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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.
Suzana P. Kovačič
Ljubljana – Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje o številu okužb glede na 14-dnevno incidenco
na sto tisoč prebivalcev po
posamezni statistični regiji
v obdobju med 27. novembrom in 10. decembrom so
epidemiološko najbolj ugodne regije Gorenjska, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska in Goriška. Z današnjim
dnem je v teh regijah omejitev gibanja med občinami
po nedeljski odločitvi vlade
delno sproščena do vključno

23. decembra, če vmes ne bo
poslabšanja epidemiološke
situacije. Gibanje je omejeno na območje celotne regije, kjer imajo ljudje prebivališča. Pogoj pa je, da imate
na mobilnem telefonu naloženo in stalno aktivirano
aplikacijo #OstaniZdrav. Izjema velja tudi za športno-rekreativne dejavnosti.
Z današnjim dnem se do
vključno 23. decembra sproščajo nekatere storitvene dejavnosti. V omenjenih štirih regijah so odprte trgovine z oblačili, obutvijo, športno opremo (pomerjanje ni

dovoljeno) in avtosaloni. V
vseh regijah pa so odprti frizerski in kozmetični saloni,
cvetličarne, avtopralnice in
kemične čistilnice. Sproščajo se vse finančne storitve.
Javni linijski prevoz potnikov se izvaja po počitniškem
voznem redu, avtobusi in
vlaki smejo biti največ polovično zasedeni. S krožnimi
kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami je dovoljen prevoz za največ eno
osebo ali člane istega gospodinjstva. Glede šolanja ni
sprememb.
2. stran

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

Planiške snežinke v tri države

V delovni nesreči umrl oče
smučarja Žana Kranjca

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.

Rateče – Smučarska zveza
Slovenije je v petek sporočila, da se je smrtno ponesrečil oče trenutno najboljšega
slovenskega alpskega smučarja Žana Kranjca. Osemindvajsetletni smučar iz Bukovice pri Vodicah je zaradi družinske tragedije takoj prekinil treninge in se
iz Reiteralma v Avstriji vrnil
domov. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje

Maja Bertoncelj
Rateče – V nedeljo se je zaključilo 26. svetovno prvenstvo v poletih, ki ga je sedmič
gostila Planica. To je bil prvi
vrhunec sezone za smučarske skakalce. Prvenstvo je
bilo predvsem v znamenju
Norvežanov in Nemcev, spora v slovenski reprezentanci,
letenja pod žarometi, a brez
gledalcev – in odlične organizacije, ki jo je v veliki meri
narekoval covid-19.
V soboto je bil znan novi
svetovni prvak med posamezniki. Zlato medaljo je osvojil Nemec Karl Geiger, ekipni svetovni prvaki pa so v
nedeljo postali Norvežani.
413. stran

Simon Šubic

Priloga:

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

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 reševalci, a je oseba zaradi poškodb
umrla.
V četrtek se je zgodila še
ena smrtna delovna nesreča. Okoli 15.30 je v Bukovem
Vrhu nad Visokim pri Poljanah med podiranjem objekta zid padel na delavca, ki
je zaradi poškodb prav tako
umrl na kraju dogodka.

Kranjčanka

Aktualne novice o koronavirusu na
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Stevanović vložil
kazenske ovadbe

Novi kolesarski
most že stoji

Kje so v letošnji
zimi vrtne ptice

Ob odprtju sezone
z mešanimi občutki

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.

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.

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.

Zeleno luč za obratovanje žičniških 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.

Danes se bo od zahoda
postopno pooblačilo. Jutri
bo pretežno oblačno. V
četrtek bo oblačno, popoldne se bo začelo jasniti.
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jutri: pretežno oblačno
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
COVID-19
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 najde 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

Vojni veterani do pravic
že pri petdesetih letih
Cveto Zaplotnik
Kranj – Državni zbor je s
sprejetjem zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2021 in 2022
spremenil nekatere določbe zakona o vojnih veteranih, med drugim je starostno mejo, pri kateri imajo veterani pravico do uveljavljanja različnih pravic,
s 1. januarjem 2021 znižal
s 55 na 50 let. Iz Zveze vojnih veteranov Slovenije so
ob tem sporočili, da sprememba vsem veteranom,
ki imajo tudi uradno priznan status vojnega veterana in so dopolnili petdeset
let, omogoča z novim letom
tudi uveljavljanje pravice,

da jim država krije premijo
za dodatno zdravstveno zavarovanje. Postopek za uveljavitev pravice morajo izvesti na pristojni upravni
enoti. Pomembno je tudi,
da predhodno ne prekinejo sedanjega zavarovanja,
ampak da počakajo na izdajo odločbe, iz katere bo tudi
razvidno, od kdaj naprej
premijo krije država.
»Prizadevanja za spremembo zakona o vojnih veteranih se s tem niso končala, še vedno ocenjujemo, da
so nekatere skupine udeležencev krivično izvzete iz
določil za priznanje pravice do statusa vojnega veterana,« pravi predsednik zveze
Ladislav Lipič.

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa
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V nedeljo so v Sloveniji opravili 1679 testiranj na
koronavirus in potrdili 431
novih okužb. Delež pozitivnih je bil nekaj čez 25-odstoten, kar je za slabi dve odstotni točki manj kot v nedeljo pred tednom dni. Je bil
pa delež pozitivnih v soboto
višji, kar 31,3-odstoten. »Številke ostajajo visoke, epidemija se še ne umirja, primerjava med tem in preteklim koncem tedna pa vseeno daje upanje, da se razmere počasi izboljšujejo, vsaj
kar se tiče števila novookuženih,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal
vladni govorec Jelko Kacin.
Bolnišnice pa so preobremenjene, v nedeljo je bilo
hospitaliziranih kar 1320
covidnih bolnikov, štiri več
smo po podatkih Covid-19
Sledilnika imeli le 27. novembra. V nedeljo je intenzivno terapijo potrebovalo
208 covidnih bolnikov.
V Sloveniji smo skupaj zabeležili žal že več kot dva tisoč smrti covidnih bolnikov.
Samo v nedeljo jih je umrlo 44.
O novih okužbah poročajo tudi iz domov za starejše, včeraj je bil posebej omenjen črnomaljski dom starejših, o kakšnem novem izbruhu okužb v gorenjskih
domovih in po gorenjskih
občinah pa tudi včeraj niso
poročali.

Ob sproščanju nekaterih
ukrepov poostren nadzor
»Vlada dnevno spremlja
obremenjenost zdravstvenega sistema zaradi covida-19 ter sedemdnevno povprečje okužb po statističnih
regijah, zaradi česar lahko v
skladu z načrtom sproščanja
oziroma zaostrovanja ukrepov v naslednjih dneh po posamičnih regijah prihaja do
sprememb,« je na Twitterju
po nedeljski seji vlade zapisal premier Janez Janša.
Kot je včeraj povedal podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, se je vlada na sobotnem posvetu s predstavniki
zdravstva in gospodarstva
na Brdu pri Kranju seznanila s stanjem na obeh področjih, v nedeljo pa pred končno
odločitvijo sprostitve nekaterih ukrepov tudi s strokovno
svetovalno skupino. Minister je poudaril, da je narejen
dober korak k ponovnemu
zagonu gospodarstva in ohranitvi delovnih mest. Tudi
industrije ne bodo ustavljali,
je zagotovil, saj ta po njegovih besedah do zdaj ni predstavljala perečega problema
glede okužb. Še naprej pa
bodo morali vsi zagotavljati
varne pogoje dela, spoštovati ukrepe, ob sproščanju nekaterih ukrepov se bo okrepil tudi inšpekcijski nadzor.
Sproščanje ukrepov namreč
ne pomeni, da smo to nalogo
že opravili in da je epidemija

Foto: Primož Pičulin
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Pogoj za prehajanje občinskih meja znotraj dovoljenih
statističnih regij je aktivirana aplikacija #OstaniZdrav.
za nami. Minister Počivalšek je še pojasnil, da je do
določenih sprostitev prišlo zaradi potreb, da omejijo
delo na črno: »Bolje je imeti nekatere storitve pod nadzorom, kot da se odvijajo na
črno in je okužb še več.«

Vlada bo odločila tudi,
kako bo med prazniki
Še vedno v vseh regijah velja omejitev gibanja med 21.
in 6. uro in popolna prepoved zbiranja. Notranji minister Aleš Hojs je v zvezi s
prehajanjem občinskih mej
znotraj regij, kjer je to začasno dovoljeno, pojasnil,
kako bo policija ob tem preverjala, ali imate ob prehajanju mej pri sebi aktivirano aplikacijo #OstaniZdrav
glede na opozorila pravne

stroke, da policija brez odredbe ne sme pregledovati elektronskih naprav. »Policist vas bo ob naključnem
nadzoru zgolj vprašal po
aplikaciji, ki jo boste samo
pokazali in bo to verodostojno. Kazni, če aplikacije nimate naložene v svoj mobilni telefon, ne bo, enostavno se boste vrnili domov,«
je razložil minister Hojs. O
rešitvi za tiste, ki nimajo pametnih telefonov, ki podpirajo aplikacijo, pa se še niso
posebej pogovarjali.
Vlada bo na četrtkovi seji
obravnavala najnovejše epidemiološke podatke ter v
skladu s splošnimi smernicami EU določila režim
omejitev v času božiča in
novoletnih praznikov, je še
sporočil premier Janša.

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.
Cveto Zaplotnik
Kranj – V Banki Slovenije so
ocenili delovanje bančnega
sistema v razmerah pandemije novega koronavirusa.
Kot ugotavljajo, so banke s
posojili različno izpostavljene do storitvenih dejavnosti,
ki jih je kriza najbolj prizadela in v katerih je velika verjetnost za dolgotrajnejšo krizo. Oktobra je delež posojil
gostinski dejavnosti, ki najbolj občuti posledice pandemije, znašal 5,4 odstotka
vseh bančnih posojil podjetniškemu sektorju.
Denarna politika se je na
ekonomsko krizo odzvala z
umirjanjem zaostrenih razmer na finančnih trgih ter z
zagotavljanjem likvidnosti

bankam in podjetjem. V
Banki Slovenije so k ohranitvi finančne stabilnosti
prispevali tudi z ukrepi makrobonitetne politike. Tako
so bankam omejili možnost
delitve dobička do aprila prihodnjega leta, s tem so dosegli, da bodo banke povečale razpoložljivi kapital in
postale bolj odporne na tveganja, ki jih prinaša kriza.
Še naprej veljajo tudi ukrepi
glede kreditiranja prebivalstva, vendar so se prilagodili
razmeram in omogočili bankam, da pri izračunu kreditne sposobnosti posojilojemalca ne upoštevajo začasnega izpada dohodkov. Delež odloženih posojil podjetjem in prebivalstvu je bil oktobra skoraj 13-odstoten in

je bil med višjimi v Evropi, v
gostinstvu kot najbolj prizadeti dejavnosti pa je bil odlog odobren za večino vseh
posojil.
Poslovanje bank v zaostrenih razmerah za zdaj še lajšajo sprejeti protikrizni
ukrepi. V prvih devetih mesecih so banke ustvarile dokaj visok dobiček, 414 milijonov evrov, ob koncu leta naj
bi po oceni Banke Slovenije
znašal nekaj več kot 300 milijonov evrov, vendar bi brez
enkratnega učinka (združitve dveh bank) znašal le tretjino tega zneska. Kreditna
aktivnost bank se je znižala,
močno se je povečal pritok
vlog. Prihodki bank se zaradi manjšega obsega kreditiranja in manjše donosnosti

naložb zmanjšujejo, hkrati se povečujejo stroški oslabitev in rezervacij. Tveganja
za finančno stabilnost so se
zelo povečala, v Banki Slovenije ob tem poudarjajo tudi
vse večje dohodkovno in kreditno tveganje v bankah.
Bančni sistem bo tudi v
prihodnjih letih po oceni
Banke Slovenije ostal kapitalsko in likvidnostno robusten, vendar pa v prihodnjem letu in v letih, ko se
bodo iztekli moratoriji in
interventni ukrepi, pričakujejo poslabšanje kvalitete
kreditnih portfeljev in večji pritisk na dobičkonosnost
bank, do konca leta 2022 bi
se lahko precej povečala tako
obseg kot delež nedonosnih
terjatev.
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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.
Simon Šubic
Kranj – Sporu kranjskega
mestnega svetnika in nekdanjega predsednika skupščine Komunale Kranj Zorana Stevanovića z direktorjem komunalnega podjetja Matjažem Berčonom,
ki ga je Stevanović v začetku leta neuspešno razreše-

Po prejemu odločitve višjega sodišča je Stevanović v
četrtek sporočil, da je vložil vrsto kazenskih ovadb.
Kot je razložil, je Berčona
in kranjskega župana Matjaža Rakovca, ki ga je 16.
marca nasledil kot predsednik skupščine Komunale
Kranj, ovadil zaradi zlorabe
položaja ali pravic. Prvemu

Zoran Stevanović: »Matjaž Berčon je nezakoniti nosilec
pooblastil direktorja Komunale Kranj.« / Foto: arhiv GG
val na dveh izrednih skupščinah javnega podjetja, še ni
videti konca. Pred kratkim
je Višje sodišče v Ljubljani v
enem od sodnih sporov ugodilo pritožbi Stevanovića, ta
pa je ob tem vložil vrsto kazenskih ovadb zoper Berčona ter večino županov občin
ustanoviteljic komunalnega
podjetja. Razlogi za kazenske ovadbe ne obstajajo, pa
odgovarja Berčon.

Stevanović očita zlorabo
položaja
Spomnimo: Stevanović
je 24. februarja in 2. marca sklical izredni skupščini
Komunale Kranj, na katerih so sprejeli sklepa o razrešitvi direktorja Matjaža
Berčona. A Berčon in župani občin ustanoviteljic sklepov niso priznali, ker sta
bili skupščini sklicani nezakonito, kar je bilo kasneje
potrjeno tudi na kranjskem
okrožnem sodišču, ki je v
gospodarskem sporu med
Občino Cerklje in Komunalo Kranj odločilo, da so
sklepi omenjenih izrednih
skupščin nični. Ker pa sodišče Stevanoviću ni dopustilo 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 odločitev kranjskega sodišča, s
tem pa Stevanoviću dopustilo stransko intervencijo.

očita, da naj bi zlorabil pooblastila in funkcijo direktorja javnega podjetja, s čimer je pridobil protipravno premoženjsko in nepremoženjsko korist, zavedel
pa naj bi tudi Okrožno sodišče v Kranju in naklepno
podal tak odgovor na tožbo
Občine Cerklje zoper sklep,
ki se nanaša na njegovo razrešitev, da je sodišče izdalo
nepravnomočno zamudno
sodbo na škodo Komunale Kranj. Županu Rakovcu
pa Stevanović zlorabo položaja očita, ker naj bi Berčonu omogočal zlorabo funkcije direktorja in ker naj bi
16. marca sklical nezakonito sejo skupščine v popolnoma novi sestavi (njeni člani
so vmes postali župani), na
kateri so ugotovili ničnost
sklepov o razrešitvi Berčona. 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 Matjaž Berčon še vedno nezakoniti nosilec pooblastil direktorja 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 skupščini sprejeli sklep, da se zoper njega poda, kot zatrjuje, kriva kazenska ovadba za
kaznivo dejanje nevestnega
dela v službi. Poleg tega je
kranjskega župana še pozval k takojšnjemu odstopu,
»ker gre v tej zadevi za hujšo korupcijo in utemeljene
dokaze«.

Komunale Kranj. »Ključno pri tem je, da je razlog
za ugoditev dejstvo, da sodišče v tem postopku posredno presoja tudi odgovornost in nezakonitost delovanja Zorana Stevanoviča glede sklicev skupščin.
S tem pritožnik ni dobil nikakršnega mandata za zastopanje Komunale Kranj v

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

Berčon: jalova zmaga
Stevanovića
Po mnenju Matjaža Berčona pa je odločitev Višjega sodišča v Ljubljani jalova zmaga Zorana Stevanovića. Občina Cerklje in Komunala Kranj namreč nista več v sporu, ker so bili vsi
vzroki za nastalo situacijo
sanirani že 16. marca, je po-

sodnih postopkih, kot sam
navaja,« so poudarili.
Z vložitvijo kazenske
ovadbe župan Matjaž Rakovec od pristojnih organov ni
bil seznanjen, zato jo bo lahko komentiral, če bo prejel
vsebino glede očitanih dejanj vlagatelja, so še povedali na MOK. Rakovec je sicer prepričan, da so bili vsi
dosedanji postopki v zvezi

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.
jasnil. »Zoran Stevanović se
tako spopada s fatamorgano. 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 povedal Berčon.

Rakovec: vsi postopki
izvedeni zakonito
Na Mestni občini Kranj
poudarjajo, da je višje sodišče 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

z delovanjem javnega podjetja Komunala Kranj in
skupščine podjetja izvedeni
zakonito in skladno z ustanovitvenimi akti. »S spremembo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, da ustanoviteljico v skupščini zastopa
župan oziroma njegov pooblaščenec, in ne več imenovani predstavnik, smo
občine ustanoviteljice od
sredine marca 2020 naprej zagotovile stabilno delovanje podjetja in njegovih
organov. Pred tem se je pojavila negotovost, tudi med
zaposlenimi, prav glede zakonitosti sklicev skupščine
s strani prejšnjega predsednika in imenovanja direktorja podjetja,« je poudaril.

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Ključno je odgovorno
ravnanje prav vsakega

D

nevno sledim podatkom, kot je število
na novo ugotovljenih
okužb, hospitaliziranih in
žal tudi veliko število umrlih
covidnih bolnikov, ki je v Sloveniji 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, epidemija 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 prisluhnili tudi našim epidemiologom, za katere verjamem, da
najbolje razumejo situacijo.
Prvi korak pri preprečevanju širjenja virusa pa je odgovornost vsakega izmed nas.
Naj tej vladi zaupamo ali ne,
upoštevanje
najosnovnejših
standardov za zamejitev epidemije, kot so pravilno nošenje
zaščitne maske, čistoča rok,
medosebna razdalja in omejevanje 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 posledicah koronakrize. Z današnjim
dnem je začasno odpravljena
omejitev nekaterih dejavnosti,
tudi omejitev gibanja med občinami v štirih epidemiološko
ugodnejših regijah, med njimi
je Gorenjska, pogoj za prehajanje občinskih meja pa je naložena sicer prostovoljna aplikacija #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 zagotavljajo, da aplikacija ne upravlja
osebnih podatkov o posamezni
osebi. Kot mi je enkrat le »kliknilo«, da svoje podatke na voljo
dajem družabnim omrežjem,
trgovcem za kartice zaupanja
... In sem se vprašala – ter si
odgovorila, čemu v svojem zasebnem bom dala prednost. A
kako naj to uredijo tisti, ki pametnih telefonov nimajo?
Miru v glavi v tem času res
ni kaj dosti. V določeni meri
verjetno tudi zaradi prihajajočih praznikov, ki slavijo popotnico 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 omenjenih minimalnih standardov, ki
ne »bolijo«, učinkujejo pa. Naj
bo to moja želja za vse nas.
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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.
Mateja Rant
Bled – »Čas, ki ga živimo,
se bo zapisal v zgodovino in
verjetno bo šele pogled naslednjih generacij na vse, kar
počnemo v epidemiji, povedal, 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 Sloveniji imeli mladi, starejši in
vsi vmes,« je ob sprejetju
proračuna za prihodnje leto
poudaril župan Janez Fajfar.
Tako bodo tudi v prihodnjem letu nadaljevali nekatere velike investicije, ki so
jih začeli že letos, med drugim tudi največjo, 3,4 milijona evrov vredno gradnjo
Medgeneracijskega centra
Vezenine Bled, zaključek katere je predviden v februarju 2022. V maju prihodnje
leto naj bi končali sanacijo
kanalizacije Mala Zaka – Za
gradom, za kar bodo odšteli 630 tisoč evrov, 200 tisoč

evrov pa je vredna rekonstrukcija Seliške ceste oziroma križišča pri pokopališču,
ki jo bodo predvidoma končali marca prihodnje leto. Ob
tem je župan poudaril, da se
intenzivno odvijajo priprave
na gradnjo južne razbremenilne ceste, veselijo pa se lahko tudi državne kolesarske
povezave med Bledom in Bohinjem, za kar imajo na voljo
okoli deset milijonov evropskih in državnih sredstev.
V prihodnjem letu občina
načrtuje tudi obnovo otroškega igrišča pri vrtcu, v
naslednjih letih pa še gradnjo nove osrednje avtobusne
postaje na Selišah in dograditev zdravstvenega doma
Bled. »Želim si, da bo tudi
v prihodnje življenje v naši
občini za prav vse občane in
občanke prijazno, da bo občina Bled prijeten in zdrav
dom za vse,« je še dejal župan in dodal, da so odprtost,
strpnost, trajnostni razvoj in
kakovost bivanja tudi osrednje točke novega programa
trajnostnega razvoja Občine
Bled do leta 2030, ki je v zaključni fazi priprave.

Vabijo nove prostovoljne šoferje
Jesenice – Občina Jesenice, ki od junija letos skupaj z Zavodom mreža izvaja projekt brezplačnih prevozov za starostnike 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.

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

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

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.
Marjana Ahačič
Bohinj – Most za kolesarje in
pešce, ki so ga v Kamnjah pri
Bohinjski Bistrici začeli graditi v začetku jeseni, že stoji.
Z lesom pokrita jeklena konstrukcija je osnovana kot nekakšna hiša na vodi in spominja na kozolec ter tako ponazarja tipično arhitekturno dediščino Bohinja. Most je dolg
štirideset metrov in v celoti 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 dolžina konstrukcije znaša kar
slabih 75 metrov.
Celoten projekt sicer vključuje še urejanje priključka
na obstoječo bohinjsko kolesarsko pot, izgradnjo počivališča in označitev kolesarske
povezave Kamnje–Bohinjska Bistrica, vrednost investicije pa je 460 tisoč evrov,
pri čemer si je občina uspela zagotoviti nekaj več kot

Velički novi direktor
občinske uprave
Bohinjska Bistrica – S prvim decembrom je vodenje
bohinjske občinske uprave
prevzel Simon Velički, nekdanji generalni direktor policije. Kot je na zadnji seji
občinskega sveta svetnike in
svetnice seznanil župan Bohinja Jože Sodja, so – potem
ko je dosedanji direktor Miro
Sodja podal odpoved – v novembru 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 nekdanji direktor policijske uprave
Kranj. Mandat direktorja občinske uprave traja pet let.

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.

Želimo Vam polno zdravja in sreče!
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.

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

Novi kolesarski most na Rju v Kamnjah pri Bohinjski Bistrici
tristo tisoč evrov sredstev
Eko sklada.
Župan Bohinja Jože Sodja
je prepričan, da je most velika pridobitev za kolesarstvo, za sam kraj in tudi Bohinj v celoti. »Je na zelo lepem 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 nameravajo v prihodnjih letih skleniti krožno kolesarsko povezavo, ki je za zdaj kot Kolesarska pot Bohinj urejena
od Bohinjske Bistrice prek
Ribčevega Laza in Srednje
vasi do vrha Senožet. »Trenutno iščemo ustrezne projektne rešitve za povezavo iz Senožet do obstoječe

povezave med Brodom in
Bohinjsko Bistrico,« so pojasnili na občini, kjer ob tem
seveda intenzivno sodelujejo pri načrtovanju in gradnji
kolesarske povezave med
Bledom in Bohinjem, hkrati pa imajo skupaj z Direkcijo RS za investicije pripravljene tudi dokumente za izvedbo kolesarske povezave od obstoječega Levovega
mostu v Stari Fužini do Ribčevega Laza.

Šestinšestdeset projektov
Jeseniški občinski svetniki so sprejeli proračun za leto 2021. Največja
projekta bosta dokončanje obnove Ruardove graščine in urejanje Poslovne
cone Jesenice.
Urša Peternel
Jesenice – Občina Jesenice bo v novo leto stopila s
sprejetim proračunom, saj
so ga na seji prejšnji četrtek soglasno potrdili jeseniški občinski svetniki. Proračun predvideva 28 milijonov
evrov odhodkov in izdatkov
ter za 22,9 milijona evrov
prihodkov in prejemkov.

Na začetku seje so se
poklonili spominu na
nedavno preminulega
nekdanjega župana in
častnega občana Borisa
Breganta.
»Ocenjujemo, da bo na
računu proračuna konec
leta 2020 ostalo 5,1 milijona evrov sredstev, ki so povezana z zamikom izvedbe
več investicij in so v prihodnjem letu namenjena kritju
razlike med načrtovanimi
prihodki in odhodki. Med
prihodke smo vključili nov
izračun prihodka iz naslova
dohodnine, na podlagi nedavno sprejete povprečnine

Seja je tudi tokrat potekala v Kolpernu, na začetku pa so
se poklonili spominu na nedavno preminulega nekdanjega
župana Borisa Breganta.
v višini 628,20 evra na prebivalca,« so pojasnili v občinski upravi.
V leto 2021 se zamika izvedba investicij: obnova Ruardove graščine, Poslovna cona Jesenice – 2. faza,
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje
Save in izgradnja kanalizacije Lipce.
Poleg omenjenih večjih
projektov pa bodo v letu
2021 izvajali tudi energetsko sanacijo Vrtca Jesenice – enote Angelce Ocepek in 3. fazo izgradnje

komunalne infrastrukture
na Cesti bratov Stražišarjev. V proračun je vključena ureditev regionalne ceste R2, ki predvideva izgradnjo priključka na novo cestno povezavo do obrata debele pločevine SIJ Acroni,
pri čemer bo Acroni investicijo sofinanciral v višini
200 tisoč evrov.
Vsega skupaj v letu 2021
načrtujejo izvajanje 66 projektov v skupni višini 12,2
milijona evrov, pri čemer
naj bi se na novo zadolžili v
višini enega milijona evrov.

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

Stari most nad
železnico že porušili

Proračun skozi prvo branje
V Cerkljah so občinski svetniki v prvem branju potrdili predlog proračuna
za prihodnje leto.
Aleš Senožetnik
Cerklje – Tako kot v številnih
drugih občinah po Gorenjskem se je zaradi epidemije covida-19 tudi v Cerkljah
seja občinskega sveta preselila na splet. Med najpomembnejšimi točkami precej obsežne seje pa je bila
tudi prva obravnava proračuna za prihodnje leto.
V Cerkljah v prihodnjem
letu načrtujejo za skoraj 19
milijonov evrov izdatkov, na
drugi strani pa 13,6 milijona
evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj bodo v precejšnji meri pokrili s prenosom sredstev – 4,6 milijona
bodo iz preteklih let prenesli v naslednje, načrtujejo pa
tudi zadolževanje v višini pol
milijona evrov.
Vrednost projektov v načrtu razvojnih programov znaša skoraj 13,5 milijona evrov,
pri čemer so vključeni tudi
projekti, ki so se že začeli in
še niso zaključeni, ter projekti, ki se bodo prihodnje
leto začeli izvajati ter projekti, ki se bodo nadaljevali tudi
po letu 2021.
Večina sredstev je namenjena obnovi in gradnji prometne in vodne

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.
Marjana Ahačič
Radovljica – Stari most nad
radovljiško železniško postajo so v petek porušili, na
njegovem mestu pa bodo
do sredine prihodnjega leta

osredotoča na dela na sami
progi, ki jih je mogoče izvesti samo ob njenem popolnem zaprtju.
Na odseku med Kranjem
in Lescami bodo tako dvajset
kilometrov železniške proge

nivojskih prehodov čez železniško progo v naseljih Ovsiše, Podnart in Zaloše, izgradnji novih podvozov za promet osebnih in tovornih vozil ter peš promet v Podnartu in Zalošah, izgradnji na-

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.
nadgradili v skladu z evropskimi standardi, opravili celotno sanacijo spodnjega in
zgornjega ustroja proge, kar
pomeni, da bodo uredili brežine, odvodnjavanje, nove
tampone, v celoti bo zamenjana tako imenovana gramozna greda, novi bodo
pragovi in tirnice. Ob progi bo nameščen nov vod za
signalnovarnostne naprave,
na novo bodo postavili tudi
skupaj 4,5 kilometra železniške protihrupne ograje.
Sanirana bosta predora Glo-

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.
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, načrtovali pa so jo za čas, ko je
proga tudi sicer zaprta zaradi obnove železniškega predora Karavanke.
Že v prvi fazi bosta na odseku v občini Radovljica obnovljeni še postajališči v
Globokem in Otočah, sicer
pa se investitor ministrstvo
za infrastrukturo, najprej

boko in Radovljica, v sklopu
projekta pa bodo ukinili dva
nivojska prehoda in uredili
povezovalne ceste v Podnartu in Zalošah, kjer bo zgrajen nov podvoz.
V sklopu projekta, ki ga
vodi država, bo del investicij
izvedla tudi Občina Radovljica. Kot je povedal župan
Ciril Globočnik, bo občina
za nadgradnjo projekta obnove železnice namenila še
okoli šest milijonov evrov,
za kar se bo tudi zadolžila.
Tako bo občina v Podnartu
sodelovala pri ukinitvi štirih

domestnega cestnega priključka do dveh objektov v
Podnartu in nadomestne
makadamske javne poti na
območju Zaloš.
V navezavi z obnovo železnice bo stekel tudi projekt
kolesarske povezave med
upravnim središčem Radovljica in železniško postajo
v Lescah, ki zajema ureditev manjkajočih odsekov, in
sicer najprej izgradnja obojestranske ločene kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti med krožiščem
z Gorenjsko cesto in krožiščem z Boštjanovo ulico. V
tem okviru bosta izvedena
dva preboja za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev skozi železniški nadvoz, kar pomeni izvedbo dveh manjših
predorov na obeh straneh
ceste pod železniško progo.
V drugem delu sledi ureditev obojestranskega pomožnega kolesarskega pasu in
pločnika na Železniški ulici.
Nadgradnjo preostalih odsekov gorenjske proge od
Ljubljane do Jesenic, vključno z izgradnjo novih podvozov ob leški in žirovniški železniški postaji, načrtujejo
šele v drugi fazi.
Zaradi prekinjene prometne povezave na Cesti svobode je do pokopališča v Radovljici za vsa vozila, razen za
tovorna, promet urejen skozi staro mestno jedro Radovljice, so pojasnili na radovljiški občinski upravi.

infrastrukture ter kanalizacije. Za komunalno dejavnost tako namenjajo 6,7 milijona evrov, pri čemer je
glavnina, 5,3 milijona, namenjena največjemu gradbenemu projektu na po-

Vrednost projektov
v načrtu razvojnih
programov znaša 13,5
milijona evrov.
dročju občine, izgradnji t.
i. krvavškega vodovodnega
sistema.
Med
pomembnejšimi projekti, ki jih je omenil cerkljanski župan Franc
Čebulj, je tudi načrtovanja
gradnja krožišča Trata, za
katero so rezervirali 690 tisoč evrov, skupno pa je za cestni promet in infrastrukturo v prihodnjem letu namenjenih več kot štiri milijone
evrov. Načrtujejo tudi obnovo mrliških vežic v Lahovčah
ter izvedbo razpisa za obnovo kozolcev v občini ter druge razpise za kmetijstvo. Več
kot 280 tisoč evrov bodo namenili tudi obrambi in ukrepom ob izrednih dogodkih,
pri čemer gredo sredstva za

Donacija Kliniki Golnik
Danica Zavrl Žlebir
Šenčur – V skupini podjetij Ržišnik Perc iz Šenčurja so se letos odpovedali nakupu poslovnih daril in so
sredstva namenili Kliniki Golnik. Donacija v višini
17.000 evrov je namenjena
prehrani najbolj izpostavljenih zaposlenih v kliniki, ki
se v izrednih razmerah borijo za zdravje in življenja na

oddelku za covid-19 in v intenzivni negi. Donacijo so
prispevala vsa podjetja skupine Ržišnik Perc, enega izmed obrokov (ki jih pripravlja restavracija Cubis) pa so
simbolično osebju klinike predali direktor matičnega podjetja Ržišnik Perc
Andrej Ržišnik, namestnica direktorja podjetja Protim arhitekti in inženirji Urška Pollak, direktor podjetja

delovanje Civilne zaščite in
gasilskih društev in zveze.
Skoraj enak znesek je namenjen tudi za socialno
varstvo starejših. Na 68 tisoč
evrov so povečali sredstva za
pomoč družini na domu, po
besedah župana Franca Čebulja pa razmišljajo tudi o
dodatnem oddelku za osebe
z demenco v Domu Taber,
saj tovrstnih oddelkov primanjkuje.
V prihodnjem letu v občinski upravi načrtujejo tudi
dve novi zaposlitvi. Okrepili
bodo področje vodenja projektov ter oddelek za okolje
in prostor, število zaposlenih pa se bo tako povečalo s
16 na 18, pri čemer bo skupno število zaposlenih ostalo
v okviru že sprejetega kadrovskega načrta iz letošnjega leta. Zaradi povečanega
obsega dela predvsem na račun vodenja številnih projektov se namreč v cerkljanski občinski upravi srečujejo
s kadrovsko stisko, na kar so
v preteklosti večkrat opozorili tako župan kot tudi svetniki.
Po sprejetju proračuna v
prvi obravnavi druga sledi
predvidoma sredi januarja
prihodnje leto.

Infotim informacijski sistemi Uroš Rovtar, direktorica
podjetja RP investicije Sabina Fašmon - Muznik ter namestnica direktorja Sonja
Burazin v imenu Restavracije Cubis. Kot še navajajo,
si prizadevajo biti družbeno
odgovorni, tako pri delu kot
tudi pri vključenostii v lokalno in širše okolje. Tako so letos že pomagali Občini Šenčur z donacijo osmih kompletov računalnikov za učence, da se v času pandemije covida-19 lažje šolajo od
doma.

FERLACH BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO

A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225 • E: adler@apothekeferlach.at
Tamara Rigelnik
Dr. Eva Rosian
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

Ankerst GnbR, Egelmoosweg 26, A-9711 Paternion

zgradili novega. Na območju železniškega postajališča Radovljica je ob tem v
sklopu obnovitvenih del načrtovana še prestavitev potniškega perona na južno stran proge, obstoječi
stopniščni objekt pa bodo
odstranili. Ob novem peronu nameravajo Slovenske
železnice zgraditi tako imenovano parkirišče P+R, občina pa bo sočasno uredila
obstoječe manjše parkirišče
na severni strani železniške
proge.
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Zahvaljujemo se vam za zaupanje v letu 2020.
Tudi v letu 2021 vam želimo obilico sreče,
zadovoljstva in zdravja!

www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

Obiščite nas
na Facebook-u
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Tadeju Pogačarju
turistično priznanje
Ključne institucije slovenskega turizma so
priznanje za velik prispevek k prepoznavnosti
Slovenije letos podelile kolesarju Tadeju Pogačarju.
Simon Šubic
Ljubljana – Na Dnevih slovenskega turizma, ki so prejšnji teden – kot smo se zdaj
že navadili – potekali v spletni obliki, so tradicionalno
podelili tudi najvišja priznanja v slovenskem turizmu.
Eno je šlo tudi na Gorenjsko. Nagrado kristalni Triglav za osebnost, ki je v zadnjem letu največ prispevala k prepoznavnosti Slovenije v svetu, je prejel 21-letni zmagovalec kolesarske
Dirke po Franciji Tadej Pogačar s Klanca pri Komendi.
Priznanje, ki ga podeljujejo vsi ključni deležniki v slovenskem 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, upravičeno smo začeli govoriti kar o slovenskem Tour de
Franceu. Tuji mediji so izpostavljali izjemen uspeh slovenskih kolesarjev, Slovenija
je bila v najuglednejših svetovnih medijih izpostavljena
kot kolesarska in športna velesila,« so med drugim zapisali v obrazložitev.
Osrednja tema letošnjih
Dnevov slovenskega turizma, ki veljajo za osrednji

vsakoletni dogodek turistične panoge, je bila odziv na
koronsko krizo, zaradi katere se je turizem nenadejano znašel med najbolj ogroženimi gospodarskimi panogami v Sloveniji. Po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška bo

Tadej Pogačar / Foto: arhiv GG
okrevanje po pričakovanjih
potekalo dlje časa, za ponoven 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 pričakovanja, dopolniti našo ponudbo in še izboljšati naš odnos
do gosta, pa do tega, kako daleč bomo segli z informacijami o tem, da smo varna država. Vse to bo v novi realnosti
štelo mnogo več kot kdaj koli
prej,« je dejal minister.

Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Bliža se čas obdarovanj in radi bi vam predlagali, da letos
podarite nekaj, česar ni treba oviti v darilni papir. To je naročnina na časopis Gorenjski glas, ki izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko. Zato k branju ne sili vsak dan, pač
pa se bere postopoma – petkovo številko ob koncu tedna
in torkovo vse do petka.
Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic
se ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem, ki bo na
obisk prihajal tudi v času krize.

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

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.
Danica Zavrl Žlebir
Preddvor – Novembra so namreč svetniki menili, da je v
proračun zajetih preveč projektov in jih ne bodo mogli uresničiti. Zdaj so dobili
na mizo nov predlog proračuna, dan pred odločanjem
pa so prisluhnili predstavitvi najpomembnejših projektov. Predstavili so jim jih
občinska uprava, projektanti in gradbeni odbor za gradnjo športnega parka. Poleg športnega parka so prednostni projekti še: obnova
občinske stavbe in turistične poslovalnice na Goričici, rekonstrukcija Šolske ulice, obnova mostov čez Kokro pri Jelovici, ureditev obale jezera Črnava in športna
dvorana s širitvijo šole. Svetnikli so pohvalili predstavitev in predlagali, naj se za
lažje prihodnje odločanje še
kdaj ponovi.
Ker bo v proračun za leto
2021 vključena tudi prodaja podjetja Energetika, so na
seji najprej razpravljali o načinu prodaje in njenem vplivu na občinski proračun.
Proračun je sicer vreden
okoli 6,6 milijona evrov, prihodnje leto pa naj bi se sprostil tudi prvi milijon lani vezanih sredstev. Želijo si, da
bi ga kar najbolje izkoristili.
Kar dva velika zalogaja se jim
obetata v prihodnjem letu,

Za projekt urejanja obale jezera Črnava so pridobili
evropsko sofinanciranje. / Foto: Primož Pičulin
naložbi pa bosta fazno potekali tudi v naslednjih letih,
to sta športni park in športna dvorana z obnovo šole. V
prvi fazi bo v športnem parku zgrajeno veliko nogometno igrišče s spremljajočimi objekti. Spomladi bodo
začeli osnovna zemeljska
dela, ko dobijo gradbeno dovoljenje, pa gradnjo igrišča.

Športna dvorana pri šoli je
zelo zahteven projekt, skupaj z adaptacijo šole bo terjal
4,8 milijona evrov, projekt
naj bi začeli konec prihodnjega leta. Že prihodnje poletje 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 energetsko sanacijo občinske stavbe
in nekdanje turistične poslovalnice pa imajo zagotovljena 49-odstotna sofinancerska sredstva iz razpisa za
energetske prenove stavb v
lasti in rabi občin, ki poteka v partnerstvu z občinama
Kamnik in Tržič. Razmišljajo, da bi energetski sanaciji
sledila tudi gradnja dvigala
na zadnji strani stavbe. Sofinanciranje pa je zagotovljeno tudi za urejanje zahodne obale jezera Črnava, prav
tako predvideno za prihodnje leto, še prej pa bodo jezero izpraznili, sanirali neljube iztoke in odstranili invazivno račjo zel. Ne bo pa sofinanciranja za kolesarsko povezavo mimo Brda z mestno
občino Kranj, saj se je ta odrekla projektu, v Preddvoru
pa vseeno računajo na njeno delno izvedbo. Več denarja bodo namenili projektiranju poslovne cone. Proračun predvideva tudi vlaganja v vzdrževanje občinskih
cest, urejanje avtobusnih
postajališč in podobno. Za
parkirišča, ki naj bi jih uredili na izhodiščih planinskih
poti, pa so si enotni, da naj
bodo v prihodnje plačljiva.

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.
Urša Peternel
Žirovnica – Praznično obdarovanje otrok v Žirovnici bo
letos potekalo malo drugače. Društvo prijateljev mladine Žirovnica je v sodelo-

Župan upa, da se bo
čim več domov v občini
spremenilo v božično
piškotarno.
vanju z Občino Žirovnica in
Zavodom za turizem in kulturo Žirovnica »odprlo« Božično piškotarno.
V njej bodo otroci skupaj
s starši pekli slastne piškote,
seveda na svojih domovih.
Kot so si zamislili organizatorji, bo Božiček vsem, ki
se bodo prijavili, domov prinesel paket sestavin za peko
piškotov. Večino sestavin je

Božiček kupil pri lokalnih
ponudnikih, priložil pa bo
tudi recept za svoje najljubše piškotke.
In kako bo vse skupaj potekalo? Družine z otroki iz občine Žirovnica se morajo prijaviti do petka, 18. decembra,
na elektronski naslov dpmzirovnica@gmail.com. Božiček bo zatem vsakemu otroku na dom dostavil paket s
sestavinami za piškote in receptom. Tako bodo družine
skupaj spekle piškote, organizatorji pa ob tem sodelujoče vabijo, naj izkušnje s peko
piškotov delijo tudi na družabnih omrežjih. »Ne pozabite dodati oznake @dpmžirovnica, @vistzirovnica ali
#božičnapiškotarna, da jih
bomo našli in delili naprej,«
prosijo organizatorji.
Kot je ob tem dejal žirovniški župan Leopold

Iz žirovniških domov bo zadišalo po piškotih.
Pogačar, v čarobnem decembru vsi pogrešamo dogodke tako za otroke in kot
za »ta velike«, zato upa, da
se bo čim več domov v občini vsaj za kak dan spremenilo v božično piškotarno in bo

po vsej občini dišalo po božični peki.
Vsi pa seveda upajo, da bo
naslednje leto Božiček spet
obiskal otroke tako, kot ponavadi, s polnim košem daril ...

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

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.
Vilma Stanovnik
Kranj – Na Mestni občini
Kranj (MOK) so izračunali,
da jim bosta vladni odlok o
začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v državi in uvedba
brezplačnega parkiranja v
občinski lasti in v upravljanju Komunale Kranj precej oklestila občinski proračun. Tako je bila v prvem
valu epidemije izguba na račun upravljanja parkirišč, ki
ga izvaja Komunala Kranj,
okoli 52 tisoč evrov, dodatnih 15 tisoč evrov pa so izgubili na račun tržne dejavnosti parkirišč.
»V jesenskem obdobju bo izpad prihodkov zaradi brezplačnega parkiranja po ocenah znašal šestdeset tisoč evrov, torej približno šest tisoč evrov na teden.
Na letni ravni je tako priča-

Izkupiček bo manjši tudi zaradi odpadlih prireditev in turistične takse. / Foto: Primož Pičulin
v lasti Mestne občine Kranj
in v upravljanju Komunale Kranj od danes niso več
brezplačna.

Ker je bil zaradi epidemije potreben nakup zaščitne opreme, od mask do rokavic 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 kulturo Kranj. V primerjavi z lanskim letom ocenjujejo, da bo
okoli 266 tisoč evrov manj
prihodkov zaradi odpadlih
prireditev, vodenj in drugih neprodanih turističnih
produktov. Za stroške bi sicer 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 računajo na okoli dvajset tisoč evrov izgube, saj bo
manj pobranih vstopnin in
tudi manj prodaje v muzejskih trgovinah.
Prav tako bo okoli sto tisoč
evrov izgube zaradi zaprtega bazena, ki je v upravljanju Zavoda za šport.

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.
Vilma Stanovnik
Kranj – V Prešernovem gaju
v Kranju so se prejšnjo sredo poklonili spominu Janka Majdiča. Rodil se je namreč 2. decembra 1870 –
očetu znanemu trgovcu Janezu Majdiču in materi Ivani Sturm iz Poljč na Gorenjskem. Da bi nadaljeval hišno trgovsko tradicijo, se je
z vso vnemo vključil v domače podjetje. Bil je tudi gospodarsko in društveno aktiven.
V Kranju je ustanovil Kreditno društvo, ki je bilo izjemnega pomena za trgovce in obrtnike. Bil je vplivni
član kranjskega občinskega
odbora in tudi član upravnega sveta Mestne hranilnice.
Veliko energije pa tudi donacij je namenil Narodni čitalnici v Kranju, Glasbeni matici, Meščanski godbi, Dijaški kuhinji, Gorenjskemu Sokolu in drugim.

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

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

kovati primanjkljaj iz gospodarske dejavnosti parkirišč v višini 127 tisoč evrov,«
pravijo na kranjski občini
in pojasnjujejo, da na podlagi sproščanja javnega potniškega prometa parkirišča
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Kot je zapisal nekdanji
predsednik, sedaj pa častni
predsednik
Planinskega

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

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

prizadevanji za razvoj in
utrjevanje slovenskega planinstva. Za njegovo pripadnost slovenstvu in slovenskim goram ga je Slovensko planinsko društvo odlikovalo kot prvega častnega člana. S takim prepričanjem in planinskim navdihom so v Kranju v letu 1899
ustanovili Kranjsko podružnico Slovenskega planinskega 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 Prešernovega groba.
Ob 150. obletnici rojstva
so se spominu Janka Majdiča s polaganjem venca poklonili kranjski župan Matjaž
Rakovec, častni predsednik
PD Kranj Franc Ekar in sedanji predsednik PD Kranj
Primož Černilec.

Kranj – Teritorialna obramba (TO) je bila ustanovljena 20. novembra leta 1968.
Takrat so bila po Sloveniji
imenovana poveljstva partizanskih enot. V Kranju je
bilo to poveljstvo Kokrškega odreda. Preimenovanje v
občinske štabe se je izvršilo
ob prvi reorganizaciji v letu
1975. »Že dobri dve leti pred
tem je takratni vrhovni poveljnik OS SFRJ maršal Tito
ukazal, da se v posameznih
občinah mora oborožiti po
en bataljon rezervne sestave iz vrst takratnih partizanskih enot. Tako je bil v Kranju določen tretji bataljon
Kokrškega odreda, ki je imel
bojno nalogo varovati širšo
okolico brniškega letališča,
da dobijo njegovi pripadniki
orožje in pripadajoče strelivo na dom na čuvanje. To je
bila zelo smela odločitev, kajti tega do takrat ni bilo nikjer
v takratni Jugoslaviji. Posledično je bil ta ukrep izveden
zaradi politične situacije v
Evropi, predvsem po okupiranju ČSSR sil Varšavskega
pakta, saj je bila grožnja napada na Jugoslavijo zelo resna,« pravi predsednik Območnega združenja veteranov 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 okoli tisoč pripadnikov. Bataljon je bil vseskozi vključen
v proces izobraževanja in urjenja enot TO. »Tako smo v
času po ukinitvi MSNZ in
novoustanovljenem RŠTO
redno izvajali razne oblike
usposabljanj, predvsem zaradi stalnih groženj JLA, da
bodo njihove enote izvedle
nasilne odvzeme orožja in
opreme TO. Tudi javnost se
je morala prepričati, da Teritorialna obramba v Sloveniji ni bila razorožena in ukinjena,« dodaja Rešek, ki ne
želi, da se pozabi še en pomemben datum. »Prav zaradi tega, da TO deluje in
je prisotna med nami, se je
11. decembra 1990 izvedla mobilizacijska vaja celotnega bataljona z vsem formacijskim orožjem in opremo. Postroj je bil izvršen na
posestvu Brdo pri Kranju
prvič po imenovanju novega RŠTO RS, na čelu katerega je bil kot v. d. načelnika
Janez Slapar,« še pojasnjuje Rešek.

Tudi jaz sem lahko Božiček
Vilma Stanovnik
Kranj – »V času, ko je razposajenost veselega decembra
zasenčila teža krize epidemije, vsi potrebujemo nekaj,
kar nam bo popestrilo božični čas. Zato smo se v društvo Dekca, v sodelovanju s
Krajevno skupnostjo Bratov Smuk odločili, da pripravimo eno največjih množičnih obdarovanj krajanov
Planine 1, 2 in 3,« pravijo v
društvu Dekca in dodajajo,
da ste Božički lahko tudi drugi, saj vsakemu leži doma
nekaj, česar ne uporablja in
bi lahko podaril kot božično
darilo. Naj bodo to prerasle smučarske hlače, prevelika majica, ki je v resnici nikoli ne oblečemo, čevlji, USB-ključek, spominek, ročna
dela in podobno. Vsak lahko
nekaj ustvari tudi sam, nariše sliko, napiše pesem, kratko zgodbo, mogoče le kratko
pozitivno misel, in to pokloni kot darilo.

Darila bodo zbirali do 23.
decembra, vsak dan od 17. do
19. ure pred prostori KS Bratov Smuk (Likozarjeva 29),
za prevzem darila pa lahko
pokličete tudi po telefonu
030 688 468. »Vse, kar se
bo nabralo, bo pravilno razkuženo, zavito in na božično noč postavljeno na otroško igrišče na Planini 2, kjer
bo pripravljeno posebno božično presenečenje. Na božični večer od 17. ure sta nato
vabljeni na božično okrašeno Jojovo igrišče na Planini
2, kjer bo vsak prevzel svoje skrivnostno darilo, in če
ga lahko, ga bo nadomestil
s svojim,« še pravijo organizatorji in dodajajo, da so
zato obdarovanje poimenovali Skrivnostni Božiček.
Prav tako že zbirajo predloge (lahko tudi anonimne) za družine, za katere
se vam zdi, da potrebujejo
darila. Tem družinam bodo
23. in 24. decembra na dom
dostavili eno ali več daril.
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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.

Kranj – »Vse ptice so izginile, od siničk do vrabcev. So
poginile ali kaj se je zgodilo z njimi, ne vem,« je zaskrbljeni naš bralec Franc
Ahačič iz Velesovega, ki pravi, da je vsako zimo porabil
več kilogramov ptičje krme,
letos pa o pticah na njegovem vrtu ni ne duha ne sluha. Tudi nekateri znanci, s
katerimi je govoril, opažajo
podobno. Na nas se je obrnila tudi bralka Nada Urevc iz
Krnice. Kot pravi, pticam redno, že trideset let, vsako jesen na okensko polico nasuje zrnje. A letos jih ni od nikoder.
Za odgovore smo se obrnili na Društvo za opazovanje
in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), kjer so nam odgovorili, da se s podobnimi

vprašanji na njihov »ornitofon« obrača vse več zaskrbljenih opazovalcev ptic, ki
poročajo o praznih krmilnicah. »V zimskem času se
ptice obnašajo drugače kot
v času gnezditve. Večina jih
zasleduje hrano ter primerne pogoje za najuspešnejše
preživetje zime. Letošnja jesen je bila pticam še posebno naklonjena, saj so smreka, hrast in bukev bogato obrodili. Tako imajo ptice na
voljo veliko naravne hrane
in posledično ne čutijo potrebe po zbiranju v krmilnicah,« med drugim pravijo v DOPPS in dodajajo, da
tako kot zima ni enaka zimi,
tudi ptičje obnašanje ni vselej enako. »Ptice se pozimi v
iskanju hrane prilagajo vremenskim razmeram in premikajo 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 objavili na društveni spletni strani.
Na dodatna vprašanja, ali
morda prihaja do zmanjševanja populacij določenih
vrst ptic, pa nam je odgovoril ornitolog Tilen Basle. Kot
pravi, je seveda odvisno od
tega, o kateri vrsti ptic govorimo. Ptice, ki gnezdijo v
kulturni krajini in na travnikih so ogrožene, populacije so v stalnem upadu že
več let. »Pri pogostih vrstah,
ki jih srečujemo v naseljih
in mestih, pa o večjem upadu težko govorimo. V krmilnicah 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 njihovo ohranjanje, številni
ljubitelji narave pa se na ta
način pobližje spoznavajo s
pticami v svojem domačem
okolju, dogajanje okoli krmilnic pa je še posebej zanimivo za otroke.
Da pa pticam nevede ne
povzročimo več škode kot
koristi, je treba slediti nekaterim priporočilom. Hrano v
krmilnice nasipamo v zmernih količinah in jo pred vsakim novim nasipom očistimo, s čimer zmanjšamo
možnost
onesnaževanja

Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Letošnja jesen je bila pticam glede hrane zelo naklonjena.
hrane s patogeni in tako zavarujemo ptice pred okužbami.
Primerna krmilnica naj
ima streho, hrana pa naj bo
pticam dostopna z vseh strani. Kot še dodajajo na DOPPS, naj bo krmilnica postavljena v bližini krošnje dreves, da se ji lahko postopoma
približajo, hkrati pa tako, da
jih ne morejo ogrožati plenilci, predvsem mačke.

Krmiti lahko začnemo že
pozno jeseni, vsekakor pa,
ko zapade sneg oziroma pritisne mraz. Ko začnemo hraniti, nadaljujemo do spomladanskih trajnejših otoplitev,
z ustrezno mešanico pa lahko nadaljujemo tudi poleti. Sicer velja splošno pravilo, da ptice hranimo s hrano,
ki jim je dostopna tudi sicer
v naravi, nikakor pa ne z ostanki človeške hrane.

Podaril jim je medene
izdelke

Jaslice in pravljični gozd

Janez Kuhar

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

Šmartno – Franci Strupi s
Spodnjega Brnika se s čebelarstvom ukvarja od leta
1982. V najboljših časih je
imel okoli sto družin, v zadnjih nekaj letih je njihovo
število prepolovil, zdaj jih
ima 39, od teh deset v Prekmurju, poleg tega je še skrbnik desetih čebeljih družin
na letališču Fraporta Slovenija na Brniku. Kot pravi, je
med že od nekdaj cenjeno
hranilo in zdravilo. Še danes
verjame, da je lonec medu v
hiši najboljša domača lekarna. Zato se je odločil, da z
domačim medom in medenimi piškoti, ki jih je spekla žena Ančka, obdari vse
zaposlene v Domu Taber v
Šmartnem pri Cerkljah, ki

vzorno skrbijo za stanovalce. Darila je prevzela direktorica doma Martina Martinčič, ki se je v imenu zaposlenih zahvalila Franciju in
Ančki.
Sicer pa so stanovalci doma v tednu pred prvo
adventno nedeljo izdelovali
adventne venčke. V izdelavo venčkov se je vključilo 45
stanovalcev, med njim tudi
98-letna Angela Brankovič.
Letos so jim pri izdelavi namesto učencev cerkljanske
šole pomagali varuhi, javna delavca, gospodinja in
delovna terapevtka Nataša
Lavtižar. Zelenje za venčke
jim je priskrbela prostovoljka, upokojenka Fani Pavlin.
Venčki krasijo dnevne prostore doma, recepcijo in jedilnico.

Za darila se je Franciju Strupiju zahvalila direktorica
Martina Martinčič.

Danica zavrl Žlebir
Milje – V času pred koronavirusom je bilo v Hiši čez cesto vedno živahno. Letos so
izvajali počitniške dejavnosti za otroke in jim predstavljali različne stare igre, kot
so špana, tombola, marjanca in kegljišče. V tehnološki
izbi, ki jo vodi inženir elektrotehnike Vojko Podgoršek,
so otroci programirali robotke. Ob Tednu vseživljenjskega učenja je bil dan odprtih

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.
vrat in obiskovalci so si poleg
muzeja lahko ogledali makete zgodovine Slovenije: Kelti in Rimljani na slovenskih
tleh, Predjamski grad, grad
Bogenšperk, prihod Napoleona in njegove vojske v
Ljubljano, dogodke prve in
druge svetovne vojne, pomembne kulturnike, kot so
dr. France Prešeren (Vrba,
Dunaj, Kranj), Ivan Cankar
(Klanec), makete vlakov. »Izvedli smo delavnico ročne

Dragica Markun pred letos postavljenimi jaslicami v Hiši čez cesto na Miljah / Foto: Primož Pičulin
izdelave copat, ki jo je vodila priletna gospa Milka Konc
z Milj, ki to obrt še obvlada.
Še naprej smo ohranjali ljudsko pesem, pevce vodi Stane
Markun. Prav zaradi ohranjanja ljudske pesmi nas
tudi vabijo v domove starostnikov. Marsikateri od stanovalcev zapoje s pevci, nekateri zaradi spominov potočijo
kako solzo. Pevci so s svojimi
nastopi polepšali dan v vseh
okoliških domovih starostnikov: v Domu Taber v Šmartnem, v Kranju, Preddvoru in

Naklem,« je povedala pobudnica Hiše čez cesto Dragica Markun. Pevci so nastopili tudi na Paradi učenja v Kranju, ob spominskem obeležju na Visokem, v Srednji vasi
pri Šenčurju so skupaj z gasilskim društvom izvedli dobrodelni koncert Ljudska pesem nam gre do srca in zbrani denar namenili gasilcem
iz Srednje vasi.
Potem pa so ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa ustavili njihovo delovanje. Decembra so kljub

temu postavili pravljični
gozd (po istoimenski pravljici Dragice Markun) in
razstavo jaslic, ki je odprta
od minulega petka in je bila
vsako leto deležna velikega
obiska. Zaradi omejitev gibanja na občine jo bodo letos verjetno obiskovali bolj
domačini, občani Šenčurja, pa tudi sicer je ogled mogoč zgolj posamično ali za
družinske člane. Obvezna je
maska in upoštevanje razdalje, še dodaja Dragica Markun.

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

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.
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Poleg sprejetja proračunov za leti 2021
in 2022 so na seji občinskega sveta v Škofji Loki tokrat
med 18 točkami dnevnega
reda obravnavali tudi sklop
tem, povezanih z Javnim
podjetjem Komunala Škofja Loka, ki bo začelo delovati 1. januarja 2021. Tako so
sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega podjetja, soglasje k postopku imenovanja direktorja javnega
podjetja in njegovo imenovanje, poročilo o aktivnostih, povezanih z vzpostavitvijo javnega podjetja, in več
sklepov o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih
služb varstva okolja: oskrbo s pitno vodo, odvajanjem
in čiščenjem komunalne in
padavinske odpadne vode
ter ravnanje s komunalnimi
odpadki.
Na razpis za direktorja javnega komunalnega podjetja
je prispelo sedem vlog, štiri

najustreznejše kandidate je
komisija povabila k pogovorom, nato pa so kot najprimernejšega kandidata predlagali Primoža Ržena.
Čeprav so bili v razpravi izraženi nekateri pomisleki glede 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 Javnega podjetja Komunala Škofja Loka, ki so ga na tokratni seji dopolnili in v njem
upoštevali tudi organe javnega podjetja in njegove pristojnosti. Svetniki so potrdili, da je zrel za drugo obravnavo. Prisluhnili pa so že
šestemu poročilu o pripravah na ustanovitev javnega
podjetja, ki je »tik pred ciljno ravnino«. Poročilo navaja, da je bil v občini Železniki potrjen elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne
gospodarske javne službe,
da je javno podjetje pridobilo dolgoročno posojilo za nakup delnic Loške komunale,

ga izvedlo in postalo njen
98,66-odstotni lastnik, potekajo pa še dogovori o nakupu preostalih delnic. Objavljeni so bili trije javni razpisi, dva za zavarovanje in
gorivo sta v teku, tretji (prevzem blata iz centralne čistilne naprave) je končan. Prevzemnika blata za leto 2021 so
dobili po ceni, ki je predvidena v elaboratih za oblikovanje cen. V teku so evidenčni
postopki za izbor dobaviteljev javnega podjetja za leto
2021. Med njim in Loško
komunalo potekajo priprave za prenos dejavnosti s 1.
januarjem 2021, načrtujejo se vse potrebne aktivnosti za pripojitev. Pomembno
je tudi, da z Loške komunale
na novo javno podjetje preidejo tudi vsi zaposleni.
Novi direktor Primož
Ržen, ki se je zahvalil za zaupanje in obljubil, da si bodo
s sodelavci prizadevali za
uresničitev predložene vizije, je že predložil elaborat o
cenah storitev gospodarskih
javnih služb v letu 2021, ko

sicer znova prehajajo na dveletno obračunsko obdobje. V
sklopu cen bodo praviloma
nekaj višje omrežnine, storitve pa nekaj cenejše, skupna cena vseh storitev na položnicah pa je za štiričlansko
gospodinjstvo s povprečno
mesečno porabo pitne vode
18 m3 in vodomerom DN
20, priključeno na javni kanalizacijski sistem, s 120-litrskim zabojnikom za mešane komunalne odpadke (črn
zabojnik) in 120- litrskim
zabojnikom za biološke odpadke (rjav zabojnik), ki je
prej za komunalne storitve
plačevalo 66,4 evra, zdaj izračunana na 66,2 evra (cene
so sicer natančne na štiri decimalke). Za gospodinjstva,
ki nimajo kanalizacije, temveč greznice, pa bo cena namesto prejšnjih 50,8 po novem 51,4 evra. V zvezi s tem
so svetniki sprejeli pet sklepov in izrazili zadovoljstvo,
da se s prehodom z zasebnega komunalnega podjetja na
javno za uporabnike res ne
spreminja veliko.

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.
Mateja Rant
Žiri – Pod imenom Društvo
šmarnični romarji so leta
2000 ustanovili najprej zasebno združenje laikov katoliške cerkve po kanonskem
pravu, še istega leta pa so člani na občnem zboru sprejeli statut, ki ga je potrdila tudi
upravna enota. Ob letošnji
obnovi statuta so se preimenovali v Romarsko društvo
ŠmaR Žiri in so po besedah
predsednika društva Matjaža Oblaka edino društvo
v Sloveniji, ki je registrirano tako po civilnem kot kanonskem pravu.
Društvo ŠmaR združuje
77 članov, od tega jih je 62
šmarničnih romarjev. Omenjeni naziv člani dobijo, ko
trikrat romajo na Brezje in
dvakrat na daljše romanje.
»Vsako leto opravimo od štiri do pet krajših romanj, poleti pa še eno daljše, letos je
bilo to v Belo krajino k Trem
Faram,« je pojasnil Oblak in
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Predsednik društva oziroma božjepotnik Matjaž Oblak z
gorjačo, na kateri so imena vseh dosedanjih božjepotnikov
dodal, da so v vseh dvajsetih
letih doslej izpeljali 114 romanj, na katerih so skupaj
prehodili okrog 5500 kilometrov. Z njimi je doslej romalo že 2651 romarjev, povprečno 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 zvoniku cerkve sv. Martina, ki jim

ga je župnija Žiri odstopila
v brezplačen najem, uredili
tudi galerijo, v kateri so doslej
pripravili 49 različnih razstav, povprečno štiri na leto.
S posebno razstavo v zvoniku so želeli zaznamovati tudi
dvajsetletnico delovanja njihovega društva, a jim je odprtje v novembru preprečila
epidemija novega koronavirusa. Prav tako so morali na
poznejši čas preložiti izdajo
posebnega zbornika ob jubileju, je pojasnil Oblak.
Posebnost društva ŠmaR
so tudi nazivi organov oziroma funkcionarjev: upravni odbor je vrh, predsednik
je božjepotnik, tajnik organizator in blagajnik kronist.
»Član je vedno tudi vsakokratni župnik Župnije Žiri,
ki se imenuje duhovnik,«
je dejal Oblak. Društvo ima
svoj žig, namesto praporja
pa gorjačo, na kateri so zapisani vsi dosedanji božjepotniki. Uniformo pa predstavlja ogrinjalo.

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.
Maša Likosar
Kranj – Vloga klubov, kot je
Lions klub Kranj, je v situacijah, v kakršni se je trenutno znašel svet, po besedah
predsednice Brigite B. Eling
zelo pomembna. »Pomoči
potrebnih je vedno več. Veliko ljudi je izgubilo služ-

Izkušnja je tako za nas, bralke, kot tudi za gospo Drinovec popolnoma nova, izkazala pa se je za odlično. Naša
bralna srečanja na daljavo ji
po njenih besedah bogatijo dneve in krepijo optimizem.«
Program dela za lionistično leto 2020–2021 vsebu-

Člani Lions kluba Kranj v času epidemije delijo tudi
priboljške hrane zdravstvenemu osebju, ki se bori zoper
covid-19. / Foto: Barbara Jenko
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 družbi zmagajo solidarnost, pomoč sočloveku in spoštovanje,« je dejala Elingova. Zaradi krepitve teh vrednot Lions klub Kranj kljub težkim
epidemiološkim razmeram
ni obstal, temveč se je preusmeril v delovanje na daljavo in delo na prostem.
»Trenutno pomagamo družini, ki je v požaru izgubila
dom, delimo priboljške hrane zdravstvenemu osebju v
covidnih bolnišnicah, beremo slepi gospe in doniramo
sredstva za zagotavljanje toplih obrokov,« nam je zaupala sogovornica in nadaljevala: »Projekt Skrb za starostnike – branje slepi gospe
Marinki Drinovec je edinstven tako po izvajalcu kot
tudi po individualnem pristopu in kraju branja, saj beremo na domu slepe osebe. Ker je epidemija naša
osebna srečanja prekinila,
smo oktobra branje nadaljevali na daljavo po Skypu.

je tudi obeležitve mednarodnih dnevov, ki se navezujejo na pet glavnih področij
njihove dobrodelnosti, in sicer slepota in slabovidnost,
sladkorna bolezen, okolje,
zmanjšanje lakote in rak pri
otrocih. Tako so v zadnjih
dveh mesecih s prilagojenimi dobrodelnimi akcijami ozaveščanja zaznamovali mednarodni dan bele palice, svetovni dan hrane, svetovni dan diabetesa in svetovni dan otroka. Letos bodo
drugačna tudi njihova decembrska srečanja, ki imajo običajno še posebno dobrodelno noto. »Nedavno
smo kranjski lionisti skupaj z našimi prijatelji kranjskimi rotarijci priredili virtualno druženje z dobrodelnim namenom. Z zbranimi sredstvi bomo pomagali družini, ki je v požaru izgubila dom. V predprazničnem času se bomo pridružili tudi vseslovenskemu Lions druženju in virtualnim
druženjem drugih gorenjskih Lions klubov, ki bodo
prav tako dobrodelna,« je še
povedala Elingova.

Podaljšali rok za usposabljanje
Kranj – Vlada je s spremembo uredbe o ukrepu Dobrobit živali 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 kmetijske 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.
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Do term urejajo
javno razsvetljavo
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 dolžini skoraj enega kilometra. Na tem 960 metrov dolgem odseku so že postavili 26 jaškov in temeljev ter

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

Gradnja javne razsvetljave ob lokalni cesti do Term Snovik

Najmlajši znova okrasili
smrečice na Šutni
Jasna Paladin
Kamnik – Zavod za turizem,
šport in kulturo Kamnik že
nekaj let zapovrstjo kamniško ulico Šutna krasi skupaj z najmlajšimi; tudi letos
so namestili smrečice, otroci iz kamniških vrtcev in nekaterih šol pa so jih okrasili
z bogatimi okraski. Sodelovali so otroci s svojimi starši in vzgojiteljicami iz naslednjih kamniških vrtcev:
Vrtec Sonček, Vrtec Peter

Pan, Vrtec Zarja, Vrtec Antona Medveda Kamnik in
šol: Marija Vera, Frana Albrehta, Toma Brejca, 27. Julij in podružnična šola Vranja Peč. Da ima Šutna v tem
obdobju, ko praznovanj in
organiziranih druženj na
prostem ne bo, še posebno
prazničen pridih, pa skrbijo tudi fotografije zimskih
utrinkov kamniških turističnih biserov in preteklih decembrskih dogodkov, ki so
jih organizirali.

Smrečice so okrasili otroci kamniških vrtcev in nekaterih šol.

Nevladnim organizacijam bodo izplačali vsa
sredstva
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 sklenila 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.

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

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.
Jasna Paladin
Srednja vas – Pločnik v dolžini 380 metrov med avtobusnim postajališčem na Podhruški in trgovino v Srednji
vasi je bil v občinskih načrtih
predviden za prihodnje leto
ali celo leto 2022, a gradbeni stroji so v začetku meseca
na tem delu regionalne ceste že zabrneli.
»Občina Kamnik je projektno dokumentacijo za
izgradnjo pločnika na omenjenem odseku naročila v
letu 2019, v letošnjem letu
pa je bilo za ta poseg pridobljeno tudi soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.
V mesecu oktobru smo s
strani DRSI prejeli obvestilo, da bodo na lokaciji, kjer
je predviden pločnik, urejali meteorno (cestno) kanalizacijo, saj imajo v kratkoročnem 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 javno razsvetljavo. Izgradnja

Gradnja meteorne kanalizacije in pločnika v Srednji vasi naj bi bila zaključena v začetku leta.
pločnika je bila sprva predvidena v letu 2021 oziroma
2022, saj v letošnjem letu za
ta namen ni bilo predvidenih finančnih sredstev, pri
pregledu prostih sredstev
ter z določenimi prerazporeditvami sta bila v novembru izvedena postopka za izbiro izvajalca del in

izvajalca strokovnega gradbenega nadzora, pridobila
pa so se tudi vsa potrebna
soglasja lastnikov zemljišč.
Izgradnja pločnika se je
tako začela v začetku meseca decembra,« so nam pojasnili na občini, kjer so za
investicijo namenili približno 80 tisoč evrov.

Državi in občini se je pri
investiciji pridružil tudi Telekom, ki hkrati obnavlja
svojo infrastrukturo, tako da
so se vsi skupaj izognili morebitnim nadaljnjim prestavitvam telekomunikacijskih
vodov.
Predviden rok za dokončanje del je v začetku leta 2021.

V mislih s stanovalci in zaposlenimi
Maja Bertoncelj
Medvode – Pred DEOS Centrom starejših Medvode,
kjer se soočajo z večjim številom stanovalcev in zaposlenih s covidom-19, so v petek postavili veliko novoletno smreko.
»V teh decembrskih dneh,
ki so gotovo drugačni, kot jih
poznamo in bi si jih želeli,
največjo bitko z virusom gotovo bijejo v našem domu starejših. Veliko število okuženih oskrbovancev in zaposlenih je naša največja skrb, njihovo čim hitrejše okrevanje
in zaustavitev širjenja pa prizadevanje in želja. Še enkrat
hvala vsem, zaposlenim in
prostovoljcem, ki neutrudno
delate. Čeprav nismo z vami
v centru, pa ne pomeni, da

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

Pozornost namenjajo bralni kulturi
Jasna Paladin
Ljubljana – Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS so že četrto leto podelili (ali podaljšali) nazive Branju prijazna
občina. Naziv je namenjen

spodbujanju aktivnosti lokalnih skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in
kulture, doslej pa ga je prejelo že 46 občin. Na novo je
med prejemniki letos osem
občin, še več pa je takšnih, ki
so jim naziv podaljšali za nadaljnja tri leta; med njimi so

tudi gorenjske Kamnik, Mestna občina Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Trzin.
»Občine so pomembne
pri spodbujanju branja. V
času epidemije ravno branje
in dostopnost do fizičnih
in spletnih gradiv omogoča državljanom, da krepijo

vas nimamo v mislih in ne
držimo pesti, da vam uspe.
Da bi začutili vsaj malo decembrske luči, je bila danes
pred centrom postavljena velika 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 podjetje Cementni izdelki Jarc.
Na smreki so zasvetile lučke, župan je občane še pozval, naj jo okrasijo z okraski.
Včeraj so pred domom
postavili tudi tablo, na katero lahko obesite kakšno risbo ali misel in tako polepšate dan zaposlenim v DEOS
Centru starejših Medvode
in prostovoljcem, ki prihajajo na delo.

svojega duha, bolj kakovostno preživljajo čas, ko je
onemogočeno prosto gibanje, prav tako pa so lahko s
pomočjo branja nadaljevali izobraževalne procese na
daljavo. Knjižnice, kulturne
in druge institucije v posameznih občinah so se v tem
času izkazale še za posebej
pomembne,« poudarjajo organizatorji natečaja.

PISMA

Gorenjski glas
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Tragedija na
Pokljuki
Tragedija tretjega bataljona
Prešernove brigade 15. decembra 1943 na Goreljku v Lovčevem hotelu na Pokljuki
Petnajstega decembra mineva
77 let od dogodka, v katerem
je tragično ugasnilo nikoli
točno ugotovljeno število človeških življenj v ognju Lovčevega hotela. Tretji bataljon
Prešernove brigade naj bi štel
ob prihodu na Pokljuko 156
borcev. Pohod s Cerkljanskega
čez Jelovico na Pokljuko v globokem snegu je pomenil upanje za borce, lažje preživetje
in oskrbo v hudi zimi v bližini
domačega kraja.
Ko sem bil mlajši, sem se vsako leto udeležil smučarskega
teka v spomin tragičnega dogodka na Goreljku. Po teku
smo se družili z zbranimi
vaščani Koprivnika in Gorjuš, ki so pripovedovali o svojih doživljajih ob tej tragediji
tretjega bataljona Prešernove
brigade. Eden od preživelih
borcev je bil tudi moj bratranec Peter Ravnik, partizansko ime Tičk. Ob ob obisku
pri bratrancu Petru je bil pri
njem tudi njegov prijatelj Dušan 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 Mošenac 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 kosilu 14. decembra se je formirala
skupina, ki bo šla na prehranjevalno akcijo v zgornjo dolino. Ta skupina je odšla še podnevi 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 Klemenčen, 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 prehranjevalni akciji v zgornji dolini. V kleti smo lupili krompir
za kosilo, za skupino, ko se

vrne iz prehranjevalne akcije. V skupini smo bili štirje:
Jože Rozman, partizansko
ime Kostja, Anton Koblar
partizansko ime Zajc, ravno
prispeli Albin Ravnik - Klemenčen iz Raven in jaz, Peter
Ravnik - Tičk. V istem času
se je vrnila skupina iz nočne
prehranjevalne akcije in se porazdelila po sobah. Nekako ob
pol enih odjekne strel, vstanemo 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. Vrnemo 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 trebuh, zavpije: 'Joj, ranjen sem,
umrl bom.' Zgrudi se na tla in
obmolkne. Obnemimo in se
nemo gledamo, nato se požene skozi vrata Albin Ravnik.
Dolg rafal ga preseka med vrati, pade in na mestu je mrtev.
Z Zajcem čakava, kaj nama
je storiti,« Tičk pripoveduje.
»Poženem se jaz, spotaknem
se na mrtvem Albinu, padem v sneg in se po vseh štirih
odplazim za hišo v mrtvi kot.
Ležim v snegu pri drvarnici,
ne vem, kaj naj storim. V tistem trenutku pade mina na
drvarnico in izgubim zavest.
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Zavem se, verjetno zaradi vročine, 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 globokem snegu v breg, čim dlje
v mrtvem kotu od hotela. Na
polovici brežine se ustavim in
se vdam v usodo. Ležim v globokem 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 domačini, 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 domače Tomažovca, iz Koprivnika: »Kot 14-letnik sem moral 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, partizansko ime Djuro, borca
VDV, ki je spremljal prehranjevalno akcijo v Češnjici:
»Šel okoli 13. ure mimo Lovčevega hotel na Koprivnik. Na
polovici poti proti Koprivniku
slišal detonacije in streljanje.«
Izjava Franca Štrosa, sirarja, ki je bil terenec, spremljal
je borce prehranjevalne akcije
v Češnjici in na pohodu na
Koprivnik. Ko je prišlo obvestilo, da se bližajo Nemci,
so vaščani Koprivnika prosili,
naj se borci umaknejo iz vasi,
da ne pride do represalij Nemcev. Franc Štros je takoj odšel
nazaj v dolino.
Mile Pavlin je v knjigi V ognju in snegu boj in obrambo
opisal v takratnem času neverodostojno in neobjektivno.
Krivdo za tragedijo je pripisoval izdajstvu, ne pa zanemarjanju 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 napadenim. Poveljstvo ni stopilo
v bran napadenim, zapustili 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 knjigo 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 arhiva nemške vojske bo lahko
izvedel, koliko je bilo mrtvih
nemških vojakov na dan 15.
decembra 1943 na Pokljuki.
Pobegla enota VDV je zagrešila hud zločin po tragediji. Pobila je celo nedolžno družino
Obadovih, obtožene izdaje, in
do tal porušila njihov dom.
V knjigi V ognju in snegu Mileta Pavlina izjava Petra Ravnika - Tička o tragediji 15. decembra 1943 ni opisana tako,
kot jo je podal. Tudi ne vedo
in se sprenevedajo izjavitelji,
kdo je bil njihov soborec Janko Pristavec, partizansko ime
Djuro, ki jim je oporekal izmišljotine izdajstva Obadove
družine kot borec enote VDV.
Lovrenc Vojvoda,
Bohinjska Bistrica

www.radio-kranj.si
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Art-MUS na spletu
Na Mariborskem umetnostnem sejmu (Art-MUS
2020) se predstavljajo tudi umetniki iz Gorenjske.
Igor Kavčič
Maribor – Art-MUS oziroma Mariborski umetnostni
sejem že šesto leto promovira številne priznane slovenske umetnice in umetnike in
skrbi za uveljavljanje sodobnih slovenskih in mednarodnih vizualnih umetnosti v
našem prostoru. Ključno za
uveljavitev sodobne umetnosti in z njo tudi prodajnih priložnosti je predvsem prepoznavnost in prisotnost avtorjev na umetnostnem trgu.
Projekt Art-MUS tako povezuje raznolike umetniške
akterje, cenilce umetnosti,
kritike, umetnike, galeriste,
zbiratelje, ljubitelje, umetnostne zgodovinarje, študente
in dijake. Druži jih namreč
želja po predstavitvi zainteresirani javnosti, hkrati pa
želijo spodbujati tudi prodajo umetniških del priznanih
slovenskih umetnikov.
Zaradi epidemije je sejem letos umeščen na splet.
Umetnine ter umetnike iz

ateljejev ter tudi strokovnjake predstavljajo z videi, ki
bodo v živo predstavljeni na
družbenih omrežjih, na Facebooku in Youtubu. ArtMUS je tako dostopen na
spletni strani Mariborskega
umetnostnega sejma, kjer
si je v zavihku Atelje umetnin moč ogledati umetniška dela, ki so naprodaj. Kot
je povedala umetniška vodja sejma Nina Jeza, letos na
njem sodeluje 18 galerij z
več kot 170 priznanimi umetniki, na prodaj pa je več kot
tisoč umetnin. Med sodelujočimi je tudi nekaj avtorjev iz Gorenjske, med njimi
Martina Marenčič, Maruša
Štibelj, Suzana Brborović,
Maruša Šuštar, Matej Bizovičar, Tina Dobrajc ...
»Nad ogledom sejemske
spletne strani smo prijetno
presenečeni, saj si jo dnevno ogleda več kot 1500 ljudi,« je zadovoljna Nina Jeza.
Doslej so sicer zabeležili več
kot 20.600 ogledov in prodali 18 umetniških del.

Evropska pesmarica Beethoven 2020
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, Švice, Francije, Nizozemske in tudi TV Slovenija z uredništvom
glasbenih in baletnih oddaj je po navdihu življenja in glasbe velikega skladatelja naročilo nove skladbe in posnelo videospote.

Akcija Kultura šteje!
Ljubljana – Društvo slovenskih pisateljev bo v sodelovanju s slovenskimi založniki v
četrtek, 17. decembra, v predprazničnem času obdarovanja, ko zaradi pandemije covida-19 ostajajo vse kulturne
institucije in knjigarne zaprte,
organiziralo
dvanajsturno
dobrodelno spletno akcijo z
maratonskim branjem dvanajstih vrhunskih avtorjev.
Nastopajoče avtorje bodo
izbrali uredniki priznanih slovenskih založb, predstavili pa
bodo literarna dela, ki s svojo
navdihujočo vsebino prinašajo optimistična sporočila
za današnji čas. Urnik maratonskih branj bo objavljen dan
pred dogodkom. V času trajanja dogodka bodo založbe ob
vsakem prejetem naročilu ene
izmed predstavljenih knjig en
dodaten izvod prodane knjige
namenile za predpraznično
obdarovanje zdravstvenega
osebja v Ljubljani. Obdarovanje knjig bo potekalo po zaključku akcije. »Z nakupom
knjig boste podprli slovenske
založnike in obdarovali z močjo besede,« še dodajajo v Društvu slovenskih pisateljev.

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

igor.kavcic@g-glas.si

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.
Igor Kavčič
Kranj – Ob 220. obletnici
Prešernovega rojstva so 3.
decembra v prvem nadstropju Prešernove hiše simbolično odprli novo muzejsko
postavitev o pesnikovem
življenju in delu, ki pa trenutno 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, povezano s pesnikom. Tudi tokrat.
Na novi stalni razstavi
so sobo pomočnikov v Prešernovi odvetniški pisarni,
obeh pisarjev Andreja Rudolfa in Primoža Sokliča, namenili tudi pesnikom, Prešernovim nagrajencem. »Ti
predstavljajo živo vez s Prešernom, saj v kulturnem
smislu nekako veljajo za njegove naslednike. Da bi ta del
zares poudarili, smo jim ob
odprtju stalne postavitve namenili tudi občasno razstavo v galeriji v pritličju,« pojasnjuje avtor koncepta postavitve Gašper Peternel in
dodaja: »Želeli smo na karseda izčiščen način ujeti idejo pravzaprav obeh razstav,
tako stalne kot občasne, da
je v središču Prešernove hiše
tokrat res poezija. Da obiskovalca obrnemo k poeziji.

V umetniškem ambientu med likovniki in pesniki, Prešernovimi nagrajenci / Foto: Igor Kavčič
Brez nepotrebnih dodatkov
in pojasnil.«
Razstavljena likovna dela
vrhunskih umetnikov, lahko
bi rekli slovenskih klasikov
dvajsetega stoletja, je muzeju posodila Galerija Prešernovih nagrajencev, v kateri je zelo bogata zbirka del
prejemnikov te nagrade. V
galeriji lahko občudujemo
dela Maksima Gasparija,
Rika Debenjaka, Maksima

Sedeja, Lojzeta Spacala, Iveta Šubica, Gabrijela Stupice,
Marjana Pogačnika, Bogdana Borčića, Štefana Planinca, Staneta Kregarja in drugih. Kot pove Peternel, so likovna dela različna, nekatera povezana s Prešernom,
večinoma pa motivno abstraktna.
Med slikami in tudi v prostoru lahko prebiramo tudi
pesmi, katerih izbor je prav

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.
Igor Kavčič
Škofja Loka – Regijska fotografska razstava je po letih
prirejanja zagotovo ena od
prireditev ljubiteljske kulture z najdaljšo tradicijo. Na
Gorenjskem jo pripravijo izmenoma na eni od območnih izpostav JSKD, letos so
bili tako zanjo zadolženi v
Škofji Loki v sodelovanju

s tamkajšnjim FK Anton
Ažbe.
Na razstavi je tokrat sodelovalo 66 avtorjev iz celotne Gorenjske, tako posameznikov kot članov gorenjskih
fotografskih društev oziroma klubov. Za dve tekmovalni temi – Naključja in Prosta tema – so poslali kar 494
fotografij. Prispele fotografije je ocenila žirija, ki so jo

Prva nagrada v kategoriji Naključja: Milan Mihelič, Nekoč

sestavljali umetnostni zgodovinar Boštjan Soklič ter
fotografa Vinko Skale (MF
FZS, MFIAP) in Tomaž Lanišek (MF FZS, EFIAP/g).
Žirija je za projekcijo izbrala 153 del, desetim najboljšim pa je namenila nagrade
in diplome.
V kategoriji naključja je
prvo nagrado prejel Milan
Mihalič (FD Janez Puhar,

Kranj) za fotografijo z naslovom Nekoč, drugo nagrado Janez Podnar (FK Anton
Ažbe, Škofja Loka) za fotografijo Tudi on tega ni pričakoval, tretjo nagrado pa je prejel
Stanislav Perko (FK Tržič) za
fotografijo Delimo si nebo.
Žirija je podelila še pet diplom, prejeli pa so jih: Nik
Bertoncelj, Sandi Novak
in Danica Novak (vsi FD

Prva nagrada na Prosto temo: Janez Podnar, Slovo noči

tako pripravil Peternel. Gre
za 26 pesnikov, Prešernovih nagrajencev, med njimi
so: Tone Pavček, Matej Bor,
Veno Taufer, Lojze Krakar,
Mile Klopčič, Niko Grafenauer, Edvard Kocbek, Ciril Zlobec, Miroslav Košuta in drugi. Za vizualno zelo
učinkovito postavitev je zaslužen slikar Marko Tušek,
ki je galerijo spremenil v
pravi umetniški ambient.

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 Janezu Podnarju za fotografijo Slovo noči, druga pa Janezu Begušu za Stopnice. Tretjo nagrado je prejel Peter Balantič (FK Tržič) za fotografijo Poplavljena pot. Tudi v tej
kategoriji je žirija podelila
šest diplom, prejeli pa so jih:
Peter Pokorn in Janez Ribnikar (oba FK Anton Ažbe,
Škofja Loka), Nejc Vidmar in
Sandi Novak (oba FD Jesenice) ter Marjan Debelak (Fotoklub Jesenice). Razstavo so
s projekcijo in podelitvijo nagrad virtualno odprli na konferenci na Zoomu, pripravili
pa so tudi tiskan katalog razstave.
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 najboljše fotografije mogoče ogledati v galeriji Martinove hiše na
Mestnem trgu v Škofji Loki.
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Planiške snežinke v tri države
31. stran
Geiger je na posamični
tekmi po štirih serijah za
vsega pol točke premagal
Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda, tretji je bil Nemec 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 serijah je s prstom za slabe slovenske rezultate z objavo na
družbenem omrežju pokazal na trenerski štab na čelu
z glavnim trenerjem Gorazdom Bertoncljem. V soboto zjutraj je vodja panoge za
smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Gorazd Pogorelčnik na predlog glavnega trenerja sprejel sklep
o njegovi izključitvi s prvenstva, ki ga je nato zapustil še
Bertoncelj. Njegovo zastavico je začasno prevzel Robi
Hrgota. Pod vprašajem je
bil celo nastop Slovenije na
ekipni tekmi, a je nato Mednarodna smučarska zveza le
dala zeleno luč, da je Zajca
zamenjal Peter Prevc.
Na nedeljski ekipni tekmi je bil boj za zmago napet vse do zadnjega poleta.
Na koncu so se tretjega naslova zapored veselili Norvežani (Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang,

Robert Johansson in Halvor Egner Granerud), drugi
so bili Nemci, tretji pa Poljaki. Dobre nastope so pokazali tudi Slovenci. Leteli so
v postavi Domen Prevc, Peter Prevc, Bor Pavlovčič in
Anže Lanišek in osvojili četrto mesto. To je najboljša
slovenska uvrstitev na dosedanjih svetovnih prvenstvih v Planici. Še posebej
ob vsem turbulentnem dogajanju je to zelo dober rezultat. Lanišek je bil četrti najboljši posameznik ekipne 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 nihče ni upal napovedati, da bi
bili lahko četrti. Ni predaje,
ni umika. Sezona gre naprej. Vsak zase dobro ve, zakaj je tukaj,« je po ekipni tekmi za TV Slovenija povedal
Anže Lanišek.

Pohvale organizatorjem
Pohval so bili za prvenstvo
deležni organizatorji. Prihajale so tudi iz vrst tekmovalcev. »Ta konec tedna sem
zelo užival, pa čeprav moji
poleti niso bili takšni, kot bi
si želel. Leteti pod reflektorji
je bilo izjemno. Organizacija prvenstva je bila odlična,«
je povedal član zlate norveške vrste Johann Andre Forfang. Sklepno oceno je podal
Tomaž Šušteršič, generalni

Anže Lanišek je bil pretekli konec tedna v Planici naš
najboljši posameznik. / Foto: Bobo
sekretar Organizacijskega
komiteja Planica: »Tekmovanje smo izpeljali v novih
razmerah, česar doslej nismo bili vajeni. Vse, kar smo
načrtovali, je delovalo dobro,
so pa seveda še možne manjše izboljšave. Na splošno gledano smo z organizacijo prvenstva lahko zelo zadovoljni. Izvedeno je bilo na najvišjem možnem nivoju. Pohval
smo bili deležni tako s strani
tekmovalnih ekip, predstavnikov Mednarodne smučarske zveze kot tudi mednarodne marketinške agencije, ki je tržila pravice. Svetovno prvenstvo v Planici je
bilo eden od vrhuncev sezone. Bliža se novoletna turneja, ki bo drugi vrhunec, potem pa še nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu konec februarja. Bili smo

prvi v tej zgodbi in postavili standard, kako naj bi bili
takšni ekstra dogodki tudi
videti ekstra. Marca imamo
v Planici zaključek svetovnega pokala. Najprej nas sedaj
čaka pospravljanje prizorišča, snežna odeja na letalnici je precejšnja in do marca
jo bomo morali ohranjati na
primernem nivoju, poskrbeti za dodatne količine snega in seveda načrtovati marčevski finale svetovnega pokala. Delitev pogače tako
medijskih kot marketinških
pravic na finalu svetovnega pokala je drugačna, bolj
v korist organizatorju, zato
računam, da bomo takrat že
lahko začeli sanacijo finančne izgube, ki je nastala. Pomembna del našega dela in
aktivnosti v prihodnjih dneh
bo tudi prizadevanje, da bi

Šenčurju gorenjski derbi

Hokejski derbi Olimpiji

iz šestega protikoronskega
svežnja ukrepov dobili povrnjeno oziroma odpisano
najemnino za objekte v nordijskem centru, ki predstavlja kar precejšen strošek. To
bi nam veliko pomagalo pri
delni sanaciji izgube, ki smo
jo žal ustvarili najprej z odpovedjo prvenstva v marcu
in sedaj z izpeljavo nadomestnega. O številkah je danes
še nehvaležno govoriti. Kar
nekaj je bilo dodatnih stroškov v zadnjem trenutku,
tako zaradi snežnih padavin
kot zaradi dodatnih ukrepov
zoper covid-19. Izvedenih je
bilo več kot tisoč štiristo testiranj, kar je več, kot smo
sprva načrtovali. Delež pozitivnih je bil manj kot en odstotek.«

Skakalci v Engelberg
Naslednje svetovno prvenstvo v poletih bo leta 2022 v
Vikersundu na Norveškem,
svetovni pokal pa se nadaljuje že ta konec tedna v Engelbergu v Švici. Vodstvo reprezentance bo po sporu danes
sprejelo odločitev, kako naprej. Planica bo najboljše skakalce na svetu v letošnji zimi
gostila še enkrat, saj bo konec marca pod Poncami zaključek svetovnega pokala.
Pogledi pa so usmerjeni tudi
že v leto 2023, ko bo v Planici
svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Pretekli konec tedna so uradno predstavili njegov logotip.

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 izenačene 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 igralca Olimpije doseči zadetek
z dvema igralcema več na
ledu, a se jim ni izšlo po načrtih. 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 visoko premagali Celjane. Bilo
je 10 : 1. Danes bosta v državnem 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.

Remi Domžal
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.

Lampičeva na stopničkah

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

Slovenki v finalu sprinta v Davosu: Anamarija
Lampič druga, Eva Urevc šesta.
Maja Bertoncelj
Kranj – Smučarski tekači so
pretekli konec tedna tekmovali v Davosu. V soboto je bil
drugi sprint v sezoni, in sicer
v prosti tehniki, ki je prinesel 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 šestim mestom izenačila svojo najboljšo uvrstitev v karieri. Gorjanka se uspešno vrača po poškodbi, zaradi katere je izpustila lansko sezono.

Maja Bertoncelj
Šenčur – Sobota je prinesla
gorenjski košarkarski derbi.
V Šenčurju sta se v devetem
kolu prve slovenske košarkarske lige pomerila domača ekipa Gorenjske gradbene družbe Šenčur in ECE Triglav iz
Kranja. Zmaga je pričakovano 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 prinesel napredovanje na prvo
mesto. Bili so vsaj za razred
boljši tekmec od Triglava, v
zadnji četrtini pa so priložnost dobili rezervisti. Kranjčani tudi po devetem nastopu ostajajo brez zmage.
Prvi strelec tekme je iz vrst
Triglava, in sicer Andrej Stavrov z 21 točkami, v domači ekipi je Hasan Rizvić dosegel 17 točk, njegov brat
Ramo Rizvić je zbral 15 točk

13

maja.bertoncelj@g-glas.si

Zmagala je Američanka Rosie Brennan. »Sem zelo vesela, sploh zato, ker se danes
nisem počutila ravno najbolje. Zdi se mi, da smo morda malce prepozno prišli na
višino in je morda posledica, da sem imela malo težje
noge. Drugo mesto je odlična uvrstitev, tako da sem zadovoljna,« je povedala Anamarija Lampič. V nedeljo je
pritekla še do novih točk na
razdalji. Na deset kilometrov v prosti tehniki je bila
14., Urevčeva pa 26.
Naslednja postaja je nemški Dresden, kjer bosta konec tedna na sporedu posamičen in ekipni sprint.

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

Jutri bodo razglasili slovenske športnike leta

in sedem podaj, Dino Murić pa je prispeval 16 točk
in 12 skokov. Ekipo Gorenjske gradbene družbe Šenčur nova tekma čaka že jutri, in sicer zaostala tekma

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 Slovenija. Iz studia bosta gledalce pozdravila gostitelja večera
športna novinarja Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš, ki
bosta razglasila zmagovalce v štirih kategorijah.

sedmega kola, ki jo bodo igrali v Domžalah, ECE Triglav pa bo jutri v 12. kolu gostil Koper Primorsko.
V prvi košarkarski ligi
za ženske pa je bil v petek

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

REKREACIJA
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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.
Jelena Justin
Podoba gora je snežena.
Letnemu času primerno.
S snežno podobo se močno spremenijo tudi pogoji
vzpona, saj gore postanejo
zahtevnejše, potrebnega je
več znanja, potrebujemo pa
tudi zimsko opremo, ki jo je
seveda treba znati uporabljati. Kam bi se lahko odpravili
po sneženju, da bi bil vzpon
varen? Takih vrhov je precej in na enega od njih se
bomo podali tudi mi danes.
Ker leži v Avstriji, na severni
strani Karavank, nam je zaradi trenutnega epidemiološkega stanja v državi in v
Evropi nedosegljiv, a situacija se bo slej kot prej umirila in normalizirala. Gora
bo počakala. Obiskali bomo

Kosmatico, ki je idealna za
krpljanje in turno smučanje. Pozimi se je lahko lotimo tudi peš, seveda, a morda se nam bo snežna odeja
precej predirala.
Zapeljemo se na Ljubelj,
kjer nadaljujemo na avstrijsko stran. Peljemo se
v smeri Borovelj. Ko prevozimo galerije in strm S-ovinek, na levi strani zagledamo manjšo cerkev, za katero se odcepi cesta proti vasi
Žabnica (Bodental). V križišču za vasjo Slovenji Plajberk (Windisch Bleiberg)
zavijemo levo proti Žabnici. V Žabnici dosežemo planinske smerokaze za Celovško kočo. Nadaljujemo levo
in se peljemo do konca asfalta, kjer na urejenem parkirišču parkiramo.

Če se bomo vzpona lotili pozimi, nam bodo smer
vzpona nakazovale smučine
turnih smučarjev ali krpljarjev. S parkirišča nadaljujemo po gozdni cesti. Tik pred
gozdom imamo celo možnost preverjanja delovanja
svoje lavinske žolne. Ja, lavinskega trojčka nikar ne pozabite, kljub temu da je tura
varna, a v Avstriji je tovrstna
oprema pozimi obvezna.
Pot nas v rahlem vzponu pripelje do gozdnega travnika,
kjer se nam odpre razgled na
severno ostenje Karavank:
na Vrtačo in Palec. Nadaljujemo v smeri smučin. Občutek imamo, da poleti tukaj
poteka kolovoz. In res poteka. Sledimo kolovozu, tako
kot gredo smučine naših
predhodnikov. Dosežemo

Vgrizeva planina / Foto: Jelena Justin

Pogled na severno ostenje Karavank / Foto: Jelena Justin
razpotje, kjer gre levo pot
proti Celovški koči, mi nadaljujemo desno. Pot se rahlo vzpenja. Lahko sledimo
kolovozu, a običajno smučine zavijejo skozi gozd in se
ponekod strmeje vzpnejo.
Ko ponovno dosežemo kolovoz, nas pot mimo studenčka v nadaljnjih nekaj minutah pripelje na Vgrizevo planino. Na planini sta starejša
in mlajša koča, planina pa je
izjemno razgledna. Gremo

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. Kadarkoli boste šli, uživajte v hribih.
Nadmorska višina: 1659 m
Višinska razlika: 650 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: 

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

Kako diši praznični čas
Neža Markelj

levo mimo obeh koč, naša
pot pa nadaljuje po travnatem pobočju. Višje dosežemo 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 Žingarico. Kako divje so Karavanke s severne strani!
Z vrha sestopimo po poti
vzpona. Če smo s smučmi,

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 prihodnjih dneh pa mi ne uide tudi
sočen kolač s pomarančo in
kakiji. A kaj, ko je bilo pač
nujno porabiti prezrela letošnja jabolka, skuta v hladilniku je bila že tik pred rokom 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 ponovno zapisala na tone masla in čokolade, le ta, da sem
tako kot mnogi moji prijatelji v koronačasih postala obsedena s kuhanjem. Videi

za vsakodnevno ustvarjanje,
novi recepti za piškote in
čezmerno oglaševanje kuharskih blogov so glavni krivec, da bom na koncu meseca najbrž tarča jeznih pogledov, ko bo tehtnica pokazala
nekaj kilogramov preveč in
bodo vsi moji najdražji le korak pred sladkorno.
Instagram je čez leto postal središče hvalisanja s fotografijami umetniških večnadstropnih tort, doma narejenih pic po slovitem italijanskem zgledu in zdravih
sladic, ki naj bi nadomestile vsakodnevno hrepenenje
po sladkorju. Tudi svetovni
splet je preplavljen s številnimi novimi izvodi kuharskih knjig, da že težko ločim
kvalitetne od balasta in vedno raje posežem po že preizkušenih avtorjih. A kljub

Mladost,

temu mislim, da navdušenci 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 skrivnosti 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 piškotih. Prejšnji konec tedna sva
se zato v kuhinjo najprej zapodila midva z Nejcem, a
sta se nama kmalu z velikim navdušenjem pridružila tudi brat in njegovo dekle. Vsi štirje smo staknili glave in prišli do zaključka, da bo kombinacija linških piškotov, čokoladnih

potepi in drugi užitki

Krhki linški piškoti in čokoladni razpokanci – enostavni, a
tako dobri
razpokancev in orehovih
rogljičkov tista prava, ki bo
potešila vsak okus in v darilnih škatlah navdušila tako
prijatelje kot tudi izkušene brbončice naših babic.
Rada imam take popoldneve 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 kupčki in krhkimi marmeladnimi rožicami, prirasla k srcu,
saj povežejo tako družino
kot prijatelje. Zato le hitro v
nakup kuharice, raziskovanje kulinaričnih blogov ali
pa se za recepte obrnite na
babice in naj tudi pri vas zadiši po praznikih.

KMETIJSTVO
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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.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Nacionalni veterinarski inštitut je v začetku prejšnjega tedna obvestil upravo
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o pozitivnih rezultatih preiskav
na visoko patogeno aviarno
influenco podtipa H5N8 pri
poginulem labodu grbcu, ki
so ga našli na območju ljubljanske občine. Ker je bil to
letos že tretji primer aviarne
influence pri prostoživečih
pticah v Sloveniji, je uprava celotno ozemlje Slovenije opredelila kot območje z
visokim tveganjem, ob tem
pa je vse rejce perutnine pozvala, da dosledno upoštevajo
in izvajajo varnostne ukrepe
za preprečitev vnosa bolezni
v rejo. Domačo perutnino in
ptice v ujetništvu je treba zadrževati v zaprtih prostorih
ali jim kako drugače preprečevati stik s prostoživečimi
pticami, predvsem z vodnimi. Krmiti in napajati jih je

Zaradi nevarnosti ptičje gripe veljajo posebni ukrepi za zaščito domače perutnine.
ptic ni dovoljeno. Če rejci
perutnine opazijo pri živalih kakršnekoli spremembe
(pogin, zmanjšanje nesnosti, neješčnost, spremembe
v obnašanju), naj o tem takoj
obvestijo veterinarja.
Aviarna influenca, znana
tudi kot ptičja gripa, je zelo

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.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Geodetska uprava v
najnovejšem poročilu o trgu
nepremičnin ugotavlja, da je
bilo v Sloveniji v prvem letošnjem polletju za 24 milijonov evrov prometa s kmetijskimi 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 drugem polletju.
V letošnjem prvem polletju je bilo 3330 kupoprodaj
kmetijskih zemljišč, v katerih je lastnika zamenjalo

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

lastništvo zamenjalo 2685
hektarjev zemljišč, v drugem polletju pa 4463 poslov

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

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

s kupoprodajo 2904 hektarje zemljišč. Čeprav je promet s kmetijskimi zemljišči upadel za več kot četrtino, se je povprečna cena
celo zvišala: lani v prvem
polletju je znašala 1,54 evra
za kvadratni meter, v drugem polletju 1,63 evra, v letošnjem prvem polletju pa
1,82 evra.
Podobno je bilo tudi pri
gozdnih zemljiščih. V letošnjem prvem polletju je bilo
1159 kupoprodaj za skupno
1605 hektarjev zemljišč, lani
pa v prvem polletju 1703 kupoprodaje za 2333 hektarjev
in v drugem polletju 1661
kupoprodaj za 2841 hektarjev zemljišč. Povprečna cena
gozdnih zemljišč je v letošnjem prvem polletju znašala
52 centov za kvadratni meter
in je bila enaka kot lani v drugem polletju in celo štiri cente nižja kot v lanskem prvem
polletju.

Prerazporedili načrtovani odstrel šakala
Cveto Zaplotnik
Kranj – Zavod za gozdove
Slovenije je letos v lovsko
upravljavskih načrtih za lovsko upravljavska območja prvič določil tudi odstrel
(odvzem) šakalov. V načrtih
je predvidel odstrel 197 šakalov, upravljavci lovišč pa
so jih do 7. decembra uplenili 155, v to številko pa ni
vključen odstrel šakalov na

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

treba v zaprtih oziroma pokritih prostorih. Vodo iz površinskih vodnih zajetij, do
katerih imajo dostop prostoživeče ptice, je treba pred
uporabo za oskrbovanje perutnine prekuhati, razkužiti ali kako drugače obdelati. Krmljenje prostoživečih

nelovni površini letališča
Cerklje. V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so načrtovali letos odstrel dvanajstih šakalov, do
7. decembra so jih odstrelili trinajst. V Kamniško-Savinjskem in v Triglavskem
lovsko upravljavskem območju, ki segata tudi na
širše gorenjsko območje,
so jih odstrelili toliko, kot
so jih tudi načrtovali – dva

oziroma pet. V Zavodu za
gozdove Slovenije ugotavljajo, 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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma na tamkajšnji
inšpektorat naslovili vlogo
za prerazporeditev načrtovanega odstrela med lovsko
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upravljavskimi območji. Inšpektor za lovstvo Igor Simšič je pred kratkim izdal odločbo, s katero petim lovsko
upravljavskim območjem
zmanjšuje odstrel za skupno 21 šakalov, za toliko pa ga
povečuje štirim območjem,
med njimi tudi Gorenjskemu lovsko upravljavskemu
območju, kjer se letošnji načrtovani odstrel povečuje za
tri šakale.

Brdo pri Lukovici – Čebelarska zveza Slovenije je prvi
decembrski petek pripravila tradicionalni, že petnajsti posvet ob dnevu čebelarskega turizma, ki pa je tokrat zaradi epidemije novega
koronavirusa potekal v virtualni obliki. V uvodnem nagovoru je predsednik zveze
Boštjan Noč čebelarjem in
gostom, med njimi sta bila
tudi ministra Jože Podgoršek in Zdravko Počivalšek,
predstavil glavne dosežke
in načrte na področju čebelarstva oziroma čebelarskega turizma. Kot je dejal, bo
skorajšnje priznanje nacionalne poklicne kvalifikacije apiterapevt dobra podlaga
za razvoj čebelarskega turizma, v pripravi je projekt za
sodoben apiterapevtski center Filipa Terča v Mariboru,
v drugi polovici prihodnjega
leta naj bi v Višnji Gori odprli Hišo kranjske čebele, prizadevajo pa si tudi za vpis
slovenskega čebelarstva na
Unescov seznam. Eva Štravs Podlogar, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, je ugotavljala, da je
kranjska sivka pomembna

ambasadorka slovenskega
turizma in da je sinonim za
vse, kar Slovenija predstavlja v svetu – zelena, zdrava, aktivna, kreativna, pametna ... Slovenska turistična organizacija po besedah
Maše Klemenčič že nekaj
časa oglašuje čebelarski turizem, še zlasti po letu 2018,
ko so v svetu in tudi v Sloveniji prvič obeleževali svetovni dan čebel. Tomaž Stritar,
poslovni svetovalec iz podjetja Uspešen podjetnik, je čebelarjem in ponudnikom čebelarskega turizma predstavil, kako lahko izkoristijo
razmere po končani epidemiji novega koronavirusa.
Svetoval jim je, naj poudarjajo varnost, zagotavljajo butičnost ponudbe in ponujajo priložnosti za preživljanja
dopusta na podeželju.
Na posvetu so za čebelam najbolj prijazno občino
razglasili občino Ormož, podelili so certifikate odličnosti trem novim čebelarjem, ki
se ukvarjajo s čebelarskim
turizmom (skupno jih je
zdaj že 42), in štiri čebelnjake vpisali v register starih
čebelnjakov, med njimi tudi
čebelnjak Draga Pančurja iz
Radovljice.

Odkupne cene mleka
Cveto Zaplotnik
Kranj – Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so mlekarne
oktobra za mleko, dostavljeno v mlekarno ter s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka 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 odstotka beljakovin, je bila povprečna dejanska odkupna
cena 33,75 evra in je bila za
73 centov ali za 2,21 odstotka višja kot septembra. Odkupovalci so za mleko s 3,7
odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin plačali povprečno 26,68 evra za sto kilogramov, cena, izračunana
glede na dejansko vsebnost
maščob in beljakovin v mleku, pa je znašala 31,68 evra.

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na dejansko 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
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Policisti potrebujejo
pomoč pri iskanju tatu
Simon Šubic
Kamnik – Kamniški policisti v preiskavi velike tatvine, ki jo je septembra v Domžalah storil neznani storilec, potrebujejo pomoč državljanov. Neznani moški
je odtujil bančno kartico in
nato na več lokacijah poskusil opraviti dvig gotovine, so

pojasnili. Policisti pozivajo vse, ki bi imeli informacije o osumljencu (na sliki)
ali opisanem kaznivem dejanju, da jih sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma Policijsko postajo Kamnik na (01) 830 31 80 ali
pokličejo na interventno številko 113 oziroma anonimni
telefon 080 1200.

Osumljenec tatvine bančne kartice / Foto: Policija

Ponoči pijan na kolesu
Simon Šubic
Škofja Loka – Policisti so pred
dnevi na območju Škofje
Loke obravnavali kolesarja,
ki ponoči med vožnjo po cesti ni uporabljal luči, pri ustavljanju pa je s krmilom kolesa trčil še s policijskim vozilom in se lažje poškodoval.

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

najstniki lažje poškodovali četrtega fanta, obravnavali so tudi občana, ki je udaril
drugo osebo, so še sporočili s
Policijske uprave Kranj. Policisti v prvih dveh dogodkih
vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja, proti tretjemu kršitelju pa prekrškovni
postopek.

Jutri svetujejo odvetniki
Simon Šubic
Kranj – Jutri bo Odvetniška
zbornica Slovenije že desetič izpeljala dan odvetniške
brezplačne pravne pomoči. Zaradi epidemije bodo
sodelujoči odvetniki (seznam je objavljen na spletni
strani zbornice) izjemoma

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.
Simon Šubic
Kranj – Nacionalni odzivni
center za kibernetsko varnost SI-CERT je pred dnevi
znova opozoril na nevarnost
t. i. phishing prevar, s katerimi goljufi pridobijo podatke kreditnih kartic, ki jim
v naslednjem koraku omogočijo potrditev transakcije v višini tisoč evrov. Tovrstni phishing napadi se sicer vrstijo že od aprila, v
zadnjem napadu pa je v nekaj urah nasedlo več kot sto
Slovencev, so razložili na SI-CERT-u.
Izredne okoliščine v času
epidemije novega koronavirusa so nakupovanje v veliki meri preselile na splet,
kar izkoriščajo tudi spletni
goljufi. Na odzivnem centru 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 pošto, da nas čaka paket, plačati moramo le še nekaj evrov
stroškov dostave. A pozor!
Klik na povezavo pelje na ponarejeno spletno stran, kjer
naj bi vnesli podatke kreditne kartice. Storilci na ta način pridobijo podatke o vaši
kreditni kartici, potem pa
vas prosijo še za potrditveno
kodo, ki ste jo medtem prejeli od svoje banke. Na koncu tako nevede potrdite transakcijo v višini svojega limita, kar lahko pomeni tudi tisoč evrov, opozarjajo na SI-CERT-u.
»Pri tovrstnih prevarah
ne govorimo o naprednih
napadih, ko se goljufi polastijo podatkov s pomočjo

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 prekrškovnem postopku.

S palico nad soseda

svetovali le po telefonu, elektronski pošti ali po videokonferenci, stranke pa se
morajo predhodno najaviti po telefonu. Brezplačna
odvetniška pomoč je namenjena predvsem tistim, ki jo
najbolj potrebujejo, a si je
zaradi slabega finančnega
stanja ne morejo privoščiti.

Policisti prevzeli najden denar
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 predpisi o najdenih stvareh, so pojasnili na Policijski upravi Kranj.
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Primer zavajajočega elektronskega sporočila. V sporočilu
goljufi pozivajo, da moramo potrditi plačilo v višini 2,99
evra, da bi prevzeli paket. / Foto: SI-CERT

Tovrstne prevare so izpeljane zelo preprosto, saj goljufom
vse podatke sami posredujemo, saj računajo na našo
nepazljivost v poplavi elektronskih sporočil. / Foto: Simon Šubic
sofisticiranih zlonamernih
programov. Zelo preprosto – vse podatke jim sami
posredujemo, saj računajo na našo nepazljivost v
poplavi elektronskih sporočil. Trenutek je tudi ravno
pravi, saj številni uporabniki nestrpno čakajo sporočilo
o dostavi izdelkov,« poudarjajo na SI-CERT-u, kjer ocenjujejo, da so goljufi prejšnji
teden v samo dveh urah razposlali najmanj 30.000 sporočil na slovenske elektronske naslove. Že kmalu po 8.
uri zjutraj so prejeli prve prijave uporabnikov in sprožili ukrepe za odstranitev phishing strani in vpis na zadržalne 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 goljufi ciljali na gesla za elektronsko pošto.
Poskus goljufije najhitreje prepoznate tako, da se z
miško postavite na ponujeno povezavo in vidite, kam
zares pelje. Če sumljivo elektronsko pošto pregledujete na mobilni napravi, potem se s prstom zadržite na
povezavi, da se izpiše celoten naslov spletnega mesta. Tako hitro ugotovite, da
spletno mesto sploh ne pripada podjetju, za katero se
izdaja. Tudi Pošta Slovenije opozarja, da dostave paketov nikoli ne pogojuje z
vnaprejšnjim plačilom in so
vsa tovrstna sporočila lažna.
V sklopu programa Varni na
internetu je sicer na Youtubu objavljen tudi video napotek »Kam pelje link?«.

Sprostitev naj se ne preseli še na ceste
Simon Šubic
Kranj – Agencija za varnost
prometa (AVP) in policija ob
današnji začasni sprostitvi
(do 23. decembra) nekaterih
omejitev in ukrepov za zajezitev epidemije v nekaterih
slovenskih regijah (tudi na
Gorenjskem) pozivata, naj
se ob tem ne sprosti tudi odnos udeležencev v prometu
do cestnoprometnih predpisov in pravil. Ti seveda ostajajo enaki kot doslej, zato jih
je treba dosledno spoštovati,
v prometu pa se ravnati odgovorno, saj s tem izkazujemo tudi spoštovanje do preobremenjenega zdravstvenega osebja, poudarjata.
V času od razglasitve epidemije (19. oktobra) do 6.
decembra je sicer policija zabeležila več kot 1400

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

prometnih nesreč, od tega
se jih je skoraj štiristo končalo s telesno poškodbo in
pet s smrtjo, policisti pa so
letos najhujšo novico o smrtni prometni nesreči sporočili že 81 družinam.
V prometu je žal še vedno velik problem zloraba alkohola, nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, pa
praviloma prinašajo najtežje posledice, poudarjajo na
AVP. Kar vsaka tretja smrt v
prometu je bila letos posledica alkoholiziranega povzročitelja, tragično je preminilo
26 oseb. V večini primerov
sta bila ob alkoholiziranosti
vzroka smrtnih prometnih
nesreč še neprilagojena hitrost, zaradi katere je umrlo
dvanajst oseb, in nepravilna stran/smer vožnje, zaradi česar je umrlo osem oseb.

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.

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.
Alenka Brun

P

eter o novi voditeljski vlogi: »Razmišljal sem o svoji televizijski karieri in ugotovil, da je
vodenje vsake oddaje prišlo
ravno ob času, ki je bil primeren zanjo. Tako da očitno je zdaj čas za Sanjskega
moškega – in tukaj smo.«

Maša Likosar

Č

lani
skupine
Hozentregarji Janez Luznar,
Lenart Rupar in
Jernej Strah Bergant zelo uživajo v glasbi,
radi pojejo in igrajo različne
instrumente. Čeprav so vsi
že očetje, se še vedno počutijo zelo mladostno in s tovrstno energijo prenašajo na
nastopih tudi na publiko.
Skupino so fantje ustanovili leta 2014. Pred tem so vsi
trije člani skupaj prepevali v
vokalni zasedbi Trio Quartet, 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 narodno-zabavno glasbo, Lenart
in Jernej pa sta bila pripravljena na izziv in se strinjala,
da bo razširitev glasbenega
repertoarja zagotovo koristila. 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 ljudje še lažje zapomnijo. Sicer
pa se radi pohvalimo, da za
nas velja podobno, kot za
naramnice: te namreč držijo pokonci hlače, Hozentregarji pa z veselo glasbo pozno v noč držimo pokonci
družbo,« so pojasnili člani.

PETER POLES SE
VRAČA KOT KUPID
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 cveticami našel tisto res pravo.
To je naša glavna misija,«
pravi Peter, ki tudi razkrije, da sanjskega moškega
pozna. »Njegovo identiteto
bomo seveda še nekaj časa
skrivali, lahko pa povem,

Peter Poles v oddaji Dan najlepših sanj / Foto: arhiv Pop TV
Člani skupine Hozentregarji: Lenart Rupar, Jernej Strah Bergant in Janez Luznar / Foto: arhiv skupine
Poleg narodno-zabavne
glasbe Hozentregarji izvajajo tudi zabavno in dalmatinsko glasbo, radi pa se odzovejo na povabila na dogodke, kot so poroke, praznovanje abrahama, veselice. Doslej so izdali že 15 avtorskih
skladb in se z njimi udeležili
različnih narodno-zabavnih
festivalov. Med drugim so
prejeli tudi bogat nabor priznanj. »Najbolj smo ponosni na zlati klopotec in prvo
nagrado na Festivalu Cerkvenjak 2014 ter uvrstitev

v finale festivala Slovenska polka in valček 2015 in
2016,« so poudarili in nam
še zaupali, da so pred dvema letoma z nagajivo polko Moja dohtarca na festivalu 18. Večer slovenskih viž v
narečju osvojili prvo nagrado komisije za najboljšo
izvedbo v celoti.
Tudi letos Hozentregarji
pripravljajo dve novi hudomušni polki, prvo z naslovom Deklica z vasi in drugo Za vse si sama. »Trenutno smo sicer bolj prosti kot

v običajnem decembrskem
času. Koronavirus močno
vpliva tudi na naše delovanje.
Čas preživljamo doma s svojimi družinami. Zaradi omejitev tudi nimamo skupnih
fizičnih vaj, temveč vadimo
vsak posamezno in si potem
po spletu izmenjamo posnetke ter načrtujemo nadaljnje
delo. Vsekakor pa zelo pogrešamo skupne vaje v živo in
seveda tudi nastope, kjer lahko glasbo in dobro voljo delimo naprej med ljudi,« so
sklenili Hozentregarji.

Prekaljeni voditelj ali
kameleon slovenskih televizijskih zaslonov slišimo poimenovanja za Polesa. Gledali smo ga na Televiziji Slovenija, zadnjih deset let pa
najprej na Kanalu A, potem
pa predvsem na Pop TV,
kjer je vodil vse od zabavnega šova Vid in Pero šov do
oddaje Dan najlepših sanj,
kjer smo ob gledanju, kako
je izpolnjeval želje, potočili največ solz. Na koncu
smo ga tri sezone spremljali tudi v sovoditeljski vlogi s
Taro Zupančič v priljubljeni
oddaji Zvezde plešejo, četrto pa je žal prekinil covid-19.
»Trenutno so odprte prijave za kasting deklet, izbira

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'. Zagotovo dekletom ob njem ne bo
dolgčas, tako da se jim obeta res prijetno snemanje
oddaje, romantični zmenki v družbi simpatičnega
sanjskega moškega in tudi
adrenalinski podvigi. Jaz
pa bom prevzel vlogo 'wingmana', prijatelja, svetovalca, ki bo sanjskega moškega varno popeljal skozi to
veliko življenjsko avanturo,« zaključi Peter, ki bo v
novem šovu torej prevzel
vlogo kupida.

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.

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.
Mateja Rant
Svoja sporočila so otroci posredovali na virtualni novinarski
konferenci.

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

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

Sobo redno zračim,
da ne škodujem
domačim.

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.

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

Ura tiktaka
jaz poznam prvaka.

četrtošolec Maksimilijan in
devetošolec Anže zastopali mnenje 75 otrok z različnih koncev Slovenije, ki so
sredi novembra sodelovali
v širšem virtualnem srečanju in razpravi o življenju v
času covida-19, kot ga doživljajo sami. Povzetki razprave
so bila izhodišča za oblikovanje vsebine sporočil, ki so

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
Pesmi pošljite na elektronski naslov
pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

POTOVANJA



VINO



HRANA

N

a
virtualni
novinarski konferenci Zveze prijateljev mladine
Slovenije, Središča za zagovorništvo in informiranje o
pravicah otrok in mladostnikov ter Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana sta
srednješolca Val in Alma ter

jih namenili vrstnikom, družini, učiteljem in vsem drugim v predprazničnem času.
V svojem sporočilu otrokom in vrstnikom je Anže
poudaril, da so jeseni šolanje na daljavo pričakali veliko
bolje pripravljeni kot spomladi, saj je bilo več časa za pripravo in organizacijo. Otrokom in vrstnikom je svetoval, naj si vzpostavijo urnike, da bodo imeli čas tudi za
ukvarjanje s prostočasnimi



DOGODIVŠČINE



MOŠKI

dejavnostmi in domačimi
živalmi ter druženje z najbližjimi. »Čeprav se zavedamo, da pogrešate sošolce in
druženje, zdržite in spoštujte ukrepe, da se bomo čim
prej spet družili kot nekoč.«
Svetoval jim je tudi, naj večkrat pokličejo svoje prijatelje
in vse, ki so jim blizu, saj jim
bo tako lažje in bo vse hitreje


ŽENSKE



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.
minilo. Otrokom še sporoča:
»Niste sami. Skupaj bomo
zmogli.« 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. »Trudimo se, da bi delo opravili
po svojih najboljših močeh,
a ga je veliko. Prosimo le za
malo več svobode in strpnosti.« Razumejo, da so tudi
starši ta čas zelo obremenjeni, zato jih pozivajo, naj
se skupaj z njimi poskusijo
umiriti in sprostiti. Srednješolec Val je v sporočilu učiteljem poudaril, da se kakovost pouka na daljavo razlikuje tako med učitelji kot
med šolami. Prednosti šolanja na daljavo mladi vidijo
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v bolj prostem razpolaganju s časom, a domače okolje
prinaša tudi motnje pouka s
strani drugih družinskih članov, učenci si želijo tudi več
razumevanja glede tehničnih pogojev za izvedbo pouka na daljavo s strani nekaterih učiteljev. Maksimilijan
pa je vsem posredoval še praznično sporočilo: »Poskušajmo se držati ukrepov in storimo vse, da bodo prihajajoči
prazniki lepi, mirni in zdravi
za vse.« Kupljena darila lahko letos zamenjamo z bolj
ustvarjalnimi, recimo doma
izdelanimi pozornostmi, je
dejal in dodal: »Starejši pa
se bodo razveselili tudi našega klica ali pisma.« V svojem
sporočilu za konec je Val še
poudaril. »Bodimo strpni,
spoštujmo se in si tako naredimo lepe decembrske dni.«

HRANA



ŽENSKE

Tri sestavine in nered v kuhinji (2. del)

JOGURTOVI ŽEPKI
Alenka Brun

P

rave »cukerpekarice« so me kasneje
pohvalile, da sem
si res vzela čas, saj
obstaja kuhinjski
pripomoček za oblikovanje tovrstnega žepka, a sama

sem se zadev lotila na »vintage« način, če se pošalim
... Mimogrede sem pozabila, da obstaja papir za peko,
in ko sem jogurtove žepke
pekla prvič, sem jih pač polagala izmenično na dva pekača, ki sem ju najprej premazala z maslom in nato pomokala. Tako sem na koncu

imel ogromno dela še s spravljanjem piškotov z vročega pladnja, da ne govorim o
packariji, ki jo ustvari marmelada, ki najde pot iz žepkov ...
Vedno najde pot iz žepkov, se je nasmejala moji
razburjenosti prijateljica, ki
dnevno peče piškote. Če ne
peče piškotov, pa kreira torte. Zadnje časa veliko razmišlja tudi o monoporcijskih
torticah, ki so zadnja leta
zelo modne, a eno je profesionalna kuhinja, ko se lahko 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, vrnimo se k mojim žepkom.

Po občutku

Jogurtovi žepki, polnjeni z marelično in jagodno marmelado

Jogurtove žepke sem najprej pekla na 180 stopinj
Celzija 15 minut – kot je bilo
zapisano pri večini receptov, ki sem jih zasledila na

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.
spletu. Že pri prvem pladnju pa sem ugotovila, da če
se bom držala predpisane
temperature, bodo surovi.
Pečico moraš najprej ogreti, precej je odvisno tudi od
tega, kako hitro se segreje
in tudi kako tenko je razvaljano testo, iz katerega narediš žepke. Pravzaprav sem
se odločila, da tu sledim svojemu občutku. Večkrat sem
preverila, kako se pečejo,
in moji žepki so potrebovali med 20 in 30 minut peke.
Za konec sem jih povaljala še v sladkorju v prahu. S
prvega pladnja najprej nekaj

še vročih, kar je sladkor seveda stopilo, ko pa sem postopek ponovila naslednjič, ko
so bili le še rahlo topli, se jih
je sladkor v prahu lepo oprijel.

Vaja dela mojstra
Res je, da so sestavine v bistvu 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 obrisala 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 oblačilih. Vendar kot pravijo: vaja
dela mojstra, in če se bom
večkrat spravila k peki, bom
počasi spoznala svojo pečico
in predpasnik bo postal verjetno 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 predala kar naenkrat postal preveč zastarel ...
(Konec)
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S FOTOGRAFIJO NA SPREHOD
SKOZI KULISE IZ LUČK
Alenka Brun

L

etošnji december
je zelo drugačen
od lanskega. Kljub
temu da prihajajo
praznični dnevi, ljudje ostajajo doma. Covid-19
kroji življenja vseh. Tudi v
Arboretumu Volčji Potok se
letos srečujejo z različnimi
preizkušnjami, a jim optimizma ne zmanjka. Tega
zaznamo tudi iz povabila na
večerni sprehod med lučkami, čeprav s seboj nosi grenak priokus, ki ga povzroča prisotnost novega koronavirusa. 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 drugačen, primeren okoliščinam,

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

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

Ko prižgejo luči, ponuja park različne prizore.
v katerih smo se znašli. Lahko pa se z nami s pomočjo
fotografij sprehodite skozi 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, barvnim kroglam, smrečicam,

svetlobnim tunelom pridružili tudi jelenčki, predvsem
pa v določenih primerih enake kulise z drugega zornega
kota ustvarjajo popolnoma
drugačno sliko ter tako predstavijo kar 24 prizorov.
Lučke so prižgali minuli
petek, svetile pa naj bi predvidoma do 31. januarja 2021.
Za (dejanski) večerni sprehod posameznik potrebuje

debelo uro. Med obiskom
je treba upoštevati ukrepe
iz veljavnega vladnega odloka za zmanjševanje tveganja okužb z novim koronavirusom, a ker se razmere
precej spreminjajo, se temu
prilagajajo tudi v parku, tako
da so in bodo vse aktualne
informacije v zvezi z razstavo objavljene na spletni strani Arboretuma.

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

Novorojenčki
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.
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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.

kmalu vam bo uspelo splezati 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 enega leta vam vidim selitev in
na koncu boste sami spoznali, da je to v resnici dobro
za vas. S tem se bodo začele
dogajati tudi druge spremembe in vsekakor ne boste
ostali sami in ne pozabljeni
od vseh. Zamenjati okolico
bivanja je v vašem primeru
najbolje, prišla bo nova pozitivna energija in hitro se boste znašli. Dobili boste nov
krog ljudi okoli sebe, kar tudi
nujno potrebujete. Zaradi
zdravja se vam ni treba obremenjevati. Glede financ se
vam uredi tako, da bo prav.
Tudi vas še čaka sreča. Brez
skrbi. Lepo vas pozdravljam
in srečno.
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»Gora«

V zadnjem času imam kar precej žalosti. Kako se bo uredila
zadeva glede dediščine, kakšna 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 spodobi. 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 lepše stvari. Draga moja bralka, obupati nikoli ne smete.
Ne čez noč, a vseeno dokaj
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Pot ni nikoli samo ravna, včasih se naredi kakšen hribček
in samo od posameznika je
odvisno, kako in ali znamo
skočiti čez in premagati ovire. V vajinem odnosu še vedno 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 iskreni, kot si želite, da je on do
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tanja.70@hotmail.com

7
1
2
4
5
9
3
8
6

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

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 spodnaša tla pod nogami. Je izgubljen in tega ne zna pokazati
na pravi način. Pogovor med
vama bi naredil veliko dobrega. 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.

TANJA ODGOVARJA
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»Deklica«
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Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust
v višini 10 %. Za več informacij čim prej pokličite
Tanjo na tel. št.: 040 514 975
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

Privlačna postavitev, ki se zaključi z velikansko rumeno
kroglo – ali morda soncem, ki zahaja?
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Svetleče krogle srečujemo na vsakem koraku. So različnih
barv, od belih do zlatih, modrih, rdečih.

sudoku_LAZJI_20_100
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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.

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

št ni n a

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

Nagrade: 1. nagrada – darilna kartica želja v vrednosti
15 EUR, 2. in 3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 30.
decembra 2020, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega
glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

NASVETI

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020
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Štirje pari čevljev, 2. del

KUHARSKI RECEPTI

Pila sem mleko iz njenih prsi
Milena Miklavčič

usode

»Zanimivo je bilo, da je dedova 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 slovo …«
Zinka je začela že v najstniških letih zapisovati
zgodbe svoje družine. Nekaj
je v dolgih samotnih večerih
pač morala početi. Po drugih
družinah so si že kupili televizorje, ona pa je imela le dve
izbiri: sedeti ob oknu ali pisati. V veliko pomoč ji je bila
mama Hedvika pa tudi nekateri sorodniki, ki so vse do
pozne starosti pomnili marsikaj, kar se je dogajalo Zinkinim 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, poročeni. 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 prijatelja. Na vsak način so želeli obračunati s 'pokvarjeno zapeljivko'! A ko so videli mojo mamo, drobno, krhko deklico, ki ni imela nobenih '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 tamkajšnjem županu Umniku.
Pri njej je tudi rodila. A ker
ni bila sposobna obdržati otroka, so ga oddali v rejo družini v Tržič. Mama je vedela samo to, da vojne ni preživel. O tem, ali ga je še kdaj
videla, mi je enkrat pripovedovala tako, drugič drugače.
Kje točno so ga pokopali, če
sploh, pa nisva nikoli izvedeli.
Leta 1944 je umrla tudi
Vanca. Kako je mama prišla
do njenih čevljev, sem že povedala. Ljudje so govoričili

marsikaj. Nekateri so pripovedovali, 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 krvavih madežev, ki jih je z leti
izbrisal šele čas.
Leta 1954 je bila mama
Hedvika spet noseča. Tokrat je v trebuhu nosila
mene. Kdo je bil oče, niti
sama ni vedela. O svojem
spolnem življenju ni veliko govorila, a so bili toliko
bolj zgovorni sovaščani. K
njej so hodili različni moški, poročeni, vojaki, oficirji JLA, sprevodniki, različni
šoferji, ki so bili za dlje časa
odsotni od doma. Na skrivaj je bila zaljubljena v vaškega kolarja, ki je bil okoli trideset let starejši od nje.
Jo je spominjal na Herberta, ki jo je izkoristil, ko je
bila še otrok? Njegova žena
je imela zmeraj za vrati sirkovo metlo. Če jo je zagledala, da se je motala okoli hiše,
jo je nagnala. Mama je bila,
ko je bila noseča, ogromna.
Bila je prepričana, da bo rodila dvojčka.
Tudi njej se je zdelo čudno, da sem bila pri rojstvu
zelo drobna, imela sem komaj dva kilograma in pol. Je
pomešala datume in je zanosila kasneje, kot je sprva mislila? Z drugim, kot je mislila? 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 plenico (razrezano rjuho), kajti
nisem zadrževala vode. Komaj kaj sem govorila, nikoli

Za vas izbira Katja Dolenc
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 kruhu in o rdečih jabolkih. Moja
'postelja' je bila nekaj posebnega: zvečer so porinili 'štokarle' h 'kulmkišti', nanjo
položili staro, smrdečo odejo, pokrili pa so me s plaščem. 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, gumijaste škornje. Spominjam se,
da sta se z gospo, pri katerih
sem živela, hudo sporekli zaradi denarja. Mama ji je bila
še nekaj dolžna, za povrh pa
me je želela odpeljati s seboj.
Moje skromno imetje je stlačila kar v 'taško', me zagrabila za roko in sva šli. V Šiško sva se odpeljali s trolejbusom, 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 kuhinji, v katero sva stopili, je
stala košarica, v kateri je ležal dojenček in se na ves glas
drl. Vzela ga je k prsim in podojila.
Česa podobnega še nisem
nikoli videla, zato sem buljila 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)

Čokoladni rjavčki z lešniki in
kokosova rulada
Erika Jesenko

Ljubitelji čokolade ali kokosa. Oboji boste prišli na
račun.
Za pripravo čokoladnih
rjavčkov (brownijev) z lešniki potrebujemo: 250 g temne 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 nekoliko ohladimo. Skupaj zmešamo moko, kakav, sladkor, cimet in lešnike. V čokoladno
maso prilijemo rum in nato
vanjo postopoma vmešamo
mešanico moke. Nazadnje

dodamo še jajca. Pripravljeno zmes vlijemo v namaščen pekač in pečemo v pečici, segreti na 180 °C, od 20
do 25 minut. Rjavčkov ne pečemo predolgo. Ko zobotrebec zapičimo v biskvit, mora
na njem ostati malo sledi biskvita. Pečene rjavčke oz.

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 vmešamo 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 sesekljanih 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 različnimi modelčki izrežemo kekse, jih posujemo s preostalim
krokantom in pečemo na 180 °C od 8–10 minut. Pečene damo
na režo, da se ohladijo.

Lahke

brownije nekoliko ohladimo
ter jih okrasimo s stopljeno
belo čokolado in sesekljanimi lešniki.
Za pripravo kokosove rulade s slivovo marmelado
potrebujemo: za testo: 5 jajc,
150 g kokosove moke, 100
g moke, 100 g sladkorja, 1

jedi

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 rumenjake ločimo. Beljake
stepemo do polovice, jim

dodamo sladkor ter stepemo do konca, da dobimo čvrst sneg. V beljakovo
zmes vmešamo rumenjake
in nato še mešanico moke.
Zmes za biskvit prelijemo
na pekač, prekrit s peki papirjem. Pekač damo v pečico, ogreto na 180 °C, za od
10 do 15 minut. Pečen biskvit 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. Ohlajen biskvit razvijemo in namočimo s sokom iz kompota. Po vrhu premažemo
z marmelado in zavijemo v
rulado.

KAŽIPOT, ZANIMIVOSTI
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Voščilnice za starostnike

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljk a do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

V Bitnjah pisale praznične voščilnice za varovance v domovih starostnikov.

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

Igor Kavčič
Kranj – Članice Študijskega krožka KUD Bitnje so
novo ustvarjalno sezono začele optimistično. Somentorici Mateja Arhar in Tatjana Muraja Oblak sta nameravali razpisati več različnih delavnic, a jim je srečanja preprečila epidemija. A
v krožku pridno ustvarjajo –
čeprav se pomenkujejo le po
elektronski pošti in se kdaj
pa kdaj vidijo s pomočjo video klica.
Pridružile so se tudi projektu Mala pozornost za veliko veselje. Za ljudi, ki bivajo
v domovih in centrih za starejše po Sloveniji, so prispevale ročno izdelane voščilnice. Akcijo je sprožila srčna in
predana Ana Petrič, direktorica DEOS Centra Notranje
Gorice, ki že 15 let dela s starostniki in je za svoje delo

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
Voščilnice za akcijo Mala pozornost za veliko veselje
nedavno od predsednika države Boruta Pahorja prejela jabolko navdiha. Cilj akcije je, da cela Slovenija zbere
21 tisoč prazničnih voščilnic
za vse ljudi, ki bivajo po domovih. Prejemniki, ki so sedaj lahko zelo osamljeni, saj
nimajo obiskov, bodo veseli

voščilnice ter lepih želja in
pozitivnih misli, napisanih
ročno in čitljivo.
Kot je povedala mentorica Arharjeva, še ne vedo,
kako bo z njihovimi srečanji v prihodnje, saj tudi skupaj želijo ustvariti še veliko lepih izdelkov. Zdaj pa

V petek praznična tržnica tudi v Mavčičah
Stražišče, Mavčiče – Po petkovi Stražiški tržnici bo ta mesec
izjemoma že v petek potekala tudi lokalna eko in konvencionalna 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 Krajevna skupnost Mavčiče, Športno društvo Mavčiče, Prostovoljno 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.

www.gorenjskiglas.si

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.

je pomembno, da pripomorejo k izboljšanju skupnega
zdravja Slovenije, upajo pa,
da se stanje kmalu umiri, da
bomo kmalu spet zdravi ter
se bomo lahko svobodno gibali in družili. To so tudi njihove največje želje za prihajajoče leto 2021.

Ker se muzeji zavedajo svoje vloge pri ohranjanju predmetov, dokumentiranju … in je njihovo poslanstvo predstavljati
dediščino javnosti, Gornjesavski muzej Jesenice vabi na kanal muzeja na Youtubu k reševanju kviza na temo »Ali poznate 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.

Prodajni svetovalec, m/ž (Škofja Loka)
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: prodajanje in svetovanje kupcem, 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.

MojeDelo.com
STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 51 35 700
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com
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 opravil. Trummer kadrovska agencija, d. o. o., Loška ulica 13, 2000 Maribor. Prijave zbiramo 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 prodiranja na tuje trge. Za našo stranko, vodilnega proizvajalca delov za avtomobilsko industrijo, iščemo sodelavce na delovnem mestu CNC-operater. NAZA, d. o. o.,
Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica. Prijave zbiramo do 21. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Proizvodni delavec, m/ž (Kranj)
Zaposlimo več proizvodnih delavcev za različna dela v procesu pakiranja krofov (pobirali boste krofe s pakirne linije, pripravljali in zlagali embalažo, etiketirali, pripravljali
pakirane izdelke za skladiščenje) ali izdelave sendvičev (pripravljali boste surovine, izdelovali 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 hladilnih 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, Hrvaška 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.

Strokovni sodelavec za kontroling, m/ž (Železniki)
Zahteve: VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri, najmanj 3 leta ustreznih delovnih 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. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Tehnolog pri projektih – Stiskalnice, m/ž (Lipnica/Brnik)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: pričakujemo VI.–VII. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, sposobnost samostojnega tehničnega presojanja in odločanja, aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemškega, odlično poznavanje MS paketa, zaželeno poznavanje SAP-a. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 30. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Organizator optimalne proizvodnje, m/ž (Kranj)
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: vodenje prenosa in sprememb oskrbe/dobave v interakciji s taktiko planiranja, vodenje in prenos sprememb v oskrbi s potrebnimi funkcijami v izvajanju in razvoj novih izdelkov in njihova uvedba, planiranje aktivnosti, ki se izvajajo neposredno v orodju PPDS, zagotavljanje
ustrezne povezave med taktičnim planiranjem in sistemom izvajanja ... Goodyear 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 strojne, metalurške ali druge izobrazbe tehnične smeri, zaželene izkušnje z delom v proizvodnji … 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-pihalnem, ekstruzijsko-pihalnem in brizgalnem stroju. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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.

7

,90

+ po

EUR

št ni n a

Torek
15. 12.

Sreda
16. 12.

Četrtek
17. 12.

Petek
18. 12.

Sobota
19. 12.

vzhod

zahod

15. 12.

tor.

Kristina

7.37

16.17

16. 12.

sre.

Albina

7.38

16.17

–3/3 °C

-2/5 °C

0/5 °C

–1/5 °C

0/6 °C

17. 12.

čet.

Lazar

7.39

16.17

Nedelja
20. 12.

Ponedeljek
21. 12.

Torek
22. 12.

Sreda
23. 12.

Četrtek
24. 12.

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

1/6 °C

1/5 °C

–3/4 °C

–3/5 °C

–2/4 °C

MALI OGLASI, ZAHVALE

Gorenjski glas
torek, 15. decembra 2020

Udeležencev še celo več
Urša Peternel
Jesenice – Tudi na Ljudski
univerzi Jesenice so vse aktivnosti preselili na splet, in
kot opažajo, udeležencev to
ni odvrnilo, nasprotno, njihovo število se je celo povečalo. »Prednost izobraževanja na daljavo je ta, da
ga udeleženci spremljajo
iz domačega naslanjača, da
prihranijo čas za pot. Glede
na to, da je veliko udeležencev naših aktivnosti na daljavo starejših, smo zelo veseli, da so premagali strah
pred uporabo novih medijev
in v velikem številu spremljajo predavanja,« pravijo.

Na splet se je preselilo tudi
delo študijskega krožka Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti. Udeleženci so tokrat obujali zanimive spomine na osamosvajanje Slovenije in ta mesec bo izšla nova knjižica z
zbranimi spomini in osebnimi zgodbami. Edina dejavnost, ki je v tem času po
navodilih ministrstva začasno ustavljena, pa je program Socialna aktivacija. A
ker so udeleženke priseljenke, 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.

KNJIGE,
PUBLIKACIJE

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

PRODAM

 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

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

EZOTERIKA, knjige spoznanj iz mističnih preizkušenj avtorja, nove, za iskalce 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
NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM
STANOVANJE na Gorenjskem, sem
resen kupec, tel.: 0740/164-924
20002794

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

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

KMETIJSKI STROJI
PREVOZNI bazen za mleko (plevnik)
600 l, odlično ohranjen, tel.: 031/519998
20002788
KUPIM

HIŠE
NAJAMEM

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

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

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

20002792

MOTORNA VOZILA
KARAMBOLIRANA
VOZILA

10
EUR

PRIDELKI

NUDIM

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

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

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

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 nesnice in po naročilu 1 dan stare piščance. Trgovina Domačija, Janez Peternel, s.p., Globoko 2a, Radovljica, tel.:
051/604-524		

20002717

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

20002694

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

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

KUPIM

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.

PRODAM

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

20002783

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.

STORITVE

20002789

20002795

224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

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

Nagrajenci križanke OBI, d. o. o., KRANJ, ki je bila objavljena
v Gorenjskem glasu 1. 12. 2020, so: ZORICA GARTNAR iz Bohinjske Bistrice, ANTONIJA NASTRAN iz Selc in VINKO ZADRAŽNIK z Visokega pri Kranju. Nagrajenci praktične nagrade prevzamejo v trgovini OBI, Savski otok, Kranj. Čestitamo!
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malioglasi@g-glas.si

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

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

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

GRADBENI
MATERIAL
KURIVO
PRODAM
BUKOVA drva, tel.: 031/446-519		
20002793

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

www.gorenjskiglas.si

20002774

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.

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
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STANOVANJSKA
OPREMA
GOSPODINJSKI
APARATI

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.

PRODAM
PRENOSNO zibro peč na petrolej in steklokeramični štedilnik, tel.:
041/333-524

Njegova žena Hedvika, Tina in Rok z družinama

20002787

LOTO
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

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
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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.
Aleš Senožetnik
Kranjska Gora, Krvavec –
V četrtek so v RTC Žičnice
Kranjska Gora zagnali vlečnico Mojca 1, v petek pa še
sedežnico Kekec in tako prvi
začeli letošnjo smučarsko sezono, ki so jo dolgo odlagali
epidemija covida-19 in z njo
povezani omejitveni ukrepi.
Kot nam je povedal Blaž Veber, direktor Turizma Kranjska Gora, je bil konec tedna
glede vremenskih pogojev
zelo dober, žal pa je bil zaradi
omejitvenih ukrepov »povsem neizkoriščen«. Kot pravi, za Kranjsko Goro kot turistično destinacijo možnost
zagona žičniških naprav ob
vseh omejitvenih ukrepih ne
omogoča rentabilnega poslovanja in z vidika varnosti pred širjenjem okužb celo
predstavlja problem. Sogovornik meni, da na takšen
način kot minuli konec tedna
nima smisla delovati.
Vlada je v nedeljo zvečer
sicer sprejela omilitvene ukrepe, ki med drugim od danes dovoljujejo prehajanje
občin ob uporabi aplikacije
#OstaniZdrav, sprostila je
tudi javni prevoz. S podrobnostmi Blaž Veber v včeraj
dopoldan še ni bil seznanjen, meni pa, da bo omilitev ukrepov pozitivno vplivala na obisk smučarjev. »Želimo si le, da bi tudi obiskovalci nadalje striktno upoštevali ukrepe in priporočila, kar je bistveno za izboljšanje trenutne zdravstvene
situacije. Le boljša epidemiološka slika pa bo omogočila
zagon v polnem smislu, kar
je edino, kar nam bo omogočilo normalno delo in življenje,« je sklenil direktor Turizma Kranjska Gora.

Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka, Naklo, Kranjska Gora – V dvanajstih slovenskih občinah še do konca tedna poteka akcija zbiranja odpadnega papirja za socialno šibke družine iz vse
Slovenije. Na Gorenjskem
so se akciji, ki poteka pod
okriljem Life Learning Academije in desetih prostovoljk in prostovoljcev, odzvali v Škofji Loki, Naklem
in Kranjski Gori.
Zbrana sredstva bodo namenjena ZPM Moste - Polje, ki že 67 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. Kot nepridobitna

in humanitarna organizacija deluje v javno korist in
nudi finančno, materialno
ter psihosocialno, svetovalno in pravno pomoč za podporo družinam. Kljub neštetim izkušnjam in nenehnim
prizadevanjem se znajdejo v
situaciji, ko družinam ali posameznikom, ki potrebujejo
pomoč, te ne morejo ponuditi v takšni meri, ki bi jo družina ali posameznik potrebovala. Najbolj pogrešana živila
so tista, ki so namenjena otrokom s posebno dietno prehrano, na katerih bo v akciji
poseben poudarek. Za odkup
papirja in dostavo zabojnikov
na različne lokacije je akcijo
podprlo podjetje Dinos.

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.

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

... in na Krvavcu / Foto: RTC Krvavec
Podobno kot v Kranjski
Gori so tudi na Krvavcu v
minulih dneh pričakali prve
smučarje, pa čeprav je bilo
smučišče dostopno le občanom Cerkelj. V soboto so
namreč zagnali žičniške naprave Vrh Krvavca, Tiha dolina, vlečnica Luža in otroški
trak Gospinca. Zaradi omejitve je mirovala kabinska
žičnica, tako da so se morali

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.

smučarji z lastnim prevozom pripeljati do planine Jezerca oziroma zgornje postaje žičnice. Kot nam je povedala 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 smučišč. »Za nas je velik plus, da
je znova dovoljen javni prevoz, kar pomeni tudi uporabo kabinske žičnice, in da je
delno sproščeno tudi prehajanje med občinami, zaradi
česar se v prihodnjih dneh
nadejamo tudi boljšega obiska,« dodajajo na RTC Krvavec, kjer si tako kot v Kranjski Gori želijo, da bi obiskovalci dosledno upoštevali
predpisane ukrepe. Kabinska žičnica bo začela obratovati že danes.
Odprtje smučišča so za
konec tega tedna napovedali
tudi na Zatrniku. Obratovale bodo tri proge, namenjene otrokom in začetnikom,
odprli pa bodo tudi sankaško progo. Ob odprtju smučišča v soboto in nedeljo bo
smučanje za predšolske in
osnovnošolske otroke iz Gorij brezplačno. Že od minule
sobote pa je odprta tudi dva
kilometra dolga proga za tek
na smučeh, uporaba pa je za
zdaj brezplačna.
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Direktorja še niso izbrali
Danica Zavrl Žlebir
Preddvor – Minuli teden je zasedal svet zavoda Doma starejših občanov Preddvor, ki naj bi po
končanem razpisu za direktorja doma izmed prijavljenih kandidatov izbral
najprimernejšega. Kot sporoča predsednica sveta zavoda Lidija Kos, tokrat svet

ni izbral direktorja/direktorice doma. »Svetniki smo si
bili enotni, da bi bila trenutno še ena sprememba za
dom preobremenitev. Vodenje doma je trenutno zagotovljeno s strani v. d. direktorice Sonje Resman, v
primernem času pa bo sledil nov razpis za delovno
mesto direktorja/direktorice,« je povedala Kosova.

Park Arboretum je znova odprt
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Napis na vratih picerije Pr' Malarju / Foto: Marjan Baričič
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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.

