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GORENJSKA

Fraportu pet milijonov 
evrov pomoči
Zaradi škode, ki jo je povzročila 
epidemija, bo država Fraportu Slo-
venija dodelila pet milijonov evrov 
pomoči. Znesek predstavlja le sla-
bo tretjino škode, ki ob upošteva-
nju vseh prejetih državnih pomoči 
znaša 15 milijonov evrov.

6

ŠPORT

Kranjec v igri  
stotink blizu zmagi
Žan Kranjec tudi v letošnji sezoni 
kaže odlično pripravljenost. V so-
boto je na prvem veleslalomu v 
Santa Caterini v Italiji končal na 
drugem mestu. Za vsega 12 sto-
tink je zaostal za zmagovalcem 
Hrvatom Filipom Zubčićem.

13

KRONIKA

Plaz včeraj odstranili
Miklavževo deževje, ki je bilo po-
sebno močno v zahodni Sloveniji, 
in taljenje snega zaradi otoplitve 
ozračja sta v nedeljo precej težav 
povzročila tudi na Gorenjskem. 
Na cesto Kropa–Dražgoše se je 
utrgal zemeljski plaz, ki pa naj bi 
ga včeraj že odstranili.

16

ZADNJA

Pustolovščine  
štorklje Else
Belo štorkljo, ki so jo avgusta reši-
li iz Blejskega jezera, so kasneje 
videli v Ulcinju, kjer se je sprehaja-
la ob morju. Zatem so jo opazili 
na vrhu najvišjega hotela v Tirani. 
Na Balkanu je postala medijska 
zvezda, dali so ji ime Elsa.

24

VREME

Danes in jutri bo oblačno 
s padavinami. Jutri se bo 
meja sneženja spustila do 
nižin. V četrtek bo oblač-
no in megleno. 

–1/1 °C
jutri: oblačno s padavinami

Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga: 

LOČANKA

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine Na-
klo Ivan Meglič je pojasnil, 
da so na Dom Petra Uzar-
ja Tržič že v juliju prene-
sli storitev razvoza kosil, s 

septembrom izvedbo po-
moči na domu, s prvim ja-
nuarjem 2021 pa tudi upra-
vljanje Doma starejših ob-
čanov Naklo, ki je sicer v ob-
činski lasti. 

Nakelski dom bo 
enota tržiškega
Z januarjem bo Dom starejših občanov Naklo 
postal enota Doma Petra Uzarja Tržič. Pogodbo 
za prenos dejavnosti so podpisali v petek.

44. stran

Maja Bertoncelj

Rateče – Svetovno prvenstvo 
v poletih bi moralo biti v Pla-
nici že marca, a so ga zaradi 
pandemije covida-19 mora-
li odpovedati, kasneje pa so 
zanj dobili nadomestni ter-
min v decembru. Organiza-
torjem format tekmovanja 
tudi tokrat kroji novi korona-
virus. Prvič bo potekalo brez 
gledalcev.

Planica je svetovno prven-
stvo v poletih nazadnje go-
stila leta 2010, letošnje bo že 
v sedmi izvedbi. Pred dvema 
letoma je naslov svetovne-
ga prvaka osvojil Norvežan 

Daniel Andre Tande. Norve-
žani so v Zgornjesavsko do-
lino prišli z najboljšo popo-
tnico, saj so v nedeljo na za-
dnji tekmi svetovnega poka-
la v Nižnem Tagilu osvoji-
li kar trojno zmago. Na za-
dnjih treh tekmah je bil na 
najvišji stopnički isti skaka-
lec: Halvor Egner Granerud, 
zagotovo eden izmed favori-
tov prvenstva v Planici. Tek-
movalni program se bo na 
Letalnici bratov Gorišek za-
čel v četrtek s kvalifikacija-
mi, v petek bosta prva in dru-
ga serija posamične tekme, v 
soboto še tretja in zadnja, če-
trta serija, prvenstvo pa se bo 

zaključilo v nedeljo z ekipno 
tekmo. Vse dni bo začetek ob 
16. uri, kar pomeni, da bodo 
skakalci iz petnajstih držav 
leteli pod žarometi. Glavni 
trener slovenske reprezen-
tance Gorazd Bertoncelj je 
izbral šesterico, ki bo v četr-
tek skakala na uradnih tre-
ningih. To so Anže Lanišek, 
Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Pe-
ter Prevc, Timi Zajc in Do-
men Prevc. V kvalifikacijah 
bodo lahko nastopili le štirje.

Organizatorjem v zadnjih 
dneh dodatno delo povzro-
ča vreme: najprej sneg, nato 
dež in za konec znova sneg.

V Planici za naslov svetovnega prvaka
Planica bo ta konec tedna sedmič v zgodovini gostila svetovno prvenstvo v 
poletih. Tekmovalni program bo potekal od četrtka do nedelje – prvič brez 
gledalcev in prvič pod žarometi. 

Letalnica bratov Gorišek bo gostila svetovno prvenstvo v poletih. / Foto: Gorazd Kavčič412. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Odloke o zača-
snih ukrepih za zajezitev 
epidemije covida-19 je mo-
rala vlada na novo objaviti 
po ugotovitvi ustavnega so-
dišča, da sklepi o podaljše-
vanju pouka na daljavo ne 
veljajo, saj niso bili pravilno 
objavljeni. Vlada je to sto-
rila, vsebinskih sprememb 
ni, še naprej ostajajo v velja-
vi vse omejitve zbiranja, gi-
banja, prodaje blaga, izobra-
ževanje na daljavo ... Po po-
datkih Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ), 
objavljenih v nedeljo, je bilo 
sedemdnevno državno pov-
prečje števila okužb 1482. 

Kot smo že poročali, so kri-
teriji za sproščanje ukre-
pov razdeljeni v več faz. Za 

prehod iz črne v rdečo fazo 
bi moralo biti manj kot 1350 
okužb v sedemdnevnem 

povprečju in manj kot 1200 
hospitaliziranih. V nede-
ljo je bil hospitaliziran 1301 
covidni bolnik, v intenziv-
ni negi jih je bilo 196. Rde-
ča faza bo pomenila delno 
sprostitev javnega potni-
škega prometa (po počitni-
škem voznem redu), odpr-
li se bodo muzeji, knjižnice, 
kozmetični saloni. 

Razmere pa se še izbolj-
šujejo v Gorenjski statistič-
ni regiji, 14-dnevna inciden-
ca na sto tisoč prebivalcev je 
z dva tisoč s koncem oktobra 
padla pod osemsto.

Vlada je tudi odločila, da 
so turistični boni podaljšani 
do konca leta 2021. 

Gorenjci še zmanjšali število okužb
Po zadnjih podatkih NIJZ je bilo sedemdnevno državno povprečje števila okužb s koronavirusom 1482, 
v nedeljo je bil hospitaliziran 1301 covidni bolnik. S tem še nismo izpolnili kriterijev za prehod iz črne v 
rdečo fazo, ki pomeni sprostitev nekaterih ukrepov. Še naprej pa se izboljšuje stanje na Gorenjskem. 

Dovoljen ostaja osebni prevzem blaga ali hrane na 
prevzemnih mestih, razen alkohola. Nova prepoved 
se nanaša zlasti na osebni prevzem alkoholnih pijač v 
gostinskih obratih. (Fotografija je simbolična.)

Fo
to

: P
ri

m
ož

 P
ič

ul
in

42. stran



2 Gorenjski glas
torek, 8. decembra 2020

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme KRISTINA ŠEST iz Mojstrane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih

Svetovno prvenstvo v smučar-
skih poletih v Planici, ki je bilo 
predvideno marca, a je zaradi 
epidemije odpadlo, se bo od-
vilo med 10. in 13. decembrom 
2020, a tokrat brez prisotnosti 
večtisočglave množice, ki je v 
preteklih letih v živo podpirala 
slovenske orle v izteku plani-
ške velikanke. Zmagovalne 
zgodbe iz doline pod Poncami 
si boste lahko ogledali ali jim 
prisluhnili na Televiziji Slo-
venija, Valu 202 in spletnem 
portalu www.rtvslo.si/planica.
RTV Slovenija podarja enemu 
naročniku Gorenjskega glasa 
pametno »flaško« za vodo iz nerjavečega jekla. V žrebu boste 
sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kateri 
reporter Televizije Slovenija bo komentiral letošnje svetovno 
prvenstvo? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 16. 
decembra, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Vse življenje sem brala, kupovala in zbirala knjige. Bile so 
vedno moje prijateljice, to so še posebno v trenutkih samote, 
negotovosti in hudih preizkušenj. Mnogi smo se zaprli med 
štiri stene, ker so le redki, ki si zmorejo vzeti čas, da prisluh-
nejo sočloveku. Vsem se nam samo mudi. Na morju mi je še 
pred leti sosed, ki je ves dan počival, se sončil in užival, dejal: 
»Što žuriš, stići ćeš do groblja ko ja!« (Kam hitiš, vsi bomo 
prišli do groba!) Pred kratkim sem prebrala, kako se odzivamo 
na telefonske klice. Navedla jih bom samo nekaj: »Madona, 
kaj spet hoče?« ali »Porkaduš, ali bo že enkrat mir!« ali »Kaj 
je spet?« ali »Hitro povej, meni se mudi!« Taki odzivi so me 
odvrnili od klicev v stiski. Razumem, da imajo ljudje, ki ga 
vidijo, vedno delo. Nekateri hite po nakupih, drugi pometajo 
po dvorišču, grabijo listje, kuhajo, vkuhavajo, ni da ni. Iz glasu 
se čuti njihovo hitenje,v eni roki telefon, v drugi kuhalnica, 
metla in druga različna orodja. Mojster, ki mi je šest ur menjal 
okenska tesnila, je vseskozi držal v eni roki mobitel, z drugo 
pa je hitel delati. Groza!
Zakopala sem se v knjige. Med drugimi imam na mizi štiristo 
strani debelo knjigo pregovorov in rekov z vsega sveta z naslo-
vom Vox populi. Veliko jih znam na pamet. Morda bi zanimali 
še koga drugega. Navedla jih bom nekaj:
1.  Kdor je sam in nesrečen, naj išče nasvete v starih pregovo-

rih. (španski)
2.  Prijatelji so kot lastovke; prihajajo samo ob lepem vremenu. 

(nizozemski)
3. Sreča daje prijatelje, nesreča jih preizkuša. (francoski)
4.  Človek ima veliko prijateljev, dokler jih ne potrebuje. (nem-

ški)
5.  Prijatelj, ki sam pride, je dvakrat dobrodošel. (nemški)
6. Dobre prijatelje spoznaš v slabih časih. (portugalski)
7. Komur je sreča prijazna, so mu tudi ljudje. (ruski)
8.  Žalost je kot velika zakladnica, ki jo odpiramo samo naj-

bližjim. (mongolski)
9. Velike bolečine so neme. (italijanski)
10.  Ko se sreča začne mrščiti, se začno prijatelji odpravljati. 

(angleški)
Ker so pregovori kratke misli, ki slone na dolgih izkušnjah (po 
Cervantesu), se boste morda ob njih zamislili tudi vi.

Svoja razmišljanja nam je poslala naročnica Gorenjskega 
glasa Majda Pogačnik iz Kranja. Majda je včasih poučevala 
slovenščino na srednji šoli, po smrti moža pa ji veliko pome-
nijo skupni trenutki z vnukom. Čeprav dneve v izolaciji težko 
prenaša, ostaja optimistka in pravi, da ne smemo izgubiti 
upanja, saj za vsakim dežjem posije sonce.
Še vedno vas vabimo, da nam tudi vi pošljete svojo zgodbo, 
razmišljanje ali izkušnjo na naslov Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Zgodbe, ki jih piše samota

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Na volilnem kongre-
su stranke DeSUS, ki je za-
radi epidemije koronavi-
rusne bolezni potekal do-
pisno, so delegati za pred-
sednika znova izvolili Kar-
la Erjavca. Kongres je pote-
kal od 20. novembra, glaso-
vanje pa od 27. novembra do 
1. decembra, minulo soboto 
so razglasili rezultate. Erja-
vec je prejel 146 glasov, nje-
gov protikandidat Srečko 
Felix Krope pa 71.

Karl Erjavec je stranko 
DeSUS vodil od leta 2005, 
na čelo stranke je bil izvo-
ljen tudi na kongresih v le-
tih 2009, 2013 in 2017. Ja-
nuarja letos se je na vrh 
stranke zavihtela Aleksan-
dra Pivec, septembra pa je 
zaradi izgube zaupanja v 
stranki odstopila. Do kon-
gresa je stranko zastopal 
Tomaž Gantar, zdaj pa se 
Erjavec znova vrača v poli-
tično igro. Že pred izvolit-
vijo se je srečal z aktualni-
mi političnimi akterji, tako 

s premierjem Janezom 
Janšo kot z vodjo Koalici-
je ustavnega loka (KUL) Jo-
žetom P. Damijanom, prav 
tako z vodstvom stranke 
SMC. Kot je po izvolitvi de-
jal Erjavec, želi stranko po-
novno pripeljati na tiste po-
zicije, ki jih je že zasedala 
v slovenskem političnem 
prostoru. Dejal je tudi, da 
je bila odločitev za vrnitev 
v politiko težka, a da Slove-
nija glede na zahtevne iz-
zive potrebuje izkušenega 
politika. Po njegovem ima 

stranka, ki bo prihodnje 
leto stara trideset let, lepo 
in dobro prihodnost, da je 
bila vedno državotvorna 
stranka, kar bo tudi v pri-
hodnje. Sicer pa glede pri-
hodnosti napoveduje teh-
ten premislek, tudi glede 
vloge stranke v Janševi ko-
aliciji. Glede spopadanja 
vlade z epidemijo pa je bil 
kritičen zlasti do tega, da so 
se stališča glede zdravstve-
ne krize sprejemala mimo 
zdravstvenega ministra in 
mimo stroke.

Karl Erjavec spet na čelu stranke
Na volilnem kongresu stranke DeSUS je bil za predsednika znova izbran Karl Erjavec.

Po podatkih NIJZ je bilo 
med 22. novembrom in 5. 
decembrom v Gorenjski sta-
tistični regiji 776 potrjenih 
primerov v 14-dnevni inci-
denci na sto tisoč prebival-
cev. Kar pomeni, da je Go-
renjska še nekoliko zniža-
la število obolelih, boljše po-
datke beležijo samo v Obal-
no-kraški statistični regi-
ji (z incidenco 707), Osre-
dnjeslovenski (701) in Go-
riški statistični regiji (657). 
Najvišjo incidenco imajo v 
vzhodnem delu države, s 
1416 okužbami ima najvišjo 
Pomurska statistična regija. 

Delež okužb še visok

V splošnem je delež oku-
ženih še vedno visok, tako v 
soboto kot v nedeljo je znašal 
dobrih 27 odstotkov. Tudi 
razkorak med novo spreje-
timi in odpuščenimi bolniki 
ne prinaša posebnega olaj-
šanja, zadeve so enake kot 
pred dnevi, je stanje na vče-
rajšnji dopoldanski novinar-
ski konferenci povzel vladni 
govorec Jelko Kacin. V sobo-
to je umrlo 44 covidnih bol-
nikov, v nedeljo 52, skupaj 
do zdaj žal že 1796 covidnih 
bolnikov. 

Vladni govorec je včeraj 
povzel tudi zadnje infor-
macije iz domov za starejše 
in socialnovarstvenih zavo-
dov. Novookuženih je bilo 
v nedeljo 65 stanovalcev, 
aktivnih okužb med njimi 
pa je skupaj 2712. Med za-
poslenimi je bilo na nede-
ljo ugotovljenih 17 novih 
okužb, od tega 11 med zdra-
vstvenimi delavci. Aktiv-
no okuženih zaposlenih je 
1078. V posebnih socialno-
varstvenih zavodih je bilo 
231 okuženih uporabnikov 
in 151 zaposlenih. 

O novih večjih vdorih v 
domove za starejše po Go-
renjskem včeraj niso poro-
čali. V tržiškem Domu Petra 

Uzarja denimo so imeli na 
včerajšnji dan šest stanoval-
cev, zbolelih za covidom-19, 
nameščenih v rdeči coni 
doma. V Domu upokojen-
cev Kranj od četrtka do vče-
raj niso imeli nove okužbe 
med stanovalci in zaposle-
nimi. V rdeči coni imajo da-
nes sicer nameščenih še de-
vet stanovalcev. 

ZD Kranj bo testiral v 
štirih domovih za starejše

V bolnišnicah, zdravstve-
nih domovih in domovih 
za starejše morajo ob poja-
vu okužbe v ustanovi odslej 
zaposlene testirati najmanj 
enkrat tedensko. Glede na 
odredbo bodo v zdravstve-
nih zavodih – bolnišnicah 
in zdravstvenih domovih – 
ob pojavu okužb vsaj enkrat 
tedensko s hitrimi testi te-
stirali le zaposlene v orga-
nizacijski enoti z okužbo, v 
domovih za starejše in dru-
gih socialnovarstvenih za-
vodih pa vse, ki tam delajo. 
Redno testiranje zaposlenih 
v organizacijski enoti oziro-
ma domu za starejše je nato 

treba izvajati še najmanj 14 
dni po zadnji ugotovljeni 
okužbi. Ob tem sicer ni tre-
ba testirati tistih zaposlenih, 
ki so že preboleli okužbo.

Država bo izvajalcem po-
vrnila sredstva za izvajanje 
testov za dogovorjene cene 
testov. Za domove starejših 
v Kranju, Naklem, Preddvo-
ru in Cerkljah bo testiranje 
izvajal Zdravstveni dom 
(ZD) Kranj. »Zdaj testira-
mo naše zaposlene, v domo-
vih bomo to začeli čim prej 
oziroma takoj, ko bodo pov-
sem jasna navodila s stra-
ni ministrstva za zdravje,« 
je pojasnila direktorica ZD 
Kranj Lili Gantar Žura. 

Omejitve prevzema 
alkoholnih pijač

Vlada je dopolnila od-
lok o začasni prepovedi po-
nujanja in prodajanja bla-
ga in storitev potrošnikom. 
Še vedno je dovoljen oseb-
ni prevzem blaga ali hrane 
na prevzemnih mestih med 
6. in 21. uro, razen alkohola 
in alkoholnih pijač. Kot po-
jasnjujejo, se prepoved, ki je 
začela veljati včeraj, nanaša 

zlasti na osebni prevzem al-
kohola in alkoholnih pijač 
v gostinskih obratih (tudi 
na stojnicah), s tem se do-
polnjuje prepoved uživanja 
prevzete hrane in pijače na 
javnih površinah. 

Povečuje se zaskrbljenost

Po krajšem obdobju rahlo 
povečanega optimizma gle-
de razvoja dogodkov se je 
skladno s slabo epidemiolo-
ško sliko, ki se kljub uvedbi 
dodatnih ukrepov ne popra-
vlja, trend spet obrnil na 
slabše. Kot je pokazala Vali-
conova javnomnenjska razi-
skava, ki so jo na reprezenta-
tivnem vzorcu opravili med 
27. in 29. novembrom, je 
delež ljudi, ki menijo, da gre 
situacija na slabše, s 50 od-
stotkov ponovno zrasel na 54 
odstotkov, sorazmerno pa je 
padel delež tistih, ki ocenju-
jejo, da gre situacija na bolje. 
Opazno je zrasel tudi delež 
zaskrbljenih in z 81 odstotki 
dosegel podobno raven, kot 
so jo izmerili tik pred vrhun-
cem prvega vala epidemije 
konec marca, ko je bil ta de-
lež najvišji.

Gorenjci še zmanjšali število okužb
1. stran

V Domu upokojencev Kranj od četrtka do včeraj niso imeli nove okužbe  med stanovalci in 
zaposlenimi. V rdeči coni je sicer nameščenih še devet stanovalcev. / Foto: Gorazd Kavčič
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V Kranj je prišel eden 
največjih ponudnikov 
dostave hrane na dom 

finski Wolt. Po novem je tudi 
v gorenjski prestolnici mogo-
če srečati dostavljavce hrane, 
največkrat na kolesih, ki na ra-
mah tovorijo velikanske svetlo-
modre nahrbtnike s toplo hra-
no. Kranj se je tako pridružil 
Ljubljani in Mariboru, kjer ta 
ponudnik že deluje, sicer pa je 
prisoten v 23 državah, sodeluje 
pa z več kot 23 tisoč restavra-
cijami po vsem svetu. Sistem 
naročanja je zelo enostaven: če 
si lačen, v spletni ali mobilni 
aplikaciji izbereš ponudnika 
hrane, jo z nekaj kliki naročiš 
ter plačaš kar na spletu. 

Ob zaprtih restavracijah in 
gostilnah je dostava hrane pos-
tala nepogrešljiva. In če smo 
še pred leti po telefona lahko 
naročili samo pico, danes lah-
ko z le nekaj kliki izbiramo 
med najrazličnejšo ponudbo. 
Ne le v Ljubljani ali Kranju, 
celo v Lescah ti danes na dom 
pripeljejo kitajsko, mehiško ali 
italijansko hrano, ameriške 
burgerje, sarajevske čevapčiče 
… Posebej razveseljivo je, da 
so se dostave lotili tudi lokalni 
ponudniki, vrhunske lokalne 
okuse na dom dostavlja ku-
harski mojster Uroš Štefelin iz 
Vile Podvin, zanimiva je pobu-
da mlade slaščičarke Veronike 
Benedik iz Zgornje Lipnice, ki 
dostavlja torte in druge sladice, 
pridružili pa so ji še nekateri 
mladi ponudniki lokalnih iz-
delkov in zdaj od vrat do vrat 
dovažajo tudi mleko in mlečne 

izdelke, moko, celo tatarski bif-
tek. V nekaterih gostilnah prip-
ravljajo kavo, sladice in sendvi-
če za s seboj, posebno zanimiva 
je tudi ideja gostilne Kunstelj, 
kjer so postavili samopostrežni 
avtomat, v katerem je mogoče 
izbrati domače tortice, sadje, 
med, sokove …

Kot ugotavljajo ponudniki, 
dostava hrane na dom v zad-
njem času cveti, ne le zaradi 
epidemije, temveč tudi zaradi 
hladnega vremena, ko smo vsi 
najraje na toplem, bi pa pojedli 
nekaj dobrega ... Ob tem pa se 
odpirajo tudi delovna mesta, o 
katerih še pred leti nismo sli-
šali, kot je poklic dostavljavca 
hrane. Za to delo se menda 
odločajo tudi takšni, ki so prej 
delali v pisarnah, a so si zaže-
leli bolj dinamične in f leksibil-
ne službe. Menda kurirji pri 
Woltu vsak dan prekolesarijo 
tudi več kot petdeset kilome-
trov, med njimi so predvsem 
takšni, ki uživajo v poganjanju 
pedalov in v službi, ki je manj 
stresna od marsikatere druge, 
še skrbijo za kondicijo … 

Pri tem pa seveda ni slabo, 
če je dostavljavec hrane tudi 
zgovoren in prijazen. Zadnjič, 
ko sta si najstnika zaželela me-
hiško kosilo, je simpatični do-
stavljavec na vprašanje, koliko 
znaša račun, zagledal zanimi-
vo ujemanje številk in je iznaj-
dljivo odgovoril: »28 evrov, ker 
ste na hišni številki 28. Danes 
računamo po hišnih številkah 
...« Smeh in napitnina za do-
stavljavca, ki poleg hrane do 
vrat prinese tudi dobro voljo!

Halo, pica!

KOMENTAR
Urša Peternel

Simon Šubic

Kranj – Čeprav se epidemio-
loške razmere v državi v zad-
njih tednih bistveno niso 
spremenile, iz gospodarstva 
prihaja vedno več pozivov 

k postopnemu sproščanju 
ukrepov in odpiranju tudi 
tistih dejavnosti, ki jih je tre-
nutno na podlagi vladnih od-
lokov prepovedano opravlja-
ti. Prav tako v gospodarstvu 
zatrjujejo, da delovna mes-
ta niso glavni vir okužb, kot 
je pokazala nedavna raziska-
va Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ). Rezul-
tatom telefonske raziskave 
oporekajo, ker temeljijo na 
izjavah zaposlenih, ne izja-
vah delodajalcev. 

Po analizi NIJZ, predsta-
vljeni konec novembra, od-
prta delovna mesta najver-
jetneje doprinesejo največ-
ji delež okužb z novim koro-
navirusom. Delovno mesto 
je namreč kot najverjetnej-
ši vir okužbe navedla kar če-
trtina od skupno 10.205 lju-
di, ki so jih anketirali, neko-
liko manjši delež pa je bilo 
takih, ki niso vedeli, kje bi 
se lahko okužili. Pred dnevi 

pa so gospodarske organi-
zacije, ki delujejo v Svetu za 
konkurenčno in stabilno po-
slovno okolje, ministru za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo Zdravku Počival-
šku predstavile svoje analize 

in podatke, ki kažejo, da je 
v njihovih delovnih okoljih 
zelo malo okuženih, pa še te 
okužbe večinoma ne izvirajo 
iz delovnega okolja.

V trgovini se je delež 
okuženih celo zmanjšal

Po podatkih Trgovinske 
zbornice Slovenije so bili v 
podjetjih, ki tudi med epi-
demijo obratujejo, v ob-
dobju med 4. in 18. novem-
brom zaposleni le v 1,9 od-
stotka primerov odsotni za-
radi aktivne okužbe, v sla-
bih treh odstotkih prime-
rov zaradi višje sile, v 4,7 od-
stotka primerov pa zaradi 
karantene. V obdobju med 
19. in 30. novembrom pa so 
celo zabeležili upad okužb 
v trgovini – z 1,9 na 1,4 od-
stotka. Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije (OZS) je 
ob tem, da ima približno se-
demdeset odstotkov njenih 

članov prepoved obratova-
nja, med preostalimi podje-
tji izvedla anketo na vzorcu 
1660 članov. Ta je pokaza-
la, da je imelo stik z okužbo 
manj kot pol odstotka vpra-
šanih, medtem ko je bil de-

lež odsotnih zaposlenih za-
radi drugih razlogov približ-
no enoodstoten. Anketa Go-
spodarske zbornice Sloveni-
je pa je na vzorcu več kot 130 
podjetij pokazala, da je bilo v 
celotnem obdobju od 1. mar-
ca do 18. novembra nepos-
redno zaradi okužbe z no-
vim koronavirusom z dela 
odsotnih 3,5 odstotka zapo-
slenih, medtem ko so bili 
trije odstotki odsotni zaradi 
varstva otrok in štirje odstot-
ki zaradi karantene ali dru-
gega razloga.

Minister Počivalšek za 
spremembo strategije

»Ti podatki gospodarskih 
organizacij kažejo, da de-
lovna mesta niso glavni vir 
okužb, temveč je na tem po-
dročju zagotovljena visoka 
varnost pred okužbo. Go-
spodarstvo zato poziva vla-
do, naj dovoli poslovanje 

podjetij – sicer pod zelo stro-
gimi pogoji in nadzorom nji-
hovega spoštovanja,« so spo-
ročili z ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. 
Tudi minister Zdravko Poči-
valšek ugotavlja, da je »gle-
de na številke očitno, da tre-
nutni pristop k zajezitvi epi-
demije še ne deluje najbolj 
učinkovito in ne prinaša že-
lenih rezultatov«. Napovedal 
je, da bo z zahtevami in po-
datki gospodarstva seznanil 
vlado in njeno strokovno sku-
pino ter pozval k razmisleku 
o spremembi strategije. Go-
spodarsko ministrstvo je si-
cer v minulih dneh ministr-
stvu za zdravje že posredova-
lo predlog načrta za sprošča-
nje omejitvenih ukrepov.

Zaprtje dejavnosti vodi 
v delo na črno

V OZS ob tem opozarjajo, 
da so številne dejavnosti na 
podlagi vladnega odloka za-
prte že več tednov, nekatere 
celo več kot mesec dni, v tem 
času pa se je zaradi prepove-
di opravljanja nekaterih sto-
ritev precej povečalo delo na 
črno. S ponovnim odprtjem 
dejavnosti, kot so frizerski in 
kozmetični saloni, kemične 
čistilnice, trgovine, avtopral-
nice, cvetličarne in vrtnarije, 
bi po mnenju OZS zagoto-
vo zajezili delo na črno v za-
sebnih domovih in garažah, 
ki zdaj poteka brez nadzora 
nad upoštevanjem zaščitnih 
ukrepov, medtem ko podje-
tja in obratovalnice upošte-
vajo stroge zaščitne ukrepe, 
tveganje za prenos okužb pa 
je minimalno.

Po besedah vodje sveto-
valne skupine za covid-19 
pri ministrstvu za zdravje 
Bojane Beović pa se virus 
več kot očitno širi v delov-
nih okoljih, saj se v vrtcih, 
šolah, lokalih itd. ne more, 
ker so ti zaprti. Svetovalna 
skupina zato ne more pre-
dlagati sproščanja ukrepov, 
ki bi olajšali delovanje go-
spodarstva. 

Iz garaž nazaj v salone
V gospodarstvu poudarjajo, da delovna mesta niso žarišča okužb s koronavirusom, v obrtni zbornici pa 
tudi, da bi ponovno odprtje dejavnosti zajezilo delo na črno, ki zdaj nenadzorovano poteka v garažah. 

Medtem ko je raziskava NIJZ pokazala, da so delovna mesta glavni vir okužb s 
koronavirusom, pa v gospodarstvu ugotavljajo, da je v njihovih delovnih okoljih zelo malo 
okuženih (slika je simbolična). / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv GG)

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Občinski svet v 
Šenčurju je obravnaval do-
polnjen osnutek občinske-
ga podrobnega prostorske-
ga načrta (OPPN) za obmo-
čje ŠE-37 v poslovni coni. 
Gre za zemljišče tik ob za-
časnem krožišču ob coni, 
kjer je trenutno še gozdiček, 

načrtovano pa je, da ga s po-
slovnima stavbama naselita 
dva investitorja. Trenutno 
je predlog v javni razgrnit-
vi do 15. januarja, vmes bo 
tudi javna obravnava. Zazi-
dalna situacija je predvide-
na v dveh fazah. Ob vhodu 
v del poslovne cone bo na-
mreč v prihodnje razširje-
na državna cesta, zato sta v 

OPPN zarisani začasno in 
končno stanje.

Svetniki so v prvi obrav-
navi predlogu pritrdili, v 
razpravi pa so se dotakni-
li zlasti zelenih površin, ki 
jih želijo ohraniti na tem ob-
močju, pa naj gre za zasadi-
tev dreves ob parkiriščih ali 
zelene strehe na objektih. 
Čeprav osnovni prostorski 

načrt nalaga zgolj odsto-
tek zelenih površin, so jih v 
OPPN predvideli deset od-
stotkov, so pojasnili pri iz-
vajalcu dokumenta, kjer 
tudi odgovarjajo, da gozdi-
ček, kjer je predvidena pozi-
dava, ni zarisan kot gozdna 
površina, temveč je že dlje 
časa predviden za industrij-
sko gradnjo. 

Še dve stavbi v poslovni coni
Poslovni dejavnosti bo namenjeno tudi zemljišče tik ob krožišču ob poslovni coni v Šenčurju.



4 Gorenjski glas
torek, 8. decembra 2020

info@g-glas.si

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.

Marjana Ahačič

Radovljica – Občinska upra-
va bo projekte umestila v 
proračun za leto 2021 ali 
2022 ali za obe leti glede na 
določeno višino sredstev, to 
je 15 tisoč evrov za vsako ob-
močje v vsakem letu, in gle-
de na časovno izvedljivost 
projektov. Občinski svet ga 
bo obravnaval na seji sredi 
decembra.

Največ glasov, 514, je dobil 
projekt, ki predvideva izved-
bo krožne telovadne steze na 
območju Oble gorice v Rado-
vljici, ter ureditev dostopa na 
bližnji Volčji hrib, tako da bi 
bil lažje dostopen tudi starej-
šim generacijam. Na obmo-
čju KS Radovljica so med po-
trjenimi projekti še dodatna 
ureditev Športnega parka 
Vrbnje, vzpostavitev pasje-
ga parka v Radovljici in eko-
loška tržnica.

Na območju Lesc je največ 
glasov zbrala pobuda za pri-
pravo projektne dokumen-
tacije za postavitev pokrite-
ga objekta, kjer bi se izva-
jale družbene dejavnosti na 
prostem. Podprli so še pro-
jekt izdelave in postavitve 
gnezdilnic in netopirnic ter 
odstranjevanja invazivnih 
rastlin ob potoku Blatnica, 
postavitev utripajočega zna-
ka za prehod za pešce pri 
osnovni šoli, ureditev infor-
macijske točke na železniški 

postaji, organizacijo počitni-
ških delavnic za otroke in iz-
vedbo dveh tržnih dni v sta-
rem vaškem jedru. 

Na območju Lipniške doli-
ne sta največ podpore preje-
la predlog za ponovno vzpo-
stavitev t. i. Petrove spreha-
jalne poti ob potoku Lipnica 
ter obnova vodne učne poti 
Grabnarica in Naravoslovna 
učna pot Pusti grad, le nekaj 
manj pa Gozdna učna pot 

Kamna Gorica in Trim ste-
za Kropa.

Na območju krajevnih 
skupnosti Brezje, Ljubno 
in Podnart so največ podpo-
re prejeli predlogi za fitnes 
v naravi na Črnivcu, obno-
va poti in studenca zdravil-
ne vode v Cizlju in nakup av-
tomatskih defibrilatorjev za 
vasi v KS Podnart. Na sezna-
mu potrjenih projektov so še 
nadstrešek za informacijsko 

točko v Podnartu, postavitev 
informacijskih tabel po par-
kiriščih, ki predvsem moto-
riste in voznike štirikolesni-
kov informirajo o bontonu 
v gozdovih, ter projekt t. i. 
univerze za drugo življenj-
sko obdobje.

Na območju krajevnih 
skupnosti Begunje, Mošnje 
in Otok pa so občani glasova-
li za prenovo otroškega igri-
šča v Krpinu, izdelavo pro-
jektne dokumentacije re-
konstrukcije večnamenske-
ga objekta v središču kra-
ja, rekonstrukcijo arheolo-
ške poti v Mošnjah ter uredi-
tev pešpoti, ki povezuje vasi 
s skupnim imenom Podgo-
ra, in dela javne razsvetljave 
v Poljčah. 

Največ glasov za Oblo gorico
Strokovna komisija je na podlagi rezultatov glasovanja potrdila končni izbor petindvajsetih projektov, ki 
bodo v prihodnjih dveh letih izvedeni v okviru participativnega proračuna Občine Radovljica.

Največ glasov je zbral projekt, ki predvideva izvedbo krožne telovadne steze na območju 
Oble gorice v Radovljici in ureditev dostopa na bližnji Volčji hrib.

Radovljica bo za projekte v okviru participativnega 
proračuna v prihodnjih dveh letih namenila 
skupaj tristo tisoč evrov. Glasovanje so izvedli v 
začetku novembra, občani, stari vsaj 15 let, pa so 
lahko glasovali o skupaj 65 potrjenih predlogih, 
razporejenih po petih območjih v občini.

Ob petkovem podpisu po-
godbe so Domu Petra Uzar-
ja Tržič predali tudi novo vo-
zilo v vrednoti dobrih 9100 
evrov, ki ga bo uporabljala 
služba pomoči na domu za 
oskrbovanje starejših obča-
nov v Naklem. »S tem avtom 
bo zdaj storitev še veliko bolj 
operativna in učinkovita, za 
uporabnike pa cenejša,« 
je prepričan župan Meg-
lič. Vršilec dolžnosti direk-
torja tržiškega doma Urban 
Bole je povedal, da trenutno 
približno dvajsetim upo-
rabnikom v nakelski obči-
ni pripeljejo kosilo, še prib-
ližno dvajset nakelskih ob-
čanov je uporabnikov stori-
tve pomoči na domu, in ker 
povpraševanje raste, so sto-
ritev že razširili tudi na po-
poldansko izmeno in kon-
ce tedna. »Predvsem gre 
za dobro zgodbo med Ob-
čino Naklo in Domom Pe-
tra Uzarja Tržič, dobro so-
delovanje glede na sosed-
nost občin. Pomembno je, 

da si pomagamo in da zago-
tovimo pomoč vsem starej-
šim, ki jo potrebujejo tudi 
v domačem okolju. Pose-
bej zdaj, ko so ljudje zara-
di koronakrize še bolj sami, 
osamljeni,« je dejal Bole 
in dodal, da so se z vese-
ljem odzvali tudi povabilu, 
da prevzamejo tudi dom-
sko enoto v Naklem. Ura-
den naziv bo tako s prvim 

januarjem Dom Petra Uzar-
ja Tržič, enota Naklo. 

Župan Meglič je še po-
vedal, da se s petkovim de-
janjem podpisa pogodbe 
in predaje vozila zaključu-
je letošnje leto, v katerem 
so prav za pomoč starejšim, 
za njihovo čim lepšo sta-
rost in varno čim daljše bi-
vanje v domačem okolju po-
leg naštetega naredili kar 

nekaj korakov. Med drugim 
so spomladi v občini Naklo 
uvedli projekt Prostofer za 
brezplačne prevoze starej-
ših občanov. Kupili so elek-
trični avto in pridobili kar 14 
prostovoljcev, ki z veseljem 
opravljajo humanitarno de-
javnost. Poleti pa so v kleti 
občinske stavbe odprli sodo-
ben medgeneracijski center. 

V drugem valu epidemije 
covida-19 v Domu starejših 
občanov Naklo (do včeraj) ni 
bilo okužb med stanovalci in 
zaposlenimi, župan Meglič 
se ob tej priložnosti zahva-
ljuje zaposlenim za izjemno 
delo in stanovalcem za potr-
pežljivost.

Jože Kajin, predsednik 
Društva upokojencev Naklo, 
ki združuje več kot sedemsto 
članov, je pohvalil sodelova-
nje z Občino Naklo in župa-
nom ter aktivnosti za pomoč 
starejšim. Ob tem je pouda-
ril, da je posebno po vaseh, 
ki so oddaljene od javnih sto-
ritev, kot so zdravstvo, trgo-
vine ..., še bolj treba krepiti 
medsebojno pomoč. 

Nakelski dom bo enota tržiškega
31. stran

Naj avto dobro in varno služi, je v blagoslovu poudaril 
nakelski župnik Janez Zupanc. Poleg njega so (od leve) Ivan 
Meglič, Urban Bole in Jože Kajin. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Občina Tržič razpo-
laga z 213 stanovanjskimi 
enotami, ki vključujejo de-
set bivalnih enot. Vse stano-
vanjske enote so trenutno 
zasedene, tako da še ved-
no niso dodelili neprofitnih 
stanovanj po prednostni li-
sti zadnjega javnega razpi-
sa za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem. Iz občin-
ske uprave so tudi sporoči-
li, da v občinskem prora-
čunu zagotavljajo osemde-
set tisoč evrov za investicij-
sko vzdrževanje stanovanj 
in 110 tisoč evrov za njihovo 
redno vzdrževanje. Letos so 
izvedli energetsko sanacijo 

fasade večstanovanjskega 
objekta v Spodnji Bistrici. 
Na podlagi upravičenih vlog 
najemnikov so v osmih sta-
novanjskih enotah zame-
njali zunanje stavbno pohi-
štvo. Prav tako iz občinske-
ga proračuna na podlagi iz-
danih odločb Centra za so-
cialno delo subvencionira-
jo najemnino neprofitnih 
in tržnih stanovanj. Do no-
vembra letos je bila iz ob-
činskega proračuna izpla-
čana subvencija najemnine 
64 prejemnikom v skupni 
višini nekaj manj kot 55 ti-
soč evrov. Najnižja izplača-
na mesečna subvencija na-
jemnine znaša 33,35 evra, 
najvišja pa 235,40 evra.

Vsa stanovanja zasedena

Urša Peternel

Jesenice – Vsa gospodinjstva 
v občinah Jesenice in Žirov-
nica bodo ta mesec preje-
la brezplačne plastenke za 
zbiranje odpadnega jedil-
nega olja. Plastenke razde-
ljuje javno komunalno pod-
jetje Jeko, in sicer brezkon-
taktno; pustijo jih pred vra-
ti stanovanj in hiš, ob zaboj-
nikih ... Napolnjene plasten-
ke občani zatem prinesejo v 
zbirni center, kjer je namen-
ski zbiralnik za odpadno 
olje. Kot so pojasnili v Jeku, 
so takšno akcijo izvedla že 
nekatera druga komunalna 
podjetja, ki ugotavljajo, da 

so s tem pripomogla k oza-
veščenosti in bolj dosledne-
mu ločevanju odpadnega je-
dilnega olja. Odpadno olje iz 
gospodinjstev, ki ga zlijemo 
v kuhinjski odtok, namreč 
v kanalizacijskih sistemih 
lahko povzroči kar nekaj 
nevšečnosti: maši odtočne 
cevi, onesnažuje vodo in ote-
žuje procese čiščenja na čis-
tilnih napravah. Vse to se od-
raža tudi v večjih obratoval-
nih stroških čistilnih naprav 
in kanalizacijskih omrežij. 
Obenem je vaba za podgane 
in druge glodavce v kanaliza-
cijskih sistemih. Olja tudi ne 
smemo zlivati v naravo, saj 
se težko razgrajuje.

Brezplačne plastenke 
za odpadno olje
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Na poštah* (razen pogodbenih) lahko kupite vinjete za leto 2021 za vse 
cestninske razrede. Na izbranih poštah, kjer je možno plačilo s karticami 
Mastercard, Visa in Diners Club**, lahko vinjete plačate v več obrokih. Pri 
plačilu s kartico Diners Club je od 1. decembra 2020 do 28. februarja 2021 
najmanjša vrednost obroka 30 EUR, po končani akciji, od 1. marca 2021 naprej, 
pa 40 EUR. Nakup večjega števila vinjet je možen na največ 12 obrokov.  

Prosimo, da ob obisku pošte upoštevate ukrepe glede preprečevanja okužbe 
s koronavirusom: obvezna uporaba 
mask, razkuževanje rok ter omejitev 
števila strank, ki se lahko hkrati 
nahajajo na pošti. Vsem voznikom 
želimo prijetno in varno vožnjo.

Info: na poštnem okencu.

Nakup vinjet na obroke s karticami Mastercard, Visa in Diners Club.**

Po vinjeto 
na pošto!
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Maša Likosar

Tržič – Predsednica nadzor-
nega sveta Javnega podjetja 
Komunala Tržič Jasna Kav-
čič je pojasnila, da so posto-
pek za imenovanje direk-
torja začeli konec julija. Do 
roka, ki je bil postavljen 28. 
septembra, so prejeli prija-
ve treh kandidatov. Nadzor-
ni svet je na podlagi izvede-
nih razgovorov ter s strani 
kandidatov pripravljenih vi-
zij delovanja in razvoja pod-
jetja za štiriletno mandat-
no obdobje ocenil, da je Ve-
sna Jekovec edina primerna 
kandidatka za zasedbo raz-
pisanega delovnega mes-
ta, predvsem zaradi potre-
be po hitrem izboljšanju po-
slovnega izida in izvedbi sa-
nacije poslovanja podjetja. 
»V treh zaporednih letih je 
bil poslovni izid podjetja ne-
gativen in ta trend se nada-
ljuje. Nadzorni svet je na-
mreč spremljal polletni re-
zultat poslovanja in oceni-
li smo, da je treba trend obr-
niti navzgor,« je pojasnila 
Kavčičeva in dodala: »Vesna 

Jekovec ima dolgoletne iz-
kušnje in dobro pozna po-
dročje dejavnosti gospodar-
skih javnih služb ter osta-
lih dejavnosti, ki jih izvaja 
komunalno podjetje. Hkra-
ti je tudi strokovnjakinja na 
finančnem področju. Prip-
ravljena vizija delovanja in 
razvoja podjetja ter rešitve, 

ki jih je predstavila v samem 
razgovoru, so prepričale čla-
ne nadzornega sveta s pre-
dlogi izboljšav ter organiza-
cijskimi rešitvami, ki bodo 
vodile v učinkovitejše poslo-
vanje ter zmanjšanje splo-
šnih stroškov, ki bremenijo 
poslovni izid podjetja.«

Nadzorni svet je župa-
nu predlagal tudi imenova-
nje prokurista za čas do iz-
teka mandata sedanjega 

direktorja. Občinski svet je 
prav tako podal soglasje k po-
stavitvi Vesne Jekovec za pro-
kurista podjetja Komunala 
Tržič za mandatno obdobje 
od dneva sprejema sklepa o 
imenovanju direktorja s stra-
ni ustanovitelja do poteka 
mandata sedanjemu direk-
torju. Mandat mu poteče 31. 
januarja prihodnje leto. 

Vesna Jekovec je Tržičanka 
in po izobrazbi ekonomist-
ka. S svojim vodenjem želi 
izboljšati klimo v podjetju in 
sodelovanje med zaposleni-
mi, zagotoviti stabilno poslo-
vanje in si pridobiti zaupanje 
uporabnikov. »Pomembno 
je, da so komunalne storitve 
opravljene korektno in zara-
čunane po najbolj optimalni 
ceni. Za to potrebujemo dob-
ro organiziranost in učinko-
vito poslovanje. V ta namen 
bosta potrebna pregled in op-
timizacija poslovnih proce-
sov z novo opredelitvijo kad-
rovske zasedbe na nekaterih 
področjih,« je dejala Jekovče-
va in še dodala, da bo več po-
zornosti namenila komuni-
kaciji z občani.

Komunalo Tržič prevzema 
Vesna Jekovec
Občinski svet Občine Tržič je podal soglasje k imenovanju Vesne Jekovec za 
direktorico podjetja Komunala Tržič. Mesto bo predvidoma prevzela prvega 
februarja prihodnje leto. 

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na Občini Tržič se 
zavedajo težkih časov, ki 
nam jih je prineslo letoš-
nje leto. Tudi zato so se od-
ločili, da občanom in obi-
skovalcem v prazničnem 
času pričarajo zimsko pra-
vljico v novo okrašenem 
mestnem jedru Tržiča. Po-
leg tega je bil večji del nek-
danje praznične okrasitve 
dotrajan in neenoten. Pot-
rebo in željo po osvežitvi 
podobe so že več let zazna-
vali pri prebivalcih kot tudi 
pri tržiških ponudnikih. 
Letos se je zaradi epidemi-
je covida-19 in posledično 
odpovedi večine prireditev 
pokazala priložnost, da te 
želje uresničijo.

Nova Praznična pot vodi 
čez atrij Občine Tržič, Trg 
svobode, Muzejsko ulico, 
Partizansko ulico, del Can-
karjeve in Koroške ceste 
in vse tri mostove čez Tr-
žiško Bistrico. Na njej so 

znamenitosti, kot so »firbec 
okno«, Tržiški muzej, cer-
kev sv. Andreja, v kateri so 
leta 1871 prvič zapeli Sve-
to noč v slovenščini, ki jo je 
poslovenil tedaj tamkajšnji 

kaplan Jakob Aljaž. Na poti 
so tudi znamenite Tekčeve 
jaslice, ki sodijo med najlep-
še dosežke ljudske in verske 
kulture pri nas, pa Kurniko-
va hiša, kjer si lahko spečete 

tudi tržiško fliko, ter skulp-
tura zmaja iz petelinjega 
jajca, ki je po legendi pove-
zan z nastankom današnje-
ga Tržiča. 

Nova praznična pot bo 
na ogled vse do 17. januar-
ja. Glede na oceno, da več-
ja druženja tudi v prihodnje 
ne bodo dovoljena, so prila-
godili koncept dogajanja, ki 
sloni na samostojnem razi-
skovanju obiskovalca. V po-
moč bo tudi zgibanka, ki so 
jo pripravili posebej za to 
priložnost. 

Vse aktivnosti bodo izvaja-
li skladno z veljavnimi ukre-
pi za zajezitev in obvlado-
vanje epidemije covida-19. 
Ko bodo razmere dopušča-
le, bodo v tem času sodelu-
joči ponudniki na območju 
poti vsako soboto od 18. do 
21. ure še širše odprli svoja 
vrata. 

Občina Tržič je za nakup 
nove opreme praznične ok-
rasitve namenila slabih štiri-
deset tisoč evrov.

Tržič ima novo okrasitev
V Tržiču so praznične luči prižgali v soboto in hkrati odprli novo Praznično pot po starem mestnem 
jedru. Koncept dogajanja zaradi koronarazmer sloni na samostojnem raziskovanju obiskovalca.

Nova okrasitev v starem mestnem jedru. / Foto: Primož Pičulin

Vesna Jekovec želi 
izboljšati sodelovanje 
med zaposlenimi, 
zagotoviti stabilno 
poslovanje in si pridobiti 
zaupanje uporabnikov.

Podbrezje – V decembru aktivnosti Medgeneracijskega cen-
tra Naklo izvajajo na daljavo v videokonferenčnem sistemu 
Zoom. V četrtek, 10. in 17. decembra, ob 17. uri bosta kulina-
rični delavnici peke Podbreške potice v organizaciji Interes-
nega združenja Podbreška potica. To kulinarično posebnost s 
tradicionalnimi tremi nadevi (iz suhih jabolčnih krhljev, suhih 
krhljev hrušk viljamovk ali suhih tepk in suhih jabolčnih krh-
ljev) vam bosta za to priložnost iz kmečke sobe Pr' Falent v 
Podbrezjah predstavili mojstrici peke Podbreške potice Vero-
nika Aljančič in Marija Štaut. V zadnjem delu delavnice boste 
lahko sodelovali z vprašanji. Prijavite se tako, da pošljete svoje 
ime, priimek, telefonsko številko in e-poštni naslov na mck-
-prijava@luniverza.si do 14. ure tistega dne, ko je delavnica, 
da vam bodo iz Ljudske univerze Kranj poslali povezavo.

Delavnici peke Podbreške potice

Suzana P. Kovačič

Tržič – Tržiški muzej, Lions 
klub Bled Golf in Rotary klub 
Tržič Naklo so tudi letos v 
prvih decembrskih dneh or-
ganizirali dobrodelno draž-
bo slaščic, že deveto po vrsti. 
Direktorica Tržiškega muze-
ja Jana Babšek je povedala, 
da je bila letošnja dražba ne-
koliko drugačna, ker so mu-
zejska vrata zaradi korona-
razmer zaprta, so se pa rav-
no tako povezali s slaščičar-
ji, naročili slaščice in zbira-
li sredstva, le dražbeni vrvež 
in humor z voditeljem draž-
be Davidom Ahačičem so 

pogrešali. »Tradicionalno 
smo del izkupička namenili 
Društvu upokojencev Tržič, 
ki v okviru projekta Starejši 
za starejše poskrbi za tiste, ki 
težko shajajo iz meseca v me-
sec. Drugi del sredstev bomo 
namenili šolskim skladom 
tržiških osnovnih šol za na-
kup računalniške opreme, 
da jo bodo lahko izposojale 
učencem iz številnih in so-
cialno šibkih družin in jim s 
tem omogočile enakovreden 
dostop do učnih vsebin,« je 
povedala Jana Babšek. Sku-
paj so doslej zbrali več kot 
štiri tisoč evrov dobrodelnih 
sredstev za oba namena.

Dobrodelna dražba slaščic
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Vlada je na 
četrtkovi seji potrdila pred-
log dodelitve državne po-
moči upravljavcu brniške-
ga letališča Fraportu Slove-
nija. Kot so zapisali v vla-
dnem sporočilu za javnost, 
bo predvidena višina pomo-
či pet milijonov evrov, dode-
litev pa bo možna, če jo bo 
potrdila tudi Evropska ko-
misija. 

Predlagan znesek sicer 
predstavlja le slabo tretjino 
škode, ki jo je Fraport utr-
pel zaradi epidemije. Ta ob 
upoštevanju že vseh dru-
gih prejetih državnih po-
moči znaša dobrih 15 mili-
jonov evrov. Zaradi epide-
mije je namreč prek brni-
škega letališča v primerja-

vi z lanskim letom do sedaj 
potovalo le 18 odstotkov po-
tnikov. Prejeto pomoč bo 
podjetje porabilo za zagota-
vljanje likvidnosti oziroma 

pokrivanje tekočih opera-
tivnih stroškov.

Znani so tudi prejemni-
ki državnih subvencij za po-
novno vzpostavitev letal-
skih povezav s Slovenijo. Na 
prvi razpis se je prijavilo de-
vet letalskih prevoznikov, 
osem pa jih bo skupaj pre-
jelo slab milijon evrov sub-
vencije. Turkish Airlines bo 
prejel dobrih 148 tisoč evrov, 
Swiss Air 22 tisoč evrov, Air 
Serbia 98 tisoč, Montenegro 
Airlines dobrih 45 tisoč, Lu-
fthansa 371 tisoč, Air France 
176 tisoč, Wizzair 80 tisoč in 
LOT 43 tisoč evrov. Prijavite-
lji bodo morali v času pole-
tnega voznega reda od kon-
ca marca do konca oktobra 
vsaj dvakrat tedensko izva-
jati redne potniške lete med 
Slovenijo in enimi izmed tu-
jih letališč. Sledita še dva pri-
javna roka. 

Prihodki Adrie Tehnika na 
ravni lanskega leta

Z epidemijo covida-19 se 
je letalstvo znašlo v kriznih 
časih, a kot pravijo v pod-
jetju Adria Tehnika, čla-
nici skupine Avia Prime, 
imajo kapacitete za bazno 
vzdrževanje v tej sezoni, to-
rej do poletja prihodnjega 

leta, zasedene. Tudi prihod-
ki podjetja bodo primerljivi 
s prihodki v lanskem letu. 
Kot dodajajo, so ohranili za-
upanje svojih mednarodnih 
partnerjev, med katerimi so 
denimo Airbus, Easyjet, Lu-
fthansa in Air France. Ob 
spremenjenih razmerah, ki 

so prizemljile letala števil-
nih letalskih družb, pa so v 
sodelovanju z upravljavcem 
brniškega letališča Frapor-
tom Slovenija svoj poslov-
ni model razširili s storitvi-
jo hrambe in parkiranja le-
tal v času ustavitve letalskih 
operacij.

Fraportu pet milijonov evrov
Zaradi škode, ki jo je povzročila epidemija covida-19, bo država Fraportu Slovenija dodelila pet 
milijonov evrov pomoči.

V primerjavi z lanskim letom je letos prek brniškega 
letališča za zdaj potovalo le okoli 18 odstotkov potnikov. 

Skupna škoda, ki jo bo 
letos zaradi epidemije 
utrpel Fraport Slovenija, 
bo presegla 15 milijonov 
evrov. 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Na novembrski 
seji občinskega sveta je bil 
predlog odloka o podelitvi 
koncesije za izvajanje pro-
grama predšolske vzgoje v 
občini Šenčur predložen v 
prvo obravnavo. Kot je po-
jasnila Vesna Bolka z občin-
ske uprave, ki je svetnikom 
predstavila besedilo odloka, 
na sprejem v vrtec letos čaka 
28 otrok prvega starostnega 
obdobja, zato starše zanima, 
ali bo občina razpisala kon-
cesijo za to dejavnost. Prav 
tako obstaja zanimanje na 
strani ponudnikov storitev.

Namen odloka in javne-
ga razpisa za koncesijo je 
odpraviti čakalni seznam, 
saj za sprejem v vrtec čaka 
kar za dva oddelka otrok 
prvega starostnega obdobja. 
Za drugo starostno obdobje 
pa čakajočih ni, smo še sli-
šali na seji občinskega sve-
ta. Na javnem razpisu bo ko-
misija izbrala enega ponu-
dnika, in sicer takega, ki bo 

lahko ponudil zadostno ka-
paciteto za sprejem čakajo-
čih s seznama in tako ponu-
dil najboljšo rešitev za pro-
bleme z varstvom v občini. 
Če se bo pozneje izkazalo, 
da še obstajajo potrebe, se 
lahko spet razpiše konce-
sija. Koncesija bo podelje-
na za pet let, razmišljajo pa 
tudi o novi lokaciji in večjih 
šoli in vrtcu, je dodal župan 
Ciril Kozjek, češ da je na se-
danji lokaciji okoli devetsto 

otrok. Potrebe po teh druž-
benih dejavnostih se veča-
jo, kakor se z razvojem obči-
ne povečuje tudi število pre-
bivalcev. Ob tem je župan 
Kozjek spomnil, da je obči-
na pred leti z izločitvijo nase-
lja Hrastje iz občine izgubi-
la tisoč prebivalcev, a jih je v 
naslednjih letih s priseljeva-
njem že nadomestila. V pri-
hodnjih letih bo prirast še 
večji: ob Delavski cesti sta v 
gradnji dva bloka, začele se 

bodo tudi individualne grad-
nje v soseski ŠE-32. Poleg 
tega ima občina nad 60 hek-
tarjev zazidljivih površin, v 
okviru občinskega prostor-
skega načrta je že sto novih 
pobud za ta namen, razvoj 
občine napoveduje nove na-
selitve. 

Na dvome svetnikov o 
tem, ali ne bodo v vrtec s 
koncesijo sprejeti »privile-
girani« otroci, pa na občini 
odgovarjajo, da bodo izhodi-
šča za sprejem v vrtec eno-
tna. Ob letnem razpisu za 
sprejem otrok v vrtec bo ča-
kalni seznam skupen. Otro-
ke bodo sprejemali na osno-
vi točkovanja, prav tako ve-
lja enak način plačevanja 
vrtčevskega varstva v javnem 
vrtcu in v tistem s koncesi-
jo, saj gre v obeh primerih 
za javni program. Ceno vrt-
ca pa tako ali tako vsakokrat 
potrdi občinski svet. Svetni-
ki so sicer naklonjeni kon-
cesiji, prav tako dejstvu, da 
se na tem področju sprošča 
tudi zasebna pobuda.  

Za vrtce bodo lahko razpisali koncesijo 
Za dva oddelka čakajočih otrok za sprejem v vrtec je razlog, da v občini Šenčur sprejemajo odlok o 
podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje. 

V javnem vrtcu v Šenčurju zmanjkuje prostora za otroke 
prvega starorstnega obdobja/ Foto: Primož Pičulin

 F
ot

o:
 G

or
az

d 
K

av
či

č

Cveto Zaplotnik

Kranj – Približuje se božič-
no-novoletni čas, ko bomo 
stanovanja, hiše, poslovne 
ter javne prostore in povr-
šine praznično okrasili. Po-
memben del okrasitve so 
gozdna drevesca, največkrat 
so to drevesca smreke, red-
keje pa jelke in bora. Lastni-
ki gozdov jih lahko sekajo na 
podlagi odločbe, v kateri Za-
vod za gozdove Slovenije do-
loči usmeritve in pogoje za 
posek. Vsako drevesce mo-
rajo za prevoz in prodajo oz-

načiti z nalepko, letos je ta 
oranžne barve. Do 25 nalepk 
pridobijo brezplačno, za vsa-
ko nadaljnjo je cena 31 cen-
tov. Brez nalepke so lahko na 
tržišču le okrasna drevesca 
iz uvoza, drevesca v lončkih 

in drevesca drevesnih vrst, 
ki v naših gozdovih niso do-
mača. To so na primer kav-
kaške jelke in srebne oziro-
ma bodeče smreke. 

Lastniki gozdov večino-
ma pridobivajo smrečice 

za okras na zaraščajočih se 
kmetijskih površinah, pod 
daljnovodi, na cestnih breži-
nah, iz namenskih nasadov 
na kmetijskih površinah ter 
ob redčenju pregostega mla-
dega gozda na pomlajenih 
površinah. Površine gozdov, 
ki so v fazi pomlajevanja, so 
se v zadnjih letih zaradi na-
ravnih ujm in čezmerne raz-
množitve podlubnikov zelo 
povečale, na teh površinah 
je posek drevesc za potrebe 
okraševanja ob upoštevanju 
usmeritev zavoda za gozdo-
ve koristen ukrep.

Čeprav so domača naravna 
okrasna drevesa tudi z okolj-
skega vidika najprimernejša 
za okraševanje, poraba do-
mačih okrasnih drevesc še 
naprej pada. Na to kaže tudi 
povpraševanje po nalepkah. 
Zavod za gozdove jih le leta 
2000 izdal približno 58 ti-
soč, deset let kasneje 30 ti-
soč, lani pa samo še 19 ti-
soč. Na trgu je velika ponud-
ba tujerodnih gojenih okras-
nih drevesc, pri tem pa zlas-
ti okrasne jelke iz držav se-
verne Evrope predstavljajo 
grožnjo, da bi z njimi v Slo-
venijo zanesli bolezni, ki bi 
ob razširitvi na rastoče jelke 
povzročile večjo škodo v na-
ših gozdovih in parkih. Taka 
bolezen je na primer sušica 
jelovih poganjkov, ki je raz-
širjena v nasadih božičnih 
drevesc v državah Severne 
Evrope in v Veliki Britaniji, 
prisotna pa je že tudi v Fran-
ciji, Nemčiji in Belgiji.

Malo cenjena 
domača drevesca
V božično-novoletnem času je vse manj 
okraševanja z naravnimi drevesci iz lokalnega 
okolja. Na to kaže tudi vse manjše število izdanih 
nalepk za označitev drevesc.

Uporaba navadne smrečice, pridobljene v lokalnem okolju 
in v skladu z usmeritvami zavoda za gozdove, je naravi 
najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve z 
drevesci.

Omejitve veljajo tudi pri 
nabiranju mahu, ki se v 
božičnem času uporablja 
za postavitev jaslic. 
Dovoljeno je nabrati 
največ dva kilograma 
mahu, pri tem pa je 
dopustno na eni površini 
odvzeti največ petino 
vsega mahu.
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Vilma Stanovnik

Kranj – »Lani nam je uspe-
lo s pomočjo države na novo 
urediti krožišče v Bitnjah in 
na Primskovem, lani in letos 
je občina pridobila tudi dves-
to novih parkirišč. Uspešno 
se bliža koncu obnova ceste 
med Mavčičami in Prašami, 
ki naj bi bila končana še le-
tos. Prihodnje leto se bo gra-
dil še odsek od Praš proti Kra-
nju. Zaključujeta se gradnja 
in obnova nekaj avtobusnih 
čakalnic, pripravlja se grad-
nja prvega tako imenovane-
ga parkirišča parkiraj in se pe-
lji na Zlatem polju,« je nekaj 
najpomembnejših investicij 
glede prometa naštel župan 
Matjaž Rakovec in dodal, da 
prenavljajo tudi nekatere dru-
ge ceste, pločnike in kolesar-
ske površine. »Zelo sem ve-
sel, da nam je država vendarle 
prisluhnila glede avtocestne-
ga priključka Kranj sever, ki 
bi prometno močno razbre-
menil Kranj,« je tudi pouda-
ril Rakovec. 

V soseski Planina je za-
ključen Center trajnostne 
mobilnosti na lokaciji avto-
busnega postajališča in sis-
tem izposoje javnih koles 
KRsKOLESOM, ki naj bi ga 
odprli prihodnje leto. Med 
cilji, ki naj bi jih uresniči-
li naslednje leto, je gradnja 
nadhoda čez državno ces-
to med Tušem in Qlandio, 
med načrti v prihodnosti pa 
je tudi avtobusni terminal 
na območju železniške po-
staje. 

Na občini načrtujejo tudi 
nov dom za starejše na 

Zlatem polju s predvideno 
kapaciteto 150 postelj. »Pro-
jektna dokumentacija je v 
fazi izdelave idejne zasno-
ve,« je povedal Rakovec in 
pojasnil, da naj bi bili pro-
stori za dnevno varstvo sta-
rejših v nekdanjem trgo-
vskem objektu Mercator na 
Planini predvidoma prip-
ravljeni prihodnje leto.

Župan Rakovec je opozo-
ril tudi na zaključeno preno-
vo Podružnične šole Center 
in dodal, da je prihodnje leto 
predviden začetek gradnje 
nove telovadnice in novih 
učilnic na Osnovni šoli Sta-
neta Žagarja, začela pa naj 
bi se tudi prenova nekdanje 

srednje gradbene šole v sta-
rem Kranju, v kateri bosta 
glasbena šola in Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti. 
»Občina je od države prev-
zela lastništvo nekdanje tr-
govske šole, v kateri bo po 
obnovi dodatne prostore do-
bila Osnovna šola Jakoba 
Aljaža,« je dodal Rakovec 
in pojasnil, da se v kratkem 
obetata se še dozidava Vrtca 
Kokrica in gradnja Vrtca Bi-
tnje.

Veliko načrtov ima obči-
na tudi na področju športa. 
Letošnja pridobitev so novi 
reflektorji in nova atletska 
steza na stadionu, med cilji 
občine pa je tudi nordijski 

biatlonski center na obsto-
ječi letni tekaški progi med 
Mlako in Naklim. V sodelo-
vanju z državo občina načr-
tuje Nacionalni športni cen-
ter na Brdu.

Občina je letos poleti pos-
tala lastnica prostorov nek-
danje poslovne enote Pošte 
Slovenije na Poštni ulici v 
starem mestu, kjer bo pod-
jetniški inkubator. Prido-
bila je gradbeno dovoljenje, 
dela pa naj bi se začela nas-
lednje leto. 

Tudi glede gradnje stano-
vanj imajo v Kranju veliko 
načrtov. Novi bloki se gra-
dijo na Bobovku, še petde-
set stanovanjskih objektov 
se bo gradilo ob Cesti Rudi-
ja Šeliga. Stanovanjski sklad 
in občina sta podpisala pis-
mo o nameri za gradnjo so-
seske Ob Savi, prav tako naj 
bi se začela graditi nova sta-
novanjska soseska Kranjska 
iskrica.

Projekt Gorki v Britofu 
je zaključen, v Predosljah 
in na Mlaki bo predvidoma 
do konca leta. Končan je pi-
lotni projekt Pametno nase-
lje Mlaka, v katerem je kranj-
ska občina v povezavi z lokal-
nimi podjetji in podjetjem 
Riko izdelala rešitve za uva-
janje sodobnih tehnologij v 
bivalno okolje. »Volje, idej 
in projektov nam zlepa ne 
bo zmanjkalo. Vizijo in na-
črte imamo in tudi neomaj-
no voljo, prežeto z gorenjsko 
trmo. Vse to so pomembne 
sestavine za uspeh,« je ob 
naštevanju številnih izzivov, 
ki občino še čakajo, poudaril 
župan Matjaž Rakovec. 

Največji izziv je promet
Ob kranjskem občinskem prazniku je prejšnji teden minila tudi polovica mandata župana Matjaža 
Rakovca, ob tem pa je poudaril nekatere uspešne projekte in predstavil načrte.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec / Foto: Tina Dokl

Vilma Stanovnik

Kranj – Na seji mestnega sve-
ta, ki je potekala na predvečer 
občinskega praznika, so sve-
tniki sprejeli Lokalni ener-
getski koncept, ki je v svo-
jem bistvu strategija Mestne 
občine Kranj (MOK) na po-
dročju energetike. Ta doku-
ment bo podlaga za usmeri-
tve občine v prihodnjih le-
tih na področju energetike, 
saj vsebuje ukrepe za dose-
go ciljev, ki so tudi finančno 
ovrednoteni. Prav tako vklju-
čuje seznam finančnih virov 
za njihovo izvedbo. Obenem 
je dokument tudi temelj za 
prijavo na razpise za prido-
bitev nepovratnih sredstev. 

»Naš cilj je povečanje 
energetske učinkovito-
sti, od zelene energije do 
zmanjšanje izpustov toplo-
grednih plinov in poveča-
nja obnovljivih virov ener-
gije. Seveda računamo na 
nepovratna sredstva. V so-
delovanju z Lokalno ener-
getsko agencijo Gorenj-
ske bomo oblikovali poseb-
no akcijsko skupino, ki bo 
poskrbela za izvedbo pre-
dlaganih ukrepov,« je po-
vedal kranjski župan Ma-
tjaž Rakovec in pojasnil, da 
si želijo zmanjšati vplive na 
okolje in izboljšati življenj-
ske pogoje občanov. Hkra-
ti želijo občane spodbujati 
k zmanjšanju rabe energije 

in izrabi obnovljivih virov 
energije.

Mestni svetniki so se sez-
nanili s poročilom o projek-
tu Električna mobilnost. 
Projekt, ki se bo izvajal v jav-
no-zasebnem partnerstvu, 
je inovativen in daje pouda-
rek voznemu parku električ-
nih vozil z domicilnimi pol-
nilnicami za polnjenje vo-
zil, javni mreži električnih 
polnilnih postaj in postavi-
tvi sončnih elektrarn z lo-
kalnimi hranilniki električ-
ne energije.

S projektom MOK aktiv-
no pristopa k uresničeva-
nju ciljev, kot so zmanjša-
nje onesnaževanja zraka, 
povečanje rabe energije iz 

obnovljivih virov energije, 
razvoj javne infrastruktu-
re za e-mobilnost in za pro-
izvodnjo električne energije 
iz obnovljivih virov energije 
z dolgoročnim ciljem lokal-
ne samooskrbe ter uresni-
čevanje ciljev in ukrepov iz 
sprejetega lokalnega ener-
getskega koncepta, s tem 
pa tudi izpolnjevanje obvez 
Evropske unije.

Glede na to, da se priprav-
lja tudi projekt postavitve 
električnih polnilnic za av-
tobuse, ki bodo omogočale 
tudi hitro polnjenje osebnih 
vozil, bo imel Kranj v pri-
hodnjih letih vzpostavljeno 
dobro električno polnilno 
infrastrukturo. 

Za energetsko učinkovitost
Kranjski mestni svetniki so na sredini seji sprejeli strategijo občine na področju energetike,  
govorili pa so tudi o uvajanju električne mobilnosti.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na pobudo župana 
Mestne občine Kranj Matja-
ža Rakovca novo decembr-
sko dobrodelno akcijo vodita 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj in Društvo prijateljev 
mladine Kranj. Namenjena 
je pomoči družinam, ki so se 
znašle v stiski. Letošnja epi-
demija je namreč stiske za-
radi večje brezposelnosti še 
okrepila, strahovi staršev in 
otrok pa so veliki. Zato zdaj 
potrebujejo pomoč bolj kot 
kdaj koli prej. 

Nekatera podjetja in po-
samezniki so se že odzva-
li. »Naprošam tiste občan-
ke in občanke, ki si to lahko 
privoščijo, da stopijo z nami 
na to dobrodelno pot in nam 
s sredstvi pomagajo osrečiti 
tiste naše krajane, ki nas ta 
hip najbolj potrebujejo. Naj 
vedo, da v težkih časih niso 
sami in da – kot je lepo za-
pisal že naš največji pesnik 
France Prešeren – dobro v 
srcu mislimo. Pomagajmo 
jim vsaj za kratek čas narisa-
ti nasmeh na obraz in temač-
ne dni spremeniti v svetle, 
polne upanja,« je ob letošnji 

akciji povedal župan MOK 
Matjaž Rakovec.

Družine, med katere se 
bodo razdelili zbrane pro-
stovoljne prispevke, so bile 
izbrane po predlogih OŠ 
Simona Jenka, OŠ Mati-
je Čopa, OŠ Helene Puhar, 
OŠ Predoslje, OŠ Orehek 
ter CSD Gorenjska, enote 
Kranj. 

Družinam lahko pomaga-
mo tako, da na številko 1919 
pošljemo sporočilo KRANJ5 
in tako prispevamo pet evrov. 
Prispevajo lahko uporabniki 
mobilnih storitev Telekoma 
Slovenije, A1, Telemach in 
T2. Pravila in pogoji za sodelo-
vanje pri storitvi SMS-donaci-
ja so objavljeni tudi na spletni 
strani www.visitkranj.si. Lah-
ko pa s sklicem 500-21112020 
nakažemo prostovoljni pri-
spevek na TRR Društva pri-
jateljev mladine Kranj   SI56 
6100 0000 5487 540, odpr-
tem pri Delavski hranilnici, d. 
d., Ljubljana.

Humanitarni projekt V 
Kranju dobro v srcu mislimo 
bo trajal do 24. decembra do 
polnoči. Lani je je bilo v ak-
ciji zbranih več kot enajst ti-
soč evrov. 

V Kranju dobro  
v srcu mislimo
V decembru poteka dobrodelna akcija V Kranju 
dobro v srcu mislimo, pomoč pa bo namenjena 
družinam, ki so se znašle v stiski. 

Škofja Loka – Bralec iz Škofje Loke nam je poslal fotografije 
avtobusne postaje, zgrožen, da je kaj takega mogoče doživeti 
pri nas in ne v neki »banana republiki«. Fotografija je nastala v 
soboto, 5. decembra, ob osmih zvečer. Sprašuje se, kje so odgo-
vorne pooblaščene osebe, saj ne more verjeti, da se tako lahko 
»posvinja« v kratkem času in še ob vseh omejitvah in prepove-
dih. Predvideva, da so odpadki iz bližnjega lokala s hitro hrano. 

Odpadki na avtobusni postaji

Grd prizor na avtobusni postaji v Škofji Loki / Foto: Branko Zupanc

Tržič – »Skladno z dolgoletno potrebo Glasbene šole Tržič 
po zagotovitvi dodatnih prostorov za njihovo dejavnost nam 
je letos uspelo v nove prostore preseliti Ljudsko univerzo Tr-
žič. Ta svojo dejavnost od prvega decembra opravlja na Trgu 
svobode 18 v Tržiču. S tem pa smo zagotovili dodatne pro-
store Glasbeni šoli Tržič na Šolski ulici 2. Glasbena šola Tržič 
bo tako ob praznovanju sedemdesete obletnice ustanovitve 
končno prišla do tako potrebnih dodatnih prostorov, s tem bo 
dejavnost lahko še razširila,« so povedali na občini. Za selitev 
in ureditev vseh novih prostorov za oba javna zavoda Občina 
Tržič iz proračuna namenja dobrih 21 tisoč evrov z DDV.

Ljudska univerza Tržič na novi lokaciji
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Medvode – V DEOS Centru 
starejših Medvode so konec 
novembra zabeležili prvi 
primer okužbe z novim ko-
ronavirusom med stanoval-
ci. Virus se je nato hitro ši-
ril, kar je bilo zaznati tudi iz 
rezultatov analize odpadnih 
voda.

Ob začetku analiz v 
domu še ni bilo okužbe

Nacionalni inštitut za bi-
ologijo je pred kratkim iz 
omenjenega centra starejših 
začel vzorčiti odplake. Gre 
za prvi tovrstni primer. Za-
kaj so izbrali ravno Center 
starejših Medvode, je poja-
snila Katarina Bačnik iz Na-
cionalnega inštituta za biolo-
gijo: »Po posvetovanju z vod-
jo vladne strokovne skupine 
smo izbrali dom starejših, v 
katerem ni bilo okužbe, ko 
smo začeli opravljati anali-
ze.« Kot pravi, je spremlja-
nje širjenja novega korona-
virusa v populaciji prek od-
padne vode lahko še poseb-
no pomembno pri zazna-
vanju potencialnih novih 
izbruhov bolezni ter po po-
stopni ukinitvi preventivnih 
ukrepov. »Vzorčenje odplak 
je možno tudi v posameznih 
ustanovah, kot so domovi 
za starejše, bolnice, zapori, 
študentski domovi. Domovi 

starejših so morda najpo-
membnejši, saj njihovi oskr-
bovanci spadajo v najbolj ri-
zično skupino. Naše raziska-
ve odplak iz Centra starejših 
Medvode kažejo, da smo po-
trdili virus v zelo veliki koli-
čini že en dan po tem, ko je 
prvi oskrbovanec začel kaza-
ti simptome bolezni.« 

Rezultati so hitro na voljo

Pri odvzemu vzorcev v pri-
meru Centra starejših Med-
vode sodeluje Čistilna na-
prava Domžale - Kamnik. 

Rezultati so znani hitro, kar 
je seveda pomembno. »V 
poletnem času zatišja pred 
okužbami smo imeli pri-
ložnost, da optimiziramo 
metode, uporabljene v ana-
lizah odpadne vode, in se s 
tem logistično pripravimo 
na jesenski drugi val okužb. 
Vzorce procesiramo v istem 
dnevu ali naslednji dan, kot 
jih vzorčimo, kar je seveda 
logistični in organizacijski 
zalogaj, zato pa so rezultati 
na voljo zelo hitro,« je poja-
snila Bačnikova. Kot je doda-
la, gre za komplementarni 

način spremljanja epidemi-
je – poleg spremljanja aktiv-
no okuženih in podatkov o 
stanju iz bolnišnic. »Podat-
ki se vključujejo v modele 
napovedovanja in pomaga-
jo spremljati trende in učin-
kovitost ukrepov za prepre-
čevanje širjenja virusa. Re-
zultati v odpadni vodi so 
zelo pomembni tudi, kadar 
so kapacitete kliničnih testi-
ranj presežene oziroma pri 
zaznavanju potencialnih no-
vih izbruhov bolezni po po-
stopni ukinitvi preventivnih 
ukrepov.« 

Ne glede na to, da analize 
odpadnih voda zaznajo pri-
sotnost virusa, Bačnikova 
poudarja, da te nikakor ne 
morejo nadomestiti klinič-
nega testiranja prebivalstva, 
ki predstavljata osnovo za ra-
zumevanje poteka epidemi-
je. »Po drugi strani pa kli-
nična testiranja ne zajamejo 
vseh, denimo asimptomat-
skih okuženih ali pa ljudi, ki 
še ne kažejo simptomov ozi-
roma so njihovi znaki bolez-

ni blagi. V odpadni vodi pa 
je prisotnost virusa neodvi-
sna od izbire in števila ljudi, 
ki jih vključimo v testiranje. 
Prednost pa je tudi v tem, da 
študije kažejo, da se SARS-
-CoV-2 v blatu okuženih lju-
di pojavi zgodaj po okuž-
bi, vemo pa, da do nastanka 
prvih znakov okužbe lahko 
traja dalj časa. S tem je spre-
membo trenda okuženosti 
mogoče z uporabo analize 
odpadnih vod zaznati nekaj 
dni prej, kot se zazna s testi-
ranjem posameznikov.«

Ponekod počasen trend 
upadanja koncentracij

Prisotnosti virusov v vodi 
ni mogoče opaziti brez la-
boratorijskih analiz. »Viru-
si v odpadni vodi so pogos-
to prisotni v nizkih koncen-
tracijah, zato jih moramo za 
uspešno detekcijo najprej 
skoncentrirati. Koncentri-
ranju sledi izolacija nukle-
inskih kislin oziroma mole-
kule RNA, saj gre v primeru 

novega koronavirusa za vi-
rus z genomom RNA. Nato 
sledi detekcija SARS-CoV-2 
z uporabo metod, ki teme-
ljijo na verižni reakciji s po-
limerazo oziroma reakci-
ji PCR. Prav takšne meto-
de se uporabljajo pri klinič-
nem testiranju za določanje 
okužbe iz brisa nosno-žrel-
ne sluznice. V primeru od-
padnih voda so pričakova-
ne koncentracije virusa v za-
četku epidemije nizke, zato 

morajo biti metode še po-
sebno občutljive in optimi-
zirane za zaznavanje SARS-
-CoV-2 v odpadni vodi,« je še 
pojasnila Bačnikova. 

V Nacionalnem inštitu-
tu za biologijo sicer že dlje 
časa analizirajo tudi odpa-
dne vode iz čistilnih naprav. 
»Rezultati so pokazali zače-
tek naraščanja koncentracij 
v začetku oktobra, ki se je 
nadaljevalo vse do začetka 
novembra, ko je naraščanje 
koncentracij na večini čis-
tilnih naprav doseglo plato. 
V zadnjih tednih ne opaža-
mo bistvenega upada kon-
centracij virusnih nuklein-
skih kislin, te ostajajo rela-
tivno visoke. Na nekaterih 
lokacijah na Gorenjskem se 
kaže počasen trend upada-
nja koncentracij, medtem 
ko v Ljubljanski regiji ni za-
znati večjega upada virusne 
RNA, prav tako so količine 
virusa še vedno visoke v ne-
katerih mestih Štajerske,« 
je za konec še povedala Bač-
nikova.

Prvi dom z analizo odplak 
Epidemiološka analiza odpadnih voda je komplementarni način spremljanja epidemije covida-19, ki 
ga opravlja Nacionalni inštitut za biologijo. Pod drobnogled so vzeli tudi odplake iz Centra starejših 
Medvode – kot prvi takšen primer.

Po podatkih, pridobljenih včeraj dopoldan, je bilo v Centru starejših Medvode okuženih  
35 stanovalcev in sedem zaposlenih. / Foto: Gorazd Kavčič 

»Naše raziskave odplak iz Centra starejših Medvode 
kažejo, da smo potrdili virus v zelo veliki količini že 
en dan po tem, ko je prvi oskrbovanec začel kazati 
simptome bolezni.« 

Ana Šubic

Železniki – Čeprav so tra-
dicionalni novembrski do-
brodelni koncert morali od-
povedati, so se člani sekci-
je Sončki dobrote, ki delu-
je pod okriljem KUD Fran-
ce Koblar Železniki, vsee-
no odločili, da izpeljejo akci-
jo zbiranja pomoči, s katero 
želijo domačinu Aleksandru 
Čufarju pomagati do hišne-
ga dvigala. Znani mojster 
fotografije je namreč zara-
di napredujoče bolezni če-
dalje bolj gibalno oviran. Je 
sladkorni bolnik, ki se soo-
ča še Charcotovo artropati-
jo oz. hudim zapletom di-
abetičnega stopala, pri če-
mer gre za propadanje skle-
pov in kostnine. »Za opera-
cijo se v dogovoru z zdrav-
niki nismo odločili; ker sem 

diabetik, bi bila še toliko bolj 
tvegana. Hitro bi lahko priš-
lo do zapleta in amputaci-
je,« je pojasnil Čufar. Hodi 
s pomočjo bergel, a levega 
stopala ne uporablja, da ne 
bi prišlo do deformacije. Ob 
tem pa je začel bolj obreme-
njevati desno nogo, kjer ima 
že sicer strgane vezi in ni sta-
bilna. Največjo težavo mu 
predstavlja hoja po stopni-
cah, kar mu povzroča hude 
bolečine, poleg tega pa je ob 
tem zelo negotov in se boji 
padca. 

Dvigalo, ki bi mu občutno 
olajšalo gibanje po hiši in iz-
hode na prosto, je tako pos-
talo nujno potrebno. A inve-
sticija bo velik finančni zalo-
gaj, ki ga Čufarjevi nikakor 
ne bodo zmogli brez pomo-
či. Sončki dobrote so tako 
vse sile uperili v zbiranje 

donatorskih sredstev za po-
moč sokrajanu, ki kljub hu-
dim zdravstvenim težavam 
ostaja nasmejan in poln na-
črtov. S prošnjo za donator-
ska sredstva so se tako konec 
novembra že obrnili na pod-
jetnike, k darovanju pa va-
bijo tudi posameznike. Pri-
spevek je možno nakazati 
na transakcijski račun KUD 
France Koblar (SI56 0312 
8100 1166 283, s pripisom 
Za Sončke dobrote).

Donacije so že začele pri-
hajati tako s strani podjetij 
kot tudi občanov. Prizade-
vanjem organizatorjev ak-
cije se je pridružila tudi žu-
pnijska Karitas iz Železni-
kov, prav tako se je odzva-
la Fotografska zveza Slo-
venije (FZS), kjer so se od-
ločili, da namesto tiskane-
ga kataloga 51. Slovenske 

pregledne razstave fotogra-
fij izdelajo katalog v digital-
ni obliki, sredstva za tisk pa 
namenijo kot solidarnostno 
pomoč Čufarju. Kot so do-
dali, se jim zdi prav, da mu 
v teh zanj težkih časih tudi 
slovenski fotografi stopi-
jo naproti. »Vemo, da ima 
Sandi med nami veliko pri-
jateljev, ki bi mu bili prip-
ravljeni pomagati,« je zapi-
sal predsednik FZS Igor De-
bevec ter fotografe pozval k 
darovanju – bodisi individu-
alno ali v okviru fotografskih 
društev.

Pomoč za mojstra fotografije
V Železnikih so sprožili dobrodelno akcijo za pomoč Aleksandru Čufarju, 
znanemu mojstru fotografije, ki zaradi gibalne oviranosti potrebuje hišno 
dvigalo. Odzvala se je tudi Fotografska zveza Slovenije.

Aleksander Čufar 
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Cerklje – V zdravstvenem domu v Cerkljah je v ambulanti 
družinske medicine Andreje Dolinar še na voljo nekaj prostih 
mest za vpis k osebnemu zdravniku. Vpis je mogoč osebno v 
ordinacijskem času ambulante, za dodatna pojasnila pa lahko 
interesenti pokličejo na telefonsko številko 04/ 20 82 180.

Pri osebnem zdravniku v Cerkljah še prosta mesta

Kranj – V podjetju Žito že več let z dobrodelnimi akcijami laj-
šajo stiske ljudi, ki so se znašli v težkem socialnem položaju. V 
sodelovanju z Anino zvezdico in s pomočjo aplikacije Gorenjc 
bodo tudi v letošnjem božično-novoletnem času poskušali s 
poticami obdariti čim več družin. Pri tem lahko sodelujejo 
tudi kupci, ki z brezplačno aplikacijo Gorenjc slikajo račun; 
z vsakim računom pa prispevajo svoj delež k donaciji potic. 
Akcija se je začela 1. decembra in bo trajala do 21. decembra.

Potičke za družine v stiski

Škofja Loka – V letu socialnih in zdravstvenih stisk, ki jih je 
zaznamoval novi koronavirus, sta odziv in aktivacija prosto-
voljcev, prostovoljk in prostovoljskih organizacij izrednega 
pomena. Njihovo nesebičnost, predanost in pripravljenost 
pomagati so v času epidemije začutili tudi v občini Škofja 
Loka. Zavod O in Zavod 973 tako pod pokroviteljstvom Občine 
Škofja Loka razpisujeta postopek za izbiro prostovoljca oziro-
ma prostovoljke leta 2020 v občini Škofja Loka. Naziv bodo 
podelili posamezniku, ki je s svojim prostovoljnim delom pri-
pomogel h kakovostnejšemu življenju občanov in občank ali 
pa je s svojim prizadevanjem zaslužen za uspešno delovanje 
društev, organizacij, zavodov, projektov v letu 2020. Rok za 
oddajo prijav je petek, 18. december.  

Iščejo prostovoljca leta
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Mengeš – Z izgradnjo nove 
večnamenske športne dvo-
rane, ki bo v dopoldanskih 
urah služila tudi za pouk 
športa mengeških osnov-
nošolcev, so se v tamkaj-
šnji osnovni šoli sprostili 
prostori nekdanje telovad-
nice. S preureditvijo, ki se 
je bodo lotili v prihodnjem 
letu, bodo po izgradnji dveh 
prizidkov in športne dvora-
ne pristopili k še zadnji fazi 
reševanja prostorske stiske 
šole, ki je z okoli devetsto 
učenci ena največjih v Slo-
veniji.

Kot je ob predstavitvi idej-
ne zasnove projekta povedal 
arhitekt Matevž Vrhovnik 
iz Tria Studia, bodo s preu-
reditvijo zagotovili večjo je-
dilnico (v zdajšnji vsak dan 
postrežejo okoli sedemsto 
kosil) in kuhinjo v pritlič-
ju, nad njima pa kabinete za 
poučevanje naravoslovnih 

predmetov in štiri učilnice, 
zgradili pa bi tudi učilnico 
na prostem. V kletnih pro-
storih bodo pridobili prostor 
za arhiv šole ter prostore za 
hišnika in čistilke. 

Po Vrhovnikovih bese-
dah so iskali rešitve za šolo 
kot celoto. V idejni zasnovi 
tako predvidevajo tudi več 
vhodov v šolo. Prvošolci naj 
bi vstopali skozi novozgra-
jeni vhod nasproti športne 

dvorane, učenci od druge-
ga do šestega razreda skozi 
obstoječ vhod, učenci zad-
nje triade pa skozi nov glav-
ni vhod ob pokriti kolesarni-
ci. Več različnih vhodov je 
potrebnih zaradi zagotavlja-
nja ustreznega števila in ve-
likosti garderob, hkrati pa je 
to tudi priporočilo prostor-
ske ureditve šol za zmanj-
ševanje medvrstniškega na-
silja. 

Idejna zasnova vključu-
je tudi ureditev dvonivojske 
šolske knjižnice, ki bo na lo-
kaciji zdajšnje avle in bo tako 
predstavljala osrednji pros-
tor šole. Knjižnica bi tako po-
vezala vse tri krake, zasnova-
na pa bo interaktivno, tudi z 
igralnico za najmlajše. 

Odločitev o tem, ali bodo 
obstoječo telovadnico 

preuredili ali jo bo treba po-
rušiti in na njenem mestu 
zgraditi nov objekt, še ni bila 
sprejeta, v vsakem primeru 
pa bo tloris (oziroma okviri 
objekta) ostal enak. Obsto-
ječa telovadnica namreč sto-
ji na arheološkem najdišču. 
Kljub temu tudi morebitna 
arheološka izkopavanja po 
Vrhovnikovih besedah grad-
nje ne bodo ustavila. 

Investicija bo predvido-
ma stala 3,9 milijona evrov 
z vključenim DDV. Za raz-
liko od večnamenske špor-
tne dvorane, ki jo je občina v 
celoti izpeljala brez najema 
kreditov, pa se tokrat posoji-
lom ne bodo mogli izogniti. 
Po pridobitvi projektne do-
kumentacije začetek grad-
nje načrtujejo konec pri-
hodnjega leta, dela pa bodo 

predvidoma zaključena do 
konca leta 2022.

Kot pravijo v Mengšu, bo 
preureditev obstoječe telo-
vadnice predstavljala še zad-
njo fazo reševanja prostor-
ske stiske tamkajšnje osnov-
ne šole. Glede na to, da se v 
občini število prebivalcev v 
zadnjih letih povečuje (po 
podatkih Statističnega ura-
da ima občina 8400 prebi-
valcev, število pa se je v zad-
njih petih letih povečalo za 
več kot sedemsto), gre priča-
kovati, da se bo še naprej po-
večevalo tudi število osnov-
nošolskih otrok v občini. A 
nadaljnjih širitev obstoječe 
šole ne bo. Kot pravi direk-
tor občinske uprave Urban 
Kolar, bodo v tem primeru 
v primorani najti lokacijo za 
dodatno osnovno šolo.

Več prostora za učence
S preureditvijo telovadnice v Mengšu načrtujejo še zadnjo fazo reševanja prostorske problematike 
tamkajšnje osnovne šole. Ob precejšnjem priseljevanju pa ni izključena tudi možnost, da bi v prihodnje 
morali najti lokacijo za dodatno šolo.

Takole bo izgledala prenovljena mengeška šola / Foto: Tria Studio

V mengeški šoli, ki 
spada med največje pri 
nas, vsak dan postrežejo 
sedemsto kosil. 

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetniki 
so na novembrski seji obrav-
navali osnutek proračuna za 
prihodnje leto, ki pa ga do 
naslednjega branja, predvi-
doma bo to 23. decembra, 
čaka še nekaj pomembnih 
popravkov, predvsem vklju-
čitev večmilijonskega poso-
jila, potrebnega za gradnjo 
nove Osnovne šole Frana 
Albrehta.

Po predlogu bodo načr-
tovani prihodki v letu 2021 
znašali dobrih 26 milijonov 
evrov, odhodki pa skoraj 27 

milijonov evrov, od tega za 
investicije dobrih sedem mi-
lijonov. Daleč največ denar-
ja, kar 13 milijonov evrov, 
dobil oddelek za družbe-
ne dejavnosti, kje pa je ve-
čina stroškov zakonskih ob-
veznosti; samo za predšol-
sko vzgojo mora Občina Ka-
mnik denimo nameniti šest 
milijonov. Med investicija-
mi, ki so jih svetniki potr-
dili v prvem branju, so med 
drugim energetska sanaci-
ja Doma kulture Kamnik 
in stavbe Policijske posta-
je Kamnik, nadaljevanje ob-
nove ceste skozi Podgorje, 

gradnja pločnikov v Volčjem 
Potoku, Hruševki in Špitali-
ču, javna razsvetljava in otro-
ško igrišče v Zgornjem Tu-
hinju, protipoplavni ukrepi 
na Kamniški Bistrici in Ne-
vljici, globoka vrtina za vodo, 
vodovod na Zduši, ureditev 
osrednjega parka v Šmarci, 
obnova krajevnih domov v 
Kamniški Bistrici, Godiču 
in Srednji vasi, sanacija eno-
te Vrtca Tinkara, nakup ele-
ktričnega vozila za projekt 
Prostofer … V sklad za novo 
šolo gre še milijon evrov, za 
dokapitalizacijo družbe Veli-
ka planina pa 250 tisočakov.

Osnutek proračuna potrjen
Proračun Občine Kamnik za leto 2021 je pripravljen glede na prednostne cilje 
vseh dvaindvajsetih krajevnih skupnosti, poudarja župan Matej Slapar.

Domžale – Občina Domžale 
je po poteku obveze zago-
tavljanja sistema P+R (parki-
raj in se pelji) v Garažni hiši 
Center Domžale uvedla nov 
režim delovanja. Nadgradili 
in poenostavili so sistem 
parkiranja ter obračun časa 
uporabe garažne hiše. »Bi-
stvena novost je tudi v tem, 
da lahko obiskovalci vnaprej 
plačajo uporabo garažne hiše 
za trideset dni. V tem prime-
ru sledijo navodilom na bla-
gajni, s samim plačilom pa 
jim bo z eno parkirno kartico 
omogočeno neomejeno šte-
vilo obiskov garažne hiše za 
nadaljnjih trideset dni. Vsak 
obisk garažne hiše z vozilom 
uporabnik poravna z gotovi-
no ali plačilno kartico,« pra-
vijo na občini. V garažni hiši 
je sicer 228 parkirnih mest.

Nadgradili delovanje 
garažne hiše

Jasna Paladin

Krtina – Občina Domžale je 
pred dvema letoma skupaj s 
čebelarskima društvoma Kr-
tina - Dob in Domžale ure-
dila in ob svetovnem dne-
vu čebel tudi slavnostno od-
prla novo učno pot, ki pove-
zuje čebelnjaka obeh dru-
štev: apiterapevtski učni če-
belnjak pri Centralni čistilni 
napravi Domžale - Kamnik 
in učni čebelnjak v parku 
pod Močilnikom. Letos so 
učno pot podaljšali še za sla-
be tri kilometre vse do po-
družnične šole v Krtini, tako 
da sedaj meri že osem kilo-
metrov, poteka pa po prijetni 
kolesarski in pešpoti, delno 
ob Kamniški Bistrici, delno 
ob Rači, levem pritoku Kam-
niške Bistrice, od Doba nap-
rej pa ob Radomlji.

Učna pot je med občani 
zelo priljubljena, še posebno 
pa se je število pohodnikov 

povečalo v času epidemije, 
zato so na občini pohiteli z 
gradnjo podhoda pod regio-
nalno cesto Krtina–Morav-
če, ki sedaj pohodnikom, re-
kreativcem in kolesarjem 
omogoča nemoten prehod 
pod glavno cesto, mnogo 
varnejša pa bo zdaj tudi pot 
v šolo za vse učence z južne 
strani kraja.

Na domžalsko čebelar-
sko pot lahko vstopite na ka-
terikoli od desetih informa-
tivnih točk: pri OŠ Krtina, 
ob Radomlji pri poligonu 
DMA Modra ptica, pri mo-
stičku ob Radomlji, pri klop-
ci na pešpoti proti parku pod 
Močilnikom, pri učnem če-
belnjaku v parku pod Močil-
nikom, ob reki Rači, pri ple-
zalni steni Knezove skale, 
pri brvi pod Šumberkom, pri 
prostoru za piknike Pri vago-
nu ali pri apiterapevtskem če-
belnjaku pri Centralni čistilni 
napravi Domžale - Kamnik.

V Krtini uredili 
podhod za pešce
Podhod pod regionalno cesto Krtina–Moravče 
bo olajšal pot številnim pešcem, kolesarjem 
in rekreativcem, še zlasti pa vse številnejšim 
pohodnikom po Čebelarski učni poti, ki se konča 
prav pri šoli v Krtini.

Novi podhod v Krtini je del razvejane in zelo dobro 
obiskane mreže peš in kolesarskih poti po občini Domžale. 
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Aleš Senožetnik

Vodice – Jeseni je bil po dveh 
letih od odobritve zaključen 
projekt Mreža kolesarskih 
poti, v katerega so bile v okvi-
ru Lokalne akcijske skupine 
(LAS) Za mesto in vas vklju-
čene občine Domžale, Vodi-
ce, Mengeš, Komenda, Med-
vode in Trzin. 

V okviru projekta, kate-
rega namen je spodbujanje 
trajnostne oblike mobilno-
sti, so po obstoječih cestah 
speljali 11 celovitih poti, ki v 
skupni dolžni več kot 64 ki-
lometrov, potekajo po pode-
želju in v veliki meri mimo 

občinskih središč ter drugih 
posameznih lokalnih zani-
mivosti vseh šestih občin. 
Vse poti so urejene in ozna-
čene s prometno signalizaci-
jo in talnimi označbami, na 
poti pa vas spremljajo tudi 
informativne table. 

V okviru projekta, ki je 
stal nekaj manj kot 47 ti-
soč evrov, od tega so prido-
bili 27 tisoč evrov nepovra-
tnih sredstev Evropske uni-
je, so postavili več kot dvesto 
usmerjevalnih tabel, več kot 
tisoč kvadratnih metrov tal-
nih označb in deset informa-
cijskih tabel s prikazom ko-
lesarskih poti.

Mreža kolesarskih poti
V okviru projekta LAS so v šestih občinah označili 
enajst celovitih kolesarskih poti v skupni dolžini 
štiriinšestdeset kilometrov.
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Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Kakšne so težave s kožo v zimskem času

Mraz, veter in suh zimski zrak izsušijo kožo, jo poškodujejo in pov-
zročijo različne težave. Kožo obremenijo tudi velike temperatur-
ne razlike na prostem in v notranjih prostorih, kjer je vlažnost zra-
ka zaradi centralne kurjave običajno zelo nizka, kar kožo še doda-
tno izsuši. 
Tako je pozimi koža pogosto suha, razdražena, hrapava na otip, 
pojavijo se rdečina, srbečica, suhe, bele luske in majhne razpoke. 
Prisotni so občutki nelagodja, zategovanja, povečana je občutlji-
vost na vplive okolja, večje je tveganje vdora škodljivih mikroor-
ganizmov, alergenov in dražečih snovi v kožo.
Še posebej je prizadeta koža, ki je bila že prej suha in občutljiva. 
Posledice mrzlega in suhega zraka hitro občuti tudi zrela koža, še 
dodatno pa se lahko poslabša stanje pri kožnih obolenjih, kot so 
akne, luskavica, ekcem.

Kako negujemo kožo pozimi

Zimskim kožnim tegobam se lahko v veliki meri izognemo. S skr-
bno nego ohranimo zdravo in sijočo kožo kljub neprijaznim vpli-
vom okolja. Bistveno je, da okrepimo naravno maščobno zaščito 
kože, ki zagotavlja ohranjanje vlage v koži. Zadostna količina vla-
ge namreč omogoča nemoten potek številnih kompleksnih pro-
cesov, ki v koži neprestano potekajo.
Za zimsko nego izbiramo kozmetične izdelke, bogate z maščoba-
mi in vlažilci, ki ohranjajo vlago v koži. To so mastne kreme z ras-
tlinskimi olji in masli, lanolinom, čebeljim voskom, drugimi sesta-
vinami z zaščitnim delovanjem in vlažilci, kot so na primer kola-
gen, hialuronska kislina, sečnina, ektoin, glicerol.
Niso pomembni le izdelki, ki jih nanašamo na obraz in telo, 
ampak tudi pravilno čiščenje kože in izbira čistilnih sredstev. 
Prepogosto, preveč intenzivno čiščenje in uporaba neustreznih, 
agresivnih čistilnih sredstev še dodatno poškodujeta pozimi že 
tako obremenjeno kožo in jo razmastita. Tudi umivanje z vročo 
vodo naredi veliko škode, saj raztali in odstrani zaščitne maščo-
be s površine kože.   
Pozimi namenimo posebno pozornost izpostavljenim delom tele-
sa, ki jih ne varujejo topla oblačila. Poleg obraza poskrbimo tudi 
za roke - večkrat dnevno jih namažemo in nosimo rokavice, kadar 
je to mogoče. Ne smemo pozabiti niti na ustnice, ki se na mrazu 
hitro izsušijo in razpokajo, zato jih redno negujemo z zaščitnimi 
mazili za ustnice.

Kakšni so dodatni izzivi zimske nege kože v času epidemije 

Med ključnimi in nujnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s 
koronavirusom sta uporaba zaščitne obrazne maske in skrb za higi-
eno rok, ki pa nista najbolj prijazna do naše kože. Večurna nošnja 
zaščitne maske lahko povzroči mehansko draženje kože, potenje, 
kopičenje vlage in toplote pod masko, kar lahko oslabi naravno maš
obno zaščito kože. Pojavi se suha, pordela in razdražena koža, 
akne, vnetja in druge kožne težave pa se lahko še poslabšajo. Tudi 
koža rok se ob pogostem umivanju in razkuževanju izsuši in raz-
poka še hitreje, kot že sicer v zimskem času. 

Tem težavam se lahko ob ustreznem ravnanju v veliki meri izogne-
mo. Upoštevamo zgoraj navedene nasvete za nego kože pozimi, ki 
vključuje čiščenje z blagimi čistili in mlačno vodo ter skrbno vsa-
kodnevno nego, ki kožo navlaži, nahrani, pomiri in zaščiti. Izbira-
mo kozmetične izdelke, ki so koži prijazni in blagi, vsebujejo nara-
vne sestavine in čim manj dišav, barvil ter drugih dražečih snovi. 
Kožo dobro opazujmo. Ob pojavu prvih težav ji namenimo še 
dodatno nego, saj je veliko težje ukrepati, ko je koža na rokah ali 
ustnicah že razpokana do krvi. Pri suhi koži na rokah si lahko na pri-
mer pomagamo tudi tako, da zvečer nanesemo debel sloj mastne-
ga mazila in si čez noč nadenemo bombažne rokavice.   
Obiščite nas v Gorenjskih lekarnah, kjer vam bomo svetovali, kako 
ohraniti zdravo in lepo kožo tudi pozimi, kar letos v času epidemi-
je predstavlja še dodaten izziv. 
Ob širokem izboru kozmetičnih izdelkih, ki so na voljo v Gorenjskih 
lekarnah, ima posebno mesto negovalna kozmetika Galenskega 
laboratorija. To so izdelki z visokim deležem negovalnih sestavin, 
kot so vitamini ter rastlinska olja in masla, medtem ko v čim manjši 
možni meri vsebujejo sestavine, ki bi kožo dražile, povzročale pre-
občutljivostne reakcije ali kakorkoli drugače škodile naravni funkciji 
kože. Kozmetični izdelki Galenskega laboratorija Gorenjskih lekarn 
so še posebej blagodejni za zimsko nego suhe in občutljive kože.

Tjaša Prevodnik, mag. farm., spec.

Nega kože pozimi

Razveselite svoje bližnje  
s prazničnim darilom - 
kozmetičnim izdelkom 

Galenskega laboratorija 
Gorenjskih lekarn.

DARILO
Kozmetika kot

Suzana P. Kovačič

S
trategijo cepljenja 
proti covidu-19 pri 
nas je pred nekaj 
dnevi predstavila 
sekretarka na 

Direktoratu za zdravstveno 
varstvo Ministrstva za zdra-
vje Doroteja Novak Gosarič. 
Poudarila je, da bo cepljenje 
brezplačno in prostovoljno. 
Ključno bo zaupanje prebi-
valcev v cepiva, Gosaričeva 
je napovedala odkrito in 
strokovno komunikacijo. 
Ko bo prvo cepivo dostopno 
na našem trgu, ga bo na 
voljo manj, kot bo dejan-
skih potreb. »Na izvedbeni 
ravni smo v prvi fazi ceplje-
nja določili dvajset cepilnih 
centrov, praviloma po bol-
nišnicah. Proti koncu prve 
faze cepljenja, ko bodo na 
voljo tudi cepiva, ki bodo 
lahko shranjena v običajni 
hladilni verigi, pa tudi v 
večjih zdravstvenih domo-
vih.« V tretji fazi bo ceplje-
nje še bolj prešlo na pri-
marno raven.
Kdo se bo cepil najprej? 
Gosaričeva je pojasnila, da 
so že zaprosili domove za 
starejše in druge socialno-
varstvene zavode za odziv, 
koliko ljudi bi se cepilo. 
Med prvimi bodo zaščitili 
tudi najbolj izpostavljene 
delavce v zdravstvu, potem 
pa bodo videli, koliko cepiv 
v tej prvi fazi še lahko raz-
delijo naprej po skupinah 
kritične infrastrukture. 
Država po grobih ocenah 
pričakuje petdeset tisoč 
cepiv na začetku januarja. 
Evropska komisija je podpi-

sala dogovor o predčasnem 
enotnem nakupu cepiv za 
države EU s sedmimi kan-
didati. V pregledu na Evrop-
ski agenciji za zdravila so že 
cepivo, ki sta ga razvila Pfi-
zer/BioNTech, cepivo 
Moderne ter cepivo, ki sta 
ga razvila AstraZeneca/
Univerza Oxford. Družba 
Moderna je pred nekaj dne-
vi objavila nove podatke o 
kliničnem razvoju in proiz-
vodnji kandidata za cepivo 
proti covidu-19. Po njihovih 
navedbah začasni podatki 
prve faze preizkušanja plat-
forme cepiva mRNA-1273 
kažejo, da ustvari trajna 
nevtralizirajoča protitelesa 
v vseh starostnih skupinah 
(18–55, 56–70 in 71+). Ti 
podatki jim dajejo dodaten 
optimizem, da je pričakova-
ti, da bo visoka stopnja 
učinkovitosti, ki jo je nedav-
no pokazal mRNA-1273 za 
preprečevanje bolezni 
covid-19, trajna. Moderna 
pričakuje, da bo v prvem 
četrtletju leta 2021 po vsem 
svetu na voljo od 100 do 125 
milijonov odmerkov, od 
katerih pa bo velika večina 
namenjena ZDA. 
Po poročanju RTV Sloveni-
ja sta Pfizer in BioNTech od 
prvotnih napovedi, da bodo 
še letos dobavili sto milijo-
nov odmerkov cepiva proti 
covidu-19, količino zmanj-
šala na petdeset milijonov, 
saj naj bi imeli težave v 
dobavni verigi. Cepivo naj 
bi bilo 95-odstotno učinko-
vito, splošno uporabo pa so 
za zdaj odobrili v Združe-
nem kraljestvu (ki ni več del 
EU) in Bahrajnu.

Strategija cepljenja 
proti covidu-19
Cepivo Pfizerja in BioNTecha naj bi bilo 
95-odstotno učinkovito, njegovo splošno uporabo 
pa so za zdaj odobrili v Združenem kraljestvu in 
Bahrajnu. V Evropski uniji je še v presoji.

V Sloveniji je rak debelega črevesa in danke med petimi naj-
pogostejšimi raki pri obeh spolih skupaj, povprečno vsako 
leto zboli več kot 1300 ljudi. S programom Svit zmanjšujejo 
število na novo zbolelih, saj lahko z odkritjem in odstranitvi-
jo predrakavih sprememb preprečijo razvoj raka na debelem 
črevesu in danki. Program kljub spreminjajoči se epidemio-
loški situaciji zaradi covida-19 še naprej deluje. Dr. Dominika 
Novak Mlakar, vodja programa Svit, je povedala: »Sodelovanje 
v Svitu je varno za vse, ki so v njegovo izvajanje vključeni. Pri 
vabljenju in oddaji vzorcev blata posamezniki nimajo stika z 
drugimi osebami. Če je oseba nato vabljena na kolonoskopijo, 
se pregleda lahko udeleži zgolj, če nima povišane tempera-
ture ali znakov okužbe zgornjih dihal. Pri pregledu uporablja 
zaščitno masko, medicinsko osebje pa vso potrebno osebno 
varovalno opremo.« Zato vse, ki prejmete vabilo v Svit, močno 
spodbujajo, da se nanj tudi odzovete.

Program Svit še naprej deluje

Suzana P. Kovačič

V Sloveniji letno odkrijejo 
sto bolnikov s ploščatocelič-
nim karcinomom ustne 
votline. Bolniki sami zdrav-

niško pomoč najpogosteje 
poiščejo šele pri resnejših 
simptomih: bolečini, oteka-
nju ustnega predela, teža-
vah pri žvečenju in požira-
nju, krvavitvah, ko je karci-

nom že napredoval. Stopnja 
preživetja je zato kljub nap-
redku v diagnosticiranju in 
zdravljenju le nekaj več kot 
60-odstotna. Zato se na 
pobudo Zdravniške zborni-

ce Slovenije v decembru 
začenja akcija preventivnih 
pregledov ustne votline, v 
sredo bo znano, v katerih 
zdravstvenih domovih se bo 
mogoče naročiti na pregled. 

Preventivni pregledi ustne votline
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Igor Kavčič

Ljubljana – Upravni odbor 
Prešernovega sklada je prej-
šnji teden ob 220. obletnici 
rojstva dr. Franceta Prešer-
na objavil, kdo so prejemni-
ki Prešernovih nagrad in na-
grad Prešernovega sklada 
2021. Prešernovo nagrado si-
cer podeljujejo od leta 1947 
ustvarjalkam oziroma ustvar-
jalcem, ki so s svojimi vrhun-
skimi umetniškimi dosežki v 
okviru svojega življenjskega 
opusa trajno obogatili sloven-
sko kulturno zakladnico, nag-
rado Prešernovega sklada pa 
ustvarjalkam oziroma ustvar-
jalcem za vrhunske umetni-
ške dosežke, ki so bili javno-
sti predstavljeni v zadnjih treh 
letih pred podelitvijo nagrad. 

Prešernovi nagradi za ži-
vljenjska ustvarjalna opusa 
bosta februarja tako prejela 
pisatelj Feri Lainšček in arhi-
tekt Marko Mušič.

Pisatelj, pesnik, scenarist 
in dramatik Feri Lainšček s 
svojimi literarnimi dosež-
ki že skoraj štirideset let po-
membno bogati zakladni-
co slovenske kulture. Njegov 
prispevek je izjemen, pod-
pisal je številne romane, pe-
sniške zbirke, kratko pro-
zo, dela za otroke in mladi-
no, filmske scenarije, radij-
ske igre ... V slovenski literar-
ni prostor je Lainšček vstopil 
leta 1982 s proznim prven-
cem Peronarji in do danes 
objavil več kot sto monograf-
skih del. Med najodmevnejši-
mi so nagrajeni romani Ki jo 
je megla prinesla (1993), Na-
mesto koga roža cveti (1991) 
in Muriša (2006). »Lainšček 
je vrhunski pesnik in pisatelj 

panonske Slovenije, ki v svo-
jih delih tankočutno slika živ-
ljenje preprostih ljudi z roba 
družbe, s prikazovanjem lirič-
ne, iščoče plati ciganske duše 
pa izraža spoštovanje do dru-
gačnih. V njegovi poeziji se 
arhetipski drobci in pesniške 
slike ravninske pokrajine sta-
pljajo s panonsko melanholi-
jo in osebno ljubezensko vizi-
jo,« je med drugim zapisano v 
obrazložitvi.

Marko Mušič v sloven-
skem in širšem prostoru Bal-
kana deluje na tem področju 
že skoraj šestdeset let, in zase-
da v njem prav posebno mes-
to. Sin arhitekta Marjana Mu-
šiča in učenec velikega Edvar-
da Ravnikarja je že v šestde-
setih letih na večjih arhitek-
turnih natečajih po nekdanji 
državi nagrade pobiral kot za 
stavo. Prav iz tega obdobja iz-
virajo izjemne strešne krajine 
raznolikih, kulturnih projek-
tov – od Zagreba, Bosanskega 

Šamca, Beograda, preko Lov-
čena, Kolašina in Nikšiča vse 
do Skopja in Bitole. Zadnjo 
mednarodno potrditev za ta 
svoja dela je pred dvema leto-
ma doživel z izborom na ve-
liko razstavo jugoslovanske 
arhitekture v MOMA v New 
Yorku. V osemdesetih letih je 
svoje težišče prenesel v Slove-
nijo, kjer je ustvaril svojo prvo 
sakralno arhitekturo, cerkev 
Kristusovega učlovečenja v 
Dravljah. Marko Mušič, izje-
men risar in samosvoj arhi-
tekturni potohodec ter huma-
nist, prepoznaven v posebni, 
včasih kontroverzni drži, ki 
vztraja »proti toku časa« in ar-
hitekturnim trendom, še ved-
no lovi duha »arhitekture za 
vse čase«, kot se je izrazil nje-
gov oče, ter nagovor »večno-
stne arhitekture«, kot ga ne-
slišno nagovarja nepreseženi 
mojster slovenske arhitektu-
re Jože Plečnik, preberemo v 
obrazložitvi. 

Nagrade Prešernovega 
sklada leta pa prejmejo pe-
snik Brane Senegačnik za pe-
sniško zbirko Pogovori z ni-
komer, violinistka Lana Tro-
tovšek za poustvarjalne do-
sežke v zadnjih treh letih, gle-
dališki režiser Tomi Janežič 
za režije v slovenskih gledali-
ščih v zadnjih treh letih, reži-
ser in scenarist Matjaž Ivani-
šin za režijo in scenarij igra-
nega celovečernega filma 
Oroslan, slikar Sandi Červek 
za razstavo 1 + 1 = 11 v Galeri-
ji mesta Ptuj in arhitekti Blaž 
Budja, Rok Jereb in Nina Ma-
joranc za projekta Materinski 
dom v Ljubljani in Poslovna 
stavba Term Čatež.

Upravni odbor Prešernove-
ga sklada je pripravo proslave 
in svečane podelitve Prešer-
novih nagrad in nagrad Pre-
šernovega sklada v letu 2021 
zaupal režiserju, scenaristu 
in producentu Davidu Sipošu 
in njegovemu Studiu Siposh.

Znani Prešernovi nagrajenci
Veliki Prešernovi nagradi pisatelju Feriju Lainščku in arhitektu Marku Mušiču. Prihodnje leto bodo že 
tradicionalno na slovesnosti na predvečer slovenskega kulturnega praznika podelili še šest nagrad 
Prešernovega sklada.

Feri Lainšček pred dvema letoma na pogovornem večeru v Radovljici / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – Saksofonist, skla-
datelj in producent Jan Kus 
iz Kranja že več let deluje v 
New Yorku. Po skladbi Što 
te nema, ki jo je s svojim an-
samblom Slavo Rican As-
sembly predstavil letos spo-
mladi, je konec novembra 
»v orbito« poslal že drugi 
singel. Prav tako gre za nje-
govo priredbo znane prek-
murske Zrejlo je žito, ene 
izmed slovenskih skladb, ki 
jih ima slovensko-karibski 
sestav sicer na repertoarju. 
Poleg Jana je v aktualni pos-
tavi Slavo Rican Assembly 

ob glasbenikih iz Portorika 
in Kube še en Slovenec, tol-
kalec Žan Tetičkovič (Jean 
John), trenutno pa tudi srb-
ska pevka Aleksandra Den-
da.

Kot pove Kus, je glavni po-
udarek ansambla raziskova-
nje podobnosti in razlik med 
glasbo Portorika (in Karibov 
na splošno) in južnoslovan-
skih kultur ter njihovo zdru-
ževanje v koheziven, popol-
noma nov in edinstven zvok. 
Po odličnih ocenah prvenca 
Što te nema Kus tudi v novi 
skladbi združuje svoje izku-
šnje iz newyorške latino dže-
zovske glasbene scene (je 
tudi član seksteta Fernanda 
Garcíe) z lastnimi južnoslo-
vanskimi koreninami. Raz-
log, da ta nežna formula de-
luje, sta po Janovem mne-
nju zapletenost ritmov in ču-
stveni naboj melodij, ki si jih 

delita obe glasbeni tradiciji.
Tej formuli sledi tudi ak-

tualna skladba Zrejlo's Rye 
(Zrejlo je žito), za katero je 
skupina posnela video lan-
sko poletje na gradu Rihem-
berk med svojo slovensko 
turnejo. Skoraj osem minu-
tni video – ta je že na ogled 
na Youtubu – je režirala slo-
venska režiserka Nina Kova-
čič, na bobnih pa je na sne-
manju stalnega člana za-
sedbe Tetičkoviča zamenjal 
Kristijan Krajnčan. Znana 
in mnogokrat v različnih pri-
redbah uporabljena melodi-
ja z značajem panonske me-
lanholije je v interpretaciji 
Slavo Rican Assembly tako 
posebna kot nekoliko do-
mača – naša. Kot je še dodal 
Jan Kus, v prihodnje prip-
ravljajo nove skladbe, ki jih 
bodo uvrstili na svoj glasbe-
ni prvenec prihodnje leto.

Ko je žito pripravljeno za žetev
Jan Kus je z zasedbo Slavo Rican Assembly posnel novo pesem Zrejlo's Rye (Zrejlo je žito).

Slavo Rican Assembly na gradu Rihemberk / Foto: arhiv zasedbe

Igor Kavčič

Kranj – Pri Beletrini so le-
tošnjo jesen še enkrat zno-
va aktualni z najnovejšim 
romanom Ferija Lainščka, 
ki bo čez dva meseca pre-
jel Prešernovo nagrado. Ro-
man z naslovom Kurji pas-
tir je prva od treh knjig, v ka-
terih se pisatelj posveča svo-
jemu zgodnjemu otroštvu 
v Dolencih v Prekmurju, 
majhni vasici ob madžar-
ski meji, kjer je bila njego-
va družina del vaške revšči-
ne. Prva knjiga pripoveduje 
zgodbo o življenju pisatelje-
ve ne več mlade matere in v 
boljše življenje zazrtega oče-

ta; pa o širši družini in vaški 
skupnosti, v katero se neke 
deževne jeseni rodi otrok, ki 
ga ni nihče pričakoval.

Lainšček v romanu odstira 
dolgo potlačene spomine in 
doživeto piše o dogodkih, ki 
se mogoče zdijo vsakdanji, 
pa to niso. Kot pravi avtor, je 
Kurji pastir ob vsem tem go-
tovo knjiga, ki jo pisatelj piše 
le enkrat v življenju. »V tem 
romanu sem se namreč na-
menoma vračal v svoje zgo-
dnje otroštvo. Zanimalo me 
je, kaj vse se mi je takrat res 
dogajalo, kako je morda vpli-
valo name in kakšna so torej 
lahko ta nevidna očala, ki 

sem jih takrat dobil,« poja-
snjuje Lainšček.

Pri pisanju knjige je upo-
rabil prav posebno tehni-
ko, namreč metodo aktiv-
ne imaginacije, ki jo je C. 
G. Jung sicer razvijal v psi-
hoterapevtske namene, La-
inšček pa jo je sčasoma pre-
oblikoval v svoj ustvarjalni 
postopek. Kot pravi, mu je to 
omogočilo, da je med snova-
njem romana v sanjah veli-
ko časa preživel z očetom in 
mamo, ki sta seveda že po-
kojna. Na tak način se je dru-
žil tudi z mnogimi drugimi 
protagonisti romana, ki so 
zaznamovali njegovo mla-
dost. »Znašel sem se na ne-

kakšnih sprehajališčih za 
vračanje, kjer se mi je posto-
poma razkrivalo tudi veliko 
tistega, česar se doslej nisem 
spominjal ali pa sem morda 
potlačil. Tudi zato je roman 
Kurji pastir dobil podna-
slov Prva knjiga, saj name-
ravam napisati še Drugo in 
Tretjo,« še dodaja pisatelj. 
Roman Kurji pastir ni spo-
minska proza, ampak proza 
spomina, tistega najgloblje-
ga, ki se nam podi po podza-
vesti in ga je težko zbezati na 
plano, kaj šele s takim občut-
kom, kot to počne Feri Lain-
šček, ujeti na papir, še doda-
jajo v založbi. 

Najprej Kurji pastir
V romanu se Feri Lainšček vrača v svoje otroštvo.
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Maja Bertoncelj

Rateče – V četrtek se bo v 
Planici začel tekmovalni 
program svetovnega prven-
stva v poletih. Izvedbo v prvi 
vrsti narekuje covid-19, or-
ganizatorjem pa v zadnjih 
dneh skrbi povzroča še vre-
me: sneg in dež.

V dolini pod Poncami smo 
bili v soboto. Letalnico bra-
tov Gorišek je močil mo-
čan dež. »Trenutno so dela 
na sami letalnici ustavljena. 
Včeraj je bila že dokaj dob-
ro pripravljena, tako da tre-
nutno skrbimo predvsem 
za odvodnjavanje, da se ne 
bo nabralo preveč vode v sa-
mem izteku. Seveda nismo 
zadovoljni z razvojem vre-
menske situacije, verjamem 
pa, da ta ne bo vplivala na iz-
vedbo tekmovanja. Snega 
imamo dovolj, še celo pre-
več. Do danes smo ga z letal-
nice odstranili dobrih pet ti-
soč kubičnih metrov. V nas-
lednjih dneh nas čakajo še 
zaključna dela,« je pojasnil 
Tomaž Šušteršič, ki je prvič 
v vlogi generalnega sekretar-
ja OK Planica. Pred tem je 
bil v isti vlogi v OK Pokljuka.

Vsi se morajo testirati

Sobota je bila dan testiranj 
na covid-19, ki so jih morali 
opraviti tudi planiški delav-
ci. Odvzeli so blizu tristo bri-
sov. »Pri pripravi svetovnega 
prvenstva je eno glavnih vo-
dil covid-19. Skrb je seveda 
velika. Že s strani Mednaro-
dne smučarske zveze smo 
dobili osnovne usmeritve 
za organizacijo prizorišča. 
Vzpostavljena bo tako ime-
novana zelena cona, v kate-
ri bodo vsi tekmovalci s spre-
mljevalno ekipo. Še pred pri-
hodom morajo imeti negati-
ven izvid molekularnega te-
sta PCR, ki ni starejši od 48 
ur. Vse ostalo okrog letalni-
ce je siva cona, ki je polna 
tudi drugih, za tekmovanje 
nujno potrebnih oseb. Teh 
je več kot štiristo. Zanje smo 
uvedli testiranje s hitrimi 

antigenskimi testi. Mešanja 
med sivo in zeleno cono ne 
bo, razen v izrednih razme-
rah. Obe coni bosta varova-
ni, vsi v zeleni coni pa bodo 
od torka tudi prebivali v tako 
imenovani snežinki ali me-
hurčku. Testirati smo si-
cer začeli v četrtek med za-
poslenimi v hotelih Hit Al-
pinea, kjer bodo nastanjene 
tekmovalne ekipe,« je pojas-
nil dr. Robert Carotta, vodja 
zdravstvene službe, ki z eki-
po iz Splošne bolnišnice Je-
senice skrbi tudi za testira-
nja. V soboto so brise odvze-
li še slovenskim predska-
kalcem. Večina tekmoval-
cev je v Kranjsko Goro priš-
la včeraj s posebnim letom 
iz Rusije, kjer je bila zad-
nja postaja svetovnega poka-
la pred Planico. Z Brnika so 
jih najprej odpeljali na testi-
ranje v Splošno bolnišnico 
Jesenice, od tam pa naprej v 
hotel. »Kar se tiče organiza-
cije, je narejeno vse in še več, 
da Planica ne postane novo 
žarišče za covidne okužbe. 
Ne nazadnje je to prva mno-
žična prireditev na prostem 
v Sloveniji v času epidemije 
in bo vzorec za vse nadaljnje 
športne prireditve na pros-
tem,« je še povedal Carotta. 

Planica bo letos brez gle-
dalcev in tudi osebja bo 

manj. Najštevilnejša osta-
ja organizacijska ekipa, ki 
šteje okrog 440 ljudi. Šte-
vilni so t. i. Planičarji že 
vrsto let. Med njimi je 73-le-
tni Janez Brojan iz Mojstra-
ne. »V Planici sodelujem od 
leta 1964. To mi seveda ve-
liko pomeni. Bil sem tepta-
lec, okrog štirideset let zas-
tavonoša, sedaj sem zadol-
žen za radius. Včasih je bilo 
to zelo zahtevno delo, saj 
smo morali vse narediti na 
roke. Odkar so stroji, je laž-
je. Anekdot se je v vseh teh 
letih nabralo veliko. Veselje 
je bilo zame vedno največ-
je, ko so padali rekordi,« je 
pojasnil, medtem ko je ča-
kal na odvzem brisa. 

Igra luči, zvočna in 
vizualna kulisa

Letošnja Planica bo zago-
tovo v zgodovino zapisana 
kot posebna. Prvič bodo po-
leti decembra, prvič v Plani-
ci pod žarometi, prvič brez 
gledalcev ... »Letos bo Pla-
nica res edinstvena. Zača-
sna razsvetljava letalnice za-
radi nočnega tekmovanja 
in covid-19 sta tista dejavni-
ka, ki jo bosta po organiza-
cijski plati najbolj zaznamo-
vala,« pravi Šušteršič. Ne-
kaj dodatnih besed je name-
nil razsvetljavi: »Postavitev 

začasne razsvetljave je pred-
stavljala poseben izziv. To 
je projekt, ki je potekal že 
zadnjih nekaj mesecev in 
je tudi največji posamični 
strošek letošnjega proraču-
na. Strošek začasne razsvet-
ljave predstavlja okrog pet-
najst odstotkov vseh odhod-
kov v proračunu prireditve. 

Postavljenih je 220 žaro-
metov za belo svetlobo, po-
leg tega še okrog sto drugih 
luči. Načrtovana je virtualna 
kulisa, ki bo simulirala gle-
dalce in izpisovala navijaške 
parole, spodbude ... Tudi 
zvočni efekti bodo simulira-
li dogajanje v Planici v času, 
ko so tribune polne gledal-
cev. Skratka, poskušamo 

pričarati vzdušje, kot da je 
Planica takšna, kot smo je 
bili vajeni iz preteklih let, 
predvsem zaradi tega, da 
bodo ta občutek imeli tako 
tekmovalci kot tudi gledal-
ci pred televizijskimi ekra-
ni. To bo nekaj, česar v Pla-
nici in – upam si trditi – tudi 
v smučarskih skokih še nis-
mo videli. Letošnjo Planico 
bodo tako zaznamovali tudi 
igra luči, svetlobni efekti in 
uporaba laserske tehnolo-
gije. Verjamem, da bomo s 
tem omogočili tudi atraktiv-
ne televizijske prenose.« 

Da bo šla slika iz Plani-
ce v svet, bo skrbelo okrog 
145 ljudi, tako naše TV Slo-
venija kot iz tujine. Televi-
zija Slovenija bo svoj pla-
niški program začela jutri, 
ko bo ob 20. uri na spore-
du uvodna studijska oddaja, 
od četrtka do nedelje pa bos-
te v neposrednem prenosu 
lahko spremljali vse, kar se 
bo pomembnega dogajalo v 
dolini pod Poncami. Prven-
stvo bo na samem prizori-
šču spremljalo do osemde-

set akreditiranih predstav-
nikov medijev. Število je 
organizator moral omejiti. 
Vsi bodo ob prihodu mora-
li predložiti negativen izvid 
testiranja na novi koronavi-
rus in bodo del že omenje-
ne snežinke.

Grosa bo nasledil Dolhar

Na letošnjem prvenstvu 
bo zadnjič v vlogi vodje 
tekmovanja Jelko Gros, ki 
meni, da bo letalnica dob-
ro pripravljena in bo v ugo-
dnih razmerah s pravim za-
letom in dobro formo letal-
cev dovoljevala tudi polete 
do 250 metrov. V njegove 
čevlje bo že na marčevskem 
tekmovanju stopil domačin 
iz Rateč Aljoša Dolhar, nek-
danji smučarski skakalec, ki 
je s Planico povezan že celo 
svoje življenje. »Kot vsi os-
tali otroci iz vasi sem že od 
malega hodil v Planico tudi, 
ko ni bilo velikih tekmovanj. 
Navdušil sem se za skoke, ki 

so bili že družinska tradici-
ja. Ko sem zaključil tekmo-
valno kariero, sem se zelo 
hitro vključil v organizacij-
sko ekipo. Zavedam se, da 
bom že za marčevsko tek-
movanje stopil v velike če-
vlje. Biti vodja tekmovanja 
je odgovorna funkcija, po 
drugi strani pa sem zraven 
v različnih vlogah že okrog 
25 let. Imel sem dobre uči-
telje, možnost sodelovati s 
tremi vodji tekmovanj. Mis-
lim, da je to logično nadalje-
vanje. Na tem svetovnem pr-
venstvu bom še v vlogi po-
močnika vodje tekmovanja. 
Sodeloval bom pri odloča-
nju, predvsem reševal mo-
rebitne težave z vodji osta-
lih služb, tako da se bo lah-
ko vodja tekmovanja osre-
dotočil na sodelovanje v ži-
riji in na vodenje same tek-
me. Naša naloga je, da Pla-
nico izpeljemo na visoki rav-
ni, kot smo jo doslej. Čeprav 
ne bo gledalcev, bo vseeno 
zanimiva. Upam pa, da bo 
že marca, ko bodo na letalni-
ci tekme svetovnega pokala, 

vse tako, kot smo bili vajeni 
doslej,« je povedal Dolhar.

Navijanje iz dnevne sobe

Organizatorji ljubiteljem 
Planice sporočajo, da bo do-
lina pod Poncami ta konec 
tedna za obiskovalce zaprta 
in naj prvenstvo spremlja-
jo na televizijskih zaslonih, 
radijskih valovih ali na sple-
tnem portalu multimedij-
skega centra RTV Sloveni-
ja. Zavarovalnica Triglav pa 
bo omejenemu številu prija-
vljenih navijačev omogočila, 
da se bodo utripu svetovne-
ga prvenstva v smučarskih 
poletih v vseh štirih dneh 
lahko pridružili z uporabo 
mobilnih naprav, tablic ali 
računalnikov s kamerami, 
preko katerih bodo s pomoč-
jo orodja za oddaljena sreča-
nja v živo delili utrip navija-
nja iz svoje dnevne sobe. 

Tekmovalni spored se bo 
vse dni od četrtka do nedelje 
začel ob 16. uri.

Najprej na testiranje, nato na letalnico
Letošnje svetovno prvenstvo v poletih v Planici bo brez gledalcev. Tekmovanje si boste od četrtka do nedelje lahko ogledali v neposrednem prenosu. Prvič 
bodo poleti pod žarometi. Letošnjo Planico bodo tako zaznamovali tudi igra luči, svetlobni efekti in uporaba laserske tehnologije. »To bo nekaj, česar v 
Planici in – upam si trditi – tudi v smučarskih skokih še nismo videli,« pravi Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica.

V soboto so v Planici odvzeli blizu tristo brisov. / Foto: Gorazd Kavčič

Dolgoletni Planičar Janez 
Brojan iz Mojstrane 

Aljoša Dolhar, pomočnik 
vodje tekmovanja 

Tekmovanje bo pod žarometi. Postavljenih je 220 luči za 
belo svetlobo, poleg tega pa še okrog sto drugih luči. 

Dr. Robert Carotta, vodja 
zdravstvene službe 

Tomaž Šušteršič, generalni sekretar OK Planica, med 
prikazom svetlobnih efektov, ki bodo dali poseben čar. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski plavalni 
bazen je od petka do nede-
lje gostil kvalifikacijski tur-
nir evropskega pokala LEN. 
Polege domačinov, vaterpo-
listov AVK Triglav, so na 
njem moči merile še ekipe 
madžarskega OSC, srbske 
Crvene zvezde in francoske-
ga Noisyja. 

Turnir sta odprli moštvi 
OSC in Crvena zvezda, Ma-
džari pa so že na prvem sre-
čanju dokazali, da so prvi 
favoriti. Beograjčane so 
ugnali s kar 15 : 5. Na drugi 
petkovi tekmi sta moči po-
merili mlado moštvo Tri-
glava in francoski Noisy, 
domačini pa so izgubili z 
rezultatom 20 : 9. Po odlič-
ni prvi četrtini, ko je kape-
tan Jure Beton zaklenil vra-
ta Kranjčanov, so v nadalje-
vanju Francozi unovčili iz-
kušnje in zanesljivo zma-
gali.

V soboto je bil najprej na 
sporedu obračun med OSC 
in Noisyjem. Vaterpolisti iz 
Budimpešte so šele v zad-
njem delu dokončno zlomili 
odpor Francozov in zmagali 
z rezultatom 14 : 7. 

V večernem obračunu 
sta se nato pomerila še Tri-
glav in Crvena zvezda, Beog-
rajčani pa so bili boljši in sla-
vili z rezultatom 19 : 7. Tek-
ma je bila izenačena do sre-
dine druge četrtine, nato pa 

so srbski vaterpolisti razliko 
počasi povečevali. 

V nedeljo dopoldne so 
v bazen najprej skočili va-
terpolisti Crvene zvezde in 
Noisyja, ki so se pomerili 
za drugo mesto na turnirju 
in uvrstitev v osmino fina-
la. Ekipi sta prikazali najbolj 
izenačen dvoboj turnirja, s 
13 : 12 pa so se na koncu ve-
selili Beograjčani. 

Domači igralci so se za slo-
vo od turnirja pomerili še z 
najboljšim moštvom, ekipo 
madžarskega OSC, in pri-
čakovano izgubili z rezulta-
tom 21 : 5. 

Kljub trem porazom v Tri-
glavovi ekipi niso bili razo-
čarani, saj so odigrali dobre 

tekme, ki so jim prinesle 
predvsem veliko izkušenj. 
»Turnir je za nas nepozab-
na izkušnja in priprava na 
naslednje tekme. Hkrati 
smo tudi sami pokazali, da 
znamo igrati vaterpolo. Žal 
pa nasprotniki trenutno še 
izkoriščajo naše napake, to 
pa je nekaj, kar v prihodno-
sti moramo popraviti,« je po 
turnirju povedal igralec Tri-
glava Benjamin Popović.

»V upravi kluba smo sku-
paj s strokovnim vodstvom 
začrtali ambiciozne smer-
nice. Lani smo se odločili 
za igranje v Regionalni ligi, 
letos smo se odločili za tur-
nir evropskega pokala LEN. 
Upam, da bomo v naslednjih 

štirih letih prišli do kakovo-
stne ekipe, ki bo lahko igrala 
v evropski ligi ali ligi prvakov. 
To nam mora biti cilj,« je ob 
turnirju poudaril predsednik 
AVK Triglav Zmago Zadnik.

Gostje, ki so v Kranju si-
cer bivali v tako imenova-
nem mehurčku, so bili nad 
organizacijo tekmovanja 
navdušeni, prav tako pa tudi 
tehnični delegat turnirja in 
kranjski župan Matjaž Ra-
kovec, ki je organizatorjem 
čestital za uspeli dogodek, ki 
ob ambicioznih načrtih klu-
ba prav gotovo obeta, da na 
takšen ali podoben vaterpol-
ski dogodek v Kranju ne bo 
znova treba čakati več kot de-
set let.

V Kranju najboljši Madžari
Madžarska ekipa OSC je vaterpolski kvalifikacijski turnir, ki je od petka do nedelje potekal v Kranju, 
zaključila z zmago nad Triglavom in popolnim izkupičkom točk, v osmino finala pa je napredovala tudi 
Crvena zvezda. Domači vaterpolisti so ostali brez točk, a dobili veliko dragocenih izkušenj.

Vaterpolisti Triglava so tudi na tekmi proti Crveni zvezdi pokazali borbeno igro. 
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Domžale – Nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije so odi-
grali tekme 16. kroga. Domžalčani so gostili Koper in remizi-
rali z 1 : 1, potem ko so bili dolgo časa na dobri poti do tretje 
zaporedne zmage. Za domačine je v 21. minuti zadel Gregor 
Sikošek. Na lestvici vodi Maribor, Domžale so pete. V 17. kro-
gu bodo Domžalčani v nedeljo gostovali v Murski Soboti pri 
Muri. Še prej jih jutri čaka tekma z Bravom, če bo igrišče v 
Šiški dovoljevalo izvedbo tekme. 

Nogometaši Domžal doma do točke s Koprom

Komenda – Začela se je dobrodelna dražba podpisane pi-
kčaste majice in čelade Tadeja Pogačarja. Kolesar s Klanca pri 
Komendi je na letošnji Dirki po Franciji osvojil kar tri majice: 
rumeno, pikčasto in belo. Pikčasto, ki jo je prejel kot najboljši 
na najtežjih vzponih, bo delil s tistimi, ki se spopadajo z najtež-
jimi življenjskimi preizkušnjami. Tako kot čelado jo je podaril 
za dobrodelno dražbo, ki poteka na spletnem portalu Siol.net. 
Zaključila se bo 21. decembra, zbrana sredstva pa bodo na-
menjena društvu Junaki 3. nadstropja. Ponudbe lahko oddate 
na spletni strani Siol.net ali na e-naslov drazba@tsmedia.si.

Dobrodelna dražba Tadejeve majice in čelade 

Tadej Pogačar je pikčasto majico in čelado podaril za 
dobrodelno dražbo. Sredstva bodo podarili društvu Junaki 
3. nadstropja. / Foto: arhiv TSmedia

Jesenice, Kranj – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski 
hokejski ligi odigrali dve tekmi rednega dela. Obakrat so go-
stovali v Avstriji. V petek so igrali z ekipo EC Bregenzerwald. 
Tekma se je končala z rezultatom 4 : 1 (2 : 1, 2 : 0, 0 : 0) v 
korist domačinov. V nedeljo so se pomerili še z EHC Luste-
nau in zmagali z 0 : 3 (0 : 0, 0 : 1, 0 : 2). Na lestvici so tretji. 
V Mednarodni hokejski ligi so v soboto na Jesenicah palice 
prekrižali hokejisti HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior. Po 
podaljšku je zmagala Slavija Junior s 3 : 4 (2 : 0, 0 : 3, 1 : 0, 0 : 
1). Na lestvici vodi Triglav. HK MK Bled je proti HDK Maribor 
odigral tekmo državnega članskega prvenstva. Zmagovalca so 
določili kazenski streli, v katerih so bili uspešnejši Štajerci in 
zmagali s 4 : 5 (0 : 1, 2 : 2, 2 : 1, 0 : 0). Na lestvici vodi Olimpija.

Zmaga in poraz hokejistov Jesenic

Ljubljana – Konec novembra je potekala videokonferenčna 
skupščina Atletske zveze Slovenije, na kateri so odločali tudi o 
mestu predsednika. To funkcijo bo še naprej opravljal Roman 
Dobnikar, ki zvezo vodi od leta 2015. Dobil je 40 od 75 glasov, 
kar je pomenilo izvolitev že v prvem krogu. Za predsednika so 
se potegovali še trije kandidati: Klemen Boštjančič je dobil 24 
glasov, Peter Kukovica devet, Stojan Nikolić pa dva. Dobnikar 
bo novi mandat nastopil 15. januarja 2021. 

Roman Dobnikar ostaja predsednik atletske zveze

Topol – Slovenska tekačica Neja Kršinar s Topola (KGT Papež) 
je pretekli konec tedna nastopila na maratonu v Valencii. S 
časom 2;36:27 je izboljšala svoj osebni rekord in s tem do-
sežkom postala tretja najhitrejša slovenska maratonka vseh 
časov. Hitreje sta doslej tekli le državna rekorderka Helena 
Javornik (2;27:33) in Žana Jereb (2;35:57).

Kršinarjeva v Valencii postavila osebni rekord

Maja Bertoncelj

Kranj – Žan Kranjec tudi v 
letošnji sezoni kaže odlično 
pripravljenost. V soboto je 
na prvem veleslalomu v San-
ta Caterini v Italiji končal na 
drugem mestu. Za vsega 12 
stotink je zaostal za zmago-
valcem Hrvatom Filipom 
Zubčićem.

»Drugo mesto je odličen 
rezultat. Vesel sem, da sem 
znova na stopničkah. Prva 
vožnja je bila zelo dobra, saj 
sem čutil že na sami progi, 
da sem zelo hiter, v drugi vo-
žnji so se mi dogajale manj-
še napake, skušal sem se bo-
riti od starta do cilja, uspe-
lo mi je dokaj dobro, ven-
dar sem z manjšimi napaka-
mi izgubil ravno tisto, kar je 
bilo potrebno za zmago. Za-
gotovo je lepo biti v vodstvu 
po prvi vožnji, ker veš, da 

si hiter, a hkrati se je treba 
zavedati, da to še ne pome-
ni prav dosti. V drugi vožnji 
se lahko marsikaj spreme-
ni in startati je treba z misel-
nostjo, kot da še nisi nič na-
redil,« je po drugem mestu 
razmišljal alpski smučar iz 
Bukovice pri Vodicah. Tre-
ner Klemen Bergant je imel 
kljub odlični uvrstitvi nekaj 
grenkega priokusa. »Žan je 
še vedno v fazi razvoja, kar se 
tiče zmag in najvišjih rezul-
tatov. Upam, da pride čim 
prej na okus in da drugim 
ne bo več puščal niti drobti-
nic,« je dejal.

Včeraj je bil v Santa Cateri-
ni še en veleslalom, ki so ga 
zaradi slabega vremena pre-
stavili iz nedelje. Kranjcu se 
ni izšlo po načrtih, saj je kon-
čal na 19. mestu. Naslednji 
veleslalom bo 20. decembra 
v Alta Badii v Italiji.

Kranjec v igri stotink blizu zmagi
Žan Kranjec je na prvem veleslalomu v Santa Caterini osvojil drugo mesto.

Žan Kranjec se je veselil nove uvrstitve na stopničke za 
zmagovalce. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Kaj bo letos z darili?
Prvo zaskrbljenost zaradi 

zaprtih trgovskih centrov je 
kmalu nadomestilo navdu-
šeno spoznanje, da mi letos 
ne bo treba zapravljati mu-
čnih ur v natrpanih trgovi-
nah, kjer se na koncu ved-
no pustim prepričati v na-
kup kakšne bedarije, ki kot 
rezultat nepremišljenih od-
ločitev obleži nekje v kotu, 
pozabljena in odvečna. Od-
ločila sem se, da bodo tok-
rat darila za prijatelje malo 
bolj osebna in preprosta, s 
pridihom domačnosti. Da 
bi lahko zamisel realizira-
la tako, kot se podobi, sem 
v akcijo brez pardona pok-
licala še brata in skupaj sva 
na megleno jutro v puhov-
kah, toplih rokavicah in 
zimskih čevljih, a vseeno 
premražena do kosti, po 
gozdu nabirala še zadnje 
storžke in smrekove vejice, 

ki bodo krasili praznična 
presenečenja. 

Spektakularen zače-
tek decembra je poleg pre-
davanj precej prostih dni 
in z lučkami okrašenega 
mestnega jedra Kranja pod-
krepil še prvi sneg – in tako 
je bilo vse kot naročeno, da 
se naša kuhinja spremeni v 
praznično delavnico. Na je-
dilno mizo so z vseh mogo-
čih koncev in krajev počasi 
romali kozarci za vlaganje, 
svetleče perle, na pol pora-
bljeni zavijalni trakovi, di-
šeče svečke, zlate in srebr-
ne bleščice, takšne in dru-
gačne vrvice in stare bun-
kice, predale pa sem oro-
pala še zadnjih, po mami-
nem mnenju dobro skri-
tih in vedno nepogrešljivih 
zalog pisanih trakov in bla-
ga. Na prvi decembrski dan 
sem tako sedela za svojim 

prenosnikom, a sem znan-
stvene članke tokrat raje za-
menjala s fotografijami ino-
vativnih prazničnih daril, ki 
jih lahko naredim kar doma 
ali kot pravijo Američani 
»DIY« (do it yourself oziro-
ma sam svoj mojster).

Najprej je svoje mesto na 
kozarčku našel rjav svilen 
trak, ki sem ga previdno na-
motala okrog navoja, čezenj 
pa sem v dveh zankah zave-
zala še vrvico iz jute, naredi-
la pentljo in na njene konce 
nalepila posrebrene storžke. 
Tik pod pentljo sta si svoje 
mesto priborili še dve smre-
kovi vejici, božično noto pa 
je lončku za svečo dodala 
še majhna svetleča perla, ki 
sem jo namestila med obe 
veji. Nato sem z lepilom po 
zunanjem delu stekla na-
trosila majhne pike in jih 
posula s soljo, ki je tako na 

svečniku ustvarila sneženo 
idilo, na koncu pa sem v not-
ranjost nasula drobno miv-
ko in na vrh postavila diše-
čo svečko z vonjem vanilje. 

Ure so med popoldan-
skim ustvarjanjem mine-
vale prehitro, z njimi pa so 
se na naši okenski polici 
počasi vrstili tudi prisrčni 

svečniki, ki bodo v nasled-
njih dneh odposlani skupaj 
s slastnimi domačimi piško-
ti. V mislih se mi podijo tudi 
ideje o izdelovanju voščilnic, 
doma pa sem ta konec tedna 
že napovedala peko čokola-
dnih razpokančkov, linških 
piškotov in babičinih oreho-
vih rogljičkov.

Prisrčni svečniki in okraski za božično drevesce

Jelena Justin

Naša današnja tura bo v 
spodnjem delu potekala po 
markirani poti, ki pelje na 
Kozji vrh, nato se bomo od-
cepili na neoznačeno pot, 
obiskali Turne in Licjano-
vec ter dosegli najvišjo točko 
dneva, Mali Grintovec, 1813 
m n. m. Zapeljemo se pro-
ti Jezerskemu, kjer za gostiš-
čem Kanonir zavijemo levo, 
v smeri Podstoržiča. Pelje-
mo slab kilometer, ko se levo 
odcepi strma cesta in kjer 
se začne markirana pot na 
Kozji vrh. Predlagam, da ob 
cesti na primernem mestu 

parkiramo. Vzpon začne-
mo po precej strmi cesti, ki 
nas po približno 20 minu-
tah pripelje do pašnikov, 
kjer zavijemo desno na ko-
lovoz, ki nas pripelje v gozd. 
Na razpotjih sledimo mar-
kacijam za Kozji vrh. Kolo-
voz se spremeni v planinsko 
pot, ki se začne strmo dvigo-
vati. Prečimo tudi več grap, 
od katerih je ena posebej 
sitna. Previdno. Ko se bliža-
mo pečinam Kozjega vrha, 
se strmo v okljukih povzpne-
mo na manjše gozdno sedlo 
med Kozjim vrhom na levi 
in Turni na desni strani. Od 
tod naprej pa do vrha Malega 

Grintovca bomo hodili v sve-
tu brez markacij. Na sed-
lu zavijemo desno, kmalu 
zagledamo manjšega moži-
ca in stezico. Bodimo pozor-
ni tudi na dele stare žičnate 
ograje, ki je na tleh. Stezica 
vodi ob Turnih in na razce-
pu zavijmo desno na stezi-
co, ki pelje do vrha Turnov. 
Vrnemo se nazaj na prečno 
stezico in dosežemo manjše 
sedlo, kjer bomo morda opa-
zili mejni kamen med Koro-
ško in Kranjsko. Nadaljuje-
mo po levem, novejšem ko-
lovozu. Na točki, kjer se ko-
lovoz še bolj spušča, zavije-
mo desno na stezico, ki sledi 

grebenu. Možic stoji ob dre-
vesu. Steza je lepo vidna in 
lepo sledljiva. Sledimo ji do 
mesta, kjer začne zavijati na 
levo stran grebena, in gre-
mo tu direktno po grebenu 
navzgor. Če zgrešimo mes-
to, bomo videli, da se stezi-
ca na levi hitro izgubi. Str-
mo se vzpenjamo in kar na-
enkrat se spet pojavi stezi-
ca. Vzpnemo se po rahlo iz-
postavljenem skoku. Nato 
sledi pas ruševja, ki nas pri-
pelje do razgledišča, s kate-
rega se odpre nedrje Kočne. 
Pred nami je dobro viden del 

poti, ki nas še čaka. Pot je iz-
sekana, ponekod malce iz-
postavljena, ki nas pripelje 
do gozda in nato do visokih 
trav. Tukaj se steza hitro iz-
gubi. Zavijemo levo navzgor 
in nadaljujemo po strmem 
travnatem pobočju. Na turo 
nikar po dežju, ker je velika 
nevarnost zdrsa! Višje po-
novno dosežemo stezico, ki 
ji sledimo v desno. Sledi pas 
ruševja, prečenje dveh grap, 
nato pa malce daljši pas ru-
ševja, ki pa pri prehodu ne 
povzroča težav. Vzpon skozi 
ruševje je dokaj strm, in ko 
dosežemo vrh z možicem, 
smo na Licjanovcu, ki je izje-
mno razgleden. Pogled zna-
nega grebena od Srednje-
ga vrha, Malega Grintovca 
do Storžiča pokaže povsem 
drugo sliko. 

Z Licjanovca sledimo ste-
zici proti jugu. Rahel spust 
nas pripelje na pobočje Ma-
lega Grintovca. Vzpon pote-
ka skozi pas ruševja in po-
nekod precej po robu, kjer je 
potrebna še posebna pazlji-
vost, da nas veje ne sklatijo, 
ker bi nam vzele ravnotež-
je. Dosežemo vrh Malega 
Grintovca. Storžič imamo 

na dosegu roke, pred nami 
in pod nami je Bašeljski 
vrh. Sestopimo na Ma-
čensko sedlo po markira-
ni poti, kjer se desno odce-
pi steza do vrha Bašeljskega 
vrha, s katerega sestopimo 
na Bašeljsko sedlo. S sedla 
zavijemo desno navzdol v 
smeri Jekarice. Strm sestop 
po kamniti poti v zgornjem 
delu nas pripelje v gozd, 
kjer se pot strmo spušča. 
Dosežemo Praprotnikovo 
kočo, nato pa nas čaka še 
strm spust skozi gozd, kjer 
je na naši desni strani po-
tok Reka. Ko dosežemo ces-
to, nas do našega jeklenega 
konjička čaka še približno 
šest kilometrov ceste, edi-
no če si turo zamislimo lo-
gistično olajšano z dvema 
avtomobiloma. Če vam ne-
označene poti niso blizu oz. 
če imate slabo orientacijo, 
se opisane poti ne lotevaj-
te! In nikar se je ne lotevajte 
pozimi oz. v snegu!

Nadmorska višina: 1813 m
Višinska razlika: 1500 m
Trajanje: 8–9 ur
Zahtevnost:  
(orientacija)

Planinski izlet: Turni (1432 m n. m.)–Licjanovec (1733 m n. m.)–Mali 
Grintovec (1813 m n. m.)–Bašeljski vrh (1744 m n. m.)

S severne strani na 
znani greben
Slej ko prej se v hribih naveličaš gneče in številnih ljudi. Takrat začneš iskati 
manj znane, neobljudene, neoznačene poti in brezpotja. Nujna je dobra 
orientacija, sposobnost opazovanja in videnja poti, tudi tam, kjer je ni.

Kočna v vsej svoji mogočnosti z razgledišča / Foto: Jelena Justin

Vrh Licjanovca označuje možic. / Foto: Jelena Justin Storžič z Malega Grintovca / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Kot ugotavljajo v 
zbornici, so se odkupne 
cene govejega mesa zniža-
le že aprila, a se potlej niso 
zvišale. Znižale so se sicer 
tudi na evropskem trgu, 
vendar ne tako močno kot v 
Sloveniji. Cena klavnih tru-
pov bikov, starih od 12 do 
24 mesecev, je spomladi v 
Sloveniji upadla s 341 na 
manj kot 300 evrov za sto 
kilogramov, zdaj je cena 

nekaj več kot 312 evrov, 
medtem ko v Evropski uniji 
znaša povprečje skoraj 354 
evrov za sto kilogramov. 
Slovenski biki imajo torej 
kar za 42 evrov nižjo ceno 
od evropskega povprečja. V 
zbornici so tudi zaskrblje-
ni, ker v Sloveniji v zadnjih 
dveh tednih narašča za-
kol krav in telic; sprašuje-
jo pa se tudi, zakaj so se ob 
znižanju odkupnih cen za 
kmeta zvišale cene mesa v 
maloprodaji. 

Podobno kot v govedoreji 
je tudi pri reji prašičev. Od-
kupne cene prašičev se zni-
žujejo, novembra je cena za 
E-razred znašala nekaj manj 
kot 148 evrov za sto kilogra-
mov, v enakem lanskem me-
secu je presegala 199 evrov. 
»Trenutne cene odražajo 
razmere s prašičjim mesom 
v Evropski uniji, kjer je za-
radi pojava afriške prašičje 
kuge prišlo do prepovedi iz-
voza mesa v nekatere drža-
ve, posledica tega so presež-
ki mesa in padanje odkup-
nih cen,« ugotavljajo v zbor-
nici in dodajajo, da se bo pa-
danje cen še nadaljevalo, 
če presežkov ne bo možno 

umakniti z evropskega trga.
Kakšna so v takšnih raz-

merah pričakovanja zborni-
ce oziroma njenih članov? 
Kot je povedal predsednik 
zbornice Roman Žveglič, od 
živilske industrije pričaku-
jejo, da bo s kupci takoj za-
čela pogajanja o cenah, s ka-
terimi bi kmetje pokrili vsaj 
stroške prireje (lastna cena). 
Trgovce prosijo, da pred-
nostno odkupujejo sloven-
ske kmetijske pridelke in ži-
vilske izdelke in da naj so-
razmerno temu zmanjša-
jo uvoz. Od države pričaku-
jejo, da pomaga sektorjem 
v težavah, analizira struktu-
ro cene v prehranski verigi 

za zadnjih sedem mesecev 
in poostri nadzor nad ozna-
čevanjem mesa. Od varuha 
v verigi preskrbe s hrano pa 
pričakujejo preverjanje mo-
rebitnih nepoštenih praks v 
mesni verigi.

Kmetje so zaradi takšnih 
razmer na trgu vse bolj obu-
pani, najtežje je tistim, ki 
se preživljajo zgolj s kme-
tovanjem in ki za pokriva-
nje sprotnih stroškov naje-
majo posojila. »Na zborni-
ci jih mirimo, saj upamo, da 
bomo skupaj z ostalimi de-
ležniki našli ustrezne rešit-
ve. Se pa bojimo, kaj bo sle-
dilo, če nam to ne uspe,« je 
zaključil Žveglič.

Kmetje obupujejo zaradi cen
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) opozarjajo na vse bolj obupno stanje v skoraj vseh 
kmetijskih dejavnostih, še zlasti v govedoreji in prašičereji.

Zbornica opozarja na nizke odkupne cene goved.

Člani Sveta KGZS iz 
vrst Društva SKZ – 
Slovenske kmečke 
zveze in še nekateri 
drugi svetniki zahtevajo 
zaradi alarmantnih 
razmer v več kmetijskih 
dejavnostih sklic izredne 
seje sveta.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Včeraj, v ponedeljek, 
se je končala dvotedenska 
javna obravnava sprememb 
in dopolnitev zakona o kme-
tijstvu. Večina sprememb je 
že bila v javni obravnavi, ki 
se je končala 11. avgusta letos, 
nove pa so spremembe glede 
plačilnih rokov za hitro po-
kvarljive in druge kmetijske 
in živilske izdelke, nedovolje-
nih ravnanj v verigi preskrbe 
s hrano in delovanja varuha 
odnosov v prehranski verigi. 
Ministrstvo je zaradi neuskla-
jenosti iz zakonskega predlo-
ga izključilo definicijo kmeta 
in kmetijskega gospodarstva 
in bo za vse sprejemljivo reši-
tev poskušalo uskladiti v na-
daljevanju postopka. 

Poglejmo nekatere pre-
dlagane zakonske rešitve! 

Ker kmetijsko ministrstvo 
ni strokovno usposoblje-
no za spremljanje bilance 
organske snovi in hranil v 
kmetijskih tleh, kar je osno-
va za oceno emisij in toplo-
grednih plinov, bo za izvaja-
nje te naloge podelilo javno 

pooblastilo. Zakon vzpostav-
lja sistematično spremljanje 
stanja kmetijskih tal in gno-
jenja, ureja uporabo ostan-
kov kmetijske pridelave in 
predelave ter uvaja znak CE 
za sredstva za gnojenje. Po 
novem bo kmetija lahko 

neposredno prodajala potro-
šniku samo pridelke, pridela-
ne na kmetiji, s tem bodo pre-
prečili goljufije in lahko bolj 
učinkovito nadzorovali tovr-
stno prodajo. Da bi pri izva-
janju ukrepov kmetijske po-
litike poenostavili admini-
strativne postopke, predlaga-
jo za pašne in agrarne skup-
nosti uvedbo davčnih številk. 
Plačilni roki za hitro pokvar-
ljive kmetijske in živilske iz-
delke naj bi bili največ tride-
set dni. Varuh odnosov v ve-
rigi preskrbe s hrano bo mo-
ral na vsake tri mesece prip-
ravljati poročila glede nepoš-
tenih poslovnih praks. Z za-
konom naj bi tudi uskladili 
izvajanje javnih služb v kme-
tijstvu, uvedli nekatere nove 
evidence in uveljavili novo 
uredbo Evropske unije o eko-
loškem kmetovanju. 

V prodajo le pridelki s kmetije
Po predlaganih spremembah zakona o kmetijstvu bo kmetija lahko neposredno prodajala potrošniku 
samo pridelke, pridelane na kmetiji, s čimer naj bi preprečili goljufije in učinkovitejše nadzorovali 
tovrstno prodajo.

S spremembo zakona o kmetijstvu naj bi tudi preprečili 
goljufije pri prodaji kmetijskih pridelkov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no obvešča ekološke pride-
lovalce, da bodo zaključene 
petletne obveznosti predvi-
doma lahko podaljšali še za 
eno leto, to je za leto 2021, 
čeprav evropska zakono-
daja, ki bi urejala izvajanje 
tega ukrepa pri prehodu iz 
obstoječega v novo obdob-
je programa razvoja podeže-
lja, še ni sprejeta; v ekološko 
kmetovanje pa se sicer lahko 

vključijo tudi nove kmetije. 
Da bodo ekološki pridelo-
valci in predelovalci tudi pri-
hodnje leto lahko prejema-
li finančno podporo, se mo-
rajo za vključitev v ukrep ali 
za obnovo prijave najkasne-
je do 31. decembra letos pri-
javiti pri eni izmed poobla-
ščenih organizacij za kon-
trolo in certificiranje kme-
tijskih pridelkov in živil. Se-
znam teh organizacij je ob-
javljen na spletni strani mi-
nistrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.  

Kmetije spodbujajo k 
ekološkemu kmetovanju

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
ob koncu februarja objavilo tri javne razpise o finančni po-
moči društvom, zvezam, združenjem in sindikatu kmetov 
za njihovo delovanje, za prenos znanja in obveščanje na po-
dročju predelave in podeželja ter pri organizaciji strokovnih 
in jubilejnih dogodkov. Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja jim je na podlagi vlog izplačala 284.674 evrov, od 
tega v zadnjih dneh novembra 178.983 evrov. S tem je za letos 
podporo nevladnim organizacijam zaključila.

Finančna podpora nevladnim organizacijam

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmetje, ki pri varstvu 
rastlin uporabljajo fitofar-
macevtska sredstva, se mo-
rajo za uporabo teh sredstev 
udeležiti usposabljanja. Na 
podlagi uspešno opravlje-
nega preizkusa usposoblje-
nosti pridobijo izkaznico, ki 
je veljavna pet let. Če želijo 
njeno veljavnost podaljšati, 
se morajo v enem letu pred 
potekom veljavnosti udele-
žiti obnovitvenega usposa-
bljanja. V oddelku za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
Kranj so že načrtovali uspo-
sabljanje pridelovalcev za 
podaljšanje veljavnosti po-
trdil, vendar jim je to pre-
prečila epidemija covida-19. 

Država je zagato rešila tako, 
da je s petim paketom ukre-
pov za omejitev širjenja vi-
rusa in ublažitev posledic 
veljavnost potrdil, ki so po-
tekla v času epidemije, po-
daljšala za pol leta od poteka 
veljavnosti oziroma še dlje, 
če v tem času ne bo mož-
no izvesti usposabljanja. V 
času epidemije je možno iz-
vajati le spletno usposablja-
nje na daljavo. V Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj 
bodo takšno izobraževanje 
izvedli januarja, prijave za 
to sprejemajo na telefonski 
številki 04 280 46 32 (Marija 
Kalan) ali na e-naslov mari-
ja.kalan@kr.kgzs.si. Uspo-
sabljanja na klasičen način 
bodo začeli potlej, ko bodo 
to dovoljevale razmere. 

Za pol leta podaljšali 
veljavnost potrdil

Cveto Zaplotnik

Kranj – Šesti paket inter-
ventnih ukrepov za ublaži-
tev posledic epidemije pred-
videva finančno nadomesti-
lo za kmetijske dejavnosti, ki 
so zaradi epidemije utrpele 
najmanj 30-odstotni izpad 
prihodkov. Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije je 
pozvala ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, da med dejavnosti, ki so 
se zaradi tega znašle v kri-
zi, uvrsti tudi sektor zele-
njave in mu s tem omogo-
či pridobitev nadomestila. V 
zbornici pojasnjujejo, da se 

je sektor zelenjave znašel v 
krizi predvsem zaradi zapr-
tja gostinskih obratov in jav-
nih zavodov, tudi v krizi se 
nadaljuje uvoz zelenjave, 
upadla pa je tudi prodaja ze-
lenjave na domačem dvori-
šču, saj omejitve pri preha-
janju občinskih meja odvra-
čajo kupce od nakupov. »Po-
moči, ki so trenutno na voljo 
za kmetijstvo, sektorju zele-
njave večinoma niso dosto-
pne,« ugotavljajo v zbornici 
in poudarjajo, da to še pose-
bej velja za pridelovanje ze-
lenjave na manjših in sre-
dnje velikih kmetijskih go-
spodarstvih.

Tudi zelenjadarji v krizi
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Simon Šubic

Jamnik – V nedeljskem moč-
nem deževju je ponekod po 
Gorenjskem voda zastajala na 
cestah in poplavljala kleti, pri 
Jamniku pa se je na cesto Kro-
pa–Dražgoše utrgal zemeljski 
plaz, o čemer so obvestili 
vzdrževalca ceste Gorenjsko 
gradbeno družbo (GGD). 

Plaz se je na cesto Kropa–
Dražgoše pri Jamniku utr-
gal v nedeljo zgodaj popol-
dne, zato so morali cesto 
zapreti za ves promet. Vče-
raj dopoldan so ga delav-
ci GGD-ja začeli odstranje-
vati. Vodja vzdrževanja cest 
v GGD-ju Damijan Pesto-
tnik je ob začetku del za Go-
renjski glas napovedal, da 
ga bodo odstranili do večera, 

tedaj naj bi predvidoma ces-
to spet odprli za promet.

Na Mestni občini Kranj 
(MOK) so razložili, da je na 
cesto zdrselo med 50 in 70 
kubiki zemlje, pristojne dr-
žavne institucije pa bodo 
po geološki oceni določile, 
kakšna bo sanacija odlom-
ljene brežine. Pred osmi-
mi leti je sicer v bližini tega 
območja zemeljski plaz od-
trgal del ceste, popolna za-
pora in sanacija pa je traja-
la štiri mesece. »Gre za ob-
močje zemljišč, ki ob moč-
nem deževju polzijo in tudi 
tokrat je zemljina splazila iz 
strme brežine, ker je podtal-
nica izprala ležišče (stičišče 
med trdo in mehko zemlji-
no). Odstranitev materiala 
s ceste bo zgolj kratkoročna 

rešitev, na tej lokaciji pa je v 
prvi vrsti potrebno zagotovi-
ti varnost. Pri Direkciji Re-
publike Slovenije za infra-
strukturo bodo po geoloških 
raziskavah oziroma mnenju 
sodnega izvedenca za geolo-
gijo preučili možnosti izved-
be sanacije in zaščite breži-
ne,« so pojasnili v MOK. V 
neposredni bližini plazu in 
zasutega cestišča ni stano-
vanjskih hiš, v času cestne 
zapore imajo prebivalci Sel-
ške doline in tukajšnjega ob-
močja za prehod iz kranjske 
v radovljiško občino na vo-
ljo drugo – sicer daljšo – pot 
skozi vasi Podblica, Nemilje 
in Njivica, so še dodali.

Delavci GGD-ja so v ne-
deljskem deževju posredo-
vali tudi na Studenem, kjer 

se je zgodaj popoldne hudo-
urnik pričel razlivati čez re-
gionalno cesto Škofja Loka–
Železniki. V Dvorski vasi v 
občini Radovljica pa je voda 
iz potoka tekla v klet hote-
la Lambergh. Posredovali 
so lokalni gasilci, ki so pre-
usmerili tok vode in iz kle-
ti izčrpali manjšo količino 

vode. Meteorna voda je pred-
vsem na območju Kranjske 
Gore (Dovje, Mojstrana) in 
Radovljice (Spodnji Otok, 
Dvorska vas) zalivala tudi 
kleti stanovanjskih objek-
tov. 

Večje težave so predvče-
rajšnjim nastajale tudi na 
nekaterih cestah, s katerih 

ni odtekala voda. Policij-
ska uprava Kranj je poroča-
la o takšnih težavah na loka-
cijah Podvin, Topolino pro-
ti Kranjski Gori in Bohinj-
ska Bela pri mostu. Naj opo-
zorimo, da je cesta čez pre-
laz Vršič zaradi zimskih raz-
mer še vedno zaprta za ves 
promet.

Plaz včeraj odstranili
Miklavževo deževje, ki je bilo posebno močno v zahodnem delu Slovenije, in 
taljenje snega zaradi otoplitve ozračja sta v nedeljo precej težav povzročila 
tudi na Gorenjskem.

Plaz pri Jamniku so delavci Gorenjske gradbene družbe včeraj odstranili. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti 
bodo do konca leta v okviru 
nacionalne preventivne ak-
cije, ki se je – kot smo že na-
povedali – pod koordinacijo 
Agencije za varnost prome-
ta (AVP) začela včeraj, izva-
jali poostrene nadzore psi-
hofizičnega stanja voznikov, 
v katerih bodo preverjali vo-
žnjo pod vplivom alkohola 
in izvajali preizkuse s sred-
stvi za hitro ugotavljanje pri-
sotnosti drog v organizmu. 
V okviru akcije, ki poteka v 
sodelovanju z ministrstvom 
za zdravje, bodo voznikom, 
ki bodo napihali 0,0, izroči-
li vstopnico za tradicionalni 
koncert Slovenija piha 0,0. 

V prvih enajstih mese-
cih letošnjega leta je polici-
ja ugotovila 11.277 kršitev s 
področja alkohola, v enakem 
obdobju lani pa 12.358. Od-
rejenih je bilo 315.784 alko-
testov (lani 384.136), od ka-
terih je bilo 10.934 pozitiv-
nih (11.914), 311 pa je bilo 
odklonjenih (306). Policisti 
so odredili tudi 1.520 stro-
kovnih pregledov za droge 
(1.501), od katerih je bilo 235 
pozitivnih (265), 929 (871) 
oseb pa je strokovni pregled 
odklonilo.

AVP poudarja, da pomeni 
vožnja pod vplivom alkohola 
neodgovorno izpostavljanje 
sebe in drugih tveganjem 
za najhujše posledice. Alko-
holizirani vozniki so sicer 
do 26. novembra povzročili 

1.256 prometnih nesreč, kar 
je deset odstotkov manj kot 
v primerljivem obdobju lani, 
a AVP ob tem poudarja, da 
je bilo ob ukrepih za zajezi-
tev epidemije covida-19 na 
cestah precej manj prome-
ta kot sicer. V tem obdobju 
je bilo vseh smrtnih žrtev v 
prometu 81, od tega je zara-
di alkoholiziranega povzro-
čitelja življenje izgubilo kar 
26 oseb, poleg vinjenosti pa 
sta bila najpogostejša vzro-
ka teh smrtnih prometnih 
nesreč še neprilagojena hit-
rost in nepravilna stran ozi-
roma smer vožnje. Največ 
smrtnih nesreč (enajst umr-
lih) so povzročile osebe pod 
vplivom alkohola v staros-
ti 45–64 let, sledita skupini 
povzročiteljev v starosti 18–
24 let in 25–34 let, ki so odgo-
vorni za deset preminulih. 

Pri 1,5 promila alkohola v 
krvi se tveganje za prome-
tno nesrečo poveča za kar 
22-krat, opozarja agencija. 
Povprečna stopnja alkoholi-
ziranosti povzročiteljev pro-
metnih nesreč s smrtnim 
izidom v letošnjem letu zna-
ša 1,4 promila. V primer-
javi z lanskim letom se je 
povprečna stopnja znižala, 
lani je znašala 1,57 promila. 
Povzročitelj smrtne prome-
tne nesreče z najvišjo stop-
njo alkohola je imel 2,72 
promila, šlo je za kolesar-
ja. Letošnji »rekorder« med 
vsemi povzročitelji prome-
tnih nesreč je imel kar 3,59 
promila. Med vsemi, ki so 

opravili preizkus alkoholi-
ziranosti z izdihanim zra-
kom, pa je bila najvišja iz-
merjena vrednost 2,18 mili-
grama v litru izdihanega zra-
ka, kar je približno 4,6 pro-
mila. Najstarejši alkoholizi-
rani povzročitelj prometne 
nesreče s smrtnim izidom je 
imel 65 let (lani 72 let), naj-
mlajši pa 17 let (lani le 15 let). 
Oba sta bila mopedista, no-
beden od njiju ni uporabljal 
zaščitne čelade. 

Povzročitelji pod vplivom 
drog in drugih psihoaktiv-
nih snovi so povzročili 55 
prometnih nesreč (lani 74), 
od tega šest smrtnih, v ka-
terih je umrlo sedem oseb 
(lani osem), od tega je bil en 
povzročitelj tudi pod vpli-
vom alkohola. Hudo teles-
no poškodovanih je bilo 14 
udeležencev (lani 24), lažje 
telesno poškodovanih pa 39 
udeležencev (lani 50).

Največ vinjenih povzro-
čiteljev smrtnih prometnih 
nesreč je bilo letos med voz-
niki osebnih vozil in motor-
jev, ki so povzročili kar 22 
smrtnih prometnih nesreč. 
Dve smrtni prometni nesre-
či so povzročili kolesarji, po 
eno pa voznik tovornega vo-
zila in voznik traktorja. 

Agencija za varnost pro-
meta in partnerji v tokratni 
akciji opozarjajo: »Vsakdo 
je odgovoren za svoja deja-
nja in odnos do drugih. Tudi 
v prometu, kjer egoizem in 
objestnost nimata kaj iska-
ti. Pozivov za odgovorno vo-
žnjo ni nikdar preveč. Bo-
dite odgovorni, vozite trez-
ni!« Tokratno akcijo sprem-
ljajo tudi kratka osebna spo-
ročila, s katerimi reševalci, 
zdravniki, policisti in gasil-
ci na spletnih omrežjih jav-
nost pozivajo k ničelni tole-
ranci do alkohola v prometu.

Nadzori bodo do konca leta
Do konca leta obstaja večja možnost, da vas policisti ob kontroli povabijo na preizkus alkoholiziranosti. 
Povsem treznim voznikom bodo poklonili vstopnico za tradicionalni koncert Slovenija piha 0,0. 

Policisti bodo poostrene nadzore psihofizičnega stanja 
voznikov izvajali do 31. decembra. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški policisti 
so minuli konec tedna opra-
vili intervencijo zaradi hru-
pa v enem izmed stanovanj 
v Kamniku ter 42-letnemu 
kršitelju, ki je tudi v prete-
klosti že večkrat preglasno 
predvajal glasbo, zasegli vse 
avdio in video naprave. 

Na Policijski postaji Ka-
mnik so razložili, da se krši-
telj ob prihodu policistov 
vnovič ni odzval na njihovo 
zvonjenje in trkanje na vra-
ta stanovanja, iz katerega 
sta se slišala nerazumljivo 
vpitje in še glasnejša glasba. 
Ker na kraju ni bilo mogo-
če vzpostaviti javnega reda, 
so policisti še istega dne na 
podlagi pridobljene odredbe 
sodišča vstopili v stanovanje 
in opravili hišno preiskavo. 

V njej so zasegli vso tehnič-
no opremo za predvajanje 
glasbe in zvoka, ki je povzro-
čala motenje nočnega miru 
in počitka preostalih obča-
nov v stanovanjskem bloku. 

Po podatkih Policijske 
uprave Ljubljana so kam-
niški policisti pri hišni pre-
iskavi kršitelju zasegli de-
vetnajst kosov avdio in vi-
deo naprav. Ker je Kamni-
čan tudi med hišno preiska-
vo nadaljeval kršenje jav-
nega reda in miru, so mu 
najprej izdali plačilni nalog, 
kasneje pa so mu odredili še 
pridržanje, zoper njega pa 
bodo podali obdolžilni pred-
log na sodišče. V Kamniča-
novem stanovanju je bil te-
daj tudi 35-letni moški, ki so 
mu izdali plačilni nalog za-
radi kršitve odloka o preha-
janju občinske meje. 

Policisti poskrbeli, da ne 
bo več zbujal sosedov

Kranj – Policisti so v zadnjih dneh dvakrat prevzeli denar, ki sta 
ga poštena najditelja našla na bankomatih v Šenčurju in Rado-
vljici. Kranjski policisti so od poštenega občana prevzeli tudi 
žensko denarnico z več kot sedemsto evri gotovine. Denarnico 
so lastnici, ki jo je pozabila ali izgubila v trgovini, že vrnili. 

Policistom prinesli najden denar in denarnico 

Simon Šubic

Radovljica – V nedeljo zvečer 
se je v Radovljici zgodil rop. 
Storilec je okoli osme ure 
zvečer pozvonil pri oškodo-
vancu. Ko je ta odprl vrata, ga 
je porinil v notranjost stano-
vanja in pregledal prostore. 

V dejanju je bila poleg oško-
dovanca poškodovana še ena 
oseba, so pojasnili na polici-
ji. Storilec je bil oblečen v mo-
der delovni kombinezon, čez 
obraz je imel masko, bil je viš-
je rasti in močnejše postave. 
Kriminalisti še preverjajo, kaj 
je bilo odtujeno.

Ropar pozvonil pri vratih



Alenka Brun

Janez Marn z Mirne 
je veseljak, ki obo-
žuje glasbo in ples. 
Pri partnerici išče 
»vse dobre življenj-

ske navade«, njegova sanj-
ska ženska pa je »komu-
nikativna, sproščena, ure-
jena, ljubezniva in dobre-
ga srca«. Ali bo v šovu našel 
plesalko, s katero bo zaplesal 
v zaljubljeno prihodnost, še 
ne vemo. Nagiba se sicer k 
eni bolj kot k drugi, a še ved-
no ima na svoji kmetiji tri 
dekleta, ki želijo osvojiti nje-
govo srce. Med njimi je tudi 
Danica.

Da danes Danica Sentič 
živi v Kamniku, sta poskrbe-
la splet okoliščin in brezpo-
selnost. Menila je namreč, 
da bi bližje Ljubljani lažje 
našla službo kot v Maribo-
ru, kjer je tako rekoč nemo-
goče najti delo za osebo nje-
ne starosti in profila. »Vse 
življenje sem namreč delala 
v pisarnah, od občine, ban-
ke, sodišča, bolnišnice itd., 
kar pomeni, da to delo naj-
bolje obvladam. A si predsta-
vljate najti službo v admini-
straciji danes …« hudomuš-
no potoži. 

Za sodelovanje v prilju-
bljenem šovu Ljubezen na 
deželi se je odločila sponta-
no. Zakaj pa ne, si je rekla 
in se odpravila novim izku-
šnjam naproti. Razloži: 
»Nikoli sicer nisem gojila 
izjemne želje, da bi živela 

na kmetiji, toda v življenju 
nikoli ne reci nikoli, saj se 
nikdar ne ve, kdaj te dole-
ti nekaj, na kar nisi pripra-
vljen, potem pa ugotoviš, da 
je to morda celo dobro. Res 
pa je, da je moja stara mama 
živela na kmetiji in mi kme-
čka opravila niso tuja.« 

Odločitev za sodelovanje 
v šovu ji je v bistvu predsta-
vljala tudi neke vrste izziv. 
Za 48-letnega Janeza Mar-
na se je odločila zato, ker se 
ji je zdelo, da je med vsemi 
kandidati najbolj sproščen 
in vesele narave. 

Je ločena, mati dveh odra-
slih otrok. Včasih, kadar je 
osamljena, prizna, je tiha in 
žalostna, sicer pa je pozitiv-
na in vesela oseba. »Prijatel-
ji me poznajo kot ragljo, ki se 

rada smeji in rada pomaga. 
Pri partnerju iščem podob-
ne lastnosti,« nadaljuje.

Njena najljubša jed je 
dunajski zrezek, najljub-
ša žival pes, najljubši film 
Moje pesmi, moje sanje, kar 
se tiče glasbe, pa vse »kar gre 
v uho«. Svoj prosti čas pre-
življa na sprehodih in pred 
televizorjem, rada pa bi vide-
la London, Kairo, obiskala 
Škotsko.

V šovu Ljubezen na deže-
li so se že začela izločanja, 
ampak Danica še ostaja. Z 
dekleti na Janezovi kmeti-
ji se je dobro ujela, sploh s 
Sabino, pove, se pa nasme-
hne, da se v podobni situa-
ciji, ko bi se morala z drugi-
mi ženskami boriti za moš-
kega, v bistvu še ni nikoli 

znašla. »Tega pravzaprav 
tudi nikoli ne bi naredila. V 
ljubezni ni boja, ljubezen se 
zgodi ali pa ne,« meni Dani-
ca. Zato je šla v šov brez pri-
čakovanj. Ni si tudi predsta-
vljala, kako se bodo stvari 
odvile, je pa vesela, da se je 
odločila za sodelovanje. 

Poslovil se je Gorenjec

Enainpetdesetletna Jac-
queline Kale iz Dolenjega 
Suhorja velja za veselo in 
komunikativno žensko, ki je 
dobra prijateljica. Njen sanj-
ski moški se mora ukvarja-
ti s športom in se z veseljem 
zavrteti po plesišču. »Rada 
bi videla, da obožuje glas-
bo, da je duhovit in iskren.« 
Všeč so ji vitki in urejeni 
moški, takšni s stilom, ve 
pa, da brez kemije seveda ne 
gre. Ali bo plamen ljubezni 
prižgal prav eden od pogu-
mnih snubcev, še ne vemo, 
saj se je ravno ta konec ted-
na morala Jacqueline poslo-
viti od enega izmed njih, ker 
je skupino presenetil pri-
hod novega kandidata. Seve-
da bi Jacqueline lahko pos-
lala domov tudi njega, a se 
je odločila, da mu da prilo-
žnost. Se je pa zato poslovil 
Gorenjec. 

Miran je sicer Šenčurjan, 
ki zadnja leta živi v Tržiču. 
V šov se je prijavil, ker je raz-
mišljal, da nima česa izgu-
biti, le nove prijatelje lahko 
pridobi. 

Pri partnerki Miran išče 
iskrenost, poštenost in zve-
stobo. Tudi videz mu je 

pomemben. Jacqueline mu 
je bila takoj všeč. Skozi šov 
pa smo lahko opazili, da se 
v marsičem ujameta, raz-
mišljata podobno. »Ja, res 
je, imava kar veliko skupne-
ga in s tako osebo bi se dalo 
lepo živeti,« pravi Miran. V 
bistvu si je vedno nekako 
tako predstavljal svojo sanj-
sko žensko, doda. Navdušen 
je bil, da ga je bila pripravlje-
na spoznati. Tudi Miran se 
je prvič srečaval s tem, da se 
je več moških potegovalo za 

eno dekle, vendar se je, kot 
smo videli, s fanti lepo ujel.

Miran je po poklicu obli-
kovalec kovin, kar ima pro-
stega časa rad kolesari, hodi 
v hribe in naravo, posluša 
glasbo. Prijatelji bi ga opi-
sali kot prijaznega, poštene-
ga in veselega. »Snemanje 
je bilo zabavno in zelo sem 
užival,« še pove Gorenjec, ki 
ostaja optimist. Še naprej si 
bo prizadeval, da najde svojo 
sorodno dušo, saj meni, da 
samota ubija.

VSAK IŠČE SVOJ KOŠČEK 
LJUBEZNI POD SONCEM
V Ljubezni na deželi lahko spremljamo tudi dva predstavnika Gorenjske: 57-letna Danica Sentič je 
Mariborčanka, ki pa že nekaj časa živi v Kamniku, do sobote pa smo lahko navijali tudi za 55-letnega 
Tržičana Mirana Močnika, ki je poskušal osvojiti srce postavne Jacqueline Kale.

Danica Sentič / Foto: arhiv šova

Miran Močnik / Foto: arhiv šova

Peto leto projekta Štartaj Slovenija je bilo izjemno v več 
pogledih. Podjetniki so na policah Spara Slovenija pred-
stavili 29 izdelkov, ki so potrdili, da kakovostne sestavine, 
inovativnost in trajnost narekujejo nove trende na trgov-
skih policah. Slovenija pa je dokazala, da podpira lokalne 
podjetniške ideje in slovenske izdelke tudi v izjemnih oko-
liščinah. Letošnji podjetniki so ravno tako pokazali vztraj-
nost, pripravljenost na trdo delo in strast do tega, kar poč-
nejo, a na koncu je bil zmagovalec lahko le eden. Tako so 
si naziv HIT produkt 2020 letos prislužili bio sadni namazi 
Mr. in Ms. Jam, ki jih v sončni Vipavski dolini ustvarjata 
Uroš in Valentina Kavčič. Ponosna na svoj uspeh pravita, da 
je bila zanju zmaga že, da sta se uvrstila med devet izjem-
nih podjetnikov, ki so letos ustvarjali projekt. V vsem tem 
času pa so ustvarjalci projekta Štartaj Slovenija dokazali, 
da predstavitev v projektu za podjetnike ni le enkratna pro-
mocija, ampak dolgoročna priložnost za rast in razvoj ter 
tudi nadaljevanje uspešne podjetniške zgodbe. Naslednjo 
jesen se začne nova sezona, na Pop TV pa se vrača oddaja 
Štartaj, Slovenija!. Prijave za novo sezono so že odprte.

Naslednjo jesen nova sezona

Uroš in Valentina Kavčič / Foto: arhiv oddaje
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K
njiga je po besedah 
Nežke Kukec sad 
velike ljubezni do 
živali, neizmerne-
ga veselja do pes-

njenja in rimarij, večne žel-
je po ohranjanju otroškosti v 
ljudeh in neskončnega nav-
dušenja nad otroškim sve-
tom, ki že vrsto let tudi sko-
zi preobleko Pike Nogavičke 
predstavlja velik del njenega 
življenja. Pri nastanku knjige 
sta ji bili v veliko pomoč nje-
ni prijateljici Špela Bedene, ki 
je knjigo opremila s čudoviti-
mi ilustracijami, in Kaja Kra-
mar, ki je poskrbela za obliko-
vanje. V veliko spodbudo pa 
so jo bili tudi domači, poseb-
no mož Iztok, ki jo je že dlje 
časa nagovarjal k temu, da bi 
izdala knjigo pesmic za otro-
ke, je priznala Nežka Kukec.

V knjigi Živalski žur se je 
tako znašlo 25 živali, na vsako 
črko abecede po ena. A tisti, ki 
bodo v njej iskali živali, ki jih 
običajno najdemo v otroških 
pesmicah, bodo razočarani. 

Na živalskem žuru so nam-
reč »zaplesale« zelo raznoli-
ke živali – tako tiste, ki živijo 
z nami in okrog nas, kot tis-
te s čisto drugega konca sve-
ta. »Najprej sva z možem 
naštela vse živali na posame-
zno črko, nato pa sem izbrala 

tiste, ki so se nama zdele bolj 
zanimive ali je bilo z njimi 
lažje kovati rime,« je pojas-
nila Nežka Kukec in doda-
la, da je sicer v njej tudi čisto 
»običajna« mačka, a na črko 
P ne boste našli psa, kot bi 
verjetno večina pričakovala, 

ampak je to polh. Pod K ni 
konj, ampak kapibara, pod 
črko T se skriva tarantela ... 
Prva pesmica, ki jo je napisa-
la, je bila o kapibari. »Že od 
nekdaj so mi všeč, so kot veli-
ki hrčki,« je pojasnila in doda-
la, da se je s kapibaro že sreča-
la celo v živo, ko so jo prijate-
ljice za rojstni dan razveseli-
le s prav posebnim darilom – 
postala je oskrbnica kapibare 
za en dan. Preden se je lotila 
pisanja, je vsako žival temelji-
to preučila, tako da skozi pes-
mi otroci lahko res natanč-
no spoznajo značilnosti in 
lastnosti posameznih živali. 
Obenem pa se ob knjigi lah-
ko učijo črk in abecede. Zara-
di prilagojene oblike pisave 
bodo rimam zlahka sledili 
tudi dislektiki, je še poudarila 
Nežka Kukec. »Rime so prep-
roste, malce hudomušne, bli-
zu otrokom.« 

Nekaj živalic iz njene knji-
ge bo mogoče v sklopu Pre-
šernega decembra spoznati 
tudi na okrašenem vrtu gra-
du Khislstein. Osvetljene 
živalce bodo spremljali verzi 
iz knjige.

ŽIVALI OD A DO Ž
Kranjčanka Nežka Kukec, ki otroke navdušuje v vlogi Pike Nogavičke, je v novembru končala še en 
projekt, namenjen otrokom – izdala je namreč svojo prvo knjigo pesmi za otroke Živalski žur. 

Nežka Kukec s svojim literarnim prvencem Živalski žur.

Knjigo krasijo čudovite ilustracije, za katere je poskrbela 
Špela Bedene. / Foto: Gorazd Kavčič
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Korona, korona.
Ima jo Polona.
Zaradi nje
je na avtocesti
kolona.

Imam jo 
tudi jaz,
in bežim od vas.

Šel sem na 
testiranje.
Doma je
protestiranje.

Sem v izolaciji,
v sami
provokaciji.

Korona, korona.
Ima jo Polona.
Imam jo jaz,
zato sva 
že dva.

Aleksander

Korona

PESMI MLADIH

Prisrčna pesem z veselim pridihom. V tem času je to 
nekaj, kar veliko šteje. Moramo ostati optimistični in še 
naprej verjeti v dobro. Lepe zimske dni vam želim. Meta

Alenka Brun

N
ekega dne 
sem se zbudi-
la z idejo, da bi 
pekla piškote. 
Kakšne, sem 

razmišljala. Všeč so mi tis-
ti upognjenci – ali kako se 
jim reče. Žepki, točno, sem 
ugotovila med brskanjem po 
spletu. Reče se jim žepki, in 
ker bi spekla take z jogurtom, 
so to potem pač jogurtovi žep-
ki. Pri receptih sem se odlo-
čila na slepo ter med kopi-
co podobnih s spleta izbra-
la enega. Mi je bil pa recept 
za žepke všeč že v osnovi, ker 
ne zahteva veliko sestavin, le 
moko, maslo, jogurt, sladkor 
v prahu in marmelado. Seve-
da ničesar od tega nisem 
imela pri roki. Razen moke. 

Ne spomnim se več, kdaj 
sem zadnjič pekla piškote. 
Slika o tem je že zelo zble-
dela. Bilo je enkrat, verjetno 
celo večkrat v preteklosti, bi 
rekla. 

Poleg 500 gramov moke 
sem potrebovala še 250 gra-
mov masla (recept navaja 
margarino, jaz sem se odlo-
čila za maslo), navadni jogurt 
(izbrala sem lokalnega, v teko-
či obliki, čeprav naj bi bil v lon-
čku), marmelado (kupila sem 
prav tisto za peko – mareli-
čno), in sladkor v prahu, za 
katerega je pisalo, da ga pot-
rebuješ kakšnih sto gramov. 

Rado se zgodi, da ko 
nekaj kuhaš ali pečeš prvič, 
ti uspe. Pri meni se je zgo-
dilo ravno obratno: prvi 
poskus ni bil slab, drugi je 
bil precej boljši, a sem še 
daleč od najboljšega. Je pa s 
temi piškoti kar nekaj dela. 
A to ugotoviš šele, ko se jih 
dejansko lotiš. 

Ko sem jogurtove žepke 
delala prvič, sem si celoten 

postopek in njihov končni 
videz že vnaprej zamislila. 

Lotila sem se dela 

Ampak ... Moko sem 
pozabila presejati, nisem 
se ozirala na to, ali je meh-
ka ali ostra. Vanjo sem pač 
vmešala vse sestavine: mas-
lo je bilo ravno prav mehko, 
da se ga je še lepo dalo raz-
rezati na manjše koščke, ko 
sem ga dodajala. Jogurt se 
je drugič, ko sem ga dodala 
bolj mrzlega, obnesel mor-
da celo bolje. Marmelado 
iz trgovine pa je v drugem 
poskusu peke jogurtovih 
žepkov zamenjala domača 
jagodna marmelada, ki se 
je obnesla več kot odlično. 
Po okusu in kot sestavina.

»Vintage« prvi postopek

Ko moko, maslo in jogurt 
zgneteš v testo, mora še pol 
ure počivati v hladilniku. 

V moji kuhinji prav poseb-
nega kotička, namenjenega 

peki ali kuhi, nimam – se 
je pač redko lotim. Center 
dogajanja je miza, zato se je 
vse odvijalo na njej. 

Saj veste, kako pravijo: 
posebne okoliščine zahteva-
jo posebne rešitve. Včasih pa 
je dovolj že čim manj kom-
pliciranja.

Testo sem v nadaljevanju 
na tanko (po občutku) raz-
valjala in iz njega z robom 
kozarca (lahko pa bi upora-
bila prav modelček za okro-
gle piškote) oblikovala kroge 
in jih napolnila z marmela-
do. Tudi pri tem, koliko mar-
melade naj bi šlo v en žepek, 

sem se ravnala po občutku. 
Žepek se mora namreč lepo 
zapreti, pa čeprav potem 
med peko iz kakšnega od 
njih marmelada rada tudi 
uide. Jaz sem sicer za merico 
uporabila čajno žličko, a ne 
vedno polno marmelade – 
res odvisno od velikosti izre-
zanega kroga. Ko je marme-
lada v krogu, ga prepogneš, 
združiš robove in jih stisneš 
skupaj. Za dokončno obli-
kovanje žepka sem potem 
rob še pritiskala z vilicami 
in obenem naredila lep zak-
ljuček.

(Se nadaljuje)

Tri sestavine in nered v kuhinji (1. del)

JOGURTOVI ŽEPKI

Ko žepek zaključiš, s pomočjo vilic oblikuješ ličen rob.

Prvič sem pozabila na papir za peko in se lotila peke na 
klasičen način s pomočjo masla in moke.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Rešitev:»Simpatija«

Redno berem vaše odgovore. 
Mene zanima samo ljubezen. 
Ima simpatija, ki se mi umika, 
do mene čustva ali pa je to le 
moja iluzija? 

So ljudje, ki se jim vse uresni-
či čez noč, in smo ljudje, ki 
moramo počakati. Počakati 
na vrsto, saj se vsaka stvar 
zgodi ob točno določenem 
času. Lahko vam povem, 
da čustva niso samo z vaše 
strani, ampak tudi on misli 
na vas. Žal trenutno živimo v 
razmerah, ki prinašajo dolo-
čene omejitve. Se vam javi 
in vse bo tako, kot si želite. 
Srečno.

»Neodločna«

Pozdravljeni, spoštovana 
Tanja, najprej vam želim vse 
dobro, ker si to res zaslužite. 

Koliko ljudi ste v teh letih opo-
gumili, da so naredili korak 
naprej v pravo smer ... Tudi 
mene. Hvala za vse.
Uspelo se mi je pobrati z dna, 
kamor me je vrglo življenje. 
Ali mi bo uspelo tu tudi osta-
ti? Kako kaže v službi? Mi bo 
uspelo vzpostaviti neki soli-
den položaj in se obdržati? 
Imam konkurenco, ki se je po 
tiho bojim in mi jemlje čas. S 
časom sem od nekdaj na tes-
nem. To je ena izmed mojih 
šibkih točk. Se mi obeta dokaj 
normalno mirno razdobje ali 
plujem v težave? Miru, eko-
nomske stabilnosti, in če mi 
je usojeno, lahko tudi malo 
ljubezni si res želim.
Kako kaže sinovoma? Želim 
vam, da ostanete zdravi in 
pozitivni ter vse dobro.
Veste, pravijo, da je dobro 
imeti malo strahu v sebi. Kaj-
ti strah je tisti, zaradi katere-

ga postanemo močnejši in 
odločnejši. Ker vemo, da se v 
trenutku lahko vse spremeni. 
Bravo in vse čestitke, da vam 
je uspelo pobrati se s tal. Saj 
veste, poberemo se lahko 
šele takrat, ko res doseže-
mo dno. Ostanete na tem 
mestu, oziroma greste od 
tod samo še naprej, naprej 
proti vrhu. Ko boste imeli ob 
sebi srečo, je vse lažje in vse 
enostavnejše. V službi boste 
obdržali položaj, in če ne 
prej, imate malo pred pole-
tjem lepe spremembe ali 
celo napredovanje. Konku-
renca je dobra v tem smislu, 
da boste od sebe dali še več, 
kot ste doslej. Sliši se nemo-
goče, ampak tako bo. Ne 
plujete več v težave, saj ste se 
končno le naučili, kako se jim 
izogniti. Glede tega boste še 
sami sebe presenečali. Kar 
se tiče ljubezni, ste skoraj že 

vrgli puško v koruzo. Kakor 
da to ni za vas in da sreča v 
ljubezni za vas ne obstaja. 
Motite se. Preden bo mimo 
eno leto, boste začeli novo 
zvezo. Osebe še ne pozna-
te oziroma jo poznate, a se 
med vama še nič ni dogajalo. 
V čustvenem smislu. Tako da 
vas na tem področju čaka še 
marsikaj lepega. S sinovoma 
se boste razumeli in ne vidim 
nobenega posebnega odsto-
panja. Gre naprej, tako kot je 
bilo do sedaj. Znate se pravi 
trenutek umakniti in pravi 
čas pomagati, ko vas za to 
prosijo. Tudi vse drugo vam 
bo šlo po pričakovanju. Biti 
pesimističen v tem času je 
skrajni absurd, zato je opti-
mizem tisti, ki edino nekaj 
šteje, ne glede na vse. Hvala 
vam za lepe besede, ostanite 
še naprej zdravi in želim vam 
vse najlepše.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 18 
novorojenčkov – 8 deklic in 10 dečkov. Rodil se je par 
dvojčkov. Najlažji je bila ob rojstvu deklica, ki je tehtala 
2215 gramov. Najtežji je bil deček, tehtnica mu je poka-
zala 4100 gramov. V jeseniški porodnišnici se je minuli 
teden rodilo 15 novorojenčkov – 11 dečkov in 4 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4420 gramov, najlažja 
pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2310 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

N
ajprej smo 
zasledili, da 
je v soboto v 
Mačah nad 
Preddvorom 

kmečka tržnica. Dopoldne 
jo je gostilo domače dvorišče 
kmetije Pr' Težič. Anica Arh 
(na fotografiji) je na stojnici 

prodajala jogurte, mladi sir 
z različnimi okusi, jajca in 
skuto, pri kateri je posebej 
poudarila, da je pridelana 
na tradicionalen način. Ker 
je bila minula sobota dan, 
preden je nosil Miklavž, in 
ker se bliža božični čas, je 
ponudbo stojnice obogatila 
tudi s piškoti in praznični-
mi parkeljni iz testa. Tokrat 
tako za peko kruha ni imela 

časa, sicer ga vsakokrat spe-
če kar okrog 25 kilogramov, 
in sicer v krušni peči. 

Opazili pa smo tudi, da v 
neposredni bližini stojni-
ce stoji mlaj, ki oznanja, da 
v hiši stanuje nekdo, ki je 
praznoval trideset let. To 

je potem še dodatno potr-
dil plakat na balkonu, ki pri-
poveduje zgodbo o glasbi in 
športu, natančneje rokome-
tu. Uspelo nam je izvede-
ti le, da je jubilant trideseti 
rojstni dan praznoval sredi 
novembra.

NEKDO JE PRAZNOVAL Ravno sta minili dve leti, odkar je Škofjeločanka Monika 
Tavčar (na fotografiji) del televizijske ekipe oddaje Dobro 
jutro na Televiziji Slovenija in odkar se je poslovila z radij-
skih frekvenc. Radijskih časov se sicer rada spominja, saj 
ima na delo pred radijskim mikrofonom, ki ga je oprav-
ljala na Radiu Sora in Radiu 1, lepe spomine. Na Televiziji 
Slovenija Monika dela kot redaktorica, se dobro znajde v 
vlogi voditeljice na terenu in v studiu vodi tudi novice v 
sklopu omenjene jutranje oddaje. V teh časih precej dela 
tudi od doma. Do epidemije je redno vodila še različne 
prireditve, sedaj tega seveda ni. Ta del, prizna, precej 
pogreša. Sploh pa zelo pogreša obiske koncertov in si 
želi, da se čim prej vrnemo v staro normalnost ali nekaj, 
kar bo podobno normalnosti iz obdobja pred epidemijo.

Drugi rojstni dan
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Žan Novak je glavno ustvarjalno gonilo Slaščičarstva Lev 
v Velesovem, ki decembra praznuje. Šest let je, odkar so 
ljudje pokusili njegove prve sladke zamisli, Žan pa je sladi-
ce začel kreirati že prej, najprej pa zaradi ljubezni do tort. 
Spominja se, da še ni bil star deset let, ko se je lotil svoje 
prve prave peke piškotov. Danes Žana poznajo po njego-
vih indijančkih. Lahko rečemo, da kar povsod po Sloveniji. 
Celo iz Murske Sobote so se pripeljali na Gorenjsko zaradi 
njih. Poleg klasičnih so priljubljeni tudi malinovi, zanimivi 
so borovničevi ... – že več kot deset vrst jih je. Se pa Žan pri 
okusih ne ustavi. Precej povpraševanja je tudi po njegovih 
monoporcijskih čokoladnih torticah, vendar Žan za zdaj 
ostaja zvest indijančkom, z veseljem pa se loti ustvarjanja 
tudi kake rojstnodnevne ali poročne torte.

Sladkih šest let

Žan Novak
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Lunin koledar po 
mesecih s setvenimi 
podatki vas bo 
tudi prihodnje 
leto oskrboval z 
napotki za izvajanje 
različnih aktivnosti 
(sajenje in setev, 
hujšanje, sekanje 
posameznih vrst 
lesa in drugo) v 
skladu z luno. V 
bukvah je tudi 
HOROSKOP ZA 
LETO 2021. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

7,90
EUR

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti 
15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 23. 
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.

FEBRUAR * SVEČAN * 2021
Koledarski dnevi, imena 

in prazniki

Lune 
in hujšanje

Prehod 
lune v astr. 
znamenje

Čas Tip 
rastline

Parjenje živali Neprimerno za 
kirurške posege in 
začetek zdravljenja

Ugodni dnevi za ... Ugodno 
za 
ljubezen

Zapiski

1 PONEDELJEK

Ignac 12:25

2 TOREK

Marija

živali v terarijih v predelih notranjega ušesa 
(ravnotežje), na ledvicah, 
spolnih organih, jetrih

zavarovanja, ženitve, modo, 
umetnost, konjičke, ljubezen, 
počitek

3 SREDA

Blaž 15:14
vse naše in 
eksotične žuželke

4 ČETRTEK

Andrej

 

                18:36

na črevesju, nosu, 
spolnih organih, žlezah 
z notranjim izločanjem

mejne vede, erotiko, igre na 
srečo, nove načrte, religijo

5 PETEK

Agata 18:16

6 SOBOTA

Dora                 

konji, osli, poniji na hrbtenici, kolkih, 
stegnih, arterijah, za 
odstranjevanje tumorjev

davčne zadeve, stave, 
zavarovanja, stike s tujino, 
dirke, igre na srečo

7 NEDELJA

Egidij 21:51

8 PONEDELJEK

Janez

koze, noji, kokoši na vseh kosteh, gležnjih, 
perifernem živčevju, 
roževinastih delih telesa

kmetijstvo, trgovino z lesom 
in kovinami, planinarjenje, 
ambicije

9 TOREK

Polona

10 SREDA

Viljem
02:20

velike ptice, vse 
domače živali, ki ne 
spadajo med zveri

v predelu pete, nog, podko-
lenja, krčnih žil, kapilar, za 
sterilizacijo

načrtovanje prihodnosti, revoluci- 
onarne zamisli, prijateljstva, elek-
troniko, energetiko, računalništvo

11 ČETRTEK

Marija                  20:05

12 PETEK

Damijan
08:23

prašiči žlez, kosti, stopal in 
prebavil

potovanja po vodi, ribolov, trgovino, 
poezijo, ekologijo, filozofijo

13 SOBOTA

Katarina                  

14 NEDELJA

Valentin 16:53

15 PONEDELJEK

Jurka

ovce, kunci, hrčki na arterijah, zgornji ustnici, 
čeljustih, zobeh, za čiščen-
je oči in ušes

tekmovanja, šport, vpeljevanje 
novosti, novinarstvo, vse začetke

16 TOREK

Julijana

17 SREDA

Silvin
04:11

govedo, psi, prašiči na mandeljnih, žlezi 
ščitnici, žrelnici, ožilju

nakup nepremičnin, potovanja, 
kulturne dejavnosti, dolgoročne 
načrte 

18 ČETRTEK

Simeon

19 PETEK

Julijan             19:47 17:03

20 SOBOTA

Leon                  

vse vrste ptic v predelu dihal, jezika, 
tudi prstov in ramen

trgovanje, dopisovanje, študij, 
kratka potovanja

21 NEDELJA

Irena

22 PONEDELJEK

Marjeta
04:52

vse živali z oklepi, 
polži

na pljučih, jetrih, želodcu, 
rebrih, spolnih organih

družinsko ozračje, potovanja k 
jezerom in morjem, zbirateljstvo

23 TOREK

Marta

24 SREDA

Matija 13:22

25 ČETRTEK

Sergij

mačke, psi, zveri na hrbtenici, srcu, očeh, za 
sterilizacijo

prodajo, nakup, lov, vrhunski 
šport, sodelovanje na natečajih

26 PETEK

Andrej 18:07
psi, mačke, hrčki, 
hišne ptice, kunci

27 SOBOTA

Gabrijel                   09:17

na prebavilih, v predelu popka, 
na testisih, za odstranjevanje 
dlake, nohtov in žime

poslovna potovanja, zdravstvene 
analize, inštrukcije, študij

28 NEDELJA

Roman                  20:16
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svetovni  dan mokrišč

slovenski kulturni praznik 
(Prešernov dan)

svetovni dan 
bolnikov

Koledarski dnevi, imena 

in prazniki

Lune 
in hujšanje

Prehod 
lune v astr. 
znamenje

Čas Tip 
rastline

Parjenje živali Neprimerno za 
kirurške posege in 
začetek zdravljenja

Ugodni dnevi za ... Ugodno 
za 
ljubezen

Zapiski

1 PONEDELJEK

Ignac 12:25

2 TOREK

Marija

živali v terarijih v predelih notranjega ušesa 
(ravnotežje), na ledvicah, 
spolnih organih, jetrih

zavarovanja, ženitve, modo, 
umetnost, konjičke, ljubezen, 
počitek

3 SREDA

Blaž 15:14
vse naše in 
eksotične žuželke

4 ČETRTEK

Andrej

 

                18:36

na črevesju, nosu, 
spolnih organih, žlezah 
z notranjim izločanjem

mejne vede, erotiko, igre na 
srečo, nove načrte, religijo

5 PETEK

Agata 18:16

6 SOBOTA

Dora                 

konji, osli, poniji na hrbtenici, kolkih, 
stegnih, arterijah, za 
odstranjevanje tumorjev

davčne zadeve, stave, 
zavarovanja, stike s tujino, 
dirke, igre na srečo

7 NEDELJA

Egidij 21:51

8 PONEDELJEK

Janez

koze, noji, kokoši na vseh kosteh, gležnjih, 
perifernem živčevju, 
roževinastih delih telesa

kmetijstvo, trgovino z lesom 
in kovinami, planinarjenje, 
ambicije

9 TOREK

Polona

10 SREDA

Viljem
02:20

velike ptice, vse 
domače živali, ki ne 
spadajo med zveri

v predelu pete, nog, podko-
lenja, krčnih žil, kapilar, za 
sterilizacijo

načrtovanje prihodnosti, revoluci- 
onarne zamisli, prijateljstva, elek-
troniko, energetiko, računalništvo

11 ČETRTEK

Marija                  20:05

12 PETEK

Damijan
08:23

prašiči žlez, kosti, stopal in 
prebavil

potovanja po vodi, ribolov, trgovino, 
poezijo, ekologijo, filozofijo

13 SOBOTA

Katarina                  

14 NEDELJA

Valentin 16:53

15 PONEDELJEK

Jurka

ovce, kunci, hrčki na arterijah, zgornji ustnici, 
čeljustih, zobeh, za čiščen-
je oči in ušes

tekmovanja, šport, vpeljevanje 
novosti, novinarstvo, vse začetke

16 TOREK

Julijana

17 SREDA

Silvin
04:11

govedo, psi, prašiči na mandeljnih, žlezi 
ščitnici, žrelnici, ožilju

nakup nepremičnin, potovanja, 
kulturne dejavnosti, dolgoročne 
načrte 

18 ČETRTEK

Simeon

19 PETEK

Julijan             19:47 17:03

20 SOBOTA

Leon                  

vse vrste ptic v predelu dihal, jezika, 
tudi prstov in ramen

trgovanje, dopisovanje, študij, 
kratka potovanja

21 NEDELJA

Irena

22 PONEDELJEK

Marjeta
04:52

vse živali z oklepi, 
polži

na pljučih, jetrih, želodcu, 
rebrih, spolnih organih

družinsko ozračje, potovanja k 
jezerom in morjem, zbirateljstvo

23 TOREK

Marta

24 SREDA

Matija 13:22

25 ČETRTEK

Sergij

mačke, psi, zveri na hrbtenici, srcu, očeh, za 
sterilizacijo

prodajo, nakup, lov, vrhunski 
šport, sodelovanje na natečajih

26 PETEK

Andrej 18:07
psi, mačke, hrčki, 
hišne ptice, kunci

27 SOBOTA

Gabrijel                   09:17

na prebavilih, v predelu popka, 
na testisih, za odstranjevanje 
dlake, nohtov in žime

poslovna potovanja, zdravstvene 
analize, inštrukcije, študij

28 NEDELJA

Roman                  20:16

T

Z

se
ka

nj
e 

m
eh

ke
g

a 
le

sa
se

ka
nj

a 
tr

de
ga

 
le

sa

T

M
Mlaj - ves dan samo 
meso in mleko Z

Prvi krajec - ves dan 
samo zelenjava (brez 
tabele) 

Ščip - ves dan samo 
neslajene tekočine J

Zadnji krajec - ves dan 
samo navadni jogurt  
(do osem)

Trdi les:
bukev, hrast, gaber, jesen, kostanj ...

Mehak les:
leska, jelša, topol, lipa ...

cvetje

listnate rastline

sadje in zelenjava s plodovi

vodnar oven

dvojčka lev

tehtnica strelec

ribi bik

rak devica

škorpijon kozorog

LEGENDA: Lune in hujšanje Ugoden čas za sekanje dreves 
in druga opravila

Setveni koledar / ob navedenem času je primerno za: Prehod lune v astrološko znamenje

podzemni pridelki

počitek zaradi 
mrka

neprimeren dan 
in neugodno za 
parjenje

mednarodni praznik 
maternega jezika

pust,
dan pomorskega rodu

slovenske vojske

pepelnica

Zastirka varuje korenine pred premočnim soncem.

Okrasni vrt 
V juniju so vrtnice najlepše. Žal pa sodijo vrtnice med občutljivejše rastline. Če jih napadejo uši, jih 
lahko odstranite z enim izmed zgoraj naštetih domačih pripravkov, lahko pa jih poskušate oprati tudi 
s curkom vode, prav lepo gredo dol. Za poganjki nastavite roko, z drugo roko pa usmerite curek vode 
na poganjke. Uši, ki jih sperete, se ne vrnejo na poganjke, pri tem pa tudi oddajo določene impulze, 
ki še druge opozorijo, da na vašem vrtu zanje ni primeren prostor. Če jih tako uničimo z insekticidi, 
tega signala ni. 
Po cvetenju vrtnice, ki cvetijo večkrat, porežemo. Režemo vedno tako, da po steblu navzdol poišče-
mo prvi list s petimi lističi, a mora ta gledati iz grma. Nad tem listom odrežemo tako, da ostane največ 
1 cm stebla. Tukaj bo hitro pognala nova veja s cvetnim nastavkom na koncu. Če tega ne naredite, 
lahko šipki, ki nastanejo, vzamejo veliko energije, moči in cvetenje poleti bo slabše. List pa mora gle-
dati iz grma zato, ker bo v to smer pognal novi poganjek. 
Vrtnice je treba pogosto tudi varovati pred glivicami in boleznimi, zato ob nabavi novih rastlin vedno 
povprašajte, ali je sorta odporna ali ne. Odpornejše so sicer dražje, a je vredno dati nekaj več denarja, 

JUNIJ |  Je prvi poletni mesec, ko sejemo prve strniščne vrtnine. Te v poletni vročini ne uspevajo dobro, v dolgem dnevu pa rade zacvetijo. 
To so strniščna repa, podzemna koleraba, črna in druge redkve pa tudi sladki komarček, radič in endivija. 

Rastlinjak 
V rastlinjaku je pridelka zdaj že kar nekaj. Junij običajno še ni kritičen mesec za bolezni, pojavljajo pa 
se škodljivci. Nanje je treba vedno paziti. 
Pomembno je zalivanje, saj naravne vode v rastlinjaku ni. Če je le možno, namakamo zjutraj, ko so 
ohlajeni zemlja, rastline in tudi voda. Za večerno namakanje je treba vodo predhodno ogrevati. Najlaž-
je to naredite tako, da jo speljete preko večje kadi ali kock, ki se kupijo. Če jih boste dvignili na visoko, 
potem tudi črpalka za namakalni sistem ne bo potrebna. 
Junij je pogosto celo bolj muhast mesec kakor april. Ker je sonce najvišje na horizontu, dnevi pa so 
dolgi, je lahko v rastlinjaku tudi več kot 35 °C, ko pa pade dež, pade temperatura na 25 °C in manj. To 
povzroča rastlinam velik stres, ki ga lahko blažimo s pripravki z aminokislinami ali algami, lahko pa se 
odločite tudi za rastlinske izvlečke. Od domačih pripravkov sta to čaj iz cvetov ognjiča ali pripravek iz 
cvetov in listov regrata. Če boste to počeli enkrat tedensko, bodo imele rastline manj težav in bodo 
lepše uspevale. 
Še vedno lahko sejete čičerko, lečo, dolgo vigno. Če vam bučke ali kumare že delajo težave, je na-
jbolje posejati nove. 
Še en nasvet: v drugi polovici meseca ponovno posadite sadike paradižnika. Lahko jih vzgojite iz se-
mena, lahko pa iz potaknjencev. Oboje naredite v maju. Te sadike bodo jeseni ravno v najboljši kondi-
ciji, rodile bodo vse do pozne jeseni, zgodaj posajenim pa boste po 5. ali 6. etaži odrezali vrh, da bodo 
bolje in hitreje dozoreli že nastavljeni plodovi, na njihovo mesto pa posadili jesenske in zimske vrtnine. 

Visoke grede 
Tako kakor v rastlinjaku je na visokih gredah najbolj pomembno namakanje, spravilo pridelka in hi-
tro sajenje novih rastlin. Sejemo ali bolje sadimo lahko v bistvu vse. Mogoče naj opomnim le, da ne 
pozabite na brstični in listnati ohrovt. To sta dve vrtnini, ki nam celo jesen in predvsem celo zimo lahko 
služita namesto različnih tablet vitamina C, imunala in vseh drugih bolj ali manj dragih prehranskih 
dopolnil. Ne pozabite nanju. 

Zelenjavni vrt
Namakanje je prav tako pomembno na prostem, čeprav nam to bolj ali manj pomaga narava. Zaradi 
poletnih nalivov je zemlja pogosto močno zbita. Ne dovolite tega, redno jo rahljajte. V ta namen je 
danes na razpolago veliko orodja. Naj vam ne bo žal denarja za enega izmed njih. Za rahljanje je zame 
kljub vsemu še vedno najboljši rahljalnik, orodje na dva do pet zobov. Z njim zelo hitro prerahljamo cel 
vrt, seveda pa si to delo lahko prihranimo, če so tla na celem vrtu prekrita z zastirko. 
Tudi na vrtu ne pozabite na brstični in listnati ohrovt. Zdaj seveda sadimo sadike. Vedno jih posadite 
ob robove gred, da ne boste pozimi ob pobiranju pridelka hodili po zemlji. Od sredine meseca sadimo 
tudi pozne sorte zelja za kisanje. Če ga ne kisate, potem so zgodnje sorte veliko okusnejše in raje 
poiščite njihove sadike. Prav tako zdaj sadimo rdeče zelje in glavnati ohrovt za zimo. 
Seveda je zdaj tudi čas za presajanje sadik ali setev radiča in endivije. Tudi ti dve solatnici sta namreč 
občutljivi za dolžino dneva in radi zacvetita, če ju sejemo prezgodaj. Zanimivo je, da marsikdo še ved-
no ne ve, da obstajajo prezimne in letne sorte radiča. Prve prezimijo v obliki rozet. Marsikdo čaka na 
glave, pa jih ni, potem pa sadike v jezi odstrani. Prezimni radič spomladi naredi zelo okusne, koristne 
rozete ali celo glavice, odvisno od sorte. Če jih napadejo uši, pepelasta plesen ali gosenice, liste samo 
porežemo in pustimo rastlinam rasti dalje. Letne sorte radiča pa naredijo glave, rdeče ali zelene, po-
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Erika Jesenko

KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

Milena Miklavčič

Niti predstavljati si ne mo-
remo, koliko nenavadnih, 
zelo osebnih zgodb se skri-
va med štirimi stenami! Ena 
takšna je Zinkina, poveza-
na s štirim pari čevljev. Hra-
ni jih v posebni stekleni vi-
trini. Vsak par zaznamujejo 
doživetja, ki so se prenašala 
iz roda v rod. 

»Najstarejši par, ki izvi-
ra iz začetka dvajsetega sto-
letja, so pravzaprav moški 
škornji. Narejeni so iz tem-
no rjavega usnja, spodaj pa 
so podkovani z žeblji, na-
mesto pete pa imajo neke 
vrste podkvico,« razlaga 
Zinka. 

»Škornji pripadajo moji 
babici, ki je prišla na Go-
renjsko iz okolice Labina. 
Ded je bil po poklicu tesar, 
znan pa je bil po izdelovanju 

slamnatih streh. Ker se s 
svojim bratom, pri kate-
rem je živel, ni dobro razu-
mel, je vsakokrat, ko se mu 
je ponudila priložnost, za-
pustil ženo Cilko in šest ot-
rok ter jo mahnil s trebuhom 
za kruhom. Rojen je bil leta 
1885, na pogled pa nič po-
sebnega. Imel je zelo goste 
skodrane črne lase, zaviha-
ne brke in globok, basovski 
glas. Ko je dokončal tesarska 
dela na strehi, se je povzpel 
na špico in zapel kakšno od 
pesmi, ki jih je znal nešteto. 
O tem, kako in kdaj se je za-
pletel s 16-letno Vanco, moja 
mama, ki je vedela marsikaj, 
ni govorila. 

Njegove žene, ki je pazila 
na domače ognjišče, ni dosti 
zanimalo, kje se potika mož. 
Da je le njo pustil pri miru, 
pa je bila srečna! Enkrat na 
začetku poletja, preden so 
kosci prvič nabrusili kose, 
se je Vanca pojavila pri vra-
tih, v naročju pa je držala v 
umazane cunje zavitega ot-
roka. Menda je bila bosa, sla-
bo oblečena, njene noge pa 
so bile polne ran. Za njo je 
bila dolga pot, podatki o tem, 
kako je prehodila razdaljo od 
Labina do Gorenjske, se žal 
niso ohranili. Je pešačila, jo 
je kdo peljal z vozom, se je 
vmes kje ustavila in si z de-
lom zaslužila kos kruha? Ne 
le da je bila bolj molčeče sor-
te, tudi slovensko je bolj sla-
bo govorila.

Ko jo je ded zagledal, je 
ukazal ženi, naj jo povabi 
naprej in ji da jesti. Ta ga 
je brez besed ubogala, če bi 
kaj sitnarila, bi verjetno do-
bila kakšno okoli ušes. Van-
ca je ostala pri hiši, poma-
gala v gospodinjstvu in pri 
kmečkih opravilih. Njen ot-
rok, moja mama Hedvika, 
pa je odraščal z drugimi ot-
roki. Mama, ki je bila rojena 

leta 1924, mi je pripovedo-
vala, da je bila Vanca vsaj 
še trikrat noseča, a so otroci 
umrli že kmalu po rojstvu. 
Preživel je le fantek, ki pa 
je pri petih letih odšel med 
angelčke zaradi oslovskega 
kašlja. 

Na kakšen način je ded de-
lil svoje seme med zakonito 
ženo in ljubico – mojo staro 
mamo Vanco, lahko le ugi-
bam. Predstavljam pa si, da 
jo je moral imeti vsaj malo 
rad, drugače bi jo napodil od 
hiše. Verjetno so ga z ženo, 
kot je bilo takrat marsikje v 
navadi, vezale le obveznosti 
do otrok, ki sta jih imela. 

Dve ženski, ki ju je imel 
doma, mu nista zadoščali! 
Govorilo se je, da se je grel 
tudi pri drugih v vasi. Na svo-
jo moškost je bil ravno tako 
ponosen kot na goste črne 
lase, ki se vse do smrti niso 
čisto nič zredčili. 

Zdaj pa je že čas, da kaj 
povem tudi o babičinih če-
vljih,« je dejala Zinka, stopi-
la do vitrine, jih vzela v na-
ročje in čez čas postavila na 
mizo. 

»Takole je bilo,« je na-
daljevala. »Babica je bila 
od doma navajena, da hodi 
bosa, žal pa ji to ni uspeva-
lo na Gorenjskem, kjer so 
bile takrat zime zelo hude 
in z veliko snega. Nekoč, ko 
je bila na vrsti za pranje pe-
rila v zamrznjenem potoku, 
je trmasto obsedela za peč-
jo in ni hotela iti nikamor. 
Cilka jo je nekaj časa pro-
sila, nekaj časa zmerjala in 
kričala nanjo, a brez uspe-
ha. Ko se je ded pod večer 
vrnil iz gostilne, kamor je 
šel že zarana na deci vina, je 
doma naletel na dve razmr-
šeni ženski, ki sta si skočili 
v lase. Vprašal je otroke, kaj 
se dogaja, in ko so mu pove-
dali, da Vanca noče ubogati, 

se je obrnil na peti in odhitel 
tja, od koder je prišel. Vrnil 
se že čez kakšno uro. V roki 
pa je držal par škornjev, 
ki jih je vrgel pred Vanco. 
'Obuj se, pa marš, spravi se 
k delu!' je zarohnel nad njo. 
Moja mama je v zadnjih le-
tih življenja še zmeraj znala 
zelo slikovito obnoviti ta do-
godek, čeprav je takrat ime-
la komaj pet let. 

Babica je bila darila tako 
vesela, da je hodila s škor-
nji tudi spat. Zmeraj so 
bili 'zglancani', ne glede 
na to, kakšno delo je opra-
vljala. Preden je zvečer sed-
la k jedi, je poskrbela za-
nje. Hčerki Hedviki je ob-
ljubljala, da jih bo podedo-
vala po njeni smrti. A je, ko 
je bila že zelo bolna, oblju-
bo preklicala. Zahtevala je, 
da jo v škornjih, ki so ji oči-
tno strašno veliko pomenili, 
tudi pokopljejo. 

Umrla je konec januar-
ja, leta 1944. Hedvika je bila 
takrat stara 19 let, imela je 
nezakonskega otroka, ni ji 
bilo postlano z rožicami. Ko 
je mati ležala na parah, je sti-
snila zobe in ji brez milosti 
potegnila škornje z nog. Ni 
imela slabe vesti, niti malo 
ji ni bilo žal. Babičine škor-
nje je spravila za hude čase. 
Vedela je, da so vredni vsaj 
dveh, treh hlebcev kruha. 
Na srečo ni bilo nikoli tako 
hudo, da bi jih morala pro-
dati. Ded je umrl leta 1966, 
star 81 let. 

Zanimivo je bilo, da je de-
dova ljubezen do Vance z 
leti zbledela. Ali pa je, ker 
ni bil več najbolj zdrav, pri-
šel pod vpliv svoje žene? Ko 
je nekoč zalotila babico pri 
pogovoru z nekim drugim 
moškim, jo je nagnala od 
hiše. Ded je bil tiho, še roke 
ji ni stisnil v slovo. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Štirje pari čevljev, 1. del

Vanca, ki je prišla iz Labina

usode
Brstični ohrovt je prva zimska zelenjava. Še posebno okusen 
postane po prvi slani. Je odličen vir folne kisline, ki skrbi za 
lepe in zdrave lase, nohte, kožo, za delovno sposobnost in 
energijo. Zaradi velike količine vitamina B1 je še zlasti blago-
dejen, potem ko doživimo stres, se razjezimo, doživljamo 
pritiske pri delu ali ko nujno potrebujemo hrano za živčevje.

Enolončnica iz brstičnega ohrovta z lečo

Potrebujemo 500 g brstičnega ohrovta, 1 l čiste mesne juhe, 
400 g prekajene svinjske šunke, 500 g leče, 3 debele krompirje, 3 
stroke česna, sol, kajenski poper, paradižnikovo mezgo, timijan 
in svež peteršilj.
Lečo operemo in jo damo v posodo za enolončnico. Zalijemo 
jo z juho, in ko zavre, jo solimo in ji dodamo očiščen in opran 
brstični ohrovt. Pokrijemo, temperaturo znižamo in kuhamo 
10 minut. Meso narežemo na kocke. Krompir olupimo in na-
ribamo. Ohrovtu dodamo meso in krompir, znova zavremo, 
pokrijemo in znova kuhamo 10 minut. Enolončnico dosolimo 
in popramo, dodamo malo paradižnikove mezge, timijan, na 
drobno nasekljan česen in še malo povremo. Ko je enolončni-
ca kuhana, jo postrežemo z nasekljanim peteršiljem.

Brstični ohrovt s slanino

Potrebujemo 600 g brstičnega ohrovta, 100 g mesnate slanine, 
žlico olivnega olja, čebulo, 25 g moke, 2 žlici kisa, žlico rjavega 
sladkorja, nariban muškatni orešček, sol in poper.
Ohrovt očistimo, operemo in skuhamo na sopari, da postane 
lepo mehak. Čebulo olupimo in na drobno nasekljamo. Sla-
nino narežemo na drobne koščke. Olje damo v posodo in na 
njem najprej popražimo slanino. Ko je popražena, jo vzame-
mo ven in shranimo za kasneje, na istem olju pa popražimo 
čebulo. Ko postekleni, ji primešamo moko, 2 minuti pražimo, 
zalijemo z 2,5 dl vode in kuhamo 5 minut. Omako nato preme-
šamo, začinimo s sladkorjem, kisom in muškatnim oreščkom. 
Ohrovt vzamemo iz posode, odcedimo, posolimo, popramo, 
damo na krožnik, prelijemo z omako in potresemo s slanino. 
Ponudimo k pečenemu mesu.

Pire iz brstičnega ohrovta in krompirja

Potrebujemo 750 g brstičnega ohrovta, 500 g krompirja, 500 ml 
mleka, 100 g masla, sol, poper, sveže nariban muškatni orešček 
in 400 g čebule.
Brstični ohrovt očistimo in operemo. Krompir olupimo, ope-
remo in narežemo na kocke. V posodo damo mleko, 50 g 
masla in ohrovt. Zavremo in kuhamo 3–4 minute. Dodamo 
krompir, znova zavremo in kuhamo 10 minut. Začinimo s 
soljo, poprom in muškatnim oreščkom. Čebulo olupimo in 
nasekljamo. V ponvi segrejemo preostalo maslo, dodamo 
čebulo in jo zapečemo. Vsebino z ohrovtom in krompirjem 
sesekljamo s paličnim mešalnikom. Pire po potrebi dodatno 
začinimo, preložimo v skledo, obložimo s čebulo in prelijemo 
z maslom.

Mesno-zelenjavna lazanja z bučkami
Mesna lazanja ni ravno si-

nonim za zdrav in uravnote-
žen obrok. A z nekaj prilago-
ditvami ga lahko ustvarimo. 
Uporabimo pusto mleto go-
vedino, dodamo kopico zele-
njave, v bešamelu pa izpus-
timo maslo. Končni rezultat 
bo ravno tako okusen, a tudi 
zelo hranljiv.

Za pripravo mesno-zele-
njavne lazanje z bučkami 
potrebujemo: 250 g listov za 
lazanjo, 0,5 kg mlete govedi-
ne, 1 večjo bučko ali 2 manj-
ši, 1 čebulo,  2 stroka česna, 
1 korenček, polovico pora, 
800 g paradižnikovih pe-
latov, sol in poper, pol žlič-
ke mlete bazilike, pol žličke 
mletega origana, 1 žlico oliv-
nega olja, 1 pest naribanega 
sira; za bešamel omako: 40 

g moke, pol litra mleka, ščep 
soli in popra.

Čebulo in česen olupimo 
ter nasekljamo. Korenček 
narežemo na drobne koc-
ke, por na kolesa. Ponev se-
grejemo, prilijemo olje ter 
na njem prepražimo mle-
to meso. Dodamo čebu-
lo in česen ter nato še na-
rezano korenje in por. Soli-
mo in popramo, začinimo 

z baziliko in origanom ter 
vse skupaj zalijemo s para-
dižnikovimi pelati. Dobro 
premešamo in kuhamo pol 
ure. Med tem, ko se omaka 
kuha, bučke narežemo na 
tanke rezine ter jih na hitro 
popečemo v ponvi.

Pred sestavljanjem laza-
nje se lotimo še pripravo be-
šamel omake: Moko zmeša-
mo z decilitrom hladnega 

mleka, da dobimo gladko 
zmes. Preostalo mleko se-
grejemo in vanj vmešamo 
mešanico moke in mleka. 
Med stalnim kuhanjem me-
šamo in kuhamo, dokler se 
bešamel omaka ne zgosti.

Sestavljanje lazanje: Na 
dno pekača vlijemo tri žli-
ce bešamela ter nanj položi-
mo plast testenin. Nadeva-
mo z mesno omako in nanjo 

razporedimo plast pečenih 
bučnih rezin. Čezenj nane-
semo del bešamelne omake. 
Postopek ponavljamo, dok-
ler nam ne zmanjka vseh se-
stavin. Po vrhu potresemo 
še z naribanim sirom. Laza-
njo pečemo v pečici, segre-
ti na 180 °C, eno uro.  Peče-
no lazanjo vzamemo iz peči-
ce in jo pred postrežbo pus-
timo stati 10 minut.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
8. 12.

1/4 °C

Nedelja 
13. 12.

-1/5 °C

Sreda 
9. 12.

Četrtek
10. 12.

Petek
11. 12.

Sobota
12. 12.

2/2 °C 1/3 °C -1/3 °C 1/4 °C

Ponedeljek 
14. 12.

Torek
15. 12.

Sreda
16. 12.

Četrtek
17. 12.

-3/6 °C -4/3 °C -4/4 °C -1/5 °C

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

8. 12.  tor. Marija 7.31 16.16

9. 12. sre. Valerija 7.32 16.16 

10. 12. čet. Smiljan 7.33 16.16 

11. 12. pet. Danijel 7.34 16.16

12. 12. sob. Aljoša 7.35 16.16

13. 12. ned. Lucija 7.36 16.16

14. 12. pon.  Dušan 7.37 16.17

Mateja Rant

Žiri – »Baje ni dojenčka v Ži-
reh, ki ne bi vsaj enkrat spal 
v škatli od čevljev,« je za 
uvod v predstavitev projek-
ta z anekdoto, ki kroži po Ži-
reh, začel Blaž Benedik Iva-
nov iz podjetja Alpina, ene-
ga od partnerjev v projek-
tu, ki je povezal še Razvojno 
agencijo Sora (RAS), Lokal-
no akcijsko skupino loškega 
pogorja, Občino Žiri ter Al-
pino in čevljarsko delavnico 
AK Alojz Karner. Na čevljar-
stvo so namreč v Žireh zelo 
ponosni, je poudaril Blaž 
Benedik Ivanov in dodal, da 
so s projektom pod enotno 
taktirko združili celoten pre-
gled čevljarskih aktivnosti v 
Žireh. »Tako bomo lahko 
odslej vsakomur, ki bo pri-
šel v Žiri, predstavili pristen 
čevljarski utrip kraja.«

V Žireh se trudijo, da ce-
lostno ohranjajo in razvijajo 
čevljarstvo, ki ima tako za lo-
kalno kot tudi širšo javnost 
izjemen pomen za ohranja-
nje delovnih mest ter kultur-
ni in gospodarski razvoj, po-
udarjajo partnerji v projek-
tu. Pri tem so po besedah 
Kati Sekirnik iz Rokodelske-
ga centra DUO, ki deluje pod 
okriljem RAS, želeli pokaza-
ti, da so tradicionalno obrtna 
znanja aktualna tudi za so-
dobnost. »Rdeča nit projekta 
je bila povezava preteklosti 
in sedanjosti oziroma tradi-
cionalnega in industrijske-
ga načina izdelave obutve 
ter povezava te gospodarske 

panoge s turistično ponud-
bo, ki bi omogočila razvoj 
celotne žirovske kotline in 
tudi širšega škofjeloškega 
območja.« Kot je še pouda-
rila, pa se je treba za konkre-
tno vsebino celotnega pro-
jekta zahvaliti žirovskim če-
vljarjem. Med njimi je tudi 
Aleš Kacin iz čevljarske de-
lavnice AK Alojz Karner. V 
sklopu projekta so po nje-
govih besedah med drugim 
zbrali tradicionalno čevljar-
sko znanje, ki doslej ni bilo 
sistematično urejeno. »Sko-
zi projekt pa smo iz različnih 
virov zbrali delovne zvezke, 
knjige, stare risbe in podob-
no iz čevljarske šole ter jih 
nekaj v digitalni obliki obja-
vili na spletu, kjer je zdaj to 
dostopno vsem.« Ob njego-
vi delavnici so uredili pros-
tor za predstavitev čevljarske 

dediščine, kamor bodo v pri-
hodnje lahko povabili tudi 
turiste. »To se navezuje na 
turistični produkt predsta-
vitve Žirov kot čevljarskega 
mesta,« je pojasnil Kacin. 
Poleg tega so v sklopu pro-
jekta v sodelovanju z Alpino 
poskrbeli za izmenjavo tra-
dicionalnega znanja z indu-
strijskim načinom izdelave. 
Prav za projekt so razvili mo-
deren hišni moški salonar 
po vzoru elegantnega mo-
škega čevlja, ki so ga v Alpi-
ni izdelovali v petdesetih le-
tih prejšnjega stoletja. Rek-
li so jim specialni čevlji, saj 
jih je med drugim odlikova-
lo, da so bili zelo fino šivani, 
je razložil Kacin.  

V Žireh tako čevljarji od-
pirajo vrata vsem, ki si želi-
jo pobližje spoznati z zah-
tevnimi procesi izdelovanja 

obutve in doživeti pristen 
čevljarski utrip Žirov. Ogled 
proizvodnih hal tovarne Al-
pina in tradicionalne čevljar-
ske delavnice AK Alojz Kar-
ner bodo lahko združili še z 
ogledom čevljarske razsta-
ve v Muzeju Žiri, na kon-
cu pa celotno doživetje če-
vljarskega vzdušja popestri-
li s pristno čevljarsko mali-
co v restavraciji Sklednik. 
Ta vključuje kislo zelje, ko-
ruzne žgance in sadni kruh. 
Z vključevanjem čevljarske 
panoge v doživljajski turi-
zem so oblikovali različne 
turistične pakete, ki vklju-
čujejo tudi druge naravne in 
kulturne znamenitosti Ži-
rovske kotline, ter s tem obo-
gatili turistično ponudbo Ži-
rov in širše okolice, ki poleg 
čudovite narave ponuja tudi 
biser dediščine čevljarstva.

Čevljarji odprli svoja vrata
V okviru projekta Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost so v Žireh, ki veljajo za zibelko 
čevljarstva pri nas, celovito predstavili to obrt, ki Žiri in Slovenijo umešča na zemljevid sveta.

Aleš Kacin v svoji čevljarski delavnici / Foto: Blaž Murn

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. 

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

RAZSTAVE

Izložbe domišljije
Škofja Loka – Začele so se letošnje Izložbe domišljije. Pet-
najst sodelujočih svojo praznično ponudbo seli na splet in 
omogoča spletna naročila in nakupe, naročila po telefonu 
ali e-pošti. Izbrane izdelke lahko prevzamete osebno ali jih 
prejmete po pošti. Z nakupom podpirate lokalne umetnike, 
rokodelce, ustvarjalce, kulturnike in njihovo delo. Najdete 
jih na Facebooku (Izložbe domišljije) in Instagramu (@iz-
lozbe_domisljije).

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina
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Kranj – V skladu z vodilom družbeno odgovornega delovanja 
so se letos pri Varuhu zdravja, Vzajemni, odločili za donacijo 
trem organizacijam, ki s svojim poslanstvom, dejanji in srč-
nostjo prispevajo k lepšemu jutri starostnikov in otrok. To so 
društvo Humanitarček, Zveza prijateljev mladine Ljubljana 
Moste - Polje in društvo Junaki 3. nadstropja. Kot so pojas-
nili, bo finančna pomoč v skupni vrednosti šest tisoč evrov 
pripomogla k plačilu ogrevanja bivalnih prostorov in nakupu 
nujno potrebnih potrebščin oziroma aparatov posameznikom, 
ki so se znašli v izjemno težkih življenjskih situacijah. V skla-
du s temeljnimi vrednotami, ki jih pri Vzajemni imenujejo 
3Z, zdravje-zaupanje-znanje, so se odločili, da bodo letošnja 
praznična voščila elektronska, denar, ki bi bil sicer namenjen 
za tisk pa so dali v dobrodelne namene.  

Del denarja za voščilnice so namenili otrokom

Z donacijo pomagajo tudi Junakom 3. nadstropja.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Ker ta čas niso 
mogoči pohodi večjih sku-
pin, se je na letošnji tradici-
onalni zimski pohod k par-
tizanski bolnišnici Košuta 
napotila le ožja delegacija 
Občinske organizacije Zve-
ze borcev za vrednote NOB 
Preddvor. Počastila je spo-
min na humano partizan-
sko delo v bolnišnici, v kate-
ri je kljub dobri oskrbi umr-
lo šest ranjenih in obolelih. 
Mnogo pa jih je vendarle ok-
revalo. Kot sporoča predse-
dnik borčevske organizaci-
je v Preddvoru Franc Ekar, 
so bili presenečeni nad tem, 

kako je poraslo število obi-
skovalcev bolnišnice Košu-
ta, ki se vpisujejo v vpisno 
knjigo. »Vse bolj je tudi pri-
ljubljena in obiskana pot 
mimo bolnišnice za na Stor-
žič, na Kališče, na Veliko in 
Malo Poljano. Člani OO ZB 
so si ob tem delovnem obi-
sku podrobneje ogledali, 
kako bi že precej dotrajano 
bolnišnico obnovili in uredi-
li skupaj z grobiščem. Oboje 
ima status kulturnega spo-
menika lokalnega pomena, 
zemljišče pa je tudi v lasti 
občine. Ureditev tega obmo-
čja je potrebna tudi zaradi 
množičnega obiskovanja,« 
je sklenil Ekar.

Obisk partizanske bolnišnice



Pomočnik kuharja, m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: pripravljanje enostavnih jedi iz penzionske ponudbe in pomoč pri pripra-
vi jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje bele in črne 
kuhinjske posode in jedilnega pribora, vzdrževanje reda in čistoče v kuhinji in skla-
diščnih prostorih ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave 
zbiramo do 4. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec/analitik za področje trgovine in proizvodnje, m/ž (Škofja Loka in 
po dogovoru Ljubljana) 
V izkušeno in pozitivno naravnano ekipo sodelavcev vabimo osebo, ki se rada spo-
pada z izzivi, kako kompleksne vsebine čim bolj poenostaviti in približati uporabni-
kom. Nekoga, ki zna prisluhniti potrebam in željam strank in zna hitro poiskati naj-
boljšo rešitev. Poleg omenjenega želimo ekipo nadgraditi z osebo, ki se ne zadovo-
lji s polovičnimi odgovori in je vedno usmerjena k iskanju rešitev. Opal informati-
ka, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 3. 1. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Upravljalec erozije, m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo konstruiranje in modeliranje orodij za brizganje plastike ter priprava 
dokumentacije za proizvodnjo. Iskra PRO Kranj, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 20. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater I, m/ž (Kranj) 
Opis del in nalog: delo s strojem, posluževanje različnih tipov strojev, izvajanje kon-
trole polizdelkov in izdelkov, opravljanje proizvodnih del ... Iskra ISD Plast, d. o. o., 
Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 12. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Inženir za delo v razvoju, m/ž (Kranj) 
K prijavi vabimo kandidate, ki so motivirani, natančni, samoiniciativni, ambiciozni, 
vestni ter sposobni timskega dela. Iščemo kandidate, ki so navdušeni nad pridobi-
vanjem novih znanj, imajo razvojno žilico in željo po doseganju visokih razvojnih 
rezultatov, hkrati pa so vztrajni in tvorni v iskanju rešitev. Trelleborg Slovenija, d. o. 
o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 12. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Projektant, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Pričakujemo: VII. ali VI/2. stopnjo izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj (alternativno 
V. stopnja izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj), natančnost, komunikativnost, sa-
moiniciativnost, zanesljivost ter sposobnost za samostojno in timsko delo, obvla-
dovanje dela z računalnikom (MS Office, AutoCad, Inventor). Elan Inventa, d. o. o., 
Begunje na Gorenjskem 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 24. 12. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec, m/ž (Kranj) 
Za naš trgovski center OBI Kranj iščemo sodelavca za delovno mesto svetovalec, in 
sicer za polni delovni čas, določen čas 12 mesecev, s 3-mesečnim poskusnim delom. 
OBI, d. o. o., Jurčkova cesta 226, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 12. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu, m/ž (Spodnja Idrija, Kranj 
in Jesenice) 
Prednost imajo kandidati z opravljenim: strokovnim izpitom s področja varnosti in 
zdravja pri delu, strokovnim izpitom s področja varstva pred požarom ... Hidria, d. 
o. o., Nazorjeva 6a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 12. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kontroling, m/ž (Železniki) 
Zahteve: VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, najmanj 3 leta ustreznih delav-
nih izkušenj, znanje iz kontrolinga in analize vrednosti, dobro poznavanje okolja 
MS Office, SAP, aktivno znanje tujega jezika. Domel, Elektromotorji in gospodinjski 
aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 20. 12. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Projektant s področja elektrotehnike, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: dosežena izobrazba vsaj VI./2 stopnje 
elektro smeri, zaželeno 1 leto delovnih izkušenj s področja projektiranja stavb, dob-
ro znanje AutoCAD-a, Worda in Excela ter zaželeno znanje Revita in SEE Electrical ... 
Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Pri-
jave zbiramo do 2. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja centra za podporo uporabnikom, m/ž (Kranj) 
Kaj iščemo pri kandidatih? VII. Stopnjo izobrazbe ekonomske smeri ali druge po-
slovne smeri, najmanj 4 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, 
pogovorno znanje angleškega jezika, računalniška znanja za delo v okolju Win-
dows in MS Office, čut za odgovornost. Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweiso-
va cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 12. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Različna delovna mesta: možnost razporeditve na eno od delovnih mest znotraj 
poslovnih centrov. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. 
Prijave zbiramo do 2. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

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

V 87. letu nas je zapustila naša ljuba

Angelca Pintar 
iz Srednjih Bitenj

 

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v sredo, 9. decembra, ob 14. uri  
na Mestnem pokopališču v Kranju.

Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v poslovilni vežici  
na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči vsi njeni

OSMRTNICA

V 80. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil

Franc Rebolj
iz Kranja

Od dragega pokojnika se bomo poslovili v sredo, 9. decembra 
2020, v ožjem družinskem krogu.

Veliko ljudi je poznalo našega dedija, za njim bomo žalovali vsi, 
ki smo ga imeli radi.

ZAHVALA

Franci Logar
z Olševka

Vsem, ki ste nam ob boleči in nenadni izgubi nesebično stali ob 
strani, Velika hvala. Zahvaljujemo se gasilcem, ki ste ga skozi nje-
gov Olševek pospremili k večnemu počitku. Hvala gospodu župni-
ku in pevcem, ki ste blažili tišino, ki je ostala za njim. Ohranimo 
ga v lepem spominu in živimo tako, kot bi si želel on – s pomočjo 
sočloveku, z ljubeznijo do narave in medsebojno povezanostjo.

Žalujoči: žena Tatjana, sinovi Anže, Gašper, Klemen, hčerka 
Urška z Lukom in malo vnukinjo Julijo ter sestri Mira in Tanja  
z družinama

Polje, kdo bo tebe ljubil
ko bom jaz v grobu spal?

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

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

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

Rezultati 98. kroga –  
6. decembra 2020

7, 8, 14, 17, 19, 33, 39 
in 6

Loto PLUS:
2, 3, 11, 14, 17, 27, 38 

in 28

Lotko: 7 3 9 4 7 8

Sklad 99. kroga za 
Sedmico: 1.070.000 EUR

Sklad 99. kroga za PLUS: 
1.440.000 EUR

Sklad 99. kroga za Lotka: 
560.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

V LJUBNEM oddam dvosobno delno 
opremljeno stanovanje samski osebi, 
ugodno, tel.: 040/389-518 
 20002741

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHE trske in žamanje, primerno za 
centralno, krušno peč ali kamin, tel.: 
041/986-986 20002739

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, različne velikosti, 
motivi in cenovnega razreda, izjemno 
darilo, tel.: 040/567-544 
 20002729

PRIDELKI
PRODAM

VRHUNSKA in kakovostna vina: sau-
vignon, rumeni muškat, lepo rdeče, 
merlot, ... Možna dostava tudi v času 
corone, 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

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

KUPIM

BIKCA simetalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/286-701 20002740

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje 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

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

19
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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24 Gorenjski glas
torek, 8. decembra 2020

vre men ska na po ved
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Danes in jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja bo danes 
na okrog 600 metrih nad morjem, v alpskih dolinah bo snežilo 
do nižin. Jutri se bo meja sneženja po celotni Gorenjski spustila 
do nižin. V četrtek bo oblačno in megleno ter brez padavin. 
V visokogorju Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov.

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

Urša Peternel

Lesce – V začetku septembra 
smo pisali o beli štorklji, ki 
so jo povsem premočeno in 
poškodovano rešili iz Blej-
skega jezera. Zanjo je poskr-
bel ljubiteljski ornitolog iz 
Lesc Aljaž Mulej, ki je tudi 
član Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic Sloveni-
je. Štorkljo so, potem ko je 
okrevala v Zatočišču za ži-
vali prosto živečih vrst na 
Muti, nazaj v naravo spustili 
na travniku pri Vrbi. Še pred 
tem pa so ji nadeli obroček, 
da bi po izpustu vedeli, kam 
se seli in kakšno je njeno 
zdravstveno stanje. In prav s 
pomočjo obročka lahko zdaj 
pišemo o pustolovščinah, ki 
jih je »blejska« štorklja doži-
vela odtlej ...

Kot je povedal Aljaž Mu-
lej, se je prvih nekaj dni za-
drževala na Studenčicah, 
kjer je prenočevala na stre-
hah hiš, zatem pa je očitno 
odletela proti jugu. Na veli-
ko Aljaževo presenečenje pa 

je 15. septembra dobil sporo-
čilo, da jo je član črnogorske-
ga društva za zaščito in opa-
zovanje ptic opazil v bližini 
Ulcinja. Mirno se je spreha-
jala po naselju in v svojo bli-
žino ni pustila ljudi. »Me-
ščani so svoja opažanja prek 

socialnih omrežij vestno 
sporočali društvu. O štorklji, 
ki v teh koncih ni prav pogo-
sta ptica, pa so poročali tudi 
črnogorski mediji,« je pove-
dal Aljaž. 

A štorklja ni dolgo ostala 
v Črni gori. Že čez tri dni je 
prišla novica iz albanske pre-
stolnice Tirana, da je štorklja 
vidno oslabljena pristala na 
vrhu najvišjega hotela v mes-
tu. Po nasvetu ornitologov iz 
albanskega društva so jo pre-
peljali v rehabilitacijski cen-
ter za živali Divjaka, kjer je 
ostala na rehabilitaciji. Pti-
co so poimenovali Elsa. Ob 
sprejemu v rehabilitacijski 
center je zaradi izčrpanosti 
tehtala slaba dva kilograma, 
ob izpustu deset dni kasne-
je pa že dobre tri kilogra-
me. Njeno vrnitev v naravo 

je pospremila skupina otrok 
in več novinarskih ekip, s či-
mer je postala prava medij-
ska zvezda v Albaniji, je po-
vedal Aljaž Mulej. Kot upa, 
je Elsa po izpustu iz Albanije 
zdaj že uspešno priletela do 
prezimovališča v podsahar-
ski Afriki in se bo naslednje 
leto varno vrnila v Slovenijo.

»Za štorkljo Elso vemo, da 
je bila letošnji mladič. Za ne-
katere mlade štorklje je zna-
no, da ostanejo v Afriki tudi 
čez poletje in se šele nas-
lednje leto vrnejo v Evropo. 
Tiste, ki se vrnejo, pa pole-
tje preživijo v skupinah mla-
dih negnezdečih štorkelj, 
ki se skupaj klatijo po Evro-
pi. Take skupine lahko pole-
ti občasno opazujemo tudi 
na Gorenjskem,« je še dodal 
Aljaž Mulej.

Pustolovščine štorklje Else
Belo štorkljo, ki so jo konec avgusta rešili iz Blejskega jezera, so kasneje videli v Ulcinju, kjer se je mirno 
sprehajala ob morju. Zatem pa so jo opazili na vrhu najvišjega hotela v Tirani. Na Balkanu je postala 
prava medijska zvezda, dali so ji ime Elsa.

Elsa, kot so jo poimenovali, v Albaniji, tik pred ponovno izpustitvijo nazaj v naravo. 

Glavnina štorkelj se seli prek Bosporja ali prek 
Gibraltarja. »Štorklja, ki smo jo izpustili in je kasneje 
dobila ime Elsa, je zanimiva tudi zato, ker je ena od 
redkih, ki je za svojo selitev zelo verjetno uporabila 
italijansko-tunizijsko selitveno pot, ki poteka po 
Apeninskem polotoku ali po obalah Jadranskega 
morja. Jadransko morje štorklje največkrat preletijo v 
ožini Otrantska vrata, ki jim omogoča varno, šestdeset 
kilometrov kratko pot čez morje. Nato prav tako na 
najožjem delu prečkajo Sredozemsko morje med 
Sicilijo in Tunizijo in nadaljujejo pot v podsaharsko 
Afriko, kjer preživijo zimo,« je povedal Aljaž Mulej.
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Milje – V Hiši čez cesto na Miljah veseli december zaradi 
koronavirusa praznujejo malo drugače kot sicer. Kot sporoča 
Dragica Markun, so na dvorišču pred hišo naredili pravljično 
vas. Množičnega obiska ne bo, ogledali si jo bodo lahko le 
posamezniki ali družinski člani z upoštevanjem vseh ukrepov. 
Pred božičem pa bodo tudi razstavo jaslic pripravili zunaj.

Le ogledi posameznikov in družin

Stražišče – Kranjski mestni svetniki so se na seji prejšnji teden 
strinjali, da nova ulica v Stražišču dobi ime Žimarska ulica. 
Takšno ime je predlagalo podjetje iz Mengša, ki je v Stražišču 
zgradilo več objektov. V preteklosti so namreč v vaseh med 
Škofjo Loko in Kranjem marsikje tkali sita iz konjske žime. Ime-
na Žimarska ulica še ni imela nobena ulica v kranjski občini.

V Stražišču bo Žimarska ulica

Kranj – V uredništvo smo prejeli simpatično fotografijo sne-
žaka, ki mu je naš naročnik Peter posodil dežnik Gorenjskega 
glasa. Sredi minulega tedna so se namreč še zlasti otroci raz-
veselili v nižinah dokaj obilne pošiljke snega, ki jim je prinesel 
pravo popestritev, še zlasti ob dejstvu, da smo tudi pri pre-
življanju prostega časa omejeni na domačo občino. Žal pa je 
veselje na snegu trajalo le nekaj dni, saj so nas nato dosegle 
močne padavine in odjuga. Kakšna usoda je doleta snežaka na 
fotografiji, ne vemo, zagotovo pa mu je naš dežnik podaljšal 
trenutke na tem svetu ... 

Snežaka pred dežjem ščitil Glasov dežnik

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Na ta na-
čin, pravijo v Bohinju, želijo 
vsaj malo prispevati k vzduš-
ju ob prihajajočih prazni-
kih in hkrati nekoliko olaj-
šati staršem nakup daril ali 
drugih potrebščin za otroke. 
Pričakujejo, da bodo obdaro-
vali okoli sedemsto otrok.

Starše zato pozivajo, da 
oddajo vlogo za izplačilo 
sredstev; obrazec je na vo-
ljo na spletni strani občine. 
Tisti, ki bodo vlogo oddali do 
15. decembra, bodo izplačilo 
prejeli do 24. decembra, tis-
ti, ki jo bodo oddali do 28. de-
cembra, pa najkasneje zad-
nji dan v letu. Do darila so 
upravičeni vsi predšolski in 
šoloobvezni otroci s stalnim 
prebivališčem v Bohinju, ro-
jeni do 28. decembra letos. 

»Obdobje, ko smo se za 
dobro skupnosti odrek-
li druženju, vsem družab-
nim dogodkom in priredit-
vam, je posebno obdobje, ki 
bo predvsem v prazničnem 
času minilo drugače, kot bi 
sicer. Tudi naši otroci, ki se 
že nekaj tednov šolajo od 

doma, so ostali brez družbe 
svojih vrstnikov, brez raz-
lag učiteljev, doma s svojimi 
knjigami in zvezki,« ob tem 
poudarja župan Jože Sodja, 
zadovoljen, da so vendarle 
našli sprejemljivo alternati-
vo obdarovanju dobrih mož.

Vloge je mogoče oddati po 
pošti, elektronsko ali osebno 
v poslovnem času občinske 
sprejemne pisarne. Formal-
no gre za denarno pomoč, za 
katero ni treba plačati doho-
dnine, se pa prejeta sredstva 
uvrščajo med letno prejete 
dohodke na podlagi predpi-
sov s področja dohodnine in 
obdavčitve fizičnih oseb.

V Bohinju bodo 
obdarili vse otroke
Ker razmere ne dopuščajo tradicionalnih 
obdarovanj dobrih mož, v Bohinju vsakemu 
otroku namenjajo petdeset evrov.

Na ta način, pravijo v 
Bohinju, želijo vsaj malo 
prispevati k vzdušju ob 
prihajajočih praznikih in 
hkrati nekoliko olajšati 
staršem nakup daril ali 
drugih potrebščin za 
otroke. Pričakujejo, da 
bodo obdarovali okoli 
sedemsto otrok.


