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Med prazniki obiski tudi med regijami
Vlada je sprejela sedmi protikoronski paket. Omejitev gibanja na občine in
regije za božič in novo leto ne bo veljala. Učenci prve triade se v šole vračajo
4. januarja, matura bo, a z nekaj posebnostmi.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Krivulja obolelih za covidom-19 v zadnjih
dneh upada, Po zadnjih podatkih je bilo sicer v nedeljo opravljenih 1446 testov,
pozitivnih primerov je bilo
395. Potem ko je ob koncu tedna število hospitaliziranih padlo pod 1200,
se je znova povzpelo na
1214. Število umrlih s covidom-19 je v nedeljo znašalo 39. Skrbi tudi pojav novega seva virusa v Veliki Britaniji in še nekaterih državah,
zaradi česar tudi slovenske
oblasti pripravljajo dodatne

ukrepe pri prehajanju državnih meja.
Kot je včeraj pojasnila
Marija Magajne z ministrstva za zdravje, se množično testiranje s hitrimi testi
začenja danes v Ljubljani
in predvidoma tudi drugih
mestnih občinah po državi.
V prihodnjih dneh pa bo testiranje mogoče še v nekaterih večjih krajih. Testiranje
bo prostovoljno in se nanj ne
bo treba predhodno naročiti.
Medtem je Evropska unija
in z njo Slovenija v pričakovanju začetka cepljenja. Prvo
cepivo BioNTecha in Pfei
zerja naj bi bilo odobreno že

včeraj (do zaključka redakcije potrditve še ni bilo). Prvi
odmerki naj bi v Slovenijo
prispeli predvidoma konec
tedna.
Vlada je na sobotni seji na
Brdu pri Kranju potrdila se
dmi protikoronski paket, ki
bo tako v teh dneh v obravnavi
v državnem zboru. Kot je na
sobotni novinarski konferenci povedal finančni minister
Andrej Šircelj, v svežnju glavno pozornost namenjajo socialnim vprašanjem državljanov, predvsem najšibkejšim
skupinam, ki jim je namenila solidarnostne dodatke.
42. stran

Učenci prve triade se bodo v šolske klopi predvidoma vrnili 4. januarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Glas ljudstva za samostojno državo
Jutri, 23. decembra, bo minilo trideset let od plebiscita, na katerem so se volivci odločili, naj Slovenija
postane samostojna in neodvisna država. Rezultate plebiscita so razglasili tri dni pozneje, 26. decembra,
in na ta dan vsako leto praznujemo državni praznik.
Danica Zavrl Žlebir
Kranj – Na usodni dan, 23.
decembra 1990, je na plebiscitarno vprašanje, ali
naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, od 93,2 odstotka udeleženih volivcev okoli 95
odstotkov odgovorilo pritrdilno, kar je 88,5 odstotka
vseh volivcev. Na uradne rezultate plebiscita je bilo treba počakati do 26. decembra, ko je v skupščini potekala slovesna razglasitev,
na kateri je javnosti sporočil končne rezultate predsednik skupščine dr. France
Bučar. V spomin na ta dogodek 26. decembra zdaj

Na glasovnicah je petindevetdeset odstotkov udeleženih na
plebiscitu na vprašanje »Ali naj republika Slovenija postane
samostojna in neodvisna država?« obkrožilo DA. / Foto: Arhiv RS

praznujemo dan samostojnosti in enotnosti.
Triindvajseti december pa
je tudi ključni datum za postavitev temeljev parlamentarne ureditve države. Na ta
dan leta 1991 je bila namreč
sprejeta nova ustava. Leto
dni pozneje, 23. decembra
1992, pa je bil po prvih parlamentarnih volitvah v samostojni Sloveniji konstituiran
državni zbor. Po prvih demokratičnih volitvah v letu
1990 je namreč delovala še
skupščina s tremi zbori.
Do plebiscita je privedel
niz zgodovinskih dogodkov.
V letu 1989 se je zamajal takratni svetovni red.
46. stran

Imenitni nastopi
naših športnikov
Gorenjski športniki so na tekmah svetovnega
pokala navdušili s kar petimi uvrstitvami na
zmagovalni oder.
Vilma Stanovnik
Kranj – Deskar Žan Košir,
smučarska skakalca Nika
Križnar in Anže Lanišek ter

Priloga:

smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc so
dosegli nove odlične uvrstitve.
13. stran

loški glas

Naslednja številka Gorenjskega glasa
bo zaradi praznika izšla dan prej kot običajno,
torej že v četrtek, 24. decembra.

Aktualne novice o koronavirusu na
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Gramoznico kupilo
podjetje Ažman

Novo upanje za
prenovo Hotela Brdo

Občina glede doma za
starejše še ni obupala

Zatrnik obiskali
prvi smučarji

Več kot milijon evrov vredno
zemljišče je Občina Radovljica na
javni dražbi prodala podjetju Ažman iz Lesc, ki nekaj manj kot
šest hektarov površine potrebuje
zaradi širitve, deponije in sinergije na področju gradbeništva.

Za Hotel Brdo se je le pokazala
priložnost, da bi bil prenovljen do
sredine prihodnjega leta. Na novi
razpis so dobili štiri ponudbe.
Podjetje Makro 5 gradnje ponuja
prenovo za 11,5 milijona evrov in
rok za izvedbo 130 dni.

Čeprav je investitor v dom starejših v Železnikih predlagal prekinitev koncesije, na občini še iščejo
možnosti, ki bi omogočile uresničitev projekta na predvideni lokaciji. O tem je razpravljal tudi občinski svet.

Minulo soboto so odprli smučišče
na Zatrniku, kjer si smučarji v primeru, da jim bo narava naklonjena in bodo ukrepi dovoljevali, lahko obetajo tri mesece smuke in
drugih zimskih radosti.

Danes in jutri bo pretežno oblačno. V četrtek bo
oblačno, začelo bo deževati. V noči na petek se bo
meja sneženja spuščala.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Božični večer v živo na TV SLO 1

Zgodbe, ki jih piše samota
Čarobni december
Najlepši mesec v letu smo vsi težko pričakovali. Vsa leta doslej
je bil december res čaroben, v soju lučk, druženja, ljubečih
objemov in poljubov. Leta 2020 pa nas je koronavirus vsega
tega oropal in nas zaznamoval. To je za nas obdobje neugodja.
Družine so že več kot dva meseca izolirane od svojih dragih
staršev, starih staršev in prijateljev.
Sprašujem se, kam bo to pripeljalo. Kljub distanci in osamitvi
se še vedno spopadamo z velikim številom obolelih in na
žalost tudi s smrtnimi žrtvami. Grozovito je, da se od svojca
niti ne moreš posloviti na dostojen način, nisi v njegovi bližini,
ko odhaja, ga ne moreš prijeti za roko, mu nameniti besede,
da ga imaš rad ... Vse to žalostno dogajanje nas bo v veliki
večini pripeljalo do psihičnih bolezni in krog vsega slabega se
bo nadaljeval. Z veliko željo, da bi bilo leto 2021 boljše, vsem
ljudem želim zdravja in upanja! Tudi celotni ekipi Gorenjskega
glasa želim vesele božične praznike in srečno novo leto.

Na tak način to samotno obdobje epidemije doživlja Marija
Golob. Spomnila nas je, kako prijetno in sproščeno vzdušje
je bilo decembra lani v primerjavi z letošnjim, ko se je celo
Božiček moral naučiti darila kupiti na spletu. Mogoče je videti
enostavno na papir izliti svoje misli in občutke, vendar ni
tako lahko. Poskusite jih zapisati tudi vi in nam jih pošljite na
naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali po
e-pošti na: koticek@g-glas.si. Sebi boste olajšali dušo, drugim
pa polepšali dan. Pogum velja!

Darilo

izžrebanemu naročniku časopisa

www.gorenjskiglas.si

Med prazniki obiski tudi
med regijami
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Foto: Ana Gregorič

Na prvem programu Televizije
Slovenija bodo gledalce in gledalke letos prvič skozi božični večer
pospremili s programom v živo.
Takoj po koncu osrednje informativne oddaje Dnevnik v četrtek, 24.
decembra 2020, ob 20. uri vas bo v
miren in vesel božični večer za vso
družino in vse generacije z navdihujočimi pogovori z gosti popeljala voditeljica Bernarda Žarn. Ob 21.
uri bo na sporedu družinski film,
nato pa se bo program nadaljeval
v duhu najlepših božičnih pesmi,
ki jih bodo zapeli Helena Blagne,
Nuška Drašček, Matjaž Robavs,
Maja Keuc, BQL in številni drugi
priznani glasbeniki.
RTV Slovenija podarja enemu
naročniku Gorenjskega glasa set
za ustvarjanje za otroke. V žrebu
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Katera
božična pesem vam je najljubša?
Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 31. decembra 2020,
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na
koticek@g-glas.si.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020
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Knjigo prejme MARINKA LOMBAR iz Preddvora.

Zakon podobno kot v
prvem valu uvaja izredni
dodatek za upokojence.
Tisti s pokojnino, nižjo od
510 evrov, bodo prejeli 300
evrov dodatka, upokojenci s pokojnino do 612 evrov
bodo prejeli 230 evrov dodatka, tisti s pokojnino do
714 evrov pa se lahko nadejajo 130 evrov dodatka.
Prav tako bodo vsi zaposleni s plačo, manjšo od dveh
minimalnih, prejeli dvesto evrov dodatka, ki ga bodo
izplačali delodajalci, tem pa
bo denar na podlagi zahtevka vrnila finančna uprava.
Dodatek naj bi bil izplačan z
januarsko plačo.
Na podlagi prijave na Fursu bodo dodatek v višini 150
evrov prejeli tudi študenti.
Starši, ki spadajo v dohodkovne razrede od prvega do
petega, bodo prejeli petdeset evrov dodatka na otroka, starši s tremi otroki bodo
dobili sto evrov dodatka, tisti, ki imajo štiri ali več otrok,
pa dvesto evrov. Starši novorojenčkov bodo prejeli enkratni dodatek petsto evrov.
Kot je še dejal minister za
finance, bodo do solidarnostnega dodatka upravičeni
tudi nosilci in člani kmetij,
starejši od 65 let, ki hkrati
niso prejeli dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki lani niso presegli 591,20 evra na mesec.
Vsi bodo upravičeni enkratnega dodatka v višini 150
evrov.
Država bo plačala temeljne dohodke verskim uslužbencem, in sicer v višini sedemsto evrov, krila jim bo
tudi prispevke.
Zaposlenim v bolnišnicah, domovih za upokojene in zdravstvenem varstvu
se bo urna postavka zvišala
za trideset odstotkov osnovne plače, tistim, ki delajo v
rizičnih pogojih, pa bodo
urno postavko zvišali za 65
odstotkov osnovne plače.
Prav tako bo država krila
fiksne stroške podjetjem, ki
jih je epidemija najbolj prizadela. Kot je dejal minister,
bodo lahko dobila posebne kredite SID banke in javnega sklada za podjetništvo
z delnim jamstvom države. Predvideno je tudi nadomestilo stroškov za izvajalce
prevozov.
Čeprav se je v predlogu
svežnja omenjala tudi zamrznitev minimalne plače,
pa po besedah finančnega
ministra v zdajšnji, s strani vlade potrjeni različici, te
določbe ni.

Prehajanje občinskih in regijskih meja bo za obiskovanje bližnjih dovoljeno med božičnimi,
in če bo epidemiološka slika ugodna, tudi med novoletnimi prazniki. / Foto: Gorazd Kavčič
Po oceni ministra Širclja
je sedmi protikoronski paket
težak 550 milijonov evrov.

Sprostitev omejitev za
božič in novo leto
Vlada je sprejela načrt
ukrepov, ki bodo veljali
med prihajajočimi prazniki. Tako v času božiča in v
primeru ugodne epidemiološke slike tudi novega leta
prihaja do nekaterih omilitev glede prehajanja občinskih in regijskih meja. Od
24. decembra od 12. ure do
25. decembra do 20. ure in
od 31. decembra od 12. ure
in do prvega januarja do 20.
ure bo predvidoma dovoljeno prehajanje meja za obiske pri najbližjih, pri čemer bo dovoljeno druženje
z osebami iz največ dveh
gospodinjstev, število odraslih, ki se bodo lahko družili na zasebnih površinah, ne
bo smelo biti višje od šest,
pri čemer so otroci do 15.
leta iz omejitve izvzeti. Po
obisku je priporočljiva samoizolacija. Tak načrt sproščanja pa bo veljal le pod pogojem, da se bodo razmere
glede epidemije v državi še
naprej izboljševale.
Tudi med prazniki pa bo
še vedno treba upoštevati
prepoved gibanja v nočnem
času, torej med 21. in 6. uro.
Še vedno bo v veljavi tudi
prepoved zbiranja na javnih površinah, tako bo tudi
na silvestrovo, veljala bo tudi
prepoved prodaje in uporabe pirotehnike in izvajanja
ognjemetov.

Znova se bodo zaprle
nekatere trgovine
Vlada je izdala tudi poziv
zasebnemu gospodarskemu sektorju, naj med prazniki, če je le mogoče, organizira kolektivne dopuste
ali delo od doma. Organi

državne uprave bodo med
24. decembrom in 4. januarjem opravljali le najnujnejše
aktivnosti.
V tem času načrtuje tudi
zaprtje vseh storitvenih dejavnosti, kjer se ni moč izogniti tesnim telesnim stikom, veljala bo tudi prepoved ponujanja in prodaje
blaga in storitev neposredno potrošnikom. Oba ukrepa se lahko v primeru, da
se epidemiološka situacija
ne bo izboljševala, podaljša do 10. januarja. Med izjemami bodo sicer prodajalne, ki prodajajo živila, blago
za osebno nego in čiščenje,
vključno s prodajo kmetijskih pridelkov, lekarne, prodajalne z medicinskimi in
ortopedskimi pripomočki,
kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta, dostavne službe, dimnikarske storitve z
omejitvami, individualne
nezdravstvene svetovalne in
terapevtske storitve, osebni
prevzemi blaga in hrane ter
nekatere druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
Do vključno jutri pa torej
ostajajo odprte tudi druge
dejavnosti in nekatere storitve, med katerimi je od sobote tudi nepremičninsko posredovanje.

Šole se odpirajo po
novem letu, matura bo
Kot je na petkovi popoldanski novinarski konferenci povedala ministrica
za šolstvo dr. Simona Kustec, bodo po novem letu začeli postopno odpiranje šol
in vrtcev. Četrtega januarja
se tako v osnovne šole vračajo učenci prve triade kot
tudi učenci v šole za otroke
s posebnimi potrebami, za
vse otroke se odpirajo tudi
vrtci. »Temu bodo potem

najhitreje, ko bo mogoče,
sledilo še vračanje učencev
preostalih razredov osnovnih šol in prioritetno vračanje dijakov zaključnih letnikov srednjega in poklicnega izobraževanja,« je še dejala ministrica. Kot je dejal
vladni govorec Jelko Kacin,
pa po novem letu načrtujejo
tudi testiranje vseh učiteljev
s hitrimi testi.
Tudi matura v letošnjem
šolskem letu bo, vendar so
na ministrstvu pripravili izvedbene prilagoditve. Na
Državni komisiji za poklicno izobraževanje in Državni komisiji za splošno maturo ugotavljajo, da bodo imeli kandidati zaradi izrednih
razmer slabše pogoje za pripravo na maturo zaradi zaprtja šol v prejšnjem in tem
šolskem letu, neizvedenega
pouka in šolanja na daljavo.

Verski obredi z
omejitvami
Od sobote so znova dovoljeni verski obredi, a pod pogojem, da se zagotovi minimalni stik med udeleženci, redno prezračevanje, nošenje mask in razkuževanje rok. Število oseb mora
biti omejeno tako, da se lahko zagotovi trideset kvadratnih metrov na posameznega udeleženca, razen če gre
za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Ljubljanski nadškof in
metropolit Stanislav Zore je
sicer duhovnikom ljubljanske nadškofije zaradi še vedno razmeroma slabe epidemiološke slike in dejstva, da
je ob praznikih obisk pri mašah razmeroma velik, svetoval, da nimajo bogoslužij z
verniki na predbožični večer, božič in na nedelje. Tako
kot doslej bodo organizirani
prenosi maš v medijih in na
spletu.
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Tudi spomladi bo težko
Po lanskem rekordnem letu za slovensko gospodarstvo se mnoga podjetja ukvarjajo z vprašanjem,
kako preživeti. Ne le zima, tudi pomlad bo težka, opozarja Gospodarska zbornica Slovenije.

Ljubljana – Leto 2019 je bilo
za slovensko gospodarstvo
najuspešnejše v zgodovini,
zdaj pa se mnogi podjetniki
sprašujejo, kako preživeti,
je generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Sonja Šmuc poudarila v četrtek na 9. Vrhu malega gospodarstva, na katerem so se posvetili predvsem
vplivu krize zaradi epidemije covida-19 na malo gospodarstvo. »Epidemija bo malemu gospodarstvu odnesla
1,8 milijarde evrov dodane
vrednosti. Po težki zimi se
napoveduje še ena težka pomlad. Vendar pa prihaja poletje … Zato zdržimo, ker bo
bolje,« je tudi dejala.
Epidemija covida-19 je
malo gospodarstvo z okoli
120 tisoč subjektov, ki so v
letu 2019 predstavljali polovico prihodkov v zasebnem
sektorju, 60 odstotkov dodane vrednosti in 70 odstotkov zaposlenih, prizadelo
huje kot velike gospodarske
družbe, je na vrhu malega
gospodarstva povedal glavni ekonomist pri Analitiki
GZS Bojan Ivanc. Za letos
pričakuje 14-odstotno znižanje prodaje in 12-odstotno
znižanje dodane vrednosti v
malem gospodarstvu, a že v
naslednjem letu predvideva
odboj poslovanja, ker ne pričakuje ponovitve podobnih
zajezitvenih ukrepov, kot so
bili spomladi 2020.
Andrej Brvar, direktor Infocentra GZS, je predstavil rezultate novembrske

Foto: posnetek zaslona

Simon Šubic

Direktor Pravne službe GZS Marko Djinović je opozoril,
da je sledenje obsežni interventni zakonodaji za mala in
srednje velika podjetja zelo zapletena naloga.
ankete o vplivu covida-19 na
slovensko gospodarstvo, v
kateri je sodelovalo 488 podjetij. Več kot 80 odstotkov
sodelujočih podjetij je bilo
iz segmenta mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij.
Anketa je pokazala, da bodo
podjetja v 2020 v povprečju beležila za 20,5 odstotka nižje prihodke kot v letu
2019. Največji padec pričakujejo ravno majhna podjetja v storitvenih dejavnostih,
ki so navedla medletni padec prihodkov za 29 odstotkov. Podjetja napovedujejo
zmanjšanje števila zaposlenih za devet odstotkov, pri
mikro podjetjih pa je napovedan padec števila zaposlenih za 15 odstotkov. Kot najpomembnejše ukrepe za pomoč malemu gospodarstvu
so anketiranci izpostavili podaljšanje vseh ukrepov
pomoči do 30. junija 2021,
povrnitev povračila nadomestila plače delavcem na

začasnem čakanju na delo v
celoti ter povečanje povračila deleža fiksnih stroškov, je
povedal.
Direktor Pravne službe
GZS Marko Djinović je ob
tem opozoril, da je sledenje
dosedanji interventni zakonodaji, ki vsebuje obsežne
in prepletene predpise, za
mala in srednje velika podjetja zelo zapletena naloga. Za
mala podjetja je zato po njegovi oceni ključno, da sprejete ukrepe poznajo in jih
znajo kar najbolje uporabiti
v svojo korist, pri čemer jim
lahko z aktualnimi informacijami in strokovnimi nasveti pomaga tudi GZS.
Vrhu malega gospodarstva je isti dan sledil še 15.
Vrh slovenskega gospodarstva, na katerem so se pogovarjali predvsem o vprašanjih, kako Slovenija dohiteva Evropsko unijo in
kako uspešen je sedanji razvojni model Slovenije. Oba

Zdaj še prenos računov
Nova KBM načrtuje prenos računov nekdanje Abanke v sistem Nove KBM
med 31. decembrom in 4. januarjem.
Cveto Zaplotnik
Kranj – Prvega septembra
letos sta se Nova KBM in
Abanka formalno združili, združena banka se imenuje Nova KBM. Abanka je
z dnem pripojitve prenehala obstajati kot samostojna
pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice je prevzela Nova KBM.
Po pravni združitvi zdaj
poteka še operativna, to
je prenos računov strank
nekdanje Abanke v sistem
Nove KBM. Kot so sporočili iz Nove KBM, prenos računov načrtujejo od četrtka, 31. decembra, popoldne
do ponedeljka, 4. januarja,

popoldne. V času prenosa
računov bo opravljanje nekaterih storitev moteno oziroma ne bo na voljo, zato
strankam predlagajo, da
morebitne nujne posle opravijo pred 31. decembrom
oziroma jih prestavijo na čas
po 4. januarju. Stranke nekdanje Abanke bodo dobile nove številke računov pri
Novi KBM in nove debetne
kartice Nove KBM, pri elektronskem poslovanju bodo
prešle na spletno in mobilno banko Nove KBM, namesto nekdanje mobilne
denarnice Abadenarnice pa
bodo začele uporabljati novo
storitev mDenarnic@. Stanke nekdanje Abanke morajo

o novi številki računa obvestiti delodajalca in pravočasno prevzeti nove kartice, ki
so jih do sredine decembra
prejele po pošti.
Strankam združene banke bo od 4. januarja dalje
na voljo v Sloveniji poslovna mreža z več kot 90 poslovalnicami, okoli 400 bankomati in več kot 450 poštami, stranke bodo lahko poslovale v poslovalnicah nekdanje Abanke in obratno.
Od 1. januarja dalje bodo
zaradi zagotavljanja močne avtentikacije lahko potrjevale plačila spletnih nakupov s plačilnimi karticami le z uporabo mobilne denarnice mDenarnic@.

dogodka sta v duhu časa (in
letos prvič) potekala povsem virtualno. Udeleženci
so ugotavljali, da Slovenija s
sedanjim razvojnim modelom napreduje dokaj stabilno, vendar prepočasi, da bi
lahko uresničili svoje sanje.
Te so Slovenija 5.0, družba
trajnostnega razvoja, ki bo z
uporabo znanosti, umetne
inteligence, industrije 4.0
in inovativnosti zagotavljala delo, socialno varnost in
okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih
in s tem po razvitosti prodrla
v krog najuspešnejših držav
sveta. Za dosego cilja bo zato
potrebna nova razvojna paradigma, v okviru katere bo
osrednje mesto namenjeno
vlaganjem v razvoj in inovativnost, so poudarili na vrhu
gospodarstva.
Na vrhu je spregovoril
tudi premier Janez Janša in
povedal, da bi morala biti
povprečna rast BDP na zaposlenega za polovico višja od predvidene v nekdanji
strategiji razvoja Slovenije,
če bi hoteli ujeti povprečje
razvitosti EU do 2030 ali do
2050 dohiteti Avstrijo. Janša je poudaril, da je velik zaviralec razvoja pretirana birokracija, zato je Strateški
svet za debirokratizacijo že
pripravil sveženj predlogov
za poenostavitev postopkov,
ki bodo stimulativno vplivali na prihodnji razvoj. Zaradi doslej sprejetih ukrepov
se Slovenija nahaja v dobrem položaju za spopadanje
z negativnimi posledicami
epidemije, je še dejal.

Potekli bodo roki za
uveljavljanje ukrepov
Kranj – Iz finančne uprave
sporočajo, da bodo 31. decembra potekli roki za uveljavljanje nekaterih ukrepov za
blažitev posledic epidemije
covida-19 - roki za uveljavljanje mesečnega temeljnega
dohodka za obdobje oktober–december, za povračilo
izgubljenega dohodka zaradi
karantene in varstva otrok, za
povračilo fiksnih stroškov ter
za poenostavljen način odlaganja finančnih obveznosti.

Defibrilator v Bitnjah
Kranj – Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je
predal defibrilator poveljniku
Prostovoljnega gasilskega
društva Bitnje Petru Erženu,
saj je nova pridobitev v Bitnjah namenjena prvim posredovalcem PGD Bitnje. Gasilci
ga bodo namestili na zunanjo stran gasilskega doma.

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Smučišča v času
negotovosti

K

omentarji stanja v slovenskih
smučarskih
centrih, ki se vsakoletno
vrstijo v prvih hladnejših mesecih, poudarjajo dva ključna
problema: zastarelost mnogih
žičniških naprav, ki čakajo na
izdatno finančno injekcijo, ter
vse milejše zime, ki slovenskih
smučišč, ki so skoraj vsa v sredogorju, nič kaj velikodušno ne
zalagajo s snegom. Letos pa je
dodatno neznanko v enačbo
prispevala še epidemija covida-19 z omejitvenimi ukrepi.
Tudi ko je že padel prvi sneg,
žičničarji še niso vedeli, ali
sploh in na kakšen način bodo
naprave lahko zagnali. Za
razliko od nekaterih drugih
panog rezervnega načrta v tem
primeru ni, saj zime ni mogoče
prestaviti, je pred časom potarnala predsednica Združenja
slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič.
A nazadnje je vlada le omilila ukrepe in prejšnji teden
dovolila tudi uporabo zaprtih
žičniških naprav, smučarjem
pa z uporabo aplikacije #OstaniZdrav, vsaj za zdaj omogočila dostop do smučišč v regiji.
Kljub temu obeti za tokratno
smučarsko sezono niso spodbudni. Gorenjska smučarska
središča za zdaj ne morejo računati na goste iz drugih regij,
tudi tistih iz ljubljanske kotline, ki jim je denimo Krvavec
predstavljal skorajda domače
dvorišče. Tudi v primeru, da
se ukrepi v naslednjih dneh še

dodatno sprostijo, letos k nam
ne bo tujcev, kar se je gorskim
središčem precej poznalo tudi
v poletnem delu sezone, ko
je bila epidemiološka slika še
bistveno boljša. Najverjetneje
bodo odpadle še številne druge spremljevalne dejavnosti,
vključno z gostinsko ponudbo
in dogodki, ki so v prejšnjih sezonah privabljali goste. Epidemija covida-19, ki je v letu dni
popolnoma predrugačila svet,
močno vpliva tudi na smučarski turizem in tudi v tem primeru velja, da se je razmeram
vsaj za zdaj treba prilagoditi.
Žičničarji so se že v preteklih
letih, ko epidemije ni napovedoval niti najbolj črnogled
scenarij, spraševali, koliko časa
lahko brez mrzlih zim in z
zastarelimi napravami sploh
še delujejo. Enotni so si, da je
v razvoj turizma v gorskih
centrih treba vključiti vse zainteresirane, vključno z lokalnimi skupnostmi, na pomoč
so večkrat pozvali tudi državo.
Vlada je sicer v proračunu za
prihodnje leto zagotovila 1,7
milijona evrov sredstev za sofinanciranje obratovanja in
vzdrževanja žičniških naprav,
kar pa je po mnenju mnogih
bistveno premalo za reševanje
smučarskega turizma pri nas.
Njegova usoda tako ob številnih nerešenih izzivih ostaja
negotova, kot je negotova tudi
usoda mnogih drugih panog,
podjetij in posameznikov v teh
negotovih časih.
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Gramoznico kupil Ažman

Ob svetovnem dnevu
migrantov
Evropa potrebuje migracije in je od njih odvisna, če
želi ohraniti svoj razvoj in blaginjo državljanov, pou
darja tudi Slovenska karitas. A si premalo prizadeva,
da bi migrantom zagotovila dostojne in stabilne živ
ljenjske pogoje, socialno varnost in dostop do trga
dela. Če bi jih, bi ne le zadovoljila moralne vidike, am
pak bi koristila celotni družbi.

Več kot milijon evrov vredno zemljišče je Občina Radovljica na javni dražbi prodala podjetju Ažman,
d. o. o., iz Lesc, ki nekaj manj kot šest hektarov površine potrebuje zaradi širitve, deponije in sinergije
na področju gradbeništva.
Marjana Ahačič
Radovljica – Podjetje bo investiralo v nove poslovne
prostore zaradi širitve, deponije in sinergije na področju
gradbeništva v sodelovanju
z Betonarno Sava, kjer bo
zgrajen sodoben logistično-predelovalni obrat, so v odgovoru na vprašanje, čemu
bodo namenili na novo pridobljene površine, na kratko odgovorili v podjetju Ažman, d. o. o.
Župan Radovljice Ciril
Globočnik in direktor podjetja Ažman, d. o. o., Klemen Ažman sta pogodbo za
zemljišča na območju gramoznice Graben podpisala prejšnji teden. Kot so pojasnili na radovljiški občinski upravi, 5,75 hektara veliko zemljišče obsega že izkoriščeno in sanirano površino na območju gramoznice Graben. Na tem zemljišču je v preteklosti potekala
rudarska dejavnost pridobivanja gramoza za izdelavo betona, po zaključku izkopavanja pa je bilo zemljišče sanirano z zasipavanjem
in planiranjem. Po izvedeni
sanaciji se je krajši čas uporabljalo kot deponija hlodovine. Zaradi svoje velikosti

Prejšnji petek, 18. decembra, je bil svetovni dan migrantov. Na njihov položaj posebej v času pandemije covida-19 pa tudi na pomembno vlogo v družbah, v katere
se s svojim prihodom vključujejo, nas opozarja tudi Slovenska karitas.
Znotraj Evropske unije še posebej poudarjajo njihovo
vlogo kot vlogo delavcev v panogah, ki so temeljnega
pomena za delovanje družbe. »Živilske trgovine, javni
prevoz, oskrba na domu in zdravstvene storitve v času
epidemije delujejo naprej. Gre za sektorje, ki so se že pred
pandemijo spopadali s pomanjkanjem domače delovne
sile,« navajajo.

Vsak osmi prebivalec je migrant
Migracije, poudarjajo na Karitas, se tako kažejo kot ključne za ohranitev normalnega delovanja naših gospodarstev in družb. »Kljub temu se migranti običajno srečujejo z resnimi izzivi pri družbeno-gospodarskem vključevanju. Deloma zato, ker se še ne znajdejo na novem trgu
dela v državi gostiteljici, pa tudi zaradi strukturnih ovir,
kot so diskriminacija in administrativne ovire. Ta dejstva
veljajo tudi za Slovenijo, kjer je eden od osmih prebivalcev migrant, 85 odstotkov med njimi jih prihaja iz držav
Zahodnega Balkana. Predstavljajo 11 odstotkov vse delovno aktivne populacije v Sloveniji.«

Neizkoriščen potencial migrantov
Migranti bi lahko k evropskim družbam prispevali veliko
več, poudarjajo na Karitas. Ob tem navajajo, da podatki
Eurostata iz leta 2014 kažejo, da je že v Sloveniji več kot
12 odstotkov migrantov zaposlenih na nižjem delovnem
mestu glede na njihovo formalno raven izobrazbe, drugje v Evropi je ta odstotek še mnogo višji – v Avstriji na primer ena tretjina migrantov.

Posebej ogroženi so študenti
Mreža organizacij Karitas v Evropi se pri delu z migranti
zdaj srečuje z naraščajočim povpraševanjem po pomoči
v hrani in stanovanjih. Spopada se tudi z največjim povpraševanjem po pomoči s strani študentov migrantov, ki
so izgubili svoje honorarno delo, s katerim so zaslužili za
vsakodnevno preživetje. »Domačini imajo morda možnost, da zaprosijo za vladno socialno podporo, to pa za
migrante, ki nimajo stalnega bivališča v Sloveniji, ne velja,
zato se potrebe po pomoči vztrajno povečujejo.«

Nekaj manj kot šest hektarov veliko zemljišče ob Savi je od občine kupilo podjetje
Ažman, d. o. o.
in dostopnosti je primerno
za izvedbo večjih investicij,
ocenjujejo na občini.
Občina je sicer postopke
za prodajo vodila dalj časa,
vendar so bile doslej vse javne dražbe neuspešne. Izhodiščna cena za vsa zemljišča skupaj je na zadnji dražbi
znašala 919.825 evrov; tokrat sta na občino pravočasno
prispeli dve ponudbi za nakup celotnega kompleksa, so

še pojasnili na radovljiški občinski upravi. Najugodnejši
ponudnik je za nakup ponudil več od izklicnega zneska,
in sicer 1,2 milijona evrov.
Kot so še pojasnili, je bil del
kupnine že poravnan v obliki varščine, preostanek pa na
računu občine pričakujejo v
prvih dneh januarja.
Prodana zemljišča so v
območju, za katero je bil
sprejet občinski podrobni

prostorski načrt, občina pa
je na začetku tam načrtovala vzpostavitev lesnopredelovalnega centra, a ji na razpisu pred tremi leti za izvedbo ni uspelo pridobiti zasebnega partnerja. Zato je lani
začela postopke prodaje zemljišč, ki niso več pogojevali vzpostavitve lesnopredelovalnega centra, temveč omogočajo drugačne oblike dejavnosti.

Praznik na daljavo, a blizu srca
Šestnajstega decembra je bil praznik KS Dovje - Mojstrana in Osnovne šole 16. decembra Mojstrana.
Letošnja prireditev je bila posebna – posneta na domovih in predvajana na malih zaslonih.
Suzana P. Kovačič

OGLASNO SPOROČILO / SLOVENSKA KARITAS, KRISTANOVA ULICA 1, LJUBLJANA

Na svetu je
80 milijonov ljudi
brez varnega doma.
Gradimo skupni dom.
Bodimo ljudje
ljudem …

Projekt MIND sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo
za zunanje zadeve RS. Izražena mnenja ne predstavljajo
uradnih stališč EU in Vlade RS. Več na FB Skupni dom.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

Mojstrana – »Običajno se
v teh predprazničnih dneh
srečamo v šolski telovadnici in s prireditvijo počastimo krajevni praznik in dan
šole. V teh dneh je v šoli
vedno dišalo po piškotih,
cimetu in potici. V zraku se
je čutilo nemirno, a prijetno vzdušje, ker smo z vso
vnemo in zagretostjo pripravljali prireditev. Danes je
šola prazna in hladna, vendar si svoja srca ogrejemo
kar s pomočjo aplikacije Teams, kjer se vsakodnevno
srečujemo, učimo, spodbujamo, zato smo se odločili,
da kljub koronavirusu pripravimo prireditev in vam
nekaj otroškega vzdušja
kar preko ekranov, na daljavo prinesemo v domove,« je
sporočila Darja Pikon, ravnateljica Osnovne šole 16.
decembra Mojstrana, in
vsem skupaj zaželela predvsem zdravja in optimizma

v letu 2021, ki bo, o čemer je
prepričana, prineslo nove
in boljše čase.
Program za prireditev je
oblikovala in pripravila vezno besedilo prof. Petra Čebulj. Učenci so z besedo in
igranjem na glasbila nastopili vsak na svojem domu
in se posneli. V celoto, dolgo več kot štirideset minut,
je posnetke odličnih nastopov učencev tehnično uredil Matjaž Arih iz ATM TV.
Domači župan Janez
Hrovat je krajanom Krajevne skupnosti (KS) Dovje - Mojstrana in šoli čestital ob prazniku pa tudi
za uspeh, trud, za znanje
in ideje. Z željo, da se čim
prej rešimo iz objema koronakrize in da bi bil prihodnje leto ta praznik ponovno
bolj sproščen. Predsednik
Sveta KS Dovje - Mojstrana
Jože Dovžan je poleg pandemije, ki nam je preprečila marsikatero radost življenja, spomnil tudi na velik

Zbrane pred malimi zasloni je nagovoril tudi predsednik
Sveta KS Dovje - Mojstrana Jože Dovžan. / Foto: posnetek zaslona
požar na Dovjem januarja
letos, po katerem se je znova pokazala solidarnost za
pomoč. Ker pa je treba gledati tudi naprej, je v zvezi s
tem povedal: »Naša krajevna skupnost ima skupaj z
občino v letu 2021 kar nekaj načrtov. Začela se bo
gradnja novega vrtca, upamo na obnovo nekaj lokalnih cest in asfaltiranje ceste
do slapa Peričnik. Gremo z
optimizmom v prihodnost,

spoštujmo tudi preteklost
in upajmo, da se rešimo koronakrize.«
Na spletu in malih zaslonih (prireditev je predvajala tudi lokalna televizija) je gledalce ob zaključku
pozdravil Božiček s košem
dobrih misli. Sklenimo pa
s popotnico, ki so jo podelili učenci: »... da bi zdravi,
srečni, veseli bili in da se
drugo leto srečamo na prireditvi vsi.«

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020
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Za razvoj tudi obrobnih območij
Cilj projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Smer TNP je obisk z najbolj občutljivih in kritičnih območij
znotraj parka preusmeriti na manj obremenjena in ustrezno urejena območja, ki lahko prenesejo večje obremenitve.
Mateja Rant
Bled – Pri projektu Usmerjanje obiska v Triglavskem
narodnem parku (TNP)
so moči združili Razvojna
agencija Zgornje Gorenjske, Triglavski narodni park,
Turizem Bohinj, občini Bohinj in Kranjska Gora ter
Cipra Slovenija. Namenjen
je bil ohranjanju narave in
naravne dediščine, habitatov in biotske raznovrstnosti, ki predstavljajo potenciale za razvoj novih inovativnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov, so poudarili na zaključni konferenci projekta, ki je
potekala po aplikaciji Zoom.
»V zadnjem času smo veliko govorili o prekomernem
turizmu in preveliki gneči,
zato je treba znati usmerjati turistične tokove, pri čemer je pomembno vključevanje lokalnega prebivalstva
ter poznavanje destinacije
in njenih še ne izkoriščenih

S spodbujanjem trajnostne mobilnosti si želijo, da bi bili taki prizori na Vršiču v prihodnje
vse redkejši. / Foto: Gorazd Kavčič
potencialov,« je poudarila direktorica Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar in dodala, da je
bil izjemno pomemben motiv tega projekta usmerjanje
obiska iz najbolj občutljivih

in obremenjenih območij
parka v manj poznana območja na njegovem obrobju. To potem prinaša zadovoljstvo vseh, tako obiskovalcev, ki bodo lahko bolje doživljali naravo, kot lokalnih

prebivalcev, saj to pomeni nove možnosti za gospodarski in turistični razvoj
tudi na obrobnih območjih.
Za usmerjanje obiskovalcev pa je najprej treba ugotoviti, kakšen sploh je obisk,

kar so storili tudi z vzpostavitvijo sistema števcev spremljanja obiska. Po besedah
Majde Odar iz javnega zavoda TNP so se v okviru projekta prednostno usmerili na
doline - obisk so spremljali v Vratih, Tamarju, Gozdu
- Martuljku, Pokljuški soteski in ob Bohinjskem jezeru, skupaj pa kar na 35 lokacijah. Primerjave z lani so
pokazale, da kljub epidemiji
obisk na teh območjih ni bistveno upadel, saj so to priljubljene točke tudi med slovenskimi gosti, a je šlo predvsem za enodnevne obiskovalce. »V sodelovanju z visoko šolo za varstvo okolja
iz Velenja smo sestavili tudi
nabor metod za usmerjanje
obiska v TNP,« je razložila
Majda Odar. Med tako imenovanimi mehkimi ukrepi
so predvideli izobraževanje
in ozaveščanje javnosti ter
preprečevanje množičnosti z usmerjanjem obiska na
lokacije, kjer koncentracija

ljudi ni ogrožajoča za naravo in imajo obenem ustrezne infrastrukturne pogoje. »Kjer je naravo treba varovati, pa so predvideni 'trdi
ukrepi'. Ti na prvi pogled
niso všečni, a po premisleku
je vsakomur jasno, da tudi
primarni prebivalci parka
potrebujejo mir.« Pri tem
pa te trde ukrepe poskušajo obiskovalcem posredovati na pozitiven način v smislu: vaš korak je pomemben
– majhen v naravi, a velik v
razmišljanju.
Darinka Maraž Kikelj iz
Občine Bohinj je predstavila investicijo v informacijsko
točko in kolesarsko postajališče na Gorjušah, ki služi
tudi kot točka za usmerjanje obiska. Klemen Langus
iz Turizma Bohinj je prepričan, da bodo obiskovalce, če
jim bodo pokazali lepoto še
neodkritih kotičkov, privabili tudi v doslej manj obiskane dele parka. Partnerji v
projektu so se ukvarjali tudi
s tem, kako te kotičke doseči z drugačnimi oblikami
prevoza, kot smo jih vajeni.
»Obiskovalce želimo prepričati, da bo doživljanje prostora bistveno drugačno, če
bomo namesto osebnega avtomobila izbrali drugo obliko prevoza,« je dejala Katarina Žakelj iz Cipre Slovenija.

SPOT SVETOVANJE GORENJSKA V KOVAČNICI
V KRANJSKI KOVAČNICI, KI JE V LETOŠNJEM LETU POSTALA TUDI PODJETNIŠKI INKUBATOR, ŽE TRETJE LETO USPEŠNO DELUJE
TOČKA SPOT SVETOVANJE GORENJSKA.
Namen SPOT točk je predvsem podpora po
tencialnim podjetnikom in podjetnikom za
četnikom, saj marsikateri podjetnik na začet
ku svoje podjetniške poti ali morda tudi ka
sneje, ko se sooča z izzivi rasti podjetja, po
trebuje strokoven nasvet ali usmeritev. Tako
so v okviru točke SPOT svetovanje Gorenj
ska na voljo brezplačne storitve, kot so pod
jetniško svetovanje, informiranje ter povezo
vanje regionalnega okolja. Pomemben del
nalog SPOT svetovanja Gorenjska je tudi or
ganizacija in izvedba brezplačnih delavnic,
usposabljanj ter izmenjav dobrih praks.

BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

V letošnjem letu so opravili več kot štiristo
svetovanj in izvedli več kot tisoč eVem po
stopkov za podjetnike. Pri tem se, ob najvišji
možni oceni 5,0, lahko pohvalijo s povprečno
oceno zadovoljstva 4,9.
Izvedli so tudi več kot 30 drugih dogodkov,
kot so usposabljanja, delavnice, ogledi do
brih praks in odpiranja poslovnih prilož
nosti. Pri določanju vsebin vedno stremijo k
temu, da pripomorejo podjetnikom pri ra
zvoju njihovega podjetja, prav tako pa si pri
zadevajo, da na delavnice povabijo predava
telje z bogatimi izkušnjami. Tako so v začet
ku leta, ko so se še lahko družili v »živo«, or
ganizirali delavnico na temo javnega nasto
panja, na kateri je svoje znanje in izkušnje z
udeleženci delila Anja Križnik Tomažin. Na

temo podjetniškega popoldneva jih je obi
skal znani kolumnist Miha Mazzini. Poleti so
si ogledali proizvodnjo Pivovarne Union La
ško in klepetali z eno od ustanoviteljic pod
jetja LaPopsi.

Izjemno ponosni so na uspešno izvedeno
usposabljanje »ABC podjetništva« in njegove
udeleženke, ki jim je uspelo pridobiti tudi fi
nančno spodbudo v višini tri tisoč evrov. Pro
gram usposabljanja je bil namenjen pred
vsem podjetnicam začetnicam, ki so želele
nadgraditi podjetniško znanje in kandidira
ti na »Natečaju za podelitev finančnih spod
bud za najboljši poslovni model in predstavi
tev podjetnic začetnic 2020«. Skozi pet mo
dulov so udeleženke postopoma spoznava
le pomembne korake za začetek svoje pod
jetniške poti. Po končanem usposabljanju so
bili odzivi zelo pozitivni, enega od njih je za
pisala novopečena podjetnica Maja Jerkič,

ki sedaj uspešno vodi svoje podjetje FREE
ZURA, Maja Jerkič, s. p.:

hvaležna za prijetno izkušnjo in potrditev, da
naj sledim svojim sanjam.«

»V oktobru 2019 sem se odločila, da po dolgih
letih zapustim poklic gospodinje in vzgojite
ljice in se podam v poslovne vode. Ker nisem
vedela, kje začeti, sem se obrnila na SPOT toč
ko v Kovačnici, kjer sem dobila prav vse po
trebne informacije. Še več, ponudili so mi izo
braževanje, ki sem se ga v aprilu in maju tudi
udeležila. Usposabljanje ABC podjetništva
mi je dalo nov elan, utrdilo mojo poslov
no idejo in mi dalo ogromno novega znanja
in poguma, da se s srcem, glavo in dušo po
dam na novo pot. Z vsem pridobljenim zna
njem sem se prijavila na razpis Spirit Sloveni
ja za najboljšo poslovno idejo, ki je namenjen
podjetnicam začetnicam, in v oktobru 2020
prejela zasluženo nagrado. Neizmerno sem

V sklopu točke SPOT svetovanja Gorenjske v
Kovačnici vsako leto pripravijo tudi novo za
časno razstavo gorenjskega podjetništva.
Letos je obarvana s kreativnimi vsebinami in
podjetniki. Na razstavi se tako s svojimi pro
dukti predstavlja 16 gorenjskih podjetnikov,
ki se s kreativnostjo prebijajo iz anonimnosti
in dokazujejo, da podjetnost ne pozna meja.

Maja Jerkič, udeleženka ABC podjetništva

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

V decembru se že ozirajo v prihodnje leto, za
katerega že načrtujejo izvedbo Usposablja
nja »ABC podjetništva«, ki mu bo tako kot v
letošnjem letu sledil tudi Natečaj za najboljši
poslovni model za podjetnice začetnice. Po
leg tega načrtujejo še pisano paleto drugih
podjetniških dogodkov in delavnic, ki pa naj
za zdaj ostanejo še skrivnost, da ne pokvari
mo učinka presenečenja.
Vsi potencialni in obstoječi podjetniki pa so ved
no dobrodošli, da se pridružijo in poslužijo ak
tivnosti na sedežu SPOT svetovanja Gorenj
ska v Kovačnici, kjer sta jim na voljo svetovalki
Nastija Podobnik (nastija.podobnik@bsc-kranj.si
ali 04/77 77 252) in Mojca Primožič (mojca.
primozic@bsc-kranj.si ali 04/77 77 251).

6

info@g-glas.si

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

Zbrali smo pogum
To je naslov projekta ob praznovanju tridesete obletnice plebiscita za
samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Vključuje spletno razstavo, tri
krajše izobraževalne filme in e-učno gradivo za šolarje in učitelje. »Plebiscit
je bil prelomni trenutek v naši zgodovini, ki pa se mu že v vzgojnoizobraževalnem programu posveča premalo pozornosti,« pravi Alenka
Starman Alič, Gorenjka, vodja projekta iz Arhiva Republike Slovenije. Projekt
je plod sodelovanja treh ustanov.
Maja Bertoncelj
Ljubljana – Bliža se trideseta obletnica plebiscita za samostojno Slovenijo. Potekal je 23. decembra 1990.
Na vprašanje »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?« je 95 odstotkov udeležencev odgovorilo pritrdilno. To predstavlja 88,5 odstotka vseh takratnih volilnih upravičencev. Udeležba

partner v projektu še Zavod
RS za šolstvo.

Rdeča nit je pogum
Tema prvega sklopa projekta je plebiscit, prihodnje
leto bosta sledila še sklopa:
Osamosvojitev in Vojna za
Slovenijo. Prvi del projekta
bo dostopen od 23. decembra, nosilec je Arhiv RS, kjer
projekt vodi Gorenjka Alenka Starman Alič. »Šolam bo

»Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in
neodvisna država?« Na to vprašanje so bili tudi volivci
v takratnih občinah s širšega Gorenjskega večinsko za:
Domžale (91,5), Jesenice (78,8), Kamnik (89,9), Kranj
(87,2), Radovljica (89,3), Škofja Loka (92,3) in Tržič
(88,8 odstotka).
na voljo krajši izobraževalni film o plebiscitu, ki ga
bo možno vključiti v šolske
proslave na daljavo in/ali v
spominske učne ure na daljavo. Na voljo bo tudi trajna virtualna spletna razstava o plebiscitu. Arhiv RS je
razstavo pripravil že ob dvajseti obletnici plebiscita. Tokrat smo naredili še korak
naprej. Razstava je bila pred

Foto: Arhiv RS

je bila 93,2-odstotna. Eden
večjih projektov, ki se pripravljajo ob obletnici, ima
naslov Zbrali smo pogum.
Vključuje tri izobraževalne filme, virtualno razstavo, izdelavo e-učbenika, ki
bo kot učni pripomoček trajno na voljo učiteljem, in razstavi pred Arhivom RS in
Parkom vojaške zgodovine
Pivka. Poleg omenjenih je

Ena izmed čestitk ob razglasitvi rezultatov plebiscita

Proslava bo virtualna
Kamnik – V soboto, 26. decembra, ko praznujemo dan
samostojnosti in enotnosti,
proslave, ki so jo minula leta
ob tem pripravljali v Šmarci, v
živo letos ne bo, bodo pa Občina Kamnik, Društvo Demos
na Kamniškem, Društvo general Maister Kamnik in Društvo sv. Jakoba Kamnik pripravili spletni dogodek v živo
na kanalu Občine Kamnik na
Youtubu. Virtualna proslava
se bo začela ob 18. uri.

desetletjem na ogled v različnih krajih po Sloveniji in je
bila v fizični obliki. Od učiteljev je bilo slišati, da je škoda,
da ne bi dosegla še več učencev in dijakov, da se temu
delu naše zgodovine posveča premalo pozornosti. Tokrat smo se odločili, da jo ob
tridesetletnici prvenstveno
namenimo prav učencem in
dijakom. Zelo pomembno
nam je bilo, da se v projekt
zato vključi tudi Zavod RS za
šolstvo. Z njihove strani ga
vodi dr. Vilma Brodnik, koordinatorka za zgodovino,«
je povedala Alenka Starman
Alič in dodala, da je bila že od
samega začetka razstava zasnovana kot virtualna. »Rdeča nit celotnega projekta je
pogum, ki smo ga pokazali
v času osamosvajanja in dokazali v času zmagovite vojne. Naj bo spomin na te dogodke večen, zato smo se odločili, da tudi razstavo pripravimo v virtualni obliki, da
si jo boste lahko ogledali kadarkoli.«
S filmom in razstavo želijo posredovati več sporočil:
enotnost, občutek pripadnosti hvaležnost, ponos, samozavest in povezovalnost.
»Pomen plebiscita ni samo
v tem, da so skupaj stopile
takratne politične stranke,
temveč v prvi vrsti, da je bila
Slovencem prvič v zgodovini dana možnost in priložnost, da se svobodno odločijo o svoji suverenosti. Priložnost, ki so jo državljani Slovenije v polni meri izkoristili, zato danes lahko govorimo o plebiscitu kot o vseljudski odločitvi, o trenutku poenotenja slovenskega naroda. Po mnenju mnogih zgodovinarjev predstavlja plebiscit največji posamični dogodek v zgodovini slovenske emancipacije,
ki je posledično omogočil

Alenka Starman Alič poudarja, da bosta razstava in film prvič na ogled 23. decembra, da
pa je ključno, da bosta dostopna tudi naprej in služila kot učna pripomočka za učitelje. Z
veseljem si ju bosta ogledala tudi njena otroka: tretješolka Sara in sedmošolec Adam.
politično izpeljavo projekta osamosvojitve slovenske
države. V ospredju je slovenski narod kot ključni akter pri prvem koraku osamosvojitve Slovenije – plebiscitu. V prvi vrsti želimo
predstaviti doživljanje navadnih ljudi in manj politično
dogajanje, povezano s plebiscitom. Želimo predstaviti razpoloženje ljudi v obdobju pred plebiscitom in po
njem, zlasti pa na dan plebiscita,« je pojasnila in nadaljevala, da so se ljudska slavja marsikje po Sloveniji začela že dopoldne. »Vsepovsod so bile prisotne godbe,
narodne noše in slovenski
simboli. Po zaprtju volišč ob
19. uri se je začelo preštevanje glasov. Volilne komisije so že kmalu nazdravljale, pred ljubljanskim magistratom se je odvijalo množično slavje, v Cankarjevem
domu pa so slovenski politiki in drugi gostje dajali vznesene izjave. Iz posnetkov in
fotografij je razvidno veselo
vzdušje na ulicah, prežeto z
idealizmom, samozavestjo
in zrelostjo. Osnovna ideja
je, da se z razstavo in filmom
ponovno podoživi pozitivno
vzdušje izpred tridesetih let,
ki ga danes še kako potrebujemo, ko moramo ponovno
združiti moči za boljši jutri.«

Pred plebiscitom, dan
plebiscita in po njem
Najobsežnejši sklop razstave in filma je obdobje pred

plebiscitom, ko se je sprejemala zakonodaja, ki je omogočila izpeljavo plebiscita
za osamosvojitev Slovenije, in ko so politične stranke
podpisale sporazum o skupnem nastopu na plebiscitu. »Poudarili smo varnostno situacijo ob pripravah
na plebiscit in po njem. Pisma izseljencev in zdomcev
ponazorijo odločno podporo osamosvojitvi Slovenije
tudi pri Slovencih po vsem
svetu. Javnomnenjske raziskave prikažejo dnevno naraščanje podpore za samostojno državo Slovenijo. K
visoki podpori ključno prispeva oglaševalska kampa-

Razstava in film bosta od 23. decembra dostopna na
spletnem mestu www.zbralismopogum.si.
nja. Osrednje obdobje je
dan plebiscita, kjer gledalec
dobi vpogled na volišča po
Sloveniji in podoživi občutek zgodovinskega dne. Poudarjeno je, da vsak glas šteje in da je bila udeležba vsakega, ki je imel volilno pravico, ključna za samostojno pot slovenskega naroda.
V dokumentaciji ta dan poleg posnetkov RTV in fotografskega materiala spremljajo glasovni lističi, neveljavne glasovnice, delo volilne komisije in spominski
žig Pošte Slovenije. Z uradno razglasitvijo rezultatov
plebiscita pa se začenja tretje obdobje – obdobje po plebiscitu, ki izžareva veselo

Glas ljudstva za samostojno državo
31. stran
Padel je berlinski zid, razpadla je Sovjetska zveza,
pred razpadom je bila Jugoslavija in tudi v Sloveniji
začela prebujati narodna in
državljanska zavest. Zgodila se je slovenska pomlad, v
Majniški deklaraciji, ki jo je
prebral Tone Pavček, je bila

zahteva po suvereni državi
slovenskega naroda. Nastale
so nove politične organizacije, poznejše stranke, ki so
sestavile koalicijo Demos.
Ta je spomladi 1990 zmagala na volitvah in začela izvajati svoj volilni program, v
katerem je bila tudi osamosvojitev Slovenije. Pozneje
je prišlo do dogovora vseh

političnih strank (tudi takratne opozicije, ki so jo predstavljale nekdanje družbenopolitične organizacije iz
prejšnjega sistema) o skupnem nastopu na plebiscitu. Šestega decembra je slovenska skupščina sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, plebiscit pa je

vzdušje na ulicah, prežeto z
idealizmom, samozavestjo
in zrelostjo. Pozornost je
namenjena slavnostni razglasitvi rezultatov plebiscita ter enotni poslanici tako
političnega kot cerkvenega vrha. Zadnje obdobje v
dokumentaciji spremljajo
še čestitke iz tujine ter področje numizmatike. Poseben sklop razstave je za vedoželjne, za katere bo na
voljo še več dokumentov,«
predstavi Starman Aličeva
in ob tem poudarja, da bosta razstava in film prvič na
ogled 23. decembra, da pa
je ključno, da bosta dostopna tudi naprej in služila kot

bil izveden 23. decembra. V
čast letošnje okrogle obletnice plebiscita in razglasitve rezultatov poteka več dogodkov, prilagojenih omejitvam zaradi epidemije. Že
včeraj so slovesnost ob obletnici priredili člani Društva
poslancev 90 z nagovori
predsednika republike Boruta Pahorja, predsednika

učna pripomočka za učitelje. »To je nekaj, kar bo ostalo v učnem načrtu za osnovne in srednje šole. Menim,
da se bo učinek še posebej
pokazal na dolgi rok. Razstava in film bosta nagovarjala mlade na njim dostopen način in vključevala interaktivne elemente. Razstava se bo po potrebi lahko
tudi posodabljala.«
Starman Aličeva je na projekt zelo ponosna. »Še zlasti ker je plod dobrega sodelovanja treh ustanov, in to v
času, v katerem smo, ko so
bile naše možnosti sodelovanja zaradi covida-19 tudi
nekoliko omejene,« je poudarila.

državnega zbora Igorja Zorčiča ter prvega in aktualnega predsednika Društva poslancev 90 Rudolfa Mogeta
in Marjana Podobnika. Jutri bo slavnostna seja državnega zbora, zvečer državna
proslava na televiziji, slavnostni govornik bo predsednik vlade Janez Janša.
Mašo za domovino ob dnevu samostojnosti in enotnosti bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav
Zore.

Gorenjski glas
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Vozila so vendarle odstranili
V Kamni Gorici so konec prejšnjega tedna odstranili odslužena vozila, nakopičena delno na zasebnem,
v veliki meri pa tudi na občinskem zemljišču. Na pot so namestili ovire, ki preprečujejo vnovični dovoz
odpadnih vozil.

Novo upanje za
prenovo hotela
Za Hotel Brdo, ki je zaprt že od konca aprila
lani, se je vendarle pokazala priložnost, da bi bil
prenovljen do sredine prihodnjega leta.

Marjana Ahačič
Vilma Stanovnik
Kamna Gorica – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Radovljica in Naklo je
prejšnji četrtek s prisilno izvršbo vendarle odstranil odslužena vozila z občinskega
zemljišča v Kamni Gorici. Na
tem mestu je namestil ovire,
ki preprečujejo nadaljnji dovoz odpadnih vozil. Odpeljanih je bilo devet vozil in več
avtomobilskih delov.
Poročali smo že, da so krajani Kamne Gorice že daljše
obdobje opozarjali na to, da
se del naselja, dobro viden z
regionalne ceste, spreminja
v nekakšen obrat za razgradnjo avtomobilov in njihov
odpad. Opozarjali so tudi,
da niso nevarna samo nakopičena odslužena vozila,
temveč predvsem kopičenje
nevarnih odpadkov, kot so
akumulatorji, odpadno olje,
druge tekočine, gume in podobno, vse v neposredni bližini vodotoka.
Lastniku odsluženih vozil je medobčinski inšpektor izdal in letos spomladi

Prejšnji četrtek so z občinskega zemljišča, kjer je zasebnik kopičil odpadne avtomobile,
odpeljali devet odsluženih vozil in več avtomobilskih delov.
tudi vročil odločbo za odstranitev vseh odsluženih vozil z zemljišč v Kamni Gorici; na zasebnem zemljišču
je bil namreč nakopičen le
del vozil, večina jih je bila na

zemljišču, ki je v lasti občine.
Po pravnomočnosti odločbe in poteku roka za odstranitev so lastnika še večkrat
opozorili na odstranitev. Ker
tega ni storil, so v začetku

decembra začeli prisilno izvršbo, a so jo morali prekiniti, ker je zavezanec izvajalcem onemogočil dostop do
območja. Prejšnji teden jim
je to vendarle uspelo.

Brdo pri Kranju – Dober mesec po zaključku zadnjega
neuspelega javnega razpisa
za izbor izvajalca za prenovo hotela na Brdu, je bil objavljen nov razpis. Tokrat je
namesto generalnega sekretariata vlade naročnik Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (JGZ
Brdo). Ta je v skladu z zakonom o javnih naročilih zaradi nujnosti čimprejšnje izvedbe postopka zaradi hitrega približevanja predsedovanja in pravočasnega izbora izvajalca ter začetka prenove hotela rok za oddajo ponudbe skrajšal pod splošno
predpisan rok.
Na novi razpis za prenovo Hotela Brdo so dobili štiri ponudbe. Tri ponudbe
znašajo okoli dvajset milijonov evrov, koprsko podjetje Makro 5 gradnje pa prenovo ponuja za 11,5 milijona
evrov. Prav tako pomembno
je, da je njihov rok za izvedbo zgolj 130 dni. Preostale tri

ponudbe so bistveno dražje,
z izvedbo pa bi izvajalci končali od deset do dvajset dni
pred zahtevanim 180-dnevnim rokom od uvedbe v
delo, kar je razvidno iz ponudb, objavljenih na portalu javnih naročil.
Prenova hotela bo obsegala rušitvena in odstranjevalna dela, menjavo stavbnega
pohištva, inštalacij, prenovo
ovoja objekta, izvedbo notranjih programskih preureditev, prenovo vseh obstoječih
78 sob, dogradnjo 41 novih
sob in še nekaj drugih del, od
ureditve kuhinje, prenovo
restavracij in aperativ bara,
recepcije, ureditev wellness
in fitnes programa ter zunanjo ureditev.
Sicer pa je to že tretji razpis za prenovo Hotela Brdo,
ki je zaprt že od aprila lani,
ko so stekle priprave na obsežno prenovo in razširitev.
Na obeh prejšnjih razpisih
so bile vse prispele ponudbe
bistveno višje od razpoložljivih sredstev, zato izvajalec še
ni bil izbran.

Poračuni stroškov ogrevane vode
Naš bralec Domplanu očita nepošteno poslovno prakso pri kvartalnem poračunu porabe ogrevane vode, v družbi pa odgovarjajo, da je bralec pomešal
stroška za ogrevano vodo in za centralno ogrevanje.
Simon Šubic

Poslal napačne podatke

Kranj – Družba Domplan
v Kranju in okolici skrbi za
ogrevanje in oskrbo s toplo
sanitarno vodo za več kot
osem tisoč stanovanj ter javnih in poslovnih objektov.
Med njihovimi strankami
je tudi Marjan Burja z Ulice Tončka Dežmana v Kranju, ki ga moti način obračunavanja Domplana oziroma
podjetja Investa za porabo
ogrevane vode. »Uporabniki ogrevane vode v Kranju ob
koncu tromesečja dobijo povečano akontacijo za porabo
ogrevane vode. Pri poračunih Investa uporablja dvojne cene za ogrevano vodo v
dobro ali v breme potrošnika, razlika predstavlja neporavnane obveznosti, kar
imenujem 'nepoštena poslovna praksa'. Nepravilnega računa pa nikakor nočejo stornirati, saj bi bili ob izračunano razliko dolga,« navaja. Na Domplanu odgovarjajo, da je naš bralec zamenjal stroška ogrevane vode
in centralnega ogrevanja.

Burja pravi, da je že lani
ugotovil, da v Investi v vsakem tromesečju povečajo akontacijo za ogrevano
vodo, poračun po njegovih
navedbah izvajajo po različnih cenah v dobro in v breme
porabnika, na računu pa ne
navajajo cen. »Ko sem aprila 2020 pomotoma poslal
stanje števcev, ki sta izkazovala (za ogrevano in hladno
vodo) več kot enoletno porabo, sem ob zahtevi, da nepravilni račun stornirajo, dobil
odgovor, da bodo preveč zaračunano porabo poračunali z višjo akontacijo v dveh
mesecih. Nepravilnost računa so s konkludentnim dejanjem sicer priznali tako, da
so v maju vrnili večji del zneska po ceni 4,55 evra za kubični meter ogrevane vode.
Akontacijo pa so obračunali
po ceni 7,30 evra za kubični
meter ogrevane vode. Ustvarili pa so si razliko zaradi različnih cen, kot moje neporavnane obveznosti. Do danes mi niso razložili, zakaj

računa ne stornirajo, poračuni pa sledijo še vsako tromesečje. Problem tudi teh
poračunov pa je, da v dobro
uporabljajo nižjo ceno kot
v breme. Razliko obravnavajo kot neporavnane obveznosti. Jaz pa jo definiram
kot nepoštena poslovna praksa. Posledica nestorniranega računa je verjetno tudi
povečan delež variabilnega
dela ogrevane vode od avgusta dalje (z 2,4371 odstotka na 3,8830 odstotka oz. s
26,41 evra na 42,08 evra),
čeprav je poraba našega gospodinjstva ogrevane vode v
letu 2020 le za pol odstotka
večja. Število enot pa je ostalo isto 122. Katere parametre
uporabljajo za izračun deležev, ne navajajo in računa ni
možno preizkusiti,« je svoj
primer predstavil Burja.
V Domplanu pojasnjujejo, da se stroški za pripravo
tople vode v večstanovanjski stavbi delijo in izračunavajo na podlagi pravilnika,
dobavljena toplota za pripravo tople sanitarne vode
pa se ugotavlja posredno z

vodomerom. V Kranju je
v večini večstanovanjskih
stavb izbrano kvartalno odčitavanje internih vodomerov, ponekod tudi še polletno oziroma letno odčitavanje, a v družbi spodbujajo k mesečnemu odčitavanju internih vodomerov ter
vgradnji daljinskih modulov, s čimer se izognejo poračunom in morebitnim velikim zneskovnim skokom,
poenotijo pa se tudi odčitki
glavne merilne naprave z internimi odčitki.

Domplan: primer poznan
Kjer se odčitki vodomerov
izvajajo vsake tri mesece, se
prva dva meseca obračunava
ocenjena akontacija, v tretjem mesecu pa izvedejo poračun glede na dejansko odčitano porabo na vodomerih
v stanovanjih, pojasnjujejo v
Domplanu. Kot opažajo, pa
uporabniki velikokrat mešajo strošek za pripravo tople
vode ter strošek za centralno
ogrevanje, saj je pri obeh delitev na fiksni ter variabilni

del. »Tudi bralec je zamenjal ta dva stroška, kar je
razvidno iz njegova opisa
glede povečanega deleža variabilnega dela z 2,4371 odstotka na 3,8830 odstotka v
mesecu avgustu. Povečanje
deleža akontacije se nanaša
na variabilni del ogrevanja
oziroma centralno ogrevanje. Akontacije se nastavijo
vsako sezono glede na porabo iz pretekle sezone. Obračunska sezona traja celo leto
od julija tekočega leta do junija naslednjega leta. Bralec
je imel v pretekli kurilni sezoni večjo porabo, kot je bil
njegov delež akontacij, zato
se je v mesecu juliju, ko se
začno obračunavati na novo
izračunane akontacije, povečal tudi njegov delež variabilnega dela centralnega
ogrevanja,« so razložili.
V Domplanu še pojasnjujejo, da jim je primer poznan. »Bralec je, kljub temu
da je celotna stavba s skupaj 44 stanovanji pristopila k vgradnji vodomerov na
daljinsko odčitavanje, eden
od dveh, ki le-teh ni želel

vgraditi in stanje vodomerov
sam javlja izvajalcu odčitavanja. Konec meseca marca
je bralec ročno popisal svoje vodomere ter nam in izvajalcu odčitavanja v začetku aprila javil napačno stanje, do katerega mu je bilo
obračunano na položnici,
prejeti v aprilu. Ob prejetju
slednje pa nas je kontaktiral
in skupaj smo sprejeli dogovor, da popiše interne vodomere zadnji dan v mesecu aprilu. Na položnici, prejeti v mesecu maju 2020, je
tako bralec imel strošek hladne vode ter strošek za pripravo tople sanitarne vode,
glede na sporočeno stanje, povrnjeno. Na položnici, prejeti v maju, bralec za
strošek za pripravo sanitarne tople vode ni imel obračunane akontacije, kot navaja, pač pa je imel obračunan
le znesek v dobro. Bralec je z
naše strani večkrat dobil vsa
pojasnila na svoja vprašanja
glede obračuna za strošek
za pripravo tople sanitarne
vode in obračuna centralnega ogrevanja,« so pojasnili.
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Jutri tudi o novem
direktorju
Novi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj
naj bi postal Klemen Malovrh.
Vilma Stanovnik
Kranj – Kranjski mestni svetniki bodo imeli jutri še zadnjo sejo v tem letu, na dnevnem redu pa je kar 15 točk.
Med drugim bodo še enkrat
govorili o spremembi cen
vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih, ki je
začela veljati z oktobrom,
saj je takrat pomotoma izpadel predlog cene za popoldanski oddelek drugega
starostnega obdobja oziroma krajši program. Govorili
bodo tudi o spremembi pravilnika glede določitve pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva,
gospodarstva in podeželja v
občini ter tudi o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine. Po skrajšanem postopku naj bi sprejeli
spremembe zakona o zagotavljanju socialnovarstvenih

Pomoč Koraku in gasilcem
Zavarovalnica Triglav je v sklopu novoletne preventivne akcije poskrbela, da ima Center Korak novo
napravo za gibalno terapijo, prav tako pa so na pomoč priskočili radovljiškim gasilcem.
Vilma Stanovnik

dejavnosti v občini in tudi
nekatere droge odloke in dopolnitve.
Med kadrovskimi zadevami je na dnevnem redu tudi
imenovanje novega direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Kot je znano, je junija odstopil prejšnji direktor
Tomaž Štefe, za vršilca dolžnosti direktorja pa so imenovali Klemena Malovrha. Na
razpis so se pravočasno prijavili štirje kandidati. Ena vloga
je bila nepopolna, dva kandidata pa nista izpolnjevala razpisnih pogojev. Tako je razpisna komisija ugotovila, da je
edini primerni kandidat Klemen Malovrh. Svet Zavoda za
turizem in kulturo je že dal
soglasje k njegovemu imenovanju, za mandatno dobo petih let pa naj bi ga na predlog
župana Matjaža Rakovca jutri imenoval tudi kranjski mestni svet.

Kranj – V kranjskem Centru
Korak s celostnim rehabilitacijskim programom osebam po pridobljeni možganski poškodbi pomagajo, da
se vrnejo v življenje, ki so ga
poznale pred poškodbo. Pri
tem jim bo dodaten zagon
dala nova naprava za gibalno terapijo s pomočjo motorja. Njen nakup je v sklopu tradicionalne novoletne
preventivne akcije Za boljši jutri podprla Zavarovalnica Triglav. »Rehabilitacija je
večplasten, občutljiv in zahteven proces, ki ga v Centru
Korak izvaja rehabilitacijski
tim, ki vključuje strokovne
delavce iz služb socialnega
in zdravstvenega področja.

Zaradi trajnih posledic po
pridobljeni možganski poškodbi, ki nastanejo zaradi
možganske kapi, tumorja,
športnih nesreč, delovnih
nesreč ali drugih vzrokov,
predstavljajo najtežje medicinsko-socialne izzive družbe,« je povedala direktorica centra Mateja Korošec in
dodala, da bodo s preventivnimi ukrepi, tudi z uporabo nove naprave za gibalno
terapijo s pomočjo motorja, imenovane MOTOmed
loop, pri uporabnikih lahko
preprečili sekundarne zaplete in poslabšanje njihovega zdravstvenega stanja.
»Center Korak izvaja številne aktivnosti, ki so, tako
kot naša novoletna akcija
Za boljši jutri, preventivno

V Centru Korak bodo staro napravo za gibalno terapijo s
pomočjo motorja zamenjali z novo. / Foto: Center Korak
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Velika zahvala predsednice DU Tržič
Tržič – Na tradicionalni dobrodelni dražbi slaščic, ki so jo pred
nedavnim organizirali Tržiški muzej, Lions klub Bled Golf in
Rotary klub Tržič Naklo so zbrali najvišji znesek doslej, 4.905
evrov. S tem bodo pomagali upokojencem v okviru projekta Starejši za starejše, ki ga vodi Društvo upokojencev (DU)
Tržič, in učencem za omogočanje enakih možnosti pouka
na daljavo z nakupom IT-opreme. Letos je dražba potekala
brez prisotnosti dražiteljev in obiskovalcev. Ti so že vnaprej
sporočili višino sredstev, ki jih želijo donirati, in naročili vrsto
peciva, ki so ga napekle gospodinje. Organizatorji se zahvaljujejo tudi vsem, ki so prispevali sredstva: članom obeh Lions
klubov, posameznikom, podjetjema BPT naložbe, energetika,
nepremičnine in Mercatorju. Oglasila se je tudi predsednica
DU Tržič Zvonka Pretnar, ki se prav vsem najlepše zahvaljuje.
Kot je dodala, bo kar 28 Tržičanov, starejših od 69 let, ki imajo
nizke pokojnine, prejelo Mercatorjeve vrednostne kartice.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

Radovljiški gasilci so ponosni na novo gasilsko cisterno.

naravnane. Zato smo tudi
z veseljem podprli njihova
prizadevanja za čim bolj celostno rehabilitacijo, pri čemer jim bo v veliko pomoč
tudi nova naprava,« je pojasnila direktorica Območne
enote Kranj Zavarovalnice
Triglav Janka Planinc.
Pod okriljem letošnje akcije pomagajo tudi Gasilski zvezi Radovljica pri nakupu nove cisterne in zaščitne opreme za gasilce. »Gasilci se poleg operativnih in
preventivnih nalog srečujemo tudi z nalogo zbiranja
sredstev za zaščitno opremo, opremo za posredovanje in gasilska vozila, ki so
namenjena vsem občanom,
ko potrebujejo našo pomoč.

Letošnja epidemija je za gasilce velik izziv, saj močno
otežuje redno načrtovane
aktivnosti, kot so razne prireditve, gasilske veselice in
podobno, ki so v preteklosti tudi pripomogle k zbiranju prepotrebnih sredstev,«
je povedal predsednik GZ
Radovljica Mitja Mladenovič. Sicer pa novoletna preventivna akcija Za boljši jutri pod okriljem največje slovenske zavarovalnice poteka že sedmo leto zapored.
V preteklih letih je sofinancirala nakup defibrilatorjev,
ultrazvočnega aparata, EKG-aparata in drugih življenjsko pomembnih medicinskih pripomočkov ter podprla številne druge projekte.

Grad Dvor v najem »grofu in grofici«
Danica Zavrl Žlebir
Preddvor – Za najem gradu
Dvor sredi Preddvora se zanima par, ki ima že v najemu baročni dvorec Štatemberg pri Makolah, sicer v
lasti zasebnega podjetja iz
Slovenske Bistrice. Pravzaprav že potekajo pogovori in se usklajuje besedilo
najemne pogodbe, je potrdil župan Občine Preddvor
Rok Roblek. Kaj bi z gradom, ki je bil dolga leta po
drugi svetovni vojni last države, v njem pa vzgojni dom
za otroke, V Preddvoru razmišljajo, odkar ga je pred
leti država prenesla v last
občine. Ena od idej je bila
tudi ureditev v medgeneracijski center in sobe doma
starostnikov, vendar so pozneje ugotovili, da grad ni
primerno bivališče za starejše ljudi. Pač pa bi v njem

dolgoročno uredili apartmaje, razstavišče, poročno
sobo, lovsko sobo, kavarno,
je povedal župan Roblek, ki
ob tem omenja tudi dejstvo,
da je treba grad obnavljati v
skladu z zahtevami Zavoda
za varstvo kulturne dediščine, kjer pa je včasih »težko priti skupaj«. Kratkoročno pa gradu ne želijo pustiti propadu, zato misel o najemu.
»Najemnika gradu Štatenberg, grof in grofica, sta
zanesenjaka, ki postopoma
obnavljata dvorec, ga opremita in vanj naselita vsebine, zanimive za obiskovalce. Prirejata grajske dneve
in poroke, kar bi bilo zanimivo tudi za Preddvor,« je
povedal Roblek. »Najprej
sta se zanimala za grad
Hrib ob jezeru, vendar je
tam lastniška zgodba precej zapletena, tako da smo

Grad Dvor želijo oddati v najem grofu in grofici iz gradu
Štatenberg. / Foto: Alenka Brun
jima predlagali najem gradu Dvor, kjer bi s sofinanciranjem obnove sodelovala
tudi občina. Bila sta navdušena in zdaj se že dogovarjamo o podrobnostih. Pred

časom smo skupaj z občinskimi svetniki obiskali grad
Štatenberg, kjer smo se lahko prepričali o tem, kako
skrbita zanj in kaj v njem
prirejata.«
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Izložbe domišljije zdaj na
ogled tudi v živo
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Od sobote, 19.
decembra, je spet odprt Sokolski dom v Škofji Loki.
Odprt bo do vključno 29. decembra, in sicer v torek in
petek med 10. in 12. ter 17. in
19. uro, v soboto in nedeljo
od 9.30 do 12.30 in od 17. do
19. ure, v četrtek, 24. decembra, od 10. do 12. ure, ob ponedeljkih in v petek, 25. decembra, pa bo zaprt. V njem
je na ogled prodajna razstava fotografov iz Škofje Loke
in okolice, ki je del projekta
Izložbe domišljije. Na razstavi se s skupno 51 fotografijami ali fotokolaži predstavlja kar 12 fotografov.
Za obiskovalce so v soboto odprla vrata tudi Izložbe
domišljije, ki so bile doslej
na ogled le na spletu. Odprt
je Rokodelski center DUO,
kjer je na ogled prodajna

razstava rokodelskih izdelkov domačih mojstrov rokodelcev in mojstric rokodelk, odprti pa so tudi Loški
muzej Škofja Loka – Galerija Ivana Groharja, Knjižnica
Ivana Tavčarja, atelje Amuse, sodobni tekstilni center
Kreativnice na Spodnjem
trgu in Trgovina Paleta. Organizatorji vabijo k obisku,
da si obiskovalci lahko tudi
v živo ogledajo prodajne razstave umetnikov in rokodelcev, ki gostujejo v teh prostorih, ter z nakupom podprejo
lokalne ustvarjalce. Vsi ostali prostori pa so še vedno odprti virtualno in so na vseh
kontaktih dosegljivi za naročila in individualne prevzeme, denimo cvetličarna
Sanjski šopek, trgovina Čipke Mojca, bar Pilarna in Rozamunda, za kulinarični del
pa lokala Pr' Pepet in Jesharna.

Za boljše pogoje dela na Pediatrični kliniki
Ljubljana – Družba T-2 je prejšnji teden ob zaključku decembrske dobrodelne akcije T-2 življenje ljubljanski Pediatrični kliniki in njenemu kliničnemu oddelku za otroško hematologijo
in onkologijo podarila napravo za iskanje perifernih žil, ki je
namenjena zdravljenju otrok, obolelih za rakom. Dobrodelna
akcija je stekla na pobudo zaposlenih v T-2 in v sodelovanju
z društvom Junaki 3. nadstropja. S sredstvi, ki bi jih sicer namenili za nakup poslovnih daril, letos razveseljujejo otroke
in starostnike, ki sodijo med najranljivejše skupine. Z darili
ter dostavo paketov za otroke in najstnike so prvi teden v
decembru sodelovali v vseslovenski dobrodelni akciji Božiček
za en dan, ki ga kot projekt kolektivnega prostovoljstva in solidarnosti organizira Zavod 364. S tristo toplimi obroki pa so
zatem še z društvom Humanitarček pomagali starostnikom.

Občinski svet bo zasedal sedemkrat
Škofja Loka – Na zadnji letošnji seji občinskega sveta so se
dogovorili za terminski plan dela tega organa v prihodnjem
letu. V načrtu je sedem sej občinskega sveta, in sicer naj bi
se svetniki sestali 28. januarja, 11. marca, 22. aprila, 3. junija,
9. septembra, 21. oktobra in 2. decembra.
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Vse otroštvo se je
upiral vsem pravilom,
vedno je bil v opoziciji,
vedno je bil drugačen.
Mladi upornik se je
razvil v najboljšega
zagovornika v državi,
postal in ostal je
ikona slovenskega
odvetništva.
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Občina še ni obupala
Čeprav je investitor v dom starejših v Železnikih predlagal prekinitev koncesije, na občini še iščejo
možnosti, ki bi omogočile uresničitev projekta na predvideni lokaciji.
Ana Šubic
Železniki – Na zadnji seji
občinskega sveta v Železnikih, ki je potekala minuli četrtek, je beseda pričakovano
nanesla tudi na načrtovani
dom starejših. Kot smo poročali, je investitor SeneCura Central Sl podal predlog za sporazumno prekinitev pogodbe o koncesiji za
dom v Železnikih, o čemer
pa na ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve
še niso odločali. Pred tem je
namreč škofjeloška upravna enota zavrnila izdajo
gradbenega dovoljenja, saj
na predvideni lokaciji Na
Kresu manjka funkcionalno zemljišče za parkirišče,
zato se je župan Anton Luznar s predstavniki investitorja dogovoril, da bo ta
predlagal zamenjavo lokacije in umestitev doma na
sosednje zemljišče na drugi strani vodotoka Dašnica,
česar pa nato ni storil.

Župan je v odgovoru na
vprašanja glede doma, ki
jih je občinski svetnik Miran Šturm zastavil pred
zadnjo sejo občinskega
sveta, zapisal, da sklepajo,
da investitor ne bo spreminjal lokacije in da mu morajo priti naproti pri obstoječi lokaciji za plavalnim bazenom. Župan je na
seji dodatno povedal, da je
iz dopisov razvidno, da investitor nekako išče možnosti, da bi zgodbo z domom v Železnikih končal,
pri čemer mu je po njegovem prav prišla tudi ugotovitev upravne enote. »Mislim in tudi iz dopisov je razvidno, da na novo lokacijo
ne bo šel še enkrat projektirat doma za 50–60 postelj,
ker ekonomsko ni upravičeno,« je dejal.
Iz županovega odgovora na vprašanja svetnika je
tudi razvidno, da so v Domelu pripravljeni sodelovati pri morebitnem nakupu

nadomestnega zemljišča in
njegovi protipoplavni ureditvi. Župan omenja tudi oktobrski sestanek z novim direktorjem za razvoj SeneCure v Sloveniji, ki je povedal, da so bolj zainteresirani za gradnjo večjih domov,
saj so ekonomsko upravičeni takšni z vsaj 150 posteljami. Omenja tudi pogovore s predstavniki stolpnic
in predsednikom mestnega
odbora Na Kresu glede možnosti za funkcionalno zemljišče za parkirišče doma.
Ena možnost je na zemljišču na drugi strani vodotoka
Dašnica, kar je povezano s
stroški nakupa zemljišča in
gradnjo povezovalnega mostu. Druga možnost pa je
gradnja garažne hiše med trgovskim centrom in plavalnim bazenom, ki je predvidena tudi v proračunu za prihodnje leto. Več svetnikov je
na seji izrazilo mnenje, da
bi morali zaradi pomanjkanja parkirišč pri stolpnicah

Ne bo jim treba vračati
Ana Šubic
Železniki – Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili letne programe športa, ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti ter mladinskih
in turističnih dejavnosti za
leto 2021. Ob tem so se seznanili tudi s sklepom župana Antona Luznarja glede

javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev
v Občini Železniki v letošnjem letu. Zaradi epidemije in z njo poveznih ukrepov namreč društva niso
mogla izvesti vseh aktivnosti iz programov, prijavljenih na razpise, kljub
temu pa so imela določne stroške. Zaradi izredne

situacije je župan tako izdal sklep, da društvom
ni treba vračati že prejete akontacije, ki je znašala polovico pridobljenih
sredstev na razpisu, drugi
del pa prejmejo le društva,
ki so uspela izvesti aktivnosti in jim sredstva pripadajo glede na razpisne
kriterije. Več občinskih

v vsakem primeru zgraditi
garažno hišo, tudi če doma
starejših na tem območju
ne bo.
Na Šturmovo začudenje,
kako je lahko nadomestno
zemljišče na Kemperlovem vrtu poplavno ogroženo, predvidena lokacija na
obstoječem teniškem igrišču pa ne, je župan odvrnil, da je tako zavedeno v
obstoječih kartah poplavne
ogroženosti. Šturm meni,
da bi morala občina ponovno skušati prepričati investitorja, da bi predlagal zamenjavo lokacije. Če bo ministrstvo pristalo na prekinitev koncesije in doma v
Železnikih tokrat ne bodo
zgradili, pa je po mnenju
Šturma treba aktivno pristopiti k iskanju ustrezne
parcele za dom in drugega
investitorja ter počakati na
naslednji razpis za koncesijo. Naklonjenost iskanju
nove lokacije je izrazilo še
nekaj drugih svetnikov.

svetnikov je županovo potezo pohvalilo, saj da s tem
dajejo potrditev številnim
prostovoljcem, ki delujejo
v društvih. »Verjamem, da
se bo našla rešitev tudi za
leto 2021,« je ob dejstvu, da
se epidemiološke razmere
nadaljujejo, dodal Tomaž
Weiffenbach, sicer tudi
predsednik Turističnega
društva Železniki, ki je še
posebej opozarjal na nujnost financiranja društev
tudi v letošnjem letu.

Zavod bo še naprej
vodil Franci Kramar
Jasna Paladin
Kamnik – Novoustanovljeni
Svet javnega Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik na svoji tretji seji izmed vseh sedem pravilno
oddanih vlog na razpis ni
izbral nobenega kandidata
za mesto direktorja Zavoda
za turizem, šport in kulturo
Kamnik. V januarju 2021 se

bodo odločili, kdaj bo razpisan nov razpis in pod kakšnimi pogoji bodo izbirali novega direktorja. Do takrat vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in
kulturo Kamnik ostaja Franci Kramar, ki je že bil potrjen
tudi s strani občinskega sveta za dobo največ šestih mesecev oziroma do izbora novega direktorja.

Franci Kramar / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Tudi v Kranju luč miru iz Betlehema

Nova osvetlitev cerkva v Vodicah

Kranj – V predbožičnem času skavti in taborniki v Slovenijo
prinašajo luč miru iz Betlehema in v tem času so obiskali tudi
Mestno občino Kranj. Letošnjo lučko in poslanico, ki nosi naslov Prižgimo bližino, govori pa o ljubezni in bližini, je prevzel
župan Matjaž Rakovec. Luč iz Betlehema poleg miru prinaša
tudi sporočilo o dobrodelnosti.

Vodice – V Vodicah so zunanjo osvetlitev šestih cerkva v občini
nadomestili z okolju prijaznejšimi, energetsko varčnimi svetilkami, ki so v skladu z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja. Nove svetilke pa imajo na sprednji
strani nameščene tudi maske z izrezom silhuete objekta, kar
preprečuje, da bi svetloba uhajala mimo.

10

info@g-glas.si

Komenda brez
zdravnika?
Po odpovedi koncesije družinskega zdravnika
v Komendi v občinski upravi iščejo novega
koncesionarja.
Aleš Senožetnik
Komenda – Zdravstveni zavod Revita je jeseni odpovedal pogodbo o koncesiji za opravljanje zdravstvene dejavnosti splošne oziroma družinske medicine
na območju občine Komenda. Med razlogi za odpoved
so navedli pomanjkanje in
izgorelost kadra, pomanjkanje finančnih sredstev in
predvideno upokojitev nosilca zdravstvene dejavnosti
prim. Deana Klančiča.
V Komendi imajo tako še
do konca aprila, ko se sedanjemu koncesionarju izteče
odpovedni rok, čas, da najdejo novega zdravnika. Z
odpovedjo so že pred časom
seznanili Zdravstveni dom
dr. Jurija Polca v Kamniku,
od koder so prejeli odgovor,
da trenutno ne morejo zagotoviti ustrezne nadomestitve, zato niso zainteresirani za prevzem programa.
Občina Komenda bo tako
novega zdravnika skušala pridobiti z razpisom. Komendski občinski svetniki
so na nedavni seji občinskega sveta po hitrem postopku

že sprejeli odlok o podelitvi
koncesije, v pripravi pa je
tudi že razpis.
Kot je na seji dejal svetnik LMŠ Roman Dobnikar, je bilo pritožb občanov
nad storitvijo zdajšnjega
koncesionarja precej, težave pa so se v času epidemije
covida-19 še povečale, zato
je Dobnikar prepričan, da
bo novi koncesionar, kdorkoli že bo, boljši. Direktorica občinske uprave Majda Ravnikar pa je dejala, da
so od pacientov prejeli tudi
številne pohvale, res pa je,
da so se v času epidemije
stvari spremenile. Ne glede
na vse, jih je odpoved presenetila. Ravnikarjeva meni,
da bo novega koncesionarja težko dobiti, saj je Komenda majhna občina in
bi bilo bistveno lažje dobiti
zobozdravnika kot zdravnika. Kljub temu na občinski
upravi upajo, da bodo koncesionarja dobili čim prej,
če ne pravočasno, pa se
bodo morali s kamniškim
zdravstvenim domom dogovoriti, kako do razrešitve
problematike obravnavati
opredeljene paciente.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

Velika planina ima največji
potencial pri tujcih
Družba Velika planina ima od konca septembra novo vodstvo; za vršilca dolžnosti direktorja je bil
za leto dni imenovan Mark Anžur, izkušeni poslovnež, katerega glavna naloga je pripraviti strategijo
razvoja družbe.
Jasna Paladin
Kamniška Bistrica – Družbo
Velika planina, ki je v stoodstotni lasti Občine Kamnik,
je zadnjih pet let vodil Leon
Keder, ki mu je družbo sicer uspelo popeljati iz rdečih številk, a nadzorni svet
družbe je septembra sporočil, da je Keder njihovo zaupanje izgubil, zato so ga razrešili, na njegovo mesto pa
kot vršilca dolžnosti za leto
dni postavili Marka Anžurja,
Domžalčana, ki je širši javnosti znan tudi kot nekdanji direktor Adrie Airways
in lastnik domžalskega hotela Ambient. Z vodenjem
podjetij ima veliko izkušenj, prav tako s turizmom,
v prvih mesecih od imenovanja pa se je poglobil v izdelavo strategije družbe, ki je finančno sicer v solidnem stanju, mnogo manj pa v koriščenju vseh potencialov.
»Največja vrednost planine v turističnem smislu je
prav blagovna znamka Velika planina, ki je celo močnejša kot sam Kamnik, in prav

Mark Anžur, vršilec dolžnosti direktorja družbe Velika planina
pri promoviranju te blagovne znamke imamo še veliko rezerv. Potrebujemo
zgodbo, preko katere bomo
blagovno znamko najlažje
promovirali, urejeno infrastrukturo, dodatne aktivnosti na sami planini in predvsem razširitev sezone z julija in avgusta, ko je obiska
največ, tudi na preostale mesece. Največ rezerve imamo
predvsem pri tujih gostih, ki
so bili že pred koronakrizo v

manjšini. V letošnjem letu
je bilo slovenskih gostov kar
85 odstotkov,« nam predstavi nekaj poudarkov iz strategije, ki jo bodo po uskladitvi z nadzornim svetom
in skupščino predvidoma
obravnavali tudi občinski
svetniki.
Anžur se zaveda, da zaradi vseh naravnih danosti in
tudi kulturne dediščine Velika planina ne more biti klasična gospodarska družba,

ampak morajo nujno gledati širše, zato v strategiji poudarek namenja tudi vzdržni
rasti prihodkov. Prepričan
je, da se z razširitvijo sezone
pritisk obiskovalcev na planino ne bo povečal, ampak
se bo enakomerneje razporedil, zaveda pa se nujnosti
bolj koordiniranega vodenja
aktivnosti vseh deležnikov
na planini – od celostne podobe do reda in čistoče, odpadnih voda, videza objektov … »Vse preveč teh stvari
je danes namreč žal prepuščenih stihiji in dejstvo je, da
je infrastruktura na planini,
tu mislim na vodo in kanalizacijo, slaba. Odplake se žal
stekajo v dolino in to bo nujno treba urediti,« je prepričan.
Večji poudarek bodo v prihodnje namenili tudi razširitvi zunanjih površin gostišča Zeleni rob in izkoriščenju vseh potencialov okrepčevalnice Skodla, načrtovana novogradnja gostilne in
upravnih prostorov pri spodnji postaji nihalke pa za
zdaj ni prioriteta.

Knjižnica omogoča izposojo zvočnih knjig
Kamnik – Člani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik si lahko
s pomočjo pametnih telefonov izposodijo zvočne knjige v slovenskem jeziku iz spletne zbirke Audibook. Članom kamniške
knjižnice je za začetek na voljo sto naslovov, nabor knjig pa
se bo še povečeval, pravijo v knjižnici. Na člansko izkaznico
je naenkrat lahko izposojenih največ pet zvočnih knjig, rok
izposoje pa je štirinajst dni.

www.gorenjskiglas.si

V knjigi je predstavljeno
življenje vasi Praše skozi
zgodovino, ki je bila
najbolj zaznamovana
z loškim gospostvom,
torej freisinškimi škofi.
Podružnična cerkev,
versko življenje,
povzetek znanega iz
srednjega veka vse
do zemljiške odveze,
ki je prvič temeljiteje
obdelana. Veliko
je napisanega o
kmetstvu v zadnjih
stoletjih do danes.
Pomemben del knjige
je celovit zapis o
Simonu Jenku, ki je
poleg Marka Juhanta
najbolj znan Prašan.

Redna cena knjige je 30 evrov,
na GG jo lahko kupite za
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Uredili bodo dodatne
prostore za upravo
V Zdravstvenem domu Kamnik urejajo nadomestne prostore uprave.
Naložba je vredna dobrih 218 tisočakov, dela pa bodo končana do konca
februarja.
Jasna Paladin
Kamnik – V Zdravstvenem
domu Kamnik imajo te dni
gradbišče, na katerem pa zaradi epidemije večinoma delajo med konci tedna, ko je
zdravstveni dom za bolnike
sicer zaprt.
»V našem zdravstvenem
domu smo del novih ambulant v drugem nadstropju
pred časom uredili v prostorih uprave, zaposlene na
upravi pa preselili v že tako
prenatrpane prostore ožjega dela uprave, in sicer smo
v pisarne preuredili sejno
sobo. Sedaj urejamo nadomestne prostore uprave na
trenutno neuporabljanem
(in neizdelanem) podstrešju zobozdravstva v severnem traktu zdravstvenega

doma, in sicer sejno sobo,
pisarno, kopirnico, nekatere druge pomožne prostore

in povezovalni prehod s sedanjo upravo,« nam je naložbo predstavil direktor

Zdravstvenega doma Kamnik dr. Sašo Rebolj in poudaril, da morajo gradbeno-obrtniška dela zaradi epidemije potekati tako, da se izvajalci del, bolniki in zaposleni na hodnikih ne srečujejo, zato so za izvajalce uredili
ločen zunanji dostop do notranjosti objekta.
Naložbo, ki je ocenjena
na dobrih 218 tisoč evrov,
bo v celoti pokril Zdravstveni dom Kamnik, rok za dokončanje del pa je devetdeset dni, kar pomeni konec
februarja.

V Zdravstvenem domu Kamnik urejajo nove prostore za upravo, ki se zdaj sooča z veliko
prostorsko stisko.

ZANIMIVOSTI

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020
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Skuhal ričet in ga razdelil
med ljudi v stiski
V sredo je Andrej Šlibar še vročo enolončnico ob pomoči prostovoljk Rdečega križa razdelil med ljudi,
ki so se v teh časih znašli v stiski. Dan za tem je z okusno tradicionalno gorenjsko jedjo razveselil še
zaposlene na radovljiški policijski postaji in v tamkajšnjem zdravstvenem domu.
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Luč miru tudi v Dom starejših občanov Kamnik
Kamnik – Kamniški skavti, ki vsako leto v občino prinesejo
Luč miru iz Betlehema, so letos s to prijazno gesto razveselili
stanovalce in zaposlene v Domu starejših občanov Kamnik.
Plamen s sporočilom, da prižgimo bližino, je skupaj z namestnico direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe
Marjeto Kotnik prevzela direktorica doma Maja Gradišek (na
sliki), ki si skupaj z zaposlenimi zadnje mesece prizadeva
starejše kar najbolj zaščititi pred novim koronavirusom. V
petek je bilo v domu okuženih dvanajst stanovalcev in osem
zaposlenih, zato jim izkazana skrb in podpora še toliko več
pomenita.

Radovljica – V sredo opoldne
se je Andrej Šlibar, kmet iz
okolice Radovljice, z avtom
pripeljal na eno od parkirišč na robu mesta in iz velike posode razdelil okoli sto
porcij slastno dišečega domačega ričeta.
»Spremljam medije, gledam svet okoli sebe in vidim, koliko ljudi je v teh časih, ki nimajo niti za pošten
topel obrok,« je razloge za
to, da pomaga ljudem v stiski, pojasnil gospodar z znane kmetije – vrtnarije Šlibar
iz Dvorske vasi. »Saj tudi mi
nimamo veliko, ampak prav
vse sestavine za ričet imamo doma, pa sem si rekel,
da bom pomagal in prispeval po svojih močeh,« je pojasnil svojo odločitev, s katero se je nato obrnil na Območno združenje Rdečega križa Radovljica, kjer so poskrbeli, da so skodele vročega ričeta prišle v prave roke.
»Domači ješprenj, fižol,
tudi klobase in hamburger,
ki sodita v ričet ...,« je našteval, kaj je dal v jed, ki jo je

Foto: Občina Kamnik

Marjana Ahačič

Krasijo božično-novoletno drevo

Okoli sto porcij domačega ričeta je Andrej Šlibar v sredo ob pomoči prostovoljk Rdečega
križa razdelil med tiste, ki so se v teh težkih časih znašli v ekonomski stiski. / Foto: Gorazd Kavčič
skuhal v kotlu, v katerem poleti pripravlja marmelado iz
svojih Baronovih jagod. »V
jed gredo še majaron, meta,
česen, malo prežganja s čebulo, pa timijan, nekaj sladke paprike ...«
Pravi, da mu količina
pri kuhi ni predstavljala

nobenih težav, na radovljiškem Rdečem križu pa dodajajo, da je prijazno prispeval celo embalažo za okusne
obroke.
Nekaj ljudi iz Radovljice
je samih prišlo po hrano, v
okoliške kraje pa so sredino
kosilo odpeljale in predvsem

med starejše socialno ogrožene občane razdelile prostovoljke.
Dan za tem, v četrtek, je
Andrej Šlibar spet skuhal
ričet. Tega je razdelil med
radovljiške policiste in zaposlene v tamkajšnjem
zdravstvenem domu.

Glasbeno božično voščilo

Podarite naročnino

V času, ko je epidemija okrnila kulturno dogajanje v Sloveniji, se je Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj
lotil novega projekta, s katerim želi poslušalcem pričarati toplino prazničnega vzdušja.
Maša Likosar
Kranj – Dekliški pevski zbor
Gimnazije Kranj, ki deluje pod vodstvom Erika Šmida, je čas, ko se pevke in dirigent srečujejo le prek računalniških zaslonov, izkoristil za snovanje videospota v stilu virtualnega zbora.
Posneli so božično voščilnico s skladbo Pesem zvonov,
v izvirniku Carol of the Bells, ki sta jo v slovenščino prepesnila dirigent Erik Šmid
in profesorica matematike Barbara Kušar, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Matej Prevc. Premierno
so jo predstavili minuli petek na platformi Youtube in
v enem dnevu poželi več kot
tisoč ogledov.
»Začelo se je s skromno
idejo v začetku novembra,
nadaljevalo s skrbnim študijem nove skladbe na daljavo in samostojnim snemanjem vsake izmed pevk

Preddvor – Zavod za turizem Preddvor je povabil občanke in
občane, da pomagajo okrasiti božično drevesce v središču
Preddvora (na parkirišču pri cerkvi) s svojimi doma narejenimi okraski in dobrimi željami. Seveda ob tem opozarjajo, naj
upoštevajo varnostne ukrepe: naj imajo maske in naj drevesce
okrasijo takrat, ko zraven ne bo nikogar drugega, oziroma
upoštevajo ustrezno varnostno razdaljo. Fotografijo ali video
posnetek okrasitve naj pošljejo na info@visitpreddvor.si ali na
Facebook stran Visit Preddvor. V Preddvoru pa te dni načrtujejo tudi obdaritev otrok. Pripravili so darilne pakete za otroke
od prvega do šestega leta starosti (letnik 2014–2019), ki jih bo
ob prevzemu pozdravil tudi Božiček. Starše z otroki vabijo, da
prevzamejo darila v soboto, 26. decembra, na sedežu Občine
Preddvor, Dvorski trg 10. Razpored prevzema je objavljen v
lokalni reviji Preddvor, ob tem pa opozarjajo na upoštevanje
varnostnih ukrepov. Kdor darila tega dne ne bo mogel priti
iskat, ga bo čakalo na občini, o naknadnem prevzemu pa se
bodo lahko dogovorili v tajništvu (04 27 51 000).

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.

Božični videospot Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Kranj nosi pomenljivo sporočilo:
Vse bo spet kot nekdaj lepo, srečo in mir vam voščimo. / Foto: arhiv zbora
v domačem okolju. Več kot
štirideset posameznih videov smo združili v enega in nastal je čudovit božični videospot, s katerim
želimo doseči poslušalce skozi univerzalni jezik
glasbe, ki nam prinaša vse

tisto, po čemer v tem času
še posebej hrepenimo –
sočutje, toplino in optimizem,« je pojasnil Šmid in
dodal: »Glasbeniki pogrešamo skupno muziciranje.
Vaje s pomočjo računalniških aplikacij nas sicer

ohranjajo v pevski kondiciji in povezanosti, vendar ne morejo nadomestiti občutij, ki si jih delimo
v živo in prepričan sem, da
nas bo po tej izkušnji vsaka
uglašena harmonija še toliko bolj osrečevala.«

KULTURA
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Poezija in rep so
Repki
Ker sta slovenska otroška poezija in rep prijatelja,
se družita v knjigi z naslovom Repki.

igor.kavcic@g-glas.si

Jubilejne Severjeve nagrade
V nedeljo zvečer so s spletnim nagovorom podelili letošnje Severjeve nagrade. Nagradi za poklicna
igralca sta prejela Jette Ostan Vejrup in Vladimir Vlaškalić.
Igor Kavčič

Igor Kavčič
Ljubljana – Antologija izbrane odlične slovenske otroške
poezije s preprostim, a zgovorno zvočnim naslovom
Repki, ki je to jesen izšla pri
Mladinski knjigi, je v mesecu, ko so med otroki največji
heroji trije dobri možje, prava uspešnica. Profesor književnosti dr. Igor Saksida in
Rok Terkaj oziroma reper
Trkaj, ki sta pred tremi leti
že združila moči v zbirki poezije in repa za najstnike Kla
kla klasika, z Repki tokrat želita k poeziji pritegniti mlajše otroke in njihove starše. Da se besedam in zvoku pridružijo tudi slike, je s
hudomušnimi ilustracijami
poskrbel Igor Šinkovec.

otroško poezijo odličnih
slovenskih pesnikov: Otona Župančiča, Toneta Pavčka, Anje Štefan, Bine Štampe Žmavc, Ferija Lainščka, Petra Svetine, Lile Prap,
Milana Dekleve, Miroslava Košute, Daneta Zajca,
Nika Grafenauerja, Andreja
Rozmana - Roze in drugih.
Trkaj jih je dopolnil z dinamičnimi repi, v katerih prepoznavamo motive in tematiko iz otroške poezije, a v
sodobnem, bolj igrivem in
manj predvidljivem reperskem jeziku.
Odrasli smo tisti, ki svojim otrokom prvi ponudimo branje in stroka vedno
znova poudarja, da zgodnje
razvijanje otroškega govora in pogovora ob zgodbah
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Škofja Loka – V petek, 18. decembra, je minilo petdeset
let od smrti Staneta Severja, enega najbolj znanih obrazov v zgodovini slovenskega gledališča in filma. Prav
toliko let šteje tudi podeljevanje Severjevih nagrad, saj
so prve podelili že leta 1971.
Svečanost v Škofji Loki vsako leto pripravijo decembrsko nedeljo, ki je najbližja
datumu njegove smrti. Letošnja jubilejna, petdeseta podelitev Severjevih nagrad je zaradi pandemije covida-19 v nedeljo potekala po
video povezavi.
Po spominskem nagovoru Borisa Mihalja, predsednika Združenja dramskih
umetnikov Slovenije, je sledila podelitev Severjevih nagrad profesionalnima igralcema, študentoma dramske
igre in igralcu za stvaritve
v ljubiteljskem gledališču.
Strokovna žirija Sklada Staneta Severja v sestavi Silva
Čušin (predsednica), Nataša Barbara Gračner, Tea Rogelj, Diana Koloini in Zala
Dobovšek je nagradi Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih namenila
članici igralskega ansambla

Igralka Mestnega gledališča ljubljanskega Jette Ostan
Vejrup / Foto: Aljoša Rebolj
MGL Jette Ostan Vejrup in
članu igralskega ansambla
Drame SNG Maribor Vladimirju Vlaškaliću.
»Igralska prisotnost Jette
Ostan Vejrup korenito zaznamuje slovenski gledališki prostor, vanj vnaša interpretativno nepredvidljivost,
kompleksnost in širino.
Odlikujejo jo popolna navzočnost, samorefleksija in
specifična, samosvoja performativna drža. Jette Ostan
Vejrup vlogam vnaša polnokrvnost, izhajajočo iz trdnega igralskega razmisleka in

samospraševanja,« je med
drugim poudarjeno v obrazložitvi. In še: »Je igralka s
stališčem, tako na odru kot
izven njega, z natančnim
posluhom za umetniška in
družbeno kritična vprašanja.« V zadnjih dveh letih je
v MGL odigrala štiri izrazito
raznolike vloge.
»Vladimir Vlaškalić je
igralska zverina. Pretrese
te z neverjetno neobrzdano
energijo, silovit je tudi v tišinah in obvladani umirjenosti; pa celo, ko se umakne
v ozadje. Z izjemno odrsko

prezenco zmore prežariti celoto neke uprizoritve, ji zagotoviti pravi naboj in vanj potegniti ves ansambel,« je zapisala žirija; da je njegov dosedanji igralski opus zaznamovan z nizom zelo različnih kreacij, ki segajo od performativnega nastopa do karakternih in komičnih likov.
Nagradi Sklada Staneta
Severja za igralsko stvaritev
študenta dramske igre sta
prejela Gaja Filač za vlogo
Punce v Koltèsovi igri Roberto Zucco v režiji Žive Bizovičar in produkciji petega semestra AGRFT in Klemen
Kovačič, ki je v produkciji H
genotipu Hamleta po motivih Koltèsove drame Noč duhov v zgodbi o Hamletu in
Shakespearovega Hamleta
v režiji Dragana Živadinova
upodobil naslovni lik.
Tu je še nagrada Sklada
Staneta Severja za igralsko
stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču, ki jo
je letos prejel Bojan Vister,
član Šentjakobskega gledališča Ljubljana, in sicer za vlogi 10. porotnika v uprizoritvi Dvanajst jeznih mož, Reginalda Rosea (režiserka Ira
Ratej, 2018) in taksista Petra v uprizoritvi Resno moteni Laurenta Baffieja (režiser Boris Kobal, 2019).

Tudi poezija ima Repke. / Foto: Igor Kavčič
Preden skočimo v svet poezije in repa, se v hip-hop slovarčku seznanimo z reperskimi izrazi, zbirka pa nas nato
nagradi s tremi razdelki. Prvi
del z naslovom Mika me zven
jezika prinaša pesmi o jezikovni igri, v drugem delu Čarovnija poezija na vrsto pridejo nenavadne živali, rastline, pravljična bitja, tretji razdelek Svet dvojine in množine pa zajema pesmi o družini v vseh njenih razpoloženjskih odtenkih. Da nam bo začetni slovarček prišel še kako
prav, spoznavamo v rubriki
Hip-hop! Misli, v galop! Če v
glavi te zvija: Na pomoč, domišljija! Rubrika tako otroke kot njihove starše, vzgojitelje, učitelje vabi k razmisleku, pogovoru in nadaljnjemu
ustvarjanju.
Tako je Igor Saksida v
knjigo izbral raznovrstno

in pesmicah bistveno pripomore k dobro razviti pismenosti, lažjemu učenju,
zlasti pa k veselju do branja.
V zgodnjih letih pa je branje in poslušanje za otroke
v prvi vrsti tudi igra in užitek. In kaj je torej lepšega,
kot poskusiti pesmico odrepati – še posebno, če jo za
pomoč prej poslušamo. Repki so namreč opremljeni s
QR-kodami, s pomočjo katerih pridemo do zvočnih posnetkov. H knjigi pa je dodana tudi zgoščenka z dvanajstimi pesmimi v izvedbah slovenskih reperjev, kot
so Trkaj, Emkej, Pižama,
Nipke, Jose, Zlatko, tu pa
sta tudi Neca Falk in Ditka.
Skratka poezija za najmlajše
je tudi kot repa Trkaj: »Vse je
sam igra, ja, in mi se mamo
fajn! / Vse je sam igra, ja, in
mi ne damo sanj!«

Film o razstavi Staneta Kosmača
Žiri – Danes, v torek, 22. decembra, ob 18. uri bodo na spletnem
kanalu Youtube premierno predvajali film o razstavi akademskega slikarja Staneta Kosmača. Razstavo njegovih izbranih del
so v Muzeju Žiri sicer odprli v začetku oktobra, a so jo takrat žal
zaradi znanih razlogov hkrati tudi zaprli. Je pa odprtje razstave
posnel Darjan Kacin in iz tega posnetka oblikoval kratki dokumentarni film. Pred filmom bo na sporedu najprej krajši pogovor prof. Maje Justin Jerman s Stanetom Kosmačem, zatem
bodo predvajali film, ki bo na tem kanalu na ogled tudi kasneje.

Male umetnine za vsak prostor
V Mali galeriji Likovnega društva Kranj je na ogled tradicionalna novoletna razstava Mali format.
Igor Kavčič
Kranj – Kranjsko društvo likovnih umetnikov vsako
leto v decembru že tradicionalno pripravi prodajno
razstavo malega formata.
Na njej se člani društva običajno predstavijo z delom ali
dvema. Dela v vseh pogledih
odražajo njihovo siceršnjo
likovno govorico, a so vendarle posebna v formatu,
dostopnejšem tako cenovno
kot po velikosti.
Zaradi aktualnih razmer,
povezanih s pandemijo in
ukrepi ob tem, so v društvu
seveda že pripravili virtualno razstavo, ki je dostopna na društveni spletni strani. Lahko se sprehodimo po
virtualni galeriji in si ogledamo široko paleto likovnih del, slik, grafik, kolažev,
ilustracij, malih plastik, prostorskih objektov … Ker so
se med tem sprostili nekateri ukrepi in je dovoljen obisk
galerij, bo od tega tedna pa
najmanj do 29. decembra

odprta tudi Mala galerija in
si bo razstavo moč ogledati
v živo.
V Likovnem društvu so ob
tem pripravili tudi katalog
(ta je na voljo tako v tiskani
obliki kot na spletu) z reprodukcijami del in kratkimi
predstavitvami 18 na razstavi sodelujočih avtorjev. Na
letošnjem, lahko bi rekli tudi
»zimskem salonu« se tako

predstavljajo: Franc Bešter,
Brut Carniolus, Boge Dimovski, Domen Dimovski,
Andreja Eržen, Klementina Golija, Irena Gaytri Horvat, Irena Jeras Dimovska,
Lojze Kalinšek, Martina Marenčič, Miha Perčič, Janez
Praprotnik, Janez Ravnik,
Tomaž Šebrek, Maruša Štibelj, Klavdij Tutta, Ladijana
Vijay in Cveto Zlate.

Praznični pogled v Malo galerijo članov Likovnega društva
Kranj

Kljub neugodni situaciji se likovni umetniki, kot
pravijo in dokazujejo, ne
dajo. Dela, ki so jih ustvarili, niso virtualna, ampak resnična. »Ustvarjena so s pravimi barvami, na prava platna, s konkretnimi materiali,
v konkretnih oblikah, pripravljena na življenje v malem svetu, v galerijah, stanovanjih, drugih prostorih.
Kot taka se dela ponujajo v
ocenjevanje, občudovanje,
ne nazadnje pa tudi nagovarjajo k nakupu,« so zapisali v katalog. Kljub umetniškemu navdihu, ki mu sledijo, morajo preživeti in v tem
ostati »zemeljski«. »Z donkihotskim bojem z mlini na
veter in hkrati z vedrim optimizmom vsem skupaj želimo čimprejšnje ponovno
snidenje v živo v prostorih
Male galerije,« dodajajo likovniki. Tako zdaj v času obdarovanj kot v prihodnjem
letu na novih odprtjih razstav. Mali format bo trajal do
15. januarja prihodnje leto.
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Pokal prvič v Kamnik

Maribor jesenski prvak,
Domžale na petem mestu

Vaterpolisti Calcita Kamnik so v nedeljo zvečer v Kranju v finalu pokalnega tekmovanja premagali
Triglav in se zasluženo veselili svoje prve lovorike v članski konkurenci.

Nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije so
v soboto in nedeljo odigrali tekme zadnjega
jesenskega kroga.

Jože Marinček

Jože Marinček

Kranj – V nedeljo je v kranjskem olimpijskem bazenu
potekala finalna tekma vaterpolskega Pokala Slovenije.
V finalu so nastopili AVK Triglav iz Kranja, ki je polfinalu
izločil VD Koper, in VD Calcit
Kamnik, ki je v polfinalu izločil VK Ljubljana Slovan.
Finalni obračun je postregel z zanimivo vaterpolsko
predstavo, v kateri so bili
boljši vaterpolisti iz Kamnika, ki so pod vodstvom trenerja Aleša Komelja z 10 : 5
(5 : 1, 2 : 1, 2 : 2, 1 : 1) premagali Triglav. Za zmagovalce pokala je štiri zadetke
dosegel Matej Nastran, ki
je odlična okrepitev Calcita
Kamnik. Tri zadetke je dodal Blaž Briški, dva Martin
Stele in enega Sebastjan Novak. Za Triglav je tri zadetke
dosegel Andraž Pušavec, po

Domžale – Na dveh sobotnih tekmah so bili strelci izredno razpoloženi, saj
so dosegli kar devet zadetkov ali štiri in pol na tekmo.
Največ zadetkov je bilo doseženih na tekmi v Sežani,
kjer so nogometaši Kopra
premagali domače nogometaše moštva CherryBox
24 Tabor Sežana s 3 : 4 in
se utrdili na četrtem mestu
tekmovalne razpredelnice.
V drugi tekmi sobotni tekmi so nogometaši Olimpije z 2 : 0 premagali zadnjeuvrščeno Gorico in si zagotovili, da prezimijo na drugem mestu.
Nedeljski nogometni spored zadnjega jesenskega
kroga so začeli v Domžalah
nogometaši domačega moštva Domžale in ljubljanskega Brava. V prvem polčasu so na igrišču prevladovali

Vaterpolisti Kamnika so zasluženo osvojili naslov pokalnih prvakov. / Foto: Gorazd Kavčič
enega pa Jan Justin in Marko Gostič. Odločilno na tekmi je bilo dejstvo, da so imeli Kamničani večjo željo po
naslovu pokalnih prvakov.
Tako pri oddaji kot sprejemu

žog so naredili manj napak.
Pokal prvakov je sploh prva
lovorika Kamničanov v članski konkurenci v samostojni Sloveniji. Prihodnje leto
bodo kamniški vaterpolisti

praznovali petdeset let delovanja kluba in osvojitev naslova pokalnih zmagovalcev
je tudi najava, da resno razmišljajo tudi o naslovu državnih prvakov.

Imenitni nastopi naših športnikov
Pohod na zmagovalni oder je v četrtek s tretjim mestom začel deskar Žan Košir, v petek ga je z drugim
mestom nadaljevala smučarska skakalka Nika Križnar, v soboto sta na tretji stopnički stala smučarska
tekačica Anamarija Lampič in smučarski skakalec Anže Lanišek, v nedeljo pa sta tretje mesto skupaj
osvojili še smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc.
Vilma Stanovnik
Kranj – Tržiški deskar Žan
Košir (KD Zakon) je na drugem paralelnem veleslalomu za svetovni pokal v tej
sezoni prvič stopil na zmagovalni oder, saj je osvojil
tretje mesto. »Zelo sem vesel teh stopničk. Več kot leto
dni je minilo od moje zadnje uvrstitve med prvo trojico. Poleti smo očitno dobro delali,« je povedal 36-letni Tržičan. Uspeh naše ekipe sta v Italiji dopolnila Tim
Mastnak z devetim mestom
in Rok Marguč, ki je osvojil
19. mesto. Naslednja tekma
alpskih deskarjev za svetovni pokal bo 9. januarja v švicarskem Scuolu.
Namesto v Lillehammerju
se je sezona svetovnega pokala za smučarke skakalke
minuli konec tedna začela v
Ramsauu. Še pred odhodom
je bila Ema Klinec pozitivna
na covid-19 in tako v Ramsau
ni odpotovala. Imeniten nastop je uspel Niki Križnar
iz Delnic v Poljanski dolini, ki je osvojila drugo mesto in zaostala le za domačinko Marito Kramer, ki je s 94
metri postavila rekord skakalnice. Tretja je bila Japonka Sara Takanaši, Urša Bogataj pa se je uvrstila tik pod
zmagovalni oder. »Vseskozi

Smučarska skakalka Nika Križnar je sezono svetovnega
pokala začela z odličnim drugim mestom. / Foto: Gorazd Kavčič
sem kazala konstantne skoke, danes pa se mi je odvalil
kamen od srca. Nisem pričakovala, da bom tudi na tekmi skakala tako dobro. Drugo mesto je moj najboljši rezultat,« je po tekmi povedala tekmovalka SSK Žiri Nika
Križnar.
Odlično je konec tedna
nastopila tudi mlada tekmovalka SK Triglav Kranj Nika
Prevc, ki je na tekmi za točke alpskega pokala v avstrijskem Seefeldu kar dvakrat premaga vse konkurentke. Naša dekleta nov nastop
čaka jutri na nočnem državnem prvenstvu v Planici,
naslednji tekmi svetovnega
pokala pa bosta predvidoma
pri nas na Ljubnem v drugi

polovici januarja.
Zadovoljni so se s tekme
svetovnega pokala, ki je potekala v Engelbergu, vrnili naši smučarski skakalci.
Anže Lanišek je namreč v soboto z dvema odličnima skokoma prvič v tej sezoni skočil na zmagovalni oder, saj
je zasedel tretje mesto, v nedeljo pa je bil četrti. »Engelberg zapuščam z zelo dobrim občutkom in veselim
se že novih preizkušenj,« je
povedal 24-letni član kluba
SSK Mengeš, ki zadnja leta
živi v Kranju, Anže Lanišek.
Poleg njega se je na sobotni
tekmi med deset najboljših
uvrstil še Bor Pavlovčič (ND
Rateče - Planica), v nedeljo
pa je bil deseti Cene Prevc

(SK Triglav Kranj). Svetovni
pokal se bo nadaljeval z novoletno turnejo, ki se začne
28. decembra v Oberstdorfu, tudi skakalci pa se bodo
jutri v Planici pomerili za naslov državnega prvaka.
V Dresdnu pa so konec tedna potekali zadnji letošnji
sprinti za točke svetovnega
pokala v smučarskem teku.
Od naših je blestela Anamarija Lampič (TSK Triglav
Kranj), ki si je na sobotni tekmi kljub smoli s polomljeno
palico pritekla tretje mesto.
Tretji sta bili na nedeljskem
sprintu nato skupaj z Evo
Urevc (ŠD Gorje), ki se je na
tekme vrnila po lanski poškodbi. »Občutek je nepopisljiv. Trud rehabilitacije je
zagotovo poplačan. Po enem
letu odsotnosti je to najboljša nagrada, ki bi si jo lahko
želela,« je povedala Urevčeva, najboljša športnica Slovenije Anamarija Lampič pa
je dodala: »Ne glede na to,
kako majhni smo v primerjavi z ostalimi, se vidi, da se
borimo, da smo zraven, da
gremo lahko na stopničke –
in to je tisti naš glavni cilj in
veselje.« Tekači so z nastopi
v svetovnem pokalu za letos
zaključili, znova se bodo pomerili 1. januarja 2021, ko se
v Val Müstairu začne Tour
de Ski.

nogometaši Domžal, v drugem pa je postala igra enakovredna, končala pa se je brez
doseženega zadetka in z delitvijo točk.
V Celju so nogometaši
Mure z 1 : 3 premagali domačine, v Mariboru pa se je srečanje med nogometaši Maribora in Aluminija končalo z 2 : 2.
Na prvem mestu so po jesenskem delu nogometaši
Maribora z 38 točkami, druga je Olimpija s 35 točkami,
tretja je Mura s 33 točkami,
na četrtem mestu je Koper
s 30 točkami, Domžale so s
25 točkami pete, na šestem
mestu so s tekmo manj nogometaši ekipe CherryBox
24 Tabor Sežana s 24 točkami, sedmo je s 23 točkami
Celje, osmi s tekmo manj in
22 točkami je Bravo, deveti
je Aluminij s 15 točkami, na
zadnjem, desetem mestu pa
je z 10 točkami Gorica.

Hokejisti Triglava ne
popuščajo
Jože Marinček
Kranj – V Mednarodni hokejski ligi (IHL) so hokejisti
kranjskega Triglava minulo
soboto gostili Hidrio Jesenice in zmagali z rezultatom 5
: 2 (1 : 0, 2 : 1, 2 : 1). S tekmo
manj in 21 točkami Kranjčani še vedno vodijo na lestvici, drugi je MK Bled z dvajsetimi točkami, na tretjem
mestu je HK Slavija Junior z
enajstimi točkami, četrta je
Hidria Jesenice z desetimi
točkami, na zadnjem, petem
mestu pa je True Celje s štirimi točkami.
V Alpski hokejski ligi
(AHL) so bile konec tedna
le tri tekme. SŽ Olimpija je
s 7 : 3 (2 : 2, 3 : 0, 2 : 1) premagala SG Cortina Hafro
in je s 27 točkami na drugem mestu lestvice, SIJ
Acroni pa je z dvajsetimi

točkami trenutno na šestem mestu.
V državnem prvenstvu je
ekipa SIJ Acroni Jesenice v
petek gostovala v Tivoliju pri
Slaviji Junior in zmagala z 1 :
8 (1 : 1, 0 : 3, 0 : 4). V nedeljo
sta igrala še Maribor in Slavija Junior. Mariborčani pa so
slavili s 6 : 3 (0 : 1, 1 : 2, 5 : 0).
Nove tekme članskega državnega prvenstva bodo hokejisti
odigrali danes in jutri, srečali pa se bodo Maribor – HDD
SIJ Acroni Jesenice (18.00),
True Celje – Triglav (19.00),
Hidria Jesenice – Slavija Junior (19.00) in jutri SŽ Olimpija – MK Bled (19.00). Trenutni vrstni red je: 1. SŽ Olimpija, 32 točk, 2. SIJ Acroni Jesenice, 27 točk, 3. Triglav, 21
točk, 4. Slavija Junior, 17 točk,
5. Maribor, 12 točk, 6. Hidria
Jesenice, 11 točk, 7. MK Bled, 7
točk, in 8. True Celje, 4 točke.

Ribničani premagali loške rokometaše
Škofja Loka – Minuli konec tedna so potekale tekme zadnjega
rednega kroga Lige NLB v letošnjem letu. Ekipa Urbanscape
Loka je v dvorani na Podnu gostila Riko Ribnica. V izenačenem
prvem delu si nobeno od moštev ni uspelo priigrati večje
prednosti. Po začetnem vodstvu gostov so gostitelji tik pred
odmorom izid obrnili v svojo korist, povedli s 13 : 10, a ob
menjavi strani sta bili ekipi vnovič poravnani. Tesno je bilo
tudi v nadaljevanju, vse do izenačenja na 19 : 19 v 45. minuti. S
serijo štirih golov, ki jo je zaključil Uroš Miličević, so si gostje
ustvarili prednost, ki so jo s preudarno igro obdržali do konca.
Najboljši strelec pri domačih je bil Aljaž Jesenko s sedmimi
goli, pet jih je dosegel izkušeni Grega Jamnik. Ločane jutri čaka
še gostovanje v Ljubljani na zaostali tekmi sedmega kroga.
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Planinski izlet: Malnež (846 m n. m.)

Lokalni hrib
Se spominjate, ko smo poleti šli čez greben Alničja na Kamnitnik? No,
ko smo se vračali, smo na drugi strani doline opazili izpostavljene roglje,
od katerih ima eden celo dobro viden križ, zraven pa je tudi vrh, nizek,
neopazen, s križem na vrhu. Malnež nad Koroško Belo.
Jelena Justin
Nizki hribčki, ki jih poznajo bolj »lokalci«, so lahko zelo zanimivi. Sploh, če
imamo malce žilice po raziskovanju neoznačenih poti.
Eden takih vrhov je Malnež
nad Koroško Belo. Ja, ni vrh,
ki bi bil za eno »ornk« turo,
je pa lahko zanimiva popoldanska popestritev. Vrh, na
katerega vodita vsaj dve neoznačeni poti; ena zahteva nekaj pozornosti, ker je
precej strma in ponekod
tudi izpostavljena.

Avtocesto zapustimo na
izvozu Lipce, kjer zavijemo
desno proti Jesenicam. V
prvem semaforiziranem križišču zavijemo desno proti
Kranju. Sledi drugo križišče
s semaforjem. Zavijemo levo
in peljemo pod železniškim
podvozom, za njim pa se v
manjšem križišču usmerimo desno proti Koroški Beli.
Peljemo v vas in na primernem mestu parkiramo.
Nadaljujemo skozi vas,
kjer ob cerkvenem obeležju sredi vasi nadaljujemo
po glavni cesti skozi vas. Po

približno sto metrih na desni prečkamo most čez potok
Bela. Nadaljujemo po asfaltirani cesti med dvema hišama, cesta tu zavije desno
v klanec. S kančkom pozornosti bomo opazili na levi
skromno stezico, ki najprej
malce preči v levo, nato pa
se začne strmo vzpenjati po
grebenu. Treba je opazovati okolico in slediti skromni stezici, ki je ponekod zelo
izrazita. Pot je izjemno strma in na nekaj mestih tudi
poprimemo za skalo. Pot je
travnata, v mokrem izjemno

Ponekod primemo tudi za skalo. / Foto: Jelena Justin

Strm greben Malneža / Foto: Jelena Justin
nevarna za zdrs. Tik pod vrhom moramo spet malce
poprijeti za skalo, na vrhu
pa nas čaka udobna klopca in križ z vpisno knjigo.
Pod nami se pokaže Koroška Bela, nasproti pa lahko

Pa smo le zakorakali v teden svobode, sem vzkliknila
sama pri sebi, ko sem se prebudila na torkovo jutro in je
bil dan kljub zgodnji megli
in mrazu, ki mi je švignil pod
toplo odejo, že tisočkrat lepši. Skupaj s težko pričakovano svobodo pa se je vame naselil tudi nemir, da moram
teh sedem dni izkoristiti kar
se da polno, se naužiti svežine Julijcev in se načuditi lepotam zasneženih bohinjskih gora. Zmotno prepričanje, da bom v tednu nadomestila pomanjkanje potepanj
in izletov, ki jih je virus iz
včasih samoumevnih možnosti za preživljanje prostih
koncev tedna zdaj spremenil
v privilegij, me je že prvi dan
gnalo, da sem namazala zaprašene lesene sani in se podala do koče na starem mejnem prehodu Ljubelj.
Ta zimski šport je v
zadnjih nekaj letih med

mladimi pa tudi med malo
starejšimi generacijami postal zelo priljubljen, meni pa
je v lepem spominu ostal še
iz časov, ko sva se oba z bratom Rokom gnetla na starih
lesenih sankah in se spuščala s komaj opaznih hribčkov
na zasneženi Pokljuki. Ti so
z leti postali nezanimivi in
so jih kaj hitro nadomestili
popoldanski spusti po sveže
spluženih smučiščih, dokler
nisva prerasla tudi tega veselja in začela iskati daljših ter
predvsem hitrejših užitkov
pri sankanju iz Loma pod
Storžičem in Ljubelja.
Naveličanost nad enoličnimi dnevi, razpetimi med
študijem, službo in krajšimi
sprehodi znotraj občin, je
tisti torek veliko ljudi pripeljala do odločitve, da si večer
popestrijo z zabavnim snežnim spustom. Mlade družine, prijatelji in pari so v razpotegnjeni koloni počasi

vlekli sani proti vrhu ter komentirali navdušene vzklike mimoidočih nočnih sankačev. Vzpon sva z Rokom
torej začela tik pri predoru
na slovensko-avstrijski meji,
kjer se široka in dobro urejena sankaška proga začne v
ovinkih počasi vzpenjati in
se po dobrih štiridesetih minutah hoje zaključi pri leseni gorski koči. Na vrhu sva
se ogrela s toplim čajem in
se pripravila na adrenalinski spust po progi, ki je bila
na nekaterih delih že precej
zdelana, a so majhni hribčki in spluženi ovinki vožnjo
naredili še zabavnejšo.
Verjamem, da si je tudi kdo
izmed vas v preteklem tednu
privoščil vsaj malo zimskega
veselja, če pa ste si sankanje
prihranili za kasneje, ko bo
v sneg odet prav vsak kotiček Gorenjske, pa le skočite
na namazane sani, si nadenite močno čelno svetilko in

Mladost,

strani opazimo možica, ki
nas usmeri desno navzdol.
Zagledamo tudi leseno
kočo. Sestopamo po vlaki in
ves čas se na razcepih držimo desne poti. Ta sestop je
tudi tisti običajni vzpon na
Malnež, le da se je pri vzponu treba držati leve poti. Pri
sestopu bodimo pozorni na
možice, ki jih je na pravih
mestih dovolj, po drugi strani je pa vlaka dobro shojena
in ni razloga, da bi se izgubili. Ko dosežemo cesto, se po
njej spustimo nazaj do prvih
hiš in nato v središče Koroške Bele, kjer nas čaka jekleni konjiček.
Opisano pot vzpona
odsvetujem v mokrem in ko
je sneg, pot sestopa pa je primerna v vseh letnih časih.
Res je omenjeni vzpon
kratek, a si tudi takšen lokalni hrib zasluži pozornost.
Nadmorska višina: 846 m
Višinska razlika: 300 m
Trajanje: 1 uro in 30 minut
Zahtevnost: 

Vrh Malneža ima ogromen križ. / Foto: Jelena Justin

Zimske radosti za mlade in stare
Neža Markelj

vidimo greben Alničja, kjer
smo hodili poleti.
Z vrha nadaljujemo naprej po grebenu, po prepletenih nadzemnih koreninah.
Vmes gre greben celo malce
navzgor, potem pa na desni

potepi in drugi užitki

Sankanje s starega mejnega prehoda Ljubelj
raziščite sankališča v Lomu
pod Storžičem, na Tromeji ali Malem vrhu na Jezerskem, sama pa upam, da mi

to zimo uspe uresničiti dolgoletno željo in se spustiti po zasneženi Mangartski
cesti.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020
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Lubadar se umirja, a še
vedno ga je veliko

Nizek odkup in
nizke cene

Na kranjskem gozdnogospodarskem območju so letos za posek označili nekaj manj kot 41 tisoč
kubičnih metrov lubadark. Količina je manjša kot v zadnjih letih, a še vedno višja, kot je v normalnih
razmerah. Letos sanitarni posek predstavlja kar štiriinštirideset odstotkov celotnega poseka.

Cveto Zaplotnik

Cveto Zaplotnik
Kranj – Kot pravi Martin
Umek, ki po pooblastilu v.
d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Janeza Logarja vodi kranjsko območno enoto zavoda, sta letošnje
leto zaznamovala epidemija
novega koronavirusa in februarski vetrolom. Posledice spomladanskega omejevanja prehajanja občinskih
meja in delovanja gospodarstva pri nas in v sosednjih državah je vplivalo na znižanje
odkupnih cen lesa in na otežen pretok lesa. Februarja je
Gorenjsko, najbolj pa širše
območje Šenčurja, prizadel
močan veter, ki je podrl okoli 72 tisoč kubičnih metrov
drevja, večinoma smreke.
Podrto in oslabljeno drevje

gradacije leta 2003,« ugotavlja Jurij Rozman in dodaja,
da so lastniki letos do 8. decembra posekali nekaj manj
kot 45 tisoč kubičnih metrov
lubadark smreke – poleg letos odkazane še nekaj več
kot štiri tisoč kubičnih metrov lani označene. Največ-

Letos sanitarni posek predvsem zaradi posledic
vetroloma predstavlja 44 odstotkov celotnega
poseka. »To je ogromno, gre za nujen posek, ne pa
za usmerjeno gospodarjenje z gozdom,« podatek
komentira Martin Umek.
ji problemi z lubadarjem so
na območju krajevne enote Preddvor, zlasti na Jezerskem, kjer je gozdove pred
tremi leti močno poškodoval vetrolom, sledita krajev-

Posek lubadark se
zmanjšuje
Kot pojasnjuje dr. Jurij
Rozman, ki je v območni
enoti zadolžen za gojenje in
varstvo gozdov, se posek zaradi lubadarja na kranjskem
gozdnogospodarskem območju zmanjšuje. Gradacija, ki se je začela po žledolomu v letu 2014, je dosegla vrhunec dve leti kasneje,
ko so za posek označili več
kot 182 tisoč 'kubikov' od lubadarja napadene smreke,
letos (do 8. decembra) so je
označili za posek 40.900
'kubikov'. »To je precej
manj kot v letih od 2015 do
2017, a še vedno precej več
kot ob vrhuncu predhodne

njah iz zadnjih let lahko pričakujejo povečanje težav s
podlubniki. Veliko bo odvisno tudi od vremenskih razmer, ki pa so zdaj še popolna neznanka.

naslednje leto, porast pa je
odvisen od obsega ujme in
hitrosti sanacije. Čeprav je
bila sanacija februarskega vetroloma hitra in uspešna, pa zaradi velikega obsega ujme pričakujemo porast
podlubnikov, predvsem na
območju Kranjskega polja,«
pojasnjuje Jurij Rozman.

Obnova predvsem po
naravni poti
Večino gozdov, ki sta jih
poškodovala vetrolom in
čezmerna razmnožitev lubadarja, bodo obnovili po
naravni poti, večje »razgaljene« površine, kjer bi bila
takšna obnova težavna, pa
bodo obnovili s sadnjo drevesc. Letos so obnovo s sadnjo zelo pospešili, tudi zaradi pričakovanega zaključ-

Martin Umek

Dr. Jurij Rozman
bi predstavljalo pravo ekološko bombo, če bi se v nepospravljeno drevje zalegel
lubadar. To se zaradi hitre
sanacije poškodovanih gozdov ni zgodilo, na roke jim je
šlo tudi hladnejše in bolj mokro poletje, ki je upočasnilo
razvoj lubadarja.

napovedi o tem ne morejo
dati. Po eni strani se gradacija lubadarja iz zadnjih let
počasi umirja, kar daje upanje na nadaljnje zmanjševanje količine lubadark, po
drugi strani je velik del gozdov februarja letos prizadel vetrolom, kjer po izkuš-

ni enoti Tržič in Železniki,
najboljše stanje pa je v gozdovih v krajevnih enotah
Kranj in Poljane.

Pričakujejo več lubadarja
na območju vetroloma
Kako se bo krivulja glede
količine lubadark na kranjskem gozdnogospodarskem
območju gibala v prihodnjem letu? V kranjski območni enoti zavoda za gozdove

»Po vetrolomu ali drugi
naravni ujmi imajo podlubniki na voljo veliko oslabljenih dreves za zaleganje in razvoj. Podlubniki najprej naselijo podrta in polomljena
drevesa, zato v prvem letu
po ujmi običajno beležimo
manjši napad podlubnikov
na zdravih, nepoškodovanih
drevesih. Posledice ujme se
v obliki čezmerne razmnožitve podlubnikov pokažejo

Ob omejitvah, ki jih je sprejela država zaradi epidemije
novega koronavirusa, so gozdovi, travniki, polja in
hribi še bolj oblegani, povečan obisk pa prinaša tudi
negativne posledice. »Najbolj pereči problemi so
smetenje in odlaganje odpadkov, vožnja z motornimi
vozili in nepravilno parkiranje v naravnem okolju, hoja
in kolesarjenje zunaj dovoljenih poti, motenje divjadi
in uničevanje rastlinja,« opozarja Martin Umek in
poziva obiskovalce gozdov k primernemu obnašanju
in spoštovanju lastnine, lastnike gozdov pa k strpnosti
do obiskovalcev, ki v teh težkih časih potrebujejo
sprostitev in gibanje. »Le strpnost in medsebojno
razumevanje predstavljata pot, ki pelje k reševanju vse
pogostejših konfliktov,« pravi.

ka sofinanciranja sadnje v
okviru programa razvoja podeželja. S sadnjo so obnovili nekaj več kot 56 hektarjev
gozdov, za to pa so potrebovali nekaj manj kot 158 tisoč
sadik.

Zimski čas primeren tudi
za nego sestojev
V zavodu za gozdove pozivajo lastnike, da dobro izkoristijo zimski čas za delo v
gozdu – za sečnjo, predvsem
sečnjo lubadark in drugega poškodovanega drevja,
pa tudi za nego mlajših sestojev, za obnovo posestnih
meja ... »Z redčenjem krepimo stabilnost gozda in uravnavamo sestavo drevesnih
vrst, ki naj bo čim bolj mešana,« pravi Martin Umek in
dodaja, da je sestoje najbolje
redčiti februarja, ko je manjša možnost, da razredčene
sestoje poškoduje sneg. Če
izvajalci del pri redčenju ostanke pustijo v sestoju, se
divjad v takšnem težje giblje
in povzroča manj škode.

Kmetijske organizacije v imenu kmetov v odprtem
pismu vladi in trgovcem opozarjajo na nevzdržne
razmere v kmetijstvu.

Kranj – Osem kmetijskih
nevladnih organizacij –
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna
zveza Slovenije, Sindikat
kmetov Slovenije, Zveza
kmetic Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine,
Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Slovenska zveza prašičerejcev in Društvo Slovenski kmet – je na vlado in
trgovce naslovilo odprto pismo z naslovom Dovolj je!, v
katerem opozarjajo na nevzdržne razmere v kmetijstvu, predvsem na nizek odkup kmetijskih pridelkov in
na odkupne cene, ki ne pokrivajo stroškov pridelave.
Kmetje zahtevajo od vlade
učinkovit nadzor nad poreklom izdelkov v živilskopredelovalni industriji, zagotavljanje sledljivosti in jasno
navajanje porekla vseh sestavin živil, nadzor nad neupoštevanjem pogodbenih
obvez (odkup, cene, plačilni
roki) in prepoved zavajajočega oglaševanja, med katerim
so tudi oglasi, ki (retro)romantično prikazujejo delo
na kmetiji. Od vlade pričakujejo tudi celovito promocijo slovenskega kmetijstva, ki
bo poudarjala pomembnost
in kakovost lokalno pridelane hrane, pa tudi zagotavljanje takšne hrane v javnih zavodih, še zlasti tiste, ki jo v
Sloveniji pridelamo dovolj.
Od trgovcev zahtevajo troje:
prvič – pravično razdelitev

deležev cene med člene v verigi preskrbe s hrano oziroma takšno ceno, ki bo kmetom pokrila stroške pridelave; drugič – povečanje ponudbe slovenske lokalne
hrane v trgovskih verigah po
primerni ceni za potrošnika: in tretjič – transparentno oglaševanje, ki potrošnike ne bo zavajalo glede porekla izdelkov.

Sindikat kmetov
Slovenije: »Kmetje
prodajamo pridelke in
živino pod ceno, drugi
v verigi pa si delijo
velike dobičke. Od tega
nimamo ne kmetje ne
kupci ničesar. Kmetje
smo v vedno slabšem
položaju, kupci pa imajo
drago hrano.«
»Če država želi imeti razvojno sposobne kmetije in
slovenskega kmeta, mora
zagotoviti okolje, ki bo to
omogočalo, torej okolje, v
katerem bo potrošnik lahko
zaupal domačim živilom, in
okolje, ki ne bo dovoljevalo
nepoštenih poslovnih praks,« so v odprto v pismo zapisale kmetijske organizacije in dodale, da bi država in
trgovci z izpolnitvijo teh zahtev kmetom olajšali kmetovanje, potrošnikom pa zagotovili dostop do lokalno pridelane prehrane po pravičnih in primernih cenah.

Več varovalnih gozdov in manj rezervatov
Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden spremenila uredbo o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, s
katero je območje varovalnih gozdov uskladila s prostorskimi
razvojnimi usmeritvami občin ter s pobudami lastnikov gozdov za uskladitev s stanjem v naravi in z digitalnimi katastrskimi načrti. Zavod za gozdove Slovenije je namreč lani in letos
izvedel usklajevanje območij varovalnih gozdov in gozdnih
rezervatov z vsemi občinami, zlasti s tistimi, ki pripravljajo
nove prostorske dokumente, in pripravil strokovni predlog za
zmanjšanje ali povečanje površin varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Površina varovalnih gozdov se v
primerjavi z letom 2015 povečuje za 68,5 hektarja, površina
gozdnih rezervatov pa se zmanjšuje za 82 hektarjev.

Državna nagrada zlata čebela
Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden določila predlog zakona o nagradi zlata čebela in ga poslala državnemu zboru v
obravnavo po rednem postopku. Zakon določa sistem podeljevanja najvišje državne nagrade na področju zaščite čebel,
prepoznavne vloge čebel pri zagotavljanju prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine. Z nagrado naj bi posameznike,
organizacije pa tudi podjetja in druge pravne osebe doma in
v tujini spodbujali k inovativnosti, vrhunskosti in aktivnosti.
Nagrajenca bo izbral odbor za podelitev nagrade, ki bo določil tudi višino nagrade. Podelil naj bi jo predsednik države,
praviloma 20. maja, ob praznovanju svetovnega dneva čebel.
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Izgubljen denar
Simon Šubic

obvestil in kazenska ovadba
na pristojno državno tožilstvo, so sporočili.
Prav tako v petek je na
kamniško policijsko postajo
prišla tudi občanka iz Most
in prinesla denar, ki ga je v
četrtek okoli 16.30 našla na
sprehodu našla. Ležal je na
tleh v bližini naslova Suhadole 1. Občana oziroma občanko, ki je izgubil/a denar,
prosijo, da se zglasi na Policijski postaji Kamnik, da denar prevzame in najditeljico
veselo obdari.

Kamnik – S Policijske postaje Kamnik so sporočili slabo in dobro novico, obe sta
povezani z izgubljenim denarjem. V petek se je pri policistih zglasila občanka in
povedala, da je na Usnjarski ulici pri trgovini Spar na
bankomatu Abanke dvignila denar, ki pa ga je pozabila v reži bankomata. Srečnega najditelja prosijo, da denar prinese na Policijsko postajo Kamnik. Sledi zbiranje

Ste ga videli
Radovljica – Na območju
Radovljice svojci pogrešajo 66-letnega Marjana Finžgarja. Nazadnje so ga videli v soboto okoli 17.30, ko je
bil v Radovljici. Oblečen naj
bi bil v temno modro bundo in modre hlače iz džinsa.
Ena od možnih smeri njegovega odhoda je tudi Ljubljana, so sporočili s Policijske
uprave Kranj. Policija prosi
vse, ki imajo informacije o
njegovem izginotju ali so ga

Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Pogrešani Marjan Finžgar
videli, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na
anonimni telefon 080 1200.

Iskanje planinca prekinili
do izboljšanja razmer
Minuli konec tedna so gorski policisti in reševalci v zelo zahtevnih zimskih razmerah pregledali večje
območje Grintovca, kjer bi se lahko nahajal pogrešani 39-letni Domen Lazar, a ga niso našli.
Simon Šubic
Kamniška Bistrica – Na območju Grintovca so policisti
in gorski reševalci več dni
neuspešno iskali 39-letnega
Domna Lazarja z območja
Dolenjske, ki ga svojci pogrešajo od petka, ko se jim
je nazadnje javil ob 10. uri
na poti med Zoisovo kočo
na Kokrškem sedlu in Grintovcem na kamniški strani.
Iskanje v zimskih razmerah na izjemno zahtevnem
in spolzkem terenu, ki sta
ga skoraj ves čas spremljala
megla in veter, so v nedeljo
zvečer prekinili do izboljšanja razmer. Tedaj bodo v iskanje vključili tudi policijski
helikopter.
Že v petek zvečer in ponoči so kamniški in kranjski gorski reševalci vsak na
svoji strani Grintovca začeli
pregledovanje terena, kjer bi
se pogrešani planinec lahko

nahajal. Pri tem niso bili uspešni, so pa našli njegov avtomobil, ki je bil parkiran v
bližini spodnje postaje tovorne žičnice na Kokrško sedlo.
V soboto in nedeljo so iskalno akcijo pod vodstvom policije nadaljevali le še kranjski
gorski reševalci, medtem ko
so kamniški ostali v pripravljenosti. Kot je pojasnil Bojan
Kos, predstavnik za odnose z
javnostmi Policijske uprave Kranj, jim je namreč s pomočjo tehnologije uspelo določiti približno lego mobilnega telefona Lazarja, in sicer
na kranjski strani Grintovca.
Razmere na terenu so bile
oba dneva zelo zahtevne,
iskanje sta dodatno ovirala megla in zelo spolzek teren, ki so ga v nedeljo pregledovali tudi z dronom, medtem ko vreme ni omogočalo, da bi pogrešanega iskali
tudi s pomočjo helikopterja. Kranjski gorski reševalci

Hčerki zaprl vodo in jo žalil
Križ – Kamniški policisti so v soboto posredovali na Križu, kjer
je v stanovanjski hiši prišlo do spora med očetom in hčerjo.
Oče je namreč prevzel vlogo vodovodnega inštalaterja in zaprl
dovod vode, kar je bilo nerazumno za hčerko, ki živi v drugem
nadstropju stanovanjske hiše. Kršitelj je nato hčerki izrekel še
nekaj žaljivih besed, navajajo policisti, ki ga bodo zaradi izrečenih besed oglobili, napisali pa bodo tudi dopis na pristojni
center za socialno delo.

V hišni preiskavi zasegli (verjetno) drogo
Šmarca – Kamniški policisti so pred dnevi v Šmarci na podlagi
odredbe sodišča opravili hišno in osebno preiskavo. Pri tem
so osumljencu zasegli 11,5 grama neznane prašnate snovi
bele barve, za katero sumijo, da je kokain. V hišni preiskavi so
zasegli še steklen kozarec z vršički, pri čemer sumijo, da gre
za konopljo, tehtnico in steklenički steroidov. Vse substance naj bi imel storilec pripravljene za nadaljnjo prodajo, so
prepričani policisti.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

Policisti in gorski reševalci so širše območje Grintovca
pregledovali od petka zvečer do nedelje zvečer. / Foto: Pu Kranj

Pogrešani Domen Lazar / Foto: PU Kranj
so ob velikem tveganju peš
pregledali več poti na območju Grintovca, vendar uporabnih sledi niso našli.
Razmere, kakršne so konec tedna vladale na gori,
ne omogočajo nadaljnjih hitrih, še manj pa varnih aktivnosti, je poudaril Kos. Pod
1700 metri nadmorske višine se je sneg močno udiral, nad to višino pa je bila
podlaga pomrznjena, je pojasnil. Na določenih delih so
bili vidni talni plazovi, veter
pa je pihal s hitrostjo več kot
šestdeset kilometrov na uro,
kar v kombinaciji še z gosto
meglo ustvarja izredno nevarne okoliščine. »Gorski
reševalci so z maksimalnimi napori ob zelo visoki stopnji tveganja v okviru zmožnosti pregledali ogromno območje Grintovca. Ko
bodo dopuščale razmere, bo

za pregled terena aktiviran
tudi policijski helikopter,
teren pa bomo znova pregledovali tudi z dronom,« je
napovedal Kos. Policija še
opozarja, da je verjetnost
nastanka nesreče v gorah v
opisanih razmerah izredno
velika, zato apelirajo na planince, naj bodo razumni in
v slabih razmerah ne silijo v
gore.
Pogrešani Domen Lazar
naj bi bil po podatkih policije opremljen z derezami, cepinom in rdečo čelado, oblečen pa v temno modro jakno. Policija prosi vse, ki bi
o 39-letniku imeli koristne
informacije, da jih sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon
080 1200. Nekaj informacij so od drugih planincev že
prejeli, za kar se jim zahvaljujejo.

Reševalni pas: šteje vsaka minuta
Z ustvarjenim reševalnim pasom na avtocesti reševalnim ekipam prihranimo dragocen čas za prihod
na kraj nesreče. Zavarovalnica Triglav je gasilcem podarila kamere za snemanje intervencijskih voženj.
Simon Šubic
Tunjice – Gasilci in reševalci občutijo največjo nemoč,
ko pridejo na kraj nesreče na
avtocesti pozneje, kot bi prišli, če bi bil reševalni pas pravilno formiran, ali pa celo
prepozno, zato je pravilno
ustvarjanje reševalnega pasu
ob zastojih na avtocestah izrednega pomena. Tega se zavedajo tudi v Zavarovalnici
Triglav, kjer so z namenom
ozaveščanja združili moči z

gasilci in Zavodom Reševalni pas ter gasilska intervencijska vozila opremili s kamerami za snemanje intervencijskih voženj. Zavarovalnica v okviru tradicionalne novoletne preventivne
akcije Za boljši jutri že sedmo leto zapored del svojih
sredstev ob koncu leta tradicionalno namenja v podporo
različnim preventivnim projektom po vsej državi. Letos
je tako med 23 projekti podprla tudi pet prostovoljnih

gasilskih društev iz osrednje
Slovenije. Med društvi, ki so
prejela tovrstne kamere, je
tudi Prostovoljno gasilsko
društvo Tunjice.
Ozaveščanje
voznikov
o pomenu reševalnega
pasu namreč zelo učinkovito poteka ravno na podlagi posnetkov voženj in (ne)
ustvarjanja
reševalnega
pasu. Kakšne bodo posledice prometne nesreče na avtocesti ali hitri cesti, je namreč pogosto odvisno tudi

od tega, kako hitro bodo lahko reševalne ekipe prišle na
kraj nesreče, zato so ponesrečenci včasih življenjsko
odvisni od gasilcev in voznikov v zastoju.
Ko se zgodi prometna nesreča, namreč šteje vsaka
minuta. »Odsek avtoceste,
ki mi sicer vzame štiri minute, sem ob neustvarjenem
reševalnem pasu prevozil v
sedemnajstih minutah. Trinajst minut razlike je veliko
preveč,« situacijo nazorno

Pravilno ustvarjen reševalni pas / Foto: arhiv Zavoda Reševalni pas
opiše gasilec Anže Albreht,
ki je tudi ustanovitelj Zavoda Reševalni pas in pobude
Ustvarimo reševalni pas, s
katero od leta 2013 ozavešča
voznike o pravilnem razvrščanju v reševalnem pasu. Z
njim se po podatkih policije
lahko poveča možnost preživetja žrtev tudi do štirideset

odstotkov. O tem, kako teče
čas v prometnem zastoju, ko
je reševalni pas pravilno formiran, in kako, ko si morajo
gasilci pot skozi gnečo utirati, so v Zavarovalnici Triglav
pripravili primerjavo posnetkov, ki so jih posneli gasilci
PGD Dolnji Logatec. Objavo
najdete na Youtubeu.

LETO 2020 JE BILO
ZANJ DOBRO
V enem krajših intervjujev je režiser Mitja Okorn ponosno povedal, kako je
letos postal oče trem otrokom. V smehu je nadaljeval, da je sicer res postal
oče prvorojenki, v mislih pa da je imel še dva svoja filma. Načrtoval je tudi
poroko, a sta jo z izbranko morala zaradi pandemije prestaviti.

Z

godba Kranjčana Mitja Okorna
gre nekako takole: začel je s snemanjem »skejterskih« podvigov, posnel
Not Sponsored 1 in 2, iz najboljših delov potem videospot za Los Ventilos. Sčasoma je razvil oko za estetiko
in sledila je režija videospotov za takrat priljubljeno
skupino Kocka, tudi Nino
Osenar, celo za priljubljeno nemško glasbeno skupino. V nadaljevanju je sledil
celovečerec, razvpiti Tu pa

tam. Potem je posnel videospot za Saša Vrtnarja in
njegovo življenjsko zgodbo
ubesedil ter spisal scenarij
za film Član – in pri tem je
ostalo. Sledil je odhod na
Poljsko, kjer so mu ponudili snemanje televizijske
serije 39 in pol. Niso pričakovali, da bo Okorn naredil hit in bodo posneli tri
sezone. Ponovno so sledila snemanja videospotov
in tudi reklam, nato pa še
dva filmska uspeha: Pisma
sv. Nikolaju in Planet samskih. Oba je slovenska publika sprejela z nasmehom,
pa tudi širše sta bila dobro
sprejeta.

Sedaj Mitja domači publiki predstavlja svoj prvi ameriški film, romantično dramo
Leto življenja (Life in a Year).
Film je na voljo za ogled na
primer na Prime Video spletnega velikana Amazon, od
14. decembra pa tudi v filmski knjižnici domače platforme oziroma spletne kinoteke Voyo, kjer si ga lahko ogledajo naročniki.
Leto življenja je lepa čustvena zgodba, pravi Gorenjec, ki je s trebuhom za kruhom odšel na Poljsko, in
ne skriva veselja, da se mu
je uresničila velika življenjska želja: ustvarjati v Hollywoodu. Poudari pa (v zanj

Film Leto življenja pripoveduje zgodbo o najstniški ljubezni in odraščanju ter o hudi
bolezni, ki kroji tempo obeh. / Foto: arhiv filma (Brooke Palmer)

Mitja Okorn / Foto: arhiv filma (Brooke Palmer)
značilnem slogu), da je v
film vložil »svoje srce, dušo,
vse svoje življenje«. Projekta se je torej lotil z vso zagnanostjo, predanostjo in strastjo. Kar seveda ljudje potem
začutijo, meni Mitja. »Velikokrat so tovrstni ameriški
filmi narejeni zelo mehanično, pretenciozno, neosebno,
zato se ljudi v tolikšni meri
ne dotaknejo. Jaz pa tega ne
znam. Pri vsakem svojem
projektu oziroma filmu skoraj umrem. To se v zgodbi in
filmu zelo verjetno tudi čuti.
Zame je projekt zmeraj najpomembnejša stvar.«
Zgodba za film naj bi že
od vsega začetka vse, ki so
brali scenarij, spravljala v
jok. Da nekaj izzove takšen odziv, je bilo Mitji pravzaprav všeč. Koproducent
filma Leto življenja je znani Will Smith, ki se solzam
ravno tako ni mogel upreti,
pa tudi kasneje na snemanjih in potem testnih predvajanjih filma teh ni manjkalo. Ker je Okorn perfekcionist, je bilo teh predvajanj
kar nekaj.
»Naredili smo dober film,
ki so ga na testnih predvajanjih zelo dobro ocenili tudi gledalci. Na glavnem

testnem predvajanju si je
film ogledalo tristo ljudi in
dobili smo oceno 93 od 100,
česar že dolgo ni dosegel
noben film. To je res neverjetno. Zame je poleg dobre
ocene predvsem pomembno, da se film dotakne tistih, ki si ga bodo ogledali.
Prijatelji, ki sem jim ga v tem
vmesnem času predvajal, so
se smejali, jokali in uživali,
kar je zame najpomembnejše,« je v enem svojih intervjujev izjavil Okorn, ki se je
tudi pošalil na svoj račun z
zgodbo, kako bi kmalu izgubil službo, saj je med komunikacijo s Smithom rahlo
pozabil, da ima opravka z
velikim zvezdnikom. Kombinacija strastnega izražanja in vzhodnoevropskega
naglasa v angleščini pa mu

pri vsem skupaj ni bila ravno v pomoč.
Film Leto življenja pripoveduje zgodbo o najstniški ljubezni in odraščanju. V
njem imata glavni vlogi Cara
Delevingne in Jaden Smith.
Cara Delevingne igra spontano, vihravo najstnico Isabelle, Jaden Smith pa njenega vrstnika Daryna. Čeprav se njuni življenjski okolji zelo razlikujeta – Isabelle
živi v revnem predelu mesta,
Daryn pa prihaja iz premožne družine, se globoko zaljubita. Ko Isabelle Darynu razkrije, da boleha za rakom in
da ji zdravniki napovedujejo samo še leto dni življenja, sklene, da ji bo v tem letu
dni pomagal doživeti »celo
življenje«, ključne mejnike
izpolnjenega življenja.

Foto: arhiv filma (Brooke Palmer)

Alenka Brun

V filmu v glavni ženski vlogi nastopa Cara Delevingne.

Jaden Smith igra Daryna. / Foto: arhiv filma (Brooke Palmer)
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

VIRTUALNI KAMIŠIFEST
Izvedbo sedmega Kamišifesta, ki bi že oktobra moral potekati v kranjskem Stolpu Pungert, je preprečila
epidemija covida-19, zato so se organizatorji odločili, da festival preselijo na splet.
Mateja Rant

S

edmi Kamišifest
smo letos prilagodili trenutnim razmeram in ga spremenili v virtualni
dogodek. Pravzaprav v serijo virtualnih kratkih oddaj,
kjer sem gledalcem pokazala, kako si lahko sami po
korakih izdelajo svojo kamišibaj predstavo,« je razložila organizatorka Jadranka
Završnik in dodala, da je tisto, kar je snemanje kamišibaja vzelo pristnemu nastopu v živo, na neki način
nadomestila s sporočilom
letošnjega festivala – kamišibaj je darilo. Pri kamišibaju gre sicer za obliko pripovedovanja zgodb ob slikah,
ki so vložene v lesen oder.
Kamišifest je potekal šest
dni, vsak dan pa so na Facebook profilu stolpa Pungert
objavili posnetek, ki je gledalce vodil do končne zgodbice. »Napotki so bili preprosti, predvsem pa je bil
moj namen, da se otroci in

Jadranka Završnik / Foto: osebni arhiv

PESMI MLADIH
Morje
Kako pogrešam
morje,
njegovo lepo obzorje.

Fuzbal smo gledali
in vsi smo navijali.
Upam,
da ponovim to spet
čim prej,
če ne res, ne bo okej.

Lepa okolica
in dobra prikolica.
Sosedi so tečni,
ker so nespečni.

Luka

V Zatišju je kopališče,
večje kot celo dvorišče.
Kaj je lepšega sredi zime in vseh ukrepov, ki nas obdajajo, kot pa misliti na tople dni in na morje? Hvala dragi
moji, ker pišete in ustvarjate. Želim vam blagoslovljen
Božič. Meta
Pesmi pošljite na elektronski naslov
pesmi.mladih@gmail.com ali pisno na naslov:
Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.
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DOGODIVŠČINE



MOŠKI

odrasli znebijo predsodkov o svojih likovnih in drugih pomanjkljivostih. Želela sem, da se opogumijo in
ustvarjajo z namenom, da
presežejo te predsodke,« je
dejala Jadranka Završnik in
dodala, da na koncu lahko
podarijo svojo zgodbo nekomu, ki ga imajo radi. V sklopu Kamišifesta pa so si otroci lahko ogledali tudi njeno
novo zgodbo, in sicer finsko
ljudsko Gozdna nevesta, pa
tudi zgodbo Dilema, ki jo je
pripravil aktualni predsednik društva Kamišibaj Slovenije Boštjan Oder. Jadranka
Završnik je priznala, da snemati kamišibaj zgodbe ni
lahek podvig, saj je ta način
pripovedovanja zgodb zelo
intimna interakcija med
pripovedovalcem in gledalci. »S posnetki se ta energija ne začuti tako močno, kar
je resnična škoda.« Pri izvedbi Kamišifesta sta ji bila v
veliko pomoč Selman Čorović in Jože Bizovičar iz Zavoda Carnica. Njihove posnetke si je ogledalo več kot štiri
tisoč ljudi.


ŽENSKE



Kamišibaj zgodbe se pripovedujejo ob sličicah v majhnem
odru. / Foto: Maša Pirc
Ideja, da bi bil kamišibaj
lahko darilo, je po besedah
Jadranke Završnik nastala z
mislijo na vse družine, ki so
letos v hudih stiskah in kjer
mogoče ne bo daril, ki se kupijo. »Zato pa lahko nastane
kakšna pravljica, ki jo podelijo med seboj,« je namignila
Jadranka Završnik in poudarila, da so pravljice čarobne in

POTOVANJA



VINO



v vsakomer vzbujajo nostalgične občutke – občutek varnosti, topline in stika. »Namesto daril, ki jih kupimo, lahko podarimo te neprecenljive občutke. Z lastno predstavo, pravljico, se povežemo na
drugačnih ravneh. Podarimo
nekaj iz svojega notranjega
sveta. Tam so največji zakladi.«

HRANA



ŽENSKE

KROF ZA S SEBOJ
jih kroji prisotnost covida -19, ko ostajamo doma,
dobra novica še posebej za
ljubitelje pohodništva, ki
prihajajo iz kranjske občine.
Sicer so nekateri ukrepi za
preprečevanje širjenja novega koronavirusa ta trenutek
zrahljani in tako naj bi bilo
še jutri. Kaj bo sledilo, bomo
videli.
Kljub vsemu ljudje Dom
na Lovrencu radi obiščejo. Veliko je pohodnikov, ki
pridejo tudi zaradi knjige

Alenka Brun

P

Foto: osebni arhiv

ohodniki lahko za
obisk Doma na
Lovrencu poleg
krožne Gamsove poti iz Bašlja z
izhodiščem pri TD Bašelj,
kjer je tudi urejeno parkirišče, izberejo še Pot pod
Storžičem. Dom namreč
meji na dve občini: preddvorsko in kranjsko, kar je
v trenutnih razmerah, ki

vpisov. Letos je bil cilj 51
vpisov (kar pomeni 51 obiskov Lovrenca), ker ima TD
Bašelj 51 let. Nekateri so številko »ujeli« že pred prvim
epidemiološkim valom in jo
do danes, ko smo že globoko
v drugem, krepko presegli.
Ogromno ljudi se poda
k domu tudi zaradi Ankinih krofov, čeprav hči Mojca Ančimer počasi tudi že
v kuhinji prevzema vajeti,
pove njena mama Vaškarjeva Anka, kot jo domačini še
vedno kličejo.

V Domu na Lovrencu nad
Bašljem se obiskovalci še
vedno lahko posladkajo
s krofom, le da ga tokrat
dobijo za s seboj.

»Med prvim zaprtjem je
bila koča popolnoma zaprta, tokrat pa smo zaprli samo
prvi konec tedna po razglasitvi strožjih omejitev. Potem
pa smo zaradi povpraševanja
in po zgledu drugih koč tudi
mi odprli okno, sicer malo
negotovo, a do sedaj imamo
dobre izkušnje – gostje spoštujejo ukrepe. In tokrat nam
prav pride, da smo malo
odmaknjeni od cerkve oziroma Lovrenca, tako da planinci prevzamejo naročilo in se
porazgubijo po hribu,« pove
Mojca, ki se zahvaljuje gostom za podporo tudi v teh težkih časih. Rahlo skrivnostna
pa nam še zaupa, da na Facebookovem profilu Doma na
Lovrencu pripravljajo zanimiv božični večer. Vseeno pa
se obisk doma zaradi zaprtja
občin zagotovo pozna in res
že komaj čakajo, da se življenje vrne v stare tirnice, še
pove Ančimerjeva.

Razveselil se je odprtja in
obiskovalcev
Cerkev sv. Lovrenca nad Bašljem

Ob spodnji postaji krvavške kabinske žičnice domuje

Milan Dabić
Mobilni sodček Milana
Dabića. Po dveh mesecih,
kar so bila prodajna polkna
Sodčka zaprta, Milan prejšnji torek ni skrival veselja,
da je lahko spet pozdravljal
obiskovalce, ki so se odločili, da bodo smučali na Krvavcu – pa čeprav od daleč in
le s čajem, vročo čokolado ali
kavo za s seboj. Kot smo že
omenili, so se za kratek čas
ukrepi sprostili, smučišče

so odprli in ponovno dovolili
obratovanje kabinske žičnice – seveda ob upoštevanju
vseh pravil in ukrepov NIJZ.
Milan nam je še zaupal, da
tisti dan kaj veliko prometa,
ni imel. Domneval je, da je
bilo ljudi strah pristopiti.
Resda je bil to začetek, a se
je že dalo razbrati, da bodo
tokrat možnost za smučanje
izkoristili predvsem domačini.
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Danes praznuje pesnica Neža Maurer
Slovenska pesnica, pisateljica, novinarka, publicistka,
urednica in pedagoginja Neža Maurer danes praznuje devetdeset let. Pohvali se lahko z zavidljivo literarno
zapuščino: več kot štiridesetimi proznimi in pesniškimi
deli, pisala je literaturo za otroke, mladino in odrasle, največji del njenega opusa zajema poezija. Ukvarjala se je
tudi s prozo, publicistiko, pisala otroške igre, prevajala,
mnogo njenih pesmi je uglasbenih. Kako cenjena je v literarni srenji, pričajo tudi številne nagrade. Neža Maurer,
rojena 22. decembra 1930 v Podvinu pri Polzeli, je vrsto
let živela na Gorenjskem, najdlje v Škofji Loki, kjer so jo
razglasili tudi za častno občanko. Zadnja štiri leta je prebivalka Doma starejših občanov Preddvor. Iskrene čestitke
ob okroglem jubileju!

Maša Uranjek, članica skupine Chicas, je letos jeseni z dekleti predstavila pesem z naslovom
Nocoj s teboj, pred tem pa na prehodu v jesen dahnila usodni da.
Alenka Brun
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co, kjer se zanimate za hišo.
Je dobra in pozitivna v vseh
pogledih. Lastnika se sicer še
odločata za prodajo, a vidva
sta prva v vrsti. Kot vidim, sta
pripravljena ceno še spustiti, a to šele takrat, ko bosta
prepričana, da mislite resno
z nakupom. Tako da se vam
nedvomno splača potruditi
in še malo počakati. Dajte
jim vedeti, da ste resni in
da vas zanima nakup. Sam
postopek bi se lahko začel že
v tem letu, dokončal pa tam
nekje do meseca februarja,
najkasneje marca. Ta čas je
najbolj primeren za vašo selitev, za katero verjamem, da
vam prinaša samo dobre in
pozitivne spremembe. Takoj
ne boste opazili, a kmalu se
boste zavedali in žal vam bo
le, da se za to niste odločili že
prej. Želim vam vse dobro in
vas lepo pozdravljam.
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Pozdravljeni, draga Tanja,
že na veliko vprašanj ste mi
odgovorili, vsi vaši odgovori so
bili pravilni in meni v zelo veliko pomoč. Hvala vam za vse
odgovore. Sedaj imam zopet
vprašanje za nakup hiše. Za
prejšnjo hišo ste mi odgovorili, da to ni tista hiša, s katero
bova z možem zadovoljna, in
da tu ni prave energije. Nič več
ne siliva v nakup te hiše.

Sedaj smo se začeli pogovarjati za drugo hišo. Prosim
vas, da pogledate, kako bo s
to hišo? Ali bo cena sprejemljiva za lastnika? Če se odločita za prodajo, vas prosim, da
pogledate, kdaj se postopek
začne in kdaj konča. Če pa
to ni prava hiša, vas prosim,
da napišete, kdaj in kje naju
čaka nova nepremičnina.
Želim vam dobro na vseh
področjih in da bi nas še dolgo
razveseljevali s svojo pozitivno energijo.
Zelo sem vesela, da ste z
mojimi odgovori zadovoljni,
saj je to potrditev za moje
delo, ki mi veliko pomeni,
in ne predstavljam si, da bi
delala kaj drugega. Moja
videnja so zgolj smernice, na koncu se mora vsak
posameznik odločiti sam.
Nasveti pa naj bi bili vedno
dobrodošli. Poznam okoli-
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»Hiša v okolici«

tanja.70@hotmail.com
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Kadar mi nekdo vošči, vedno
rada v šali rečem, zaželite mi
ljubezni. Kajti za bolezen so
zdravila, denar v resnici ni
tako pomemben, seveda je
hudo, če ga ni, a tudi z manj
se preživi. Ljubezen, ljubezen pa je tista, brez katere
se ne da preživeti. Vsaj kvalitetno ne. Verjamem, da ste
že sami sebi v breme, saj
se take ne poznate. Ni vam
spolzelo iz rok in nič še ni
izgubljeno ali zamujeno. Pač
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TANJA ODGOVARJA
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Pozdravljeni, Tanja. Že sama
sebi grem na živce, ker ves
čas nekaj sprašujem. Samo
še enkrat poglejva za tega
moškega. Mislim, da mi je
vse spolzelo iz rok in je srečno zaljubljen, vse tako kaže.
Popolnoma sem že obupala
in mislim, da je vse izgubljeno.
Hvala in lepe praznike.

mora še sam priti do določenih spoznanj in prehoditi
pot brez vas. Ni srečen in na
ta način nikoli ne bo. Dajte
mu še malo časa, to je vse,
kar morate in lahko naredite.
Vse se zgodi ob svojem času,
saj to veste. Ima vas rad, to
je največ, kar morate vedeti.
Tudi jaz vam želim lepe praznike in imejte se radi.

sudoku_LAZJI_20_102
NALOGA

LAŽJI
SUDOKU
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»Marjetica«

Minuli teden so v kranjski porodnišnici našteli 33 porodov, rodilo se je 19 dečkov in 14 deklic. Najtežji je bil deček
s 4225 grami, najlažja pa deklica z 2780 grami. Na Jesenicah se je rodilo 24 otrok, od tega 13 dečkov in 11 deklic.
Med novorojenčki sta bila dva para dvojčkov – enkrat
sestrici in enkrat bratec in sestrica. Najtežji je bil deček s
4410 grami porodne teže, najlažji pa je bil prav tako deček,
tehtal je 2230 gramov.
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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

Novorojenčki
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja.

Njihova Maša (na fotografiji) je jeseni dahnila tudi
usodni da. Kljub sicer čudnemu letu sta z izbrancem
poroko izpeljala – seveda
primerno razmeram, v katerih smo se znašli zaradi prisotnosti novega koronavirusa. Energična 35-letnica je
danes glasbenica vse dni v
tednu, kot se pošali: »Štiriindvajset ur na dan, sedem
dni v tednu.« Si pa, ko je bila
mlajša, ni nikoli mislila, da
bo glasba nekoč njena poklicna pot.
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Tina Poljanšek razloži
še, kako so izbrale ime Chicas: »Ideja za ime se je porodila zaradi pesmi skupine
Abba Chiquitita. Gre tudi za
ime, ki dovoljuje, da skupina ustvarja v različnih glasbenih stilih, kar je tudi naš
namen, saj igramo tako
zabavno kot narodno-zabavno glasbo.«
Chicas so v tej zasedbi na
domači glasbeni sceni dobro leto dni, dekleta pa so
bila že prej članice različnih
zasedb.

Neža Maurer / Foto: Danica Zavrl Žlebir
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Foto: osebni arhiv

S

kupino Chicas sestavljajo štiri simpatična dekleta, ki
so letošnjo jesen
predstavila pesem
z naslovom Nocoj s teboj.
Tokrat v narodno-zabavni
različici, saj gre za priredbo pesmi, ki so jo pred leti
prepevale Mlade Frajle. Včeraj so Chicas svoje občinstvo na spletu razveselile še z
eno priredbo, z Božično polko; v soboto pa so se nasmejana dekleta na svojem profilu na Facebooku družila v
živo s poslušalci in gledalci
kar slabe pol ure. Seveda ni
manjkalo glasbe.
Chicas so Maša Uranjek,
Tina Poljanšek, Jasmina
Šmarčan in Tamara Zagajšek. Dve dekleti prihajata iz
Kamnika, Maša je iz okolice
Žalca, Tamara pa iz Šmarja
pri Jelšah. Maša je flavtistka,
Tamara kitaristka, Jasmina
basistka in Tina poprime za
harmoniko; vse pa v skupini
tudi pojejo.
Dekleta pravijo, da je skupina Chicas nastala dejansko iz želje po nastopanju in
širjenju pozitivne energije.
Poznajo se že več let, o skupini pa je najprej začela razmišljati Maša Uranjek, preostale so bile takoj za in sedaj
dobro sodelujejo.

»Že v osnovni šoli sva z
Jasmino nastopali kot duet.
Celo zmagali sva na glasbenih talentih lokalnega
radia. Tam naju je opazil
menedžer Navihank in naju
povabil na avdicijo. Tako se
je pot pri Navihankah začela pri rosnih 15 letih. Štirinajst let smo pridno ustvarjale in pridobile zelo hvaležno publiko. Potem smo
presedlale na MJAV – torej
smo se podale v pop vode,
brez harmonike,« pripoveduje Maša. »Prihajalo je do
menjav članic, tudi energija se je malo razpršila. Tako
sem dobila občutek, naj z
Jasmino ponovno ustvariva
skupino, ki bo ljudi spravljala na plesišče, torej skupino za zabave, podobno
kot smo to počele Navihanke. In ideja je zaživela,«
še izvemo, kako so Chicas
nastale.
Maša se je omožila v začetku septembra. Na poroki
seveda ni manjkalo glasbe.
Bila je deležna tudi podoknice, brez številnih presenečenj ni šlo. »Poroka je
bila čudovita, popolna,« še
pove Maša. Sedaj s soprogom živita le deset minut
stran od svojega prvotnega
doma, še vedno v isti občini,
tako da ima domače praktično na dosegu roke. Za kar je
– predvsem v teh časih – zelo
hvaležna, zaključi.
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NAGRADNA KRIŽANKA
224 strani ,15 x 20 cm,
špiralna vezava,

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

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.

10
EUR

www.gorenjskiglas.si

1. in 2. nagrada: dereze – Veriga K. F., Lesce
3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede,
6. 1. 2021, 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, 22. decembra 2020
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Štirje pari čevljev, 3. del

KUHARSKI RECEPTI

Vrnitev v domače kraje
Milena Miklavčič

usode

Zinka pripoveduje: »Medtem ko je mama dojila dojenčka, sem buljila v njene prsi, kot bi mi manjkalo
nekaj koleščkov. 'Boš še ti
malo?' me je nato vprašala.
Prikimala sem, se spustila
na kolena in začela piti mleko iz njenih prsi. Nepozaben
občutek, še danes se pogosto pomnim na tisti prizor!«
Kar nekaj časa je trajalo, da
sta se vsaj malo navadili druga na drugo. Zinka jo je vikala, najraje bi ji rekla 'teta',
a si ni upala. 'Stric', s katerim je Hedvika živela, je bil
sprevodnik, ki je bil največkrat odsoten od jutra do večera. Kadar je delal na relaciji Ljubljana–Zagreb, so ga
videli še redkeje. Bil je manjše rasti, a hiter kot podlasica.
Govoril je izrazito dolenjsko
narečje, tako da ga je Hedvika komaj kaj razumela.
»Moja naloga je bila, da
sem pazila na bratca Zorana. Samo zato, da je imela
mama varuško pri roki, me
je tudi prišla iskat na Prule. Ni mi bilo težko, saj sem
imela dojenčka zelo rada. Jeseni, ko sem šla v šolo, ga je

v času moje odsotnosti pazila ena od sosed. Če se nisem
pravočasno vrnila domov,
sem otroka našla kar pred
vhodnimi vrati. Zmeraj me
je bilo strah, da bi se splazil k stopnicam in se prevrnil v globino. 'Hedvika me
premalo plača, da bi za tega
pamža tratila več časa, kot je
treba!' mi je razlagala kot odraslemu.
To so bili zame zelo težki in kruti časi. Predstavljate si, da bi obiskovali prvi razred, poznali bi komaj nekaj
besed, jecljali bi, v hlačkah
pa bi še zmeraj nosili pleničko. Sedela sem v zadnji
klopi, učiteljica me skoraj
ni opazila. A sem konec leta
že znala brati in pisati tako
kot drugi. Vseeno sem razred ponavljala, saj mojega
napredka nihče ni niti opazil. Vsak popoldan sem pazila na Zorana, pisala nalogo
in brala. V shrambi sem odkrila nekaj škatel knjig, ki so
jih tam pustili prejšnji stanovalci. Branje je bilo moje
edino razvedrilo. Sama sem
morala prati plenice in zvečer, ko se je vrnila domov
tudi mama, sem komaj čakala, da dobim kaj jesti. Včasih je s seboj prinesla kruh,
včasih tudi ne. Stric je najraje jedel kranjske klobase.
Če sem bila pridna, je kakšen košček pristal tudi na
mojem krožniku. Stara sem
bila deset let, ko sta sklenila, da se bosta poročila. V
soboto, že zarana, smo sedli na avtobus in se odpeljali v Žiri. Mama si je kupila črne salonarje, le peta je
bila v živo rdeči barvi. Ker je
bilo do naslednjega avtobusa še nekaj časa, smo stopili
v slaščičarno, na tortico. Bila
sem presrečna, tako lepo mi
je bilo. Tudi naslednjo soboto smo potovali. 'Grem
pogledat, če se je tisti kripl
že stegnil!' je rekla sprevodniku. Od avtobusne postaje pa do hiše, kjer je ta stari

'kripl', njen oče, živel, je bilo
vsaj pol ure hoje. Bratca sem
nekaj časa nesla v naročju,
nekaj časa vlekla za seboj.
Medtem ko je bila mama
pri 'kriplu', sva sedela na
klopi pred hišo. Hodili so
mimo naju, nikomur ni padlo na pamet, da bi ponudil
vodo, kos kruha.
Šele doma, ko sem prisluškovala pogovoru med stricem in mamo, sem dojela,
da obisk ni bil zaman. 'Kripl'
ji je dal nekaj denarja, po njegovi smrti pa bo dobila v last
tudi kočico, v kateri sta nekoč živeli z Vanco.
Na poroki je moja mama
blestela. Povabila je vse stanovalce bloka, poročila pa
se je samo civilno. Trije muzikanti so na dvorišču igrali do jutra. Naslednji dan, ko
sem morala pobirati steklenice, ki so vse križem ležale po stopnišču, so nekateri
še zmeraj mrtvo pijani ležali po tleh.
Zanimivo pa je, da je
mama poročne čevlje nosila
samo enkrat. Spravila jih je v
škatlo, me pogledala in rekla: 'Ti bodo pa zate. Da ti ne
bo treba novih kupovati ali
pa mrtvim nog rezati.'
Žal pa zakon ni trajal dolgo. Nekoč se je stric predčasno vrnil domov in mamo zalotil z nekim moškim. Na
mrtvo jo je pretepel, potem
pa pobral svoje stvari in šel.
Bilo mi je vseeno.
Malo pred koncem pouka
je mama dobila ugodno ponudbo v strežbi v enem od
hotelov ali planinskih koč
v Gozdu - Martuljku. Več
kot dva meseca me je pustila samo z bratcem. Sosedi je
plačala, da sva hodila k njej
na zajtrk in kosilo, za večerjo
sem se morala znajti, kakor
sem vedela in znala. Spominjam se, da se je sem in
tja oglasil kakšen moški. Ko
sem odprla vrata, je pomencal, da je mamin prijatelj, da
jo je prišel obiskat. Takrat še

Za vas izbira Katja Dolenc
nisem vedela, kakšne sorte
je bilo to 'prijateljstvo' …
Po dedovi smrti leta 1966
smo se preselili v hiško, ki
jo je v oporoki zapustil moji
mami. Mama je imela zanimivo logiko. Menila je, da bo
tam, na kmetih, zmeraj pri
roki kakšen 'ta domač' ki bo
popazil na naju z Bratcem.
Na tem mestu bi te prosila,
če Bratec pišeš z veliko začetnico. Tako sem ga poimenovala in še danes ga tako
kličem.
Žal se njena pričakovanja
niso izpolnila. Njeni 'ta domači' so nas zelo glasno in
zelo od srca sovražili. Vsak
dan, če sem se preveč približala meji med obema hišama, so pritekli in žugali s
pestjo, češ še en korak naredi, pa te bomo potolkli z
rovnico.
Enemu od sorodnikov
(sin maminega polbratranca) je padlo v oči, da medtem ko pazim na Bratca,
zmeraj berem. Tudi on je
rad bral in tako sva se spoprijateljila. Kdo ve, morda bi
se kasneje tudi zaljubila in
poročila, če ne bi bila v sorodu? Še danes se sprašujem.
Jakob je bil prvi, ki mi je
pripovedoval o Vanci. Včasih so mi šli lasje pokonci,
kakšne zgodbe so se spletle
okoli nje! Nekoč mi je prinesel odslužen, a še nepopisan rokovnik, v katerega
sem začela zapisovati zgodbe, ki sem jih slišala.
Vesela sem bila, da je bil
Bratec priden v šoli, veliko
bolj od mene, če smem dodati. Pri vseh obveznostih, ki
sem jih imela, so bile moje
ocene precej povprečne. Vedela sem marsikaj, a to so
bili časi, ko ni bilo najbolje,
da je učenec pametnejši od
učitelja. Učiteljica za zgodovino in zemljepis me je naravnost prezirala, ker sem
nekajkrat dvignila roko in jo
popravila.
(Nadaljevanje prihodnjič)

Preprosta skutina pita z jabolki
Erika Jesenko

Vonj po sveže pečeni piti
v našo kuhinjo privabi družinske člane, ne da bi jih morali poklicati. Če pripravimo
preprosto skutino pito z jabolki, za to ne bo potrebno
veliko napora. Sestavine za
testo preprosto zmešamo in
vlijemo v pekač, nadevamo
skutin nadev in vse skupaj
obložimo z jabolki. Postavimo v pečico in počakamo, da
opravi svoje delo.
Za pripravo preproste skutine pite z jabolki potrebujemo: za testo: 100 g masla, 7
žlic moke, 6 žlic sladkorja, 3

jajca, 1 pecilni prašek, ščep
soli; za skutin nadev: 0,5 kg
skute, 150 g navadnega jogurta, 2 žlici zdroba, 2 jajci, 3 žlice sladkorja, 1 vanilin
sladkor, lupinica in sok ene
limone, 2 žlici ruma; za jabolčni nadev: 2 večji jabolki,
pol žličke cimeta.
Priprava testa: Maslo stopimo ter ga nekoliko ohladimo. Skupaj zmešamo
moko, sol in pecilni prašek.
Jajca penasto umešamo skupaj sladkorjem ter jim nato
prilijemo maslo. Posolimo
in postopoma vmešamo še

mešanico moke in pecilnega praška.
Priprava skutinega nadeva: Vse sestavine za skutin
nadev združimo v posodi in
dobro premešamo.
Jabolka olupimo, odstranimo semena in jih narežemo na krhlje.
Sestavljanje pite: Pekač
namastimo in vanj vlijemo
zmes za testo. Na sredino
testa vlijemo skutin nadev,
tako da so ob robu pekača
še vedno vidni robovi testa.
Po nadevu razporedimo jabolčne krhlje in posujemo s

Za božično večerjo običajno postrežemo izbrane jedi, pa naj
gre za predjed, juho, glavno jed ali sladico. Seveda lepo pripravimo tudi pogrinjek.

Paradižnikova juha s koruzo in avokadom
Potrebujemo 2 čebuli, 2 stroka česna, olivno olje, 2 pločevinki
paradižnikov (po 800 g neto), pločevinko koruze, 250 ml čiste
juhe, sol, poper, sladkor, 2 avokada, sok limete in peteršilj.
Čebulo in česen olupimo, nasekljamo in na olju popražimo.
Dodamo juho in paradižnike skupaj s tekočino. Solimo, popramo, osladimo in zavremo. Temperaturo znižamo in kuhamo
15 minut. Avokada razpolovimo, odstranimo koščici, olupimo, narežemo na kocke in pokapamo z limetinim sokom.
Peteršilj sesekljamo, damo v juho in jo zmeljemo s paličnim
mešalnikom. Primešamo koruzna zrna in avokado. Po okusu
še solimo in popramo. Juho lahko pripravimo vnaprej, avokado pa narežemo šele malo pred serviranjem in dodamo že
pogreti juhi.

Lignji s krompirjem iz pečice
Potrebujemo 600 g krompirja, 500 g očiščenih lignjev, papriko, paradižnik, čebulo, 4 stroke česna, 1 dl olivnega olja,
peteršilj, poper, sol in sok polovice limone.
Krompir olupimo in narežemo na kocke. Lignje operemo in
osušimo. Papriko narežemo na rezine, čebulo in paradižnik na
kolobarje, česen in peteršilj sesekljamo. Krompir zlato rumeno
zapečemo na olju, nato ga stresemo v pekač ali ognjevzdržno
posodo. Nanj naložimo zelenjavo in lignje ter začinimo s česnom, soljo in poprom. Pečemo 25 minut v pečici, ogreti na 180
°C. Na koncu jed pokapljamo z olivnim oljem in limoninim
sokom ter potresemo s peteršiljem.

Zloženka iz bučk, paradižnika in sira
Potrebujemo 1,5 kg bučk, 5 žlic moke, 6 žlic olivnega olja,
baziliko, veliko pločevinko paradižnika v koščkih, sol, poper,
125 g mocarele, 150 g gavde in 75 g parmezana.
Bučke operemo in poševno narežemo na za prst debele rezine.
Popivnamo jih s papirnatimi brisačami in povaljamo v moki.
Na segretem olju jih v ponvi zlato rjavo spečemo. Baziliko
operemo in na drobno narežemo. Paradižnik, baziliko, sol in
poper zmešamo. Mocarelo in gavdo narežemo na tanke rezine. Bučke, mocarelo in gavdo po plasteh naložimo v naoljen
pekač. Na vrh damo paradižnik in nariban parmezan. Pečemo
30 minut v pečici, segreti na 200 °C.

Goveji jezik z bučnim oljem v solati
Potrebujemo 300 g prekajenega kuhanega govejega jezika,
kumaro, 200 g češnjevega paradižnika, bučno olje, zeleno
solato, sol, poper in balzamični kis.

Lahke

jedi

cimetom. Pito pečemo v pečici, segreti na 170 °C, 1 uro.
Da se nam pita po vrhu ne

bi preveč zapekla, jo po potrebi pokrijemo z aluminijasto folijo.

PISMA, ZANIMIVOSTI
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Moj pozabljeni
sovaščan
Rad bi povedal nekaj besed
o svojem sovaščanu Jerneju
Vombergarju - Jernejcu. Bil je
eden prvih Slovencev, ki so javno zahtevali samostojno državo Slovenijo.
Jernej Vombergar se je rodil
24. avgusta 1894 v Pšenični
Polici pri Cerkljah v družini,
ki je bila daleč naokoli poznana po svoji čevljarski obrti. Po
ustnem izročilu so se predniki
te družine v Pšenično Polico
priselili iz Tirolske. Po moških
potomcih so obdržali svoj nemški priimek in postali najbolj
zavedni Slovenci v naši vasi.
Potomec te družine je tudi nogometaš Andres Vombergar,
rojen v Argentini, kamor se je
po drugi vojni pred komunizmom umaknil del te družine.
Jernej je bil velik in močan,
pravi hrust, imel je tako močan glas, kadar je on govoril,
so ostali utihnili. Izučil se je za
slikopleskarja, kmalu zatem se
je začela prva svetovna vojna
in bil je mobiliziran v avstro-ogrsko vojsko. V Galiciji in v
Karpatih se je boril proti ruski
carski vojski, moral je biti zelo
pogumen, saj je kar trikrat dobil medaljo za hrabrost. Nato
je bil ranjen in prišel je domov
na okrevanje. Ko se je pozdravil, so ga poslali na soško fronto v znameniti slovenski 17.
pešpolk. Tudi na soški fronti
je dobil medaljo za hrabrost
in čin vodnik (Feldvebel). Leta

1917 so 17. pešpolk premestili
na fronto na Tirolsko, spomladi 1918 pa v Judenburg, kjer je
Avstro-Ogrska hotela sestaviti
novo armado za boj proti Italiji. Zaradi vsesplošnega pomanjkanja so vojaki dobivali
premajhne obroke in izbruhnil
je slovenski vojaški upor v Judenburgu. Jernejc je bil med
voditelji upora, zadušili so ga
s pomočjo avstrijskih in madžarskih vojakov.
Nekaj voditeljev upora so ustrelili, Jernejc pa je dobil deset let
težke ječe, a imel je srečo, čez
nekaj mesecev je Avstro-Ogrska razpadla in prišel je domov.
Postal je obrtnik v svojem poklicu in zaposloval je deset delavcev, zgradil je hišo v Cerkljah
in se poročil, hkrati je začel delovati v Ljudski stranki.
Januarja 1929 je kralj Aleksander ukinil parlament, prepovedal politične stranke in uvedel
diktaturo, tudi Šenčurski shod
12. maja 1932 je bil posledica
te diktature. Jernejc je že večer
pred shodom imel govor, stoječ
na stolu v polni gostilni 'Pri
Kernu' v Cerkljah, kjer je dejal:
»Poteptali so vse naše pravice,
Slovenci smo v Avstro-Ogrski
imeli več pravic. Imeli smo svoj
17. pešpolk, v katerem so bili vsi
oficirji Slovenci in komandni
jezik slovenščina, na čelu polka je bila slovenska zastava.
Danes nimamo nobene slovenske vojaške enote, slovenski
jezik v vojski je prepovedan, če
izobesimo slovensko zastavo,
smo kaznovani. Davki iz Slo-

Blejski grad spet odprl vrata
Bled – Po ponovnem dolgotrajnem prisilnem zaprtju so na
Blejskem gradu minulo soboto spet lahko sprejeli obiskovalce.
Grad je odprt med 9. in 17. uro, vendar vseh aktivnosti zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19 ni mogoče izvajati,
je razložil direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik.
Odprti so tako le muzej, grajska vinska klet in tiskarna ter
trgovinica s spominki na zgornji terasi. Ker nekatere vsebine
na gradu niso na voljo, so temu prilagodili tudi cene vstopnic,
ki so nižje za petino. Za zdaj načrtujejo, da bo grad odprt
do 29. decembra oziroma tudi po tem datumu, če bodo to
dovoljevali ukrepi vlade.

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.

Jernejc je bil harmonikar in veseljak, da malo takih.
venije gredo v Beograd in od
tega nimamo nič, Slovenija je
le molzna krava ali bolje rečeno srbski vojni plen. Rešitev,
prijatelji, je samo v samostojni
slovenski državi in za to se moramo boriti. Naši davki bodo
ostali v Sloveniji in končno
bomo gospodar na svoji zemlji.«
Doživel je ploskanje, pohvale
in trepljanje po ramenu, pa
tudi 'špiclja', ki ga je zatožil
žandarjem.
Na shodu v Šenčurju je v svojem govoru obsodil kraljevo diktaturo in zahteval demokracijo, ki nam je bila obljubljena
ob vstopu v Jugoslavijo. Nato
je ponovil govor, ki ga je imel
prejšnji večer v gostilni Kern v
Cerkljah in na koncu zavpil s
svojim močnim glasom: »Dol

z diktaturo! Dol s kraljem Aleksandrom! Hočemo samostojno Slovensko državo! Živela
Slovenija!«
Doživel je največji aplavz in
navdušenje množice. Že naslednji dan so ga aretirali žandarji, ga vklenili v verige in
odpeljali v Kranj, kjer so že bili
aretirani ostali govorniki shoda. Vklenjene v verige so jih v
zastraženem vagonu odpeljali
v Beograd. Verige so jim sneli
šele v preiskovalnem zaporu v
Beogradu. Po takratni ustavi
bi jim morali soditi v slovenskem jeziku, a sojenje je bilo v
srbskem jeziku. Jernejc je »kao
slovenački nacionalista« (kot
slovenski nacionalist) dobil
najvišjo kazen, 18 mesecev strogega zapora v zaporu Glavnjača in Sremska Mitrovica.

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

info@g-glas.si

Po prihodu iz zapora se ni več
hotel ukvarjati s politiko, ampak samo še z družino, obrtjo
in družabnim življenjem v
Cerkljah.
Jernejc je bil harmonikar in
veseljak, da malo takih, igral je
na več kot dvesto svatbah. Igral
je na cerkvene orgle, trobento,
kitaro, violino in bil kapelnik
pri cerkljanski godbi. Vodil je
cerkveni pevski zbor, moški
pevski zbor in bil režiser in
igralec v dramski skupini. Bil
je tudi odličen pevec in v katerikoli družbi se je pojavil, se je
pelo, pilo, plesalo in se veselilo.
Pred pustom leta 1940 je igral
na svatbi mojega očeta in moje
matere, svatba je trajala dva
dneva in eno noč in vseskozi
je za dobro voljo skrbel Jernejc.
Ko mu je oče na koncu hotel
plačati, mu je dejal: »Za sovaščane igram zastonj.«
Ko se je začela druga svetovna vojna, so ga Nemci
takoj zaprli, skupaj s še nekaj Cerkljani. Po posredovanju strmolskega graščaka
Rada Hribarja so čez mesec
dni vse izpustili. Jeseni 1941
je bil Jernejc soustanovitelj
cerkljanske OF. Ko so jo prevzeli komunisti, se je z njimi
hudo sprl in skupaj z veliko
večino izstopil iz OF. Verje-

tno je bil to tudi vzrok kasnejših dogodkov.
Dne 4. oktobra 1944 ob napadu
Šlandrove brigade na Cerklje
so ga aretirali in prisilno odvedli na Šenturško goro. Tam
je moral najprej sam izkopati
svoj grob, nato so ga zverinsko
mučili in umorili. Mučenja ne
bom opisoval, ker je pošastno,
po približno pol ure mučenja
ga je odrešil strel v tilnik.
Verjetno se za njegov grob
nikoli ne bi izvedelo, pa se je
zgodil zanimiv dogodek. Nekaj dni po aretaciji je njegov
brat Franc Vombergar zjutraj
v vhodnih vratih našel pismo
in v njem je pisalo: Ne sprašuj,
kdo sem, ker ne boš nikoli izvedel. Bil sem prisoten, ko so ubili Jernejca, poskusil sem ga rešiti, vendar mi ni uspelo. Nato
je bila narisana skica in napis,
tu je pokopan. Brat in svojci so
ga odkopali in naslednji dan ob
veliki množici pogrebcev pokopali na pokopališču v Cerkljah.
Jernej Vombergar -Jernejc je bil
med prvimi Slovenci, ki so že
leta 1932 zahtevali slovensko
državo, svoj idealizem je plačal z zaporom in svojim življenjem. Danes je pozabljen.
Milan Bučar,
Pšenična Polica, Cerklje

(Windows) ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 15. 1. 2021. 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.
Mizar, m/ž (Gorenja vas)
Delo je dinamično in obsega delo z različnimi CNC-stroji vključno s programiranjem strojev in delo s klasičnimi mizarskimi stroji. Mizarstvo Kržišnik
Slavko, s. p., Trata 94, 4224 Gorenja vas. Prijave zbiramo do 9. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Delavec na žagi, m/ž (Železniki)
Od sodelavcev pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, opravljen izpit za voznika viličarja, odgovornost in občutek za urejenost. Bosch Rexroth, d. o. o.,
Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 31. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Mizar/monter, m/ž (Kranj in montaža po Sloveniji)
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za montažo pohištva,
izdelanega v naši mizarski delavnici, in za delo v delavnici. Mizarska delavnica je v Kranju. Redno izplačilo plač in regresa, dolgoročno sodelovanje, dinamično delo v uspešnem podjetju. Mizarstvo Alič, Darko Alič, s. p., Kidričeva cesta 33e, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 1. 2021. Podrobnosti
na www.mojedelo.com.
Skladiščnik, m/ž (Tržič)
Od vas pričakujemo: srednje poklicno in podobno izobrazbo, pozitivno naravnanost do dela in sodelavcev, poznavanje osnov dela z računalnikom

Strokovni sodelavec razvoja in tehnologije, m/ž (Kranj)
Kaj iščemo pri kandidatih? VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali informacijske smeri, najmanj 6 let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih,
aktivno znanje angleškega jezika, napredna računalniška znanja s področja dela z bazami podatkov in dela v okolju Windows in MS Office, poznavanje platforme HIBIS je prednost. Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova
cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 12. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.
Asistent prodaje in nabave, m/ž (Trzin)
Opis delovnega mesta: izvaja vsa dela s področja prodaje in nabave za potrebe družbe, nabavlja blago in knjiži nabavljeno blago, pripravlja ponudbe
in jih pravočasno oddaja kupcem, spremlja naročila kupcev in skrbi za asortiman po kupcih ... Venera kozmetika, d. o. o., Peske 17, 1236 Trzin. Prijave
zbiramo do 31. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Projektni nabavnik, m/ž (Lipnica, od sredine leta 2021 na Brniku)
Iščemo kandidata, ki ima zelo izraženo afiniteto do dela, ki je fleksibilen,
proaktiven, zanesljiv in zmožen dela v timu. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 15. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Operater stroja, m/ž (Kranj)
Dinamično in stoječe delo obsega pripravo materiala, strojev in delo na liniji. Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 1. 2021.
Podrobnosti na www.mojedelo.com.
Kozmetik, m/ž (Kranj ali Ljubljana)
Opis nalog: postopki nege obraza in telesa – strokovno poznavanje in obvladovanje različnih postopkov osnovne in napredne nege obraza in telesa, individualni lepotni tretmaji za obravnavo estetsko-kozmetičnih težav
strank, modno oblikovanje obrvi ... dm drogerie markt, d. o .o., Litostrojska
cesta 48, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 12. 2020. Podrobnosti na
www.mojedelo.com.
Prodajni svetovalec, m/ž (Primskovo, Kranj)
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 27. 12.
2020. 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.
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Luč miru prinesli tudi preddvorski skavti
Preddvor – Skavti v Sloveniji vsako leto pred božičnimi prazniki prinesejo Luč miru iz Betlehema, letos praznujejo 30.
obletnico njenega prvega sprejema v naši državi. Prinesejo
jo državnim voditeljem, lokalni skavti pa poskrbijo, da bi Luč
miru na božični večer svetila v domovih tamkajšnjih družin.
Tako so denimo preddvorski skavti te dni Luč miru z geslom
Prižgimo bližino in s sporočilom miru prinesli županu Roku
Robleku.

Sanitarije v Maleševi galeriji so prenovljene
Kamnik – Občina je temeljito prenovila sanitarije v prvem nadstropju Galerije Miha Maleš, ki so namenjene obiskovalcem.
Zamenjali so tako dotrajane instalacije kot keramično stensko
in talno oblogo in seveda samo sanitarno opremo. Prostore
so na novo predelili. Vrednost izvedenih gradbeno-obrtniških
del je znašala dobrih 15 tisočakov.

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.

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

OBVESTILA
Ponovno odprli svoja vrata
Jesenice, Mojstrana, Kranjska Gora – Gornjesavski muzej
Jesenice obvešča, da so ponovno odprti: Muzej Kosova
graščina, Muzej delavske kulture – Kasarna na Stari Savi, 8.
območna fotografska razstava Človek in delo bo v Banketni
dvorani Kolperna na Stari Savi na ogled po vnaprejšnji najavi
na 04 583 34 92 ali info@gmj.si, Slovenski planinski muzej v
Mojstrani in Muzej Kranjska Gora.

KONCERTI

KMETIJSKI STROJI

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

Praznični delovni čas:
četrtek, 24. decembra 2020:
od 8. do 12. ure; četrtek, 31.
decembra 2020: od 8. do 12.
ure
Spoštovani naročniki in
bralci Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale
oziroma osmrtnice za
četrtkovo izdajo Gorenjskega
glasa, 24. decembra 2020,
sprejemamo do torka, 22.
decembra, do 15. ure; za
četrtek, 31. decembra, do
torka, 29. decembra, do 15.
ure; za 1. številko v letu 2021,
ki bo izšla 5. januarja 2021,
pa do ponedeljka, 4. januarja,
do 8. ure. Srečno v letu 2021!

NEPREMIČNINE
POSESTI

TRAKTOR in priključke, tel.: 031/525793

PRIDELKI
PRODAM
KRMNI krompir, tel.: 041/873-887		

20002839

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM
4 TELICE limuzin, stare 1 leto, tel.:
031/585-345
BIKCA simentalca, težkega 200 kg,
tel.: 068/138-796
20002832

BIKCA ČB, starega 10 dni, tel.:
041/873-887
20002838
ČB kravo, dobro mlekarico, v 9.
mesecu brejosti, tel.: 031/530-308
20002837

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

3 HA kmetijskega zemljišča blizu
Kranja. Zemljišče je ograjeno, ima
svoj namakalni sistem, 1 ha je pokrit
s prenosnimi rastlinjaki, ki so primerni
za gojenje sadja in zelenjave, tel.:
041/799-683
20002836

STROJI IN ORODJA
PRODAM
PO nizki ceni prodam glavo
čevljarskega šivalnega stroja Durropp,
tel.: 04/25-03-289, 051/415-538
20002834

GRADBENI
MATERIAL

KRAVO, pašno, s prvim teletom
in visoko brejo telico¸ pašno, tel.:
041/350-365
20002833

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

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

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

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

RAZNO

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

KURIVO

PRODAM

PRODAM

DOMAČO ovčjo volno, belo, sivo in
mešano, debeline 2, 3 ali 4 niti, tel.:
040/473-626
20002842

SUHA bukova in mešana drva, možna
dostava, tel.: 031/676-235 20002782

EUR

STORITVE

20002717

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove
(za elektrogospodarstvo), dolžine
9–11 m (tudi neobeljene). SES,
d.o.o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.:
041/865-596
20002805

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.

1450

20002694

STANOVANJSKA
OPREMA

Zapustil nas je

Vinko - Nikola Šoljić

PRODAM

Tržič – Pihalni orkester Tržič vabi na ogled božično-novoletnega koncerta, ki bo letos potekal virtualno. Posnetek koncerta z naslovom Božič skozi čas bo dostopen na spletni
strani Pihalnega orkestra: https://po-trzic.si/ in na njihovi
strani na Facebooku: https://www.facebook.com/pihalniorkester.trzic.7.

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.

20002840

POHIŠTVO

Božič skozi čas

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

20002843

KROMPIR beli in rdeči – jedilni, krmni
krompir ter fižol češnjevec in čebulo,
tel.: 031/585-345

20002714

ODDAM

KUPIM

Tržič – Pevke in pevci ljudskih pesmi Folklorne skupine Karavanke bodo jutri, v sredo, 23. decembra, ob 20. uri pripravili
virtualni koncert božično-novoletnih ljudskih pesmi z naslovom Veseli čas prihaja. Pevke in pevci bodo izbrane ljudske
pesmi povezali s koledniškimi voščili, program pa popestrili
s predstavitvijo običajev v prazničnem decembru. Povezavo
do koncerta bodo objavili na svoji strani na Facebooku, za
informacijo o spletni povezavi pa jih lahko pokličete tudi na
telefonsko številko 051 332 787.

PRODAM

20002846

GRADBENI MATERIAL

Veseli čas prihaja

23

malioglasi@g-glas.si

DOBRO ohranjen pograd z
vzmetnicama, ugodno, tel.: 064/126338
20002845

1927–2020

PISALNE mize, bele in rjave, dimenzija
155 x 76 cm, tel.: 041/382-786		

Pogrešali te bomo.

20002835

Vsi njegovi

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM
ŠIVALNI stroj Bagat, cena 70 EUR,
tel.: 040/334-301
20002844

Foto Loka
Škofja Loka – V Galeriji na gradu bo do 31. oktobra 2021
na ogled raziskovalno-razstavni projekt Foto Loka, ki bo prikazal (delni) pregled fotografske ustvarjalnosti na Loškem
od konca 19. stoletja do danes ter se osredotočil predvsem
na odnos umetnikov fotografov do njihovega neposrednega
okolja, do mesta oziroma prostora, v katerem živijo.

LOTO
Rezultati 102. kroga – 20. decembra 2020
2, 4, 7, 20, 24, 25, 39 in 34
Loto PLUS: 2, 8, 10, 17, 22, 37, 39 in 6
Lotko: 2 2 9 7 8 3
Sklad 103. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 103. kroga za PLUS: 1.520.000 EUR
Sklad 103. kroga za Lotka: 620.000 EUR

KNJIGE,
PUBLIKACIJE

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na te.

ZAHVALA

V 94. letu starosti se je poslovila naša draga mama

PRODAM
EZOTERIKA, knjige spoznanj iz
mističnih preizkušenj avtorja, nove, za
iskalce Resnice, tel.: 040/567-544

Ana Cvenkelj
p. d. Cvenkeljnova Anči iz Peračice

20002695

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

STARINE
KUPIM
ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike,
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo,
tel.: 030/670-770
20002841

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za tako številna ustna in pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje in darove svetih maš. Zahvaljujemo se zdravstvenemu
osebju Splošne bolnišnice Jesenice. Hvala pogrebni službi Akris
za organizacijo pogreba, pevcem skupine Trnovke, trobentaču
Stanku Praprotniku, hvala gospodu župniku Davidu Jensterletu
za lepo opravljen pogrebni obred ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njeni
Peračica, 15. decembra 2020

24

Zatrnik obiskali prvi smučarji
Minulo soboto so odprli smučišče na Zatrniku, kjer si smučarji v primeru, da jim bo narava naklonjena
in bodo ukrepi dovoljevali, lahko obetajo tri mesece smuke in drugih zimskih radosti.
Maša Likosar,
Mateja Rant
Zatrnik – V letošnji zim
ski sezoni bodo na Zatrni
ku obratovale tri vlečni
ce, namenjene zlasti otro
kom in smučarjem začetni
kom. »Težavnost smučar
skih prog se stopnjuje, po
dobno kot otrok napreduje
v znanju smučanja. Najlaž
ja je proga ob vlečnici Zajček
in je namenjena tistim, ki se
prvič postavijo na smuči. Ob
drugi vlečnici Medo smučar
že lahko naredijo nekaj za
vojev, tretja proga ob vlečni
ci Bambi pa je nekoliko dalj
ša in zahtevnejša. Smučišče
morda trenutno še ni pri
merno za izkušene smučar
je, a v prihodnosti namera
vamo obnoviti vse žičniške
naprave, ki stojijo in ne obra
tujejo, in tako ponuditi smu
ko tudi njim,« je pojasnil di
rektor RTC Zatrnik Aleš Za
lar in še dodal, da so smu
čišče Zatrnik obudili večino
ma domačini, ki živijo s tem
krajem. »Vsi čutimo nostal
gijo, obenem nam ni vsee
no za ta kraj, zlasti zato, ker
vemo, da ima veliko potenci
al tako pozimi kot tudi pole
ti,« je pojasnil.

Na jutrišnji seji občinskega sveta Občine Gorje bodo
svetniki odločali tudi o obstoju javnega interesa
graditve žičniških naprav na Zatrniku. Tako bi
podjetju RTC Zatrnik omogočili obnovo žičniških
naprav Hotunjski vrh, Plana 1 in Plana 2, ki naj bi jo
izvedli v obstoječih okvirih, ne da bi posegali v dolžino
ali obseg smučarskih prog in zmogljivost obstoječih
žičniških naprav.

Direktor RTC Zatrnik Aleš
Zalar / Foto: Primož Pičulin
Na smučišču je trenutno od
trideset do štirideset centime
trov naravnega snega, večino
ma so ga pripeljali z različnih
lokacij in parkirišč na Zatrni
ku. »Smuko želimo nuditi
do polovice marca, zato smo
morali preprečiti, da bi odju
ga sneg sprala. Navozili smo
od petsto do šeststo 'kubikov'
snega, ga utrdili in na ta na
čin zagotovili njegov obstoj.
V prihodnjem letu načrtuje
mo zasneževanje s tehničnim
snegom, letos to še ni bilo mo
goče, saj nimamo zalogovni
ka za vodo,« je povedal Zalar.
Poleg smučišča so uredili še
sankaško progo in 2,3 kilome
tra dolgo progo za tek na smu
čeh, katere uporaba bo za zdaj
brezplačna. Ko bodo ukrepi

Proge ob treh vlečnicah, ki bodo na Zatrniku obratovale
v letošnji zimski sezoni, so primerne zlasti za otroke in
smučarje začetnike. / Foto: Primož Pičulin
dovoljevali, v RTC Zatrnik na
meravajo ponuditi tudi tečaje
smučanja, teka na smučeh in
deskanja na snegu ter izposo
jo smučarske opreme.
Sobotno dopoldne je kljub
ne ravno sončnim razmeram
privabilo veliko smučarjev,

vremenska napoved
Danes in jutri bo pretežno oblačno, predvsem v višinah se
bo krepil jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno, začelo bo
deževati. V noči na petek se bo meja sneženja spuščala.

predvsem otrok v spremstvu
staršev. Nataša Trampuš Še
ruga iz Kranja je v preteklosti
na Zatrniku že smučala. »Kot
otrok sem tu veliko smučala,
tudi sin Filip beleži smučar
ske začetke na Zatrniku. Ve
sela sem, da je smučišče po
novno oživelo, saj je ideal
no družinsko smučišče, obe
nem je dostopno tako cenov
no kot lokacijsko,« je poveda
la sogovornica. Boštjan Mirtič
s Kočne je učil štiriletnega ne
čaka prvih zavojev. »Prvič je
na smučeh in proga ob vleč
nici Zajček je več kot primer
na za učenje. Škoda je le, da
ni več snega in da je nekoliko
umazan,« je dejal Mirtič. Na
Zatrniku sta bila prvič Andi
Legat in hčerka Kaja iz Žirov
nice. »Proga je glede na narav
ne okoliščine odlično ureje
na. Otroci radi smučajo in tu
se zdijo pogoji zelo varni,« je
povedal Legat, hčerka Kaja pa
je izrazila navdušenje nad be
limi strminami Zatrnika.
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Kranj – Pred 130 leti rojeno
angleško pisateljico Agatho
Christie s polnim imenom
Agatha Mary Clarissa Mi
ller poznamo kot avtorico
nesmrtnih detektivskih ro
manov. V svojem sorazmer

naglasom Hercula Poiro
ta. Manj pa je znano, da je
Agathe Christie kot verna
ženska pisala tudi lahkot
nejše zgodbe. Leta 1965 je iz
dala knjigo z naslovom Star
Over Betlehem and other
stories, v kateri je pet pe
smi in šest zgodb. Osrednja

6/8 oC
3/12 oC
8/13 oC

no dolgem življenju, umrla
je januarja leta 1976, stara
85 let, jih je napisala 66, po
leg njih pa še 14 zbirk krat
kih zgodb. Kot dekle se je v
Parizu učila petja in klavir
ja in v prvi svetovni vojni po
magala ranjenim kot bolni
čarka. Kdo ne pozna njenih
zgodb z Orient Expressa,
s katerim je leta 1928 tudi
sama potovala in med potjo
spoznala svojega drugega
moža, 14 let mlajšega slav
nega britanskega arheologa

je pripoved o Porednem os
ličku. Romarski urad z Bre
zij je pred letošnjim boži
čem izdal slovenski prevod
te knjige z naslovom Pore
dni osliček in druge božične
zgodbe Agathe Christie. Be
sedilu so dodane fotografije
nekaterih novih jaslic v mu
zejskih zbirki jaslic na Brez
jah, na naslovnici pa je foto
grafija z lutkovne predsta
ve Osel Nazarenski. Knjigo
je prevedla Katarina Ropret,
za oblikovanje je skrbel Kle

Agatha Christie leta 1967 med obiskom Slovenije. Avtor
fotografije, ki jo hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije,
je pokojni fotograf Edi Šelhaus.
men Kunaver in za fotogra
fije Janez Kotar. V sodelova
nju z Andrejem Doblehar
jem in patrom dr. Robertom
Bahčičem jo je uredila dr.
Andreja Eržen Firšt.
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Jože Košnjek
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo
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Slavna angleška pisateljica, ki je leta 1967 obiskala
tudi Bohinj, ni pisala le detektivskih romanov,
ampak tudi božične zgodbe. V predbožičnem
času jih je izdal Romarski urad Brezje.

sira Maxa Mallowana, s ka
terim se je leta 1930 poroči
la. Agatha Christie je v svojih
romanih oživila lik upokoje
nega belgijskega policijske
ga inšpektorja s francoskim

5/9 oC

SREDA

Božične zgodbe
Agathe Christie

Leta 1967 je pisateljica Agatha Christie s soprogom
sirom Mallowanom obiskala Slovenijo in prebivala
tudi v Bohinju, za katerega je dejala, da je »prelep kraj
za umore«. Hotela je ostati neopažena, vendar ji to
ni uspelo. Kot prvi v Sloveniji je opravil z njo pogovor
novinar Janez Čuček, ki je z balkona sosednje sobe
splezal na balkon njene in jo prepričal za pogovor.

Če jim bo narava naklonjena in bodo ukrepi dovoljevali, si na Zatrniku obetajo tri mesece
smuke. / Foto: Primož Pičulin

TOREK

Gorenjski glas
torek, 22. decembra 2020

info@g-glas.si

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v
četrtek sprejel ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021 za 2,5 odstotka. V skladu
z odločitvijo bo načrtovana 2,5-odstotna uskladitev pokojnin
in drugih prejemkov izvedena že v januarju, torej bodo usklajeni zneski izplačani že v januarju, in ne v februarju, kot smo
napačno objavili. Za napako se opravičujemo.

