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Stevanović vložil  
kazenske ovadbe
Nekdanji predsednik skupščine 
Komunale Kranj Zoran Stevanović 
je sporočil, da je zoper direktorja 
podjetja Matjaža Berčona in veči-
no županov občin ustanoviteljic 
vložil več kazenskih ovadb.
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GORENJSKA

Novi kolesarski  
most že stoji
Arhitekti so si koncept mostu za-
mislili kot »hišo na vodi«, ki so jo 
povezali s kozolcem kot tipično 
arhitekturo Bohinja. Jeklena kon-
strukcija je prekrita z lesom, štiri-
deset metrov dolg most je v celoti 
pokrit s streho.
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GORENJSKA

Kje so v letošnji  
zimi vrtne ptice
Precej ljudi se sprašuje, kje so v 
letošnji zimi vrtne ptice. A kot pra-
vijo v Društvu za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije, kjer 
prav tako beležijo več podobnih 
vprašanj, razloga za skrb zaradi 
praznih krmilnic ni.
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ZADNJA

Ob odprtju sezone  
z mešanimi občutki
Zeleno luč za obratovanje žični-
ških naprav so prvi izkoristili v 
Kranjski Gori, v soboto so naprave 
pognali tudi na Krvavcu. Odprtje 
smučišča so za konec tega tedna 
napovedali tudi na Zatrniku.

24

VREME

Danes se bo od zahoda 
postopno pooblačilo. Jutri 
bo pretežno oblačno. V 
četrtek bo oblačno, popol-
dne se bo začelo jasniti.

–1/4 °C
jutri: pretežno oblačno
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga:   Kranjčanka

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Po podatkih Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje o številu okužb gle-
de na 14-dnevno incidenco 
na sto tisoč prebivalcev po 
posamezni statistični regiji 
v obdobju med 27. novem-
brom in 10. decembrom so 
epidemiološko najbolj ugo-
dne regije Gorenjska, Obal-
no-kraška,  Osrednjesloven-
ska in Goriška. Z današnjim 
dnem je v teh regijah ome-
jitev gibanja med občinami 
po nedeljski odločitvi vlade 
delno sproščena do vključno 

23. decembra, če vmes ne bo 
poslabšanja epidemiološke 
situacije. Gibanje je omeje-
no na območje celotne regi-
je, kjer imajo ljudje prebiva-
lišča. Pogoj pa je, da imate 
na mobilnem telefonu na-
loženo in stalno aktivirano 
aplikacijo #OstaniZdrav. Iz-
jema velja tudi za športno-
-rekreativne dejavnosti. 

Z današnjim dnem se do 
vključno 23. decembra spro-
ščajo nekatere storitvene de-
javnosti. V omenjenih šti-
rih regijah so odprte trgovi-
ne z oblačili, obutvijo, špor-
tno opremo (pomerjanje ni 

dovoljeno) in avtosaloni. V 
vseh regijah pa so odprti fri-
zerski in kozmetični saloni, 
cvetličarne, avtopralnice in 
kemične čistilnice. Sprošča-
jo se vse finančne storitve.  

Javni linijski prevoz potni-
kov se izvaja po počitniškem 
voznem redu, avtobusi in 
vlaki smejo biti največ polo-
vično zasedeni. S krožnimi 
kabinskimi žičnicami, vleč-
nicami in sedežnicami je do-
voljen prevoz za največ eno 
osebo ali člane istega gospo-
dinjstva. Glede šolanja ni 
sprememb. 

Sprostitev gibanja med občinami
Vlada je skoraj do božiča sprostila nekatere ukrepe za zajezitev epidemije. 
V štirih epidemiološko ugodnih regijah – in med njimi je Gorenjska – se z 
današnjim dnem sprošča omejitev gibanja med občinami, a le za uporabnike 
aplikacije #Ostanizdrav. 

Do vključno 23. decembra so odprte tudi cvetličarne. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Rateče – Smučarska zveza 
Slovenije je v petek sporoči-
la, da se je smrtno ponesre-
čil oče trenutno najboljšega 
slovenskega alpskega smu-
čarja Žana Kranjca. Osem-
indvajsetletni smučar iz Bu-
kovice pri Vodicah je zara-
di družinske tragedije ta-
koj prekinil treninge in se 
iz Rei teralma v Avstriji vrnil 
domov. Po poročanju Upra-
ve RS za zaščito in reševanje 

je v četrtek nekaj po 12. uri 
v Ratečah v občini Kranjska 
Gora delavec pri delu padel s 
strehe in se poškodoval. Na 
kraju so posredovali reševal-
ci, a je oseba zaradi poškodb 
umrla.

V četrtek se je zgodila še 
ena smrtna delovna nesre-
ča. Okoli 15.30 je v Bukovem 
Vrhu nad Visokim pri Polja-
nah med podiranjem objek-
ta zid padel na delavca, ki 
je zaradi poškodb prav tako 
umrl na kraju dogodka.

V delovni nesreči umrl oče 
smučarja Žana Kranjca

Maja Bertoncelj

Rateče – V nedeljo se je za-
ključilo 26. svetovno prven-
stvo v poletih, ki ga je sedmič 
gostila Planica. To je bil prvi  
vrhunec sezone za smučar-
ske skakalce. Prvenstvo je 
bilo predvsem v znamenju 
Norvežanov in Nemcev, spo-
ra v slovenski reprezentanci, 
letenja pod žarometi, a brez 
gledalcev – in odlične orga-
nizacije, ki jo je v veliki meri 
narekoval covid-19.

V soboto je bil znan novi 
svetovni prvak med posame-
zniki. Zlato medaljo je osvo-
jil Nemec Karl Geiger, eki-
pni svetovni prvaki pa so v 
nedeljo postali Norvežani. 

Planiške snežinke v tri države
Svetovno prvenstvo v poletih v Planici je največ veselja prineslo v norveški in nemški tabor, najboljša 
slovenska uvrstitev pa je četrto mesto z ekipne tekme. Visoke ocene za organizacijo tekmovanja.

Slovenija v postavi Peter Prevc, Bor Pavlovčič, Anže Lanišek in Domen Prevc je na ekipni 
tekmi osvojila četrto mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev na svetovnih prvenstvih 
v poletih, ki so potekali v Planici. / Foto: Bobo

2. stran

13. stran



2 Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020AKTUALNO info@g-glas.si

                  

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CIRIL MIHELIČ iz Podnarta.

Kako iznenada je prišlo drugačno življenje.
Od nas pa je odvisno, kako ga bomo preživeli.
Več kot bomo upoštevali postavljena pravila
In navodila strokovnjakov za javno zdravje,
Dalj časa se bomo upirali sovražnemu virusu.

Dalj časa bomo preživljali čas v družinskem krogu.
Ena stvar pa je dobra.
Več časa imamo zase.
Enostavno ga razdelimo po svoje,
Tako, kot si ga želimo.
Nihče nam ni odvzel svobode!
Ampak taka miselnost je odvisna od nas, če jo sprejmemo.
Jo negujemo, povezani od blizu in daleč, s pogovorom,
S telefonom, elektronsko ali klasično pošto, ki nam omogoča
Tudi sedaj in vnaprej prijazno sobivanje in povezavo na blizu 
in daleč.

Za dobro voljo je dobro prebrati kako šalo.
Da se naužijemo svežega zraka, gremo v naravo.
Razgibanost doma si krepimo z vajami ravnotežja,
A kljub temu stati na eni nogi vaja je vse težja.
V prehranska dopolnila smo vključili tudi vitamine C in D3
In z dobro glasbo si lepšamo korona dni.

O, seveda, brez omejitev lepše je,
Saj pogrešam šport in druženje.
Toda vse to bo spet prišlo,
A kdaj, je odvisno predvsem od tistih, ki se ne zavedajo in
Ne upoštevajo varnostne razdalje, ne nosijo zaščitnih mask, 
se ne razkužujejo
In nesramno sebi in drugim zdravje uničujejo.
Moramo biti spoštljivi do sebe in vseh ljudi,
Ostanimo zdravi in veseli, vam želim.

Če ste zapis pozorno prebrali, se z začetnimi črkami vsake 
vrstice izpiše Kovid devetnajst – zdravi ostanimo. Neverjetno, 
kako smo Gorenjke in Gorenjci ustvarjalni! Tokrat je svoje 
misli zapisala in nam jih poslala Ivanka Prezelj iz Škofje Loke, 
naša dolgoletna naročnica. Prav gotovo se vsak vsaj malo naj-
de v njenih besedah. Bodite pogumni in nam tudi vi pošljite 
vaše razmišljanje o »korona« načinu življenja. Veseli bomo 
vaših pisem, ki jih pričakujemo na naslovu Gorenjski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si

COVID-19

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Cveto Zaplotnik

Kranj – Državni zbor je s 
sprejetjem zakona o izvr-
ševanju državnega prora-
čuna za leti 2021 in 2022 
spremenil nekatere določ-
be zakona o vojnih vetera-
nih, med drugim je staro-
stno mejo, pri kateri ima-
jo veterani pravico do uve-
ljavljanja različnih pravic, 
s 1. januarjem 2021 znižal 
s 55 na 50 let. Iz Zveze voj-
nih veteranov Slovenije so 
ob tem sporočili, da spre-
memba vsem veteranom, 
ki imajo tudi uradno pri-
znan status vojnega vetera-
na in so dopolnili petdeset 
let, omogoča z novim letom 
tudi uveljavljanje pravice, 

da jim država krije premijo 
za dodatno zdravstveno za-
varovanje. Postopek za uve-
ljavitev pravice morajo iz-
vesti na pristojni upravni 
enoti. Pomembno je tudi, 
da predhodno ne prekine-
jo sedanjega zavarovanja, 
ampak da počakajo na izda-
jo odločbe, iz katere bo tudi 
razvidno, od kdaj naprej 
premijo krije država. 

»Prizadevanja za spre-
membo zakona o vojnih ve-
teranih se s tem niso konča-
la, še vedno ocenjujemo, da 
so nekatere skupine udele-
žencev krivično izvzete iz 
določil za priznanje pravi-
ce do statusa vojnega vetera-
na,« pravi predsednik zveze 
Ladislav Lipič.  

Vojni veterani do pravic  
že pri petdesetih letih

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Banki Slovenije so 
ocenili delovanje bančnega 
sistema v razmerah pande-
mije novega koronavirusa. 
Kot ugotavljajo, so banke s 
posojili različno izpostavlje-
ne do storitvenih dejavnosti, 
ki jih je kriza najbolj priza-
dela in v katerih je velika ver-
jetnost za dolgotrajnejšo kri-
zo. Oktobra je delež posojil 
gostinski dejavnosti, ki naj-
bolj občuti posledice pan-
demije, znašal 5,4 odstotka 
vseh bančnih posojil podje-
tniškemu sektorju. 

Denarna politika se je na 
ekonomsko krizo odzvala z 
umirjanjem zaostrenih raz-
mer na finančnih trgih ter z 
zagotavljanjem likvidnosti 

bankam in podjetjem. V 
Banki Slovenije so k ohra-
nitvi finančne stabilnosti 
prispevali tudi z ukrepi mak-
robonitetne politike. Tako 
so bankam omejili možnost 
delitve dobička do aprila pri-
hodnjega leta, s tem so do-
segli, da bodo banke pove-
čale razpoložljivi kapital in 
postale bolj odporne na tve-
ganja, ki jih prinaša kriza. 
Še naprej veljajo tudi ukrepi 
glede kreditiranja prebival-
stva, vendar so se prilagodili 
razmeram in omogočili ban-
kam, da pri izračunu kredi-
tne sposobnosti posojiloje-
malca ne upoštevajo zača-
snega izpada dohodkov. De-
lež odloženih posojil podje-
tjem in prebivalstvu je bil ok-
tobra skoraj 13-odstoten in 

je bil med višjimi v Evropi, v 
gostinstvu kot najbolj priza-
deti dejavnosti pa je bil od-
log odobren za večino vseh 
posojil.  

Poslovanje bank v zaostre-
nih razmerah za zdaj še laj-
šajo sprejeti protikrizni 
ukrepi. V prvih devetih me-
secih so banke ustvarile do-
kaj visok dobiček, 414 milijo-
nov evrov, ob koncu leta naj 
bi po oceni Banke Slovenije 
znašal nekaj več kot 300 mi-
lijonov evrov, vendar bi brez 
enkratnega učinka (združit-
ve dveh bank) znašal le tre-
tjino tega zneska. Kreditna 
aktivnost bank se je znižala, 
močno se je povečal pritok 
vlog. Prihodki bank se zara-
di manjšega obsega krediti-
ranja in manjše donosnosti 

naložb zmanjšujejo, hkra-
ti se povečujejo stroški osla-
bitev in rezervacij. Tveganja 
za finančno stabilnost so se 
zelo povečala, v Banki Slove-
nije ob tem poudarjajo tudi 
vse večje dohodkovno in kre-
ditno tveganje v bankah. 

Bančni sistem bo tudi v 
prihodnjih letih po oceni 
Banke Slovenije ostal kapi-
talsko in likvidnostno ro-
busten, vendar pa v prihod-
njem letu in v letih, ko se 
bodo iztekli moratoriji in 
interventni ukrepi, priča-
kujejo poslabšanje kvalitete 
kreditnih portfeljev in več-
ji pritisk na dobičkonosnost 
bank, do konca leta 2022 bi 
se lahko precej povečala tako 
obseg kot delež nedonosnih 
terjatev. 

Težki časi tudi za bančni sistem
Prihodki bank se zaradi manjšega obsega kreditiranja in manjše donosnosti naložb zmanjšujejo, hkrati 
se povečujejo stroški oslabitev in rezervacij.

V nedeljo so v Sloveni-
ji opravili 1679 testiranj na 
koronavirus in potrdili 431 
novih okužb. Delež pozitiv-
nih je bil nekaj čez 25-odsto-
ten, kar je za slabi dve od-
stotni točki manj kot v nede-
ljo pred tednom dni. Je bil 
pa delež pozitivnih v soboto 
višji, kar 31,3-odstoten. »Šte-
vilke ostajajo visoke, epide-
mija se še ne umirja, pri-
merjava med tem in pretek-
lim koncem tedna pa vsee-
no daje upanje, da se razme-
re počasi izboljšujejo, vsaj 
kar se tiče števila novooku-
ženih,« je na včerajšnji no-
vinarski konferenci povedal 
vladni govorec Jelko Kacin. 
Bolnišnice pa so preobre-
menjene, v nedeljo je bilo 
hospitaliziranih kar 1320 
covidnih bolnikov, štiri več 
smo po podatkih Covid-19 
Sledilnika imeli le 27. no-
vembra. V nedeljo je inten-
zivno terapijo potrebovalo 
208 covidnih bolnikov. 

V Sloveniji smo skupaj za-
beležili žal že več kot dva ti-
soč smrti covidnih bolnikov. 
Samo v nedeljo jih je umr-
lo 44.

O novih okužbah poroča-
jo tudi iz domov za starej-
še, včeraj je bil posebej ome-
njen črnomaljski dom sta-
rejših, o kakšnem novem iz-
bruhu okužb v gorenjskih 
domovih in po gorenjskih 
občinah pa tudi včeraj niso 
poročali. 

Ob sproščanju nekaterih 
ukrepov poostren nadzor

»Vlada dnevno spremlja 
obremenjenost zdravstve-
nega sistema zaradi covi-
da-19 ter sedemdnevno pov-
prečje okužb po statističnih 
regijah, zaradi česar lahko v 
skladu z načrtom sproščanja 
oziroma zaostrovanja ukre-
pov v naslednjih dneh po po-
samičnih regijah prihaja do 
sprememb,« je na Twitterju 
po nedeljski seji vlade zapi-
sal premier Janez Janša. 

Kot je včeraj povedal pod-
predsednik vlade in gospo-
darski minister Zdravko Po-
čivalšek, se je vlada na sobot-
nem posvetu s predstavniki 
zdravstva in gospodarstva 
na Brdu pri Kranju seznani-
la s stanjem na obeh področ-
jih, v nedeljo pa pred končno 
odločitvijo sprostitve nekate-
rih ukrepov tudi s strokovno 
svetovalno skupino. Minis-
ter je poudaril, da je narejen 
dober korak k ponovnemu 
zagonu gospodarstva in oh-
ranitvi delovnih mest. Tudi 
industrije ne bodo ustavljali, 
je zagotovil, saj ta po njego-
vih besedah do zdaj ni pred-
stavljala perečega problema 
glede okužb. Še naprej pa 
bodo morali vsi zagotavljati 
varne pogoje dela, spoštova-
ti ukrepe, ob sproščanju ne-
katerih ukrepov se bo okre-
pil tudi inšpekcijski nadzor. 
Sproščanje ukrepov namreč 
ne pomeni, da smo to nalogo 
že opravili in da je epidemija 

za nami. Minister Počival-
šek je še pojasnil, da je do 
določenih sprostitev priš-
lo zaradi potreb, da omejijo 
delo na črno: »Bolje je ime-
ti nekatere storitve pod nad-
zorom, kot da se odvijajo na 
črno in je okužb še več.«

Vlada bo odločila tudi, 
kako bo med prazniki

Še vedno v vseh regijah ve-
lja omejitev gibanja med 21. 
in 6. uro in popolna prepo-
ved zbiranja. Notranji mi-
nister Aleš Hojs je v zvezi s 
prehajanjem občinskih mej 
znotraj regij, kjer je to za-
časno dovoljeno, pojasnil, 
kako bo policija ob tem pre-
verjala, ali imate ob preha-
janju mej pri sebi aktivira-
no aplikacijo #OstaniZdrav 
glede na opozorila pravne 

stroke, da policija brez od-
redbe ne sme pregledova-
ti elektronskih naprav. »Po-
licist vas bo ob naključnem 
nadzoru zgolj vprašal po 
aplikaciji, ki jo boste samo 
pokazali in bo to verodostoj-
no. Kazni, če aplikacije ni-
mate naložene v svoj mobil-
ni telefon, ne bo, enostav-
no se boste vrnili domov,« 
je razložil minister Hojs. O 
rešitvi za tiste, ki nimajo pa-
metnih telefonov, ki podpi-
rajo aplikacijo, pa se še niso 
posebej pogovarjali. 

Vlada bo na četrtkovi seji 
obravnavala najnovejše epi-
demiološke podatke ter v 
skladu s splošnimi smer-
nicami EU določila režim 
omejitev v času božiča in 
novoletnih praznikov, je še 
sporočil premier Janša. 

Sprostitev gibanja med 
občinami

Pogoj za prehajanje občinskih meja znotraj dovoljenih 
statističnih regij je aktivirana aplikacija #OstaniZdrav.  
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Dnevno sledim podat-
kom, kot je število 
na novo ugotovljenih 

okužb, hospitaliziranih in 
žal tudi veliko število umrlih 
covidnih bolnikov, ki je v Slo-
veniji že preseglo dva tisoč. 
In te številke, za katerimi so 
osebne človeške zgodbe, kar ne 
pojenjujejo. Delež okuženih je 
bil tudi v preteklih dneh visok. 
Kaj nam gre v naši družbi tako 
hudo narobe? Dolgo že veljajo 
strogi vladni ukrepi, epidemi-
ja pa ne popušča. Razlage o 
tem so različne, odvisno tudi 
od tega, komu prisluhnemo. 
Poskušajmo slišati vsaj tisto, 
kar pravi stroka, res bi pa rada, 
da bi večkrat javno lahko pris-
luhnili tudi našim epidemiolo-
gom, za katere verjamem, da 
najbolje razumejo situacijo. 

Prvi korak pri preprečeva-
nju širjenja virusa pa je odgo-
vornost vsakega izmed nas. 
Naj tej vladi zaupamo ali ne, 
upoštevanje najosnovnejših 
standardov za zamejitev epi-
demije, kot so pravilno nošenje 
zaščitne maske, čistoča rok, 
medosebna razdalja in ome-
jevanje stikov, niso pogojeni z 
njo. Pogojeni so z virusom in 
vesti se moramo tako, kot virus 
to zahteva od nas. Verjamem, 
da bi te preventivne standarde 
na priporočila stroke svetovala 
najprej prav vsaka vlada. 

Vredni razmisleka so drugi 
omejitveni ukrepi – ob pogoju, 
da upoštevamo zgoraj naštete. 
Podjetniki opozarjajo na go-

spodarske posledice prepovedi, 
omejitve dejavnosti, vse več se 
govori o psiholoških posledi-
cah koronakrize. Z današnjim 
dnem je začasno odpravljena 
omejitev nekaterih dejavnosti, 
tudi omejitev gibanja med ob-
činami v štirih epidemiološko 
ugodnejših regijah, med njimi 
je Gorenjska, pogoj za prehaja-
nje občinskih meja pa je nalo-
žena sicer prostovoljna aplika-
cija #OstaniZdrav. Sama sem 
oklevala, ali naj si aplikacijo 
naložim. V poplavi informacij 
se je za trenutek vame naselil 
dvom o tem, kdo vse (in zakaj) 
bi lahko razpolagal z mojimi 
podatki. Čeprav zagotavlja-
jo, da aplikacija ne upravlja 
osebnih podatkov o posamezni 
osebi. Kot mi je enkrat le »klik-
nilo«, da svoje podatke na voljo 
dajem družabnim omrežjem, 
trgovcem za kartice zaupanja 
... In sem se vprašala – ter si 
odgovorila, čemu v svojem za-
sebnem bom dala prednost. A 
kako naj to uredijo tisti, ki pa-
metnih telefonov nimajo?

Miru v glavi v tem času res 
ni kaj dosti. V določeni meri 
verjetno tudi zaradi prihaja-
jočih praznikov, ki slavijo po-
potnico najlepših misli, stojimo 
pa na realnih tleh. Ampak vsi 
smo v isti »zgodbi« letošnjega 
leta, imenuje se koronavirus in 
v leto 2021 bomo izšli bolje le, 
če se bomo vsi držali omenje-
nih minimalnih standardov, ki 
ne »bolijo«, učinkujejo pa. Naj 
bo to moja želja za vse nas. 

Ključno je odgovorno 
ravnanje prav vsakega

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Simon Šubic

Kranj – Sporu kranjskega 
mestnega svetnika in nek-
danjega predsednika skup-
ščine Komunale Kranj Zo-
rana Stevanovića z direk-
torjem komunalnega pod-
jetja Matjažem Berčonom, 
ki ga je Stevanović v začet-
ku leta neuspešno razreše-

val na dveh izrednih skupš-
činah javnega podjetja, še ni 
videti konca. Pred kratkim 
je Višje sodišče v Ljubljani v 
enem od sodnih sporov ugo-
dilo pritožbi Stevanovića, ta 
pa je ob tem vložil vrsto ka-
zenskih ovadb zoper Berčo-
na ter večino županov občin 
ustanoviteljic komunalnega 
podjetja. Razlogi za kazen-
ske ovadbe ne obstajajo, pa 
odgovarja Berčon.

Stevanović očita zlorabo 
položaja

Spomnimo: Stevanović 
je 24. februarja in 2. mar-
ca sklical izredni skupščini 
Komunale Kranj, na kate-
rih so sprejeli sklepa o raz-
rešitvi direktorja Matjaža 
Berčona. A Berčon in župa-
ni občin ustanoviteljic skle-
pov niso priznali, ker sta 
bili skupščini sklicani ne-
zakonito, kar je bilo kasneje 
potrjeno tudi na kranjskem 
okrožnem sodišču, ki je v 
gospodarskem sporu med 
Občino Cerklje in Komu-
nalo Kranj odločilo, da so 
sklepi omenjenih izrednih 
skupščin nični. Ker pa so-
dišče Stevanoviću ni dopus-
tilo stranske intervencije 
na strani Komunale Kranj 
v tej zadevi, se je ta pritožil 
na Višje sodišče v Ljubljani. 
To je pred kratkim pritožbi 
ugodilo in razveljavilo odlo-
čitev kranjskega sodišča, s 
tem pa Stevanoviću dopus-
tilo stransko intervencijo.

Po prejemu odločitve viš-
jega sodišča je Stevanović v 
četrtek sporočil, da je vlo-
žil vrsto kazenskih ovadb. 
Kot je razložil, je Berčona 
in kranjskega župana Ma-
tjaža Rakovca, ki ga je 16. 
marca nasledil kot predse-
dnik skupščine Komunale 
Kranj, ovadil zaradi zlorabe 
položaja ali pravic. Prvemu 

očita, da naj bi zlorabil po-
oblastila in funkcijo direk-
torja javnega podjetja, s či-
mer je pridobil protiprav-
no premoženjsko in nepre-
moženjsko korist, zavedel 
pa naj bi tudi Okrožno so-
dišče v Kranju in naklepno 
podal tak odgovor na tožbo 
Občine Cerklje zoper sklep, 
ki se nanaša na njegovo raz-
rešitev, da je sodišče izdalo 
nepravnomočno zamudno 
sodbo na škodo Komuna-
le Kranj. Županu Rakovcu 
pa Stevanović zlorabo polo-
žaja očita, ker naj bi Berčo-
nu omogočal zlorabo funk-
cije direktorja in ker naj bi 
16. marca sklical nezakoni-
to sejo skupščine v popolno-
ma novi sestavi (njeni člani 
so vmes postali župani), na 
kateri so ugotovili ničnost 
sklepov o razrešitvi Berčo-
na. Stevanović je prepričan, 
da to lahko stori le sodišče, 
zato je napovedal, da bo na 
Okrožno sodišče v Kranju 
podal tožbo za ugotavljanje 
ničnosti tega sklepa. »To pa 
v resnici pomeni, da je Ma-
tjaž Berčon še vedno neza-
koniti nosilec pooblastil di-
rektorja Komunale Kranj,« 
pravi.

Rakovca poziva k 
odstopu

Stevanović je poleg 
tega župane občin Kranj, 
Cerklje, Naklo, Jezersko in 
Šenčur ter pooblaščenca 
Občine Preddvor kazensko 

ovadil, ker so junija na skup-
ščini sprejeli sklep, da se zo-
per njega poda, kot zatrju-
je, kriva kazenska ovadba za 
kaznivo dejanje nevestnega 
dela v službi. Poleg tega je 
kranjskega župana še poz-
val k takojšnjemu odstopu, 
»ker gre v tej zadevi za huj-
šo korupcijo in utemeljene 
dokaze«.

Berčon: jalova zmaga 
Stevanovića

Po mnenju Matjaža Ber-
čona pa je odločitev Višje-
ga sodišča v Ljubljani jalo-
va zmaga Zorana Stevano-
vića. Občina Cerklje in Ko-
munala Kranj namreč nis-
ta več v sporu, ker so bili vsi 
vzroki za nastalo situacijo 
sanirani že 16. marca, je po-

jasnil. »Zoran Stevanović se 
tako spopada s fatamorga-
no. Kazenskih ovadb, če jih 
je sploh vložil, o čemer sicer 
nisem prepričan, saj razlogi 
zanje dejansko ne obstajajo, 
ne komentiram, ampak naj 
jih preuči tožilstvo,« je še po-
vedal Berčon.

Rakovec: vsi postopki 
izvedeni zakonito

Na Mestni občini Kranj 
poudarjajo, da je višje so-
dišče pritožniku Zoranu 
Stevanoviću zgolj ugodilo 
v zahtevi, da ima vpogled v 
že zaključeno sodno zade-
vo Komunale Kranj in Ob-
čine Cerklje glede preso-
je pravilnosti in zakonito-
sti sklica izrednih skupščin 

Komunale Kranj. »Ključ-
no pri tem je, da je razlog 
za ugoditev dejstvo, da so-
dišče v tem postopku po-
sredno presoja tudi odgo-
vornost in nezakonitost de-
lovanja Zorana Stevanovi-
ča glede sklicev skupščin. 
S tem pritožnik ni dobil ni-
kakršnega mandata za za-
stopanje Komunale Kranj v 

sodnih postopkih, kot sam 
navaja,« so poudarili. 

Z vložitvijo kazenske 
ovadbe župan Matjaž Rako-
vec od pristojnih organov ni 
bil seznanjen, zato jo bo lah-
ko komentiral, če bo prejel 
vsebino glede očitanih de-
janj vlagatelja, so še pove-
dali na MOK. Rakovec je si-
cer prepričan, da so bili vsi 
dosedanji postopki v zvezi 

z delovanjem javnega pod-
jetja Komunala Kranj in 
skupščine podjetja izvedeni 
zakonito in skladno z usta-
novitvenimi akti. »S spre-
membo Odloka o ustano-
vitvi javnega podjetja Ko-
munala Kranj, da ustanovi-
teljico v skupščini zastopa 
župan oziroma njegov po-
oblaščenec, in ne več ime-
novani predstavnik, smo 
občine ustanoviteljice od 
sredine marca 2020 nap-
rej zagotovile stabilno de-
lovanje podjetja in njegovih 
organov. Pred tem se je po-
javila negotovost, tudi med 
zaposlenimi, prav glede za-
konitosti sklicev skupščine 
s strani prejšnjega predse-
dnika in imenovanja direk-
torja podjetja,« je poudaril.

Stevanović vložil ovadbe
Nekdanji predsednik skupščine Komunale Kranj Zoran Stevanović je sporočil, da je zoper direktorja 
podjetja Matjaža Berčona in večino županov občin ustanoviteljic vložil več kazenskih ovadb. 

Zoran Stevanović: »Matjaž Berčon je nezakoniti nosilec 
pooblastil direktorja Komunale Kranj.« / Foto: arhiv GG

Matjaž Berčon: »Odločitev Višjega sodišča v Ljubljani je 
jalova zmaga Zorana Stevanovića.« / Foto: arhiv GG

Na Mestni občini Kranj poudarjajo, da je Višje sodišče 
v Ljubljani pritožniku Zoranu Stevanoviću zgolj 
ugodilo v zahtevi, da ima vpogled v že zaključeno 
sodno zadevo Komunale Kranj in Občine Cerklje 
glede presoje pravilnosti in zakonitosti sklica izrednih 
skupščin Komunale Kranj. 
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Vina:	 zelen	(belo	polsuho	vino),	 rumeni	muškat	(belo	polsladko	vino)
	 rebula	(belo	suho	vino),	 cabernet	sauvignon	(rdeče	suho	vino)
	 pinela	(belo	suho	vino),	merlot	(rdeče	suho	vino),	sauvignon	(belo	suho	vino)
	 laški	rizling	(belo	suho	vino),	 rose	iz	sorte	grozdja	merlot	(polsuho	vino)

Minister	za	zdravje	opozarja	,da	prekomerno	pitje	alkohola	škoduje	zdravju.

Odprto v Kranju: 
Torek:	 15.00–18.00													
Sreda:	 9.00–13.00	in	od	15.00–18.00
Četrtek:	15.00–18.00	
Petek:	 9.00–13.00	in	od	15.00–18.00	
Sobota:	 9.00–13.00
Četrtek, 24. 12.: 9.00–13.00 in od 15.00–18.00
Četrtek, 31. 12.: od 8.00–14.00
Nedelja,	ponedeljek	in	prazniki	zaprto.

VINSKA KLET VIDRIH
JEZERSKA CESTA 63a
4000 KRANJ    041 429 733

LASTNA PRIDELAVA
NA KMETIJI
VIDRIH Zoran in Dragica
Lože 18a,5271 Vipava
041 429 733, 05 368 70 60

Želimo Vam polno zdravja in sreče!

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jeseni-
ce bo v novo leto stopila s 
sprejetim proračunom, saj 
so ga na seji prejšnji četr-
tek soglasno potrdili jeseni-
ški občinski svetniki. Prora-
čun predvideva 28 milijonov 
evrov odhodkov in izdatkov 
ter za 22,9 milijona evrov 
prihodkov in prejemkov. 

»Ocenjujemo, da bo na 
računu proračuna konec 
leta 2020 ostalo 5,1 milijo-
na evrov sredstev, ki so po-
vezana z zamikom izvedbe 
več investicij in so v prihod-
njem letu namenjena kritju 
razlike med načrtovanimi 
prihodki in odhodki. Med 
prihodke smo vključili nov 
izračun prihodka iz naslova 
dohodnine, na podlagi ne-
davno sprejete povprečnine 

v višini 628,20 evra na pre-
bivalca,« so pojasnili v ob-
činski upravi. 

V leto 2021 se zamika iz-
vedba investicij: obnova Ru-
ardove graščine, Poslov-
na cona Jesenice – 2. faza, 
Odvajanje in čiščenje odpa-
dne vode v porečju zgornje 
Save in izgradnja kanaliza-
cije Lipce. 

Poleg omenjenih večjih 
projektov pa bodo v letu 
2021 izvajali tudi energet-
sko sanacijo Vrtca Jeseni-
ce – enote Angelce Oce-
pek in 3. fazo izgradnje 

komunalne infrastrukture 
na Cesti bratov Stražišar-
jev. V proračun je vključe-
na ureditev regionalne ces-
te R2, ki predvideva izgra-
dnjo priključka na novo ce-
stno povezavo do obrata de-
bele pločevine SIJ Acroni, 
pri čemer bo Acroni inve-
sticijo sofinanciral v višini 
200 tisoč evrov. 

Vsega skupaj v letu 2021 
načrtujejo izvajanje 66 pro-
jektov v skupni višini 12,2 
milijona evrov, pri čemer 
naj bi se na novo zadolžili v 
višini enega milijona evrov. 

Šestinšestdeset projektov
Jeseniški občinski svetniki so sprejeli proračun za leto 2021. Največja 
projekta bosta dokončanje obnove Ruardove graščine in urejanje Poslovne 
cone Jesenice.

Seja je tudi tokrat potekala v Kolpernu, na začetku pa so 
se poklonili spominu na nedavno preminulega nekdanjega 
župana Borisa Breganta.

Mateja Rant

Bled – »Čas, ki ga živimo, 
se bo zapisal v zgodovino in 
verjetno bo šele pogled nas-
lednjih generacij na vse, kar 
počnemo v epidemiji, pove-
dal, ali smo ravnali prav ali 
ne. Kljub temu gre življenje 
naprej in še posebno v teh 
razmerah moramo misliti 
na prihodnost, na to, kako 
bomo v občini Bled živeli v 
prihodnjih letih ter kakšne 
pogoje za življenje bodo v 
eni najlepših občin v Slove-
niji imeli mladi, starejši in 
vsi vmes,« je ob sprejetju 
proračuna za prihodnje leto 
poudaril župan Janez Fajfar.

Tako bodo tudi v prihod-
njem letu nadaljevali neka-
tere velike investicije, ki so 
jih začeli že letos, med dru-
gim tudi največjo, 3,4 mili-
jona evrov vredno gradnjo 
Medgeneracijskega centra 
Vezenine Bled, zaključek ka-
tere je predviden v februar-
ju 2022. V maju prihodnje 
leto naj bi končali sanacijo 
kanalizacije Mala Zaka – Za 
gradom, za kar bodo odšte-
li 630 tisoč evrov, 200 tisoč 

evrov pa je vredna rekon-
strukcija Seliške ceste oziro-
ma križišča pri pokopališču, 
ki jo bodo predvidoma kon-
čali marca prihodnje leto. Ob 
tem je župan poudaril, da se 
intenzivno odvijajo priprave 
na gradnjo južne razbreme-
nilne ceste, veselijo pa se lah-
ko tudi državne kolesarske 
povezave med Bledom in Bo-
hinjem, za kar imajo na voljo 
okoli deset milijonov evrop-
skih in državnih sredstev.

V prihodnjem letu občina 
načrtuje tudi obnovo otro-
škega igrišča pri vrtcu, v 
naslednjih letih pa še grad-
njo nove osrednje avtobusne 
postaje na Selišah in dogra-
ditev zdravstvenega doma 
Bled. »Želim si, da bo tudi 
v prihodnje življenje v naši 
občini za prav vse občane in 
občanke prijazno, da bo ob-
čina Bled prijeten in zdrav 
dom za vse,« je še dejal žu-
pan in dodal, da so odprtost, 
strpnost, trajnostni razvoj in 
kakovost bivanja tudi osre-
dnje točke novega programa 
trajnostnega razvoja Občine 
Bled do leta 2030, ki je v zak-
ljučni fazi priprave. 

Proračun za lepšo 
prihodnost
Občinski svet Občine Bled je na sredini seji v 
drugem branju potrdil proračun za prihodnje 
leto, ki bo težak šestnajst milijonov evrov, od tega 
bodo za naložbe namenili sedem milijonov evrov.

Na začetku seje so se 
poklonili spominu na 
nedavno preminulega 
nekdanjega župana in 
častnega občana Borisa 
Breganta.

Marjana Ahačič

Bohinj – Most za kolesarje in 
pešce, ki so ga v Kamnjah pri 
Bohinjski Bistrici začeli gra-
diti v začetku jeseni, že stoji. 
Z lesom pokrita jeklena kon-
strukcija je osnovana kot ne-
kakšna hiša na vodi in spomi-
nja na kozolec ter tako pona-
zarja tipično arhitekturno de-
diščino Bohinja. Most je dolg 
štirideset metrov in v celo-
ti pokrit s streho. Ker je nivo 
terena na levem bregu skoraj 
tri metre višji kot na desnem, 
pa so morali na levem bregu 
zgraditi še mostovž za spust 
z mostu, tako da skupna dol-
žina konstrukcije znaša kar 
slabih 75 metrov.

Celoten projekt sicer vklju-
čuje še urejanje priključka 
na obstoječo bohinjsko kole-
sarsko pot, izgradnjo počiva-
lišča in označitev kolesarske 
povezave Kamnje–Bohinj-
ska Bistrica, vrednost inve-
sticije pa je 460 tisoč evrov, 
pri čemer si je občina uspe-
la zagotoviti nekaj več kot 

tristo tisoč evrov sredstev 
Eko sklada.

Župan Bohinja Jože Sodja 
je prepričan, da je most ve-
lika pridobitev za kolesar-
stvo, za sam kraj in tudi Bo-
hinj v celoti. »Je na zelo le-
pem mestu, kjer se odpirajo 
vedute in kjer je prvi bližnji 
stik s Savo v Bohinju,« pravi 
župan. Verjame, da se bodo 
tudi same zasnove mostu 
s streho, glede katere prav 
tako niso bili vsi prepričani, 

da je primerna za ta kraj, na 
koncu vsi navadili in most 
vzeli za svojega.

V Bohinju sicer namera-
vajo v prihodnjih letih skle-
niti krožno kolesarsko po-
vezavo, ki je za zdaj kot Ko-
lesarska pot Bohinj urejena 
od Bohinjske Bistrice prek 
Ribčevega Laza in Srednje 
vasi do vrha Senožet. »Tre-
nutno iščemo ustrezne pro-
jektne rešitve za poveza-
vo iz Senožet do obstoječe 

povezave med Brodom in 
Bohinjsko Bistrico,« so po-
jasnili na občini, kjer ob tem 
seveda intenzivno sodeluje-
jo pri načrtovanju in gradnji 
kolesarske povezave med 
Bledom in Bohinjem, hkra-
ti pa imajo skupaj z Direkci-
jo RS za investicije priprav-
ljene tudi dokumente za iz-
vedbo kolesarske poveza-
ve od obstoječega Levovega 
mostu v Stari Fužini do Rib-
čevega Laza.

Novi kolesarski most že stoji
Arhitekti so si koncept mostu zamislili kot »hišo na vodi«, ki so jo povezali s kozolcem kot tipično 
arhitekturo Bohinja. Jeklena konstrukcija je prekrita z lesom, štirideset metrov dolg most je v celoti 
pokrit s streho. Celotna vrednost naložbe znaša nekaj manj kot pol milijona evrov, več kot polovico 
sredstev je občina pridobila iz Eko sklada.

Novi kolesarski most na Rju v Kamnjah pri Bohinjski Bistrici

Jesenice – Občina Jesenice, ki od junija letos skupaj z Za-
vodom mreža izvaja projekt brezplačnih prevozov za staro-
stnike Prostofer, k sodelovanju vabi dodatne prostovoljce. V 
teh časih je namreč potreba po prevozih povečana, zato so 
aktivni vozniki prostovoljci čezmerno obremenjeni. Prosijo 
vse, ki bi bili pri projektu pripravljeni pomagati, da se javijo na 
telefonsko številko 04 5869 278 ali elektronski naslov: sandra.
potocnik@jesenice.si in postanejo prostovoljni šoferji. Pogoj 
za sodelovanje sta veljavno vozniško dovoljenje ter čut za 
pomoč sočloveku. Pred začetkom izvajanja prevozov bo za 
nove voznike prostovoljce organizirano izobraževanje.

Vabijo nove prostovoljne šoferje

Kranj – Iz Združenja bank Slovenije so sporočili, da bodo 
banke in hranilnice pred božičnimi in novoletnimi prazniki po-
slovale po enotnem odpiralnem času. V četrtek, 24. decembra, 
in v četrtek, 31. decembra, bodo poslovalnice odprte do 12. ure.

Praznični čas poslovanja bank in hranilnic

Bohinjska Bistrica – S pr-
vim decembrom je vodenje 
bohinjske občinske uprave 
prevzel Simon Velički, nek-
danji generalni direktor po-
licije. Kot je na zadnji seji 
občinskega sveta svetnike in 
svetnice seznanil župan Bo-
hinja Jože Sodja, so – potem 
ko je dosedanji direktor Miro 
Sodja podal odpoved – v no-
vembru objavili razpis in tudi 
izbrali novega direktorja, ki je 
takoj začel delati. Velički je v 
preteklosti že vodil občinsko 
upravo v Bohinju, v javnosti 
pa je poznan tudi kot nekda-
nji direktor policijske uprave 
Kranj. Mandat direktorja ob-
činske uprave traja pet let.

Velički novi direktor 
občinske uprave
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www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225  •  E: adler@apothekeferlach.at
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00, sob., 8:00 - 12:00 

• Naročila za zdravila sprejemamo tudi po telefonu in e-pošti   •  Ekspresna dobava  
   zdravil tudi iz NEMČIJE  •  Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Zahvaljujemo se vam za zaupanje v letu 2020. 
Tudi v letu 2021 vam želimo obilico sreče, 

zadovoljstva in zdravja!

Obiščite nas
na Facebook-u

Aleš Senožetnik

Cerklje – Tako kot v številnih 
drugih občinah po Gorenj-
skem se je zaradi epidemi-
je covida-19 tudi v Cerkljah 
seja občinskega sveta pre-
selila na splet. Med najpo-
membnejšimi točkami pre-
cej obsežne seje pa je bila 
tudi prva obravnava prora-
čuna za prihodnje leto. 

V Cerkljah v prihodnjem 
letu načrtujejo za skoraj 19 
milijonov evrov izdatkov, na 
drugi strani pa 13,6 milijona 
evrov odhodkov. Proračun-
ski primanjkljaj bodo v pre-
cejšnji meri pokrili s preno-
som sredstev – 4,6 milijona 
bodo iz preteklih let prene-
sli v naslednje, načrtujejo pa 
tudi zadolževanje v višini pol 
milijona evrov. 

Vrednost projektov v načr-
tu razvojnih programov zna-
ša skoraj 13,5 milijona evrov, 
pri čemer so vključeni tudi 
projekti, ki so se že začeli in 
še niso zaključeni, ter pro-
jekti, ki se bodo prihodnje 
leto začeli izvajati ter projek-
ti, ki se bodo nadaljevali tudi 
po letu 2021. 

Večina sredstev je na-
menjena obnovi in grad-
nji prometne in vodne 

infrastrukture ter kanaliza-
cije. Za komunalno dejav-
nost tako namenjajo 6,7 mi-
lijona evrov, pri čemer je 
glavnina, 5,3 milijona, na-
menjena največjemu grad-
benemu projektu na po-

dročju občine, izgradnji t. 
i. krvavškega vodovodnega 
sistema. 

Med pomembnejši-
mi projekti, ki jih je ome-
nil cerkljanski župan Franc 
Čebulj, je tudi načrtovanja 
gradnja krožišča Trata, za 
katero so rezervirali 690 ti-
soč evrov, skupno pa je za ce-
stni promet in infrastruktu-
ro v prihodnjem letu name-
njenih več kot štiri milijone 
evrov. Načrtujejo tudi obno-
vo mrliških vežic v Lahovčah 
ter izvedbo razpisa za obno-
vo kozolcev v občini ter dru-
ge razpise za kmetijstvo. Več 
kot 280 tisoč evrov bodo na-
menili tudi obrambi in ukre-
pom ob izrednih dogodkih, 
pri čemer gredo sredstva za 

delovanje Civilne zaščite in 
gasilskih društev in zveze. 

Skoraj enak znesek je na-
menjen tudi za socialno 
varstvo starejših. Na 68 tisoč 
evrov so povečali sredstva za 
pomoč družini na domu, po 
besedah župana Franca Če-
bulja pa razmišljajo tudi o 
dodatnem oddelku za osebe 
z demenco v Domu Taber, 
saj tovrstnih oddelkov pri-
manjkuje. 

V prihodnjem letu v ob-
činski upravi načrtujejo tudi 
dve novi zaposlitvi. Okrepili 
bodo področje vodenja pro-
jektov ter oddelek za okolje 
in prostor, število zaposle-
nih pa se bo tako povečalo s 
16 na 18, pri čemer bo skup-
no število zaposlenih ostalo 
v okviru že sprejetega kad-
rovskega načrta iz letošnje-
ga leta. Zaradi povečanega 
obsega dela predvsem na ra-
čun vodenja številnih pro-
jektov se namreč v cerkljan-
ski občinski upravi srečujejo 
s kadrovsko stisko, na kar so 
v preteklosti večkrat opozo-
rili tako župan kot tudi sve-
tniki.

Po sprejetju proračuna v 
prvi obravnavi druga sledi 
predvidoma sredi januarja 
prihodnje leto.

Proračun skozi prvo branje
V Cerkljah so občinski svetniki v prvem branju potrdili predlog proračuna 
za prihodnje leto. 

Vrednost projektov 
v načrtu razvojnih 
programov znaša 13,5 
milijona evrov.

Marjana Ahačič

Radovljica – Stari most nad 
radovljiško železniško po-
stajo so v petek porušili, na 
njegovem mestu pa bodo 
do sredine prihodnjega leta 

zgradili novega. Na obmo-
čju železniškega postaja-
lišča Radovljica je ob tem v 
sklopu obnovitvenih del na-
črtovana še prestavitev po-
tniškega perona na juž-
no stran proge, obstoječi 
stopniščni objekt pa bodo 
odstranili. Ob novem pero-
nu nameravajo Slovenske 
železnice zgraditi tako ime-
novano parkirišče P+R, ob-
čina pa bo sočasno uredila 
obstoječe manjše parkirišče 
na severni strani železniške 
proge. 

Dela potekajo v sklopu 
skoraj sto milijonov evrov 
vredne investicije države v 
obnovo odseka gorenjske 
železnice od Kranja do Lesc, 
ki bo po načrtih zaključena 
v juniju prihodnje leto, na-
črtovali pa so jo za čas, ko je 
proga tudi sicer zaprta zara-
di obnove železniškega pre-
dora Karavanke.

Že v prvi fazi bosta na od-
seku v občini Radovljica ob-
novljeni še postajališči v 
Globokem in Otočah, sicer 
pa se investitor ministrstvo 
za infrastrukturo, najprej 

osredotoča na dela na sami 
progi, ki jih je mogoče izves-
ti samo ob njenem popol-
nem zaprtju. 

Na odseku med Kranjem 
in Lescami bodo tako dvajset 
kilometrov železniške proge 

nadgradili v skladu z evrop-
skimi standardi, opravili ce-
lotno sanacijo spod njega in 
zgornjega ustroja proge, kar 
pomeni, da bodo uredili bre-
žine, odvodnjavanje, nove 
tampone, v celoti bo zame-
njana tako imenovana gra-
mozna greda, novi bodo 
pragovi in tirnice. Ob pro-
gi bo nameščen nov vod za 
signalnovarnostne naprave, 
na novo bodo postavili tudi 
skupaj 4,5 kilometra žele-
zniške protihrupne ograje. 
Sanirana bosta predora Glo-

boko in Radovljica, v sklopu 
projekta pa bodo ukinili dva 
nivojska prehoda in uredili 
povezovalne ceste v Podnar-
tu in Zalošah, kjer bo zgra-
jen nov podvoz. 

V sklopu projekta, ki ga 
vodi država, bo del investicij 
izvedla tudi Občina Rado-
vljica. Kot je povedal župan 
Ciril Globočnik, bo občina 
za nadgradnjo projekta ob-
nove železnice namenila še 
okoli šest milijonov evrov, 
za kar se bo tudi zadolžila. 
Tako bo občina v Podnartu 
sodelovala pri ukinitvi štirih 

nivojskih prehodov čez žele-
zniško progo v naseljih Ovsi-
še, Podnart in Zaloše, izgra-
dnji novih podvozov za pro-
met osebnih in tovornih vo-
zil ter peš promet v Podnar-
tu in Zalošah, izgradnji na-

domestnega cestnega pri-
ključka do dveh objektov v 
Podnartu in nadomestne 
makadamske javne poti na 
območju Zaloš.

V navezavi z obnovo žele-
znice bo stekel tudi projekt 
kolesarske povezave med 
upravnim središčem Rado-
vljica in železniško postajo 
v Lescah, ki zajema uredi-
tev manjkajočih odsekov, in 
sicer najprej izgradnja obo-
jestranske ločene kolesar-
ske steze in pločnika ob regi-
onalni cesti med krožiščem 
z Gorenjsko cesto in kroži-
ščem z Boštjanovo ulico. V 
tem okviru bosta izvedena 
dva preboja za ločeno vode-
nje pešcev in kolesarjev sko-
zi železniški nadvoz, kar po-
meni izvedbo dveh manjših 
predorov na obeh straneh 
ceste pod železniško progo. 
V drugem delu sledi uredi-
tev obojestranskega pomo-
žnega kolesarskega pasu in 
pločnika na Železniški ulici.

Nadgradnjo preostalih od-
sekov gorenjske proge od 
Ljubljane do Jesenic, vključ-
no z izgradnjo novih podvo-
zov ob leški in žirovniški že-
lezniški postaji, načrtujejo 
šele v drugi fazi.

Zaradi prekinjene prome-
tne povezave na Cesti svobo-
de je do pokopališča v Rado-
vljici za vsa vozila, razen za 
tovorna, promet urejen sko-
zi staro mestno jedro Rado-
vljice, so pojasnili na rado-
vljiški občinski upravi. 

Stari most nad 
železnico že porušili
V petek so v sklopu rekonstrukcije gorenjske železniške proge porušili stari 
most nad radovljiško železniško postajo. Novega bodo po načrtih zgradili do 
sredine prihodnjega leta, ko bodo obnovljeno progo odprli za promet.

Stari most nad železniško postajo v Radovljici so v petek podrli. Dostop do pokopališča je 
urejen čez Linhartov trg, ki je v času do izgradnje novega mostu odprt za promet.

Na območju železniškega postajališča Radovljica sta 
ob tem predvideni prestavitev potniškega perona na 
južno stran proge in sočasna odstranitev obstoječega 
stopniščnega objekta. Ob novem južnem peronu 
nameravajo Slovenske železnice zgraditi parkirišče 
P+R, občina pa sočasno urediti obstoječe manjše 
parkirišče na severni strani železniške proge.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V skupini podje-
tij Ržišnik Perc iz Šenčur-
ja so se letos odpovedali na-
kupu poslovnih daril in so 
sredstva namenili Klini-
ki Golnik. Donacija v višini 
17.000 evrov je namenjena 
prehrani najbolj izpostavlje-
nih zaposlenih v kliniki, ki 
se v izrednih razmerah bo-
rijo za zdravje in življenja na 

oddelku za covid-19 in v in-
tenzivni negi.  Donacijo so 
prispevala vsa podjetja sku-
pine Ržišnik Perc, enega iz-
med obrokov (ki jih priprav-
lja restavracija Cubis) pa so 
simbolično osebju klini-
ke predali direktor matič-
nega podjetja Ržišnik Perc 
Andrej Ržišnik, namestni-
ca direktorja podjetja Pro-
tim arhitekti in inženirji Ur-
ška Pollak, direktor podjetja 

Infotim informacijski siste-
mi Uroš Rovtar, direktorica 
podjetja RP investicije Sabi-
na Fašmon - Muznik ter na-
mestnica direktorja Sonja 
Burazin v imenu Restavra-
cije Cubis. Kot še navajajo, 
si prizadevajo biti družbeno 
odgovorni, tako pri delu kot 
tudi pri vključenostii v lokal-
no in širše okolje. Tako so le-
tos že pomagali Občini Šen-
čur z donacijo osmih kom-
pletov računalnikov za učen-
ce, da se v času pandemi-
je covida-19 lažje šolajo od 
doma. 

Donacija Kliniki Golnik
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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.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Novembra so na-
mreč svetniki menili, da je v 
proračun zajetih preveč pro-
jektov in jih ne bodo mog-
li uresničiti. Zdaj so dobili 
na mizo nov predlog prora-
čuna, dan pred odločanjem 
pa so prisluhnili predstavi-
tvi najpomembnejših pro-
jektov. Predstavili so jim jih 
občinska uprava, projektan-
ti in gradbeni odbor za grad-
njo športnega parka. Po-
leg športnega parka so pre-
dnostni projekti še: obnova 
občinske stavbe in turistič-
ne poslovalnice na Goriči-
ci, rekonstrukcija Šolske uli-
ce, obnova mostov čez Kok-
ro pri Jelovici, ureditev oba-
le jezera Črnava in športna 
dvorana s širitvijo šole. Sve-
tnikli so pohvalili predstavi-
tev in predlagali, naj se za 
lažje prihodnje odločanje še 
kdaj ponovi.

Ker bo v proračun za leto 
2021 vključena tudi proda-
ja podjetja Energetika, so na 
seji najprej razpravljali o na-
činu prodaje in njenem vpli-
vu na občinski proračun. 
Proračun je sicer vreden 
okoli 6,6 milijona evrov, pri-
hodnje leto pa naj bi se spro-
stil tudi prvi milijon lani ve-
zanih sredstev. Želijo si, da 
bi ga kar najbolje izkoristili. 
Kar dva velika zalogaja se jim 
obetata v prihodnjem letu, 

naložbi pa bosta fazno pote-
kali tudi v naslednjih letih, 
to sta športni park in špor-
tna dvorana z obnovo šole. V 
prvi fazi bo v športnem par-
ku zgrajeno veliko nogome-
tno igrišče s spremljajoči-
mi objekti. Spomladi bodo 
začeli osnovna zemeljska 
dela, ko dobijo gradbeno do-
voljenje, pa gradnjo igrišča. 

Športna dvorana pri šoli je 
zelo zahteven projekt, sku-
paj z adaptacijo šole bo terjal 
4,8 milijona evrov, projekt 
naj bi začeli konec prihod-
njega leta. Že prihodnje po-
letje pa se bodo lotili širitve 
Šolske ulice od ovinka pri 
kulturnem domu do šole. 
Obnovo zahteva dotrajani 
most pri Jelovici, kar bi radi 

gradili hkrati z urejanjem 
državne ceste. Država je zdaj 
že izbrala izvajalca del, ki naj 
bi se od krožišča v Tupaličah 
do konca vasi v smeri Kokre 
začela spomladi. Za energet-
sko sanacijo občinske stavbe 
in nekdanje turistične poslo-
valnice pa imajo zagotovlje-
na 49-odstotna sofinancer-
ska sredstva iz razpisa za 
energetske prenove stavb v 
lasti in rabi občin, ki pote-
ka v partnerstvu z občinama 
Kamnik in Tržič. Razmišlja-
jo, da bi energetski sanaciji 
sledila tudi gradnja dvigala 
na zadnji strani stavbe. Sofi-
nanciranje pa je zagotovlje-
no tudi za urejanje zahod-
ne obale jezera Črnava, prav 
tako predvideno za prihod-
nje leto, še prej pa bodo jeze-
ro izpraznili, sanirali nelju-
be iztoke in odstranili inva-
zivno račjo zel. Ne bo pa sofi-
nanciranja za kolesarsko po-
vezavo mimo Brda z mestno 
občino Kranj, saj se je ta od-
rekla projektu, v Preddvoru 
pa vseeno računajo na nje-
no delno izvedbo. Več de-
narja bodo namenili projek-
tiranju poslovne cone. Pro-
račun predvideva tudi vlaga-
nja v vzdrževanje občinskih 
cest, urejanje avtobusnih 
postajališč in podobno. Za 
parkirišča, ki naj bi jih ure-
dili na izhodiščih planinskih 
poti, pa so si enotni, da naj 
bodo v prihodnje plačljiva.

Za proračun zdaj zelena luč
Potem ko na novembrski seji občinski svetniki v Preddvoru niso potrdili predlaganega proračuna, so 
na decembrski znova odločali o njem. Tokrat so ocenili, da je dokument primeren za drugo obravnavo, 
občina pa bo kratek čas imela začasno financiranje.

Za projekt urejanja obale jezera Črnava so pridobili 
evropsko sofinanciranje. / Foto: Primož Pičulin

Urša Peternel

Žirovnica – Praznično obda-
rovanje otrok v Žirovnici bo 
letos potekalo malo druga-
če. Društvo prijateljev mla-
dine Žirovnica je v sodelo-

vanju z Občino Žirovnica in 
Zavodom za turizem in kul-
turo Žirovnica »odprlo« Bo-
žično piškotarno. 

V njej bodo otroci skupaj 
s starši pekli slastne piškote, 
seveda na svojih domovih. 
Kot so si zamislili organi-
zatorji, bo Božiček vsem, ki 
se bodo prijavili, domov pri-
nesel paket sestavin za peko 
piškotov. Večino sestavin je 

Božiček kupil pri lokalnih 
ponudnikih, priložil pa bo 
tudi recept za svoje najljub-
še piškotke. 

In kako bo vse skupaj pote-
kalo? Družine z otroki iz ob-
čine Žirovnica se morajo pri-
javiti do petka, 18. decembra, 
na elektronski naslov dpmzi-
rovnica@gmail.com. Boži-
ček bo zatem vsakemu otro-
ku na dom dostavil paket s 
sestavinami za piškote in re-
ceptom. Tako bodo družine 
skupaj spekle piškote, orga-
nizatorji pa ob tem sodelujo-
če vabijo, naj izkušnje s peko 
piškotov delijo tudi na dru-
žabnih omrežjih. »Ne poza-
bite dodati oznake @dpm-
žirovnica, @vistzirovnica ali 
#božičnapiškotarna, da jih 
bomo našli in delili naprej,« 
prosijo organizatorji.

Kot je ob tem dejal ži-
rovniški župan Leopold 

Pogačar, v čarobnem de-
cembru vsi pogrešamo do-
godke tako za otroke in kot 
za »ta velike«, zato upa, da 
se bo čim več domov v obči-
ni vsaj za kak dan spremeni-
lo v božično piškotarno in bo 

po vsej občini dišalo po bo-
žični peki. 

Vsi pa seveda upajo, da bo 
naslednje leto Božiček spet 
obiskal otroke tako, kot po-
navadi, s polnim košem da-
ril ...

Božična piškotarna v Žirovnici
V žirovniški občini bo Božiček otrokom domov prinesel paket sestavin za peko piškotov, priložil pa bo 
tudi svoj najljubši recept. Žirovniški domovi se bodo tako spremenili v božično piškotarno.

Iz žirovniških domov bo zadišalo po piškotih.

Simon Šubic

Ljubljana – Na Dnevih slo-
venskega turizma, ki so prej-
šnji teden – kot smo se zdaj 
že navadili – potekali v sple-
tni obliki, so tradicionalno 
podelili tudi najvišja prizna-
nja v slovenskem turizmu. 
Eno je šlo tudi na Gorenj-
sko. Nagrado kristalni Tri-
glav za osebnost, ki je v zad-
njem letu največ prispeva-
la k prepoznavnosti Slove-
nije v svetu, je prejel 21-le-
tni zmagovalec kolesarske 
Dirke po Franciji Tadej Po-
gačar s Klanca pri Komendi. 
Priznanje, ki ga podeljuje-
jo vsi ključni deležniki v slo-
venskem turizmu, je tako 
že drugo leto zapored prejel 
vrhunski kolesar; lani so ga 
podelili Primožu Rogliču. 

»V Sloveniji je s sleherno 
etapo Dirke po Franciji rasel 
ponos celotnega naroda, up-
ravičeno smo začeli govori-
ti kar o slovenskem Tour de 
Franceu. Tuji mediji so iz-
postavljali izjemen uspeh slo-
venskih kolesarjev, Slovenija 
je bila v najuglednejših sve-
tovnih medijih izpostavljena 
kot kolesarska in športna ve-
lesila,« so med drugim zapi-
sali v obrazložitev.

Osrednja tema letošnjih 
Dnevov slovenskega turiz-
ma, ki veljajo za osrednji 

vsakoletni dogodek turistič-
ne panoge, je bila odziv na 
koronsko krizo, zaradi ka-
tere se je turizem nenadeja-
no znašel med najbolj ogro-
ženimi gospodarskimi pa-
nogami v Sloveniji. Po be-
sedah gospodarskega mini-
stra Zdravka Počivalška bo 

okrevanje po pričakovanjih 
potekalo dlje časa, za pono-
ven vzpon pa bo potrebna 
obsežna pomoč države in 
Evropske unije, »a veliko bo 
odvisno tudi od nas samih«. 
»Od tega, kako bomo znali 
ponastaviti naša pričakova-
nja, dopolniti našo ponud-
bo in še izboljšati naš odnos 
do gosta, pa do tega, kako da-
leč bomo segli z informacija-
mi o tem, da smo varna drža-
va. Vse to bo v novi realnosti 
štelo mnogo več kot kdaj koli 
prej,« je dejal minister. 

Tadeju Pogačarju 
turistično priznanje
Ključne institucije slovenskega turizma so 
priznanje za velik prispevek k prepoznavnosti 
Slovenije letos podelile kolesarju Tadeju Pogačarju. 

Župan upa, da se bo 
čim več domov v občini 
spremenilo v božično 
piškotarno.

Tadej Pogačar / Foto: arhiv GG
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na Mestni občini 
Kranj (MOK) so izračunali, 
da jim bosta vladni odlok o 
začasni prepovedi in ome-
jitvah javnega prevoza po-
tnikov v državi in uvedba 
brezplačnega parkiranja v 
občinski lasti in v upravlja-
nju Komunale Kranj pre-
cej oklestila občinski pro-
račun. Tako je bila v prvem 
valu epidemije izguba na ra-
čun upravljanja parkirišč, ki 
ga izvaja Komunala Kranj, 
okoli 52 tisoč evrov, doda-
tnih 15 tisoč evrov pa so iz-
gubili na račun tržne dejav-
nosti parkirišč. 

»V jesenskem obdob-
ju bo izpad prihodkov za-
radi brezplačnega parkira-
nja po ocenah znašal šestde-
set tisoč evrov, torej približ-
no šest tisoč evrov na teden. 
Na letni ravni je tako priča-

kovati primanjkljaj iz go-
spodarske dejavnosti parki-
rišč v višini 127 tisoč evrov,« 
pravijo na kranjski občini 
in pojasnjujejo, da na pod-
lagi sproščanja javnega po-
tniškega prometa parkirišča 

v lasti Mestne občine Kranj 
in v upravljanju Komuna-
le Kranj od danes niso več 
brezplačna. 

Ker je bil zaradi epidemi-
je potreben nakup zašči-
tne opreme, od mask do ro-
kavic in razkužil, in to tako 
za enote Civilne zaščite kot 
Gasilsko reševalno službo 
Kranj in Kranjske vrtce, je 

bil strošek več kot 152 tisoč 
evrov. Za vzpostavitev tako 
imenovanih rdečih con so 
dodatno porabili še skoraj 
81 tisoč evrov. 

Slabši bo tudi izkupiček 
Zavoda za turizem in kultu-
ro Kranj. V primerjavi z lan-
skim letom ocenjujejo, da bo 
okoli 266 tisoč evrov manj 
prihodkov zaradi odpadlih 
prireditev, vodenj in dru-
gih neprodanih turističnih 
produktov. Za stroške bi si-
cer porabil okoli dvesto tisoč 
evrov, kar pomeni, da gre za 
izgubo okoli 66 tisoč evrov. 
Tudi primanjkljaj na račun 

turističnih taks je ocenjen 
na okoli sto tisoč evrov, saj je 
bilo zaradi epidemije manj 
nočitev turistov.

Okoli 119 tisoč evrov naj 
bi znašal izpad prihodkov 
Prešernovega gledališča, 
medtem ko v Gorenjskem 
muzeju zaradi zaprtja ra-
čunajo na okoli dvajset ti-
soč evrov izgube, saj bo 
manj pobranih vstopnin in 
tudi manj prodaje v muzej-
skih trgovinah. 

Prav tako bo okoli sto tisoč 
evrov izgube zaradi zaprte-
ga bazena, ki je v upravlja-
nju Zavoda za šport. 

Epidemija prazni blagajno
Na Mestni občini Kranj so pri obravnavi rebalansa proračuna ocenili, da bodo zaradi epidemije novega 
koronavirusa imeli okoli osemsto tisoč evrov izgube. 

Izkupiček bo manjši tudi zaradi odpadlih prireditev in turistične takse. / Foto: Primož Pičulin

Vilma Stanovnik

Kranj – Teritorialna obram-
ba (TO) je bila ustanovlje-
na 20. novembra leta 1968. 
Takrat so bila po Sloveniji 
imenovana poveljstva par-
tizanskih enot. V Kranju je 
bilo to poveljstvo Kokrške-
ga odreda. Preimenovanje v 
občinske štabe se je izvršilo 
ob prvi reorganizaciji v letu 
1975. »Že dobri dve leti pred 
tem je takratni vrhovni po-
veljnik OS SFRJ maršal Tito 
ukazal, da se v posameznih 
občinah mora oborožiti po 
en bataljon rezervne sesta-
ve iz vrst takratnih partizan-
skih enot. Tako je bil v Kra-
nju določen tretji bataljon 
Kokrškega odreda, ki je imel 
bojno nalogo varovati širšo 
okolico brniškega letališča, 
da dobijo njegovi pripadniki 
orožje in pripadajoče streli-
vo na dom na čuvanje. To je 
bila zelo smela odločitev, kaj-
ti tega do takrat ni bilo nikjer 
v takratni Jugoslaviji. Posle-
dično je bil ta ukrep izveden 
zaradi politične situacije v 
Evropi, predvsem po okupi-
ranju ČSSR sil Varšavskega 
pakta, saj je bila grožnja na-
pada na Jugoslavijo zelo res-
na,« pravi predsednik Ob-
močnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Kranj 
in dolgoletni poveljnik enot 

Teritorialne obrambe Kranj 
Anton Rešek in pojasnjuje, 
da je po letu 1975 prišlo do 
reorganizacije TO RS in tudi 
do formiranja nove enote na 
območju Kranja z imenom 
21. brigada TO.

Med letoma 1972 in 1991 
se je v enoti zamenjalo oko-
li tisoč pripadnikov. Bata-
ljon je bil vseskozi vključen 
v proces izobraževanja in ur-
jenja enot TO. »Tako smo v 
času po ukinitvi MSNZ in 
novoustanovljenem RŠTO 
redno izvajali razne oblike 
usposabljanj, predvsem za-
radi stalnih groženj JLA, da 
bodo njihove enote izvedle 
nasilne odvzeme orožja in 
opreme TO. Tudi javnost se 
je morala prepričati, da Teri-
torialna obramba v Sloveni-
ji ni bila razorožena in uki-
njena,« dodaja Rešek, ki ne 
želi, da se pozabi še en po-
memben datum. »Prav za-
radi tega, da TO deluje in 
je prisotna med nami, se je 
11. decembra 1990 izved-
la mobilizacijska vaja celot-
nega bataljona z vsem for-
macijskim orožjem in opre-
mo. Postroj je bil izvršen na 
posestvu Brdo pri Kranju 
prvič po imenovanju nove-
ga RŠTO RS, na čelu katere-
ga je bil kot v. d. načelnika 
Janez Slapar,« še pojasnju-
je Rešek.

Obletnica prvega 
postroja
Minuli petek je minilo trideset let od 
mobilizacijske vaje z orožjem in opremo celotnega 
bataljona Teritorialne obrambe, predhodnice 
Slovenske vojske.

Vilma Stanovnik

Kranj – V Prešernovem gaju 
v Kranju so se prejšnjo sre-
do poklonili spominu Jan-
ka Majdiča. Rodil se je na-
mreč 2. decembra 1870 – 
očetu znanemu trgovcu Ja-
nezu Majdiču in materi Iva-
ni Sturm iz Poljč na Gorenj-
skem. Da bi nadaljeval hi-
šno trgovsko tradicijo, se je 
z vso vnemo vključil v doma-
če podjetje. Bil je tudi gospo-
darsko in društveno aktiven. 
V Kranju je ustanovil Kre-
ditno društvo, ki je bilo iz-
jemnega pomena za trgov-
ce in obrtnike. Bil je vplivni 
član kranjskega občinskega 
odbora in tudi član upravne-
ga sveta Mestne hranilnice. 
Veliko energije pa tudi dona-
cij je namenil Narodni čital-
nici v Kranju, Glasbeni ma-
tici, Meščanski godbi, Dijaš-
ki kuhinji, Gorenjskemu So-
kolu in drugim.

Kot je zapisal nekdanji 
predsednik, sedaj pa častni 
predsednik Planinskega 

društva (PD) Kranj Franc 
Ekar, si je Janko Majdič 
posebno mesto zasluži s 

prizadevanji za razvoj in 
utrjevanje slovenskega pla-
ninstva. Za njegovo pripa-
dnost slovenstvu in sloven-
skim goram ga je Sloven-
sko planinsko društvo odli-
kovalo kot prvega častne-
ga člana. S takim prepriča-
njem in planinskim navdi-
hom so v Kranju v letu 1899 
ustanovili Kranjsko podru-
žnico Slovenskega planin-
skega društva, prvi načelnik 
je postal prav Janko Majdič. 
Veliko zaslug ima tudi za 
postavitev slovenske koče 
na Stolu, žal pa dograditve 
ni dočakal, saj je prej umrl. 
Pokopan je v bližini Prešer-
novega groba.

Ob 150. obletnici rojstva 
so se spominu Janka Majdi-
ča s polaganjem venca pok-
lonili kranjski župan Matjaž 
Rakovec, častni predsednik 
PD Kranj Franc Ekar in se-
danji predsednik PD Kranj 
Primož Černilec.

Spomnili so se Janka Majdiča
Letos mineva sto petdeset let od rojstva planinca, gospodarstvenika, kulturnika in dobrotnika Janka 
Majdiča. Pomemben pečat je pustil tudi v slovenskem planinstvu.

Predsednik Planinskega društva Kranj Primož Černilec 
in častni predsednik Franc Ekar ob grobnici Majdičevih v 
Prešernovem gaju v Kranju

Vilma Stanovnik

Kranj – »V času, ko je razpo-
sajenost veselega decembra 
zasenčila teža krize epide-
mije, vsi potrebujemo nekaj, 
kar nam bo popestrilo bo-
žični čas. Zato smo se v dru-
štvo Dekca, v sodelovanju s 
Krajevno skupnostjo Bra-
tov Smuk odločili, da prip-
ravimo eno največjih mno-
žičnih obdarovanj krajanov 
Planine 1, 2 in 3,« pravijo v 
društvu Dekca in dodajajo, 
da ste Božički lahko tudi dru-
gi, saj vsakemu leži doma 
nekaj, česar ne uporablja in 
bi lahko podaril kot božično 
darilo. Naj bodo to preras-
le smučarske hlače, preveli-
ka majica, ki je v resnici ni-
koli ne oblečemo, čevlji, US-
B-ključek, spominek, ročna 
dela in podobno. Vsak lahko 
nekaj ustvari tudi sam, nari-
še sliko, napiše pesem, krat-
ko zgodbo, mogoče le kratko 
pozitivno misel, in to poklo-
ni kot darilo. 

Darila bodo zbirali do 23. 
decembra, vsak dan od 17. do 
19. ure pred prostori KS Bra-
tov Smuk (Likozarjeva 29), 
za prevzem darila pa lahko 
pokličete tudi po telefonu 
030 688 468. »Vse, kar se 
bo nabralo, bo pravilno raz-
kuženo, zavito in na božič-
no noč postavljeno na otro-
ško igrišče na Planini 2, kjer 
bo pripravljeno posebno bo-
žično presenečenje. Na bo-
žični večer od 17. ure sta nato 
vabljeni na božično okraše-
no Jojovo igrišče na Planini 
2, kjer bo vsak prevzel svo-
je skrivnostno darilo, in če 
ga lahko, ga bo nadomestil 
s svojim,« še pravijo orga-
nizatorji in dodajajo, da so 
zato obdarovanje poimeno-
vali Skrivnostni Božiček. 

Prav tako že zbirajo pre-
dloge (lahko tudi anoni-
mne) za družine, za katere 
se vam zdi, da potrebujejo 
darila. Tem družinam bodo 
23. in 24. decembra na dom 
dostavili eno ali več daril.

Tudi jaz sem lahko Božiček

»Skupna izguba po oceni znaša skoraj osemsto tisoč 
evrov, kar je primerljivo s sredstvi, potrebnimi za 
izgradnjo novega vrtca,« pravijo na Mestni občini Kranj.
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Aleš Senožetnik

Kranj – »Vse ptice so izgini-
le, od siničk do vrabcev. So 
poginile ali kaj se je zgodi-
lo z njimi, ne vem,« je za-
skrbljeni naš bralec Franc 
Ahačič iz Velesovega, ki pra-
vi, da je vsako zimo porabil 
več kilogramov ptičje krme, 
letos pa o pticah na njego-
vem vrtu ni ne duha ne slu-
ha. Tudi nekateri znanci, s 
katerimi je govoril, opažajo 
podobno. Na nas se je obrni-
la tudi bralka Nada Urevc iz 
Krnice. Kot pravi, pticam re-
dno, že trideset let, vsako je-
sen na okensko polico nasu-
je zrnje. A letos jih ni od ni-
koder.

Za odgovore smo se obrni-
li na Društvo za opazovanje 
in proučevanje ptic Sloveni-
je (DOPPS), kjer so nam od-
govorili, da se s podobnimi 

vprašanji na njihov »orni-
tofon« obrača vse več zaskr-
bljenih opazovalcev ptic, ki 
poročajo o praznih krmil-
nicah. »V zimskem času se 
ptice obnašajo drugače kot 
v času gnezditve. Večina jih 
zasleduje hrano ter primer-
ne pogoje za najuspešnejše 
preživetje zime. Letošnja je-
sen je bila pticam še poseb-
no naklonjena, saj so smre-
ka, hrast in bukev bogato ob-
rodili. Tako imajo ptice na 
voljo veliko naravne hrane 
in posledično ne čutijo pot-
rebe po zbiranju v krmilni-
cah,« med drugim pravi-
jo v DOPPS in dodajajo, da 
tako kot zima ni enaka zimi, 
tudi ptičje obnašanje ni vse-
lej enako. »Ptice se pozimi v 
iskanju hrane prilagajo vre-
menskim razmeram in pre-
mikajo na območja, kjer je 
te več ali je lažje dostopna. 

Ptice so tudi bitja navade. Če 
najdejo mesto z obilo hrane, 
ga bodo redno obiskovale, 
vse dokler hrana ne poide. 
Ste prepričani, da vaš sosed 
ni začel krmiti prej in nima 
večje krmilnice?« so zapisali 
v članku, ki so ga prav zaradi 
velikega števila klicev objavi-
li na društveni spletni strani.

Na dodatna vprašanja, ali 
morda prihaja do zmanjše-
vanja populacij določenih 
vrst ptic, pa nam je odgovo-
ril ornitolog Tilen Basle. Kot 
pravi, je seveda odvisno od 
tega, o kateri vrsti ptic go-
vorimo. Ptice, ki gnezdijo v 
kulturni krajini in na trav-
nikih so ogrožene, popula-
cije so v stalnem upadu že 
več let. »Pri pogostih vrstah, 
ki jih srečujemo v naseljih 
in mestih, pa o večjem upa-
du težko govorimo. V krmil-
nicah se navadno pojavljajo 

prav te vrste, zato izginotij, 
ki jih opisujejo opazovalci, 
ne moremo pripisati upadu 
populacij,« še dodaja Basle.

Kako pravilno hranimo 
ptice

Hranjenje ptic sicer po 
mnenju ornitologov nima 
posebnega pomena za nji-
hovo ohranjanje, številni 
ljubitelji narave pa se na ta 
način pobližje spoznavajo s 
pticami v svojem domačem 
okolju, dogajanje okoli kr-
milnic pa je še posebej zani-
mivo za otroke. 

Da pa pticam nevede ne 
povzročimo več škode kot 
koristi, je treba slediti neka-
terim priporočilom. Hrano v 
krmilnice nasipamo v zmer-
nih količinah in jo pred vsa-
kim novim nasipom očis-
timo, s čimer zmanjšamo 
možnost onesnaževanja 

hrane s patogeni in tako za-
varujemo ptice pred okuž-
bami. 

Primerna krmilnica naj 
ima streho, hrana pa naj bo 
pticam dostopna z vseh stra-
ni. Kot še dodajajo na DO-
PPS, naj bo krmilnica pos-
tavljena v bližini krošnje dre-
ves, da se ji lahko postopoma 
približajo, hkrati pa tako, da 
jih ne morejo ogrožati ple-
nilci, predvsem mačke. 

Krmiti lahko začnemo že 
pozno jeseni, vsekakor pa, 
ko zapade sneg oziroma pri-
tisne mraz. Ko začnemo hra-
niti, nadaljujemo do spomla-
danskih trajnejših otoplitev, 
z ustrezno mešanico pa lah-
ko nadaljujemo tudi pole-
ti. Sicer velja splošno pravi-
lo, da ptice hranimo s hrano, 
ki jim je dostopna tudi sicer 
v naravi, nikakor pa ne z os-
tanki človeške hrane.

Kje so letos vrtne ptice
Precej ljudi se sprašuje, kje so v letošnji zimi vrtne ptice. A kot pravijo v Društvu za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije, kjer prav tako beležijo več podobnih vprašanj, razloga za skrb zaradi  
praznih krmilnic ni.

Letošnja jesen je bila pticam glede hrane zelo naklonjena. 
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Janez Kuhar

Šmartno – Franci Strupi s 
Spodnjega Brnika se s če-
belarstvom ukvarja od leta 
1982. V najboljših časih je 
imel okoli sto družin, v zad-
njih nekaj letih je njihovo 
število prepolovil, zdaj jih 
ima 39, od teh deset v Prek-
murju, poleg tega je še skrb-
nik desetih čebeljih družin 
na letališču Fraporta Slove-
nija na Brniku. Kot pravi, je 
med že od nekdaj cenjeno 
hranilo in zdravilo. Še danes 
verjame, da je lonec medu v 
hiši najboljša domača lekar-
na. Zato se je odločil, da z 
domačim medom in mede-
nimi piškoti, ki jih je spek-
la žena Ančka, obdari vse 
zaposlene v Domu Taber v 
Šmartnem pri Cerkljah, ki 

vzorno skrbijo za stanoval-
ce. Darila je prevzela direk-
torica doma Martina Mar-
tinčič, ki se je v imenu zapo-
slenih zahvalila Franciju in 
Ančki.

Sicer pa so stanoval-
ci doma v tednu pred prvo 
adventno nedeljo izdelovali 
adventne venčke. V izdela-
vo venčkov se je vključilo 45 
stanovalcev, med njim tudi 
98-letna Angela Brankovič. 
Letos so jim pri izdelavi na-
mesto učencev cerkljanske 
šole pomagali varuhi, jav-
na delavca, gospodinja in 
delovna terapevtka Nataša 
Lavtižar. Zelenje za venčke 
jim je priskrbela prostovolj-
ka, upokojenka Fani Pavlin. 
Venčki krasijo dnevne pro-
store doma, recepcijo in je-
dilnico.

Podaril jim je medene 
izdelke

Za darila se je Franciju Strupiju zahvalila direktorica 
Martina Martinčič.

Danica zavrl Žlebir

Milje – V času pred koronavi-
rusom je bilo v Hiši čez ces-
to vedno živahno. Letos so 
izvajali počitniške dejavno-
sti za otroke in jim predstav-
ljali različne stare igre, kot 
so špana, tombola, marjan-
ca in kegljišče. V tehnološki 
izbi, ki jo vodi inženir elek-
trotehnike Vojko Podgoršek, 
so otroci programirali robot-
ke. Ob Tednu vseživljenjske-
ga učenja je bil dan odprtih 

vrat in obiskovalci so si poleg 
muzeja lahko ogledali make-
te zgodovine Slovenije: Kel-
ti in Rimljani na slovenskih 
tleh, Predjamski grad, grad 
Bogenšperk, prihod Napo-
leona in njegove vojske v 
Ljubljano, dogodke prve in 
druge svetovne vojne, po-
membne kulturnike, kot so 
dr. France Prešeren (Vrba, 
Dunaj, Kranj), Ivan Cankar 
(Klanec), makete vlakov. »Iz-
vedli smo delavnico ročne 

izdelave copat, ki jo je vodi-
la priletna gospa Milka Konc 
z Milj, ki to obrt še obvlada. 
Še naprej smo ohranjali ljud-
sko pesem, pevce vodi Stane 
Markun. Prav zaradi ohra-
njanja ljudske pesmi nas 
tudi vabijo v domove staro-
stnikov. Marsikateri od sta-
novalcev zapoje s pevci, neka-
teri zaradi spominov potočijo 
kako solzo. Pevci so s svojimi 
nastopi polepšali dan v vseh 
okoliških domovih starostni-
kov: v Domu Taber v Šmar-
tnem, v Kranju, Preddvoru in 

Naklem,« je povedala pobu-
dnica Hiše čez cesto Dragi-
ca Markun. Pevci so nastopi-
li tudi na Paradi učenja v Kra-
nju, ob spominskem obelež-
ju na Visokem, v Srednji vasi 
pri Šenčurju so skupaj z ga-
silskim društvom izvedli do-
brodelni koncert Ljudska pe-
sem nam gre do srca in zbra-
ni denar namenili gasilcem 
iz Srednje vasi. 

Potem pa so ukrepi za za-
jezitev širjenja novega koro-
navirusa ustavili njihovo de-
lovanje. Decembra so kljub 

temu postavili pravljični 
gozd (po istoimenski pra-
vljici Dragice Markun) in 
razstavo jaslic, ki je odprta 
od minulega petka in je bila 
vsako leto deležna velikega 
obiska. Zaradi omejitev gi-
banja na občine jo bodo le-
tos verjetno obiskovali bolj 
domačini, občani Šenčur-
ja, pa tudi sicer je ogled mo-
goč zgolj posamično ali za 
družinske člane. Obvezna je 
maska in upoštevanje razda-
lje, še dodaja Dragica Mar-
kun.

Jaslice in pravljični gozd
V Hiši čez cesto na Miljah decembra vsakokrat postavijo razstavo jaslic. Letos je ta zunaj, obiski pa 
omejeni na posameznike in družinske člane.

Dragica Markun pred letos postavljenimi jaslicami v Hiši čez cesto na Miljah / Foto: Primož Pičulin

Ljudski pevci iz Hiše čez 
cesto so letos s svojimi 
nastopi polepšali dneve 
stanovalcev v okoliških 
domovih starostnikov: 
v Domu Taber v 
Šmartnem, v Kranju, 
Preddvoru in Naklem.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Poleg spreje-
tja proračunov za leti 2021 
in 2022 so na seji občinske-
ga sveta v Škofji Loki tokrat 
med 18 točkami dnevnega 
reda obravnavali tudi sklop 
tem, povezanih z Javnim 
podjetjem Komunala Ško-
fja Loka, ki bo začelo delova-
ti 1. januarja 2021. Tako so 
sprejeli odlok o spremem-
bah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi javnega podje-
tja, soglasje k postopku ime-
novanja direktorja javnega 
podjetja in njegovo imeno-
vanje, poročilo o aktivnos-
tih, povezanih z vzpostavi-
tvijo javnega podjetja, in več 
sklepov o cenah storitev ob-
veznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja: oskr-
bo s pitno vodo, odvajanjem 
in čiščenjem komunalne in 
padavinske odpadne vode 
ter ravnanje s komunalnimi 
odpadki.

Na razpis za direktorja jav-
nega komunalnega podjetja 
je prispelo sedem vlog, štiri 

najustreznejše kandidate je 
komisija povabila k pogovo-
rom, nato pa so kot najpri-
mernejšega kandidata pre-
dlagali Primoža Ržena. 
Čeprav so bili v razpravi izra-
ženi nekateri pomisleki gle-
de predlaganega kandidata, 
ga je občinski svet na koncu 
večinsko potrdil, en glas je 
bil proti in en vzdržan. 

Oktobra lani je bil sprejet 
odlok o ustanovitvi Javne-
ga podjetja Komunala Ško-
fja Loka, ki so ga na tokra-
tni seji dopolnili in v njem 
upoštevali tudi organe jav-
nega podjetja in njegove pri-
stojnosti. Svetniki so potrdi-
li, da je zrel za drugo obrav-
navo. Prisluhnili pa so že 
šestemu poročilu o pripra-
vah na ustanovitev javnega 
podjetja, ki je »tik pred cilj-
no ravnino«. Poročilo nava-
ja, da je bil v občini Železni-
ki potrjen elaborat o obliko-
vanju cen storitev obvezne 
gospodarske javne službe, 
da je javno podjetje pridobi-
lo dolgoročno posojilo za na-
kup delnic Loške komunale, 

ga izvedlo in postalo njen 
98,66-odstotni lastnik, po-
tekajo pa še dogovori o na-
kupu preostalih delnic. Ob-
javljeni so bili trije javni raz-
pisi, dva za zavarovanje in 
gorivo sta v teku, tretji (prev-
zem blata iz centralne čistil-
ne naprave) je končan. Prev-
zemnika blata za leto 2021 so 
dobili po ceni, ki je predvide-
na v elaboratih za oblikova-
nje cen. V teku so evidenčni 
postopki za izbor dobavite-
ljev javnega podjetja za leto 
2021. Med njim in Loško 
komunalo potekajo pripra-
ve za prenos dejavnosti s 1. 
januarjem 2021, načrtuje-
jo se vse potrebne aktivno-
sti za pripojitev. Pomembno 
je tudi, da z Loške komunale 
na novo javno podjetje prei-
dejo tudi vsi zaposleni. 

Novi direktor Primož 
Ržen, ki se je zahvalil za za-
upanje in obljubil, da si bodo 
s sodelavci prizadevali za 
uresničitev predložene vizi-
je, je že predložil elaborat o 
cenah storitev gospodarskih 
javnih služb v letu 2021, ko 

sicer znova prehajajo na dve-
letno obračunsko obdobje. V 
sklopu cen bodo praviloma 
nekaj višje omrežnine, sto-
ritve pa nekaj cenejše, sku-
pna cena vseh storitev na po-
ložnicah pa je za štiričlansko 
gospodinjstvo s povprečno 
mesečno porabo pitne vode 
18 m3 in vodomerom DN 
20, priključeno na javni ka-
nalizacijski sistem, s 120-li-
trskim zabojnikom za meša-
ne komunalne odpadke (črn 
zabojnik) in 120- litrskim 
zabojnikom za biološke od-
padke (rjav zabojnik), ki je 
prej za komunalne storitve 
plačevalo 66,4 evra, zdaj iz-
računana na 66,2 evra (cene 
so sicer natančne na štiri de-
cimalke). Za gospodinjstva, 
ki nimajo kanalizacije, tem-
več greznice, pa bo cena na-
mesto prejšnjih 50,8 po no-
vem 51,4 evra. V zvezi s tem 
so svetniki sprejeli pet skle-
pov in izrazili zadovoljstvo, 
da se s prehodom z zasebne-
ga komunalnega podjetja na 
javno za uporabnike res ne 
spreminja veliko.

Javno komunalno podjetje 
»pred ciljno ravnino«
V občini Škofja Loka so pripravljeni, da z novim letom komunalne službe prevzame javno podjetje. 
Svetniki potrdili imenovanje direktorja, spremenjen odlok, šesto poročilo o pripravah na zagon javnega 
podjetja in elaborat o cenah. 

Mateja Rant

Žiri – Pod imenom Društvo 
šmarnični romarji so leta 
2000 ustanovili najprej za-
sebno združenje laikov kato-
liške cerkve po kanonskem 
pravu, še istega leta pa so čla-
ni na občnem zboru spreje-
li statut, ki ga je potrdila tudi 
upravna enota. Ob letošnji 
obnovi statuta so se preime-
novali v Romarsko društvo 
ŠmaR Žiri in so po besedah 
predsednika društva Ma-
tjaža Oblaka edino društvo 
v Sloveniji, ki je registrira-
no tako po civilnem kot ka-
nonskem pravu.

Društvo ŠmaR združuje 
77 članov, od tega jih je 62 
šmarničnih romarjev. Ome-
njeni naziv člani dobijo, ko 
trikrat romajo na Brezje in 
dvakrat na daljše romanje. 
»Vsako leto opravimo od šti-
ri do pet krajših romanj, po-
leti pa še eno daljše, letos je 
bilo to v Belo krajino k Trem 
Faram,« je pojasnil Oblak in 

dodal, da so v vseh dvajsetih 
letih doslej izpeljali 114 ro-
manj, na katerih so skupaj 
prehodili okrog 5500 kilo-
metrov. Z njimi je doslej ro-
malo že 2651 romarjev, pov-
prečno 23 na romanje. Za 

romanje ŠmaR šteje le tisto 
romanje, ki se začne v Žireh, 
za organizacijo romanj pa 
zdaj že sedem let skrbi Nuša 
Svoljšak. Člani društva so v 
nekoč zanemarjenem zvoni-
ku cerkve sv. Martina, ki jim 

ga je župnija Žiri odstopila 
v brezplačen najem, uredili 
tudi galerijo, v kateri so doslej 
pripravili 49 različnih raz-
stav, povprečno štiri na leto. 
S posebno razstavo v zvoni-
ku so želeli zaznamovati tudi 
dvajsetletnico delovanja nji-
hovega društva, a jim je od-
prtje v novembru preprečila 
epidemija novega koronavi-
rusa. Prav tako so morali na 
poznejši čas preložiti izdajo 
posebnega zbornika ob jubi-
leju, je pojasnil Oblak.

Posebnost društva ŠmaR 
so tudi nazivi organov ozi-
roma funkcionarjev: uprav-
ni odbor je vrh, predsednik 
je božjepotnik, tajnik orga-
nizator in blagajnik kronist. 
»Član je vedno tudi vsakok-
ratni župnik Župnije Žiri, 
ki se imenuje duhovnik,« 
je dejal Oblak. Društvo ima 
svoj žig, namesto praporja 
pa gorjačo, na kateri so zapi-
sani vsi dosedanji božjepo-
tniki. Uniformo pa predsta-
vlja ogrinjalo.

Zgodovino društva »pišejo« koraki
Člane Romarskega društva ŠmaR Žiri že dvajset let združujejo skupna romanja in spoznavanje 
božjepotnih krajev. Društvo združuje 77 članov, od tega jih je 62 šmarničnih romarjev.

Predsednik društva oziroma božjepotnik Matjaž Oblak z 
gorjačo, na kateri so imena vseh dosedanjih božjepotnikov

Maša Likosar

Kranj – Vloga klubov, kot je 
Lions klub Kranj, je v situa-
cijah, v kakršni se je trenu-
tno znašel svet, po besedah 
predsednice Brigite B. Eling 
zelo pomembna. »Pomoči 
potrebnih je vedno več. Ve-
liko ljudi je izgubilo služ-

bo, izgubili so svojce, zaradi 
ukrepov so zaprli podjetje in 
s tem ostali brez dohodkov. 
Svet dobiva nove dimenzije, 
zato je pravi čas, da v druž-
bi zmagajo solidarnost, po-
moč sočloveku in spoštova-
nje,« je dejala Elingova. Za-
radi krepitve teh vrednot Li-
ons klub Kranj kljub težkim 
epidemiološkim razmeram 
ni obstal, temveč se je pre-
usmeril v delovanje na da-
ljavo in delo na prostem. 
»Trenutno pomagamo dru-
žini, ki je v požaru izgubila 
dom, delimo priboljške hra-
ne zdravstvenemu osebju v 
covidnih bolnišnicah, bere-
mo slepi gospe in doniramo 
sredstva za zagotavljanje to-
plih obrokov,« nam je zau-
pala sogovornica in nadalje-
vala: »Projekt Skrb za staro-
stnike – branje slepi gospe 
Marinki Drinovec je edin-
stven tako po izvajalcu kot 
tudi po individualnem pris-
topu in kraju branja, saj be-
remo na domu slepe ose-
be. Ker je epidemija naša 
osebna srečanja prekinila, 
smo oktobra branje nada-
ljevali na daljavo po Skypu. 

Izkušnja je tako za nas, bral-
ke, kot tudi za gospo Drino-
vec popolnoma nova, izka-
zala pa se je za odlično. Naša 
bralna srečanja na daljavo ji 
po njenih besedah bogati-
jo dneve in krepijo optimi-
zem.« 

Program dela za lionistič-
no leto 2020–2021 vsebu-

je tudi obeležitve mednaro-
dnih dnevov, ki se navezu-
jejo na pet glavnih področij 
njihove dobrodelnosti, in si-
cer slepota in slabovidnost, 
sladkorna bolezen, okolje, 
zmanjšanje lakote in rak pri 
otrocih. Tako so v zadnjih 
dveh mesecih s prilagoje-
nimi dobrodelnimi akcija-
mi ozaveščanja zaznamova-
li mednarodni dan bele pali-
ce, svetovni dan hrane, sve-
tovni dan diabetesa in sve-
tovni dan otroka. Letos bodo 
drugačna tudi njihova de-
cembrska srečanja, ki ima-
jo običajno še posebno do-
brodelno noto. »Nedavno 
smo kranjski lionisti sku-
paj z našimi prijatelji kranj-
skimi rotarijci priredili vir-
tualno druženje z dobrodel-
nim namenom. Z zbrani-
mi sredstvi bomo pomaga-
li družini, ki je v požaru iz-
gubila dom. V predpraznič-
nem času se bomo pridru-
žili tudi vseslovenskemu Li-
ons druženju in virtualnim 
druženjem drugih gorenj-
skih Lions klubov, ki bodo 
prav tako dobrodelna,« je še 
povedala Elingova. 

V družbi naj zmaga 
solidarnost
Osebna druženja in skupinske akcije pomoči so 
primarno poslanstvo Lions kluba Kranj. V času 
epidemije se njihovo delovanje ni ustavilo, temveč 
le premestilo v virtualno okolje.

Člani Lions kluba Kranj v času epidemije delijo tudi 
priboljške hrane zdravstvenemu osebju, ki se bori zoper 
covid-19. / Foto: Barbara Jenko

Kranj – Vlada je s spremembo uredbe o ukrepu Dobrobit ži-
vali podaljšala rok za izvedbo obveznega usposabljanja s 15. 
decembra na 23. februar, krati pa je spremenila tudi datum 
– namesto 15. januarja bo to 15. marec, ko bo agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeželja za potrebe upravnega pregleda 
povzela podatke iz evidence o izobraževanju in usposabljanju. 
Za podaljšanje roka se je odločila zaradi omejitev, ki jih prinaša 
epidemija covida-19. 

Podaljšali rok za usposabljanje
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Jasna Paladin

Srednja vas – Pločnik v dol-
žini 380 metrov med avtobu-
snim postajališčem na Pod-
hruški in trgovino v Srednji 
vasi je bil v občinskih načrtih 
predviden za prihodnje leto 
ali celo leto 2022, a gradbe-
ni stroji so v začetku meseca 
na tem delu regionalne ces-
te že zabrneli.

»Občina Kamnik je pro-
jektno dokumentacijo za 
izgradnjo pločnika na ome-
njenem odseku naročila v 
letu 2019, v letošnjem letu 
pa je bilo za ta poseg prido-
bljeno tudi soglasje Direk-
cije RS za infrastrukturo. 
V mesecu oktobru smo s 
strani DRSI prejeli obvesti-
lo, da bodo na lokaciji, kjer 
je predviden pločnik, ure-
jali meteorno (cestno) ka-
nalizacijo, saj imajo v krat-
koročnem planu omenjeni 
odsek namen tudi na novo 
preplastiti. Pozvali so nas, 
naj zaradi sosledja celostne 
obnove tega območja čim 
prej zgradimo načrtovani 
pločnik ter pripadajočo jav-
no razsvetljavo. Izgradnja 

pločnika je bila sprva pred-
videna v letu 2021 oziroma 
2022, saj v letošnjem letu za 
ta namen ni bilo predvide-
nih finančnih sredstev, pri 
pregledu prostih sredstev 
ter z določenimi preraz-
poreditvami sta bila v no-
vembru izvedena postop-
ka za izbiro izvajalca del in 

izvajalca strokovnega grad-
benega nadzora, pridobila 
pa so se tudi vsa potrebna 
soglasja lastnikov zemljišč. 
Izgradnja pločnika se je 
tako začela v začetku mese-
ca decembra,« so nam po-
jasnili na občini, kjer so za 
investicijo namenili prib-
ližno 80 tisoč evrov.

Državi in občini se je pri 
investiciji pridružil tudi Te-
lekom, ki hkrati obnavlja 
svojo infrastrukturo, tako da 
so se vsi skupaj izognili mo-
rebitnim nadaljnjim presta-
vitvam telekomunikacijskih 
vodov.

Predviden rok za dokonča-
nje del je v začetku leta 2021.

Ob kanalizaciji še pločnik
Občina Kamnik je pohitela z gradnjo pločnika v Srednji vasi, ki je bil načrtovan šele v prihodnjem 
letu, saj so želeli izkoristiti sočasno gradnjo Direkcije RS za infrastrukturo, ki na istem odseku gradi 
meteorno kanalizacijo.

Gradnja meteorne kanalizacije in pločnika v Srednji vasi naj bi bila zaključena v začetku leta.

Jasna Paladin

Snovik – Občina Kamnik z 
izbranim izvajalcem te dni 
ureja javno razsvetljavo do 
Term Snovik – od odcepa 
z glavne ceste do samega 
kompleksa oziroma v dol-
žini skoraj enega kilome-
tra. Na tem 960 metrov dol-
gem odseku so že postavi-
li 26 jaškov in temeljev ter 

prav toliko uličnih svetilk, 
kabelsko kanalizacijo pa so 
povezali z novim prižiga-
liščem in novim odjemnim 
mestom za elektriko v Po-
toku. Pogodbena vrednost 
del znaša 70 tisoč evrov, 
delavci Komunalnega pod-
jetja Kamnik pa bodo dela 
zaključili predvidoma pred 
rokom, ki je sicer dan pred 
božičem.

Do term urejajo 
javno razsvetljavo

Gradnja javne razsvetljave ob lokalni cesti do Term Snovik

Jasna Paladin

Kamnik – Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik že 
nekaj let zapovrstjo kam-
niško ulico Šutna krasi sku-
paj z najmlajšimi; tudi letos 
so namestili smrečice, otro-
ci iz kamniških vrtcev in ne-
katerih šol pa so jih okrasili 
z bogatimi okraski. Sodelo-
vali so otroci s svojimi star-
ši in vzgojiteljicami iz nas-
lednjih kamniških vrtcev: 
Vrtec Sonček, Vrtec Peter 

Pan, Vrtec Zarja, Vrtec An-
tona Medveda Kamnik in 
šol: Marija Vera, Frana Al-
brehta, Toma Brejca, 27. Ju-
lij in podružnična šola Vra-
nja Peč. Da ima Šutna v tem 
obdobju, ko praznovanj in 
organiziranih druženj na 
prostem ne bo, še posebno 
prazničen pridih, pa skrbi-
jo tudi fotografije zimskih 
utrinkov kamniških turistič-
nih biserov in preteklih de-
cembrskih dogodkov, ki so 
jih organizirali.

Najmlajši znova okrasili 
smrečice na Šutni

Smrečice so okrasili otroci kamniških vrtcev in nekaterih šol.

Maja Bertoncelj

Medvode – Pred DEOS Cen-
trom starejših Medvode, 
kjer se soočajo z večjim šte-
vilom stanovalcev in zapo-
slenih s covidom-19, so v pe-
tek postavili veliko novole-
tno smreko.

»V teh decembrskih dneh, 
ki so gotovo drugačni, kot jih 
poznamo in bi si jih želeli, 
največjo bitko z virusom go-
tovo bijejo v našem domu sta-
rejših. Veliko število okuže-
nih oskrbovancev in zaposle-
nih je naša največja skrb, nji-
hovo čim hitrejše okrevanje 
in zaustavitev širjenja pa pri-
zadevanje in želja. Še enkrat 
hvala vsem, zaposlenim in 
prostovoljcem, ki neutrudno 
delate. Čeprav nismo z vami 
v centru, pa ne pomeni, da 

vas nimamo v mislih in ne 
držimo pesti, da vam uspe. 
Da bi začutili vsaj malo de-
cembrske luči, je bila danes 
pred centrom postavljena ve-
lika novoletna smreka,« je na 
družbenem omrežju zapisal 
župan Medvod Nejc Smole. 
Postavitev novoletne smreke 
je njegova ideja, za izvedbo 
je poskrbel Ladislav Vidmar, 
pri tem je pomagalo tudi pod-
jetje Cementni izdelki Jarc. 
Na smreki so zasvetile luč-
ke, župan je občane še poz-
val, naj jo okrasijo z okraski. 

Včeraj so pred domom 
postavili tudi tablo, na kate-
ro lahko obesite kakšno ris-
bo ali misel in tako polepša-
te dan zaposlenim v DEOS 
Centru starejših Medvode 
in prostovoljcem, ki prihaja-
jo na delo.

 V mislih s stanovalci in zaposlenimi

Občani Medvod so v mislih s stanovalci in zaposlenimi 
DEOS Centra starejših Medvode. Postavili so smreko, ki jo 
polnijo z okraski in dobrimi mislimi. / Foto: Peter Košenina

Jasna Paladin

Ljubljana – Združenje splo-
šnih knjižnic, Skupnost ob-
čin Slovenije in Ministr-
stvo za kulturo RS so že če-
trto leto podelili (ali podalj-
šali) nazive Branju prijazna 
občina. Naziv je namenjen 

spodbujanju aktivnosti lo-
kalnih skupnosti za izbolj-
šanje bralne pismenosti in 
kulture, doslej pa ga je pre-
jelo že 46 občin. Na novo je 
med prejemniki letos osem 
občin, še več pa je takšnih, ki 
so jim naziv podaljšali za na-
daljnja tri leta; med njimi so 

tudi gorenjske Kamnik, Me-
stna občina Kranj, Radovlji-
ca, Škofja Loka in Trzin.

»Občine so pomembne 
pri spodbujanju branja. V 
času epidemije ravno branje 
in dostopnost do fizičnih 
in spletnih gradiv omogo-
ča državljanom, da krepijo 

svojega duha, bolj kakovo-
stno preživljajo čas, ko je 
onemogočeno prosto giba-
nje, prav tako pa so lahko s 
pomočjo branja nadaljeva-
li izobraževalne procese na 
daljavo. Knjižnice, kulturne 
in druge institucije v posa-
meznih občinah so se v tem 
času izkazale še za posebej 
pomembne,« poudarjajo or-
ganizatorji natečaja.

Pozornost namenjajo bralni kulturi
Domžale – Občina Domžale bo zaradi izjemnih okoliščin, ki jih je 
prineslo leto 2020, in v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih 
za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19 nevladnim 
organizacijam, s katerimi je na podlagi javnega razpisa skle-
nila pogodbo o sofinanciranju, na podlagi njihovega zahtevka 
lahko izplačala celotni znesek načrtovanih sredstev za izvedbo 
aktivnosti oziroma dejavnosti v letu 2020. Upravičenci morajo 
zahtevek predložiti najkasneje do 15. decembra, sredstva pa jim 
bodo izplačana najkasneje do 31. decembra, ne glede na to, ali 
so pogodbene obveznosti v letu 2020 bile oz. bodo izvedene.

Nevladnim organizacijam bodo izplačali vsa 
sredstva
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Tragedija tretjega bataljona 
Prešernove brigade 15. decem-
bra 1943 na Goreljku v Lovče-
vem hotelu na Pokljuki

Petnajstega decembra mineva 
77 let od dogodka, v katerem 
je tragično ugasnilo nikoli 
točno ugotovljeno število člo-
veških življenj v ognju Lov-
čevega hotela. Tretji bataljon 
Prešernove brigade naj bi štel 
ob prihodu na Pokljuko 156 
borcev. Pohod s Cerkljanskega 
čez Jelovico na Pokljuko v glo-
bokem snegu je pomenil upa-
nje za borce, lažje preživetje 
in oskrbo v hudi zimi v bližini 
domačega kraja.
Ko sem bil mlajši, sem se vsa-
ko leto udeležil smučarskega 
teka v spomin tragičnega do-
godka na Goreljku. Po teku 
smo se družili z zbranimi 
vaščani Koprivnika in Gor-
juš, ki so pripovedovali o svo-
jih doživljajih ob tej tragediji 
tretjega bataljona Prešernove 
brigade. Eden od preživelih 
borcev je bil tudi moj bratra-
nec Peter Ravnik, partizan-
sko ime Tičk. Ob ob obisku 
pri bratrancu Petru je bil pri 
njem tudi njegov prijatelj Du-
šan Rozman, partizansko 
ime Orlov. Dušan Rozman je 

spraševal mojega bratranca, 
kaj se je zgodilo z njegovim 
bratom Jožetom Rozmanom, 
partizansko ime Kostja, ki je 
bil ubit v tej tragediji. Takole 
je pripovedoval. »Z Bitenjske 
planine smo v mraku odšli 
pod Korita, tu nismo šli čez 
most pod Koriti, šli smo po 
desni strani Save skozi Moše-
nac in pred Sotesko čez most 
čez Savo pod železnico po poti 
mimo žičnice na Gorjuše. Z 
Gorjuš smo odšli na Goreljek, 
kjer smo se nastanili. Po kosi-
lu 14. decembra se je formirala 
skupina, ki bo šla na prehra-
njevalno akcijo v zgornjo doli-
no. Ta skupina je odšla še pod-
nevi na Koprivnik. Spremljali 
so jo tudi borci VDV, ki so bili 
nastanjeni v Šport hotelu. 
Drugi dan, to je 15. decembra, 
okoli pol enajstih je prišel v 
bataljon iz Soteske po isti poti 
mimo Gorjuš na Goreljek tudi 
Albin Ravnik, po domače Kle-
menčen, iz Raven. Povedal je, 
da se je do Soteske pripeljal z 
vlakom in se po isti poti podal 
na Gorjuše. Povedal je, da 
je na poti iz soteske srečal in 
prehitel kolono 48 nemških 
vojakov z dvema mulama, ki 
so počivali ob poti na Gorjuše. 
Dodelili so ga v našo skupino, 
ki ni bila ponoči na prehra-
njevalni akciji v zgornji doli-
ni. V kleti smo lupili krompir 
za kosilo, za skupino, ko se 

vrne iz prehranjevalne akci-
je. V skupini smo bili štirje: 
Jože Rozman, partizansko 
ime Kostja, Anton Koblar 
partizansko ime Zajc, ravno 
prispeli Albin Ravnik - Kle-
menčen iz Raven in jaz, Peter 
Ravnik - Tičk. V istem času 
se je vrnila skupina iz nočne 
prehranjevalne akcije in se po-
razdelila po sobah. Nekako ob 
pol enih odjekne strel, vstane-
mo in gremo pogledat, kaj se 
dogaja. Stojimo pred vhodom 
in gledamo v smeri slišanega 
strela. Stojimo morda 5, 10 
minut in nič se ne zgodi. Vrne-
mo se nazaj v klet k lupljenju 
krompirja za kosilo. Čez čas 
vstane Jože Rozman - Kostja 
in reče, da gre ven 'scat'. Stopi 
med vrata, odjekne rafal, skoči 
nazaj v klet, prime se za tre-
buh, zavpije: 'Joj, ranjen sem, 
umrl bom.' Zgrudi se na tla in 
obmolkne. Obnemimo in se 
nemo gledamo, nato se pože-
ne skozi vrata Albin Ravnik. 
Dolg rafal ga preseka med vra-
ti, pade in na mestu je mrtev. 
Z Zajcem čakava, kaj nama 
je storiti,« Tičk pripoveduje. 
»Poženem se jaz, spotaknem 
se na mrtvem Albinu, pa-
dem v sneg in se po vseh štirih 
odplazim za hišo v mrtvi kot. 
Ležim v snegu pri drvarnici, 
ne vem, kaj naj storim. V tis-
tem trenutku pade mina na 
drvarnico in izgubim zavest. 

Zavem se, verjetno zaradi vro-
čine, ker je drvarnica že vsa 
v plamenih. Mine zadenejo 
hotel in pokajo ena za drugo. 
Hotel gori kot bakla. Kot nor 
rinem po vseh štirih po glo-
bokem snegu v breg, čim dlje 
v mrtvem kotu od hotela. Na 
polovici brežine se ustavim in 
se vdam v usodo. Ležim v glo-
bokem snegu, ne vem, ali sem 
živ ali mrtev, toplo mi je. Ko se 
zopet zavem, je že tema. Od 
hotela je ostalo samo še kup 
žerjavice, ki medlo osvetljuje 
okolico. Šele sedaj se zavem, 
kaj se je v resnici zgodilo. Ko 
pridem k sebi, mi nekaj reče: 
čim dlje od tega kraja. Dolgo 
gazim po snegu, ko zagledam 
svisli, odprem zgornja vrata 
in zlezem vanje. Zarijem se v 
seno in mislim, da se dva dni 
nisem premaknil. Po dveh ali 
treh dneh so me odkrili doma-
čini, ležal sem vdan v usodo. 
Nisem čutil ne žeje ne lakote. 
Dušan, tako je bilo. Zadnje 
besede tvojega brata Kostja 
so bile: 'Ranjen sem, umrl 
bom.'« Nato je bratranec Peter 
na glas zajokal.
Izjava Janka Korošca, po do-
mače Tomažovca, iz Kopriv-
nika: »Kot 14-letnik sem mo-
ral 14. decembra 1943 z volom 
in sanmi čez Gorjuše po poti 
Za jamo na Bohinjsko Belo 
ter naprej na Bled po sol in 
petrolej, ki sem ju še isti dan, 

14. decembra 1943, pripeljal v 
Sport hotel Pokljuka.
Izjava Janka Pristavca, par-
tizansko ime Djuro, borca 
VDV, ki je spremljal prehra-
njevalno akcijo v Češnjici: 
»Šel okoli 13. ure mimo Lov-
čevega hotel na Koprivnik. Na 
polovici poti proti Koprivniku 
slišal detonacije in streljanje.«
Izjava Franca Štrosa, sirar-
ja, ki je bil terenec, spremljal 
je borce prehranjevalne akcije 
v Češnjici in na pohodu na 
Koprivnik. Ko je prišlo ob-
vestilo, da se bližajo Nemci, 
so vaščani Koprivnika prosili, 
naj se borci umaknejo iz vasi, 
da ne pride do represalij Nem-
cev. Franc Štros je takoj odšel 
nazaj v dolino.
Mile Pavlin je v knjigi V og-
nju in snegu boj in obrambo 
opisal v takratnem času ne-
verodostojno in neobjektivno. 
Krivdo za tragedijo je pripiso-
val izdajstvu, ne pa zanemar-
janju vojaških pravil v vojnem 
času. Ob napadu na Lovčev 
hotel je bilo poveljstvo brigade 
nastanjeno v sosednji zgradbi, 
na vrhu vzpetine. Poveljstvo 
bataljona je imelo na vzpetini 
idealni položaj za pomoč na-
padenim. Poveljstvo ni stopilo 
v bran napadenim, zapus-
tili so bojišče in pobegnili na 
Slamnike. Enako je ravnala 
enota VDV – namesto da bi 
prišla na pomoč napadenim, 

so pobegnili celo na planino 
Vogar. Resnica o tragediji je 
samo ena, ko prebereš to knji-
go in ugotoviš, da so podatki 
izmišljeni. Upam, da se bo 
našel zgodovinar, ki bo šel 
skozi vse izjave in tudi skozi 
nemške arhive v Fuldi. Iz ar-
hiva nemške vojske bo lahko 
izvedel, koliko je bilo mrtvih 
nemških vojakov na dan 15. 
decembra 1943 na Pokljuki. 
Pobegla enota VDV je zagreši-
la hud zločin po tragediji. Po-
bila je celo nedolžno družino 
Obadovih, obtožene izdaje, in 
do tal porušila njihov dom.
V knjigi V ognju in snegu Mi-
leta Pavlina izjava Petra Rav-
nika - Tička o tragediji 15. de-
cembra 1943 ni opisana tako, 
kot jo je podal. Tudi ne vedo 
in se sprenevedajo izjavitelji, 
kdo je bil njihov soborec Jan-
ko Pristavec, partizansko ime 
Djuro, ki jim je oporekal iz-
mišljotine izdajstva Obadove 
družine kot borec enote VDV.

Lovrenc Vojvoda,  
Bohinjska Bistrica

Tragedija na 
Pokljuki

PISMA info@g-glas.si

www.radio-kranj.si
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Igor Kavčič

Kranj – Ob 220. obletnici 
Prešernovega rojstva so 3. 
decembra v prvem nadstro-
pju Prešernove hiše simbo-
lično odprli novo muzejsko 
postavitev o pesnikovem 
življenju in delu, ki pa tre-
nutno ni na ogled javnosti, 
saj je hiša zaradi aktualnih 
ukrepov ob pandemiji ta čas 
še zaprta. Decembra vsako 
leto v Gorenjskem muzeju 
prav tako v galeriji v pritličju 
pripravijo razstavo, poveza-
no s pesnikom. Tudi tokrat.

Na novi stalni razstavi 
so sobo pomočnikov v Pre-
šernovi odvetniški pisarni, 
obeh pisarjev Andreja Ru-
dolfa in Primoža Sokliča, na-
menili tudi pesnikom, Pre-
šernovim nagrajencem. »Ti 
predstavljajo živo vez s Pre-
šernom, saj v kulturnem 
smislu nekako veljajo za nje-
gove naslednike. Da bi ta del 
zares poudarili, smo jim ob 
odprtju stalne postavitve na-
menili tudi občasno razsta-
vo v galeriji v pritličju,« po-
jasnjuje avtor koncepta po-
stavitve Gašper Peternel in 
dodaja: »Želeli smo na kar-
seda izčiščen način ujeti ide-
jo pravzaprav obeh razstav, 
tako stalne kot občasne, da 
je v središču Prešernove hiše 
tokrat res poezija. Da obi-
skovalca obrnemo k poeziji. 

Brez nepotrebnih dodatkov 
in pojasnil.« 

Razstavljena likovna dela 
vrhunskih umetnikov, lahko 
bi rekli slovenskih klasikov 
dvajsetega stoletja, je mu-
zeju posodila Galerija Pre-
šernovih nagrajencev, v ka-
teri je zelo bogata zbirka del 
prejemnikov te nagrade. V 
galeriji lahko občudujemo 
dela Maksima Gasparija, 
Rika Debenjaka, Maksima 

Sedeja, Lojzeta Spacala, Ive-
ta Šubica, Gabrijela Stupice, 
Marjana Pogačnika, Bogda-
na Borčića, Štefana Planin-
ca, Staneta Kregarja in dru-
gih. Kot pove Peternel, so li-
kovna dela različna, nekate-
ra povezana s Prešernom, 
večinoma pa motivno ab-
straktna. 

Med slikami in tudi v pro-
storu lahko prebiramo tudi 
pesmi, katerih izbor je prav 

tako pripravil Peternel. Gre 
za 26 pesnikov, Prešerno-
vih nagrajencev, med njimi 
so: Tone Pavček, Matej Bor, 
Veno Taufer, Lojze Krakar, 
Mile Klopčič, Niko Grafe-
nauer, Edvard Kocbek, Ci-
ril Zlobec, Miroslav Košu-
ta in drugi. Za vizualno zelo 
učinkovito postavitev je za-
služen slikar Marko Tušek, 
ki je galerijo spremenil v 
pravi umetniški ambient.

Likovni in pesniški vrhunci
Novi stalni muzejski postavitvi o življenju in delu dr. Franceta Prešerna so v galeriji Prešernove hiše 
dodali občasno razstavo del Prešernovih nagrajencev iz vrst pesnikov in likovnikov.

V umetniškem ambientu med likovniki in pesniki, Prešernovimi nagrajenci / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Škofja Loka – Regijska foto-
grafska razstava je po letih 
prirejanja zagotovo ena od 
prireditev ljubiteljske kul-
ture z najdaljšo tradicijo. Na 
Gorenjskem jo pripravijo iz-
menoma na eni od območ-
nih izpostav JSKD, letos so 
bili tako zanjo zadolženi v 
Škofji Loki v sodelovanju 

s tamkajšnjim FK Anton 
Ažbe.

Na razstavi je tokrat sode-
lovalo 66 avtorjev iz celot-
ne Gorenjske, tako posame-
znikov kot članov gorenjskih 
fotografskih društev oziro-
ma klubov. Za dve tekmoval-
ni temi – Naključja in Pros-
ta tema – so poslali kar 494 
fotografij. Prispele fotogra-
fije je ocenila žirija, ki so jo 

sestavljali umetnostni zgo-
dovinar Boštjan Soklič ter 
fotografa Vinko Skale (MF 
FZS, MFIAP) in Tomaž La-
nišek (MF FZS, EFIAP/g). 
Žirija je za projekcijo izbra-
la 153 del, desetim najbolj-
šim pa je namenila nagrade 
in diplome.

V kategoriji naključja je 
prvo nagrado prejel Milan 
Mihalič (FD Janez Puhar, 

Kranj) za fotografijo z nas-
lovom Nekoč, drugo nagra-
do Janez Podnar (FK Anton 
Ažbe, Škofja Loka) za fotogra-
fijo Tudi on tega ni pričako-
val, tretjo nagrado pa je prejel 
Stanislav Perko (FK Tržič) za 
fotografijo Delimo si nebo.  
Žirija je podelila še pet di-
plom, prejeli pa so jih: Nik 
Bertoncelj, Sandi Novak 
in Danica Novak (vsi FD 

Jesenice), Klavdija Žitnik 
(FD Janez Puhar Kranj) in 
Aleš Frelih (FK Anton Ažbe, 
Škofja Loka).

Prvi dve nagradi v prosti 
temi sta šli v FK Anton Ažbe, 
Škofja Loka, in sicer prva Ja-
nezu Podnarju za fotografi-
jo Slovo noči, druga pa Jane-
zu Begušu za Stopnice. Tre-
tjo nagrado je prejel Peter Ba-
lantič (FK Tržič) za fotografi-
jo Poplavljena pot. Tudi v tej 
kategoriji je žirija podelila 
šest diplom, prejeli pa so jih: 
Peter Pokorn in Janez Rib-
nikar (oba FK Anton Ažbe, 
Škofja Loka), Nejc Vidmar in 
Sandi Novak (oba FD Jeseni-
ce) ter Marjan Debelak (Fo-
toklub Jesenice). Razstavo so 
s projekcijo in podelitvijo na-
grad virtualno odprli na kon-
ferenci na Zoomu, pripravili 
pa so tudi tiskan katalog raz-
stave. 

Kot je povedal Aldo Komar 
iz škofjeloške izpostave, bo 
sledil še drugi del razstave 
Ujeti pogledi 2020, in sicer 
takrat, ko se bodo omejitve 
gibanja in druženja sprostile 
do te mere, da si bo najbolj-
še fotografije mogoče ogleda-
ti v galeriji Martinove hiše na 
Mestnem trgu v Škofji Loki.

Fotografirali tudi naključja
V škofjeloški območni izpostavi JSKD so uspešno zaključili prvi del 42. regijske fotografske razstave 
Ujeti pogledi 2020. Podelitev nagrad in diplom ter projekcija fotografij sta potekali na spletu.

Prva nagrada v kategoriji Naključja: Milan Mihelič, Nekoč Prva nagrada na Prosto temo: Janez Podnar, Slovo noči

Igor Kavčič

Maribor – Art-MUS oziro-
ma Mariborski umetnostni 
sejem že šesto leto promovi-
ra številne priznane sloven-
ske umetnice in umetnike in 
skrbi za uveljavljanje sodob-
nih slovenskih in mednaro-
dnih vizualnih umetnosti v 
našem prostoru. Ključno za 
uveljavitev sodobne umetno-
sti in z njo tudi prodajnih pri-
ložnosti je predvsem pre-
poznavnost in prisotnost av-
torjev na umetnostnem trgu. 

Projekt Art-MUS tako po-
vezuje raznolike umetniške 
akterje, cenilce umetnosti, 
kritike, umetnike, galeriste, 
zbiratelje, ljubitelje, umetno-
stne zgodovinarje, študente 
in dijake. Druži jih namreč 
želja po predstavitvi zainte-
resirani javnosti, hkrati pa 
želijo spodbujati tudi proda-
jo umetniških del priznanih 
slovenskih umetnikov.

Zaradi epidemije je se-
jem letos umeščen na splet. 
Umetnine ter umetnike iz 

ateljejev ter tudi strokovnja-
ke predstavljajo z videi, ki 
bodo v živo predstavljeni na 
družbenih omrežjih, na Fa-
cebooku in Youtubu. Art-
MUS je tako dostopen na 
spletni strani Mariborskega 
umetnostnega sejma, kjer 
si je v zavihku Atelje ume-
tnin moč ogledati umetni-
ška dela, ki so naprodaj. Kot 
je povedala umetniška vod-
ja sejma Nina Jeza, letos na 
njem sodeluje 18 galerij z 
več kot 170 priznanimi ume-
tniki, na prodaj pa je več kot 
tisoč umetnin. Med sodelu-
jočimi je tudi nekaj avtor-
jev iz Gorenjske, med njimi 
Martina Marenčič, Maruša 
Štibelj, Suzana Brborović, 
Maruša Šuštar, Matej Bizo-
vičar, Tina Dobrajc ...

»Nad ogledom sejemske 
spletne strani smo prijetno 
presenečeni, saj si jo dnev-
no ogleda več kot 1500 lju-
di,« je zadovoljna Nina Jeza. 
Doslej so sicer zabeležili več 
kot 20.600 ogledov in pro-
dali 18 umetniških del.

Art-MUS na spletu
Na Mariborskem umetnostnem sejmu (Art-MUS 
2020) se predstavljajo tudi umetniki iz Gorenjske.

Ljubljana – Društvo sloven-
skih pisateljev bo v sodelova-
nju s slovenskimi založniki v 
četrtek, 17. decembra, v pred-
prazničnem času obdarova-
nja, ko zaradi pandemije co-
vida-19 ostajajo vse kulturne 
institucije in knjigarne zaprte, 
organiziralo dvanajsturno 
dobrodelno spletno akcijo z 
maratonskim branjem dva-
najstih vrhunskih avtorjev. 
Nastopajoče avtorje bodo 
izbrali uredniki priznanih slo-
venskih založb, predstavili pa 
bodo literarna dela, ki s svojo 
navdihujočo vsebino prina-
šajo optimistična sporočila 
za današnji čas. Urnik mara-
tonskih branj bo objavljen dan 
pred dogodkom. V času traja-
nja dogodka bodo založbe ob 
vsakem prejetem naročilu ene 
izmed predstavljenih knjig en 
dodaten izvod prodane knjige 
namenile za predpraznično 
obdarovanje zdravstvenega 
osebja v Ljubljani. Obdarova-
nje knjig bo potekalo po za-
ključku akcije. »Z nakupom 
knjig boste podprli slovenske 
založnike in obdarovali z moč-
jo besede,« še dodajajo v Dru-
štvu slovenskih pisateljev.

Akcija Kultura šteje!

Ljubljana – Evropsko pesmarico Beethoven 2020, si Na TV 
SLO 2 lahko ogledate v četrtek, 17. decembra, ob 22. uri. Nova 
evropska pesmarica, mednarodna koprodukcija televizijskih 
hiš, članic EBU, je letos posvečena 250. obletnici rojstva 
Ludwiga van Beethovna. Šest televizijskih hiš iz Avstrije, Švi-
ce, Francije, Nizozemske in tudi TV Slovenija z uredništvom 
glasbenih in baletnih oddaj je po navdihu življenja in glasbe ve-
likega skladatelja naročilo nove skladbe in posnelo videospote.

Evropska pesmarica Beethoven 2020
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Ljubljana – Jutri bo Športnik leta, najodmevnejša prireditev 
Društva športnih novinarjev Slovenije, že 53. po vrsti. Začela 
se bo ob 20. uri z neposrednim prenosom na Televiziji Slo-
venija. Iz studia bosta gledalce pozdravila gostitelja večera 
športna novinarja Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš, ki 
bosta razglasila zmagovalce v štirih kategorijah. 

Jutri bodo razglasili slovenske športnike leta

Maja Bertoncelj

Šenčur – Sobota je prinesla 
gorenjski košarkarski derbi. 
V Šenčurju sta se v devetem 
kolu prve slovenske košarkar-
ske lige pomerila domača eki-
pa Gorenjske gradbene druž-
be Šenčur in ECE Triglav iz 
Kranja. Zmaga je pričakova-
no ostala doma. Šenčurjani 
so bili boljši s 105 : 85 (24 : 19, 
34 : 15, 27 : 20, 20 : 31).

Peti zaporedni par točk je 
Šenčurjanom na lestvici pri-
nesel napredovanje na prvo 
mesto. Bili so vsaj za razred 
boljši tekmec od Triglava, v 
zadnji četrtini pa so prilož-
nost dobili rezervisti. Kra-
njčani tudi po devetem na-
stopu ostajajo brez zmage. 
Prvi strelec tekme je iz vrst 
Triglava, in sicer Andrej Sta-
vrov z 21 točkami, v doma-
či ekipi je Hasan Rizvić do-
segel 17 točk, njegov brat 
Ramo Rizvić je zbral 15 točk 

in sedem podaj, Dino Mu-
rić pa je prispeval 16 točk 
in 12 skokov. Ekipo Gorenj-
ske gradbene družbe Šen-
čur nova tekma čaka že jut-
ri, in sicer zaostala tekma 

sedmega kola, ki jo bodo ig-
rali v Domžalah, ECE Tri-
glav pa bo jutri v 12. kolu go-
stil Koper Primorsko. 

V prvi košarkarski ligi 
za ženske pa je bil v petek 

slovenski derbi. V Kranju sta 
se pomerila Triglav in Cin-
karna Celje. S 44 : 76 (6 : 19, 
11 : 14, 7 : 24, 20 : 19) so bile 
boljše Celjanke. Na lestvici s 
tekmo več vodi Triglav.

Šenčurju gorenjski derbi
Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so doma visoko premagali kranjski ECE Triglav, ki tako še 
naprej ostaja brez zmage.

Šenčurjani (v rumenih dresih) so bili prepričljivo boljši od Kranjčanov. / Foto: Primož Pičulin

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski tekači so 
pretekli konec tedna tekmo-
vali v Davosu. V soboto je bil 
drugi sprint v sezoni, in sicer 
v prosti tehniki, ki je prine-
sel veliko veselja v slovenski 
tabor. V finale sta se uvrstili 
tako Anamarija Lampič kot 
Eva Urevc.

Lampičeva je na koncu 
osvojila drugo mesto, kar so 
njene prve stopničke v novi 
sezoni, Urevčeva pa je s še-
stim mestom izenačila svo-
jo najboljšo uvrstitev v karie-
ri. Gorjanka se uspešno vra-
ča po poškodbi, zaradi kate-
re je izpustila lansko sezono. 

Zmagala je Američanka Ro-
sie Brennan. »Sem zelo ve-
sela, sploh zato, ker se danes 
nisem počutila ravno najbo-
lje. Zdi se mi, da smo mor-
da malce prepozno prišli na 
višino in je morda posledi-
ca, da sem imela malo težje 
noge. Drugo mesto je odlič-
na uvrstitev, tako da sem za-
dovoljna,« je povedala Ana-
marija Lampič. V nedeljo je 
pritekla še do novih točk na 
razdalji. Na deset kilome-
trov v prosti tehniki je bila 
14., Urevčeva pa 26.

Naslednja postaja je nem-
ški Dresden, kjer bosta ko-
nec tedna na sporedu posa-
mičen in ekipni sprint. 

Lampičeva na stopničkah
Slovenki v finalu sprinta v Davosu: Anamarija 
Lampič druga, Eva Urevc šesta.

Ljubljana – Hokejisti so 
pretekli konec tedna igrali 
tekme državnega prvenstva. 
Derbi je bil v Ljubljani med 
hokejisti HK SŽ Olimpija in 
HDD SIJ Acroni Jesenice. 
Prvi zadetek je bil dosežen 
šele v 54. minuti sicer izena-
čene igre. Uspešen je bil Gal 
Koren za domače vodstvo z 
1 : 0. Drugi zadetek Olimpije 
je bil dosežen na prazen gol, 
saj so Jeseničani proti koncu 
poskušali ob izključitvi igral-
ca Olimpije doseči zadetek 
z dvema igralcema več na 
ledu, a se jim ni izšlo po na-
črtih. Anže Ropret je postavil 
končni izid 2 : 0 (0 : 0, 0 : 0, 
2 : 0). Triglav je doma gostil 
Maribor. V prvi tretjini ni bilo 
zadetkov, v drugi eden, kar 
sedem pa v tretji tretjini za 
končnih 7 : 0 za Kranjčane. 
Jeseničani so v nedeljo viso-
ko premagali Celjane. Bilo 
je 10 : 1. Danes bosta v dr-
žavnem članskem prvenstvu 
dve tekmi, obe z začetkom 
ob 19. uri. V Športni dvorani 
Podmežakla bo obračun med 
HD Hidria Jesenice in HK SŽ 
Olimpija, v Celju pa med HK 
True Celje in HDD SIJ Acroni 
Jesenice.

Hokejski derbi Olimpiji

Domžale – Nogometaši v 
prvi slovenski nogometni ligi 
so odigrali tekme 17. kroga. 
Domžalčani so gostovali pri 
Muri. Tekma se je končala z 
neodločenim rezultatom 1 : 
1. Na lestvici vodi Maribor, 
Domžale so pete. V 18. krogu 
bodo Domžale jutri gostile 
Aluminij.

Remi Domžal

Geiger je na posamični 
tekmi po štirih serijah za 
vsega pol točke premagal 
Norvežana Halvorja Egner-
ja Graneruda, tretji je bil Ne-
mec Markus Eisenbichler. 
Med Slovenci je bil najvišje 
na 12. mestu Anže Lanišek, 
ki se mu je ponesrečil prvi 
skok, v naslednjih treh pa je 
napredoval po lestvici. Bor 
Pavlovčič je bil 20., Domen 
Prevc pa 21. Timi Zajc je bil 
po prvih dveh poletih na 27. 
mestu. Po petkovih dveh se-
rijah je s prstom za slabe slo-
venske rezultate z objavo na 
družbenem omrežju poka-
zal na trenerski štab na čelu 
z glavnim trenerjem Goraz-
dom Bertoncljem. V sobo-
to zjutraj je vodja panoge za 
smučarske skoke in nordij-
sko kombinacijo Gorazd Po-
gorelčnik na predlog glav-
nega trenerja sprejel sklep 
o njegovi izključitvi s prven-
stva, ki ga je nato zapustil še 
Bertoncelj. Njegovo zastavi-
co je začasno prevzel Robi 
Hrgota. Pod vprašajem je 
bil celo nastop Slovenije na 
ekipni tekmi, a je nato Med-
narodna smučarska zveza le 
dala zeleno luč, da je Zajca 
zamenjal Peter Prevc. 

Na nedeljski ekipni tek-
mi je bil boj za zmago na-
pet vse do zadnjega poleta. 
Na koncu so se tretjega na-
slova zapored veselili Nor-
vežani (Daniel Andre Tan-
de, Johann Andre Forfang, 

Robert Johansson in Hal-
vor Egner Granerud), drugi 
so bili Nemci, tretji pa Polja-
ki. Dobre nastope so poka-
zali tudi Slovenci. Leteli so 
v postavi Domen Prevc, Pe-
ter Prevc, Bor Pavlovčič in 
Anže Lanišek in osvojili če-
trto mesto. To je najboljša 
slovenska uvrstitev na do-
sedanjih svetovnih prven-
stvih v Planici. Še posebej 
ob vsem turbulentnem do-
gajanju je to zelo dober re-
zultat. Lanišek je bil četr-
ti najboljši posameznik eki-
pne tekme z daljavama 231 
metrov in 231,5 metra. »Vsi 
si zaslužimo čestitke. Vesel 
sem tega rezultata. Nismo 
imeli česa izgubiti. Mislim, 
da si po vsem dogajanju nih-
če ni upal napovedati, da bi 
bili lahko četrti. Ni predaje, 
ni umika. Sezona gre nap-
rej. Vsak zase dobro ve, za-
kaj je tukaj,« je po ekipni tek-
mi za TV Slovenija povedal 
Anže Lanišek. 

Pohvale organizatorjem

Pohval so bili za prvenstvo 
deležni organizatorji. Priha-
jale so tudi iz vrst tekmoval-
cev. »Ta konec tedna sem 
zelo užival, pa čeprav moji 
poleti niso bili takšni, kot bi 
si želel. Leteti pod reflektorji 
je bilo izjemno. Organizaci-
ja prvenstva je bila odlična,« 
je povedal član zlate norve-
ške vrste Johann Andre For-
fang. Sklepno oceno je podal 
Tomaž Šušteršič, generalni 

sekretar Organizacijskega 
komiteja Planica: »Tekmo-
vanje smo izpeljali v novih 
razmerah, česar doslej nis-
mo bili vajeni. Vse, kar smo 
načrtovali, je delovalo dobro, 
so pa seveda še možne manj-
še izboljšave. Na splošno gle-
dano smo z organizacijo pr-
venstva lahko zelo zadovolj-
ni. Izvedeno je bilo na najviš-
jem možnem nivoju. Pohval 
smo bili deležni tako s strani 
tekmovalnih ekip, predstav-
nikov Mednarodne smučar-
ske zveze kot tudi medna-
rodne marketinške agenci-
je, ki je tržila pravice. Sve-
tovno prvenstvo v Planici je 
bilo eden od vrhuncev sezo-
ne. Bliža se novoletna turne-
ja, ki bo drugi vrhunec, po-
tem pa še nordijsko svetov-
no prvenstvo v Oberstdor-
fu konec februarja. Bili smo 

prvi v tej zgodbi in postavi-
li standard, kako naj bi bili 
takšni ekstra dogodki tudi 
videti ekstra. Marca imamo 
v Planici zaključek svetovne-
ga pokala. Najprej nas sedaj 
čaka pospravljanje prizori-
šča, snežna odeja na letalni-
ci je precejšnja in do marca 
jo bomo morali ohranjati na 
primernem nivoju, poskr-
beti za dodatne količine sne-
ga in seveda načrtovati mar-
čevski finale svetovnega po-
kala. Delitev pogače tako 
medijskih kot marketinških 
pravic na finalu svetovne-
ga pokala je drugačna, bolj 
v korist organizatorju, zato 
računam, da bomo takrat že 
lahko začeli sanacijo finanč-
ne izgube, ki je nastala. Po-
membna del našega dela in 
aktivnosti v prihodnjih dneh 
bo tudi prizadevanje, da bi 

iz šestega protikoronskega 
svežnja ukrepov dobili po-
vrnjeno oziroma odpisano 
najemnino za objekte v no-
rdijskem centru, ki predsta-
vlja kar precejšen strošek. To 
bi nam veliko pomagalo pri 
delni sanaciji izgube, ki smo 
jo žal ustvarili najprej z od-
povedjo prvenstva v marcu 
in sedaj z izpeljavo nadome-
stnega. O številkah je danes 
še nehvaležno govoriti. Kar 
nekaj je bilo dodatnih stro-
škov v zadnjem trenutku, 
tako zaradi snežnih padavin 
kot zaradi dodatnih ukrepov 
zoper covid-19. Izvedenih je 
bilo več kot tisoč štiristo te-
stiranj, kar je več, kot smo 
sprva načrtovali. Delež pozi-
tivnih je bil manj kot en od-
stotek.«

Skakalci v Engelberg

Naslednje svetovno prven-
stvo v poletih bo leta 2022 v 
Vikersundu na Norveškem, 
svetovni pokal pa se nadalju-
je že ta konec tedna v Engel-
bergu v Švici. Vodstvo repre-
zentance bo po sporu danes 
sprejelo odločitev, kako nap-
rej. Planica bo najboljše ska-
kalce na svetu v letošnji zimi 
gostila še enkrat, saj bo ko-
nec marca pod Poncami za-
ključek svetovnega pokala. 
Pogledi pa so usmerjeni tudi 
že v leto 2023, ko bo v Planici 
svetovno prvenstvo v nordij-
skih disciplinah. Pretekli ko-
nec tedna so uradno predsta-
vili njegov logotip.

Planiške snežinke v tri države
31. stran

Anže Lanišek je bil pretekli konec tedna v Planici naš 
najboljši posameznik. / Foto: Bobo
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Kako diši praznični čas
Iz naše kuhinje se že od 

začetka decembra širijo 
slastne praznične vonjave. 
Iz pečice je včeraj zadišalo 
po jabolčnem zavitku, danes 
so na jedilniku gratinirane 
skutne palačinke, v prihod-
njih dneh pa mi ne uide tudi 
sočen kolač s pomarančo in 
kakiji. A kaj, ko je bilo pač 
nujno porabiti prezrela le-
tošnja jabolka, skuta v hla-
dilniku je bila že tik pred ro-
kom uporabe, kakiji pa me 
kar sami od sebe vabijo, da 
preizkusim njihovo sladko 
aromo. Približuje se dan, ko 
mi bo zmanjkalo izgovorov 
in bo edini razlog, da sem 
na nakupovalni listek po-
novno zapisala na tone mas-
la in čokolade, le ta, da sem 
tako kot mnogi moji prijate-
lji v koronačasih postala ob-
sedena s kuhanjem. Videi 

za vsakodnevno ustvarjanje, 
novi recepti za piškote in 
čezmerno oglaševanje ku-
harskih blogov so glavni kri-
vec, da bom na koncu mese-
ca najbrž tarča jeznih pogle-
dov, ko bo tehtnica pokazala 
nekaj kilogramov preveč in 
bodo vsi moji najdražji le ko-
rak pred sladkorno.

Instagram je čez leto pos-
tal središče hvalisanja s fo-
tografijami umetniških več-
nadstropnih tort, doma na-
rejenih pic po slovitem ita-
lijanskem zgledu in zdravih 
sladic, ki naj bi nadomesti-
le vsakodnevno hrepenenje 
po sladkorju. Tudi svetovni 
splet je preplavljen s števil-
nimi novimi izvodi kuhar-
skih knjig, da že težko ločim 
kvalitetne od balasta in ved-
no raje posežem po že pre-
izkušenih avtorjih. A kljub 

temu mislim, da navdušen-
ci nad novimi okusi nikakor 
ne boste zgrešili z nakupom 
Drožomanije Anite Šumer, 
kuharske knjige Jerneja in 
Maje Zver in druge izdaje 
220 stopinj poševno, v kateri 
Urška Fartelj razkriva skriv-
nosti prekmurske kuhinje 
in navdušuje z enostavnimi 
recepti iz pečice.

Ker smo torej že globoko 
zakorakali v praznični čas, 
se spodobi, da vsaj enkrat na 
teden zadiši tudi po piško-
tih. Prejšnji konec tedna sva 
se zato v kuhinjo najprej za-
podila midva z Nejcem, a 
sta se nama kmalu z veli-
kim navdušenjem pridruži-
la tudi brat in njegovo dek-
le. Vsi štirje smo stakni-
li glave in prišli do zaključ-
ka, da bo kombinacija lin-
ških piškotov, čokoladnih 

razpokancev in orehovih 
rogljičkov tista prava, ki bo 
potešila vsak okus in v daril-
nih škatlah navdušila tako 
prijatelje kot tudi izkuše-
ne brbončice naših babic. 
Rada imam take popoldne-
ve in kvalitetno preživet čas, 
pa čeprav se na prvi pogled 
komu zdijo dolgočasna, so 
meni preprosta druženja, ki 

kot rezultat postrežejo še z 
okusnimi čokoladnimi kup-
čki in krhkimi marmeladni-
mi rožicami, prirasla k srcu, 
saj povežejo tako družino 
kot prijatelje. Zato le hitro v 
nakup kuharice, raziskova-
nje kulinaričnih blogov ali 
pa se za recepte obrnite na 
babice in naj tudi pri vas za-
diši po praznikih.

Krhki linški piškoti in čokoladni razpokanci – enostavni, a 
tako dobri

Jelena Justin

Podoba gora je snežena. 
Letnemu času primerno. 
S snežno podobo se moč-
no spremenijo tudi pogoji 
vzpona, saj gore postanejo 
zahtevnejše, potrebnega je 
več znanja, potrebujemo pa 
tudi zimsko opremo, ki jo je 
seveda treba znati uporablja-
ti. Kam bi se lahko odpravili 
po sneženju, da bi bil vzpon 
varen? Takih vrhov je pre-
cej in na enega od njih se 
bomo podali tudi mi danes. 
Ker leži v Avstriji, na severni 
strani Karavank, nam je za-
radi trenutnega epidemio-
loškega stanja v državi in v 
Evropi nedosegljiv, a situa-
cija se bo slej kot prej umi-
rila in normalizirala. Gora 
bo počakala. Obiskali bomo 

Kosmatico, ki je idealna za 
krpljanje in turno smuča-
nje. Pozimi se je lahko loti-
mo tudi peš, seveda, a mor-
da se nam bo snežna odeja 
precej predirala.  

Zapeljemo se na Ljubelj, 
kjer nadaljujemo na av-
strijsko stran. Peljemo se 
v smeri Borovelj. Ko prevo-
zimo galerije in strm S-ovi-
nek, na levi strani zagleda-
mo manjšo cerkev, za kate-
ro se odcepi cesta proti vasi 
Žabnica (Bodental). V križ-
išču za vasjo Slovenji Plaj-
berk (Windisch Bleiberg) 
zavijemo levo proti Žabni-
ci. V Žabnici dosežemo pla-
ninske smerokaze za Celov-
ško kočo. Nadaljujemo levo 
in se peljemo do konca as-
falta, kjer na urejenem par-
kirišču parkiramo. 

Če se bomo vzpona loti-
li pozimi, nam bodo smer 
vzpona nakazovale smučine 
turnih smučarjev ali krpljar-
jev. S parkirišča nadaljuje-
mo po gozdni cesti. Tik pred 
gozdom imamo celo mož-
nost preverjanja delovanja 
svoje lavinske žolne. Ja, la-
vinskega trojčka nikar ne po-
zabite, kljub temu da je tura 
varna, a v Avstriji je tovrstna 
oprema pozimi obvezna. 
Pot nas v rahlem vzponu pri-
pelje do gozdnega travnika, 
kjer se nam odpre razgled na 
severno ostenje Karavank: 
na Vrtačo in Palec. Nadalju-
jemo v smeri smučin. Obču-
tek imamo, da poleti tukaj 
poteka kolovoz. In res pote-
ka. Sledimo kolovozu, tako 
kot gredo smučine naših 
predhodnikov. Dosežemo 

razpotje, kjer gre levo pot 
proti Celovški koči, mi na-
daljujemo desno. Pot se ra-
hlo vzpenja. Lahko sledimo 
kolovozu, a običajno smuči-
ne zavijejo skozi gozd in se 
ponekod strmeje vzpnejo. 
Ko ponovno dosežemo kolo-
voz, nas pot mimo studenč-
ka v nadaljnjih nekaj minu-
tah pripelje na Vgrizevo pla-
nino. Na planini sta starejša 
in mlajša koča, planina pa je 
izjemno razgledna. Gremo 

levo mimo obeh koč, naša 
pot pa nadaljuje po travna-
tem pobočju. Višje doseže-
mo greben in se ponekod 
bolj strmo povzpnemo do 
vrha Kosmatice. 

Vrh Kosmatice je delno 
poraščen in lep razgled se 
odpre predvsem na severno 
ostenje Karavank ter na Žin-
garico. Kako divje so Kara-
vanke s severne strani! 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona. Če smo s smučmi, 

bomo pri avtu precej hitro, 
če smo s krpljami, pa ne tako 
hitro, a bomo zato dlje časa 
uživali v zimski pravljici. 

Na turo ne pozabite vzeti 
lavinskega trojčka, saj je to 
v Avstriji obvezna oprema 
na zimskih turah. Kadarko-
li boste šli, uživajte v hribih. 

 
Nadmorska višina: 1659 m
Višinska razlika: 650 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Kosmatica/Kosmatiza (1659 m n. m.)

Zimski raj
Ko pade sneg, se podoba gora močno spremeni. Predvsem se pa spremenijo 
razmere in zahtevnost vzponov. Varnost mora biti na prvem mestu. Eden 
takih vrhov, ki so varni tudi po sneženju, je naš današnji cilj.

Vgrizeva planina / Foto: Jelena Justin Pogled na smer prihoda na vrh. Zadaj ostenje Karavank. / Foto: Jelena Justin

Pogled na severno ostenje Karavank / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Nacionalni veterinar-
ski inštitut je v začetku prej-
šnjega tedna obvestil upravo 
za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin o po-
zitivnih rezultatih preiskav 
na visoko patogeno aviarno 
influenco podtipa H5N8 pri 
poginulem labodu grbcu, ki 
so ga našli na območju lju-
bljanske občine. Ker je bil to 
letos že tretji primer aviarne 
influence pri prostoživečih 
pticah v Sloveniji, je upra-
va celotno ozemlje Sloveni-
je opredelila kot območje z 
visokim tveganjem, ob tem 
pa je vse rejce perutnine poz-
vala, da dosledno upoštevajo 
in izvajajo varnostne ukrepe 
za preprečitev vnosa bolezni 
v rejo. Domačo perutnino in 
ptice v ujetništvu je treba za-
drževati v zaprtih prostorih 
ali jim kako drugače prepre-
čevati stik s prostoživečimi 
pticami, predvsem z vodni-
mi. Krmiti in napajati jih je 

treba v zaprtih oziroma po-
kritih prostorih. Vodo iz po-
vršinskih vodnih zajetij, do 
katerih imajo dostop prosto-
živeče ptice, je treba pred 
uporabo za oskrbovanje pe-
rutnine prekuhati, razkuži-
ti ali kako drugače obdela-
ti. Krmljenje prostoživečih 

ptic ni dovoljeno. Če rejci 
perutnine opazijo pri živa-
lih kakršnekoli spremembe 
(pogin, zmanjšanje nesno-
sti, neješčnost, spremembe 
v obnašanju), naj o tem takoj 
obvestijo veterinarja.

Aviarna influenca, znana 
tudi kot ptičja gripa, je zelo 

nalezljiva virusna bolezen, 
ki lahko prizadene vse vrste 
ptic. Bolezen se prenaša ob 
stiku bolnih živali z zdravimi, 
z njihovimi izločki, z okuže-
nimi toplotno neobdelanimi 
izdelki, okuženo krmo, vodo 
in nastiljem, z obutvijo, opre-
mo in s prevoznimi sredstvi. 

Veliko tveganje za okužbo 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ob tretjem primeru aviarne influence (ptičje 
gripe) celotno ozemlje Slovenije razglasila za območje z visokim tveganjem.

Zaradi nevarnosti ptičje gripe veljajo posebni ukrepi za zaščito domače perutnine.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Geodetska uprava v 
najnovejšem poročilu o trgu 
nepremičnin ugotavlja, da je 
bilo v Sloveniji v prvem leto-
šnjem polletju za 24 milijo-
nov evrov prometa s kmetij-
skimi zemljišči in za osem 
milijonov evrov prometa z 
gozdnimi zemljišči. Promet 
je bil manjši kot v enakem 
lanskem obdobju in tudi 
manjši kot v lanskem dru-
gem polletju. 

V letošnjem prvem polle-
tju je bilo 3330 kupoprodaj 
kmetijskih zemljišč, v ka-
terih je lastnika zamenjalo 

1794 hektarjev zemljišč. 
Lani v prvem polletju 
jih je bilo 4601, takrat je 

lastništvo zamenjalo 2685 
hektarjev zemljišč, v dru-
gem polletju pa 4463 poslov 

s kupoprodajo 2904 hektar-
je zemljišč. Čeprav je pro-
met s kmetijskimi zemljiš-
či upadel za več kot četrti-
no, se je povprečna cena 
celo zvišala: lani v prvem 
polletju je znašala 1,54 evra 
za kvadratni meter, v dru-
gem polletju 1,63 evra, v le-
tošnjem prvem polletju pa 
1,82 evra.

Podobno je bilo tudi pri 
gozdnih zemljiščih. V letoš-
njem prvem polletju je bilo 
1159 kupoprodaj za skupno 
1605 hektarjev zemljišč, lani 
pa v prvem polletju 1703 ku-
poprodaje za 2333 hektarjev 
in v drugem polletju 1661 
kupoprodaj za 2841 hektar-
jev zemljišč. Povprečna cena 
gozdnih zemljišč je v letoš-
njem prvem polletju znašala 
52 centov za kvadratni meter 
in je bila enaka kot lani v dru-
gem polletju in celo štiri cen-
te nižja kot v lanskem prvem 
polletju.  

Promet upadel, cene pa ne
V letošnjem prvem polletju je promet s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči 
zaradi epidemije novega koronavirusa upadel za več kot eno četrtino, cene 
zemljišč pa se niso znižale.

V letošnjem prvem polletju je povprečna cena za gozdno 
zemljišče znašala 52 centov za kvadratni meter.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – Čebelar-
ska zveza Slovenije je prvi 
decembrski petek pripravi-
la tradicionalni, že petnaj-
sti posvet ob dnevu čebelar-
skega turizma, ki pa je tok-
rat zaradi epidemije novega 
koronavirusa potekal v virtu-
alni obliki. V uvodnem na-
govoru je predsednik zveze 
Boštjan Noč čebelarjem in 
gostom, med njimi sta bila 
tudi ministra Jože Podgor-
šek in Zdravko Počivalšek, 
predstavil glavne dosežke 
in načrte na področju čebe-
larstva oziroma čebelarske-
ga turizma. Kot je dejal, bo 
skorajšnje priznanje nacio-
nalne poklicne kvalifikaci-
je apiterapevt dobra podlaga 
za razvoj čebelarskega turiz-
ma, v pripravi je projekt za 
sodoben apiterapevtski cen-
ter Filipa Terča v Mariboru, 
v drugi polovici prihodnjega 
leta naj bi v Višnji Gori odpr-
li Hišo kranjske čebele, pri-
zadevajo pa si tudi za vpis 
slovenskega čebelarstva na 
Unescov seznam. Eva Štra-
vs Podlogar, direktorica Ra-
zvojne agencije Zgornje Go-
renjske, je ugotavljala, da je 
kranjska sivka pomembna 

ambasadorka slovenskega 
turizma in da je sinonim za 
vse, kar Slovenija predsta-
vlja v svetu – zelena, zdra-
va, aktivna, kreativna, pa-
metna ... Slovenska turistič-
na organizacija po besedah 
Maše Klemenčič že nekaj 
časa oglašuje čebelarski tu-
rizem, še zlasti po letu 2018, 
ko so v svetu in tudi v Slove-
niji prvič obeleževali svetov-
ni dan čebel. Tomaž Stritar, 
poslovni svetovalec iz podje-
tja Uspešen podjetnik, je če-
belarjem in ponudnikom če-
belarskega turizma predsta-
vil, kako lahko izkoristijo 
razmere po končani epide-
miji novega koronavirusa. 
Svetoval jim je, naj poudar-
jajo varnost, zagotavljajo bu-
tičnost ponudbe in ponuja-
jo priložnosti za preživljanja 
dopusta na podeželju. 

Na posvetu so za čebe-
lam najbolj prijazno občino 
razglasili občino Ormož, po-
delili so certifikate odličnos-
ti trem novim čebelarjem, ki 
se ukvarjajo s čebelarskim 
turizmom (skupno jih je 
zdaj že 42), in štiri čebelnja-
ke vpisali v register starih 
čebelnjakov, med njimi tudi 
čebelnjak Draga Pančurja iz 
Radovljice.  

Kranjska sivka 
»privablja« turiste
Na posvetu o čebelarskem turizmu so ugotavljali, 
da je kranjska sivka pomembna ambasadorka 
slovenskega turizma.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agenci-
je RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja so mlekarne 
oktobra za mleko, dostavlje-
no v mlekarno ter s 3,7 od-
stotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin, plačale v 
povprečju 30,39 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 23 
centov ali 0,76 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,19 

odstotka maščobe in 3,49 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 33,75 evra in je bila za 
73 centov ali za 2,21 odstot-
ka višja kot septembra. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 26,68 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 31,68 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka ma-
ščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na de-
jansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska

December 2012  31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06  36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017  32,87 35,25 28,63 32,97
December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95
December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16
Maj 2020 29,35 32,15 25,97 30,00
Junij 2020 29,37 32,20 26,14 30,10
Julij 2020 29,62 32,13 27,40 30,16
Avgust 2020 30,05 32,39 26,83 30,26
September 2020 30,16 33,02 26,82 30,97
Oktober 2020 30,39 33,75 26,68 31,68

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdove 
Slovenije je letos v lovsko 
upravljavskih načrtih za lo-
vsko upravljavska obmo-
čja prvič določil tudi odstrel 
(odvzem) šakalov. V načrtih 
je predvidel odstrel 197 ša-
kalov, upravljavci lovišč pa 
so jih do 7. decembra uple-
nili 155, v to številko pa ni 
vključen odstrel šakalov na 

nelovni površini letališča 
Cerklje. V Gorenjskem lo-
vsko upravljavskem obmo-
čju so načrtovali letos od-
strel dvanajstih šakalov, do 
7. decembra so jih odstreli-
li trinajst. V Kamniško-Sa-
vinjskem in v Triglavskem 
lovsko upravljavskem ob-
močju, ki segata tudi na 
širše gorenjsko območje, 
so jih odstrelili toliko, kot 
so jih tudi načrtovali – dva 

oziroma pet. V Zavodu za 
gozdove Slovenije ugotavlja-
jo, da so v nekaterih lovsko 
upravljavskih območjih v 
prvem letu lova na šakala 
načrtovali prevelik odstrel, 
v drugih pa premalo, zato 
so na ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no oziroma na tamkajšnji 
inšpektorat naslovili vlogo 
za prerazporeditev načrto-
vanega odstrela med lovsko 

upravljavskimi območji. In-
špektor za lovstvo Igor Sim-
šič je pred kratkim izdal od-
ločbo, s katero petim lovsko 
upravljavskim območjem 
zmanjšuje odstrel za skup-
no 21 šakalov, za toliko pa ga 
povečuje štirim območjem, 
med njimi tudi Gorenjske-
mu lovsko upravljavskemu 
območju, kjer se letošnji na-
črtovani odstrel povečuje za 
tri šakale.   

Prerazporedili načrtovani odstrel šakala
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Simon Šubic

Kamnik – Kamniški poli-
cisti v preiskavi velike tatvi-
ne, ki jo je septembra v Dom-
žalah storil neznani stori-
lec, potrebujejo pomoč dr-
žavljanov. Neznani moški 
je odtujil bančno kartico in 
nato na več lokacijah posku-
sil opraviti dvig gotovine, so 

pojasnili. Policisti poziva-
jo vse, ki bi imeli informa-
cije o osumljencu (na sliki) 
ali opisanem kaznivem deja-
nju, da jih sporočijo na naj-
bližjo policijsko postajo ozi-
roma Policijsko postajo Ka-
mnik na (01) 830 31 80 ali 
pokličejo na interventno šte-
vilko 113 oziroma anonimni 
telefon 080 1200.

Policisti potrebujejo 
pomoč pri iskanju tatu

Osumljenec tatvine bančne kartice / Foto: Policija

Kranj – Kranjski policisti so v petek dopoldan od poštenega 
najditelja prevzeli denar, ki ga je nekdo pozabil na bankomatu 
v okolici Kranja. Policisti z denarjem ravnajo v skladu s pred-
pisi o najdenih stvareh, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Policisti prevzeli najden denar

Simon Šubic

Škofja Loka – Policisti so pred 
dnevi na območju Škofje 
Loke obravnavali kolesarja, 
ki ponoči med vožnjo po ces-
ti ni uporabljal luči, pri usta-
vljanju pa je s krmilom kole-
sa trčil še s policijskim vozi-
lom in se lažje poškodoval. 

Preizkus alkoholiziranosti 
je pri njem pokazal visoka 
dva promila alkohola (1,02 
mg/l). Ker se z rezultatom 
ni strinjal, so mu odredili 
strokovni pregled. Policisti 
ga zaradi kršitev prometnih 
pravil in prepovedi gibanja 
ponoči obravnavajo v prekr-
škovnem postopku.

Ponoči pijan na kolesu

Simon Šubic

Tržič, Kranj – V soboto so 
morali policisti posredova-
ti v Tržiču, kjer sta se hudo 
sprla soseda. Eden od njiju 
je v sporu uporabil celo pa-
lico, nastala je tudi manjša 
škoda na vozilu. V Kranju 
pa so po prvih podatkih trije 

najstniki lažje poškodova-
li četrtega fanta, obravnava-
li so tudi občana, ki je udaril 
drugo osebo, so še sporočili s 
Policijske uprave Kranj. Po-
licisti v prvih dveh dogodkih 
vodijo postopek v smeri ka-
znivega dejanja, proti tretje-
mu kršitelju pa prekrškovni 
postopek.

S palico nad soseda

Simon Šubic

Kranj – Jutri bo Odvetniška 
zbornica Slovenije že dese-
tič izpeljala dan odvetniške 
brezplačne pravne pomo-
či. Zaradi epidemije bodo 
sodelujoči odvetniki (se-
znam je objavljen na spletni 
strani zbornice) izjemoma 

svetovali le po telefonu, ele-
ktronski pošti ali po vide-
okonferenci, stranke pa se 
morajo predhodno najavi-
ti po telefonu. Brezplačna 
odvetniška pomoč je name-
njena predvsem tistim, ki jo 
najbolj potrebujejo, a si je 
zaradi slabega finančnega 
stanja ne morejo privoščiti.  

Jutri svetujejo odvetniki

Simon Šubic

Kranj – Agencija za varnost 
prometa (AVP) in policija ob 
današnji začasni sprostitvi 
(do 23. decembra) nekaterih 
omejitev in ukrepov za zaje-
zitev epidemije v nekaterih 
slovenskih regijah (tudi na 
Gorenjskem) pozivata, naj 
se ob tem ne sprosti tudi od-
nos udeležencev v prometu 
do cestnoprometnih predpi-
sov in pravil. Ti seveda osta-
jajo enaki kot doslej, zato jih 
je treba dosledno spoštovati, 
v prometu pa se ravnati od-
govorno, saj s tem izkazuje-
mo tudi spoštovanje do pre-
obremenjenega zdravstve-
nega osebja, poudarjata. 

V času od razglasitve epi-
demije (19. oktobra) do 6. 
decembra je sicer polici-
ja zabeležila več kot 1400 

prometnih nesreč, od tega 
se jih je skoraj štiristo kon-
čalo s telesno poškodbo in 
pet s smrtjo, policisti pa so 
letos najhujšo novico o smr-
tni prometni nesreči sporo-
čili že 81 družinam.

V prometu je žal še ved-
no velik problem zloraba al-
kohola, nesreče, povzroče-
ne pod vplivom alkohola, pa 
praviloma prinašajo najtež-
je posledice, poudarjajo na 
AVP. Kar vsaka tretja smrt v 
prometu je bila letos posledi-
ca alkoholiziranega povzro-
čitelja, tragično je preminilo 
26 oseb. V večini primerov 
sta bila ob alkoholiziranosti 
vzroka smrtnih prometnih 
nesreč še neprilagojena hit-
rost, zaradi katere je umrlo 
dvanajst oseb, in nepravil-
na stran/smer vožnje, zara-
di česar je umrlo osem oseb. 

Sprostitev naj se ne preseli še na ceste

Simon Šubic

Kranj – Nacionalni odzivni 
center za kibernetsko var-
nost SI-CERT je pred dnevi 
znova opozoril na nevarnost 
t. i. phishing prevar, s kate-
rimi goljufi pridobijo podat-
ke kreditnih kartic, ki jim 
v naslednjem koraku omo-
gočijo potrditev transakci-
je v višini tisoč evrov. Tovr-
stni phishing napadi se si-
cer vrstijo že od aprila, v 
zadnjem napadu pa je v ne-
kaj urah nasedlo več kot sto 
Slovencev, so razložili na SI-
-CERT-u.

Izredne okoliščine v času 
epidemije novega korona-
virusa so nakupovanje v ve-
liki meri preselile na splet, 
kar izkoriščajo tudi spletni 
goljufi. Na odzivnem cen-
tru SI-CERT so tako zaznali 
izrazit porast kraj podatkov 

kreditnih kartic. Goljufi za 
krinko uporabijo ime in 
podobo dostavnih podjetij 
(npr. DHL, Pošta Slovenije) 
ter pošljejo elektronsko po-
što, da nas čaka paket, plača-
ti moramo le še nekaj evrov 
stroškov dostave. A pozor! 
Klik na povezavo pelje na po-
narejeno spletno stran, kjer 
naj bi vnesli podatke kredi-
tne kartice. Storilci na ta na-
čin pridobijo podatke o vaši 
kreditni kartici, potem pa 
vas prosijo še za potrditveno 
kodo, ki ste jo medtem pre-
jeli od svoje banke. Na kon-
cu tako nevede potrdite tran-
sakcijo v višini svojega limi-
ta, kar lahko pomeni tudi ti-
soč evrov, opozarjajo na SI-
-CERT-u. 

»Pri tovrstnih prevarah 
ne govorimo o naprednih 
napadih, ko se goljufi po-
lastijo podatkov s pomočjo 

sofisticiranih zlonamernih 
programov. Zelo prepros-
to – vse podatke jim sami 
posredujemo, saj računa-
jo na našo nepazljivost v 
poplavi elektronskih sporo-
čil. Trenutek je tudi ravno 
pravi, saj številni uporabni-
ki nestrpno čakajo sporočilo 
o dostavi izdelkov,« poudar-
jajo na SI-CERT-u, kjer oce-
njujejo, da so goljufi prejšnji 
teden v samo dveh urah raz-
poslali najmanj 30.000 spo-
ročil na slovenske elektron-
ske naslove. Že kmalu po 8. 
uri zjutraj so prejeli prve pri-
jave uporabnikov in sproži-
li ukrepe za odstranitev phi-
shing strani in vpis na zadr-
žalne sezname brskalnikov. 
Vseeno pa je v vmesnem 
času na povezavo kliknilo 
skoraj tisoč Slovencev, več 
kot 130 pa jih je tudi vpisalo 
podatke kreditne kartice. V 
istem dnevu so obravnavali 

še dva tovrstna napada pod 
krinko podjetja DHL in še 
phishing napad, kjer so go-
ljufi ciljali na gesla za elek-
tronsko pošto.

Poskus goljufije najhitre-
je prepoznate tako, da se z 
miško postavite na ponuje-
no povezavo in vidite, kam 
zares pelje. Če sumljivo ele-
ktronsko pošto pregleduje-
te na mobilni napravi, po-
tem se s prstom zadržite na 
povezavi, da se izpiše celo-
ten naslov spletnega mes-
ta. Tako hitro ugotovite, da 
spletno mesto sploh ne pri-
pada podjetju, za katero se 
izdaja. Tudi Pošta Sloveni-
je opozarja, da dostave pa-
ketov nikoli ne pogojuje z 
vnaprejšnjim plačilom in so 
vsa tovrstna sporočila lažna. 
V sklopu programa Varni na 
internetu je sicer na Youtu-
bu objavljen tudi video na-
potek »Kam pelje link?«.

Splet: kraje kreditnih kartic
Goljufi izkoriščajo dostavne službe za spletno krajo kreditnih kartic, opozarjajo na nacionalnem 
odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. V hipu vas lahko olajšajo za tisoč evrov. 

Tovrstne prevare so izpeljane zelo preprosto, saj goljufom 
vse podatke sami posredujemo, saj računajo na našo 
nepazljivost v poplavi elektronskih sporočil. / Foto: Simon Šubic

Primer zavajajočega elektronskega sporočila. V sporočilu 
goljufi pozivajo, da moramo potrditi plačilo v višini 2,99 
evra, da bi prevzeli paket. / Foto: SI-CERT

Delno in začasno se sproščajo omejitve gibanja med 
občinami, ne sme pa se sprostiti tudi naše ravnanje v 
prometu, opozarjata agencija za varnost prometa in 
policija. / Foto: Gorazd Kavčič



Maša Likosar

Č
lani skupine 
Hozentregar-
ji Janez Luznar, 
Lenart Rupar in 
Jernej Strah Ber-

gant zelo uživajo v glasbi, 
radi pojejo in igrajo različne 
instrumente. Čeprav so vsi 
že očetje, se še vedno poču-
tijo zelo mladostno in s tovr-
stno energijo prenašajo na 
nastopih tudi na publiko. 

Skupino so fantje ustano-
vili leta 2014. Pred tem so vsi 
trije člani skupaj prepevali v 
vokalni zasedbi Trio Quar-
tet, nakar pa so se odločili, 
da se želijo preizkusiti tudi 
v narodno-zabavnih vodah. 
Povod je dal Janez, ki je že od 
mladih nog rad igral narod-
no-zabavno glasbo, Lenart 
in Jernej pa sta bila priprav-
ljena na izziv in se strinjala, 
da bo razširitev glasbenega 
repertoarja zagotovo koristi-
la. Določiti so morali še ime 
skupine.

»Hozentregarji se nam je 
hitro zdelo primerno, ker 
gre dobro v uho, hkrati pa 
besedo lahko ponazorimo 
tudi grafično in si jo tako lju-
dje še lažje zapomnijo. Sicer 
pa se radi pohvalimo, da za 
nas velja podobno, kot za 
naramnice: te namreč drži-
jo pokonci hlače, Hozentre-
garji pa z veselo glasbo poz-
no v noč držimo pokonci 
družbo,« so pojasnili člani. 

Poleg narodno-zabavne 
glasbe Hozentregarji izvaja-
jo tudi zabavno in dalmatin-
sko glasbo, radi pa se odzo-
vejo na povabila na dogod-
ke, kot so poroke, praznova-
nje abrahama, veselice. Dos-
lej so izdali že 15 avtorskih 
skladb in se z njimi udeležili 
različnih narodno-zabavnih 
festivalov. Med drugim so 
prejeli tudi bogat nabor pri-
znanj. »Najbolj smo ponos-
ni na zlati klopotec in prvo 
nagrado na Festivalu Cer-
kvenjak 2014 ter uvrstitev 

v finale festivala Sloven-
ska polka in valček 2015 in 
2016,« so poudarili in nam 
še zaupali, da so pred dve-
ma letoma z nagajivo pol-
ko Moja dohtarca na festiva-
lu 18. Večer slovenskih viž v 
narečju osvojili prvo nagra-
do komisije za najboljšo 
izvedbo v celoti. 

Tudi letos Hozentregarji 
pripravljajo dve novi hudo-
mušni polki, prvo z naslo-
vom Deklica z vasi in dru-
go Za vse si sama. »Trenut-
no smo sicer bolj prosti kot 

v običajnem decembrskem 
času. Koronavirus močno 
vpliva tudi na naše delovanje. 
Čas preživljamo doma s svo-
jimi družinami. Zaradi ome-
jitev tudi nimamo skupnih 
fizičnih vaj, temveč vadimo 
vsak posamezno in si potem 
po spletu izmenjamo posne-
tke ter načrtujemo nadaljnje 
delo. Vsekakor pa zelo pogre-
šamo skupne vaje v živo in 
seveda tudi nastope, kjer lah-
ko glasbo in dobro voljo deli-
mo naprej med ljudi,« so 
sklenili Hozentregarji.

HUDOMUŠNE POLKE 
HOZENTREGARJEV
Skupino Hozentregarji sestavljajo glasbeniki iz okolice Škofje Loke, od koder je izšlo že nemalo znanih 
imen narodno-zabavne glasbe. Tradicija večglasnega petja ob podlagi harmonike, kitare in kontrabasa 
je prešla tudi nanje. V trenutnih razmerah, ko veljajo ukrepi za preprečevanje širjenja novega 
koronavirusa, Hozentregarji vadijo in ustvarjajo na spletu.

Člani skupine Hozentregarji: Lenart Rupar, Jernej Strah Bergant in Janez Luznar / Foto: arhiv skupine 

Alenka Brun

P
eter o novi vodi-
teljski vlogi: »Raz-
mišljal sem o svo-
ji televizijski karie-
ri in ugotovil, da je 

vodenje vsake oddaje prišlo 
ravno ob času, ki je bil pri-
meren zanjo. Tako da očit-
no je zdaj čas za Sanjskega 
moškega – in tukaj smo.« 

Prekaljeni voditelj ali 
kameleon slovenskih televi-
zijskih zaslonov slišimo poi-
menovanja za Polesa. Gle-
dali smo ga na Televiziji Slo-
venija, zadnjih deset let pa 
najprej na Kanalu A, potem 
pa predvsem na Pop TV, 
kjer je vodil vse od zabavne-
ga šova Vid in Pero šov do 
oddaje Dan najlepših sanj, 
kjer smo ob gledanju, kako 
je izpolnjeval želje, poto-
čili največ solz. Na koncu 
smo ga tri sezone spremlja-
li tudi v sovoditeljski vlogi s 
Taro Zupančič v priljubljeni 
oddaji Zvezde plešejo, četr-
to pa je žal prekinil covid-19.

»Trenutno so odprte pri-
jave za kasting deklet, izbira 

je vsak dan večja, od oddaje 
pa pričakujem ravno to: da 
bomo za našega sanjskega 
moškega uspeli pripraviti 
popoln nabor deklet in bo 
na koncu med vsemi cveti-
cami našel tisto res pravo. 
To je naša glavna misija,« 
pravi Peter, ki tudi razkri-
je, da sanjskega moškega 
pozna. »Njegovo identiteto 
bomo seveda še nekaj časa 
skrivali, lahko pa povem, 

da je res 'dec' na mestu. 
Ukvarja se s športom, ima 
atletsko postavo, ki mu jo 
celo jaz malo zavidam, da 
pa dekle ne bo lačno, ji zna 
speči celo 'štrudl'. Zagoto-
vo dekletom ob njem ne bo 
dolgčas, tako da se jim obe-
ta res prijetno snemanje 
oddaje, romantični zmen-
ki v družbi simpatičnega 
sanjskega moškega in tudi 
adrenalinski podvigi. Jaz 
pa bom prevzel vlogo 'win-
gmana', prijatelja, svetoval-
ca, ki bo sanjskega moške-
ga varno popeljal skozi to 
veliko življenjsko avantu-
ro,« zaključi Peter, ki bo v 
novem šovu torej prevzel 
vlogo kupida.

PETER POLES SE 
VRAČA KOT KUPID
Medtem ko so priprave na oddajo Sanjski moški 
na Pop TV v polnem teku in je odprta prijavnica 
za dekleta, ki želijo osvojiti njegovo srce, je za zdaj 
tudi že znano, da bo oddajo vodil Peter Poles.

Peter Poles v oddaji Dan najlepših sanj / Foto: arhiv Pop TV

Tokrat bomo Polesa kot voditelja lahko spremljali v oddaji 
Sanjski moški. Dekleta se lahko v oddajo prijavijo še do 
konca decembra. / Foto: Pop TV
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

P
rave »cukerpekari-
ce« so me kasneje 
pohvalile, da sem 
si res vzela čas, saj 
obstaja kuhinjski 

pripomoček za oblikovan-
je tovrstnega žepka, a sama 

sem se zadev lotila na »vin-
tage« način, če se pošalim 
... Mimogrede sem pozabi-
la, da obstaja papir za peko, 
in ko sem jogurtove žepke 
pekla prvič, sem jih pač pola-
gala izmenično na dva peka-
ča, ki sem ju najprej prema-
zala z maslom in nato pomo-
kala. Tako sem na koncu 

imel ogromno dela še s spra-
vljanjem piškotov z vroče-
ga pladnja, da ne govorim o 
packariji, ki jo ustvari mar-
melada, ki najde pot iz žep-
kov ... 

Vedno najde pot iz žep-
kov, se je nasmejala moji 
razburjenosti prijateljica, ki 
dnevno peče piškote. Če ne 
peče piškotov, pa kreira tor-
te. Zadnje časa veliko razmi-
šlja tudi o monoporcijskih 
torticah, ki so zadnja leta 
zelo modne, a eno je profe-
sionalna kuhinja, ko se lah-
ko sučeš po njej brez raznih 
hišnih ljubljenčkov in lego 
kock pod nogami, drugo pa 
koronasituacija, ki njeno 
kreativnost sicer buri, ker je 
časa dovolj, a potrpežljivost 
postavlja na preizkušnjo. A 
to je že druga zgodba, vrni-
mo se k mojim žepkom.

Po občutku

Jogurtove žepke sem naj-
prej pekla na 180 stopinj 
Celzija 15 minut – kot je bilo 
zapisano pri večini recep-
tov, ki sem jih zasledila na 

spletu. Že pri prvem plad-
nju pa sem ugotovila, da če 
se bom držala predpisane 
temperature, bodo surovi. 
Pečico moraš najprej ogre-
ti, precej je odvisno tudi od 
tega, kako hitro se segreje 
in tudi kako tenko je razva-
ljano testo, iz katerega nare-
diš žepke. Pravzaprav sem 
se odločila, da tu sledim svo-
jemu občutku. Večkrat sem 
preverila, kako se pečejo, 
in moji žepki so potrebova-
li med 20 in 30 minut peke. 

Za konec sem jih povalja-
la še v sladkorju v prahu. S 
prvega pladnja najprej nekaj 

še vročih, kar je sladkor seve-
da stopilo, ko pa sem posto-
pek ponovila naslednjič, ko 
so bili le še rahlo topli, se jih 
je sladkor v prahu lepo opri-
jel.

Vaja dela mojstra

Res je, da so sestavine v bis-
tvu le tri, a ko sem jih pekla 
prvič, je bila kuhinja takšna, 
kot bi eksplodirala bomba, 
kot radi rečemo, kadar je vse 
»nastlano«. Sladkor v prahu 
in moko sem lahko obrisa-
la tudi iz predelov v kuhinji, 
ki so bili precej oddaljeni od 
delovne površine. Ugotovila 

sem tudi (znova), čemu služi 
predpasnik, saj nanj nisem 
pomislila, kar se je seveda 
odražalo na mojih oblači-
lih. Vendar kot pravijo: vaja 
dela mojstra, in če se bom 
večkrat spravila k peki, bom 
počasi spoznala svojo pečico 
in predpasnik bo postal ver-
jetno nekaj samoumevnega. 
Morda celo do te mere, da se 
bom zalotila, kako po spletu 
kupujem novega, modnega, 
mehkega na otip, s krasnim 
motivom, ker bo tisti iz pre-
dala kar naenkrat postal pre-
več zastarel ... 

(Konec)

Tri sestavine in nered v kuhinji (2. del)

JOGURTOVI ŽEPKI

Rado se zgodi, da marmelada sem in tja uide iz žepkov. Pri prvem poskusu sem pozabila 
na papir za peko in mi je čiščenje pekača vzelo kar nekaj časa.

Jogurtovi žepki, polnjeni z marelično in jagodno marmelado

Mateja Rant

N
a virtual-
ni novinar-
ski konferen-
ci Zveze prija-
teljev mladine 

Slovenije, Središča za zago-
vorništvo in informiranje o 
pravicah otrok in mladostni-
kov ter Mestne zveze prija-
teljev mladine Ljubljana sta 
srednješolca Val in Alma ter 

četrtošolec Maksimilijan in 
devetošolec Anže zastopa-
li mnenje 75 otrok z različ-
nih koncev Slovenije, ki so 
sredi novembra sodelovali 
v širšem virtualnem sreča-
nju in razpravi o življenju v 
času covida-19, kot ga doživ-
ljajo sami. Povzetki razprave 
so bila izhodišča za obliko-
vanje vsebine sporočil, ki so 

jih namenili vrstnikom, dru-
žini, učiteljem in vsem dru-
gim v predprazničnem času. 

V svojem sporočilu otro-
kom in vrstnikom je Anže 
poudaril, da so jeseni šolan-
je na daljavo pričakali veliko 
bolje pripravljeni kot spom-
ladi, saj je bilo več časa za pri-
pravo in organizacijo. Otro-
kom in vrstnikom je sveto-
val, naj si vzpostavijo urni-
ke, da bodo imeli čas tudi za 
ukvarjanje s prostočasnimi 

dejavnostmi in domačimi 
živalmi ter druženje z naj-
bližjimi. »Čeprav se zaveda-
mo, da pogrešate sošolce in 
druženje, zdržite in spoštuj-
te ukrepe, da se bomo čim 
prej spet družili kot nekoč.« 
Svetoval jim je tudi, naj več-
krat pokličejo svoje prijatelje 
in vse, ki so jim blizu, saj jim 
bo tako lažje in bo vse hitreje 

minilo. Otrokom še sporoča: 
»Niste sami. Skupaj bomo 
zmogli.« Dijakinja Alma je 
v imenu otrok staršem spo-
ročila, da se je njihova raven 
stresa v času epidemije moč-
no povišala. Velik del stresa 
predstavljajo šolske obvez-
nosti, dodatno pa ga povzro-
ča tudi pritisk staršev. »Tru-
dimo se, da bi delo opravili 
po svojih najboljših močeh, 
a ga je veliko. Prosimo le za 
malo več svobode in strpno-
sti.« Razumejo, da so tudi 
starši ta čas zelo obremen-
jeni, zato jih pozivajo, naj 
se skupaj z njimi poskusijo 
umiriti in sprostiti. Srednje-
šolec Val je v sporočilu uči-
teljem poudaril, da se kako-
vost pouka na daljavo raz-
likuje tako med učitelji kot 
med šolami. Prednosti šola-
nja na daljavo mladi vidijo 

v bolj prostem razpolagan-
ju s časom, a domače okolje 
prinaša tudi motnje pouka s 
strani drugih družinskih čla-
nov, učenci si želijo tudi več 
razumevanja glede tehnič-
nih pogojev za izvedbo pou-
ka na daljavo s strani neka-
terih učiteljev. Maksimilijan 
pa je vsem posredoval še pra-
znično sporočilo: »Poskušaj-
mo se držati ukrepov in sto-
rimo vse, da bodo prihajajoči 
prazniki lepi, mirni in zdravi 
za vse.« Kupljena darila lah-
ko letos zamenjamo z bolj 
ustvarjalnimi, recimo doma 
izdelanimi pozornostmi, je 
dejal in dodal: »Starejši pa 
se bodo razveselili tudi naše-
ga klica ali pisma.« V svojem 
sporočilu za konec je Val še 
poudaril. »Bodimo strpni, 
spoštujmo se in si tako nare-
dimo lepe decembrske dni.«

OTROCI, NISTE SAMI
Tako sporočilo so svojim vrstnikom posredovali predstavniki otrok z različnih koncev Slovenije na 
novinarski konferenci, ki so jo naslovili Življenje s covidom-19, kot ga vidimo in doživljamo otroci.

Svoja sporočila so otroci posredovali na virtualni novinarski 
konferenci.

Posedam doma
imam monitorja dva,
šola od doma
take zahteve ima.

Sobo redno zračim,
da ne škodujem
domačim.

Ura tiktaka
jaz poznam prvaka.

Naročujem preko spleta,
da ne bi bilo
zapleta.
Roke si umivam,
vam se izogibam.

Maska me že moti,
morda sem v zmoti.
Pesmice je konec,
imam jih poln lonec.
Aleksander, 11 let

Izolacija

PESMI MLADIH

Res sem vesela, ko vidim, da otroci radi pišejo, pa ni 
toliko pomembno, ali pesem ali kaj drugega. Besede 
nas povezujejo, pesmi pa še toliko bolj. Komaj čakam 
vaše prispevke. Ostanimo zdravi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. 

Otrokom in vrstnikom svetujejo, naj si vzpostavijo 
urnike, da bodo imeli čas tudi za ukvarjanje s 
prostočasnimi dejavnostmi in domačimi živalmi ter 
druženje z najbližjimi.

Dijakinja Alma je v imenu otrok staršem sporočila, 
da se je njihova raven stresa v času epidemije 
močno povišala. Velik del stresa predstavljajo šolske 
obveznosti, dodatno pa ga povzroča tudi pritisk 
staršev.
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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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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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»Deklica«

Glede na to, da so se v odnosu 
pojavile težave in očitno tega 
prej nisem videla, bi vas vpra-
šala, kaj se sploh skriva in pri-
kriva v odnosu, ker mislim, da 
tu ni iskrenosti. Ali naj nada-
ljujem odnos ali naj moške-
ga pustim in v miru zaživim 
svoje življenje? Se mi zdi, da 
sem ves čas in svojo ljubezen 
vlagala, vendar se po čustvih 
počutim izigrana.

Pot ni nikoli samo ravna, vča-
sih se naredi kakšen hribček 
in samo od posameznika je 
odvisno, kako in ali znamo 
skočiti čez in premagati ovi-
re. V vajinem odnosu še ved-
no vidim čustva in na vašem 
mestu še ne bi vrgla puške v 
koruzo, ampak bi mu dala še 
eno priložnost. In to mu tudi 
odkrito povejte. Bodite iskre-
ni, kot si želite, da je on do 

vas, in mu razložite, kaj vse 
vas moti in kaj si želite, da se 
spremeni. Njemu že nekaj 
časa ne gre vse po načrtu in 
ima občutek, da mu spodna-
ša tla pod nogami. Je izgub-
ljen in tega ne zna pokazati 
na pravi način. Pogovor med 
vama bi naredil veliko dobre-
ga. Predolgo je čakal, da je 
začel reševati svoje težave, 
in sedaj ima vse na kupu. 
Ima iskrene namene, in kot 
vidim, se bo potrudil za vajin 
odnos in tudi druge stvari, ki 
ga bremenijo, bo uspešno 
rešil. Želim vse dobro.

»Gora«

Pozdravljeni, gospa Tanja! 
Vašo rubriko rada prebiram, 
saj je toliko dobrih nasvetov 
pri reševanju problemov. Zato 
vas tudi jaz prosim za nasvet 
in napoved moje prihodnosti. 

V zadnjem času imam kar pre-
cej žalosti. Kako se bo uredila 
zadeva glede dediščine, kak-
šna bo moja prihodnost, ali 
bom živela nekje osamljeno, 
pozabljena in čakala, da bo 
dneva konec in potem zopet 
dan za dnem enako? Prosim 
vas za nekaj dobrih besed v 
upanju na boljšo prihodnost. 
V upanju na odgovor se vam 
že vnaprej zahvaljujem in vas 
lepo pozdravljam.

Žalost je čudna gospa, 
vedno pride takrat, kadar si 
je najmanj želimo, in rada 
ostane dalj časa, kot se spo-
dobi. Nikoli ne pride sama, z 
njo pride tudi obup in potem 
kar naenkrat odide, za seboj 
pa pusti razvaline. Ampak 
tako kot pride žalost, pride 
tudi veselje – in z njim lep-
še stvari. Draga moja bral-
ka, obupati nikoli ne smete. 
Ne čez noč, a vseeno dokaj 

kmalu vam bo uspelo sple-
zati na vrh gore. Zadeva 
okoli dediščine bo še nekaj 
časa trajala, se pa reši vam 
v korist. Sodni mlini meljejo 
počasi, saj veste. V roku ene-
ga leta vam vidim selitev in 
na koncu boste sami spoz-
nali, da je to v resnici dobro 
za vas. S tem se bodo začele 
dogajati tudi druge spre-
membe in vsekakor ne boste 
ostali sami in ne pozabljeni 
od vseh. Zamenjati okolico 
bivanja je v vašem primeru 
najbolje, prišla bo nova pozi-
tivna energija in hitro se bos-
te znašli. Dobili boste nov 
krog ljudi okoli sebe, kar tudi 
nujno potrebujete. Zaradi 
zdravja se vam ni treba obre-
menjevati. Glede financ se 
vam uredi tako, da bo prav. 
Tudi vas še čaka sreča. Brez 
skrbi. Lepo vas pozdravljam 
in srečno.

Alenka Brun

L
etošnji december 
je zelo drugačen 
od lanskega. Kljub 
temu da prihajajo 
praznični dnevi, lju-

dje ostajajo doma. Covid-19 
kroji življenja vseh. Tudi v 
Arboretumu Volčji Potok se 
letos srečujejo z različnimi 
preizkušnjami, a jim opti-
mizma ne zmanjka. Tega 
zaznamo tudi iz povabila na 
večerni sprehod med lučka-
mi, čeprav s seboj nosi gre-
nak priokus, ki ga povzro-
ča prisotnost novega koro-
navirusa. Če bi bil običajen 
december, bi se verjetno na 
ogled svetlobne razstave v 
park pripeljali obiskovalci 
iz vse Slovenije, tako pa bo 
tokrat obisk precej druga-
čen, primeren okoliščinam, 

v katerih smo se znašli. Lah-
ko pa se z nami s pomočjo 
fotografij sprehodite sko-
zi kulise iz lučk, ki jih lahko 
vidimo na kar 15 osvetljenih 
hektarih parka in za katere 
so v Arboretumu uporabili 
več kot milijon in pol lučk.

Lanskoletno svetlobno 
okrasitev so nadgradili in 
tako so se zavesam, barv-
nim kroglam, smrečicam, 

svetlobnim tunelom pridru-
žili tudi jelenčki, predvsem 
pa v določenih primerih ena-
ke kulise z drugega zornega 
kota ustvarjajo popolnoma 
drugačno sliko ter tako pred-
stavijo kar 24 prizorov.

Lučke so prižgali minuli 
petek, svetile pa naj bi pred-
vidoma do 31. januarja 2021. 
Za (dejanski) večerni spre-
hod posameznik potrebuje 

debelo uro. Med obiskom 
je treba upoštevati ukrepe 
iz veljavnega vladnega odlo-
ka za zmanjševanje tvega-
nja okužb z novim korona-
virusom, a ker se razmere 
precej spreminjajo, se temu 
prilagajajo tudi v parku, tako 
da so in bodo vse aktualne 
informacije v zvezi z razsta-
vo objavljene na spletni stra-
ni Arboretuma.

S FOTOGRAFIJO NA SPREHOD 
SKOZI KULISE IZ LUČK

Ko prižgejo luči, ponuja park različne prizore.

Privlačna postavitev, ki se zaključi z velikansko rumeno 
kroglo – ali morda soncem, ki zahaja?

Labod in njegov odsev v 
jezeru sta zanimiv detajl 
postavitev na vodi.

Svetleče krogle srečujemo na vsakem koraku. So različnih 
barv, od belih do zlatih, modrih, rdečih.

Največja svetleča krogla v parku ima premer pet metrov in 
so zanjo porabili kar 15 tisoč lučk. 

Ker lučke na jelenčkih 
utripajo, so videti, kot bi se 
želeli premakniti.

Minuli teden se je v Kranju rodilo 9 dečkov in 10 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4240 gramov, najlažji pa 
prav tako deček, tehtnica mu je pokazala 2390 gramov. 
Na Jesenicah so se rodile 3 deklice in 3 dečki. Najlažja je 
bila deklica, ki je tehtala 2630 gramov, najtežji pa deček, 
ki je tehtal 4580 gramov.

Novorojenčki
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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

22Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

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, 30. 
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.

www.gorenjskiglas.si  
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Čokoladni rjavčki z lešniki in 
kokosova rulada

Ljubitelji čokolade ali ko-
kosa. Oboji boste prišli na 
račun. 

Za pripravo čokoladnih 
rjavčkov (brownijev) z lešni-
ki potrebujemo: 250 g tem-
ne čokolade, 250 g masla, 3 
žlice ruma, 3 žlice lešnikov, 
70 g kakava v prahu, 200 g 
sladkorja, 170 g moke, 5 jajc, 
pol žličke cimeta; za preliv: 
100 g bele čokolade, 5 žlic 
nasekljanih lešnikov.

Temno čokolado stopimo 
skupaj z maslom in nekoli-
ko ohladimo. Skupaj zmeša-
mo moko, kakav, sladkor, ci-
met in lešnike. V čokoladno 
maso prilijemo rum in nato 
vanjo postopoma vmešamo 
mešanico moke. Nazadnje 

dodamo še jajca. Pripravlje-
no zmes vlijemo v namaš-
čen pekač in pečemo v peči-
ci, segreti na 180 °C, od 20 
do 25 minut. Rjavčkov ne pe-
čemo predolgo. Ko zobotre-
bec zapičimo v biskvit, mora 
na njem ostati malo sledi bi-
skvita. Pečene rjavčke oz. 

brownije nekoliko ohladimo 
ter jih okrasimo s stopljeno 
belo čokolado in sesekljani-
mi lešniki.

Za pripravo kokosove ru-
lade s slivovo marmelado 
potrebujemo: za testo: 5 jajc, 
150 g kokosove moke, 100 
g moke, 100 g sladkorja, 1 

pecilni prašek, 1 ščep soli; 
za preliv in nadev: 2 dl soka 
iz kompota, 1 lonček slivove 
marmelade.

Skupaj zmešamo moko, 
kokosovo moko, pecilni 
prašek in sol. Beljake in ru-
menjake ločimo. Beljake 
stepemo do polovice, jim 

dodamo sladkor ter ste-
pemo do konca, da dobi-
mo čvrst sneg. V beljakovo 
zmes vmešamo rumenjake 
in nato še mešanico moke. 
Zmes za biskvit prelijemo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. Pekač damo v peči-
co, ogreto na 180 °C, za od 
10 do 15 minut. Pečen bi-
skvit zvrnemo na vlažno 
krpo, tako da je zgoraj peki 
papir. Peki papir previdno 
odstranimo. Biskvit skupaj 
s krpo zavijemo v rulado in 
pustimo, da se ohladi. Ohla-
jen biskvit razvijemo in na-
močimo s sokom iz kom-
pota. Po vrhu premažemo 
z marmelado in zavijemo v 
rulado.

Zdaj imamo čas, da si z »božično peko« pripravimo zalogo 
različnih piškotov, ki bodo zdržali v dobro zaprtih posodah 
dobra dva tedna oziroma do konca praznikov. 

Mandljevi srčki

Za testo potrebujemo 280 g moke, 120 g mletih mandljev, 120 
g sladkorja v prahu, 220 g margarine, 2 rumenjaka, nastrgano 
limonino lupino in ščepec soli. Za kremo potrebujemo 1,25 dl 
sladke smetane, 150 g jedilne čokolade in 3 žlice pomarančnega 
likerja.

Rumenjaka in sladkor v najprej penasto stepemo. Nato vmeša-
mo margarino, limonino lupino in sol. Dodamo moko in nato 
mandlje. Zamešamo in na delovni površini gladko zgnetemo 
v testo. Zavijemo ga v folijo in damo za vsaj 3 ure na hladno. 
Na pomokani površini ga razvaljamo 4 mm debelo. Z dvema 
modeloma izrežemo srčke različnih velikosti. Zložimo jih na 
pekač, obložen s papirjem za peko, in pečemo na 180 °C do 
15 minut, da postanejo zlato rumeni. Za kremo razlomimo 
čokolado na koščke in jo s smetano med mešanjem na hitro 
zavremo. Maso ohladimo, primešamo ji pomarančni liker, 
zmešamo v kremo in jo damo v brizgalno vrečko. Na večje 
srčke nabrizgamo kremo, obložimo jih z manjšimi srčki in 
potresemo s sladkorjem v prahu.

Hrustljave lešnikove kroglice

Potrebujemo 3 jajca, 150 g sladkorja v prahu, 1 vaniljev sladkor, 
žličko ruma, žličko cimeta, 200 g mletih lešnikov, 200 g seseklja-
nih lešnikov ter 100 g lešnikov ali mandljev v lističih.

Z mešalnikom pri največji hitrosti iz beljakov stepemo trd 
sneg. Nato pri najmanjši hitrosti počasi vmešamo sladkor 
v prahu, vaniljev sladkor, rum, cimet in mlete lešnike. Na 
lističe narezane lešnike ali mandlje vsujemo v globok krožnik. 
S pomočjo 2 žličk oblikujemo poljubčke in jih povaljamo v 
lističih. Nato jih razporedimo na pekač in pečemo na 120 °C 
približno 25 minut. Poljubčke damo s pekača na režo skupaj 
s papirjem in počakamo, da se ohladijo. Po želji jih, preden 
jih ponudimo, okrasimo s čokoladnim prelivom.

Pisani keksi s krokantom

Potrebujemo 275 g moke, zvrhano žličko pecilnega praška, 100 
g sladkorja, vaniljev sladkor, ščepec soli, jajce, 125 g masla, 100 
g lešnikovega krokanta in žlico kakava.

V posodi zmešamo moko in pecilni prašek. Dodamo navadni 
in vaniljev sladkor, sol, jajca in maslo ter vmešamo v gladko 
testo. V tri četrtine testa vmešamo 50 g krokanta, v preostali 
del pa kakav. Na pomokani delovni površini delno razvaljamo 
svetlo testo, nato nanj v obliki pack razporedimo temno testo 
in vse skupaj razvaljamo na pol centimetra debeline. Z raz-
ličnimi modelčki izrežemo kekse, jih posujemo s preostalim 
krokantom in pečemo na 180 °C od 8–10 minut. Pečene damo 
na režo, da se ohladijo.

Milena Miklavčič

»Zanimivo je bilo, da je de-
dova ljubezen do Vance z leti 
zbledela. Ali pa je, ker ni bil 
več najbolj zdrav, prišel 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 slo-
vo …«

Zinka je začela že v naj-
stniških letih zapisovati 
zgodbe svoje družine. Nekaj 
je v dolgih samotnih večerih 
pač morala početi. Po drugih 
družinah so si že kupili tele-
vizorje, ona pa je imela le dve 
izbiri: sedeti ob oknu ali pi-
sati. V veliko pomoč ji je bila 
mama Hedvika pa tudi ne-
kateri sorodniki, ki so vse do 
pozne starosti pomnili mar-
sikaj, kar se je dogajalo Zin-
kinim prednikom.

»Pa da nadaljujem tam, 
ko sta morali Vanca in moja 

mama oditi od hiše. Ni jima 
bilo lahko. Zanimivo je bilo, 
da se ljudem več kot toliko 
nista smilili. Nekateri so celo 
govorili, da je bilo Vanci, 'kar 
eni tujki, ki še slovensko ni 
znala', tako in tako predolgo 
lepo postlano. Končno se ju 
je usmilil vdovec Herbert, ki 
ju je vzel k sebi.

Vanca je mislila, da je to 
storil zaradi dobrote, a se je 
zmotila. Vdovca je zamikala 
moja mama, četudi je bila še 
otrok! Že prvič ali drugič, ko 
jo je zvabil k sebi v posteljo, 
ji je naredil otroka, mojega 
brata Vladimirja. V družini 
je nastal vik in krik, saj so bili 
njegovi otroci že odrasli, po-
ročeni. Bili so prepričani, da 
je mama zapeljala njihovega 
'ubogega' ovdovelega očeta! 
Nekoč se je pojavil na vratih 
Herbertov sin, tisti, ki je bil 
oženjen v Poljanski dolini. S 
seboj je pripeljal še dva pri-
jatelja. Na vsak način so že-
leli obračunati s 'pokvarje-
no zapeljivko'! A ko so vide-
li mojo mamo, drobno, krh-
ko deklico, ki ni imela nobe-
nih 'pohotnih' oblin, se jim 
je revše zasmililo. Niso bili 
več prepričani, da je kriva za 
družinsko sramoto. Mamo 
so poslali v Šenčur, k neki 
ženski, ki je služila pri tam-
kajšnjem županu Umniku. 
Pri njej je tudi rodila. A ker 
ni bila sposobna obdržati ot-
roka, so ga oddali v rejo dru-
žini v Tržič. Mama je vede-
la samo to, da vojne ni pre-
živel. O tem, ali ga je še kdaj 
videla, mi je enkrat pripove-
dovala tako, drugič drugače. 
Kje točno so ga pokopali, če 
sploh, pa nisva nikoli izve-
deli.

Leta 1944 je umrla tudi 
Vanca. Kako je mama prišla 
do njenih čevljev, sem že po-
vedala. Ljudje so govoričili 

marsikaj. Nekateri so pripo-
vedovali, da je morala nogi 
odrezati, oziroma odžagati. 
Nekdo mi je celo prisegel, 
da je na lastne oči videl, da 
so bili čevlji še potem, ko jih 
je mama nosila, polni krva-
vih madežev, ki jih je z leti 
izbrisal šele čas.

Leta 1954 je bila mama 
Hedvika spet noseča. Tok-
rat je v trebuhu nosila 
mene. Kdo je bil oče, niti 
sama ni vedela. O svojem 
spolnem življenju ni veli-
ko govorila, a so bili toliko 
bolj zgovorni sovaščani. K 
njej so hodili različni moš-
ki, poročeni, vojaki, oficir-
ji JLA, sprevodniki, različni 
šoferji, ki so bili za dlje časa 
odsotni od doma. Na skri-
vaj je bila zaljubljena v va-
škega kolarja, ki je bil oko-
li trideset let starejši od nje. 
Jo je spominjal na Herber-
ta, ki jo je izkoristil, ko je 
bila še otrok? Njegova žena 
je imela zmeraj za vrati sir-
kovo metlo. Če jo je zagleda-
la, da se je motala okoli hiše, 
jo je nagnala. Mama je bila, 
ko je bila noseča, ogromna. 
Bila je prepričana, da bo ro-
dila dvojčka.

Tudi njej se je zdelo čud-
no, da sem bila pri rojstvu 
zelo drobna, imela sem ko-
maj dva kilograma in pol. Je 
pomešala datume in je zano-
sila kasneje, kot je sprva mis-
lila? Z drugim, kot je misli-
la? Zanimivo je, da sem se 
rodila v Ljubljani, dobri dve 
leti pa sem potem preživela v 
dečjem domu. Mama me je 
komaj kdaj obiskala. K sebi 
me je vzela neka družina, ki 
je živela na Prulah. Grdo so 
ravnali z menoj. Še pri šestih 
letih sem imela v hlačah ple-
nico (razrezano rjuho), kajti 
nisem zadrževala vode. Ko-
maj kaj sem govorila, nikoli 

nisem jokala. Za mizo so me 
povabili le, če je družinskim 
članom kaj ostalo. Zmeraj 
sem jedla ostanke. Nenehno 
sem bila lačna. Preden sem 
zaspala, sem sanjala o kru-
hu in o rdečih jabolkih. Moja 
'postelja' je bila nekaj poseb-
nega: zvečer so porinili 'što-
karle' h 'kulmkišti', nanjo 
položili staro, smrdečo ode-
jo, pokrili pa so me s plaš-
čem. Čigav je bil, ne vem več.

Enkrat sredi decembra 
1960 pa pride pome mama. 
Na glavi je imela baretko, 
okoli vratu pa svilen šal. 
Zdela se mi je kot kraljica. 
Obuta je bila v črne, gumija-
ste škornje. Spominjam se, 
da sta se z gospo, pri katerih 
sem živela, hudo sporekli za-
radi denarja. Mama ji je bila 
še nekaj dolžna, za povrh pa 
me je želela odpeljati s seboj. 
Moje skromno imetje je stla-
čila kar v 'taško', me zagra-
bila za roko in sva šli. V Ši-
ško sva se odpeljali s trolej-
busom, kar je bilo zame zelo 
razburljivo doživetje, med 
potjo pa nisva spregovorili 
niti besedice.

Živela je v starejši hiši tik 
ob Celovški. Danes je ni več, 
so jo že zdavnaj podrli. V ku-
hinji, v katero sva stopili, je 
stala košarica, v kateri je le-
žal dojenček in se na ves glas 
drl. Vzela ga je k prsim in po-
dojila.

Česa podobnega še nisem 
nikoli videla, zato sem bu-
ljila v njene prsi, kot bi mi 
manjkalo nekaj koleščkov. 
'Boš še ti malo?' me je nato 
vprašala mama. Prikimala 
sem, se spustila na kolena 
in začela piti mleko iz njenih 
prsi. Nepozaben občutek, še 
danes se pogosto spomnim 
na tisti prizor!'

(Nadaljevanje prihodnjič)

Štirje pari čevljev, 2. del

Pila sem mleko iz njenih prsi

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
15. 12.

–3/3 °C

Nedelja 
20. 12.

1/6 °C

Sreda 
16. 12.

Četrtek
17. 12.

Petek
18. 12.

Sobota
19. 12.

-2/5 °C 0/5 °C –1/5 °C 0/6 °C

Ponedeljek 
21. 12.

Torek
22. 12.

Sreda
23. 12.

Četrtek
24. 12.

1/5 °C –3/4 °C –3/5 °C –2/4 °C

KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI kazipot@g-glas.si

Keramičar, m/ž (Götzis, Avstrija) 
Naloge: priprava in obdelava površin za polaganje keramičnih ploščic ter drugih 
talnih in stenskih oblog, polaganje – lepljenje keramike na ravne in trde podlage, 
stene ter tla, zapolnjevanje stičnih rež – fugiranje, izvedba manjših zidarskih opra-
vil. Trummer kadrovska agencija, d. o. o., Loška ulica 13, 2000 Maribor. Prijave zbira-
mo do 27. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Avstrija)
 Smo podjetje, ki nudi poslovno svetovanje na področju poslovanja, kadrov in pro-
diranja na tuje trge. Za našo stranko, vodilnega proizvajalca delov za avtomobil-
sko industrijo, iščemo sodelavce na delovnem mestu CNC-operater. NAZA, d. o. o., 
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 21. 12. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (Kranj)
 Zaposlimo več proizvodnih delavcev za različna dela v procesu pakiranja krofov (po-
birali boste krofe s pakirne linije, pripravljali in zlagali embalažo, etiketirali, pripravljali 
pakirane izdelke za skladiščenje) ali izdelave sendvičev (pripravljali boste surovine, iz-
delovali sendviče na liniji in jih pakirali v embalažo). Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 
1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 31. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni monter in serviser klimatskih naprav in hladilnih sistemov, m/ž 
(Kranj) 
Med svoje vrste vabimo usposobljen kader za delo na terenu: montažo klima 
naprav – split sistemov, toplotnih črpalk, servis prezračevalnih, ogrevalnih in hla-
dilnih naprav ... Klima Belehar prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 
21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 8. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir (skrbnik sistema), m/ž (Škofja Loka, občasno Ljubljana, Hr-
vaška ali Makedonija) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: vzdrževanje obstoječe IT-infrastrukture 
(strežniki, občasno PC ...), sodelovanje pri uvajanju novih IKT-storitev na sistemskem 
področju, izdelovanje in vzdrževanje dokumentacije, sodelovanje s proizvodnjo pri 
svetovanju glede IT, asistiranje pri odpravah napak ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni svetovalec, m/ž (Škofja Loka) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prodajanje in svetovanje kup-
cem, sprejemanje vplačil, po potrebi manipulacija z viličarjem. Merkur trgovina, d. 
o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 20. 12. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kontroling, m/ž (Železniki) 
Zahteve: VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, najmanj 3 leta ustreznih delov-
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.

Tehnolog pri projektih – Stiskalnice, m/ž (Lipnica/Brnik)
 Pogoji za zasedbo delovnega mesta: pričakujemo VI.–VII. stopnjo izobrazbe teh-
nične smeri, sposobnost samostojnega tehničnega presojanja in odločanja, ak-
tivno znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemškega, odlično pozna-
vanje MS paketa, zaželeno poznavanje SAP-a. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipni-
ca 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 30. 12. 2020. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Organizator optimalne proizvodnje, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: vodenje prenosa in sprememb oskr-
be/dobave v interakciji s taktiko planiranja, vodenje in prenos sprememb v os-
krbi s potrebnimi funkcijami v izvajanju in razvoj novih izdelkov in njihova uved-
ba, planiranje aktivnosti, ki se izvajajo neposredno v orodju PPDS, zagotavljanje 
ustrezne povezave med taktičnim planiranjem in sistemom izvajanja ... Goodye-
ar Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 12. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Agent v klicnem centru, m/ž (Medvode) 
Delo agenta v prodajnem klicnem centru. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo. 
Delo poteka v mladem in pozitivnem kolektivu. Naš moto je: Vsak je dragulj, a od 
posameznika je odvisno, ali bo diamant. MMUVE, d. o. o., Zgornje Pirniče 2f, 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 10. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na stroju, m/ž (Jesenice)
 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: zaključena IV. stopnja zaželeno stroj-
ne, metalurške ali druge izobrazbe tehnične smeri, zaželene izkušnje z delom v pro-
izvodnji … SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo 
do 30. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni tehnolog za brizganje plastike, m/ž (Škofja Loka) 
Izbrani kandidat bo odgovoren za samostojno izvajanje operacij na brizgalno-pi-
halnem, ekstruzijsko-pihalnem in brizgalnem stroju. Sibo G., d. o. o., Kidričeva ces-
ta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 1. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.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

15. 12. tor. Kristina 7.37 16.17

16. 12. sre. Albina 7.38 16.17 

17. 12. čet. Lazar 7.39 16.17           

18. 12. pet. Teo 7.40 16.18

19. 12. sob. Urban 7.40 16.18

20. 12. ned. Julij 7.41 16.19

21. 12. pon. Tomaž 7.41 16.19

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

OBVESTILA

Alpska adventna tržnica
V adventnem času v Slovenskem planinskem muzeju vsak 
dan pripravljajo nekaj posebnega. Na svoji internetni strani 
obiskovalce razveseljujejo s fotografijami alpske Slovenije 
ter zanimivimi zgodbami in recepti. Pripravljene imajo igrive 
in poučne vsebine, poskrbeli pa so tudi za lažje obdarovanje 
s paketi planinskih daril.

Tehniška dediščina na Stari Savi
Ker se muzeji zavedajo svoje vloge pri ohranjanju predme-
tov, dokumentiranju … in je njihovo poslanstvo predstavljati 
dediščino javnosti, Gornjesavski muzej Jesenice vabi na ka-
nal muzeja na Youtubu k reševanju kviza na temo »Ali poz-
nate tehniško dediščino Jesenic?«.

#Prazničnimuzej s prazničnimi nakupi
V spletni trgovini Gornjesavskega muzeja Jesenice so ob 
vstopu v leto 2021 za vse ljubitelje literature, domoznanstva 
in železarske dediščine pripravili 21 artiklov s posebnimi 
prazničnimi cenami. 

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. 

Igor Kavčič

Kranj – Članice Študijske-
ga krožka KUD Bitnje so 
novo ustvarjalno sezono za-
čele optimistično. Somento-
rici Mateja Arhar in Tatja-
na Muraja Oblak sta name-
ravali razpisati več različ-
nih delavnic, a jim je sreča-
nja preprečila epidemija. A 
v krožku pridno ustvarjajo – 
čeprav se pomenkujejo le po 
elektronski pošti in se kdaj 
pa kdaj vidijo s pomočjo vi-
deo klica.

Pridružile so se tudi pro-
jektu Mala pozornost za veli-
ko veselje. Za ljudi, ki bivajo 
v domovih in centrih za sta-
rejše po Sloveniji, so prispe-
vale ročno izdelane voščilni-
ce. Akcijo je sprožila srčna in 
predana Ana Petrič, direkto-
rica DEOS Centra Notranje 
Gorice, ki že 15 let dela s sta-
rostniki in je za svoje delo 

nedavno od predsednika dr-
žave Boruta Pahorja preje-
la jabolko navdiha. Cilj akci-
je je, da cela Slovenija zbere 
21 tisoč prazničnih voščilnic 
za vse ljudi, ki bivajo po do-
movih. Prejemniki, ki so se-
daj lahko zelo osamljeni, saj 
nimajo obiskov, bodo veseli 

voščilnice ter lepih želja in 
pozitivnih misli, napisanih 
ročno in čitljivo. 

Kot je povedala mento-
rica Arharjeva, še ne vedo, 
kako bo z njihovimi sreča-
nji v prihodnje, saj tudi sku-
paj želijo ustvariti še veli-
ko lepih izdelkov. Zdaj pa 

je pomembno, da pripomo-
rejo k izboljšanju skupnega 
zdravja Slovenije, upajo pa, 
da se stanje kmalu umiri, da 
bomo kmalu spet zdravi ter 
se bomo lahko svobodno gi-
bali in družili. To so tudi nji-
hove največje želje za priha-
jajoče leto 2021.

Voščilnice za starostnike
V Bitnjah pisale praznične voščilnice za varovance v domovih starostnikov.

Voščilnice za akcijo Mala pozornost za veliko veselje

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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Stražišče, Mavčiče – Po petkovi Stražiški tržnici bo ta mesec 
izjemoma že v petek potekala tudi lokalna eko in konvencio-
nalna tržnica v Mavčičah. Pred zadružnim domom v Mavčičah 
se bo začela ob 16. uri in bo trajala do 18. ure. V okviru tržnice 
bo prižig lučk na novoletni jelki pred vrtcem in na tržnem 
prostoru. Cesta bo v času tržnice prevozna tudi s kranjske 
smeri. Ponudniki bodo svoje izdelke pripravili tudi v obliki 
daril, Eko kmetija Piškur pa bo ponudila novoletne jelke in 
mah za jaslice. Kupiti bo moč eko kivi, suhe fige, slive, kaki, 
jabolka in hruške pa tudi že letošnje oljčno olje. Z naročilom 
si lahko zagotovite mandarine, pomaranče, grenivke, limone, 
granatna jabolka, kivi, mandlje, suhe fige in lešnike z Visa in 
Brača. Organizatorji, ki pripravljajo Mavško tržnico, so Kra-
jevna skupnost Mavčiče, Športno društvo Mavčiče, Prosto-
voljno gasilsko društvo Mavčiče, Kulturno društvo Šmonca 
in Društvo Sorško polje. Obiskovalcem priporočajo, da v čim 
večji meri poskrbijo za vnaprejšnja naročila, da pridelovalci 
pripeljejo zadosti robe za vse in da je ne zmanjka pred koncem 
tržnice. Naročilnice so odprte do 16. decembra do 20. ure. 

V petek praznična tržnica tudi v Mavčičah
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Nagrajenci križanke OBI, d. o. o., KRANJ,  ki je bila objavljena 
v Gorenjskem glasu 1. 12. 2020, so: ZORICA GARTNAR iz  Bo-
hinjske Bistrice, ANTONIJA NASTRAN iz Selc in VINKO ZA-
DRAŽNIK z Visokega pri Kranju. Nagrajenci praktične nagra-
de prevzamejo v trgovini OBI, Savski otok, Kranj. Čestitamo!

V 90. letu starosti je umrl naš ljubljeni mož, oče, dedi in brat

Emil Herlec - Milč
V krogu družine se bomo od njega poslovili v sredo, 16. decembra 2020, ob 12. uri.

Krsta pokojnega bo na dan pogreba od 11. ure v poslovilni vežici.

Njegova žena Hedvika, Tina in Rok z družinama

Le srce in duša ve, kako boli, ko te več ni ...

V 94. letu starosti nas je zapustila draga mama, babica in prababica

Kristina Kozjak
rojena Perše, iz Kranja

Od nje se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu v petek,  
18. decembra 2020, ob 13. uri na Mestnem pokopališču Kranj. 
Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni 
vežici.

Žalujoči: hčerki Sonja in Nevenka z možem Srečem, sinova 
Stojan in Vojko z ženo Silvo, vsi vnuki in pravnuki

V SPOMIN

Dne 14. decembra je minilo deset let, odkar je prenehalo biti  
plemenito srce naše drage mame

Mimi Vrbica
Z mislimi na vsa njena dobra dela ostaja z nami.

Otroci z družinami

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE na Gorenjskem, sem 
resen kupec, tel.: 0740/164-924 
 20002794

ODDAM

DVOSOBNO stanovanje v Tržiču, cena 
350 EUR/mesec, tel.: 070/391-822  
 20002795

HIŠE
NAJAMEM

MANJŠO hišo ali stanovanje na relaciji 
Bled–Naklo–Tržič, možnost odkupa, 
tel.: 070/719-008 
 
 20002783

MOTORNA VOZILA

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 
 20002716

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR Posch, kombiniran, miza, 
korito, nov, nerabljen, ugodno, tel.: 
031/628-353 
 20002790

KUPIM

MOTORNI vrtalni stroj za vrtanje lukenj 
v zemljo, tel.: 041/608-765  
 20002786

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, tel.: 031/446-519  
 20002793

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 
 20002774

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

PRENOSNO zibro peč na petro-
lej in steklokeramični štedilnik, tel.: 
041/333-524 
 20002787

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20002746

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PREVOZNI bazen za mleko (plevnik) 
600 l, odlično ohranjen, tel.: 031/519-
998 20002788

KUPIM

KOSILNICO za hribovit teren, pogon 
kose na sredini, tel.: 031/217-496 
 20002792

TRAKTOR  in vse traktorske priključke, 
tel.: 041/680-684 20002797

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, bel in rdeč, in krmni 
krompir, tel.: 031/585-345 20002761

Rezultati 100. kroga –  
13. decembra 2020

1, 10, 11, 22, 28, 31, 38 
in 13

Loto PLUS:
4, 10, 14, 19, 30, 31, 36 

in 29
Lotko: 8 0 7 8 5 6

Sklad 101. kroga za  
Sedmico: 250.000 EUR

Sklad 101. kroga za 
PLUS: 1.470.000 EUR

Sklad 101. kroga za 
Lotka: 590.000 EUR 

LOTO

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.

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCE in krave dojilje, ekološke reje, 
Sp. Gorje, tel.: 041/933-341 
 20002789

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste pred nesnostjo. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva 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 Peter-
nel, s.p., Globoko 2a, Radovljica, tel.: 
051/604-524  
 20002694

PRAŠIČA, težkega 160 kg, domača 
krma, možna dostava, Cerklje, tel.: 
041/904-784 20002796

TELICO čb/ck, staro 14 dni, tel.: 
041/886-862 
 20002785

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 1 do 4 
mesece, tel.: 04/25-91-294 20002784

BIKCE in teličke, od enega tedna 
do 300 kg, ter kravo ali telico, tel.: 
051/372-468 20002791

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, 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.

 

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.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Urša Peternel

Jesenice – Tudi na Ljudski 
univerzi Jesenice so vse ak-
tivnosti preselili na splet, in 
kot opažajo, udeležencev to 
ni odvrnilo, nasprotno, nji-
hovo število se je celo po-
večalo. »Prednost izobra-
ževanja na daljavo je ta, da 
ga udeleženci spremljajo 
iz domačega naslanjača, da 
prihranijo čas za pot. Glede 
na to, da je veliko udeležen-
cev naših aktivnosti na da-
ljavo starejših, smo zelo ve-
seli, da so premagali strah 
pred uporabo novih medijev 
in v velikem številu sprem-
ljajo predavanja,« pravijo. 

Na splet se je preselilo tudi 
delo študijskega krožka Raz-
iskovanje kulturne dedišči-
ne v lokalni skupnosti. Ude-
leženci so tokrat obujali za-
nimive spomine na osamo-
svajanje Slovenije in ta me-
sec bo izšla nova knjižica z 
zbranimi spomini in oseb-
nimi zgodbami. Edina de-
javnost, ki je v tem času po 
navodilih ministrstva za-
časno ustavljena, pa je pro-
gram Socialna aktivacija. A 
ker so udeleženke priseljen-
ke, ki so ranljiva skupina, 
stik z njimi ohranjajo prek 
video klicev in telefona. Na 
voljo pa so jim tudi za pomoč 
pri šolanju otrok na daljavo. 

Udeležencev še celo več
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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-2/8 oC

2/10 oC

-1/4 oC

-2/3 oC

-3/7 oC

5/13 oC

-1/4 oC

-1/3 oC

-2/5 oC

-5/1 oC

-2/4 oC

-1/3 oC

–1/4 °C –1/7 °C–5/3 °C

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

Danes bo sprva precej jasno, po nekaterih nižinah tudi me
gleno. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Jutri 
bo pretežno oblačno in večinoma suho. V četrtek bo oblačno, 
popoldne ali proti večeru se bo od zahoda začelo jasniti.

Aleš Senožetnik

Kranjska Gora, Krvavec – 
V četrtek so v RTC Žičnice 
Kranjska Gora zagnali vleč-
nico Mojca 1, v petek pa še 
sedežnico Kekec in tako prvi 
začeli letošnjo smučarsko se-
zono, ki so jo dolgo odlagali 
epidemija covida-19 in z njo 
povezani omejitveni ukrepi. 
Kot nam je povedal Blaž Ve-
ber, direktor Turizma Kranj-
ska Gora, je bil konec tedna 
glede vremenskih pogojev 
zelo dober, žal pa je bil zaradi 
omejitvenih ukrepov »pov-
sem neizkoriščen«. Kot pra-
vi, za Kranjsko Goro kot tu-
ristično destinacijo možnost 
zagona žičniških naprav ob 
vseh omejitvenih ukrepih ne 
omogoča rentabilnega po-
slovanja in z vidika varnos-
ti pred širjenjem okužb celo 
predstavlja problem. Sogo-
vornik meni, da na takšen 
način kot minuli konec tedna 
nima smisla delovati. 

Vlada je v nedeljo zvečer 
sicer sprejela omilitvene uk-
repe, ki med drugim od da-
nes dovoljujejo prehajanje 
občin ob uporabi aplikacije 
#OstaniZdrav, sprostila je 
tudi javni prevoz. S podrob-
nostmi Blaž Veber v včeraj 
dopoldan še ni bil sezna-
njen, meni pa, da bo omili-
tev ukrepov pozitivno vpliva-
la na obisk smučarjev. »Že-
limo si le, da bi tudi obisko-
valci nadalje striktno upo-
števali ukrepe in priporoči-
la, kar je bistveno za izbolj-
šanje trenutne zdravstvene 
situacije. Le boljša epidemi-
ološka slika pa bo omogočila 
zagon v polnem smislu, kar 
je edino, kar nam bo omogo-
čilo normalno delo in življe-
nje,« je sklenil direktor Tu-
rizma Kranjska Gora. 

Podobno kot v Kranjski 
Gori so tudi na Krvavcu v 
minulih dneh pričakali prve 
smučarje, pa čeprav je bilo 
smučišče dostopno le ob-
čanom Cerkelj. V soboto so 
namreč zagnali žičniške na-
prave Vrh Krvavca, Tiha do-
lina, vlečnica Luža in otroški 
trak Gospinca. Zaradi ome-
jitve je mirovala kabinska 
žičnica, tako da so se morali 

smučarji z lastnim prevo-
zom pripeljati do planine Je-
zerca oziroma zgornje po-
staje žičnice. Kot nam je po-
vedala Barbara Božič z RTC 
Krvavec, zaradi omejitev 
obisk ni bil velik, a so kljub 
temu veseli, da so sezono 
lahko začeli in se prepričali, 
da so dobro pripravljeni. 

Še bolj pa jih veseli, da 
je vlada omilila ukrepe, ki 

vplivajo na delovanje smu-
čišč. »Za nas je velik plus, da 
je znova dovoljen javni pre-
voz, kar pomeni tudi upora-
bo kabinske žičnice, in da je 
delno sproščeno tudi preha-
janje med občinami, zaradi 
česar se v prihodnjih dneh 
nadejamo tudi boljšega obi-
ska,« dodajajo na RTC Krva-
vec, kjer si tako kot v Kranj-
ski Gori želijo, da bi obisko-
valci dosledno upoštevali 
predpisane ukrepe. Kabin-
ska žičnica bo začela obrato-
vati že danes.

Odprtje smučišča so za 
konec tega tedna napovedali 
tudi na Zatrniku. Obratova-
le bodo tri proge, namenje-
ne otrokom in začetnikom, 
odprli pa bodo tudi sanka-
ško progo. Ob odprtju smu-
čišča v soboto in nedeljo bo 
smučanje za predšolske in 
osnovnošolske otroke iz Go-
rij brezplačno. Že od minule 
sobote pa je odprta tudi dva 
kilometra dolga proga za tek 
na smučeh, uporaba pa je za 
zdaj brezplačna.

Žičničarji ob odprtju sezone 
z mešanimi občutki
Zeleno luč za obratovanje žičniških naprav so prvi izkoristili v Kranjski Gori, v soboto so naprave 
pognali tudi na Krvavcu.

Naprave so za zdaj pognali v Kranjski Gori ... / Foto: Vida Rezar

... in na Krvavcu / Foto: RTC Krvavec

Škofja Loka – Tale napis, ki ga je naš bralec Marjan Baričič 
fotografiral na vhodnih vratih picerije  Pr' Malarju v Podlubniku 
v Škofji Loki, res vrača vero v človečnost. Povrnimo si vero v 
človečnost, je namreč podpis pod obvestilom, ki sporoča, da 
lačni tu vedno dobi pico ali kruhke, pa naj lahko plača ali ne. 
Tak odnos je res treba pohvaliti, sklene Baričič.

Obvestilo, ki vrača vero v človečnost

Napis na vratih picerije Pr' Malarju / Foto: Marjan Baričič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka, Naklo, Kranj-
ska Gora – V dvanajstih slo-
venskih občinah še do kon-
ca tedna poteka akcija zbira-
nja odpadnega papirja za so-
cialno šibke družine iz vse 
Slovenije. Na Gorenjskem 
so se akciji, ki poteka pod 
okriljem Life Learning Aca-
demije in desetih prosto-
voljk in prostovoljcev, od-
zvali v Škofji Loki, Naklem 
in Kranjski Gori.

Zbrana sredstva bodo na-
menjena ZPM Moste - Po-
lje, ki že 67 let skrbi za ena-
ke možnosti in zdrav psiho-
fizični razvoj otrok in mla-
dostnikov. Kot nepridobitna 

in humanitarna organiza-
cija deluje v javno korist in 
nudi finančno, materialno 
ter psihosocialno, svetoval-
no in pravno pomoč za pod-
poro družinam. Kljub nešte-
tim izkušnjam in nenehnim 
prizadevanjem se znajdejo v 
situaciji, ko družinam ali po-
sameznikom, ki potrebujejo 
pomoč, te ne morejo ponudi-
ti v takšni meri, ki bi jo dru-
žina ali posameznik potrebo-
vala. Najbolj pogrešana živila 
so tista, ki so namenjena ot-
rokom s posebno dietno pre-
hrano, na katerih bo v akciji 
poseben poudarek. Za odkup 
papirja in dostavo zabojnikov 
na različne lokacije je akcijo 
podprlo podjetje Dinos. 

Zbirajo papir za dober 
namen

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Minuli te-
den je zasedal svet zavo-
da Doma starejših obča-
nov Preddvor, ki naj bi po 
končanem razpisu za di-
rektorja doma izmed pri-
javljenih kandidatov izbral 
najprimernejšega. Kot spo-
roča predsednica sveta za-
voda Lidija Kos, tokrat svet 

ni izbral direktorja/direkto-
rice doma. »Svetniki smo si 
bili enotni, da bi bila trenu-
tno še ena sprememba za 
dom preobremenitev. Vo-
denje doma je trenutno za-
gotovljeno s strani v. d. di-
rektorice Sonje Resman, v 
primernem času pa bo sle-
dil nov razpis za delovno 
mesto direktorja/direktori-
ce,« je povedala Kosova.

Direktorja še niso izbrali

Volčji Potok – Arboretum Volčji Potok je minuli konec tedna 
znova odprl vrata, po tem, ko so bili za obiskovalce med epi
demijo nekaj časa zaprti. Park je odprt vsak dan med 8. in 
17. uro, zadnji vstop pa je mogoč uro pred zaprtjem. Vse do 
31. januarja bo sprehod po parku še posebej prazničen, saj 
so ga okrasili s tisočero lučmi, zato je obisk še prav poseben 
v poznopopoldanskih urah. Uredili so najrazličnejše kulise, 
ustvarjene iz lučk, zvezda letošnje praznične okrasitve pa je 
največja svetleča krogla daleč naokrog.

Park Arboretum je znova odprt


