Žiga-
nji vasi. Svetniki so na 16. 
redni seji postavili vpraša-
nji, ali so v proračun vklju-
čena sredstva iz naslova 

višje povprečnine in kako 
se bodo razporedila finanč-
na sredstva, pridobljena na 
podlagi novega predloga za-
kona o finančni razbremeni-
tvi občin. Tržiški župan Bo-
rut Sajovic je pojasnil, da je 
povprečnina za prihajajo-
či leti uvrščena v proračun. 
»Ker je sredstev iz naslova 
povprečnine več, smo za ta 
znesek zmanjšali predvide-
no zadolževanje. Nekaj pri-
hranka, ki bo namenjen in-
vesticijam, si obetamo še od 
zakona, ki bo zmanjšal ne-
katere zakonsko predpisa-
ne finančne obveznosti ob-
čin na področju socialnega 
varstva, zavarovanj brezpo-
selnih, tudi pri obdukcijah,« 
je povedal župan.

Sprejeli proračun za prihodnji dve leti
Občinski svet Občine Tržič je po drugi obravnavi sprejel predloga odlokov o proračunu Občine Tržič za 
leti 2021 in 2022.

Marjana Ahačič

Radovljica – Okraske za no-
voletne jelke, ki bodo letos v 
prazničnih dneh krasile vati-
kanske ulice in urade, so ves 
november pod budnim oče-
som mojstrov krašenja Sa-
bine Šegula in Petra Ribiča 
ter etnologa Janeza Bogata-
ja izdelovali po številnih slo-
venskih domovih. V škatlah 
so jih sproti dostavljali v ra-
dovljiško župnišče, kjer so 
jih v petek opoldan naloži-
li na tovornjak in po blagos-
lovu župnika Andreja Župa-
na odpeljali proti Vatikanu. 
Tam bodo z njimi okrasili 

božična drevesca, ki so jih 
prav tako pripeljali iz Slove-
nije, adventne venčke pa so 
po vatikanskih uradih, tudi 
pri sedanjem papežu in za-
služnem papežu Benedik-
tu XIV., razdelili že v začet-
ku prejšnjega tedna. Kot je 
povedala Sabina Šegula, je 
bilo na koncu vendarle odlo-
čeno, da bosta s kolegom Pe-
trom Ribičem tako kot nekaj 
let doslej tudi letos s cvetjem 
krasila baziliko v Vatikanu. 
Zaradi negotovih razmer vse 
do zadnjega nista vedela, ali 
bosta projekt letos sploh lah-
ko izpeljala. Na pot sta se od-
pravila v nedeljo.

Okraski za Vatikan so šli 
na pot iz Radovljice

Okrasje so na pot odpeljali izpred radovljiškega župnišča, 
kjer je zbrane pozdravil župan Občine Radovljica Ciril 
Globočnik, dragoceni tovor pa je pred odhodom v Vatikan 
blagoslovil radovljiški župnik Andrej Župan.

Tržič – Na začetku leta je Občina Tržič z namenom poenotenja 
zaračunavanja stroškov najema vrtičkov prešla na nov način 
obračuna stroškov, kar pa ni vplivalo na veljavnost najemne 
pogodbe. Za leto 2021 bodo najemniki vrtičkov prejeli račun 
za obdobje od 1. januarja do 31. decembra, zato občane, ki v 
prihodnjem letu ne želijo več najeti vrtička, pozivajo, da na 
občino najkasneje do konca letošnjega leta naslovijo odpoved 
najemnega razmerja. Najemnik lahko sicer pisno kadarkoli od-
pove najemno pogodbo brez navedbe razloga, vendar pa v tem 
primeru najemna pogodba preneha veljati z 31. decembrom tis-
tega leta, v katerem je bila odpovedana, so še sporočili z občine.

Nov način obračuna stroškov za vrtičke

Kranj – V Kranju nadaljujejo zamenjavo starih svetilk z varčnej-
šimi LED-svetilkami. Na področju Planine, Šorlijevega nase-
lja, Primskovega, Kokrice, Tenetiš, Trstenika, Žabnice, Bitenj, 
Hrastij, Čirč, Orehka in Drulovke so skupno namestili več kot 
350 novih svetilk. Stare svetilke namreč ne ustrezajo Uredbi 
o svetlobnem onesnaževanju, poleg tega so tudi energijsko 
potratnejše. Nove LED svetilke so za okoli trideset odstotkov 
varčnejše od prejšnjih, ustrezajo pa tudi vsem najnovejšim 
standardom in normativom stroke. Poleg tega so nove svetil-
ke opremljene s tehnologijo, zaradi katere med 22.30 in 4.30 
svetijo le s polovično močjo. 

Stare svetilke zamenjujejo z varčnejšimi
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Ana Šubic

Kranj – Zaradi dvomesečne 
zaustavitve normalnega tr-
govanja z nepremičninami 
v času spomladanske epide-
mije se je število opravljenih 
transakcij v letošnjem prvem 
polletju občutno zmanjšalo. 
Kot je razvidno iz poročila Ge-
odetske uprave RS (Gurs), je 
bilo sklenjenih 13300 nepre-
mičninskih kupoprodajnih 
pogodb v skupni vrednosti 
okoli 900 milijonov evrov. V 
primerjavi z lanskim drugim 
polletjem se je število kupop-
rodajnih poslov zmanjšalo 
za več kot četrtino, njihova 
skupna vrednost pa za tretji-
no, a je bil glede na epidemi-
jo in rekordno vrednost evi-
dentiranih poslov v lanskem 
letu upad manjši od pričako-
vanega.

Največji upad transak-
cij je bil aprila, ko je bilo go-
spodarstvo vključno z nepre-
mičninsko dejavnostjo oz. 
ogledi nepremičnin ves me-
sec ustavljeno. V primerjavi 
s »predkoronskim« februar-
jem je bilo število sklenjenih 
kupoprodaj manjše kar za 57 
odstotkov in za skoraj toli-
ko tudi njihova skupna vred-
nost, v primerjavi z lanskim 
aprilom lani pa je bilo števi-
lo poslov manjše za skoraj 
65 odstotkov, njihova vred-
nost pa za skoraj 60. A že ju-
nija je število sklenjenih po-
godb znova doseglo februar-
sko raven oz. je bilo povsem 
primerljivo z junijem 2019. 
»Še nepopolni podatki za le-
tošnje tretje četrtletje kažejo, 
da se je rast števila nepremič-
ninskih poslov nadaljevala, 
tako da je bil nepremičninski 
trg razmeroma dejaven oz. je 

bilo trgovanje vsaj na podob-
ni ravni kot v lanskem tret-
jem četrtletju,« je navedeno 
v poročilu. 

Po ugotovitvah Gursa za-
ustavitev trgovanja tudi ni 
vplivala na cene nepremič-
nin oz. na trend njihove ras-
ti. »Po majskem preklicu 
ukrepov je namreč stano-
vanjski nepremičninski trg 
hitro ponovno oživel, tako da 
je obseg trgovanja kmalu do-
segel raven pred razglasitvi-
jo epidemije. V Sloveniji so 
se tako cene stanovanjskih 
nepremičnin in zazidljivih 
zemljišč v prvi polovici le-
tošnjega leta, kljub precej 
manjšemu številu realizira-
nih kupoprodaj, večinoma 
nekoliko zvišale.« 

Na področju stanovanj-
skih nepremičnin so eviden-
tirali približno 6300 kupop-
rodaj oz. 28 odstotkov manj 
kot v lanskem v drugem 

polletju. Na ravni države je v 
prvi polovici letošnjega leta 
povprečna cena rabljenega 
stanovanja v večstanovanj-
ski stavbi dosegla rekordno 
vrednost in prvič presegla 
mejo 1900 evrov na kvadra-
tni meter. »Najvišja je bila 
rast cen v Kranju, kjer naj-
višjo rast cen stanovanj be-
ležimo od leta 2018 in je bil 
tudi upad števila transak-
cij v prvi polovici letošnjega 
leta najmanjši. V primerjavi 
z drugim polletjem 2019 je 
bila povprečna cena stano-
vanja višja za sedem odstot-
kov, v primerjavi s prvim 
polletjem pa za šest,« so iz-
računali na Gursu. Kvadra-
tni meter stanovanja v Kra-
nju je v povprečju stal 2180 
evrov oz. 150 evrov več kot v 
drugi polovici lanskega leta. 
Na Gursu tudi ocenjujejo, 
da je bil trend gibanja cen 
hiš na ravni države v zadnjih 

treh letih zelo podoben kot 
pri stanovanjih, le da je bila 
rast cen nekoliko šibkejša in 
da še vedno niso dosegle re-
kordnih iz leta 2008.

Zaustavitev gospodarstva 
v času epidemije je sicer še 
posebej vplivala na dejavnost 
trga poslovnih nepremičnin. 
Za letošnje prvo polletje so 
namreč evidentirali le nekaj 
več kot 700 kupoprodaj pi-
sarn in lokalov, kar je 42 od-
stotkov manj kot v drugi po-
lovici lanskega leta.

Ta čas smo v drugem valu 
epidemije, zato se poraja 
vprašanje, kako bo na nepre-
mičninski trg vplival ta. Tudi 
v primeru njegove globlje 
krize hitrega padca cen sta-
novanj ni pričakovati, meni-
jo na Gursu. Praviloma na-
mreč traja nekaj let, da se po-
nudba prilagodi in se začne-
jo cene spuščati, ter še nekaj 
let, da dosežejo dno. 

Epidemija ni vplivala na cene
Kljub občutno manjšemu številu nepremičninskih transakcij v času epidemije so se cene nepremičnin v 
prvi polovici leta večinoma nekoliko zvišale. V Sloveniji je bila najvišja rast cen stanovanj v Kranju, kjer 
je bil tudi upad opravljenih transakcij najmanjši.

Kako bo na nepremičninski trg vplival drugi val epidemije, je težko napovedati, na Gursu pa 
menijo, da hitrega padca cen stanovanj ni pričakovati. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Načrtovanih prihod-
kov je za približno 5,9 milijo-
na evrov, odhodkov za okoli 
7,5 milijona evrov. Glede na 
realizacijo proračuna v letu 
2020 je ocenjen presežek v 
višini 1,1 milijona evrov, za 
pokrivanje primanjkljaja 
prihodkov pa tudi zadolže-
vanje za dobrega pol milijo-
na evrov, vendar župan upa, 
da to ne bo potrebno.

V 2021 je v načrtu komu-
nalna ureditev območja 
Podbrezje–Podtabor in iz-
gradnja komunalne infra-
strukture v Poslovni coni 
Logar v Naklem, obe investi-
ciji sta vredni po približno 
pol milijona evrov. Precej-
šen del denarja bo šel za po-
dročje oskrbe s pitno vodo, 
za dokončanje komunalne 
ureditve na Okroglem, grad-
njo in obnovo občinskih cest 
ter kolesarske steze Kranj–
Naklo–Zadraga, v posodo-
bitev mladinskega športne-
ga igrišča v Naklem. Obno-
vili bodo cesto skozi Zadra-
go v tretji fazi, kupili kombi 
za prevoz šolskih otrok, ob-
činska komunalna služba 
bo dobila novo strojno met-
lo za pometanje cestnih po-
vršin ...

Na področju gasilstva naj 
bi vsem štirim prostovolj-
nim gasilskim društvom 
v nekaj letih zagotovili vso 
potrebno najsodobnejšo 
opremo skladno s progra-
mom opremljanja občinske 
gasilske zveze. PGD Naklo 
je letos že dobilo novo gasil-
sko vozilo. Župan je spom-
nil, da so imeli v občini le-
tos dva huda požara in da so 
se gasilci izkazali kot izje-
mno učinkoviti, požrtvoval-
ni, sicer bi bila lahko škoda 
še večja. 

Svetnika Marjana Babi-
ča je zanimala dinamika 
gradnje kanalizacijskega 
omrežja v Žejah in Bistrici. 
Za Žeje je župan Meglič de-
jal, da bodo začeli priprav-
ljati dokumentacijo, uredi-
tev v Bistrici pa je vezana na 
državno cesto, kjer bo treba 

doseči dogovor o sofinanci-
ranju. 

Proračunska sredstva so 
rezervirana tudi za Dom sta-
rejših Naklo. Svetnik Mar-
ko Mravlja sicer dvomi, da 
bo država sofinancirala širi-
tev doma, po njegovem bodo 
prioritete države verjetno 
tam, kjer doma starejših še 
nimajo. Obstoječih postelj v 
institucionalnem domskem 
varstvu v Naklem je po nje-
govi oceni dovolj, da lahko 
sprejmejo vse občane, ko to 
potrebujejo. Predlagal pa je, 
da se zagotovi več denarja za 
pomoč starejšim občanom 
na njihovem domu. Župan 
se je s tem strinjal, kot je po-
jasnil, bi se odločili za širitev 
Doma starejših Naklo le pod 
pogojem, da bi dobili vsaj de-
vetdeset odstotkov sofinan-
ciranih sredstev. Predvide-
nih 120 tisoč evrov v občin-
skem proračunu v 2021 pa 
je za morebiten nakup opre-
me za normalno delovanje 
obstoječega doma. 

Že nekaj mesecev storitev 
pomoči na domu in razvoz 
kosil za starejše občane v na-
kelski občini uspešno opra-
vlja Dom Petra Uzarja Tržič. 
»Ta pomoč se je razširila na 
16 ur na dan, zagotavljajo jo 
tudi ob popoldnevih, sobotah 
in nedeljah. Da bo to še bolje 
delovalo, je Občina Naklo ku-
pila nov avto, ki ga dobimo v 
naslednjih dneh,« je pojas-
nil župan. Občina je lastnica 
Doma starejših Naklo, zaradi 
poteka pogodbe je bil potre-
ben nov javni razpis, na kate-
rega se je prijavil Dom Petra 
Uzarja Tržič, ki bo upravlja-
nje doma prevzel s prvim ja-
nuarjem 2021. Župan Meglič 
je poudaril, da pa je cilj jasen: 
oskrba za njihove občane v 
domu po čim ugodnejši ceni.

Svetnik Jure Renko je 
predlagal, da se uredijo na-
men, vsebine in dejavnosti 
turistično-informacijske-
ga centra (TIC) v Naklem in 
skrbništvo za muzejsko lo-
komotivo. Župan je predlog 
podprl, za TIC pa še dejal, da 
bi morali skupaj stopiti po-
nudniki turističnih storitev.

Še bodo gradili in 
skrbeli za starejše 
Občinski svetniki so na nedavni seji potrdili 
osnutek proračuna Občine Naklo za prihodnje 
leto. Župan Ivan Meglič je povedal, da je proračun 
realen v okviru danih možnosti in izziv za vse.

Ljubljana – Po štirih kvalifikacijskih in finalnem turnirju je 
znanih osem igralcev, ki so si s spretnostjo pri igranju računal-
niške igre priigrali izbor v prvo košarkarsko e-reprezentanco 
Slovenije. Osmerica igralcev bo tako Slovenijo v letu 2021 
predstavljala na prihajajočih e-športnih turnirjih pod okriljem 
Mednarodne košarkarske zveze FIBA. Med osmerico sta tudi 
dva Gorenjca, in sicer Gašper Kemperle iz Škofje Loke na polo-
žaju obrambnega igralca in napadalec David Babič iz Šenčurja. 
Na prvih pripravah se bodo zbrali že decembra.

Slovenija dobila prvo košarkarsko e-reprezentanco

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Eden od obi-
skovalcev Lubnika nas je 
opozoril na gradbene pose-
ge, ki se letos dogajajo na tej 
škofjeloški planinski točki, 
češ da gre verjetno za grad-
njo novega električnega steb-
ra. Vprašanje o tem smo na-
slovili na Planinsko društvo 
Škofja Loka, ki upravlja kočo 
na vrhu. Podpredsednik 
društva Jože Stanonik nam je 
pojasnil: »Letos se je na ob-
močju Lubnika zgodilo ne-
kaj posegov, za zagotavljanje 
ustrezne preskrbe z električ-
no energijo in posodabljanje 

telekomunikacijskih naprav. 
Na relaciji Breznica–vrh Lub-
nika je bil vkopan električni 
kabel in odstranjen zračni 
kabel z drogovi. Vkop kabla 
je pretežno po gozdu izven 
poti, ki se uporabljajo za hojo 
do koče. Ob koči je postavljen 
nov steber, primerno uteme-
ljen, da bo kljuboval moč-
nim vetrovom. Star steber, ki 
je tik ob koči, bo odstranjen. 
Telekomunikacijski elemen-
ti bodo s starega preneseni 
na nov steber in ustrezno po-
sodobljeni. Investitor je Ele-
ktro Gorenjska, Planinsko 
društvo Škofja Loka je za na-
vedena dela in opremo dalo 

soglasje in dovolilo vpis služ-
nosti.«

Pod kočo na vzhodni stra-
ni objekta, nad spodnjo te-
raso, je PD Škofja Loka dalo 
zgraditi nov nadstrešek, da 
bo mogoče zajeti več dežev-
nice za potrebe sanitarij in 
oskrbe obiskovalcev. Pod 
nadstreškom je prostora za 
kar petdeset sedežev ob mi-
zah, kar bo ugodno za obi-
skovalce v poletnem času. 
Zgradili so ga zaradi vedno 
težje preskrbe z vodo na iz-
postavljenem vrhu Lubni-
ka in postopnega povečeva-
nja obiskovalcev na tej loški 
gori.

Nov steber na Lubniku
Pri koči na Lubniku več gradbenih posegov

Medvode – Občina Medvode 
je začela gradnjo modularne-
ga prizidka k osnovni šoli v 
Preski, ki se srečuje z veliko 
prostorsko stisko. Z dozida-
vo dveh matičnih učilnic ter 
prostorom pred učilnicami 
za garderobe se bodo iz-
boljšali prostorski pogoji za 
izvajanje pouka tako v novih 
prostorih kakor tudi zaradi 
manjše zasedenosti obsto-
ječih prostorov. Gradnja se 
konstrukcijsko ne bo nasla-
njala na obstoječi objekt, bo 
pa z njim funkcionalno pove-
zana. Dela bodo zaključena 
predvidoma do sredine mar-
ca 2021, terminski plan pa je 
odvisen tudi od vremenskih 
razmer. Vrednost investicije 
je nekaj manj kot štiristo ti-
soč evrov.

Začeli gradnjo prizidka 
k šoli
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Kranj – V Mestni občini 
Kranj so že lani posadili 77 
dreves, letos v spomladan-
skem času 18, največ zasa-
ditev pa poteka v jesenskem 
času. Do konca leta bo tako 
zasajenih okoli 150 dreves. 

Konec avgusta sta župan 
MOK Matjaž Rakovec in 
predsednik uprave Merca-
torja Tomislav Čizmić ob Hi-
permarketu Mercator Kranj 
na Primskovem simbolično 
zasadila dva od skupno 18 li-
povcev, ostalih 16 pa so zasa-
dili zdaj. Spomladi bo zele-
no tudi na drugi strani vpad-
nice, od krožišča Primskovo 
v smeri Planine, saj so tam 
pravkar zasadili 56 dreves, 
prav tako lipovcev.

Sredi novembra so ob Ble-
iweisovi cesti ob Parku La 
Ciotat zasadili še 13 krog-
lastih javorjev, ki so prilju-
bljena mestna drevesa z go-
sto zaprto krošnjo. 

V pravkar odprtem Maj-
dičevem logu, novi spreha-
jalni in kolesarski poveza-
vi med starim mestom ter 
zelenimi površinami ob 
Savi in nakupovalnim sre-
diščem, so obrežje zasadi-
li z avtohtonim obvodnim 

rastjem, z desetimi vrba-
mi vrste iva, ki v višino zra-
stejo do 12 metrov, ob tem 
pa še nekaj drugega rastli-
nja, ki bo prispevalo k utr-
ditvi poti. S tem projektom 
je mesto dobilo novo zeleno 
površino. 

Bolj zeleno je tudi mestno 
pokopališče. Letos so tam 
zasadili večje število dreves. 
Tudi v naslednjih tednih v 
kranjski občini načrtuje-
jo zasajanje še okoli tride-
set različnih vrst dreves na 

več lokacijah. Z njimi bodo 
nadomestili iz različnih ra-
zlogov odstranjena oziroma 
posekana drevesa. Tako so 
pred kratkim morali pose-
kati nekaj jesenov na Župan-
čičevi ulici. Kakor je pojas-
nil Erik Vidmar, certificiran 
arborist, so odločitev spreje-
li predvsem zaradi okužbe 
s tujerodno invazivno gli-
vo jesenov ožig. Na območje 
Župančičeve ulice bodo po-
sekana drevesa nadomesti-
li s 16 novimi drevesi vrste 

stebrasti mali jesen.  Odlo-
čitev o poseku dreves ni ni-
koli lahka, pogosto odstra-
nitev dreves zaradi dobrobi-
ti, ki jih tovrstno rastje pri-
naša, vznemiri tudi mešča-
ne. V kranjski občini zato 
odslej s posebnimi nalep-
kami označujejo drevesa, 
ki so določena za posek. Na 
nalepkah je tudi kontakt ar-
borista, na katerega se obča-
ni lahko obrnejo, če imajo 
vprašanja glede označene-
ga drevesa.

Številni novi drevoredi
V kranjski občini so v zadnjih mesecih zasadili več dreves in drevoredov, nekaj dreves pa so morali tudi 
odstraniti. Nova sprehajalna pot v Majdičevem logu.

V Majdičevem logu je nova kranjska sprehajalna pot, ki je hkrati tudi kolesarska povezava 
med starim mestom ter zelenimi površinami ob Savi in nakupovalnim središčem. Prejšnji 
teden si je pridobitev ogledal tudi kranjski župan Matjaž Rakovec. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Največji slovenski 
pesnik France Prešeren, ki je 
tudi avtor slovenske himne, 
znan pa je po številnih moj-
strskih pesnitvah, se je ro-
dil 3. decembra 1800 v Vrbi 
na Gorenjskem, šolal se je v 
Ribnici in Ljubljani, pravo je 
študiral na Dunaju, odvetnik 
v Kranju pa je postal dve leti 
pred smrtjo. Tako Mestna ob-
čina Kranj praznuje ob oble-
tnici njegovega rojstva, vsa-
ko leto pa ob prazniku pote-
ka tudi slovesna prireditev s 
podelitvijo občinskih nagrad 
in priznaj. Letos bo priredi-
tev jutri, sredo, 2. decembra, 
zaradi epidemije covida-19 
pa bo virtualna. Ob 20. uri si 
jo bo moč ogledati na GTV, 
prav tako pa tudi na kanalih 
Mestne občine Kranj in Visit 
Kranj na Youtubu in Facebo-
oku, aplikaciji iKranj in sple-
tnih straneh www.kranj.si, 
visitkranj.com in www.zur-
nal24.si. 

Letos bo naziv častnega 
občana za ohranjanje vre-
dnot in zgodovinskega spo-
mina o razvoju slovenske 
samostojnosti in državnos-
ti prejel Anton Rešek, nag-
rado Mestne občine Kranj 
za vsestranski ustvarjalni 
doprinos in razvoj glasbene 
kulture ter pedagoško delo 
Alojz Ajdič, listino o pri-
znanju za prispevek h ka-
kovosti življenja v krajevni 

skupnosti Bitnje in za skrb 
za sokrajane Marjana Jeko-
vec in prav tako listino o pri-
znanju za uspešno vodenje 
in razvoj Osnovne šole Hele-
ne Puhar Janez Cuderman. 
Velike plakete Mestne obči-
ne Kranj bodo prejeli Igor 
Prašnikar za dolgoletno 
delo na športnem področju 
in predanost pri razvoju ka-
rateja, Franc Jerala za pre-
poznavnost Hortikulturne-
ga društva Kranj in Žarko 
Matijašević kot športnik in 
trener za zavzeto delo z mla-
dimi na področju nogome-
ta. Veliko Prešernovo pla-
keto bo za uveljavljanje glas-
bene kulture in pedagoško 
delo z mladimi prejela Alen-
ka Jenko Boh. 

Plaketo Mestne občine 
Kranj je septembra že pre-
jel msgr. Stanislav Prelat, ob 
občinskem prazniku pa jo 
bosta prejela še Josip Iličić 
za podporo mladim za šport 
in ureditev športnih igri-
šč ter Nada Bogataj Kržan 
za izjemni prispevek v dob-
ro družbenih dejavnostih 
in Fundacije Vincenca Dra-
kslerja. Prešernovo plake-
to bodo prejeli Primož Zev-
nik za strokovni in umetni-
ški doprinos k razvoju glas-
bene kulture mladih, Klav-
dij Tutta za predano delo z 
mladimi na likovnem po-
dročju in Klementina Goli-
ja za razvoj likovne umetno-
sti doma in v tujini.

Praznična prireditev 
bo virtualna
Mestna občina Kranj praznuje na dan obletnice 
rojstva Franceta Prešerna, večer pred praznikom 
pa je tradicionalno namenjen podelitvi občinskih 
priznanj. Zaradi epidemije covida-19 bo 
slovesnost letos virtualna, naziv častnega občana 
pa bo dobil Anton Rešek.

Urša Peternel

Žirovnica – Tretjega decem-
bra praznuje občinski pra-
znik tudi Občina Žirovni-
ca. Kot je povedal župan Le-
opold Pogačar, pa slovesno-
sti ob prazniku zaradi trenu-
tnih ukrepov ne bodo orga-
nizirali, temveč jo bodo pre-
stavili na čas, ko bodo pra-
znovanja ponovno dovolje-
na. 

Za virtualno praznova-
nje se niso odločili, saj želi-
jo, da je podelitev občinskih 
priznanj javna in da občin-
skim nagrajencem izkažejo 
pozornost tudi na ta način.  
Naziv častni občan za leto 

2020 bo prejel konzerva-
tor in arheolog Milan Saga-
din za štiridesetletno delo 
na arheološkem najdišču 
Ajdni. Plakete Občine Ži-
rovnica bodo prejeli Igor 
Čarni z Breznice in pro-
stovoljke projekta Starejši 
za starejše Društva upoko-
jencev Žirovnica, nagrado 
Občine Žirovnica pa Mar-
jan Dobnikar z Rodin.  Žu-
pan je vsem nagrajencem 
poslal pismo s čestitko.

Po Pogačarjevih besedah 
bodo praznik obeležili tudi 
tako, da bodo po občini izo-
besili zastave, občanom pa 
bo župan čestital po spletu 
in na Radiu Triglav.

Brez občinske proslave,  
za praznik le zastave
V žirovniški občini bodo osrednjo proslavo s 
podelitvijo občinskih priznanj prestavili.

Marjana Ahačič

Kamna Gorica – V imenu 
krajanov se nam je oglasila 
bralka iz Kamne Gorice in 
opozorila na problem, ki ga, 
kot pravi, prebivalci Kamne 
Gorice z žalostjo opazuje-
jo in nanj opozarjajo že ne-
kaj časa. »Del naselja, zelo 
dobro viden z regionalne 
ceste, se je namreč spreme-
nil v pravi obrat za razgra-
dnjo avtomobilov in njihov 
odpad. Prav vsakemu, ki se 
pelje skozi Lipniško dolino, 

je ta pogled dobro znan, saj 
je tam na desetine vozil. Če 
bi povzročitelj tega početja 
to delal z dovoljenji, vašča-
ni Kamne Gorice ne bi imeli 
nobene moči in besede, v na-
šem primeru pa je v nasprot-
ju z vsemi mogočimi predpi-
si. Zato se sprašujemo, kako 
je mogoče, da se toliko časa 
nič ne zgodi, kljub obvesti-
lom krajanov, krajevnih ob-
lasti, raznih zainteresiranih 
društev in še celo izvajalca 
urejanja voda, saj se to do-
gaja tik ob potoku Lipnica.«

Na radovljiški občinski 
upravi pravijo, da problem 
poznajo in da je lastniku od-
služenih vozil inšpektor Me-
dobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Radovljica in 
Naklo izdal in letos spomladi 
tudi vročil odločbo za odstra-
nitev vseh odsluženih vozil z 
zemljišč v Kamni Gorici; na 
zasebnem zemljišču je nako-
pičen le del vozil, večina jih je 
odložena na zemljišču, ki je v 
lasti občine.

»Po pravnomočnosti iz-
dane odločbe in poteku 

določenega roka za odstra-
nitev vozil je inšpektorat za-
vezanca ustno večkrat opo-
zoril na rok za izvršitev do-
ločb v odločbi za odstrani-
tev vozil,« so pojasnili. »Ker 
tega ni storil, je inšpekto-
rat v petek začel s prisilno 
izvršbo, vendar jo je mo-
ral prekiniti, ker je zaveza-
nec izvajalcem onemogočil 
dostop do območja.« Pri-
silna izvršba se bo, tako na 
občinski upravi, nadaljeva-
la v čim krajšem možnem 
času.«

Kot še opozarjajo krajani, 
nakopičena odslužena vo-
zila niso nevarna samo za-
radi struge vodotoka. »Še 
bolj je ogroženo okolje za-
radi nevarnih odpadkov, kot 
so akumulatorji, odpadno 
olje, druge tekočine, gume 
in podobno,« še opozarjajo v 
Kamni Gorici, kjer se bojijo, 
da bo tudi potem, ko se bodo 
vozila odstranila, obstaja-
la možnost, da se enaka si-
tuacija ponovi na kakšnem 
drugem delu radovljiške ali 
kakšne druge občine. 

Vozil jim ni uspelo odstraniti
V petek je medobčinski inšpektorat začel postopek izvršbe, a pristojnim nakopičenih neuporabnih 
avtomobilov ni uspelo odstraniti, saj je bil izvajalcem onemogočen dostop do skladišča.

Izvršba se je v petek začela, vendar je bila prekinjena, ker je kršitelj izvajalcem fizično 
onemogočil dostop, so pojasnili na občinski upravi.
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Letošnji Dan inovativno-
sti je v celoti potekal po sple-
tu, vključno z večerno po-
delitvijo, na kateri so poleg 
enajstih zlatih priznanj po-
delili še 24 srebrnih in pet 
bronastih. Poleg tega so po-
delili še dve posebni prizna-
nji za mlado podjetje in po-
sebno priznanje za inovacij-
ski izziv – povezovanje kul-
turno kreativnih industrij in 
gospodarstva, nagrajena pa 
je bila tudi najboljša inovaci-
ja po izboru javnosti. 

»Skoraj tretjina inovacij 
letos prihaja iz mikro- in 
malih podjetij, od tega pet 
s strani mladih inovativnih 
startupov,« je ob priložnos-
ti slavnostne podelitve pove-
dal predsednik GZS Boštjan 
Gorjup. Kot je dejal, je pred-
vsem pri mlajših inovator-
jih opaziti velik poudarek na 
inovacijah, ki temeljijo na 
poenostavitvi že obstoječih 
podobnih rešitev, kar izhaja 
iz sodobnih pristopov ino-
viranja na osnovi uporab-
niške izkušnje. Takšni pris-
topi so po Gorjupovih bese-
dah zelo dobrodošli tudi v 
marsikateri veliki korpora-
ciji, priložnosti za razvoj pa 
so gotovo v inoviranju po-
slovnih modelov in storit-
vizaciji (servitisation), saj 
smo še vedno zelo (verjetno 

preveč) usmerjeni v inovira-
nje izdelkov. 

Pahor: z inovativnostjo 
lahko zmagujemo

Predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor je v 
svojem govoru poudaril, da 
sta gospodarstvo in kreativ-
ni sektor stebra družbene-
ga napredka, ključ pa je v 
njunem povezovanju. Čes-
tital je letošnjim prejemni-
kom priznanj in dodal, da so 
njihovi izjemni in prebojni 
projekti dokaz, da Slovenija 

zmore svoje znanje, ideje in 
kreativnost preliti v svetovno 
primerljive inovacije: »No-
benih razlogov ni, da bi Slo-
venci zaostajali za drugimi 
narodi. Čeprav smo majhna 
država, lahko s svojo pame-
tjo, inovativnostjo in vztraj-
nostjo ne samo tekmujemo, 
ampak sodelujemo in zma-
gujemo.«

Z zlatim priznanjem nag-
rajen centralni pogon za 
e-kolo je Domelova razvojna 
ekipa pod vodstvom Borisa 
Benedičiča zasnovala sku-
paj s podjetjem Podkrižnik 

iz Nazarij in v sodelovanju 
s Fakulteto za strojništvo ter 
podjetjem EMSISO. Rezul-
tat razvoja je eden najmoč-
nejših centralnih pogonov 
za e-kolesa, ki ga odlikuje 
učinkovit motor z odličnim 
odvajanjem toplote in odziv-
no senzoriko, izredno dode-
lanim zobniškim pogonom 
in izjemno uporabniško iz-
kušnjo, so obrazložili na 
GZS. Zelo pozitivni rezulta-
ti testov v strokovnih revijah 
potrjujejo odličnost inovaci-
je v primerjavi z najboljšimi, 
so poudarili.  

Zlata tudi inovacija Domela
31. stran

Zlato nacionalno priznanje za inovacijo je prevzel vodja nagrajene Domelove razvojne ekipe 
dr. Boris Benedičič (na sredini). / Foto: GZS (Matjaž Očko)

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Tako občina z 
županom Tinetom Radinjo 
podpira akcijo škofjeloških 
tabornikov in Rdečega križa, 
ki so se tudi letos odločili po-
magati otrokom iz socialno 
ogroženih družin. V dobro-
delni akciji Škrat za en dan 
vsak sodelujoči priskrbi del 
darila za dodeljenega otro-
ka v vrednosti dvajset evrov. 
Lahko izdelajo tudi voščil-
nice za 220 starostnikov v 
Centru slepih, slabovidnih 
in starejših. Te naj bodo 
prazne, saj bodo organiza-
torji – Društvo tabornikov 
Rod svobodnega Kamnitni-
ka »univerzalno« posveti-
lo dodali naknadno. Izdela-
ne jih lahko do 12. decembra 
pošljejo na naslov Studenec 
15, 4220 Škofja Loka (Tabor-
niški dom RSK) ali pa jih od-
dajo v nabiralnik na tem na-
slovu.

Že za Miklavža pa v do-
brodelni akciji za CSS Ško-
fja Loka na pobudo Ločan-
ke lahko spečejo piškote ali 

potičko. Občani lahko po-
magajo tudi svojemu sok-
rajanu Mihu Nardoniju, ki 
mu je bila pri rojstvu ugo-
tovljena anomalija leve roke 
in obeh nog, pri nakupu no-
vega elektromotornega in-
validskega vozička. Pot-
rebuje dodatna sredstva. 

»Mojemu osebnemu hen-
dikepu prilagojen pripo-
moček žal za ZZZS pred-
stavlja nadstandard in mi 
ga ne pokrije v celoti. Z nji-
hove strani sem upravičen 
6800 evrov, cena novega 
invalidskega pripomočka, 
ki bi ustrezal mojemu slo-
gu življenja, se giblje oko-
li 13.000 evrov,« vabi Miha 
občane, da mu pomagajo 
pokriti del stroškov za me-
njavo novega invalidskega 

pripomočka, ki ga njegovo 
osebno zdravstveno zavaro-
vanje ne krije in si ga s svo-
jimi dohodki tudi ne more 
pokriti. Pri Rdečem križu 
Škofja Loka je odprt račun: 
SI56 07 00 0000 0187 397, 
sklic: 00 241, namen: Po-
moč Mihu Nardoniju.

Občani pa lahko podpre-
jo tudi lokalne ustvarjalce, 
ki med 27. novembrom in 
31. decembrom sodelujejo 
na prodajni razstavi Izložbe 
domišljije. V letošnji skup-
ni akciji sodeluje kar 15 or-
ganizacij. Izložbe domišljije 
bodo izvedene v vsakem pri-
meru. Tudi če bodo prostori 
zaprti za nekaj časa, se selijo 
na splet – omogočena bodo 
spletna naročila in nakupi, 
ponudba »vzemi s seboj« 

oziroma individualni prev-
zemi. Letos bo LUFt pote-
kal kot LUFtna Facebook tr-
žnica. Loške organizatorke 
so zbrale raznoliko ponud-
bo stalnih ustvarjalcev, na-
kup bo mogoč do konca leta 
2020 in tudi tako bo mogo-
če podpreti unikatne sloven-
ske izdelke. 

Območna enota Rdečega 
križa Škofja Loka bo imela 
od 1. decembra do 9. janu-
arja prihodnje leto v akciji 
Za boljši svet pri enem od 
trgovskih ponudnikov pos-
tavljeno košaro, kjer bodo 
lahko kupci odložili živi-
la z daljšim rokom upora-
be. Z njimi bodo pri Rde-
čem križu izboljšali svo-
je pakete. Kljub nenavad-
nemu letu pa ne bodo po-
zabili niti na tradicionalno 
obdarovanje otrok. Tradi-
cionalni dobrodelni sreče-
lov Karitasa Škofja Loka je 
prestavljen na drugo leto, 
bodo pa vseeno pomaga-
li družinam v stiski, pred-
vsem za nakup hrane in 
za kakšno dobroto ob pra-
znikih. Prav tako zbirajo 
sredstva v Miklavževi ak-
ciji za nakup čeveljčkov za 
najmlajše. Sredstva spre-
jemajo na računu 19190-
5007360005 ali v svoji pi-
sarni v času uradnih ur, ob 
sredah od 16. do 17. ure.

Kako polepšati december
V občini Škofja Loka vabijo občane k humanitarnim akcijam, s katerimi bodo 
v letošnjem drugačnem decembru osrečili druge in s tem tudi sebe. 

Ana Šubic

Kranj – Mladinski svet Slo-
venije je na spletu razglasil 
rezultate natečaja Prostovo-
ljec leta 2019. Naj prosto-
voljski projekt je postal pro-
jekt Vida društva Humani-
tarček, za naj mladinski pro-
jekt so razglasili Živo knji-
žnico – Ne sodi knjige po 
platnicah! v izvedbi Društva 
informacijski center Lege-
bitra, podelili pa so še nazi-
ve naj prostovoljcem in pro-
stovoljkam v treh starostnih 
skupinah in naj mladinski 
voditeljici ter priznanji za 
posebne dosežke.

Med prejemniki sta bili 
tudi Mirjam Tolar iz Železni-
kov in Stanislava Žargar iz 
Kranja. Tolarjeva je na pred-
log Združenja slovenskih 

katoliških skavtinj in skav-
tov postala naj mladinska vo-
diteljica. Lani je opravila kar 
osemsto prostovoljskih ur 
pri skavtih, kjer je delovala 
kot vodja lokalne enote, kot 
pripravljavka izobraževanj 
in gradiv na državni ravni pa 
tudi kot vodja partnerskega 
projekta s Karitas. Žargar-
jeva pa je postala naj pro-
stovoljka v starostni skupi-
ni nad trideset let, predlaga-
lo jo je Združenje gluhosle-
pih Slovenije Dlan. Dolgole-
tna prostovoljka je lani opra-
vila 755 ur dela na področju 
usposabljanja in rehabilita-
cije gluhoslepih, kot tolma-
čica na različnih dogodkih 
in spremljevalka gluhosle-
pim, poleg tega pa je svoja 
znanja prenašala na mlajše 
generacije.

Priznanji tudi za gorenjski 
prostovoljki

Občani lahko s humanitarnim prispevkom pomagajo 
tudi svojemu sokrajanu Mihu Nardoniju, ki mu je 
bila pri rojstvu ugotovljena anomalija leve roke in 
obeh nog, pri nakupu novega elektromotornega 
invalidskega vozička.

Ana Šubic

Železniki – Po četrtkovem 
požaru, v katerem je izgu-
bil hišo, je Tomaž Benedi-
čič iz Lajš lahko spoznal, 
da v nesreči ni ostal sam. 
Že ob požaru so mu sova-
ščani priskočili na pomoč 
in mu pomagali rešiti iz 
hiše, kar se je še dalo, v so-
boto pa so združili moči 
v delovni akciji, v kateri 
so porušili objekt in očis-
tili pogorišče. Na njihovo 
pomoč lahko po besedah 
predsednika vaškega od-
bora Blaža Rihtaršiča raču-
na tudi v primeru gradnje 
nove hiše, če se bo odločil 
zanjo, prav tako pa mu va-
ščani nameravajo po svojih 
zmožnostih pomagati s fi-
nančnimi prispevki. 

Na Benedičičevo stisko 
so se nemudoma odzvali 
tudi v Domelu, kjer je za-
poslen. »Ponudili smo mu 
stanovanje v bloku v Že-
leznikih, ki je v lasti Do-
mela in je bilo v postopku 
odprodaje,« je povedal di-
rektor splošnega področja 
Aleš Markelj. Stanovanje 
je opremljeno z osnovno 
opremo, tako da se je lah-
ko njihov zaposleni sku-
paj z odraslim sinom takoj 
vselil vanj. »Izplačana mu 
je bila tudi že solidarnostna 
pomoč. V Domelu namreč 
obstaja praksa, da svojim 
zaposlenim v takih prime-
rih priskočimo na pomoč 

tudi z izplačilom izredne 
solidarnostne pomoči, ki 
jo prilagajamo v odvisno-
sti od posamezne situaci-
je,« je pojasnil Markelj. Kot 
smo že poročali, bo oškodo-
vanemu občanu z denarno 
pomočjo priskočila na po-
moč tudi Občina Železniki.

Škofjeloško območno 
združenje Rdečega križa je 
že sprožilo akcijo zbiranja 
finančnih sredstev. Kot je 
pojasnila predsednica nje-
gove krajevne organizaci-
je iz Selc Magda Blaznik, 
se Benedičič še ni odločil, 
ali bo zgradil novo hišo ali 
si bo dom uredil v bloku, v 
vsakem primeru pa bo po-
treboval denarno pomoč, 
saj bodo stroški visoki. Sta-
rejša hiša, ki je pogorela, ni 
bila zavarovana. »Tomaž je 
proizvodni delavec in tik 
pred upokojitvijo, sin Ma-
tej pa ima službo v čistilni-
ci v Škofji Loki, a samo do 
konca leta, potem ne ve, 
kako bo. Za hrano in obla-
čila so poskrbeli dobri so-
sedje in ostali krajani, ne-
kaj mu jih je uspelo reši-
ti,« je pojasnila Blaznikova 
in dodala, da bodo skupaj s 
Tomažem in Matejem hva-
ležni za vsak prispevek. Na-
kazila zbira Rdeči križ Slo-
venije – Območno združe-
nje Škofja Loka na transak-
cijskem računu SI56 0700 
0000 0187 397 (sklic: 00 
243, namen: pomoč Toma-
žu Benedičiču ob požaru).

Pomoč po požaru  
v Lajšah
Občanu, ki je ostal brez strehe nad glavo, je 
stanovanje zagotovilo podjetje Domel, kjer je 
zaposlen. Rdeči križ je že sprožil akcijo zbiranja 
finančne pomoči.
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 Občinska uprava s podžu-
panom Bogdanom Poga-
čarjem na čelu se je zadnje 
mesece intenzivno ukvarja-
la z racionalizacijo projekta, 
saj je bilo jasno, da je kar 21 
milijonov evrov vreden pro-
jekt treba poceniti. To jim je, 
vsaj na papirju, za zdaj uspe-
lo za približno dva milijona. 
Je pa zgolj za projekte in do-
kumentacijo občina v vseh 
teh letih plačala že 1,8 mili-
jona evrov.

»S soglasjem svetnikov je 
občina postavila vse teme-
lje za objavo javnega razpisa 
za izvajalca gradbenih del in 
nadzor, tako da se zdaj res-
nično lahko veselimo začet-
ka gradnje,« nam je povedal 
podžupan, ki je svetnikom 
na seji predstavil dolgo zgo-
dovino tega projekta in tudi 
kriterije, po katerih so se lo-
tili racionalizacije, ki je stro-
ške gradnje znižala na sla-
bih 18 milijonov evrov, kar 
pa že vključuje omenjene 
stroške za projekte. »Ključ-
ni dve zahtevi racionalizaci-
je z naše strani sta bili, da oh-
ranimo obstoječe gradbeno 
dovoljenje in da ne poslabša-
mo bistveno pogojev izobra-
ževalnega procesa. Oceno 
stroškov smo tako znižali z 
izbiro materialov za stavbno 
pohištvo, racionalizacijo ele-
mentov akustike, elektro in-
štalacij in strojnih inštalacij, 

poenotenjem tlakov in pred-
vsem s fasado, ki je bila v pr-
votnih projektih bogato na-
črtovana. Vse spremembe 
so bile usklajene z investi-
torjem, projektantom in rav-
nateljem OŠ Frana Albrehta 
Rafkom Lahom, z neprecen-
ljivimi izkušnjami pa nam je 
z nasveti pomagala tudi rav-
nateljica sosednje OŠ Toma 

Brejca Mojca Rode Škr-
janc,« je opisal podžupan 
Bogdan Pogačar.

Investicijska ocena za 
gradnjo novega šolskega 
objekta, zunanjo ureditev 
in športno igrišče po racio-
nalizaciji znaša 17,9 milijo-
na evrov oz. – s stroški pro-
jektov, ki so že bili plačani – 
16,1 milijona evrov. Občina 

namerava pridobiti 12,5 mi-
lijona evrov kredita, si pa pri 
tej naložbi močno želi po-
moči države, ki naj bi v pri-
hodnjem letu objavila raz-
pis za tovrstne objekte, kar 
bi občinski strošek lahko 
znižalo na deset milijonov 
evrov.

Občina bo javna razpisa 
za izvajalca gradnje in nad-
zor del objavila v začetku leta 
2021, izvajalec naj bi bil iz-
bran do maja, ob zaključku 
šolskega leta pa bi se gradnja 
lahko že začela. Od začetka 
del do pridobitve uporabne-
ga dovoljenja sta predvideni 
dve leti.

Gradnja šole končno bližje
31. stran

Osnovna šola Frana Albrehta je že več kot desetletje požarno, potresno in prostorsko 
neprimerna za pouk.

Občina namerava pridobiti 12,5 milijona evrov kredita, 
si pa pri tej naložbi močno želi pomoči države, ki 
naj bi v prihodnjem letu objavila razpis za tovrstne 
objekte, kar bi občinski strošek lahko znižalo na deset 
milijonov evrov.

Jasna Paladin

Kamnik, Domžale – Vla-
da je v veljavni Načrt ra-
zvojnih programov 2020–
2023 uvrstila tudi prvo fazo 
ureditev Kamniške Bistri-
ce na odseku Kamnik–Ra-
domlje.

»Poplavne razmere skraj-
no južnega dela občine Ka-
mnik z naselji Šmarca in 
Volčji Potok ter severnega 
dela občine Domžale z na-
selji Nožice, Homec in Ra-
domlje so slabe. Iz izdelane 
projektne dokumentacije je 
razvidno, da je varnost ljudi 

in premoženja ogrožena že 
pri manjših poplavah,« ugo-
tavljajo pristojni, ki se bodo 
projekta lotili v dveh etapah. 
Prva etapa bo izvedena v ob-
čini Kamnik, druga pa tudi v 
občini Domžale.

V okviru prve etape bodo 
zgradili visokovodni nasip, 

sanirali korita Kamniške Bi-
strice, ohranili pretočnosti 
poplavnih površin in zago-
tovili pretočnosti mostne od-
prtine. Projekt je ocenjen na 
slabih 1,7 milijona evrov, pri 
čemer bo Občina Kamnik 
naložbo sofinancirala v viši-
ni pol milijona evrov.

Kamniška Bistrica je pogosto poplavljala ...
 ... zato se bo država lotila protipoplavnih ukrepov tudi na odseku Kamnik–Radomlje.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeški občin-
ski svetniki so na nedavni 
seji občinskega sveta v prvi 
obravnavi potrdili prora-
čuna za prihodnji dve leti. 
Prihodke v naslednjem 
letu ocenjujejo na dobrih 
8,1 milijona evrov, odhod-
ki bodo znašali 8,5 mili-
jona evrov. Ker ne predvi-
devajo prenosa sredstev iz 
letošnjega leta, bodo pri-
manjkljaj pokrili z naje-
mom kredita v višini 450 
tisoč evrov. 

V letu 2022 so prihodke 
ocenili na nekaj manj kot 7,4 
milijona evrov, načrtujejo pa 
tudi za 10,8 milijona evrov 
odhodkov. Primanjkljaj v vi-
šini 3,5 milijona evrov bodo 
pokrili z najemom kredita v 
višini 3,9 milijona evrov. 

Med najpomembnejšimi 
projekti, ki jih predvidevajo 
v predlogih proračunov, so 
sredstva za prostorsko pre-
ureditev Osnovne šole Men-
geš, ki zajema predvsem 
preureditev prostorov nek-
danje šolske telovadnice v 
kuhinjo z jedilnico in uredi-
tev dodatnih učilnic ter knji-
žnice. Del sredstev so name-
nili tudi za regionalno ko-
lesarsko povezavo med Ka-
mnikom, Mengšem, Trzi-
nom in Ljubljano, ureditev 
Kolodvorske ulice od krož-
išča do družbe Lek, rekon-
strukcijo Slovenske ceste, 
izvedbo projektov Las in ši-
ritev Zdravstvenega doma 
Domžale.

Proračuna bodo svetniki v 
drugem branju obravnavali 
na naslednji seji, ki je pred-
videna decembra.

Denar tudi za 
telovadnico

Aleš Senožetnik

Spodnji Brnik – Nedavno 
smo poročali, da je nezna-
nec na črno prebarval rdečo 
zvezdo na enem od grobov 
na Blejski Dobravi. Podob-
na skrunitev se je pred dnevi 
zgodila tudi na obeležju pad-
lim v drugi svetovni vojni na 
Spodnjem Brniku, kjer je 
nekdo rdečo zvezdo na obe-
ležju prebarval s temno sivo 
barvo. Kot nam je povedal 
predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Cerklje 
na Gorenjskem Božo Janež, 
je o dogodku in nastali škodi 
že obvestil občinsko upravo 
v Cerkljah, ki sicer skrbi za 
obeležja v občini.

Prebarval rdečo zvezdo
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v 
Šenčurju je dokončno potr-
dil odlok o programu opre-
mljanja in merilih za odme-
ro komunalnega prispevka 
za območje izgradnje kana-
lizacije v naseljih Prebačevo 
in Voklo. Kot je na seji po-
jasnil Aleš Puhar z občinske 
uprave, gre za zadnji pro-
gram opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje, kjer 
bo zgrajena kanalizacija. 
Podlage za odmero komu-
nalnega prispevka so obra-
čunska območja komunal-
ne opreme, skupni in ob-
računski stroški komunal-
ne opreme, preračun obra-
čunskih stroškov na enoto 
mere in podrobnejša meri-
la za odmero komunalnega 
prispevka. Na osnovi spre-
jetega odloka bodo lahko 

izdajali odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka in 
omogočili priključitev zave-
zancev na novozgrajeno ka-
nalizacijo.

Kot so bili svetniki sezna-
njeni že ob prvem branju, 
je zgornja meja za komu-
nalni prispevek 1800 evrov, 
najnižja 300 evrov. Ko bodo 
občani prejemali odločbe, 
bodo imeli možnost ugovo-
ra in dogovora o obročnem 

odplačevanju. Enako so rav-
nali tudi v primerih osta-
lih naselij, ki so že opre-
mljena s kanalizacijo, na-
zadnje je bilo to na obmo-
čju Trboj, Vogelj in Žerjav-
ke. Pomembno se jim zdi, 
da so občani na vseh ob-
močjih občine enakomer-
no obremenjeni, ne glede 
na to, kdaj je bila kanaliza-
cija zgrajena. Na vprašanje 
o virih pri gradnji kanali-
zacije in vplivu na odmer-
jen prispevek pa so svetni-
ki dobili odgovor, da so tok-
rat denar za investicijo za-
jeli zgolj iz občinskega pro-
računa, evropskih sredstev 
tokrat ni bilo.

S prispevkom enakomerno 
obremenili občane 

Kranj – V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče še vedno velja 
popolna zapora na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do 
objekta Praše 4. Trenutno dela potekajo v ugodnih vremenskih 
razmerah, zaradi zdravstvenih razmer je zaustavljen tudi jav-
ni avtobusni promet in je prometna obremenjenost manjša. 
Popolna zapora bo predvidoma veljala še do 13. decembra. 
Izvajalec bo sproti obveščal prebivalce o možnih dostopih do 
objektov ob zaprtem delu ceste. V primeru sprememb, kot sta 
poslabšanje vremenskih razmer ali sproščanje ukrepov proti 
epidemiji, bo izvajalec kljub dovoljenju za popolno zaporo 
cesto odprl za promet. 

Zaporo ceste v Mavčičah so podaljšali

Kranj – Humanitarna akcija zbiranja sredstev za pomoč dru-
žini Bodlaj s Cegelnice v nakelski občini, ki je 23. septembra 
požar uničil dom, se je zaključila v petek. Iz Rdečega križa 
Slovenije – Območnega združenja (RKS OZ) Kranj so sporo-
čili, da so za pomoč družini zbrali kar 35.101,72 evra. »RKS OZ 
Kranj in Krajevni organizaciji Rdečega križa Naklo in Duplje 
smo v ta namen že 23. septembra organizirali humanitarno 
akcijo zbiranja sredstev za pomoč družini. Zbrana sredstva 
bo družina uporabila za gradnjo pogorele stanovanjske hiše. 
Gradbena dela so v polnem zamahu,« je povedal sekretar na 
RKS OZ Kranj Marjan Potrata, ki se ob tej priložnosti zahvalju-
je vsem posameznikom, podjetnikom, medijem ter društvom 
za pomoč in sodelovanje, kar je bilo ključno za odličen uspeh 
akcije.

Uspešno zaključili humanitarno akcijo
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Dr. Jurij Kurillo 

Metulji, eni največjih lepo-
tcev med žuželkami, čedalje 
bolj izginjajo. Če se podamo 
na sprehod med naša ravnin-
ska polja in travnike, ne vidi-
mo več nikjer nobenega me-
tulja. Izjemoma se tu in tam 
spreletava kakšen belinček, 
ki mu za prehrano zadostu-
jejo regratovi cvetovi, ki pa so 
pravzaprav edini predstavni-
ki cvetic na sodobnih »trav-
niških njivah«. Kje so trav-
niki naše mladosti, ko so 
tam vsevprek cveteli travni-
ška kadulja, dimek, ivanjšči-
ca, grabljišče, rman in druge 
pisane rožice? In strokovnja-
ki menijo, da prav število me-
tuljev dokazuje, koliko je na-
rava na splošno še ohranjena 
na določenem področju.

Metulje moramo potem-
takem poiskati na vzviše-
nem svetu, na vzvišeninah 
– kot pravi Rudolf Badjura v 
svoji Ljudski geografiji – to-
rej na brdih, gričih, hribih, 
gorah in snežnikih, ki daje-
jo naši domovini poseben si-
jaj. Lahko jih privabimo tudi 
na naše vrtove, če tam cveti-
jo rastline, ki jih metulji radi 
obiskujejo. Zagotovo je med 
njimi prav v ospredju bud-
leja, po pravici imenovana 
tudi metuljnik ali metuljka 
(Buddleja davidii). To je ob-
sežno razrasel grm, ki dose-
že tudi več kot trimetrsko vi-
šino in nosi bolj pozno poleti 

in v jesen dolga stožčasta 
socvetja različnih barv, od 
modre do rdeče in bele. Ti so 
za metulje neustavljivo pri-
vlačni, tako da se na njih kar 
naenkrat znajdejo, ne ve se 
od kod, najrazličnejše vrste, 
tudi najlepši in redki lastovi-
čarji in jadralci pa bolj vsak-
danji dnevni pavlinčki, osa-
tniki, admirali, koprivarji, 
gospice, belini in še kaj. Po-
noči se bodo tu gostili tudi 
različni nočniki.

So pa še druge gojene cveti-
ce, ki bodo privabile različne 
metulje v naše vrtove. Na škr-
latno rdečih blazinicah av-
brecije in drugih skalnjaških 
rastlin bodo posedali prvi 
prezimeli glasniki pomla-
di: citronček, koprivar, belin, 
dnevni pavlinček. Srebrenka 
bo aprila ali maja privablja-
la malega koprivarja in zori-
co, ki bo na to rastlino mor-
da zalegla tudi svoja jajčeca. 
Tudi vrtna plamenka ali floks 
je temu ljubkemu belinu z 
oranžnimi konicami kril v 
dvojno korist; cvetovi prehra-
njujejo z nektarjem metu-
lje, listi pa gosenice. Petuni-
je, ki cvetijo vse poletje, radi 
obiskujejo razni dolgorilčas-
ti nočni metulji; med njimi 
je pogost podnevi dejavni ve-
lerilec, ki posrka svoj obrok 
lebdeč v zraku kot kakšen he-
likopter. Dišeči grmički siv-
ke ne bodo nikoli brez lju-
biteljev njene medičine, kot 
je prav velerilec ali različni 

belini. Privlačni so cvetovi še 
drugih vrtnih rastlin, kot so 
cinija, homulica, grobeljnik, 
pečnik, posončnica, sporiš 
ali verbena, špajka. Ta čas se-
veda ne bomo mogli posajati 
na naših vrtovih omenjenih 

cvetic, saj že prihaja neusmi-
ljena zima, pač pa je mogoče 
razmnožiti metuljnik z ole-
senelimi podtaknjenci.

Vsi metulji na fotografijah 
nabirajo medičino na socve-
tjih metuljnika.

Budleja ali metuljnik
Metulje lahko privabimo tudi na vrtove, če tam cvetijo rastline, ki jih radi obiskujejo. Zagotovo je med 
njimi v ospredju budleja, po pravici imenovana tudi metuljnik ali metuljka.

Socvetja metuljnika z dnevnim pavlinčkom / Foto: Jurij Kurillo

Lastovičar / Foto: Jurij Kurillo

Admiral / Foto: Jurij Kurillo

Gospica / Foto: Jurij Kurillo

Janez Kuhar

Cerklje – V Kmetijski zadru-
gi Cerklje vsako prvo in tre-
tjo soboto v mesecu organi-
zirajo na dvorišču zadruge 
Cerkljansko tržnico, na ka-
teri kmetje in drugi lokal-
ni pridelovalci iz vasi pod 
Krvavcem ter iz sosednjih 
občin predstavijo in ponu-
dijo svoje pridelke in izdel-
ke. Tržnica je dobro založe-
na, na zadnji novembrski se 
je Kmetija Nakrst iz Lukovice 
predstavila z bučnim oljem, 
hladno stisnjenim sončnič-
nim oljem, ajdovo moko, 
ješprenjem in proseno kašo, 
Kmetija Pr' Težič iz Mač pri 
Preddvoru pa s pecivom in 
kruhom iz domače krušne 

peči ter mlečnimi izdelki. 
Domača pivovarna pod Me-
nino Meninc iz Češnjic v Tu-
hinjski dolini je ponudila več 
različnih vrst piva, Čebelar-
stvo Strupi s Spodnjega Brni-
ka različne vrste medu, cvet-
nega prahu in medena novo-
letna darila, Kmetija Pr' Gab-
ršk iz Češnjic v Tuhinju mle-
ko in mlečne izdelke iz suro-
vega kravjega mleka, poltrde 
sire, skuto, sir trnič in albu-
minsko skuto, Kmetija Ga-
ljot, po domače Pr' Tomažič 
iz Lahovč, pa domači krom-
pir, čebulo, jajca ter izdelke 
iz piščančereje. Na stojnicah 
so bila naprodaj tudi doma-
ča jabolka, ekološki jabolčni 
sokovi, jušni rezanci, eko aj-
dova kaša .... 

Tržnica je dobro založena

Kmetija Galjot, po domače Pr' Tomažič iz Lahovč, 
je ponudila domači krompir, čebulo, jajca, izdelke iz 
piščančereje ...

Jasna Paladin

Kamnik – Projekt, ki so ga 
posvetili 25-letnici kluba, je 
potekal od maja do konca 
oktobra. »Projekt smo si za-
mislili drugače, tudi s sku-
pinskimi pohodi in predava-
nji ter zaključnim vzponom 
na Triglav, a je zaradi epi-
demije potekal bolj kot ne 

individualno. Udeleženci so 
v dnevnike, ki so jih za sim-
bolično ceno kupili na sede-
žu kluba, beležili osvojene 
vrhove, ki so morali biti vi-
soki vsaj petsto metrov, prav 
tako pa so morali biti različ-
ni. Akcije se je udeležilo se-
demdeset članov in z odzi-
vom smo zadovoljni,« nam 
je povedala predsednica 

Študentskega kluba Ka-
mnik Anja Tabakovič. Vsi, 
ko so osvojili vsaj petnajst 
različnih vrhov, in pa tisti, 
ki so jih osvojili 25 – takih 
je bilo devet –, je prejelo na-
grade. Spodbujali so obisko-
vanje manj obljudenih vr-
hov. »Med najbolj obiskani-
mi so bili kamniški in oko-
liški vrhovi, kar je z vidika 

dostopnosti velik plus kam-
niške občine – Špica, Sveti 
Primož, Rašica, Kamniški 
vrh, Menina planina, Velika 
planina, Golica, Ratitovec in 
Kamniški Dedec, med višji-
mi pa Storžič, Brana, Planja-
va, Kalški greben, Krn, Grin-
tovec, Skuta in tudi Triglav,« 
nam je še povedala predse-
dnica kluba.

Ob obletnici so tudi planinarili
Člani Študentskega kluba Kamnik so ob obletnici kluba pripravili projekt z naslovom 25 vrhov za 25 let.

Medvode – Ministrstvo za zunanje zadeve in Veleposlaništvo 
Paragvaja sta v sodelovanju s Slovenskim etnografskim mu-
zejem ob stoti obletnici rojstva slovensko-paragvajske antro-
pologinje dr. Branislave Sušnik pripravila virtualni seminar. 
Potekal je v ponedeljek. Dr. Branislava Sušnik, ki se je rodila v 
Medvodah, je s svojim dolgoletnim raziskovalnim delom med 
staroselskimi ljudstvi v Paragvaju pustila močno sled v etno-
logiji in raziskovanju staroselskih kultur in jezikov. Prispevala 
je k razvoju znanosti v Paragvaju in tudi k razvoju odnosov 
med državama. Dogodek je bil del uvodnih aktivnosti v okviru 
mednarodne konference Dnevi Latinske Amerike in Karibov. 
Njen osrednji del bo spomladi.

Virtualni seminar o dr. Branislavi Sušnik

Kranj – Na spletnem srečanju z nemško ministrico za oko-
lje, varstvo narave in jedrsko varnost Svenjo Schulze, namen 
katere je bila izmenjava izkušenj med mladimi in Evropsko 
unijo o boju proti podnebnim spremembam, so pretekli te-
den sodelovali tudi učenci OŠ Stražišče Kranj in dijaki III. 
Gimnazije Maribor. Skupaj z učenci in dijaki še iz Nemčije in 
Portugalske, s katerimi sodelujejo pri projektu TRIO (Three4C-
limate), so razpravljali o čisti energiji, varčevanju z energijo, 
trajnostni mobilnosti, onesnaževanju, varovanju okolja in 
vsem, kar je povezano s podnebnimi spremembami in Ze-
lenim dogovorom Evropske unije, sprejetim konec lanskega 
leta, so sporočili po srečanju. Tako so imeli tudi politični od-
ločevalci priložnost slišati, kako o podnebnih spremembah 
razmišljajo otroci in mladina. Učenci in dijaki so ministrici 
zastavljali tudi vprašanja na temo podnebnih sprememb in 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter ji predstavili svoje 
ideje in zamisli. Ena izmed učenk je tako recimo predlagala, 
da bi se lahko po celotni Evropi zgradile kolesarske poti, ki bi 
bile med sabo povezane. Tako bi lahko potovali iz države v dr-
žavo kar s kolesi, kar bi prispevalo k zmanjšanju onesnaženja 
zraka. Cilj projekta je izboljšati izmenjavo praktičnih vprašanj 
o podnebnih ukrepih tako z vrstniki kot z Evropsko unijo, so 
še pojasnili po srečanju.

Mladi v boju proti podnebnim spremembam
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Igor Kavčič

Kranj – Letošnja Animate-
ka kljub spletni izvedbi pri-
naša neokrnjen program, ki 
bo tudi tokrat raznolik in ka-
kovosten. Na spletnem delu 
festivala si bo moč ogledati 
kar sedem celovečernih in 
252 kratkih animiranih fil-
mov, od tega bodo dva ce-
lovečerca in 225 kratkih fil-
mov dostopni po vsem sve-
tu. Na festival se je sicer uvr-
stilo še nekaj več animiranih 
filmov, ki pa jih bodo prika-
zali v kinodvoranah, ko bo to 
situacija dopuščala.

Festivalu se je letos kot 
vabljeni gostujoči umetnik 
pridružil večmedijski ume-
tnik, stripovski avtor, ani-
mator in lutkar Andrej Štu-
lar iz Kranja. Zupana mu 
je bila priprava celotne li-
kovne podobe festivala, iz-
delal je že tradicionalni t. i. 
flipbook ali »slikofrc«, kot o 
eni prvih oblik animacije za-
pišejo organizatorji Anima-
teke, hkrati pa je tudi eden 
od članov osrednje medna-
rodne žirije, ki bo letos odlo-
čala o veliki nagradi za naj-
boljši animirani film v tek-
movalnem delu programa. 
»Bil sem počaščen ob po-
vabilu programskega direk-
torja festivala Igorja Prassla. 
Priprava celotne podobe, še 
zlasti ker je ta vključevala 
različne medije, od kataloga 

prek animiranega filmskega 
napovednika do materiala v 
formatih, ki jih zahtevajo po-
samezna družbena omrež-
ja, mi je bila v velik izziv,« 
pove Andrej Štular, ki pa bo 
v vlogi žiranta tako kot drugi 
člani tokrat nastopil na dalja-
vo. Filme si bodo ogledali od 
doma, si izbrali favorite in se 
kasneje s pomočjo spletnih 
orodij v skupnem pogovoru 
odločili za najboljše.

Štular pa naj bi kot gostu-
joči umetnik pripravil tudi 
priložnostno razstavo v Ki-
nodvoru, ki je že vsa leta 
osrednje prizorišče Anima-
teke. »Ker projekcije filmov 

ne bodo potekale v dvorani, 
si razstave ne bi bilo mogo-
če ogledati, zato smo se od-
ločili za koprodukcijo s cen-
trom Krice krace v Kranju, 
kjer sem lahko razstavo tudi 
fizično postavil,« je povedal 
avtor postavitve v dvorani 
omenjenega centra. »Odlo-
čil sem se, da se predstavim 
s celotnim spektrom svojega 
ustvarjanja, od ilustracij, ko-
lažev, asemblažev, kipov, re-
ady made objektov. Pri tem 
sem lahko uporabil celoten 
ambient dvorane.« Na ogled 
je postavil ilustracije iz zad-
njih dveh slikanic Bežimo, 
svet se podira! in Medved ter 

jih podkrepil s »slikama«, 
ki predstavljata materiale, 
ki jih uporablja, in kako iz 
njih nastaja motiv za knjigo. 
Razstavo so tudi posneli in 
bo na ogled v video predsta-
vitvi v okviru Animateke.

»Naslov razstave 36s sem 
dodal nazadnje. Izmisli-
ti sem se ga moral zelo krat-
kem času. Pri animaciji vtis 
gibanja naredi 24 sličic na 
sekundo. V sekundo oziro-
ma v mojem primeru sekun-
do in pol je vloženega veliko 
dela. Tako je tudi na tej raz-
stavi predstavljeno moje delo 
zadnjih let.« Za dlje kot zgolj 
v kratek čas, bi lahko dodali.

Animateki je dal podobo
Včeraj se je v Ljubljani začel 17. Mednarodni festival animiranega filma Animateka, ki bo do 9. 
decembra zaradi znanih razmer potekal na spletu. Celostno podobo festivala je letos pripravil gostujoči 
umetnik Andrej Štular.

Razstava Andreja Štularja še ni na ogled v živo, pričakujemo jo na spletu. / Foto: Igor Kavčič

Jože Košnjek

Celovec – Pred skoraj sto 
petdeset leti so pred božič-
nimi prazniki na slovenske 
domove v Sloveniji in v slo-
vensko govorečem delu Ko-
roške prihajale »mohorjan-
ke«, knjige, ki jih je izdaja-
la najstarejša in danes še 
delujoča slovenska založba 
Mohorjeva družba oziroma 
Mohorjeva založba iz Celov-
ca, kasneje pa njene sestr-
ske družbe v Celju in Gori-
ci. V začetku dvajsetega sto-
letja je bilo prejemnikov ce-
lovških »mohorjank« bli-
zu 100.000. Najbolj slavne 
knjige so bile tradicionalni 
Koledarji, Pratike in Sloven-
ske večernice, v katerih so 
bile običajno objavljene med 
ljudmi najbolj iskane zgod-
be slovenskih pisateljev. Po 
drugi svetovni vojni so se 
Mohorjevim knjigam prid-
ružile še knjige, ki jih je kot 

novoletno darilo začela izda-
jati Slovenska prosvetna zve-
za iz Celovca.

Tradicija izdajanja tako 
imenovanega »knjižnega 
darila 2021« se je ohranila 
do danes. Slovenska prosvet-
na zveza je v tokratno dari-
lo vključila Koroški koledar 
2021, ki ga je uredila Irena 
Destovnik, dvojezično basen 
z naslovom Veverica Belica/
Das Eishhoernchen Belica, 
ki jo je napisal Niko Kupper, 
literarno revijo Rastje 14 
in avtobiografski roman 

koroškega Slovenca Florjana 
Lapuscha z naslovom Bližina 
preteklosti, korenine priho-
dnosti. Tako v Koledar kot v 
Rastje so vključene teme, po-
vezane z aktualnimi dogodki 
in obletnicami, ki so se jih le-
tos spominjali na Koroškem. 
Roman je zgodba koroškega 
Slovenca, ki je bil mobilizi-
ran v nemško vojsko, bil v Si-
biriji ujet in je delal na pose-
stvih dveh nemških kmetov. 
Po vrnitvi je sodeloval pri oži-
vljanju slovenske kulture in 
zadružništva na Koroškem. 
Cena vseh štirih knjig znaša 
38 evrov.

Mohorjeva založba je v 
zbirko vključila Koledar, ki 
sta ga uredila Hanzi Filipič 
in Karl Hren in vanj vključi-
la sveže, zanimive teme. Po-
sebej so predstavljene neka-
tere dvojezične fare in novi 
celovško-krški škof Slove-
nec dr. Jože Marketz. Prati-
ka 2021 je tradicionalno bra-

nje za vse okuse, pravi njen 
urednik Adrian Kert. Tretja 
knjiga iz darila Mohorjeve je 
roman Leva Detele Posekani 
svet. Avtor piše o nečloveški 
krutosti in norosti prve sve-
tovne vojne in se vživi v vlo-
gi cesarja Franca Jožefa, v 
Sarajevu ubitega prestolona-
slednika Ferdinanda in nje-
govega atentatorja Gavrila 
Principa. Cena zbirke je 37 
evrov. Knjige lahko naroči-
te na sedežih Mohorjeve za-
ložbe in Slovenske prosvetne 
zveze v Celovcu.

Knjižne novosti  
iz Celovca
Slovenska prosvetna zveza in Mohorjeva založba 
iz Celovca ostajata zvesti tradiciji. Izdali sta knjižni 
darili, ki ju ponujata po ugodni ceni.

Knjige, ki sta jih novembra izdali Mohorjeva založba in 
Slovenska prosvetna zveza iz Celovca

Igor Kavčič

Ljubljana – Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti v zimo 
vstopa s številnimi aktiv-
nostmi na vseh področjih 
svojega delovanja, ki se bodo 
zaradi epidemioloških raz-
mer večinoma odvijale na 
spletu, kolikor bo le mogoče, 
pa tudi v živo. Podprti z izkuš-
njami iz prvega vala epidemi-
je, ko so se spomladi na nove 
razmere šele prilagajali, so 
na JSKD jesensko in zimsko 
sezono pričakali dobro prip-
ravljeni na prihajajoče sple-
tne izzive. Poleg izvedbenih 
prilagoditev programov uva-
jajo tudi nekatere nove vsebi-
ne, saj vsega, kar sicer izvaja-
jo v živo, ni mogoče prenes-
ti na splet.

Posebno pozornost name-
njajo mladim in otrokom. 
Že med pomladnim valom 

epidemije so razpisali nate-
čaj KoronaFESTfulFejstFil-
ma, ki je med filmarji doživel 
izjemen odziv, zato so razpis 
ponovili tudi jeseni. Natečaj 
je odprt do 15. decembra, na 
JSKD pa z njim iščejo igra-
ne, dokumentarne, t. i. moc-
kumentarne in druge žanre 
filmov, ki so krajši od deset 
minut, tema pa je seveda ko-
ronavirus. Najmlajši filmar-
ji se bodo v četrtek in petek 
predstavili tudi na 56. Sreča-
nju najmlajših filmskih in vi-
deo ustvarjalcev, ki je name-
njeno prikazu celotne otro-
ške video in filmske dejavno-
sti v letih 2019 ali 2020. 

Festival mlade literature 
Urška, kjer vsako leto izbe-
rejo najperspektivnejšega 
mladega literata, je prilož-
nost za mlade pisce, da na-
birajo literarne izkušnje, se 
urijo v pisateljskih veščinah 

in se predstavijo širši javno-
sti. Izmed več kot devetdese-
tih avtorjev, ki so letos svo-
ja dela poslali na natečaj, 
se jih je prek regijskih sre-
čanj 17 uvrstilo med nomi-
nirance za finale. Med nji-
mi je državna selektorica 
Suzana Tratnik izbrala pet 
finalistov. Eden izmed njih 
bo na zaključni prireditvi, 
ki bo na spletu potekala 11. 
decembra, postal uršljan/
uršljanka 2020. Zmaga po-
leg laskavega naziva prina-
ša izdajo knjižnega prvenca 
prihodnje leto.

Za odrasle so na likovnem 
področju pripravili več sple-
tnih izobraževanj in raz-
stav. Slikar, fotograf, men-
tor in publicist Janez Zala-
znik je v petek predaval na 
temo Umetnost v času ka-
rantene, o čemer je med pr-
vim valom epidemije napisal 

knjigo. Vsem, ki se zavedajo 
pomena trajnostnega razmi-
šljanja in delovanja, je name-
njena delavnica Reciklaža in 
trajnostno oblikovanje, prvi 
del je bil 28. novembra, dru-
gi bo 5. decembra, vodi pa ga 
profesorica likovne umetno-
sti Maja Modrijan. Prihod-
nji teden bo 9. decembra pod 
vodstvom oblikovalke in pe-
dagoginje Lučke Berlot pote-
kala delavnica Grafično obli-
kovanje za začetnike. 

Že vse od pomladi na sple-
tu potekajo literarni dogodki 
JSKD, ki se bodo nadaljeva-
li tudi pozimi. Pesnici Maja 
Vidmar in Alja Adam vodi-
ta izkustvene delavnice av-
tentičnega pisanja (dve bos-
ta na sporedu še 5. in 6. de-
cembra), poteka pa tudi že ce-
loletna delavnica kreativnega 
pisanja Potopisna literatura, 
ki jo vodi pisateljica Gabrie-
la Babnik. Tujim avtorjem, 
ki živijo v Sloveniji in pišejo 
v maternem jeziku, pa je na-
menjen cikel delavnic Sosed 
tvojega brega, zadnja v leto-
šnjem letu bo pod vodstvom 
mentorjev Zorana Kneževića 
in Ane Porenta potekala 12. 
decembra.

Ustvarjalno z JSKD
Jesen in zima z JSKD bosta ustvarjalni. Z različnimi kulturno-umetniškimi 
vsebinami nadaljujejo na spletu.

Kranj – Na spletni platformi Zoom bo danes, v torek, 1. de-
cembra, ob 19. uri znova na sporedu predstava Jata izkušenih 
letalcev – družbena koreografija v tretjem življenjskem ob-
dobju. Potrebna je predhodna prijava na rezervacije@layer.
si ali odprti.predali@gmail.com. Nov sklop delavnic se je 
tokrat osredotočal predvsem na moško populacijo. Sogovor-
niki bodo delili spomine na Kranj in nam osvetlili zgodbe ter 
izkušnje Kranja skozi individualno vizuro. Tokratni spomini 
bodo inicirani skozi stare mestne fotografije, ki so jih udele-
ženci prinašali s seboj, z njimi pa pripovedovali svoje zgodbe. 

Danes bo »letela« Jata izkušenih letalcev
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Kranj – Karateistka Tjaša 
Ristić je pretekli konec te-
dna po devetih mesecih zno-
va tekmovala. Udeležila se je 
tradicionalnega Top ten ka-
rate festa v Zagrebu, elitne-
ga tekmovanja, na katerega 
pridejo večinoma samo no-
silke medalj z evropskih in 
svetovnih prvenstev.

»Tekme sem se po toliko 
mesecih premora zelo ve-
selila in komaj sem čakala, 
da znova stopim na tatami. 
Bila je srečanje z realnostjo 
glede trenutne pripravlje-
nosti. Če ni tekem, ne mo-
reš vedeti, kam točno sodiš. 
V klubu imamo sicer odlič-
ne tekmovalce, a poznamo 
se do potankosti in ne veš, 
kako bo taktika delovala pri 

drugih nasprotnikih. Hkra-
ti me je bilo strah, da tekmo-
vanje morda ne bi pokazalo, 
da sem nazadovala, čeprav 
se mi je to zdelo malo verje-
tno,« je povedala Kranjčanka 
Tjaša Ristić. Članica Karate 
kluba Kranj je s prikazanim 

zadovoljna. »Bilo je dob-
ro, ne sicer popolno, a vrni-
la sem se z zelo pozitivnimi 
občutki in jasno sliko, katere 
so malenkosti, ki me še loči-
jo od popolnosti. Taktike, ki 
sem jih trenirala, so dobro iz-
padle, moram jih le še malo 
izpiliti.« Še posebej je zado-
voljna, ker je premagala več-
no tekmico Anito Serogino 
iz Ukrajine. Odlični borbi je 
prikazala še z dvema tekmo-
valkama iz višje kategorije 
(do 68 kilogramov, medtem 
ko sama nastopa v kategori-
ji do 61 kilogramov). Bosan-
ko Ivono Čavar je premagala, 
s Črnogorko Marino Raković 
pa je v polfinalu izgubila po 
sodniški odločitvi. 

Tudi karateistom načrte 
kreira covid-19. »Za zdaj je 
načrt trenirati in se posve-

čati izboljšavam, poskuša-
ti najti kakšne trening kam-
pe v tujini in počakati v prip-
ravljenosti na prvo tekmo, ki 
naj bi bila februarja. Vse bo 
odvisno od situacije v zvezi 
s covidom-19,« je še dejala 
Ristićeva.

Ristićeva znova na tekmi
V konkurenci večinoma nosilk medalj z evropskih 
in svetovnih prvenstev je izgubila v polfinalu.

Kranjčanka Tjaša Ristić (levo) je na elitnem tekmovanju v 
Zagrebu premagala tudi večno tekmico Anito Serogino iz 
Ukrajine. / Foto: osebni arhiv

Domžale – Nogometaši so pretekli konec tedna odigrali tekme 
14. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije. Domžalčani so doma 
igrali proti Olimpiji. Dosegli so pomembno zmago. Boljši so 
bili s 3 : 1 (2 : 0). Na lestvici so napredovali na šesto mesto. V 
15. krogu bodo jutri gostovali v Novi Gorici. 

Nogometaši Domžal premagali Olimpijo

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v soboto 
igrali novo tekmo v Alpski hokejski ligi. Gostovali so pri EC 
Die Adler Stadtwerke Kitzbühel in zmagali z 2 : 4 (0 : 1, 2 : 
1, 0:2). Za Jeseničane so se med strelce vpisali Jaka Šturm, 
Andrej Hebar, Mirko Djumič in Žan Jezovšek. Na lestvici so 
na tretjem mestu. V petek bodo gostovali pri hokejistih EC 
Bregenzerwald, v soboto pa še pri EHC Lustenau. Dve tekmi 
rednega dela so v soboto odigrali hokejisti v Mednarodni 
hokejski ligi. Tekma v Celju med HK True Celje in HD Hidria 
Jesenice se je končala z rezultatom 4 : 3 (1 : 1, 0 : 2, 3 : 0) v 
korist Celjanov, v Kranju pa so hokejisti HKMK Bled, ker doma 
nimajo ledu, igrali v vlogi domačina in tekma s HK Triglav 
se je končala s 6 : 3 (2 : 1, 2 : 1, 2 : 1) v korist hokejistov Ble-
da. Na lestvici vodi HK Triglav. Hokejisti danes nadaljujejo 
tekme državnega prvenstva. Na Jesenicah bo tekma HDD 
SIJ Acroni Jesenice – HK Bled, v Kranju pa HKMK Bled – HD 
Hidria Jesenice.

Jeseničanom nove točke v Alpski hokejski ligi

Maja Bertoncelj

Radovljica – Oseminsedem-
deset pretečenih maratonov 
je pred epidemijo covida-19 
zabeležil Uroš Kralj, poleg 
tega še kakšnih dvajset dru-
gih daljših tekaških preiz-
kušenj. Tej številki lahko le-
tos doda še vse virtualne. Na-
mesto v Londonu, New Yor-
ku, Atenah ... je tekel na Go-
renjskem. Letošnja sezona je 
zanj, gledano kvantitativno, 
najuspešnejša doslej. Dose-
žek je še toliko bolj navdihu-
joč, saj se je Joža, kot ga veči-
noma kličejo drugi tekači in 
prijatelji, s tekom začel resne-
je ukvarjati šele pri 26 letih. 
Njegov najboljši maratonski 
čas je 2 uri in 46 minut.

Dvajset maratonov, na kon-
cu večina v virtualni verziji. 
Zakaj takšna odločitev? 

Pravzaprav se je zgodilo 
samo od sebe na nekaj podla-
ge iz preteklih let, ko sem vsa-
ko leto pretekel kakšen ma-
raton več. Lani se jih je tako 
nabralo trinajst ter še dve dalj-
ši trail preizkušnji. Utrnila 
se mi je ideja, da bi jih v letu 
2020 odtekel … seveda dvaj-
set. Naredil sem si lep termin-
ski plan s po enim do dvema 
maratonoma na mesec. Ja-
nuarja sem začel v Dubaju, 
nadaljeval februarja v Splitu, 
potem pa se je zgodil novi ko-
ronavirus, ki je imel povsem 
drugačne načrte. Prav hudo 
si tega nisem gnal k srcu, saj 
si mislim, da se človeku lahko 
zgodi marsikaj hujšega kot to, 
da mu odpade kakšna mara-
tonska preizkušnja. Po dveh 
mesecih »prisilnega počitka« 
sem na spletu zasledil mož-
nost tako imenovanega vir-
tualnega teka. Namerno sem 
napisal teka, saj to niti ni bila 
prava tekma, ampak si pač 
samo moral odteči tistih 42 
kilometrov, poslati organiza-
torju dokaz in čez čas je poštar 

prinesel lično medaljo. Sledi-
la je čisto prava virtualna tek-
ma v sklopu v živo odpadlega 
polmaratona v Banjaluki, po-
javili pa so se tudi prvi »serij-
ski« organizatorji virtualnih 
tekem, ki so opazili tržno nišo 
in izkoristili priložnost. Jesen 
je dala na izbiro veliko tekem. 
S tem je bilo več kot dovolj pri-
ložnosti, da na sicer nekoliko 
drugačen način vseeno dose-
žem prvotni cilj. 

Virtualno ste pretekli ...
Nabralo se je kar veliko ma-

ratonov. Kot sem že omenil, 
sem bil v Banjaluki, od ura-
dnih preizkušenj v Brescii, 
v Edinburgu, Skopju, Tali-
nu, Londonu, New Yorku, 
Atenah, kajpak v Ljubljani, 
Helsinkih, na Cipru in v ne-
deljo v Beogradu. Manjkal 
ni niti Istrski maraton. Pre-
den so se ''prebudili'' ura-
dni organizatorji, pa so me 
že omenjeni ''instant'' virtu-
alni organizatorji zvabili še 

v Rio de Janeiro, San Franci-
sco in Mexico City. Skupaj se 
je doslej nabralo 25 virtual-
nih preizkušenj. Te imajo se-
veda svoje prednosti. Na veči-
no se lahko prijaviš praktično 
v zadnjem trenutku, včasih še 
celo za nazaj. Ni se treba pe-
ljati kam daleč – začneš lahko 
pred domačim pragom. Če ti 
vreme ali počutje nista pogo-
du, lahko tek za kak dan pre-
staviš, saj časovno okno za iz-
vedbo običajno traja več dni. 
Ni pa seveda tistega običaj-
nega tekaškega vrveža, zara-
di katerega nas je veliko sploh 
začelo hoditi na rekreativ-
ne preizkušnje. Navijačev je 
malo, da ne napišem nič. Teki 
so samooskrbni – okrepčeval-
nico si lahko pripraviš kvečje-
mu sam. Neposredne konku-
rence, ki dostikrat pomaga, da 
daš od sebe nekaj več, tudi ni. 
Še najbolj se lahko temu prib-
ližaš tako, da večkrat zapored 
odtečeš isto progo in pač tek-
muješ sam s sabo. Ampak … 

človek se vsega navadi. Če bi 
bilo prenaporno, se ne bi sko-
raj vsako nedeljo zjutraj podal 
za dobre tri ure na cesto.

Izbor tras? 
Vedno sem sanjal o tem, da 

bi lahko enkrat odtekel pravi 
maraton ob Blejskem jezeru, 
na svojem sicer najbolj prilju-
bljenem tekaškem poligonu. 
Da naj pazim, kaj si želim, saj 
se želje lahko uresničijo, mi 
je ob priložnosti dejal prija-
telj Marko. In nazadnje sem 
na Bledu odtekel celo lon-
donski maraton. (smeh) Te-
kel sem v domačem okolju: 
Bled, Radovljica, Lesce, Moš-
nje, obkrožil sem Mežaklo ... 
Maraton New York sem, po-
dobno kot je to na pravi tra-
si, začel na enem od mostov v 
radovljiški občini in med ma-
ratonom prečkal še (vsaj) šti-
ri. Tako imenovani Inca trail 
sem simuliral z več kot tri ti-
soč višinskimi metri čez Vaj-
než, Stol, Vrtačo in Begunjš-
čico. Zelo sem ponosen tudi 
na tek iz Radovljice na Triglav 
... Skratka vsakič si skušam v 
glavi naplesti neko zgodbo in 
potem je vse skupaj precej za-
nimivejše, da ne rečem tudi 
bistveno lažje. Seveda pa sem 
trenutno zaradi omejitev gi-
banja med občinami toliko 
bolj omejen in moram vsaj v 
mislih biti še bolj kreativen.

Mejnik, ki ste si ga zadali, ste 
presegli.

Pred seboj imam še en cilj, 
in sicer da do dopolnjenega 
45. leta pretečem sto mara-
tonov. To seveda pomeni, da 
bom moral tudi vsaj vse ura-
dne virtualne šteti zraven. 
Ampak konec koncev, zakaj 
pa ne? Vabim vse, ki se jim 
morda zdi, da so tovrstne pre-
izkušnje kaj manj vredne, 
da se mi, ko bodo najstrož-
je omejitve odpravljene, na 
kakšni pridružijo, pa potem 
povedo svoje mnenje.

Londonskega tekel na Bledu
Gorenjec Uroš Kralj je prišel na idejo, da bi letos pretekel dvajset maratonov. Dveh z začetka leta se je 
udeležil v živo, naslednjih pa zaradi epidemije covida-19 virtualno. Nabralo se jih je že kar petindvajset. 
Zadnjega je v nedeljo pretekel »v Beogradu«. 

Uroš Kralj in njegov nedeljski zaključek na virtualnem 
Beograjskem maratonu, ki ga je pretekel v 3 urah in 21 
minutah. / Foto: osebni arhiv

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenski zimski 
športniki so že na uvodnih 
prizoriščih pokazali do bro 
pripravljenost. Najbliže sto-
pničkam je bil pretekli ko-
nec tedna biatlonec Jakov 
Fak, ki je sezono v Kontio-
lahtiju začel s sedmim mes-
tom na posamični dvajset-
kilometrski preizkušnji in s 
petim mestom v sprintu. 

»Znova sem bil blizu sto-
pničk. Občutki so dobri, ni 

pa še vse, kot si želim. Manj-
ka mi še nekaj drugačne raz-
poreditve moči, da bi bil v 
zadnjem krogu še nekoliko 
hitrejši. Zadovoljen pa sem 
lahko s streljanjem. Rezul-
tat je dober, a manjka mi 
še kar nekaj do močno žele-
nih stopničk. Veselim se že 
naslednjih tekem. Želim si, 
da bi bil še boljši, želim si 
biti na zmagovalnem odru 
in v tej smeri bom delal,« je 
po nedeljskem sprintu po-
vedal najboljši slovenski 

biatlonec. Na Finskem so 
tekmovali tudi smučarski 
skakalci in tekači, in sicer v 
Ruki. Skakalci so imeli dve 
posamični tekmi, posebej pa 
velja omeniti sobotno sedmo 
mesto Bora Pavlovčiča, kar je 
njegov najboljši dosežek na 
tekmah svetovnega pokala. 
»Sem zelo zadovoljen. V prvi 
seriji mi je uspel skok, v ka-
terem sem res užival. V dru-
gi skok se je pri kradla ma-
lenkostna napaka, a konč-
ni rezultat je odličen,« je po 

uspehu dejal član ND Rateče 
- Planica. Anže Lanišek je bil 
na drugi tekmi deseti, v pet-
najsterici pa je bil še Žiga Je-
lar, obakrat na 13. mestu.

Smučarska tekačica Ana-
marija Lampič je v sezono 
startala najbolje doslej. V 
sprintu v klasični tehniki je 
bila sedma, na deset kilome-
trov klasično 17., zasledoval-
no tekmo pa je končala na 
19. mestu. Veseli tudi uspe-
šna vrnitev po poškodbi Eve 
Urevc, ki je bila v sprintu 26. 

Blizu želenih stopničk
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Evforija nad bivaki »nove generacije«
V letošnjih toplih poletnih 

mesecih je med mladimi 
vladala čudna obsedenost 
nad visokogorskimi bivaki. 
Navdušenje je doseglo celo 
take razsežnosti, da so mno-
gi morali noč v gorah preži-
veti pod zvezdami in so le z 
zavidanjem lahko opazovali 
množico spalnih vreč v not-
ranjosti modernega futuri-
stičnega bivaka pod Skuto, 
ki je iz varnega zavetja pred 
vetrom in mrazom z užit-
kom opazovala rdeče ožarje-
ne vrhove ob zahodih in sko-
zi panoramska okna bivaka 
lovila prve sončne žarke ob 
vzhodih. 

Mene pa je nepojasnjen 
odpor, da bi postala del pre-
vladujočega trenda, vodil v 
povsem druge kotičke Alp, 
do bivaka Suringar, postav-
ljenega na vratolomnih po-
licah ostenja Montaža, do 
majhnega neopaznega 

bivaka na Plesni pod Koč-
no in do še enega moderno-
futurističnega bivaka, ki se 
skriva v varnem zavetju sten 
Grintovca in sva ga z Nejcem 
na topel novembrski dan od-
krila med potepanjem po 
Kamniških Alpah. 

Bivak pod Grintovcem, 
posvečen gorskemu reše-
valcu in alpinistu Pavle-
tu Kemeprlu, stoji na viši-
ni 2100 metrov, na travna-
ti planoti pod mogočnimi 
stenami Grintovca in Dol-
gega hrbta. Do njega se lah-
ko vzpnemo iz Kamniške Bi-
strice ali pa se iz Kranja za-
peljemo v smeri Jezerskega, 
kjer se na levo odcepi cesta 
do izhodišča pri kmetiji Su-
hadolnik. Slednje sva izbrala 
tudi midva in strmo pot čez 
Taško premagovala v hladu 
sence, malo nad Kokrškim 
sedlom pa sva le ujela tople 
sončne žarke, naredila prvi 

postanek in uživala v raz-
gledih na Storžič in majhne 
bele vrhove Julijcev v daljavi. 

Poti sva nato sledila v sme-
ri Skute, ozka stezica pa naju 
je kmalu pripeljala do sliko-
vitega skalnatega prehoda 
čez Mala vratca in se začela 
strmeje spuščati proti doli-
ni. Spust se je kmalu unesel, 
na čase rahlo vzpenjajoča se 
pot, ki si je našla svoje mes-
to pod stenami Grintovca, 
pa naju je v eni uri pripeljala 
do bivaka, ki sem ga navdu-
šeno opazovala že od daleč, 
saj s svojo pokončno obliko 
in sodobno pojavo pritegne 
pozornost še tako neveščega 
pohodnika. 

Tisti dan sem z zavida-
njem opazovala planinca, 
ki sta se namenila preživeti 
noč v tem minimalističnem, 
s svetlim lesom oblečenem 
bivaku, v katerem bosta lah-
ko skozi panoramska okna 

užila večerne obrise Skute 
in Štruce, zjutraj pa se bos-
ta prebudila ob razgledih 
na Veliko Planino in dolino 
Kamniške Bistrice. Pa dru-
gič, sem si trdno obljubi-
la in v koledarju že označila 

zgodnje poletne dni, ko se 
bom po celodnevnem po-
hajkovanju zavila v toplino 
spalne vreče, občudovala ve-
černe barve neba in se čudi-
la čarom spokojnih gorskih 
juter. 

Uživanje malo nad Kokrškim sedlom – na soncu s 
pogledom na Storžič in Julijce nekje v daljavi

Jelena Justin

Ljubeljska Baba ali Košu-
tica ji rečemo. No, ko sem 
prvič opisala pot nanjo, me 
je eden od bralcev prijazno 
opomnil, da za nas je Lju-
beljska Baba, za Avstrijce 
pa Košutica. Kakorkoli že, 
gre za goro, ki s svojimi niti 
ne dva tisoč metri ne spa-
da v tisti rang »ta velikih«, a 
nanjo kljub vsemu pelje za-
nimiva, zahtevna neozna-
čena steza, ki ima celo ime. 
Pot Gerharda Orascha. Ja, 
s severne, avstrijske stra-
ni. Pot je bila nekdaj baje 
celo označena in zavarova-
na z nekaj klini, kar opazi-
mo ob poti. 

Izhodišče današnjega 
vzpona je zadnji levi ovi-
nek tik pod mejnim preho-
dom Ljubelj. Zavijemo des-
no na slabo makadamsko 
cesto. Na vrhu prvega klanč-
ka je urejeno parkirišče. Na-
daljujemo po cesti naprej, 
prečimo hudournik, nato pa 
na desni opazimo ozko, ne-
označeno stezo, ki se začne 
vzpenjati skozi gozd. Pot se 
v zložnih okljukih prijetno 
dviguje skozi bukov gozd, 
tam nekje, na enem od ro-
bov, pa nas čaka tudi klop-
ca, od koder se nam ponu-
ja pogled na Begunjščico in 
Zelenico. Malo višje bomo 
prečkali ogrado, kar nam 
bo dalo vedeti, da smo prišli 

do planine. No, do koče je 
še približno 20 minut pre-
težno zložne hoje. Malce 
pred kočo zavijemo levo in 
po markirani poti nadalju-
jemo proti grebenu oz. meji 
z Avstrijo. Dosežemo og-
rajo. Markirana pot se zač-
ne vzpenjati na Ljubeljsko 
Babo, mi pa ograjo prečimo 
in na drugi strani nadaljuje-
mo po markirani poti pro-
ti izrazitemu Dovjakovemu 
sedlu, ki ga vidimo v dalja-
vi. Še enkrat prečimo ogra-
jo in sledimo markacijam 
vse do sedla. Vrh, ki ga vidi-
mo na levo strani, je Lokov-
nikov Grintovec. Na glavo 
si damo čelado, saj se poda-
jamo v svet, ki je krušljiv in 

nepredvidljiv, glavo pa ima-
mo le eno. Na sedlu se usme-
rimo desno. Vzpon nadalju-
jemo ob ograji. Vzpenjamo 
se proti severovzhodnemu 
pobočju Ljubeljske Babe. 
Naš greben je dobro viden. 
Po levi strani se povzpne-
mo do njega, zavijemo des-
no in nadaljujemo do strme 
grape. Bodimo previdni, ker 
je področje precej krušlji-
vo. Mimo manjšega stol-
pa (ocena I+ oz. slaba II) se 
povzpnemo do druge gra-
pe, po kateri se povzpnemo 
do vršnega dela. V pomoč so 
nam obledele markacije in 
celo dva klina. Pod vrhom je 
možnosti vzpona več, a bodi-
mo pozorni na markacije, da 
se ne znajdemo v nezavidlji-
vi situaciji. Skrotje na vrhu je 
zoprno krušljivo. Na vrh Lju-
beljske Babe stopimo direk-
tno pri križu. 

Ljubeljska Baba postreže z 
enkratnim razgledom: v vsej 
svoji divjosti se pokaže sever-
no ostenje grebena Košute; 
Tolsta Košuta, Košutnikov 
turn, Ostrv, Tegoška gora, 
Kladivo in Veliki vrh. Vmes 
je le Hajnževo sedlo, na ka-
tero bomo sestopili. Pogled 

proti zahodu se ustavi na Be-
gunjščici, Zelenici, grebenu 
Na možeh, Palcu, Vrtači in 
Stolu. Daleč zadaj je veriga 
Julijcev s Triglavom.

Z vrha Ljubeljske Babe na-
daljujemo po grebenu pro-
ti Hajnževemu sedlu. S po-
močjo jeklenice sestopimo 
s prvega vrha in se povzpne-
mo na drugega. Potem sle-
dimo grebenu, ki je sem in 
tja tudi izpostavljen, a nam 
je v pomoč jeklenica. Po 
strmem krušljivem terenu 

se spustimo na Hajnževo se-
dlo, kjer nadaljujemo naprej 
do planine Korošica, nato pa 
po poti vzpona sestopimo 
nazaj do jeklenega konjička. 

Če se bomo na turo odpra-
vili v sončnem jesenskem 
dnevu, se nam obetajo čudo-
viti razgledi. Na ture pa se ne 
podajajmo pozimi, v snegu!

Nadmorska višina: 1968 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Ljubeljska Baba (1968 m n. m.)

Gora na meji
Goro z dvema imenoma sem poznala, a ko mi je prijateljica prvič omenila 
današnjo pot, sem rekla: »Aja? Ja kje pa gre?« Zanimiv vzpon. Krušljivo, zato 
je uporaba čelade nujna. Karavanke.

Detajl s poti. Izpostavljeno, a v pomoč je tudi klin. Na celi poti sta dva. / Foto: Jelena Justin

Z grebena proti Hajnževemu sedlu pogled na planino 
Korošica / Foto: Jelena Justin

Pogled na Ljubeljsko Babo z Dovjakovega sedla / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je pripravilo osnu-
tek sprememb in dopol-
nitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih. Osnutek bo do 
vključno 23. decembra v jav-
ni razpravi, v tem času bodo 
kmetijske organizacije in vsi 
drugi zainteresirani lahko 
dali nanj pripombe. Po na-
črtu ministrstva naj bi spre-
membe po obravnavi na vla-
di in v državnem zboru uve-
ljavili do sredine prihodnje-
ga leta.

Spreminjajo vrstni red 
predkupnih upravičencev

Predlagani zakon pri pro-
daji kmetijskih zemljišč pre-
ko oglasne deske spreminja 
vrstni red predkupnih upra-
vičencev. Po novem naj bi si 
upravičenci sledili po nas-
lednjem vrstnem redu: so-
lastnik, lokalni kmet me-
jaš, lokalni kmet s sklenje-
no zakupno pogodbo, lokal-
ni mladi kmet, lokalni kmet, 
ki je zavarovan kot kmet, lo-
kalni kmet z razvojno spo-
sobno kmetijo, sklad kme-
tijskih zemljišč in gozdov 
ter preostali kmetje. Kot lo-
kalni kmet se šteje kmet, ki 
ima stalno prebivališče v isti 
ali v sosednji občini, v kateri 
je zemljišče. 

Zakon ureja tudi proda-
jo zemljišč z mešano, to je 
kmetijsko in gozdno rabo. 
Če je na zemljišču več kme-
tijske kot gozdne rabe, bo 
prodaja potekala po kmetij-
skem zakonu, sicer pa po za-
konu o gozdovih. V prime-
ru, ko se kot celota prodaja 
več kmetijskih in gozdnih 
zemljišč skupaj, bo prodaja 
potekala po kmetijskem za-
konu, če je v tej celoti vsaj pe-
tina kmetijskih zemljišč. 

Po novem odobritev prav-
nega posla ne bo potrebna 
tudi v primeru prodaje manj 
kot 200 kvadratnih metrov 
velikega kmetijskega zem-
ljišča ali gozda. Pri prome-
tu z zaščitenimi kmetijami 
(med živimi) ne bo več ome-
jitev, sodišče bo preverja-
lo status zaščitene kmetije 
le še v postopku dedovanja. 
Ker naj bi v zakonu črtali do-
ločbo o statusu kmeta, bodo 
za dajanje kmetijskih ze-
mljišč v zakup kmetom upo-
rabljali definicijo kmeta, ki 
določa, da je kmet tisti, ki 
ima v upravljanju najmanj 

pet in največ sto hektarjev 
primerljivih kmetijskih ze-
mljišč. Kmetijska zemljišča 
bo možno dati v upravljanje 
skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov tudi v primerih, 
če lastnik z neznanim prebi-
vališčem ali brez zakonitega 
zastopnika ne obdeluje ze-
mljišč kot dober gospodar.

Nadomeščanje pozidanih 
zemljišč z novimi 

Predlagani zakon širi na-
bor objektov in posegov v 
prostor, ki so dopustni na 
kmetijskih zemljiščih. Po 
zakonskem predlogu bo 
tako možno na kmetijskem 
zemljišču postaviti tudi ra-
stlinjak prefabrikat, objek-
te za izvajanje zimskih špor-
tnih aktivnosti (objekte za 
obratovanje smučišč), spo-
minska obeležja, verske 
objekte, označevalne table 
ter največ 120 kvadratnih 
metrov velike prostore za 
skladiščenje kmetijskih pri-
delkov in rastlinskih odpad-
kov iz rastlinske pridelave. 
Pogoje za gradnjo nezahtev-
nih kmetijskih objektov na 
kmetijskih zemljiščih po se-
danji zakonodaji določa dr-
žava, po novem naj bi jih do-
ločale občine v svojih pro-
storskih aktih. 

Zakon uvaja tudi nado-
meščanje pozidanih kme-
tijskih zemljišč. Če občina 
načrtuje spremembo na-
menske rabe kmetijskih ze-
mljišč v stavbna, mora za 
enako površino vrniti ne-
pozidana stavbna zemljiš-
ča v kmetijska ali vzposta-
viti nova nadomestna kme-
tijska zemljišča. Enako ve-
lja za državo, pri posegih na 
kmetijska zemljišča mora 

zagotoviti po površini in 
kvaliteti enakovredna nado-
mestna zemljišča. 

Še enkrat višja 
odškodnina

Odškodnina za spremem-
bo namembnosti kmetij-
skih zemljišč se v primerjavi 
s sedanjo ureditvijo zvišuje 
za sto odstotkov, obveznost 
plačila odškodnine pa se raz-
širja tudi na zemljišča z bo-
niteto od 35 do 50 točk. Po se-
danji ureditvi je treba plačati 
odškodnino le za zemljišča z 
boniteto, višjo od 50. 

Na kmetijskih zemljiščih 
bo po novem prepovedano 
postavljanje reklamnih pa-
nojev in izvajanje drugih 
oblik oglaševalske dejavno-
sti. Na zemljiščih, ki so po 
namenski in dejanski rabi 
kmetijska, bo dovoljeno sa-
jenje sadik sadnega drevja, 
oljk in gozdnih dreves.

Možnost razdružitve 
solastnine 

Spremembe bodo tudi pri 
agrarnih operacijah. Tako 
naj bi poenostavili vročanje 
upravnih pisanj, promet z 
zemljišči, ki je potreben za-
radi izvedbe agrarnih ope-
racij, naj bi oprostili plači-
la davka na promet z nepre-
mičninami, bolj jasno naj 
bi opredelili medsebojno 

menjavo kmetijskih in goz-
dnih zemljišč, uredili pa naj 
bi tudi delitev solastnine v 
komasacijskih postopkih in 
uvedli možnost ustavitve ko-
masacijskih postopkov. Z 
zakonom naj bi jasno dolo-
čili, da izkoriščanje mineral-
nih surovin ni agromeliora-
cija. Pri namakanju in osu-
ševanju naj bi uvedli neka-
tere poenostavitve glede ob-
močja osuševalnega sistema 
in oboda namakalnega siste-
ma. Možna bo tudi izgradnja 
državnih namakalnih siste-
mov, v tem primeru bi bil in-

vestitor sklad kmetijskih ze-
mljišč in gozdov, ki pa bi po 
petih letih lastninsko pra-
vico, upravljanje in vzdrže-
vanje lahko prenesel na lo-
kalno skupnost. Zakon uva-
ja tudi možnost razdružitve 
solastnine, ki je nastala v de-
nacionalizacijskih postop-
kih in pri kateri je solastnica 
država, pri tem pa bo doseda-
nji solastnik na podlagi izka-
zane volje lahko pridobil ze-
mljišče v izključno last. 

Do pol hektarja veliko 
gozdno zemljišče, za kate-
ro je bilo izdano dovoljenje 
za krčitev gozda v kmetij-
ske namene, bodo po krčitvi 
uvrstili med »ostala kmetij-
ska zemljišča«, o tem bo za-
vod za gozdove izdal ugoto-
vitveno odločbo.

Kdo bo imel prednost pri 
nakupu kmetijskih zemljišč
Predlagane spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bodo do 23. decembra v javni razpravi, pri 
prometu s kmetijskimi zemljišči spreminjajo vrstni red predkupnih upravičencev, zvišujejo pa tudi 
odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v stavbna. 

Predlagani zakon bo med drugim omogočil razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč, ki je 
nastala v denacionalizacijskih postopkih. / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji smo zabe-
ležili nova primera ptičje gri-
pe (aviarne influence). Naci-
onalni veterinarski inštitut 
je namreč potrdil, da sta bila 
nedavno poginula laboda v 
občini Piran in Izola okuže-
na z visoko patogenim viru-
som aviarne influence pod-
tipa H5N8, ki sicer ni neva-
ren za ljudi. Visoko patoge-
ni virusi lahko povzročijo iz-
bruh velikih epidemij, naj-
bolj dovzetne so kokoši in 
purani, vodne ptice pa obo-
levajo bolj redko. Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, prav tako 

pa tudi Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, pozivata 
rejce perutnine k izvajanju 
ukrepov za preprečitev vno-
sa virusa v rejo. Rejci naj pre-
prečijo stik divjih živali z do-
mačo perutnino, zavarujejo 
vodna zajetja za napajanje, 
prepovedo nenujne vstope v 
rejo, perutnino čim manj iz-
puščajo na prosto in ob mo-
rebitnih znakih, ki kažejo na 
okužbo, pokličejo veterinar-
sko organizacijo. Na okužbo 
kažejo zmanjšanje porabe 
krme in vode, upad nesno-
sti, povečan pogin, kihanje, 
kašljanje, izcedek iz nosnic, 
modrikasto obarvanje gre-
bena ali nog ...

Rejci perutnine naj 
spoštujejo ukrepe

Brdo pri Lukovici – Čebelarska zveza Slovenije je ob dese-
ti obletnici Tradicionalnega slovenskega zajtrka podarila v 
zahvalo za uspešno sodelovanje ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano čebelnjak. Podoben čebelnjak je zveza 
podarila pred štirimi leti vladi, pred dvema letoma OZN in lani 
papežu Frančišku. Čebelnjak bo stal na sedežu zveze na Brdu 
pri Lukovici in je opremljen s sodobno nadzorno napravo, ki 
bo ministru Jožetu Podgoršku omogočala vpogled v dogaja-
nje v čebelnjaku, tudi v količino donosa medu. V čebelnjak 
bodo vselili čebele spomladi prihodnje leto, oskrbovali pa ga 
bodo strokovni sodelavci zveze. Minister Jože Podgoršek se 
je zahvali predsedniku čebelarske zveze Boštjanu Noču za 
presenečenje, predvsem pa za odlično idejo o Tradicionalnem 
slovenskem zajtrku, ki spodbuja potrošnike k uživanju lokalno 
pridelane hrane.

Čebelarji podarili ministrstvu čebelnjak

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč (levo) 
in minister Jože Podgoršek ob čebelnjaku

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v petek 
začela izdajati odločbe o finančni pomoči v prireji mesa za 
obdobje od 1. junija do 30. septembra. Za pomoč je zaprosilo 
9517 rejcev, razpisane pogoje je izpolnjevalo 8258 rejcev, tem 
bo agencija na podlagi odločb predvidoma v drugi polovici 
tega tedna izplačala skupno 3,16 milijona evrov pomoči. Do 
pomoči so bili upravičeni rejci, ki so v obdobju junij–septem-
ber dali govedo v zakol, izvoz ali odpremo.  

Govedorejcem nakazilo finančne pomoči

Po predlaganem zakonu naj bi si upravičenci do 
nakupa kmetijskih zemljišč sledili po naslednjem 
vrstnem redu: solastnik, lokalni kmet mejaš, lokalni 
kmet s sklenjeno zakupno pogodbo, lokalni mladi 
kmet, lokalni kmet, ki je zavarovan kot kmet, lokalni 
kmet z razvojno sposobno kmetijo, sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov ter preostali kmetje.

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob-
javilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim 
namenja pol milijona evrov nepovratnih sredstev za povrnitev 
stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe 
z vključitvijo v shemo kakovosti. Vlogo za dodelitev sredstev 
bo možno oddati v elektronski sistem agencije za kmetijske 
trge do vključno 30. decembra letos. Ministrstvo želi s finančno 
podporo spodbuditi vključevanje kmetijskih gospodarstev in 
pravnih oseb v sheme kakovosti: zaščitena geografska označ-
ba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava in predelava, 
registrirana shema kakovosti za vino, zajamčena tradicionalna 
posebnost (seneno mleko) in izbrana kakovost.

Spodbujajo vključevanje v sheme kakovosti
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Simon Šubic

Ljubljana – Epidemija covi-
da-19 in z njo povezani ukre-
pi zelo vplivajo tudi na delo-
vanje gasilskih društev, ki 
so morala opustiti nekate-
re svoje dejavnosti, je v četr-
tek opozoril predsednik Ga-
silske zveze Slovenije (GZS) 
Janko Cerkvenik. Društva 
so izvedla precej manj vaj, 
usposabljanj in tekmovanj, 
velik upad pa čutijo tudi pri 
prihodkih društev. Ker vsa-
ko leto ostaja približno polo-
vica sredstev iz pol odstotka 
dohodnine državljanov (več 
kot pet milijonov evrov) ne-
razporejenih, GZS poziva te 
državljane, da svojo doho-
dnino preko spletne platfor-
me E-Donacije donirajo ga-
silskim društvom. 

Gasilci sicer ne izvajajo 
nalog v povezavi z epidemi-
jo, so pa kljub temu letos op-
ravili že okoli 24.800 inter-
vencij, kar je več kot v ena-
kem času lani. Operativna 
sposobnost gasilskih enot je 
v veliki meri odvisna od izo-
braževanj, ki so jih v obeh va-
lih epidemije prekinili, kar 
bi dolgoročno lahko vpliva-
lo na operativno pripravlje-
nost gasilskih enot, se boje v 
GZS. »Da bi nekoliko ubla-
žili stanje, je Komisija za izo-
braževanje in usposabljanje 
pripravila smernice za izo-
braževanje na daljavo. Zato 
smo nabavili štiri stacionar-
ne in 28 mobilnih komple-
tov za izvajanje izobraževanj 
na daljavo po terenu,« je po-
vedal Cerkvenik. 

Odpovedana so bila tudi 
vsa tradicionalna tekmova-
nja, druženja in prireditve, 
s katerimi gasilska društva 
zbirajo denar za nakup 

zaščitne in reševalne opre-
me. Nekatera društva so bila 
zato tudi ob sedemdeset od-
stotkov sredstev, ki jih nava-
dno zberejo sama, kar lahko 
po Cerkvenikovih besedah 
povzroči hujše posledice pri 
osnovnem delovanju dru-
štev v letu 2021. Koronak-
riza je za nameček zmanj-
šala tudi prilive iz naslova 
donacij in sponzorstev, ga-
silska društva bodo po vsej 
verjetnosti imela izpad tudi 
pri tradicionalnih 'predno-
voletnih nabirkah'. »Pred 
nami so novoletni prazniki, 
ko v običajnih razmerah ga-
silci obiščejo občane s kole-
darji in so posledično delež-
ni prispevkov in donacij, ki 
so pomemben del prihodka 
za društva. Vendar to v tem 
letu – glede na epidemiolo-
ško sliko – ne bo mogoče, kot 
je bilo do sedaj. Ob upošte-
vanju vseh navodil NIJZ obi-
ski s koledarji na domu zara-
di preventivnih ukrepov za 
preprečitev širjenja virusa 

niso priporočljivi,« je opo-
zoril Cerkvenik.

Na GZS so zato v sodelo-
vanju s podjetjem Kovan-
ček Group in njihovo plat-
formo E-Donacije pripravili 
predlog za zbiranje donacij v 
času epidemije. Z E-Donaci-
jami so decembra lani samo 
v štirih dneh zbrali 6272 no-
vih donacij dohodnine, kar 
je več kot je bilo novih do-
natorjev dohodnine v celem 
letu 2018. Platforma bo v za-
četku 2021 tudi prenovlje-
na in bo omogočala donira-
nje do sto evrov po gospo-
dinjstvu. 

»Če prej nismo bili, smo 
sedaj prisiljeni ukrepati in 
uporabljati napredne dona-
torske opcije, ki omogoča-
jo dolgoročno konstantno 
financiranje društev in nji-
hovega delovanja. Ne more-
mo napovedati, kako dolgo 
bo trajala situacija s korono, 
zato se moramo pripraviti na 
vse možne scenarije. V letu 
2019 je ostalo nedonirane 

oziroma nerazporejene do-
hodnine več kot pet milijo-
nov evrov oziroma skoraj 
petdeset odstotkov vse doho-
dnine, ki bi jo lahko nameni-
li za podporo društvom. Rav-
no zato smo se na zvezi od-
ločili, da podpremo večjo de-
cembrsko akcijo in omogo-
čimo društvom kar se da po-
enostavljen način prijave in 
koriščenja te platforme,« je 
napovedal Cerkvenik. 

Z donacijo dohodnine se 
za posameznika ne spreme-
ni nič, donira lahko prek mo-
bilnega telefona ali računal-
nika v dveh minutah, brez 
digitalnega potrdila, z eno-
stavnim podpisom na ekra-
nu telefona ali z miško po ra-
čunalniku. V GZS zato pro-
sijo državljane, da si vzame-
jo nekaj minut za obisk sple-
tne strani https://zagasilce.
si in namenijo svojo doho-
dnino lokalnemu gasilske-
mu društvu ter mu s tem 
omogočijo normalno delo-
vanje. 

Zdaj gasilci kličejo na pomoč
Gasilska zveza Slovenije zaradi občutnega izpada lastnih virov prihodkov v gasilskih društvih poziva 
državljane, da gasilcem donirajo del svoje dohodnine. 

Gasilci se na naš klic v sili odzovejo v nekaj minutah, zdaj prosijo nas, da si vzamemo od 
dve do tri minute časa za donacijo dohodnine gasilskim društvom. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Ljubljana – Ljubljanski po-
licisti so pred dnevi konča-
li kriminalistično preiskavo 
več goljufij, za katere bodo 
kazensko ovadili 29-le-
tnega Gorenjca. Preiskavo 
so začeli na podlagi prijav 
oškodovancev, v njej pa so 
ugotovili, da naj bi osumlje-
ni v zadnjih dveh mesecih 
storil vsaj devet kaznivih 
dejanj goljufije, s katerimi 
je fizične in pravne osebe 
oškodoval za okoli petdeset 
tisoč evrov. Za posamezno 

kaznivo dejanje goljufije 
je v Kazenskem zakoniku 
predpisana kazen zapora 
do treh let. 

Po ugotovitvah krimina-
listov naj bi Gorenjec z laž-
nim prikazovanjem in prik-
rivanjem dejanskih okoli-
ščin ob nakupu goriva, to-
vornega vozila in več mobil-
nih telefonov ter pri najemu 
vozila spravljal v zmoto raz-
lične fizične osebe in pred-
stavnike poslovnih družb. 
Pri nakupih je oškodovan-
ce prepričal, da je plačilo iz-
vedel preko aplikacije na 

mobilnem spletnem ban-
čništvu in da je plačilo bla-
ga že opravil, čeprav je bilo 
plačilo v čakanju. Po prido-
bitvi predmetov je osumlje-
nec plačila preklical, tako da 
niso bila opravljena.

Policisti so 29-letnika za 
čas zbiranja obvestil pridr-
žali, ob tem pa so mu za-
segli protipravno pridobljen 
osebni avtomobil v vrednos-
ti sedemnajst tisoč evrov in 
ga vrnili oškodovani družbi, 
so razložili na PU Ljubljana. 
Po zbranih obvestilih so ga 
izpustili na prostost, zoper 

njega pa bodo na pristojno 
tožilstvo podali kazensko 
ovadbo. 

Policija opozarja, da naj 
bodo občani pozorni na 
takšne načine izvrševanja 
kaznivih dejanj. Blago naj 
kupcu izročijo šele po teme-
ljiti preveritvi, ali je do pla-
čila res prišlo. Ker obstaja 
možnost, da je oškodovan-
cev še več, morebitne žrtve 
kaznivega dejanja, ki je bilo 
storjeno na opisan način, še 
pozivajo, da to prijavijo naj-
bližji policijski postaji ali na 
številko 113.

Gorenjec lažno prikazoval plačila
Ljubljanski policisti bodo zaradi več goljufij kazensko ovadili 29-letnega Gorenjca, ki je naknadno 
prekliceval plačila za kupljeno blago. 

Kranj – Kranjski policisti so v petek zvečer pri druženju v enem 
od gostinskih lokalov na območju Kranja zasačili štiri osebe. 
O njihovem prepovedanem ravnanju so predhodno prejeli 
prijavo. Zoper kršitelje vladnega odloka vodijo postopek. 

V lokalu našli štiri goste

Kamnik – Kamniški policisti so pred dnevi na podlagi odredbe 
sodišča opravili hišno preiskavo in zasegli okoli 150 gramov 
posušenih delcev konoplje, za katero sumijo, da jo je Kamni-
čan imel za nadaljnjo prodajo. Zoper storilca so vložili ka-
zensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa 
s prepovedanimi drogami.

Konopljo je imel za nadaljnjo prodajo

Kranj – Gorenjski policisti za izvajanje izravnalnih ukrepov so 
v petek zaradi nezakonitega prehajanja državne meje v Kranju 
obravnavali tri Afganistance, ki so ob tem podali namero za 
mednarodno zaščito. Odpeljali so jih v azilni dom, so sporočili 
s Policijske uprave Kranj. 

V Kranju odkrili tri migrante

Simon Šubic

Kamnik, Kranj – V soboto so 
policisti zaradi prijave nasi-
lja v družini posredovali na 
območju Kamnika. Tam se 
je kršitelj nasilno vedel do 
svoje žene in hčerke. Nad 
njima je izvajal psihično in 
fizično nasilje, ju poniževal, 
lasal, brcal in tudi drugače 
grdo ravnal, s svojimi deja-
nji pa ju je spravljal v podre-
jen položaj, so pojasnili na 

Policijski postaji Kamnik. 
Policisti so nasilnežu odre-
dili prepoved približevanja, 
v nadaljevanju ga bodo tudi 
kazensko ovadili. 

Tudi s Policijske uprave 
Kranj so sporočili, da so v 
soboto obravnavali nasilje v 
družini, ki ga je osumljenec 
izvajal nad starši. Moške-
ga obravnavajo zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja, 
takoj so mu tudi prepovedali 
približevanje staršem. 

Nasilna oče in sin

Kranj – Gorenjski policisti so v nedeljo izvedli poostren nadzor 
nad upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja korona-
virusa. Kot so sporočili, so kontrolirali 349 vozil in ugotovili 
štiri kršitve odloka, za katere so izrekli opozorila. Še enajst 
voznikov je kršilo prometna pravila.

Štiri opozorila zaradi kršitev

Kranj – Gorenjski prometni policisti so minuli teden izvedli 
več poostrenih nadzorov prometa, v katerih so merili hitrost 
vožnje na avtocesti. V sredo so ugotovili osemnajst kršitev, 
v četrtek 65, v petek pa 45. Najvišji prekoračitvi predpisane 
hitrosti so izmerili v predoru Ljubno, kjer je kršitelj pri omejitvi 
100 km/h vozil s hitrostjo 160 km/h, enemu vozniku pa so pri 
omejitvi 130 km/h izmerili hitrost vožnje 183 km/h.

Prežali na prehitre voznike

Kranj – Policisti pozivajo k pravočasni pripravi vozil na zimske 
razmere. Glede na napoved sneženja ta teden se namreč čas za 
to opravilo izteka, opozarjajo. Poleg pnevmatik je pomembno 
tudi stanje akumulatorja, nivoja tekočin v vozilu, metlice brisal-
cev, delovanje luči in ostalih delov vozila, poudarjajo policisti. 

Zadnji čas za pripravo vozila na zimo

Simon Šubic

Kranj – Iz Sindikata poli-
cistov Slovenije sporočajo, 
da so prejeli več pritožb in 
ogorčenih pisem različnih 
podjetnikov in obrtnikov, ki 
so se pritožili in izrazili ogor-
čenje nad ravnanjem ene od 
založb, ki na vsiljiv način 
zahteva denarna sredstva, 
češ da kličejo v imenu sin-
dikata oziroma policistov in 
da zbirajo sredstva za izda-
jo pobarvanke na temo inter-
netnih in spolnih zlorab.

Kot poudarjajo v sindi-
katu, nobena založba ali 
kakšno drugo podjetje ne 
kliče podjetnikov in obrtni-
kov v njihovem imenu. »Na-
sprotno, Sindikat policistov 
Slovenije takšno ravnanje 
obsoja kot neprimerno in se 
od takšne poslovne prakse v 
celoti distanciramo,« so spo-
ročili. O navedeni nedopust-
ni praksi založbe je sindikat 
obvestil tudi Obrtno podje-
tniško zbornico Slovenije 
ter Gospodarsko zbornico 
Slovenije. 

Sindikat policistov obsoja 
ravnanje založbe



M. Likosar, A. Brun

Šestintridesetletna 
Polona Pegan kviz 
Milijonar sprem-
lja že od nekdaj, in 
ko je izvedela, da 

bo voditelja Slavka Bobov-
nika zamenjal Jure Godler, 
se je opogumila ter prijavila. 
»Nekaj zaslug ima pri tem 
tudi moja sedaj že pokojna 
stara mama, ki mi je ved-
no govorila, da sem dovolj 
pametna,« nam je zaupala 
Peganova. 

Prijavila se je že mar-
ca in po opravljenih tes-
tih so jo povabili na razgo-
vor, kjer je, meni, naredi-
la pravi vtis. »Vprašanj niti 
nisem najbolj uspešno reši-
la, a ker sem precej zgovor-
na, so očitno ocenili, da sem 
primerna, zato so me pova-
bili na snemanje,« je pove-
dala in dodala, da ji tedaj ni 
uspelo »premagati« uvodne 
igre hitri prsti. Konec oktob-
ra so jo poklicali in ji ponudi-
li še eno priložnost. V odda-
ji je tako ponovno nastopila v 
začetku novembra. »Tokrat 
je bila olajševalna okoliščina 
ta, da smo sodelovale samo 
štiri tekmovalke, običajno 
jih nastopi šest, in da zara-
di koronavirusnih razmer 
ni bilo občinstva. Tudi Jure 
Godler je pripomogel k spro-
ščenemu vzdušju. Dejansko 
je tak, kot ga vidimo na tele-
viziji. Je zabaven, prijazen, 
pomaga, skuša te pomiriti 
in spraviti v dobro voljo,« je 
pojasnila Peganova.

Najbolj jo je bilo strah hit-
rih prstov: »Pri prvih me je 
sotekmovalka premagala za 
nekaj desetink. Pri drugih 
sem se po napačnem ključu 
lotila razvrščanja. V tretje je 
šlo in prišla sem naprej – na 
'vroči stol'.« 

Polona pravi, da je dobra 
na področjih, ki se navezuje-
jo na glasbo, film, pop kultu-
ro in hribovje. Prvih pet vpra-
šanj je bilo obarvanih z dru-
žbeno tematiko, in ker red-
no spremlja medijske porta-
le, jih je z lahkoto premaga-
la. Ležalo ji je tudi vprašanje 
za tisoč evrov, ki je bilo po nje-
nih besedah ključno. Zatak-
nilo se ji je pri šestem, kjer je 
izkoristila polovičko. Pri vpra-
šanju, katero je glavno mes-
to Indonezije, je za pomoč 
prosila voditelja. Pri desetem 

STRAH JO JE BILO UVODNIH 
HITRIH PRSTOV
Na »vročem stolu« kviza Milijonar, ki ga lahko spremljamo na Planet TV, so se v preteklih mesecih 
zvrstili številni Gorenjci, med njimi tudi Polona Pegan iz Šenčurja, ki je osvojila 2500 evrov. Danes 
zvečer pa bo na sporedu posebna epizoda: v kvizu Milijonar bodo sodelovali znani Slovenci.

Poloni Pegan sta v kvizu Milijonar sreča in znanje prinesla 
2500 evrov. / Foto: arhiv Planet TV

Danes zvečer bomo na vročem stolu lahko spremljali znane obraze, med njimi tudi Matjaža 
Javšnika. / Foto: arhiv Planet TV

vprašanju pa je poklicala pri-
jatelja Igorja in z njegovo 
pomočjo pravilno odgovorila 
na vprašanje o rojstnem kraju 
Ferija Lainščka. »Šibka sem v 
športu in enajsto vprašanje za 
pet tisoč evrov je bilo ravno s 
športnega področja. Ugibala 
sem, a sreča žal ni bila na moji 
strani,« je povedala Pegano-
va in nam za konec še zau-
pala, da bo osvojenih 2500 
evrov najverjetneje porabila 
za potovanje ali nakup nove-
ga avtomobila. 

Na »vročem stolu« so se v 
četrti sezoni priljubljenega 
kviza med drugimi zvrstili še 
Jure Hrastovec iz Kamnika, 
Rok Jarc iz Kamnika, Polo-
na Bauer iz Domžal, Kristi-
jan Rozman iz Smlednika, 
Andrej Rus iz Kranja, Mit-
ja Boštar iz Tržiča, Nejc Jan-
ša iz Izgorij pri Žireh in Lana 
Mujanović iz Kamnika.

Na »vroči stol« prihajajo 
znani obrazi

Danes zvečer pa bomo v 
kvizu Milijonar lahko spre-
mljali znane Slovence. Svo-
je znanje bodo preizkusili 
za dobrodelni namen, med 
drugimi pa je izziv sprejel 

tudi Matjaž Javšnik, ki se 
mu sicer lahko ob sobotah 
na Planet TV nasmejimo v 
zabavno-glasbeni oddaji Pri 
Črnem Petru. 

Seveda tudi njih čaka uvo-
dna igra hitri prsti. 

Poleg Matjaža Javšnika 
bodo v oddaji sodelovali še 
komik Perica Jerković, igra-
lec Jan Bučar in direktor Šen-
tjakobskega gledališča Milan 
Golob. 

Snemaje kviza Milijonar 
trenutno sicer poteka ob 
spoštovanju strogih varnos-
tnih ukrepov za zajezitev šir-
jenja novega koronavirusa, 
kar je omenila že naša sogo-
vornica. V studiu tako ni 
občinstva, prisotni so le štir-
je kandidati za »vroči stol«, 
obliko pomoči glas ljudstva 
pa je nadomestila možnost 
zamenjave vprašanja. 

»Občinstvo je vsekakor 
nepogrešljiv element, a ob 
zaostrenih ukrepih v času 
pandemije je treba potrpe-
ti,« pravi voditelj Jure God-
ler, ki se je v pogovorih s tek-
movalci in tekmovalkami 
izkazal kot iznajdljiv vodi-
telj ter sogovornik, ki spon-
tano poskrbi za smeh. 

Alenka Brun

L
etošnji, že 28. Dobro-
delni Miklavžev kon-
cert bo nekoliko dru-
gačen. Na sporedu 
bo v soboto, 5. decem-

bra, ob 20.05 na prvem pro-
gramu Televizije Slovenija, 
ponovitev pa bo v sredo, 9. 
decembra, na drugem pro-
gramu Televizije Slovenija. 

Ustvarjalci koncerta so 
se morali odpovedati živim 
nastopom glasbenikov in 
so se zato odločili, da ponu-
dijo izbor točk preteklih 
Dobrodelnih Miklavževih 

koncertov, vse od prvega 
koncerta iz leta 1993. Zbra-
na sredstva pa bodo ponov-
no namenjena slovenskim 
osnovnošolcem, ki nima-
jo enakih možnosti za oseb-
nostno rast in izobraževanje 
kot njihovi vrstniki.

Voditelja bosta Miša Molk 
in Marko Pokorn, telefon-
ska številka za darovanje 
pa je 01 472 00 11. Pokliče-
te lahko tudi med ponovit-
vijo oddaje, lahko pa daru-
jete še s SMS-sporočilom 
MIKLAVZ5 na številko 1919. 
Tako boste darovali pet evrov, 
SMS-sporočila pa bodo spre-
jemali do konca decembra.

MIKLAVŽEV 
KONCERT

Voditelja bosta Marko Pokorn in Miša Molk.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Hodim po poti,
kjer si pustila
svoje sledi.
Kajti tvoje stopinje
poznam
in mi niso tuje.

Šla bi kdaj
malo stran
in skrenila
iz začrtanega;
Pa ne znam.

Živim,
kot si me
naučila.
Šla bi kdaj,
kamor ti nisi šla,
pa ne upam.

Hodim po poti,
kjer si hodila
in se utrudila.
Šla bi naprej,
dlje
kot si šla ti.

Pot

Neža

Lepa izpovedna pesem. Vsakemu lahko pomeni kaj 
svojega in posebnega. Poti je vedno več in imamo 
smerokaze, odvisno je samo od nas, katero smer si 
izberemo, desno, levo ali pa naravnost. 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.

Alenka Brun

A
nka Peljhan iz 
Društva Vese-
la kuhinja, zače-
tnica projek-
ta Kuhna pa to, 

razloži, zakaj se je odločila 
za delavnico na temo divjači-
ne: »Že od začetka projekta 
se vsaj enkrat na leto organi-
zira izobraževanje za učitel-
je mentorje, vodje prehrane 
in kuharje osnovnih šol in 
centrov šolskih in obšolskih 

dejavnosti, ki so prijavljeni 
k projektu. Ker veliko šol in 
posledično mentorjev sode-
luje že deset let, si v društvu 
prizadevamo ponuditi raz-
noliko znanje s področja pre-
hrane, s katerim bodo lahko 
oplemenitili delo z otroki v 
smeri priprave starih, tradi-
cionalnih jedi. Divjačina še 
ni bila na našem repertoar-
ju, zato sem se letos odloči-
la zanjo – ker je bila to prvo-
tna ali osnovna hrana naših 
prednikov, ker imamo vsi 
nekako spoštovanje ali strah 

pred njeno pripravo (zaradi 
neznanja ali nepoznavanja 
postopka priprave ter nači-
na kuhanja) in ker je za naše 
telo skoraj nujno potrebna. 
Vsaj včasih telo potrebuje 
rdeče meso, kjer pa je divja-
čina prva v vrsti kot najkva-
litetnejša, saj je meso nara-
vno, brez umetnih snovi, 
ki jih živali dobijo pri hran-
jenju.« Anka tudi meni, da 
je Matiček oziroma Matjaž 
Erzar izjemen poznavalec 
divjačine – od a do ž. »Zago-
varjam namreč celostne 
informacije, da je slika lah-
ko popolna. Je eden redkih, 
ki je sam lovec in pozna celo-
ten postopek od začetka do 
krožnika. To počne že vrsto 
let in ima tako s tega področ-
ja izjemne izkušnje.«

Peljhanova nadaljuje: 
»Naučili smo se ogromno, 
ob tem pa dobili potrditve 
tistega, kar se nam je mor-
da le dozdevalo: da je sloven-
ska divjačina ena najkvalitet-
nejših, da je zelo pomemben 
način lovljenja in opis pos-
topka zorenja, ki lahko traja 
tudi šestdeset dni – seveda 

glede na starost mesa; pred-
vsem pa primerjave tradi-
cionalnih postopkov pri-
prave po svetu in uporabe 
začimb ali drugih dodatkov, 
ki potencirajo tradicijo. Izve-
deli smo, kako meso ohrani-
ti mehko ob pečenju, kako 
mora biti ulovljeno za pršut, 
kako za ostale jedi, kako upo-
rabiti prav vse dele od glave 
do repa ... Pritegnil je tudi 
opis klobas, ki jih radi 'tlači-
mo' v isti koš ali si mislimo, 
da je razlika le v začimbah; 
in kdaj so zrele za na krož-
nik ter zakaj. Ob trditvi, da 
prav vse, kar delamo iz mesa 
(in še več), lahko delamo 
tudi iz divjačine, smo ostali 
odprtih ust; do degustacije, 
ki je dokazala vse prej ome-
njeno.«

Udeležencem so zastavili 
tudi uganko: ločiti so morali 
meso navadne ovce od divje, 
ki jo poznamo pod imenom 
muflon, se hudomušno nas-
mehne Peljhanova in še 
doda: »Ni bilo lahko!« Upa, 
da ko se bo življenje vrnilo v 
stare tirnice ali se vsaj prib-
ližno normaliziralo in bomo 

ponovno »zaživeli«, se bo 
Matjaž Erzar večkrat odlo-
čil za tako izobraževalno 

delavnico tudi za splošno 
javnost, saj o divjačini veči-
na ve bore malo.  (Konec)

KNJIGA, KOŽARICE IN ŠE KAJ (3)

Krvavica je vrsta sveže klobase, ki je enim ljuba, drugi pa je 
nikakor ne marajo. Stvar okusa pač.

 H kožarici se lepo podata tako repa kot zelje.

Anka Peljhan na eni od predstavitev iz prejšnjih let

Mateja Rant

Želimo si, da bi se 
v času epidemije 
ljudje lahko malo 
sprostili in gibali 
v varnem okolju, 

zato smo za družine in posa-
meznike pripravili izziv, ki 
bo to omogočal,« je vodja 
stolpa Pungert Urška Košir 
pojasnila zamisel za Kranč-
kov izziv. Prvič se bo na inte-
raktivno učno pot po sta-
rem mestnem jedru Kranja 
mogoče odpraviti v soboto, 5. 
decembra. Na spletni strani 
ZTK Kranj in Facebook stra-
ni Stolpa Pungert bodo dan 
pred izzivom objavili zem-
ljevid, opremljen z nami-
gi, ki bodo udeležencem 
pomagali uspešno opravi-
ti izziv in obenem odkrivati 
Kranj na nov način. Z malo 
sreče si je mogoče prislužiti 
tudi lepo nagrado, obljublja 
Urška Košir.

Škrat Kranček je bil nam-
reč v svojem domu v rovih 
pod starim Kranjem že 

nekaj časa zelo osamljen. 
»Od sosedov, mestnih živa-
lic, je slišal, da otroci in odra-
sli veliko časa preživijo doma 
za računalniki, in začelo ga 
je skrbeti, s kom bo spom-
ladi hodil po hribih, brcal 
žogo ali se lovil po mestnih 
ulicah,« je razložila Urška 
Košir in dodala, da se je zato 
odpravil raziskovat mestno 
jedro. Srečal je motovilke iz 
Stolpa Pungert, s katerimi je 
po poti odkril mnoge zani-
mivosti, soočili pa so se tudi 
z nekaj izzivi, ki so jih s sku-
pnimi močmi uspešno pre-
magali. Skupaj so se odloči-
li, da to pot opišejo in z nami-
gi radovednežem pomagajo 
odkriti vse najzanimivejše 
točke mesta Kranj. Za uspe-
šno rešitev prvega izziva bo 
na voljo štirinajst dni, potem 
bodo pripravili nov izziv. Pri 
tem organizatorji pozivajo, 
da se pri reševanju izzivov 
udeleženci držijo vseh navo-
dil Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje za preprečeva-
nje širjenja okužb z novim 
koronavirusom.

V pomoč pri reševan-
ju izzivov bodo tudi kratki 
poučni filmčki, ki jih bodo 
organizatorji objavljali na 
svojih spletnih straneh 
in družabnih omrežjih. 
»Tako se bo mogoče pou-
čiti tudi o veščinah preži-
vetja v naravi, recimo kako 
postaviti bivak ali improvi-
ziran kuhalnik, saj se bodo 

izzivi stopnjevali,« obljub-
lja Urška Košir. Prvi izziv 
bo potekal med kranjskimi 
stolpi, v naslednjih pa se bo 
s škratom Krančkom mogo-
če podati tudi na odkrivan-
je skritih kotičkov v okoli-
ci, sprva znotraj občine, ko 
bo to mogoče, pa namerava-
jo izziv razširiti na celotno 
Gorenjsko.

Z GLAVO V NARAVO 
Tako so poimenovali interaktivno učno pot po starem mestnem jedru Kranja oziroma Krančkov izziv, 
ki so ga ustvarjalke iz Stolpa Pungert pripravile v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo (ZTK) 
Kranj ter zavodom Carnica.

Škrat Kranček z zemljevidom z namigi, ki lahko pripeljejo 
do nagrade / Foto: Ada Trkulja

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 36 
novorojenčkov – 18 deklic in 18 dečkov. Rodil se je par 
dvojčkov, in sicer dečka. Najlažji je bil rojstvu deček, ki 
je tehtal 2400 gramov. Tudi najtežji je bil deček, teht-
nica mu je pokazala 4100 gramov. V jeseniški porod-
nišnici se je minuli teden rodilo 15 novorojenčkov – 7 
dečkov in 8 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4560 
gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 
2450 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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»Primorska«

Pozdravljena. Zanima me, ali 
se bo uredil odnos med mano in 
atijem. Bojim se, da ga utegne 
pijača ponovno preveč priteg-
niti. Še za sestro in njeno dru-
žino bi vprašala, kako kaže za 
odnose med njimi. Ter za prija-
telja. Lepo te pozdravljam.

Draga moja, nase ste prevze-
li preveliko odgovornost. Pa 
taki niste od včeraj, ampak od 
vedno, kar se pomni. Večina 
skrbi je samo na vas in sproti 
vsak dan se čez mejo trudite, 
da bi bilo vsem okoli vas čim 
lažje. Saj to je sicer vse lepo in 
prav, ampak kje ste vi? Kje so 
vaša sreča, vaša ljubezen in 
družina, po kateri hrepenite 
in mislite, da je ne boste niko-
li imeli? Hvalevredno je vse, 
kar naredite za druge, ampak 
zase si nikoli niste vzeli časa. 

Vaš oče ni slab človek, nas-
protno, zna biti dobričina. Žal 
pa alkohol naredi svoje. Spre-
meni človeka, izkorenini vsa 
čustva in ostane samo ovoj 
od tistega, kar je človek nekoč 
bil. Ne želi si biti takšen in so 
dnevi, ko se zelo trudi, da bi 
bilo drugače. V skrbi zanj ne 
smete pozabiti, da se spre-
menite lahko samo vi sami, 
od njega pa tega ne morete 
pričakovati. Pomembno je, 
da se trudi in mu še zdaleč 
ni vseeno. Odnos med vama 
se bo kmalu uredil in umiril, 
saj se v resnici razumeta in 
si oba želita normalno življe-
nje. Veliko se obremenjuje s 
preteklostjo in kaj vse bi lah-
ko spremenil. Komunikacija 
je zelo pomembna, da človek 
da iz sebe tisto, kar ga najbolj 
teži. Besede lahko naredijo 
čudeže, le izreči jih je treba. 

In velja za vse v vseh situaci-
jah. 
S prijateljem počasi gradita 
zvezo, ki bo trdna in obstoj-
na. Glejte le, da ne prehiteva-
te dogodkov, saj se vse zgodi 
ob pravem času. Potrebuje le 
še malo časa, sicer pa dobro 
ve, česa si želi, in bo vse nare-
dil v to smer, da bosta sku-
paj. Trenutno ima kar nekaj 
težav, a kot vidim, bo vse rešil 
tako, da bo prav. 
Tudi glede poslovnosti je 
videti, da bo nekaj presene-
čenj, kar je samo odskočna 
deska za naprej. Ima veliko 
idej, nima pa pravega pogu-
ma. Podpirajte ga še naprej, 
saj mu to veliko pomeni. 
Pri vaši sestri se veliko doga-
ja in težko je vsemu kos. En 
dan tako, drugi dan pa spet 
vse drugače. Po značaju sta 
si popolnoma različni. Vi 

ste preveč premišljeni, ona 
pa premalo. A vsak od nas 
se uči na svojih napakah in 
odločitvah. 
Odnosi med otroki se bodo za 
nekaj časa izboljšali, na dolgi 
rok pa so občasna trenja, ki se 
jim ne da izogniti. Vam svetu-
jem, da še naprej pomagate, 
kolikor lahko, ne smete pa v 
svojo škodo. Starejši otroci 
imajo že svoja življenja in so 
izoblikovani, kot so, tukaj ne 
morete veliko narediti. Razen 
da samo prisluhnete in sve-
tujete, kar lahko. Mlajši otroci 
pa so še v fazi, ko je mogoče 
narediti še marsikaj in jih je 
možno oblikovati po dru-
gačnih merah. Seveda lahko 
največ naredi mama (oziro-
ma starši), ampak pri tem je 
tudi vaša vloga precej velika, 
saj vidim, da vas upoštevajo. 
Srečno.

Alenka Brun

R
ojstni dan je Frenk 
praznoval 17. 
novembra. Rodil 
se je pred šestdeset-
imi leti – po doma-

če Tovšetovi Anici iz Bašlja 
in Šlosarjevemu Francetu iz 
Preddvora. Danes z družino 
živi v Preddvoru.

Seveda je zaradi epidemi-
je letos praznovanje rojstne-
ga dne, kot bi ga bili vajeni v 
normalnih razmerah – in se 
za tovrstno okroglo obletnico 
tudi spodobi – odpadlo. Sop-
roga Darja pravi, da so načr-
tovali nedeljsko kosilo za pri-
jatelje in družino in tudi kako 
presenečenje bi bilo. Tako 
pa je šestdeseti rojstni dan 
Frenk praznoval doma v dru-
žbi res najbližjih. Kar pa ni 
bilo prav nič manj prijetno, 
razlaga Darja dalje: »S hčer-
ko Dašo sva pripravili česti-
tko na Radiu Gorenc, Daša 
pa mu je vse okrasila, spe-
kla torto in poskrbela, da je 
dan tekel v vzdušju, ki je ati-
ju všeč. Prijatelji iz Prekmur-
ja so organizirali video klic in 
mu vsi skupaj zapeli nekaj 
pesmi. Zvečer pa se je z vide-
oklicem zahvalil prijateljem 
iz EMŠO kluba.« Z njimi 
namreč Frenk hodi na rekre-
acijo, se radi družijo. Vseeno 

pa jim je slavljenca uspe-
lo presenetiti: namreč, med 
rojstnodnevnim kosilom je 
na domače dvorišče prispe-
lo posebno darilo, električ-
no gorsko kolo. Frenk dari-
lo že veselo uporablja ter lovi 
sončne dneve, kljub temu da 
je zima tako rekoč na pragu. 
Samo da je sonce, mraz ga 
ne moti, pravi. Toplo se oble-
če in veselo raziskuje okoli-
co v domači občini. Kadar (po 
novem) ni na kolesu, pa to 
počne peš, kot lahko večkrat 
opazimo. Pri tem se mu prid-
ruži tudi soproga. Darja nam 
zaupa, da je pohode na Sv. 
Lovrenc nad Bašljem začela z 
letošnjim prvim januarjem, 

in sicer z namenom opraviti 
51 obiskov, a je to število hitro 
presegla, tako da se je iz načr-
tovanih obiskov razvila vsa-
kodnevna rekreacija. »Oči-
tno bo v prihodnje drugače: 
jaz bom hodila peš, Frenk pa 
s kolesom,« se pošali. »Že 
takoj prvo nedeljo je izkoris-
til in je že bil z njim na Lov-
rencu! Tja namreč hodi zelo 
rad, saj je pod njim preživljal 
svoje otroštvo,« še pove sop-
roga.

Darja v trenutnih raz-
merah dela od doma, med-
tem ko ima Frenk v Radov-
ljici ključavničarsko delav-
nico, ki je sedaj sicer zapr-
ta, a ne manjka intervencij 

in montaž novih ključavnic 
– v tem času je kar nekaj lju-
di rešil iz zaklenjenih sta-
novanj, pravita Delavčeva. 
Letos kot samostojni podjet-
nik Frenk »koraka« proti 33. 
letu, saj je delavnico v Rado-
vljici odprl leta 1988, za klju-
čavničarskega mojstra pa se 
je izučil pri žal že pokojnem, 
znanem kranjskem mojstru 
Franju Radikoviču. »Poleg 
izdelovanja sistemov klju-
čavnic na en ključ ter klju-
čev zna tudi dobro nabrusiti 
nože, škarje …« pripoveduje 
soproga, ki je z njim v zako-
nu že dobrih 36 let.

Delavčeva imata poleg hri-
bov rada tudi morje, Frenku 
posebno veselje predstavlja 
vožnja z motorjem. S sede-
ža motorja zakonca rada 
raziskujeta Avstrijo, Dolo-
mite, dežele nekdanje Jugo-
slavije. Ker pa smo neka-
ko že vajeni, da se pri njih 
doma na tovrstne obletnice 
znajde na seznamu tudi kak-
šno posebno potovanje, smo 
izvedeli, da so ga načrtovali 
tudi tokrat, a jim je zagodel 
novi koronavirus. »Za darilo 
smo načrtovali obisk Ekva-
dorja in Galapaških otokov, 
a se je zgodilo, kot se pač je, 
in so ta in druga potovanja 
letos zamenjali obiski okoli-
ških hribov,« se še nasmeh-
neta zakonca Delavec.

NAMESTO NA GALAPAŠKE 
OTOKE NA SV. LOVRENC
Preddvorčan Franci Delavec, ki ga domači in prijatelji kličejo Frenk, je nedavno praznoval šestdeseti 
rojstni dan. Seveda v mirnejšem vzdušju in s precej virtualnimi čestitkami – razmeram primerno.

Frenk Delavec se je rojstnodnevnega darila na dveh kolesih 
zelo razveselil in ga že s pridom uporablja. 

Rojstnodnevni čebelnjak?

Že nekaj časa opazujemo, kako ob eni gorenjskih poti 
takole raste lep manjši leseni objekt. Kaj kmalu smo 
ugotovili, da bo nastal čebelnjak ...

Pred kratkim pa smo še pred eno hišo v okolici Kranja 
opazili pravo abrahamovsko rojstnodnevno vzdušje v 
znamenju čebel. Številka, ki se je pojavila na malem 
čebelnjaku, se ujema s tisto, ki je že nekaj časa vidna 
tudi na nastajajočem pravem čebelnjaku. Morda pa gre 
za enega in istega slavljenca ... In ker so časi pač takšni, 
da rojstnodnevnih druženj ni, je tovrstno »brezosebno in 
brezstično« doživetje lahko res v veselje tako »svežemu« 
petdesetletniku kot tudi vsem mimoidočim. Pa še nekdo se 
je izjemno potrudil – tako z idejo kot s postavitvijo.
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Akcija velja v OBI Kranj do 31. 12. 2020 oz. do
razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

Rezana kavkaška jelka 
Izbrana kakovostna jelka s posebej gostimi, temno zelenimi, dolgimi iglicami vse 
do vršičkov vej. Lepa simetrična rast z ravnim deblom. Priljubljena žlahtna jelka ne 
pika, je dolgo obstojna in idealna za okrasitev z božičnimi okraski. (brez dekoracije) 
Št. art.: 1376060  in dr. 
Akcijsko drevo, višina 150–250 cm: Št. art.: 1376102 13,99 € 
Na voljo tudi v XL, višina 200–250 cm: Št. art.: 1376094 29,99 € 

ŠE VEDNO SMO
TU ZA VAS

S M L

Top cena

11,99  kos od

DOSTAVA

NAROČILO

PREVZEM

DO VAŠEGA DOMA

PREKO TELEFONA 
04 / 281 24 15
 ALI E-MAILA

trgovinasi774@obi.si

V NAJBLIŽJEM 
OBI CENTRU

www.obi.si  

Nagrade: tri praktične nagrade

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 četrtka, 10. 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.
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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

Čokoladno-arašidova torta
Vsi vemo, kako okusne so 

tiste majhne čokoladice s čo-
kolado in arašidi. Kako oku-
sna v tej kombinaciji mora 
biti šele torta.

Za pripravo čokoladno-
-arašidove torte potrebuje-
mo: za biskvit: 3 jajca, 3 žlice 
moke, 3 žlice sladkorja, 1 žli-
co kakava, 1 žličko pecilne-
ga praška; za arašidovo kre-
mo: 250 g arašidovega mas-
la, 4 dl sladke smetane, 400 
g mascarpone sira, 3 žlice 
sladkorja, ščep soli (v prime-
ru, da imamo nesoljeno ara-
šidovo maslo); za kremo iz 
bele čokolade: 200 g bele čo-
kolade, 3 dl sladke smetane, 
300 g mascarpone sira; za 
čokoladni obliv: 150 g tem-
ne čokolade, 150 ml sladke 

smetane; za navlažitev bi-
skvita: 1,5 dl mleka, 2 žlici 
ruma; za okrasitev: arašido-
vo maslo, arašidi.

Priprava biskvita: Moko 
presejemo in ji primešamo 
kakav in 1 žličko pecilnega 
praška. Rumenjake in be-
ljake ločimo. Beljakom do-
damo sladkor in stepemo v 
trd sneg. Nato pri nižji hi-
trosti k beljakom dodajamo 
rumenjake. Nazadnje vme-
šamo še mešanico moke in 
kakava. Moko dodajamo 
postopoma, mešamo pa 
samo z lopatico ali z ročno 
metlico. Pripravljeno maso 
za biskvit vlijemo v tortni 
model in pečemo v pečici, 
segreti na 170 °C, približno 
15 minut. 

Arašidova krema: Skupaj 
zmešamo mascarpone sir, 
arašidovo maslo, sladkor in 
sol. Dodamo stepeno smeta-
no in jo z lopatico vmešamo 
v maso.

Krema iz bele čokolade: 
Belo čokolado stopimo in 

ohladimo. Mascarpone siru 
dodamo stopljeno belo čo-
kolado in dobro premeša-
mo. Dodamo stepeno sme-
tano in jo z lopatico vmeša-
mo v maso.

Sestavljanje torte: Okrog 
biskvita postavimo tortni 

obod. Biskvit namočimo z 
mešanico toplega mleka in 
ruma. Po biskvitu najprej 
razporedimo arašidovo kre-
mo, nato še kremo iz bele 
čokolade. Torto postavimo v 
hladilnik.

Nazadnje pripravimo še 
čokoladni obliv. Skupaj sto-
pimo temno čokolado in 
sladko smetano. Ohladimo 
do mlačnega. Torto vzame-
mo iz hladilnika ter po vrhu 
prelijemo ohlajen čokoladni 
obliv. Torto postavimo za ne-
kaj ur nazaj v hladilnik, da se 
popolnoma strdi. Nato ji pre-
vidno odstranimo obod ter jo 
poljubno okrasimo z arašidi 
in arašidovim maslom.

Sestavine so navedene za 
pekač premera 26 mm.

Jutranje in večerne zarje že nekaj časa opozarjajo, da se bliža 
god sv. Miklavža. Poglejmo, po čem diši iz »nebeške« pečice.

Miklavževi medenjaki

Potrebujemo 170 g medu, 100 g sladkorja, jajce, 2 rumenjaka, 540 
g moke, žličko sode bikarbone, po pol žličke cimeta in muškatnega 
oreščka, po četrt žličke mletih nageljnovih žbic in ingverja ter 50 
blanširanih mandljevih polovic.

Med malo segrejemo in pomešamo s sladkorjem. Dodamo 
jajca in stepemo. Moko presejemo s sodo in začimbami ter 
vmešamo v testo. Počiva naj čez noč, nato ga razvaljamo 
0,5 cm debelo. Z okroglim modelčkom izrežemo piškote, jih 
premažemo s stepenim beljakom in v vsakega pritisnemo 
polovico mandlja. Pečemo do 15 minut pri temperaturi 180 °C.

Miklavževi brizgani piškotki v obliki črk

Potrebujemo 230 g masla, jajce, 100 g rjavega sladkorja, četrt 
žličke soli, žličko naribane limonine lupine, žličko cimeta, 270 g 
moke in žlico pecilnega praška.

Maslo zmehčamo in mu dodamo jajce, sladkor, sol, limo-
nino lupino in cimet. Moko zmešamo s pecilnim praškom 
in jo vmešamo v maso. Testo damo v slaščičarsko vrečko z 
zvezdasto konico ter ga na papir za peko nabrizgamo v obliki 
začetnic imen članov družine. Pečemo 15 minut na 200 °C, 
da rahlo porjavijo.

Miklavževa torta

Potrebujemo 2 dl sladke smetane, 80 g in 60 g melase, 150 g slad-
korja, po 20 g kandirane limonine in pomarančne lupine, po šče-
pec mletega janeža, cimeta, muškatnega oreščka in nageljnovih 
žbic, sol, 20 g pecilnega praška, 500 g moke in 2 dl toplega mleka.

Smetano stepemo in jo vmešamo v 80 g melase. Dodamo 
začimbe, sol, v moko presejan pecilni prašek, mleko, na kocke 
narezani limonino in pomarančno lupino. Mešamo, da zmes 
postane gladka. Vlijemo jo v namaščen pekač in pečemo 45 mi-
nut pri 180 °C. Torto premažemo s 60 g melase, da postekleni.

Miklavževi janeževi piškoti

Potrebujemo 200 g sladkorja v prahu, 2 jajci, 250 g moke, 2 žlici 
janeža, ščepec pecilnega praška, naribano lupino ene limone in 
žlico češnjevega likerja.

Stepemo sladkor in jajci. Postopoma vmešamo janež, češnjev 
liker, limonino lupino, moko in pecilni prašek. Dobro zmeša-
mo in zgnetemo. Ko se testo začne lepiti na prste, ga damo 
počivat za 10 minut. Zopet ga pregnetemo in oblikujemo v 
hlebček. Na pomokani delovni površini ga zvaljamo centime-
ter debelo. Pomokamo in izrežemo z modelčki. Piškote damo 
na pekač, obložen s papirjem za peko, pokrijemo jih s krpo in 
pustimo 24 ur počivati na toplem. Piškote pečemo 15 minut  
na 160 °C, vendar brez ventilatorja. Spečemo jih lahko tudi 
brez lesenih ali silikonskih modelčkov.

Mojca Logar

Pred šestimi leti in tremi 
meseci sva z Janezom zače-
la pisati kolumni. Povsem 
slučajno so se srečale naše 
poti. Vedela sem, da mi pisa-
nje leži, nisem pa mislila, da 
imam tudi bralce. Pisala sem 
o čisto običajnih rečeh, ki se 
dogajajo v družinah. Naša 
družina je velika. Dan ima za 
vse enako število ur, ki nam 
jih odmerjajo delo, spanje, 
družinske zadeve. V enakem 
času se je v veliki družini treba 
obrniti hitreje, postoriti več. 
Iznajdljivost in prilagodljivost 
so naše največje vrline. Ves 
čas sem želela povedati, da je 
velika družina tudi veliko ve-
selje. Veselje do življenja nam 
prinaša energijo, ki je kupljeni 
predmeti, potovanja in drugi 
užitki ne morejo nuditi. 

Pisala sem o preživljanju 
svojega prostega časa. Nisem 
čisto običajna ženska. Ne 
ustreza mi udobje niti prestiž, 
dobro se počutim v naravi. 
Svoje kolesarske izlete, popoto-
vanja sem opisovala z željo, da 
bi tudi vas navdušila za kak-
šen kolesarski podvig, morda 
izlet z avtom ali pohod v gore. 
Tak kolesar ali gornik, kot sem 
jaz, je lahko vsak. Moje kolo je 
zelo povprečno, prav tako ko-
lesarska oprema. Tudi telesna 
pripravljenost ni nič drugačna 
kot vaša. Imam pa neizmerno 
voljo in željo po odkrivanju no-
vega. Upam, da je to nalezlji-
vo. Rada potujem. Ni mi všeč 
izraz turist, ker to nisem. Sem 
popotnik in najraje potujem z 
nahrbtnikom. Na poti uživam 
v stiku z domačini, neznanci. 
Take ljudi srečaš na cesti, v 
skromnih bivališčih in prep-
rostih gostilnah. Rada poiščem 

tisto, česar ne oglašujejo in po-
nujajo kot najlepše, tisto je naj-
bolj vredno ogleda … Zanima 
me, kako ljudje živijo. 

Z vami sem delila tudi svoje 
delo. Rada sem učiteljica, delo 
z mladimi me zelo osrečuje. 
Moja pričakovanja niso skro-
mna, niti ni skromen moj vlo-
žek v delo. Poučujem tako, da 
mladi vidijo v tem smisel. Išče-
mo praktično vrednost znanja, 
rešujemo probleme, spreminja-
mo navade, smo aktivni. V 
mladih želim vzbuditi radove-
dnost in navdušenje. To lahko 
počnem le, če sem nad svojo 
stroko navdušena tudi sama. 

Povedali ste mi, da ste ob 
branju kolumne dobili občutek, 
kot bi dejansko nekje sedeli in se 
pogovarjali z mano. Vse je tako 
nazorno, otipljivo in razumlji-
vo. Kar sem pisala, sem tudi 
doživela, začutila in o tem pre-
mišljevala. O tem se pogovar-
jam tudi z drugimi. Napisati 
razmišljanje je pravzaprav še 
lažje kot povedati ga. Misli so 
jasne, prostor in čas nastajanja 
sta omejena. Tako so bili ne-
deljski popoldnevi in še večkrat 
večeri namenjeni pisanju ko-
lumne. Med tednom sem opa-
zovala, kaj je pritegnilo mojo 
pozornost. Čez konec tedna 
sem se lahko umirila in sprosti-
la, da sem o tem premišljevala, 
in v nedeljo zvečer sem to zapi-
sala. Z Janezom sva si članke 
pregledala in jih oddala. Ko 
je v torkovem časopisu članek 
objavljen, je občutek drugačen. 
Ta članek ni več moj, ta članek 
je vaš. Hvala vam, dragi bralci 
in uredništvo časopisa, da sem 
dobrih šest let svoja razmišlja-
nja lahko delila z vami.

Slovo

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Ko me je prijatelj Grega pova-
bil k pisanju te kolumne, sem bil 
v dvomih, kaj pisati, ali znam 
pisati, kaj bom pa povedal tako 
številnemu občinstvu, vsak te-
den, koliko časa mi bo to vzelo 
… predvsem pa, kaj bodo bral-
ci imeli od mojih razmišljanj. 
Pred šestimi leti sem zaključe-
val študij psihoterapije. Moj vse-
življenjski hobi je branje knjig. 
Najbolj so me vedno pritegnile 
vsebine psihologije, odnosi, filo-
zofije, duhovnost. Ob misli na 
prebrane knjige sem dodal še iz-
kušnje velike družine, izkušnje 
zavestnega zakonskega življe-
nja, pol delovne dobe v poslov-
nem svetu. Verjetno sem se še 
najlažje odločil za pisanje, ker 
me je triletni študij zakonske in 
družinske terapije popolnoma 
prevzel. Dobil sem povsem dru-
gačen vpogled vase, v odnose v 
družini, med prijatelji, v služ-
bah. To znanje me je najprej po-
zitivno šokiralo, nato navdušilo 
za izboljšanje odnosa do sebe in 
do mojih bližnjih. Ko je prišlo 
povabilo za pisanje, sem si rekel: 
»No, če bi vsaj delček tega lahko 
posredoval ljudem, bi bilo pa 
koristno.« Tako je bil osnovni 
motiv, namen pisanja bralcem 
posredovati vsebine, ki bi vam 
utegnile koristiti. 

Pisal sem v nedeljo zvečer. 
Ves teden sem premišljeval, kaj 
napisati. Zanimivo, da se ni-
koli nisem obremenjeval, kako 
napisati. Le temo sem moral 
dobiti, potem je pisanje steklo 
kar samodejno. Pogosto se mi 
je porodila misel, to moram pa 
zapisati in vam povedati. Mor-
da bo komu pomagalo. Zgodi-
lo se je tudi, da sem po obisku 
kakšne konference ali kongresa 
povzel glavne teme. Ali pa sem 

se teoretsko poglobil v novo 
temo, jo oplemenitil s klinični-
mi izkušnjami in naenkrat na-
pisal tri, štiri kolumne. Trudil 
sem se pisati preprosto, kajti le 
tako bodo bralci razumeli, za-
čutili, kaj jim želim povedati. 
Največkrat sva z Mojco pisa-
la istočasno. In na koncu sva 
vedno drug drugemu prebrala 
vsebino, popravila slovnične 
napake, za vsebinske popravke 
sva drug drugega vprašala za 
dovoljenje. Včasih sem prosil 
koga od otrok, naj prebere.

Ker sem večinoma pisal o 
notranjem svetu človeka, sem 
bil posebno pozoren, da ne bi 
koga prizadel. Hkrati pa vem, 
da se je bralcem ob prebiranju 
mojih tekstov prebujal njihov 
notranji, čustveni svet. Temu 
se preprosto ni moč izogniti. Ko 
beremo zgodbe drugih ali ko 
beremo teme, ki se dotikajo mo-
jega notranjega sveta, se avto-
matsko začne prebujati v meni 
tisto, kar je potlačeno. Kljub 
temu da sem pisal več kot šest 
let, sem bil vedno vesel pohval. 
Vendar kot se veselimo pohval, 
moramo biti hvaležni tudi za 
kritike. Ni jih bilo veliko, vedno 
pa sem se ob njih zamislil.

Zaradi svojega poklica 
spoznavam življenja za šti-
rimi stenami. In še bolj ga 
spoznavam v globini človekove 
duše. Zelo mi je žal, da ljudje 
pogosto po nepotrebnem trpi-
jo. Moje glavno sporočilo, dra-
gi bralci, je bilo, da si lažje in 
lepše življenje lahko zgradimo 
sami. Moč za spremembe je v 
nas, imamo možnost. Hvala, 
ker ste me brali.

Ozadje kolumne

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Tehnolog na projektih – stiskalnice, m/ž (Lipnica/Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: pričakujemo VI.–VII. stopnjo izobrazbe tehnič-
ne smeri, sposobnost samostojnega tehničnega presojanja in odločanja, aktivno 
znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemškega, odlično poznavanje MS-
-paketa, zaželeno poznavanje SAP-a. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. 
Prijave zbiramo do 30. 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 4. 12. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Arhitekt pripravnik, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: pravkar zaključen študij arhitekture 
(univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, magister inženir arhitekture), pozna-
vanje programskih orodij: Revit, AutoCAD, Sketchup, Adobe Creative Suite (Photo-
shop, InDesign, Illustrator) in Lumion, znanje angleškega jezika, zaželeno tudi nem-
škega jezika ... Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 30. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za izvršbe, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti: sprejem in obdelava sklepov o izvršbi na dolžnikova denarna 
sredstva pri bankah, sprejem in obdelava odredb v preiskovalnih postopkih sodišč, 
sprejem in unovčevanje menic v breme imetnika računa banke domiciliata, sprejem 
in obdelava izvršnic, sodelovanje in koordinacija z drugimi organizacijskimi enota-
mi banke ter institucijami izven banke. Gorenjska banka, d. d. Kranj, Bleiweisova ces-
ta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 6. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik ploščadi, m/ž (Brnik) 
Opis delovnega mesta: izvajanje vseh operativnih aktivnosti v pripravi letalskih po-
šiljk v procesu sprejema, odpreme in tranzita pošiljk, obdelava pošiljk in manipu-
lacija s pošiljkami v sortirnem procesu, priprava dokumentacije za izvedbo proce-
sa odpreme letalskih pošiljk, zagotavljanje standardov in časovnih terminov ... TNT 
Express Worldwide, d. o. o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 12. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Naklo) 
Pakiranje plastičnih delov v predpisano embalažo. Delo za nedoločen čas. Orodjar-
stvo Knific, d. o. o., Pot na pilarno 12, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 20. 12. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec IV, m/ž (Medvode) 
Naloge in odgovornosti: pripravljanje in šaržiranje surovin, nastavljanje in upravlja-
nje strojev in naprav, točenje izdelkov v embalažo, sodelovanje pri vzdrževalnih de-
lih, čiščenje, urejanje in vzdrževanje opreme in delovnega okolja. Helios TBLUS, d. 
o. o., Količevo 65, 1230 Domžale. Prijave zbiramo do 10. 12. 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.

Konstrukter, m/ž (Lipnica) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: VII. stopnja izobrazbe strojne smeri, aktiv-
no znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina ali nemščina), vsaj dve leti izkušenj 
na podobnem delovnem mestu, poznavanje 3D-programske opreme (zaželeno 
Creo), izkušnje z delom v avtomobilski industriji. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 
4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater/programer, m/ž (Železniki) 
Pričakujemo: poklicno ali srednjo izobrazbo lesne, strojne ali kovinarske smeri, de-
lovne izkušnje s podobnimi deli, ročne spretnosti, vestnost pri delu, zanesljivost, 
skrbnost in natančnost. Alples, industrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 
4228 Železniki. Prijave zbiramo do 9. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec za zahtevna dela, m/ž (Železniki) 
Od sodelavcev pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, zaželene izku-
šnje z mehansko obdelavo, samostojno uporabo merilnih pripomočkov, ročne 
spretnosti ... Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo 
do 11. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Geodet, m/ž (Kranj) 
Opis: izvajanje geodetskega snemanja, izvajanje geodetskih postopkov, izdelova-
nje geodetskih načrtov, vnos podatkov v GIS, upravljanje podatkov GIS-a ... Elektro 
Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 12. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Posluževalec stroja, m/ž (Škofja Loka, Ljubljana) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo III., IV. ali V. stopnje, pripravljenost za delo v izme-
nah (tri ali štiri izmene), vestnost, zanesljivost, natančnost pri delu, motiviranost za 
delo; kandidati z izkušnjami z delom v proizvodnji imajo prednost. LTH Castings, d. 
o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 13. 12. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
1. 12.

-6/1 °C

Nedelja 
6. 12.

2/6 °C

Sreda 
2. 12.

Četrtek
3. 12.

Petek
4. 12.

Sobota
5. 12.

-5/2 °C -3/0 °C -4/3 °C 1/5 °C

Ponedeljek 
7. 12.

Torek
8. 12.

Sreda
9. 12.

Četrtek
10. 12.

3/6 °C 1/4 °C -1/5 °C -2/4 °C

1. 12.  tor. Marijan 7.24 16.18

2. 12. sre. Blanka 7.25 16.18

3. 12. čet. Franc 7.26 16.17

4. 12. pet. Barbara 7.27 16.17

5. 12. sob. Savo 7.28 16.17

6. 12. ned. Miklavž 7.29 16.17

7. 12. pon. Ambrož 7.30 16.16

Maša Likosar

Podgorje – Cveto se je ro-
dil v Škofji Loki. »Na Suhi, 
kjer je danes Frankovo nase-
lje,« je poudaril in dodal, da 
je pri 18 letih odšel služit kruh 
na Primorsko in v tistih kra-
jih spoznal lepo dekle, ki ga 
je za vedno odpeljalo z Go-
renjskega. »Čeprav v Podgor-
ju živim že več let, kot sem na 

Gorenjskem, sem še vedno 
čistokrvni Gorenjec. V svojo 
rodno Škofjo Loko se rad vra-
čam in čutim veliko domotož-
je, a težko bi zatrdil, da se bom 
kdaj docela vrnil, verjetno ne,« 
nam je zaupal Stanonik. 

Stik z rodnim krajem ohra-
nja tudi v okviru škofjeloškega 
društva Rovtarji, katerega član 
je postal pred štirimi leti in s 
katerim se redno udeležuje 

domačih in tujih prireditev ter 
srečanj. Zaupal nam je še, da 
zadnjih nekaj let vestno shra-
njuje vsako tiskano izdajo Go-
renjskega glasa. »V tem digi-
talnem svetu je vprašanje časa, 
do kdaj bomo lahko še brali ča-
sopis v tiskani obliki, zato ga 
arhiviram in ga bom zapustil 

zanamcem kot pomembno 
kulturno dediščino,« je pove-
dal Cveto Stanonik, ki nam je 
pred kratkim poslal tudi foto-
grafijo svojega paradižnika. 
»V teh hladnih novembrskih 
dneh še vedno zori, a rdečih 
plodov si ne obetam več veli-
ko,« je sklenil sogovornik. 

Gorenjec na Primorskem
Naš časopis Gorenjski glas že vrsto let vsak teden potuje tudi na Primorsko, natančneje v Podgorje  
pod Slavnikom, kjer od leta 1974 živi zaveden Gorenjec Cveto Stanonik.

Cveto Stanonik, ki že vrsto let živi na Primorskem, z rodno 
Škofjo Loko ohranja stik tudi s sodelovanjem v društvu 
Rovtarji in z branjem Gorenjskega glasa. / Foto: Maša Likosar

Paradižnik, ki ga ima Cveto Stanonik pred svojo hišo, zori 
tudi v teh hladnih novembrskih dneh. / Foto: osebni arhiv Cveta Stanonika

Urša Peternel

Jesenice – Na Zavodu za 
šport Jesenice že sedmo leto 
zapored organizirajo akcijo 
Osvajalec Španovega vrha. 
Na vrhu priljubljene izletni-
ške točke Španov vrh je pos-
tavljena vpisna knjiga, ka-
mor se pohodniki vpisuje-
jo celo leto. Na nočnem po-
hodu ob polni luni nato vsa-
ko leto podelijo priznanja 
pohodnikom, ki se na vrh 
povzpnejo vsaj dvajsetkrat. 
Pohod s podelitvijo priznanj 
bo 28. januarja 2021. 

Kot ugotavljajo v Zavo-
du za šport Jesenice, v letoš-
njem »koronskem« letu ak-
cija po obiskanosti in vpi-
sih v knjigo podira rekorde, 
saj so do 19. novembra za-
beležili že 10.886 vzponov, 
kar pomeni več kot 33 vzpo-
nov dnevno. Enega izmed 
kriterijev za priznanje je 

izpolnilo že 125 pohodnikov. 
Do letošnjega leta so največ 
vpisov zabeležili v letu 2017, 
in sicer 9539. 

Trenutno vodilni je Jan-
ko Meglič, ki je do 19. no-
vembra Španov vrh osvojil 
že 304-krat, na trenutnem 
drugem mestu je Erik Janc 
z 288 vzponi, na tretjem pa 
Robert Dugar z 280 vzponi. 
Najboljša ženska je na tre-
nutnem šestem mestu, in si-
cer Borka Malič s 198 vzpo-
ni.

Organizatorji akcije poho-
dnike še vedno prosijo, naj 
upoštevajo razdaljo pri hoji 
in ravnajo v skladu s pripo-
ročili NIJZ.

V zgornjem delu poti na 
Španov vrh so v dogovoru 
z lastniki namestili usmer-
jevalne in opozorilne table, 
ker želijo, da se za vzpon in 
spust uporablja pot ob robu 
travnika. 

Enajst tisoč vzponov 
na Španov vrh
V akciji Osvajalec Španovega vrha so pohodniki 
doslej opravili že skoraj enajst tisoč vzponov,  
kar pomeni triintrideset vsak dan. Akcija  
v »koronskem letu« podira rekorde.

Jesenice – V času, ko so športni objekti za rekreativce zaprti, so 
v Zavodu za šport Jesenice našli malce drugačne načine, kako 
poskrbeti za gibanje in ohranjanje telesne kondicije. Tako sta 
Gaber Šorn in Primož Samar posnela zabavni kratki filmček 
Izziv črta, za katerega potrebujemo samo nekaj listov papirja 
in večbarvna pisala. Povezava do njega je objavljena tudi na 
spletni strani Zavoda za šport Jesenice. Tam je na ogled tudi 
filmček s predlogom vaj na koordinacijski lestvi, ki je nastal v 
spomladanskem obdobju karantene.

Izziv gibljivosti
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simbolno odprtje  
nove stalne razstave  
o dr. Francetu Prešernu  
v četrtek, 3. decembra 2020, 
ob 18. uri  
na naši spletni strani  
www.gorenjski-muzej.si
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OSMRTNICA

V 87. letu se je od tega sveta poslovila in odšla k Bogu 

Marija Rupar
rojena v Dolenji Žetini 

Nazadnje je živela na Jesenicah, kot oskrbovanka Doma dr. Fran-
ceta Bergelja. Pogreb bo v sredo, 2. decembra 2020, ob 12. uri v 
družinskem krogu na pokopališču v Javorjah nad Škofjo Loko. 
Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. ure dalje pred cerkvi-
jo svetega Tilna v Javorjah. Drago sestro, teto, svakinjo in botro  
priporočamo v molitev.

Žalujoči sorodniki

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo, da nas je v 82. letu starosti za 
vedno zapustil naš dragi mož, ati, deda 

Rade Bačič
upokojeni čevljar iz Kranja
 
Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu v sredo, 2. de-
cembra 2020, ob 11. uri na Mestnem pokopališču v Kranju. Krsta 
pokojnega bo na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici 
na tamkajšnjem pokopališču. Iskreno se zahvaljujemo zdravstve-
nemu osebju paliativne oskrbe dr. Lopuhove za vso skrb, pomoč 
in spodbudo, prav tako iskrena hvala sestram Patronažne službe 
Kranj.  Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v dobrobit  Župni-
je Kranj.  Ati, hvala ti za vse, vedno nam boš ostal v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

V SPOMIN

Maji in Marjanu 
Žnidarju
Dne 28. novembra 2020 je minilo sedemnajst 
žalostnih let, odkar te ni več med nami. Pred 
enajstimi leti je odšel za teboj v večnost tvoj mož 
Marjan. Ni je solze, ki bi ju obudila, in sile, ki zanju 
bi molila ob preranem grobu.

Močno vaju pogrešamo, posebno otroci Kaja z družino, Tea, Marjan Luka, oče Milan in 
mama Darinka iz Dvorij ter družina Žnidar iz Mengša

Počivajta v miru

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: PRAŠE SKO-
ZI ZGODOVINO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 13. novem-
bra 2020, so: Milan Novak iz Mavčič, ki prejme 1. nagrado – daril-
no kartico želja v vrednosti 15 EUR, Nada Osterman iz Stare Cerkve 
in Vincenc Peternel iz Poljan, ki prejmeta 2. in 3. nagrado – knjigo.  
Nagrajencem čestitamo!

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

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 naro-
čnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogo-
sto – 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.

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

KROMPIR za saditev iz uvoza, sorta 
monte carlo, ugodno, tel.: 031/224-
023 20002706

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  
 20002714

KOZLIČA, starega pet mesecev, ugo-
dno, tel.: 031/229-321 20002699

MLADE purane za nadaljnjo rejo, različ-
ne starosti, tel.: 031/499-143  
 20002709

NA ZALOGI imamo 19-tedenske nes-
nice in po naročilu 1 dan stare piščan-
ce. Trgovina Domačija, Janez Peternel 
s.p., Globoko 2a, Radovljica, tel.: 
051/604-524 20002694

PRAŠIČA, težkega 150 kg, možnost 
dostave. Cerklje na Gorenjskem, tel.: 
041/904-784 20002701

VISOKO breji telici simentalki, navajeni 
paše, tel.: 041/350-365  
 20002702

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 031/687-062 20002700

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AGRARNA skupnost Planina pod 
Golico, Planina pod Golico 73,  Je-
senice išče pastirja za pašo ovc, tel.: 
031/531-087 20002719

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.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Modus 1.2, 16 V, l. 2010, 
sive barve, 52.000 km, servis potrjen, 
odlično ohranjen, tel.: 041/816-528  
 20002703

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

STROJI IN ORODJA
KUPIM

TRAČNO pant žago za les in traktorski 
plato – kiblo, tel.: 041/608-765 20002707

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 20002697

SUHA bukova razžagana drva in buko-
ve goli. Gorje, tel.: 031/561-707  
 20002708

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO – kotno sedežno garnituro, 
dobro ohranjeno, tel.: 04/25-22-507 
 20002705

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

EZOTERIKA, knjige spoznanj iz mistič-
nih preizkušenj avtorja, nove, za iskalce 
Resnice, tel.: 040/567-544 20002695

STARINE
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

FIŽOL domači, 5 kg, krompir dezi-
re in beli savinja, 15 kg/5 EUR, tel.: 
041/397-063 20002704

Rezultati 96. kroga – 29. 
novembra 2020

2, 6, 8, 11, 18, 36, 37 
in 9

Loto PLUS:
1, 9 , 25, 26, 30, 32, 36 

in 6

Lotko: 191039
Sklad 97. kroga za  

Sedmico: 950.000 EUR
Sklad 97. kroga za PLUS: 

1.400.000 EUR
Sklad 97. kroga za Lotka: 

530.000 EUR 

LOTO

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

PRIREDITVE

Preteklost oblikuje sedanjost
Radovljica – Muzeji radovljiške občine vabijo, da se jim v 
četrtek, 3. decembra, pridružite na spletnem simpoziju Pre-
teklost oblikuje sedanjost, ki bo potekal v okviru razstave 
Alpska modna industrija – ALMIRA; Preteklost oblikuje se-
danjost. Za udeležbo so obvezne prijave na mro@mro.si do 
srede, 2. decembra, do 12. ure.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Kamnik – Novembra so Jehovove priče po vsem svetu zače-
le razdeljevati posebno številko revije Stražni stolp lokalnim 
prebivalcem, podjetnikom in vladnim uradnikom. Revija, ki 
nosi naslov Kaj je Božje kraljestvo?, je na voljo brezplačno, in 
to v več kot tristo jezikih. Slovenski izvod so Jehovove priče 
pripravile na sedežu svoje skupnosti v prostorih na Duplici 
v občini Kamnik. Kot so povedali, bodo zaradi ukrepov za 
zajezitev epidemije za stike z ljudmi in razdeljevanje revije 
uporabili elektronska sredstva ali navadno pošto.

Posebna številka revije Stražni stolp

Kranj – S kranjske občine so sporočili, da bo priljubljen sis-
tem KRsKOLESOM v letošnji sezoni prvič deloval nepre-
kinjeno tudi v zimskem obdobju. S tem želijo še dodatno 
prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in ljudi spodbujati 
k večji uporabi nizkoogljičnega transporta in javnega prevo-
za. Vožnja s kolesom je dobra rešitev tudi v času epidemi-
je, ko javnega prevoza zaradi zamejevanja bolezni covid-19 
ni. Možnost okužbe pri uporabi sistema – ob doslednem 
razkuževanju rok pred uporabo kolesa in po njej – je sicer 
že na splošno precej manjša kot pri drugih vrstah javnega 
prevoza, poleg tega kolesa in aparate redno razkužujejo. So 
pa že pospravili vsa električna kolesa, saj baterija ne zdrži 
temperatur pod nič stopinj Celzija, tako da vožnja z e-kolesi 
pozimi ne bo možna.

S kolesom prvič tudi čez zimo

RAZNO
NA stanovanje vzamem prijetno gospo 
za sobivanje. Več osebno na telefon, 
tel.: 070/422-508 20002696

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 
 20002717

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20002718

IŠČEM

IŠČEMO – osebo za površinsko pre-
novo vrtne sedežne garniture, tel.: 
031/306-600 20002698

www.gorenjskiglas.si
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Danes se bo postopno pooblačilo. Jutri bo oblačno, sredi 
dneva in popoldne bo rahlo snežilo. V noči na četrtek se bo 
sneženje nekoliko okrepilo. V četrtek bo oblačno z občasnim 
sneženjem.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – LAS Gorenjska 
košarica je bila uspešna na 
evropskem razpisu sklada 
za ribištvo in pomorstvo, del 
sredstev pa bo šel tudi v obči-
no Preddvor. Kot je povedal 
župan Rok Roblek, so se z Ra-
zvojno agencijo BSC Kranj že 
pred poldrugim letom dogo-
vorili in v okviru razpisa po-
nudili projekt jezera Črnava.

»Že v letu 2019 smo pri-
dobili vsa mnenja in soglas-
ja za ureditev in pripravi-
li dokumentacijo, vendar 
smo bili takrat zavrnjeni. 
Zdaj smo se znova prijavili 
in veseli nas, da smo bili tok-
rat uspešni,« je dejal župan 
Roblek in pojasnil, da gre za 
okoli 220 tisoč evrov vreden 
projekt, ki ga bo omenjeni 
evropski sklad sofinanciral 
v deležu osemdeset odstot-
kov, tako da lahko računa-
jo na slabih 160 tisočakov. 
Urejali bodo celotno zahod-
no obalo jezera, ki so jo lani 
dobili v last od sklada kmetij-
skih zemljišč in gozdov. To 
območje je precej degradi-
rano, z ureditvijo pa ga želi-
jo narediti prijetnega in obi-
skovalcem ponuditi različne 
vsebine.

»Uredili bomo dostop do 
jezera, poti ob njem, naredi-
li večnamenske ploščadi (pla-
vajoče pomole), uredili senč-
ne plaže, postavili sklop ig-
ral za vsa življenjska obdob-
ja, zgradili sanitarije. V kon-
tejnerski izvedbi bi postavili 
brunarico, ki bo hkrati info 
točka za obveščanje obisko-
valcev o vodi, o življenju v 
njej, o ribah ... in bo tudi mes-
to hitre gostinske ponudbe. 

Ponujali bomo razna vodna 
doživetja, od čolnarjenja, ki 
živi že zdaj, do supanja, ri-
barjenja do vsega, kar še lah-
ko počnemo ob vodi. Tu bo 
tudi mesto za promocijo, kjer 
si bo mogoče ogledati video o 
vodi, ribah, ribji kulinariki, 
s poudarkom na sladkovod-
nih ribah,« navaja Rok Rob-
lek in dodaja, da so sodelav-
ci v projektu poleg občine še 
Zavod za turizem Preddvor, 

Kmetijsko gozdarski zavod 
in domači ribogojec Bizjak.

Vsa dokumentacija bo 
pripravljena decembra, dela 
bodo lahko začeli že februar-
ja. Pred tem pa, pravi Rob-
lek, izven projekta namera-
vajo izvesti sanacijo jezera. 
Pred koncem leta ga bodo 
izpraznili in odstranili inva-
zivno račjo zel ter sanirali iz-
točni sifon pod grajskim pa-
viljonom. 

Evropski evri za obalo jezera
Zaradi uspeha na razpisu evropskega sklada za ribištvo in pomorstvo bo Občina Preddvor lahko 
uresničila svoje projekte pri urejanju zahodne obale jezera Črnava.

Pogled na zahodno obalo jezera Črnava, ki jo bodo prihodnje leto začeli urejati 
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Simon Šubic

Kranj – V Pošti Slovenije ugo-
tavljajo, da se letošnja sezona 
povečanega obsega praznič-
nega spletnega nakupovanja 
in pošiljanja paketov – tudi 
zaradi epidemije covida-19 
– začenja veliko prej kot pre-
tekla leta. V prometu pake-
tnih pošiljk beležijo že več 
kot 40-odstotno rast, v zad-
njih tednih pa se je število pa-
ketov v dostavi v primerjavi z 
lanskim letom kar po dvojilo. 
Strankam zato priporoča-
jo, da v predprazničnem ob-
dobju pravočasno oddajo pa-
ketne in tudi pisemske po-
šiljke ter naročijo izdelke v 
spletnih trgovinah.  

Paketne pošiljke za na-
slovnike v Sloveniji je pri-
poročljivo oddati do 11. de-
cembra, za tujino pa do 2. 
decembra. Priporočen rok 
oddaje pisemskih pošiljk za 
naslovnike v Sloveniji je do 
16. decembra, za naslovnike 

v tujini pa do 7. decembra. 
Predvsem pri pošiljanju pa-
ketov za tujino Pošta Slove-
nije priporoča izbiro storitve 
Prednostno ali Hitra pošta v 
tujino.

Strankam tudi priporoča-
jo, da v kar največji možni 
meri uporabljajo vse alter-
nativne oblike pošte za spre-
jem in izročanje pošiljk – pa-
ketomate, paketnike in mož-
nosti dostave na dogovorje-
no lokacijo ter tudi alterna-
tivne kontaktne točke (kot 
so bencinski servisi Petrol in 
Mol). Na voljo sta tudi mre-
ža paketnikov Direct4.me in 
spletna aplikacija PS pošlji 
paket.

Od 26. novembra do 23. 
decembra bodo med ted-
nom za eno uro začasno po-
daljšani tudi delovni časi ne-
katerih pošt. Seznam teh 
pošt je objavljen na spletni 
strani www.posta.si, obve-
stila o novem delovnem času 
pa so tudi na vratih pošt. 

Pošiljke oddajte 
pravočasno

Simon Šubic

Kranj – Od danes so napro-
daj vinjete z letnico 2021, 
ki so veljavne do 31. januar-
ja 2022. Tokratne vinjete so 
nekaj posebnega, a ne zara-
di barve (modre), temveč ker 
gre za zadnje klasične vinje-
te v obliki nalepke pri nas. V 

Sloveniji bomo namreč po 
napovedih ministra za in-
frastrukturo Jerneja Vrtov-
ca 1. decembra 2021 uvedli 
elektronske vinjete. 

Vrste vinjet in njiho-
va ročnost tudi letos osta-
jajo iste, tako kot tudi ces-
tninski razredi, v katere 
se uvrščajo, pojasnjujejo 

na Darsu. Od 1. decembra 
2013 ostajajo nespremenje-
ne tudi cene vinjet. Letna vi-
njeta za osebna vozila sta-
ne 110 evrov, mesečna vi-
njeta 30 evrov in tedenska 
15 evrov, lastniki kombijev 
pa bodo za vinjete mora-
li odšteti dvakrat toliko. Vi-
njete za motorna kolesa so 

za pol cenejše – letna stane 
55 evrov, polletna 30 evrov 
in tedenska 7,50 evra. 

Vinjeto morate pravilno 
namestiti na notranjo stran 
vetrobranskega stekla, tako 
da bo jasno vidna od zunaj 
(ne na zatemnjeno mesto). 
Kazen za neuporabo vinje-
te je tristo evrov, če je na ste-
klo ne namestite z njenim 
prvotnim lepilom ali z ne-
dovoljenim posegom spre-
menite ali zmanjšate njeno 
učinkovitost, pa boste mora-
li plačati petsto evrov. Ob ta-
kojšnjem plačilu je globa za 
polovico nižja. 

Nove vinjete že v prodaji
Cene ostajajo enake: za avtomobile letna vinjeta stane sto deset evrov,  
za motorje petinpetdeset evrov. Prihodnje leto že elektronske vinjete.

Kranjska Gora – V RTC Žičnice Kranjska Gora so smučišča 
začeli zasneževati 21. novembra, in kot so sporočili, bi v 
normalnih pogojih že lahko zagnali najmanj eno napravo. 
Prvotno so smučišče nameravali odpreti zadnji konec tedna v 
novembru. Glede na epidemiološko situacijo in protikoronske 
ukrepe zdaj čakajo na odločitev vlade, kdaj bodo lahko začeli 
obratovati. »Odprtje načrtujemo takoj, ko bo to glede na situ-
acijo mogoče,« so pojasnili pred nekaj dnevi in dodali, da so 
letos investirali sedemsto tisoč evrov v sistem zasneževanja, 
kar prinaša boljšo kvaliteto snega in posledično tudi odlično 
pripravljene proge. 

Smučišče bi že odprli, čakajo na odločitev vlade

Mateja Rant

Gorenja vas, Poljane – Obči-
na Gorenja vas - Poljane je 
v teh dneh prejela še s stra-
ni Direkcije RS za ceste pod-
pisan sporazum o sofinanci-
ranju prvega dela obnove re-
gionalne ceste Lučine–Dol-
ge Njive v dolžini sedemsto 
metrov, kar je osnova za ob-
javo javnega naročila za iz-
biro izvajalca del. Naložba 

bo po ocenah vredna 773 ti-
soč evrov, od tega bo obči-
na prispevala 18 odstotkov 
sredstev oziroma 144 tisoč 
evrov, so pojasnili na obči-
ni in dodali, da že načrtujejo 
tudi nadaljnjo obnovo ceste v 
dolžini 860 metrov do križi-
šča Suhi Dol. Na celotni trasi 
bodo zgradili štiri nove pod-
porne zidove, skozi naselje 
pa bodo uredili tudi pločnik 
in javno razsvetljavo.

Podpisali sporazum  
o sofinanciranju obnove


