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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Slovesnost na gori 
spomina 
Slovesnost, ki ima ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti v Slove-
niji najdaljšo tradicijo, je na Sv. 
Jakobu v medvoški občini. Poteka-
la je tudi letos, a iz znanih razlo-
gov v virtualni obliki.

3

GORENJSKA

Niso podprli  
oživljanja smučišča 
Gorjanski občinski svetniki so na 
seji minuli teden zavrnili obstoj 
javnega interesa za obnovo žični-
ških naprav na Zatrniku. V RTC 
Zatrnik poudarjajo, da to ne bo 
zavrlo njihovih prizadevanj za oži-
vitev smučišča.

5

KRONIKA

Nižje kazni  
za prehitro vožnjo 
Vlada je prejšnji teden potrdila 
predlog sprememb in dopolnitev 
zakona o pravilih cestnega prome-
ta, s katerimi med drugim obču-
tno znižuje kazni za prekoračitev 
hitrosti. 

16

ZADNJA

Odstranili težko  
obvladljivo rastlino 
Minulo soboto je v Kranju poteka-
la delovna akcija odstranjevanja 
velikega pajesena, ki je ena najbolj 
invazivnih tujerodnih rastlin. 

24

VREME

Danes bo oblačno z  
občasnimi padavinami. 
Jutri in v četrtek bo  
pretežno oblačno.  
Večinoma bo suho.

–1/2 °C
jutri: pretežno oblačno

Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga: deželne novice

Aleš Senožetnik

Krvavec, Ljubljana – Obdo
bje med prazniki je prine
slo nove zaostritve ukrepov, 
med katerimi je vlada spreje
la tudi prepoved obratovanja 
žičniških naprav od 24. de
cembra do predvidoma kon
ca leta, nato pa naj bi bilo 
od predvidoma 1. januarja 
smučanje znova dovoljeno, 
a le osebam, ki bodo predlo
žile negativen izvid testa, ki 
je bil opravljen v Sloveniji in 
ni starejši od 24 ur, ter otro
kom do 12. leta starosti ob 
spremstvu staršev. 

Odločitev vlade je naletela 
na precejšen odpor na RTC 
Krvavec. 

Kljub prepovedi Krvavec obratoval
Smučišče na Krvavcu je kljub prepovedi ostalo odprto med prazniki, vse dokler ga niso zapečatili 
inšpektorji. Nespoštovanje prepovedi je naletelo na odzive tudi v državnem vrhu.

Smučišča naj bi se znova odprla po praznikih, a bodo smučarji morali predložiti negativen 
izvid hitrega testa. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv Gorenjskega glasa)46. stran

Marjana Ahačič

Brezje – Sabina Šegula in Pe
ter Ribič sta se pred kratkim 
vrnila iz Vatikana, kjer sta 
sodelovala pri postavitvi in 
krasitvi božičnih dreves, za 

katera je letos poskrbela Slo
venija. Vse do zadnjega nista 
vedela, ali bosta lahko izpe
ljala tudi svojo tradicionalno 
božično okrasitev tamkaj
šnje bazilike sv. Petra.

Namesto Vatikana sta 
letos krasila Brezje
Sabina Šegula in Peter Ribič sta se morala letos 
zaradi pandemije odpovedati božičnemu krašenju 
bazilike svetega Petra v Vatikanu. S slovenskim 
cvetjem sta bili po njunih navodilih okrašeni dve 
drugi vatikanski cerkvi.

45. stran

Aleš Senožetnik,  
Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Praznova
nje božiča in dneva samo
stojnosti in enotnosti je v 
precejšnji meri minilo tudi 
v pričakovanju prve pošiljke 
cepiva proizvajalcev BioN
Tech in Pfizer, ki je prispela 
v Slovenijo v soboto, ceplje
nje pa se je v domovih za sta
rejše začelo v nedeljo. 

»Ne moremo že reči, da 
gre za konec, lahko pa reče
mo, da gre za začetek konca. 
Cepivo je pomembno, am
pak še bolj pomembno je, da 
se za cepljenje odločimo,« 

je v soboto dejala državna 
sekretarka na ministrstvu 
za zdravje Marija Magajne, 
predstojnik centra za nalez
ljive bolezni na NIJZ Mario 
Fafangel pa je opozoril, da 
je cepivo varno in učinkovi
to, kljub temu da so ga razvili 
v sorazmerno kratkem času. 
»Pri pripravi cepiva niso se
kali ovinkov, da bi prišlo prej. 
Do cepiva smo prišli v dese
tih mesecih, a zgodba se je 
začela že prej, pred 17 leti, 
leta 2003, ko je prišel prvi vi
rus sars, in še celo prej, pred 
tridesetimi leti z raziskava
mi DNK in RNK,« je na krat
ko povzel razvoj znanosti, ki 

je pripeljal tudi do tega do
sežka, in podobno kot Ma
gajnejeva opozoril, da cepi
vo samo po sebi ne bo reši
lo problema, temveč se mo
ramo za cepljenje v čim večji 
meri odločiti. »Če je bila pri
prava cepiva podvig znano
sti, bo cepljenje podvig naše 
družbe, saj ga bomo mora
li prinesti tja, kjer ga potre
bujemo. Samo cepljenje je 
tisto, kar bo dejansko rešilo 
živ ljenja. Zato je pomemb
no, ko bo cepivo pripravljeno 
za nas, da bo sprejeta racio
nalna odločitev, ki temelji na 
znanosti,« je dejal Fafangel.

Začetek težko pričakovanega cepljenja
V nedeljo smo tudi v Sloveniji začeli težko pričakovano cepljenje zoper 
covid-19. Prve odmerke cepiva, za katero pristojni pravijo, da pomeni začetek 
konca epidemije, so prejeli najbolj ogroženi v domovih za starejše.

Med prvimi, ki so se cepili, je bila tudi gospa Katarina iz Doma upokojencev Kranj. 42. stran
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Silvestrski program na Televiziji Slovenija

Televizija Slovenija je za silvestrski večer pripravila pester pro-
gram, ki bo trajal od 20. ure pa vse do zgodnjih jutranjih ur. 
Najprej bo satirični pogled na leto 2020 pripravila ekipa oddaje 
Kaj dogaja? V silvestrski oddaji bodo avtorji na svojevrsten 
način komentirali iztekajoče se leto. Nekaj minut pred 21. 
uro bo na sporedu oddaja Srečno noro leto, ki jo bo vodi-
la Maja Martina Merljak. Voditeljica bo pisala pismo dedku 
Mrazu in se v njem posvetila enemu najbolj nenavadnih let, 
ki smo jih preživeli. Potem ko bo Maja izvedela, ali bo dobila 
darilo, in se odpravila k svoji družini, bo gledalce v novo leto 
neposredno iz studia Televizije Slovenija popeljal Blaž Švab 
v oddaji Adijo, 2020! 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
glasbeno igralno podlogo za otroke. V žrebu boste sodelova-
li, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kdo je voditelj 
oddaje Kaj dogaja? Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 8. januarja, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA ROGAR, Rateče - Planica.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti je predstavi-
lo sistemske ukrepe družin-
ske politike, ki začnejo velja-
ti 1. januarja 2021. Za star-
še otrok, rojenih po 1. janu-
arju 2021, se bo pomoč ob 
rojstvu otroka zvišala iz 287 
na 350 evrov. Pravico do po-
moči imata mati ali oče, ki 
stalno ali začasno prebivata 
v Republiki Sloveniji in de-
jansko živita v naši državi. 
Starševski dodatek se poveča 
iz 258 evrov na višino osnov-
nega zneska minimalnega 
dohodka, to je 402 evra, in 
ga bodo lahko prejemali eno 
leto starši, ki niso zavarova-
ni za starševsko varstvo (na 
primer študenje, nezaposle-
ni). Pri najnižjem izplačilu 
materinskega, očetovskega 
in starševskega nadomestila 
se bo osnova za manjkajoče 

mesece pri izračunu nado-
mestila in začetna osnova za 
nadomestilo brez dopusta 
dvignila na enako višino, kot 
je osnovni znesek minimal-
nega dohodka v bruto zne-
sku, to je 543 evrov bruto ozi-
roma 402 evrov neto. Do 31. 
decembra 2020 znaša naj-
nižje izplačilo nadomestila 
331 evrov bruto.

Upravičencem do krajše-
ga delovnega časa bo drža-
va po 1. januarju 2021 za-
gotavljala do polne delovne 
obveznosti plačilo prispev-
kov za socialno varnost od 
sorazmernega dela povpre-
čja zadnjih 12 plač (enak iz-
račun kot za materinsko na-
domestilo), vendar ne manj 
od sorazmernega dela mi-
nimalne plače. Do sedaj je 
bilo zagotovljeno plačilo pri-
spevkov za socialno varnost 
od sorazmernega dela mini-
malne plače do polne delov-
ne obveznosti.

Spremembe pri družinskih 
prejemkih
Sistemski ukrepi družinske politike, ki bodo veljali 
od 1. januarja 2021 naprej

AKTUALNO info@g-glas.si

Cepili so se tudi 
stanovalci domov na 
Gorenjskem

V Domu Taber se je v ne-
deljo od 150 cepilo 122 sta-
novalcev, kar pomeni več kot 
osemdeset odstotkov vseh 
oskrbovancev doma v Šmar-
tnem pri Cerkljah. Cepilo pa 
se je tudi 18 domskih zdra-
vstvenih delavcev, kar pome-
ni približno polovica vseh 
bolničarjev in sester v domu.

Direktorica Doma upoko-
jencev Kranj Nadja Gantar 
je povedala, da se je pri njih 
v nedeljo cepilo 82 od sku-
paj 181 stanovalcev, drugi so 
covid-19 preboleli, 14 jih pa 
ne soglaša s cepljenjem. Za-
poslenih v domu je 165, ce-
pili so se v nedeljo le trije, 
ki delajo z obolelimi s covi-
dom-19. Med stanovalci je 
interes za cepljenje velik, 
medtem ko jih med zaposle-
nimi trenutno tretjina sogla-
ša s tem. Kot je še pojasni-
la Gantarjeva, med ceplje-
nimi niso zaznali stranskih 
učinkov, spremljali so vital-
ne funkcije pred cepljenjem 
in po njem, ki so bile brez 
odstopanj.

V Centru slepih, slabo-
vidnih in starejših (CSS) 
Škofja Loka imajo okrog 
dvesto stanovalcev. Direk-
torica Silva Košnjek je pove-
dala, da se je v nedeljo cepi-
lo 82 stanovalcev, torej vsi, 
ki so to želeli in koronavi-
rusa še niso preboleli. Bo-
lezen covid-19 je pri njih si-
cer že prebolelo 119 stano-
valcev. V tej prvi skupini se 
je cepilo tudi pet zaposle-
nih in včeraj še 15 od skupaj 
140 zaposlenih. Kot je deja-
la Košnjekova, v nedeljo ka-
kšnih težav oziroma stran-
skih učinkov po prejemu ce-
piv niso zaznali. Cepljenje je 
potekalo v okviru ambulante 
CSS in s pomočjo epidemio-
loginje doc. dr. Irene Grmek 
Košnik. 

Vsak teden 16.575 
odmerkov

V Slovenijo je s prvo po-
šiljko prispelo 9750 od-
merkov cepiva, prav toliko 
ljudi pa je bilo tudi ceplje-
nih. Prvi odmerki so name-
njeni najbolj ogroženi sku-
pini, stanovalcem v domo-
vih za starejše, ki okužbe 
še niso preboleli, in najbolj 
izpostavljenim zaposle-
nim v domovih in bolni-
šnicah. Sledila bodo cep-
ljenja bolnikov in starejših 
zunaj institucij, nato pa bo 
na vrsti splošna populaci-
ja. Kot je v nedeljo povedala 

Magajnejeva, se bo ceplje-
nje splošne populacije, to-
rej zdravih mladih odra-
slih začelo verjetno marca. 
Precej pa je odvisno tudi od 
tega, kako hitro bomo do-
bili tudi cepiva drugih pro-
izvajalcev, ki še čakajo na 
dovoljenje za uporabo. 

V naslednjih dneh bomo 
prejeli še eno manjšo po-
šiljko, tako da bomo ime-
li do konca leta torej 16.575 
odmerkov cepiva, toliko pa 
jih bomo v naslednjih me-
secih prejemali vsak teden. 
Po besedah vladnega govor-
ca Jelka Kacina bi tako lahko 
sprva vsak mesec cepili oko-
li šestdeset tisoč ljudi, ker je 
nato treba zagotoviti še dru-
gi odmerek, bi se lahko šte-
vilo nato nekoliko zmanjša-
lo, a ker v prihodnje pričaku-
jemo tudi pošiljke prvih ce-
piv drugih proizvajalcev, bi 
ob ustreznih količinah lah-
ko cepili tudi sto tisoč oseb 
mesečno.

Za zagotovitev najviš-
je, 95-odsotne imunosti sta 
potrebna dva odmerka ce-
piva BioNTecha in Pfizer-
ja v razmiku 21 dni. Imu-
nost po preboleli bolezni 
traja približno tri mesece, 
s cepljenjem pa lahko do-
sežemo tudi osemmesečno 
imunost. Kot kažejo študije, 
pa je imunost, ki jo zagota-
vlja cepivo, precej boljša kot 
imunost, ki jo telo razvije po 
preboleli bolezni.

Janša: Pripravljenost na 
cepljenje je precej visoka

Predsednik vlade Janez 
Janša je začetek cepljenja 
označil za začetek zadnje 
tretjine spopada z epide-
mijo. »Če tega cepiva ne bi 
bilo, bi ob dosedanjih pro-
jekcijah iz epidemije izšli 
šele aprila, hkrati pa ne bi 

imeli garancij, da se ne bo 
ponovila. Pred nami je čas, 
ko je luč na koncu tunela vse 
močnejša, hkrati pa zelo ob-
čutljiv čas, ko je morda ne-
koliko težje biti previden, 
ker marsikdo že misli, da je 
že vse končano. Ni še vse-
ga konec, vemo pa približ-
no, kdaj bomo zmagali,« je 
dejal Janša in poudaril, da 
bomo morali do konca epi-
demije kombinirati mož-
nosti, ki nam jih prinaša ce-
pivo, kjer je mogoče, s hi-
trimi testi omogočati spro-
stitve, pa tudi kombinirati 
ukrepe, ki smo jih poznali 
doslej. Meni, da je priprav-
ljenost na cepljenje v Slove-
niji relativno visoka, pred-
videva pa, da bo, ko se bodo 
pokazali učinki cepljenja v 
okolici, v kateri živimo, še 
precej višja. Pripravljenost 
na cepljenje je po njegovem 
vprašanje zdravega razuma 
in zaupanja v znanost.

Med prazniki še vedno 
določene omejitve

Med izjeme za prehaja-
nje občinskih meja znot-
raj regije je vlada uvrstila 
športno dejavnost na pros-
tem. Posamezniki ali ose-
be iz istega gospodinjstva 
se tako lahko odpravijo na 
rekreacijo ali sprehod v na-
ravi tudi zunaj svoje občine 
(ne pa tudi regije). Sprosti-
tev gibanja je v prazničnem 
koncu tedna povzročila tudi 
več prometnih zastojev na 
območju Kranjske Gore in 
pravi prometni kaos na cesti 
od Kranjskega Raka do Veli-
ke planine. 

Sicer še vedno veljajo ome-
jitve ponujanja blaga in stori-
tev. Odprte so lahko le trgovi-
ne z živili, izdelki za osebno 
nego in čiščenje, lekarne in 
prodajalne z medicinskimi 

in ortopedskimi pripomoč-
ki, bencinski servisi, pošta in 
dostavne službe, od včeraj pa 
tudi frizerski saloni, tržnice 
in trafike.

Testiranja na Gorenjskem

Po vsej državi poteka 
brezplačno množično te-
stiranje s hitrimi testi. Ve-
liko zanimanje je v minulih 
dneh vladalo tudi v Kranju. 
Testiranje je potekalo tudi 
včeraj, kot pa so sporočili 
z Mestne občine Kranj, bo 
hitri test na okužbo s koro-
navirusom možno opraviti 
tudi danes in jutri, če bo za 
to dovolj zanimanja. 

V sredo bodo testiranje iz-
vedli tudi v prostorih nek-
danje Gorenjske lekarne na 
Trgu Davorina Jenka 13 v 
Cerkljah. Potekalo bo od 9. 
do 17. ure, za odvzem brisa 
pa tako kot drugod ni potreb-
na najava. Oseba, ki se želi 
testirati, mora imeti s seboj 
veljaven osebni dokument 
in kartico zdravstvenega za-
varovanja. 

Testiranje s hitrimi testi 
poteka danes od 9. do 17. ure 
tudi na Tržnici Medvode.

Boljša od Gorenjske le 
Goriška

Po podatkih NIJZ do 
vključno 27. decembra je 
povprečje potrjenih prime-
rov v zadnjih sedmih dneh 
v Sloveniji 427,4, v Gorenj-
ski statistični regiji pa 301,7. 
Boljše stanje kot Gorenjska 
je imela le Goriška regija. 

V nedeljo so v Sloveniji op-
ravili 1976 testiranj (s PCR- 
in hitrimi testi) in ugotovili 
517 novih okužb. Delež po-
zitivnih je bil 26,2-odsto-
ten. Hospitaliziranih je bilo 
1221 covidnih bolnikov, 207 
jih je potrebovalo intenzivno 
nego. Umrlo je 30 oseb.

Začetek težko  
pričakovanega cepljenja
31. stran

Med izjemami za prehajanje občinskih meja znotraj regije je individualna športna dejavnost 
na prostem. Minuli praznični konec tedna je na nekaterih turističnih točkah prihajalo do 
prometnih zastojev, med drugim v Ratečah (na sliki). / Foto: Gorazd Kavčič
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Konec aprila bo dve leti, 
odkar je takratna direk-
torica Javnega gospo-

darskega zavoda Brdo Špela 
Munih Stanič v Hotelu Brdo 
zbrala novinarje in nazna-
nila, da iz hotela odhajajo še 
zadnji gostje, saj se bo začela 
temeljita prenova, ki bo predvi-
doma trajala leto in pol. 
Če bi šlo vse po načrtih, bi se 
te dni pripravljali na odprtje te-
meljito prenovljene stavbe, ki je 
bila zgrajena med letoma 1973 
in 1975, namenjena pa je bila 
namestitvi spremljevalnega 
osebja predsednika – policije, 
vojske in vseh drugih. Brdo 
so za javnost odprli leta 1991 
in takrat se je zgradba zače-
la uporabljati kot hotel. Prvi 
gradbeni posegi so bili narejeni 
leta 1997, zad nja prenova pa 
je trajala od leta 2002 do leta 
2005. Od takrat so potekala 
zgolj vzdrževalna dela, zato 
so ocenili, da je čas za temeljito 
obnovo. 
Ko smo vsi pričakovali grad-
njo, pa je hotel sameval in ok-
tobra je bilo jasno, da bo za 
prenovo potreben nov razpis, 
saj je državna revizijska komi-
sija razveljavila del razpisne 
dokumentacije. 
Po novem neuspelem javnem 
razpisu je spomladi kazalo, da 
bo prenova nekaj manjša, kot je 
bilo sprva načrtovano, po raz-
rešitvi prejšnje direktorice pa je 
vlada na aprilski seji za vršilca 
dolžnosti direktorja JGZ Brdo 
imenovala Marjana Hribarja. 
Ta je kmalu zatem na novi-
narski konferenci pojasnil, da 

imajo novo idejno rešitev, ki 
naj bi bila bistveno cenejša od 
predvideni 26 milijonov evrov. 
Prenova naj bi se začela letos 
jeseni, končana pa naj bi bila 
do maja 2021. Kasneje se je iz-
kazalo, da sta pri ponovljenem 
javnem razpisu dve podjetji 
zahtevali revizijo, pri razpisu 
pa je bila potrebna korekcija. 
Dober mesec po zaključku 
zadnjega neuspelega javnega 
razpisa za izbor izvajalca za 
prenovo hotela na Brdu je bil 
tako že tretjič objavljen nov 
razpis. Tokrat je namesto gene-
ralnega sekretariata vlade na-
ročnik Javni gospodarski zavod 
Protokolarne storitve RS. Ta 
je v skladu z zakonom o jav-
nih naročilih zaradi nujnosti 
čimprejšnje izvedbe postopka 
zaradi hitrega približevanja 
predsedovanja Slovenije Svetu 
EU in pravočasnega izbora 
izvajalca ter začetka prenove 
hotela rok za oddajo ponudbe 
skrajšal pod splošno predpisan 
rok. Hitro je padla tudi odloči-
tev, da bo prenovo Hotela Brdo 
izvedlo koprsko podjetje Makro 
5 gradnje, ki je ponudilo naj-
krajši čas prenove in najnižjo 
ceno – 11,5 milijona evrov. 
Ko to pišem, odločitev o izbiri 
izvajalca še ni pravnomočna, 
saj lahko neizbrani ponudniki 
vložijo zahtevek za revizijo po-
stopka javnega naročila. Dej-
stvo pa je, da je do predsedo-
vanja Svetu EU, ko naj bi bila 
prenova hotela končana, le še 
pol leta. Gotovo pa ni nikogar 
več, ki bi si upal napovedati 
datum odprtja.

Zavita pot do prenove

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Maja Bertoncelj

Brezovica pri Medvodah – 
Letošnja slovesnost na Sv. 
Jakobu je bila posneta vnap-
rej, predvajana pa 26. de-
cembra ob 18. uri, ko bi se 
v letu, ko zaznamujemo tri-
deset let plebiscita, na tem 
razgledniku zagotovo zno-
va zbrala množica domolju-
bov. 

Prvič je bilo tam veselo že 
pred 31 leti. Domačini s To-
pola in okolice so vladi v Lju-
bljano sporočili, da bodo re-
zultat plebiscita praznovali, 
dokler ne bodo prišli k njim 
na Sv. Jakob. To se je tudi 
zgodilo. Vsako leto so se nato 
vračali na to goro spomina – 
tudi letos, čeprav v drugačni 
obliki. Letošnji virtualni do-
godek je potekal pod naslo-
vom V nebo se pne ti hrepe-
nenje. Kot izhodišče je vzeta 
tradicija Sv. Jakoba, ki je tudi 
tradicija domoljubne kultu-
re. Slavnostni govornik je 
bil tokrat prvič Borut Pahor, 
predsednik Republike Slo-
venije. »V zadnjih tridesetih 
letih sem mnogokrat prite-
kel do cerkvice na Sv. Jako-
bu. Dolga leta nisem vedel, 
da se je prav tu tistega zim-
skega plebiscitnega večera, 
23. decembra 1990, potem 
ko smo izvedeli za plebisci-
tno podporo zamisli za usta-
novitev lastne države, zbra-
la množica ljudi skupaj s te-
danjim predsednikom De-
mosove vlade Lojzetom 

Peterletom in mnogimi mi-
nistri. Mislim si, da je bil 
to čudovit večer. S slik in iz 
pripovedovanj je bilo ozra-
čje videti zelo vzneseno, ra-
dostno, polno upanja. Vse to 
danes podoživljamo. Pred 
tridesetimi leti smo se Slo-
venci odločili za ustanovitev 
lastne države. Na neki način 
je bilo to spravno dejanje slo-
venskega naroda, saj smo se 
za to odločili enotni. Tudi 
razglasitev slovenske države 
smo v vojaškem obračunu 
uspeli doseči enotni. Po tri-
desetih letih je Slovenija ne 
samo članica Evropske unije 
in zveze Nato, ampak je tudi 
ugledna suverena država, ki 
ima mnogo prijateljev po ce-
lem svetu. Številni nam ob 
tej obletnici čestitajo in ne-
kateri celo jasno izrekajo 
zavidanje, kako smo v krat-
kem času zgodovine uspeli 

ustvariti toliko. Vem, da je 
med ljudmi veliko skrbi, ne-
zadovoljstva, tako nad trenu-
tnim političnim kot gospo-
darskim in socialnim sta-
njem. Vse to je razumljivo. 
Če pogledamo na vse skupaj 
s širšega zgodovinskega zor-
nega kota, lahko ugotovimo, 
da smo se pred tridesetimi 
leti enotno prav odločili, da 
smo enotno razglasili in ub-
ranili našo državo, ki je da-
nes ena najbolj varnih držav 
na svetu, je na prekrasnem 
koščku planeta in zanjo smo 
dolžni še naprej tako vestno 
skrbeti. Vse to nam kot pri-
hodnjim rodovom daje te-
meljno upanje glede naših 
bistvenih stremljenj: živeti 
v miru in v blaginji, ki si jo 
bomo pošteno tudi zasluži-
li,« je povedal predsednik RS 
Borut Pahor. Gledalce so na-
govorili tudi župan Občine 

Medvode Nejc Smole, pred-
sednik prve osamosvojitve-
ne vlade Lojze Peterle, nek-
danji župan Števerjana in 
ugledni zamejski Slovenec 
Hadrijan Corsi ter Janez Šu-
šteršič iz Organizacijskega 
odbora Sv. Jakob 1990, ki je 
tudi častni občan Medvod.

Kulturni program, ki ga 
je povezoval Matej Ulčar, 
so oblikovali igralec in pe-
snik Tone Kuntner, barito-
nist Tone Habjan, harmo-
nikar Nejc Jemc in recitator 
Urban Pipan. Scenarij in re-
žijo je prevzel Iztok Pipan s 
Televizije Medvode. Slove-
snost je plod sodelovanja z 
Občino Medvode, Organi-
zacijskim odborom Sv. Ja-
kob 1990 in Javnim zavo-
dom Sotočje Medvode. Bila 
je osrednja občinska slove-
snost v počastitev dneva sa-
mostojnosti in enotnosti.

Slovesnost na gori spomina
Slovesnost, ki ima ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Sloveniji najdaljšo tradicijo, je na Sv. Jakobu v 
medvoški občini. Potekala je tudi letos, a iz znanih razlogov v virtualni obliki. Slavnostni govornik je bil 
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. 

Kolaž letošnje virtualne slovesnosti s Sv. Jakoba ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – V predlogu sedme-
ga protikoronskega zakona 
(#PKP7), ki bo danes obrav-
navan na seji državnega zbo-
ra, je predlagano tudi določi-
lo, ki omogoča odpoved po-
godbe o zaposlitvi delavcu, 
če izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev pravice do starostne 
pokojnine. Takšno možnost 
podpira Gospodarska zbor-
nica Slovenije (GZS). V ob-
dobju od januarja do okto-
bra 2020 se je na Zavodu RS 
za zaposlovanje na novo pri-
javilo skoraj 37 odstotkov več 
brezposelnih kot v enakem 
obdobju leta 2019. Po oce-
nah GZS bi bilo teh prijav še 
bistveno več, če ne bi vladni 
interventni ukrepi uspešno 
blažili negativnih posledic 

epidemije pri delodajalcih, 
hkrati pa uresničevali name-
na ohranitve zaposlitve. A 
vendar se je brezposelnost 
močno povečala – zlasti med 
mladimi. Septembra 2020 se 
je brezposelnost mladih gle-
de na februar 2020 povečala 
za 3,4 odstotne točke na 13,7 
odstotka. Povišanje je bilo viš-
je kot v državah članicah EU.  

GZS se zavzema za uredi-
tev, ki bo ob koncu epidemi-
je in ob izboljšanju razmer 
na trgu omogočala zaposlo-
vanje mladih brezposelnih. 
Zaradi okoliščin, povezanih 
s preprečevanjem širjenja 
bolezni covid-19, ki vplivajo 
tudi na stanje na trgu dela, 
zato izražajo podporo dolo-
čilu v predlaganem zakonu 
o interventnih ukrepih za 
pomoč pri omilitvi posledic 

drugega vala epidemije, ki 
delodajalcu omogoča, da de-
lavcu odpove pogodbo o za-
poslitvi brez navedbe ute-
meljenega razloga, če dela-
vec izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev pravice do starostne 
pokojnine v skladu z zako-
nom, ki ureja pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

V sindikatih določilu o 
prisilnem upokojevanju na-
sprotujejo, češ da ne gre za 
interventni ukrep, temveč 
za sistemski poseg v zakon 
o delovnih razmerjih, od-
poved pogodbe o zaposlitvi 
pa je z delodajalčeve strani 
upravičena le v primeru ute-
meljenega in resnega razlo-
ga, ki onemogoča nadaljeva-
nje dela pod pogoji iz pogod-
be o zaposlitvi, navajajo sin-
dikalne centrale.  V praksi bi 

predlagane spremembe vo-
dile do tega, da bi bili starej-
ši zaposleni pod nenehnim 
pritiskom neutemeljene od-
povedi pogodbe o zaposlitvi. 
Nesprejemljivo je zato, da bi 
s ciljem ohranitve zaposlitve 
pristajali na slabšanje svo-
jega delovnopravnega stan-
darda. Opozarjajo tudi na 
diskriminatorno obravnavo 
starejših zaposlenih, pred-
log pa se jim zdi neuteme-
ljen tudi zato, ker se v državi 
zavzemamo za višjo stopnjo 
delovne aktivnosti med sta-
rejšimi (ki je sicer med naj-
nižjimi v EU) z namenom 
dolgoročne vzdržnosti po-
kojninskega sistema. Doda-
jajo še, da bi se morale spre-
membe delovne zakonodaje 
vedno sprejemati s soglas-
jem socialnih partnerjev. 

Upokojitev, če so izpolnjeni pogoji
Delodajalci podpirajo, sindikati pa nasprotujejo vladnemu predlogu v #PKP7, da bi lahko delodajalci 
brez navedbe razloga dali odpoved delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.
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Marjana Ahačič

Lesce, Jesenice – V začet-
ku prihodnjega leta se bo 
na Zgornjem Gorenjskem 
zaključil dobri dve leti tra-
jajoči projekt Semenjalnica, 
v okviru katerega je v sed-
mih občinah vzpostavljen 
celosten model ekološke se-
menarske zadruge. Vanj je 
vključenih deset prideloval-
cev semen, v Čebelarskem 
razvojnem centru v Les-
cah pa so v okviru projekta 
vzpostavili še laboratorij ter 
prostor za hrambo in anali-
zo semen Semenjalnica.

Sto tisoč evrov vreden pro-
jekt vodi Razvojna agencija 
Zgornje Gorenjske, v kar 85 
odstotkih pa ga je sofinanci-
ral Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja.

Kot je na nedavni virtual-
ni zaključni konferenci po-
udarila vodja projekta Nina 
Kobal, je bil namen projekta 
dosežen: vzpostavili so ino-
vativen celosten model eko-
loške semenarske zadruge, 
dvignili delež samooskrbe s 
semenskim materialom ter 
povečali lokalno in regional-
no agrobiodiverziteto. 

Dr. Maja Kolar, strokovna 
vodja Semenjalnice, je poja-
snila, da so se posvečali pri-
delavi stročnic, predvsem fi-
žola in graha, ki sta eden od 
temeljev človekove prehra-
ne pa tudi rastlini, ki sta tra-
dicionalno povezani z ob-
močjem Gorenjske. »Eko-
loško semenarstvo je eden 
ključnih pogojev za pridela-
vo visokokakovostne hrane. 
Ohranjanje in razvoj sort, 
ki so prilagojene lokalnim 

razmeram, sta izrednega po-
mena za vzdrževanje in po-
večevanje samooskrbe. Eko-
loško in biodinamično se-
menarstvo in pridelava hra-
ne pomembno prispevata k 
zagotavljanju in tudi poveče-
vanju biotske pestrosti. Lo-
kalna raznovrstnost na po-
ljih in njivah je pomembna 
za upravljanje krajine tudi 
zato, ker zahteva manj ke-
mičnega vnosa, tako prede-
lana hrana pa je okusnejša in 

raznovrstnejša,« je poudari-
la Maja Kolar.

Tilen Praprotnik, ekolo-
ški kmet iz Lesc, je pri tem 
kot ključno poudaril aktiv-
no strokovno podporo, ki so 
jo imeli pridelovalci semen 
v okviru projekta, in pojas-
nil, da kmetje, ki se ukvar-
jajo s pridelavo zelenjave, 

na lastni kmetiji ne morejo 
pridelati vseh semen, ki jih 
potrebujejo. Zato je podpo-
ra, kakršne so deležni v okvi-
ru projekta, zelo dobrodošla. 
Poudaril je potrebo po tudi 
ekonomski vzdržnosti eko-
loških kmetij. »Pogosto 

slišim, tudi v strokovnih kro-
gih, da ekološko in biodina-
mično kmetovanje ne more 
biti konkurenčno klasične-
mu kmetijstvu: a našo kme-
tijo bi si tako z vidika eko-
nomičnosti kot pridelave na 
enoto površine in podobno 
upal primerjati s kateroko-
li klasično, konvencionalno 
kmetijo, ki deluje v podob-
nih pogojih kot mi.«

Zaključne konference 
se je z nagovorom udeležil 
tudi minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. 

Jože Podgoršek. Pouda-
ril je, da se na ministrstvu 
zavedajo pomena ekološko 
pridelanih živil, primer-
no uravnotežene prehrane 
ter varovanja okolja in tal. 
»Zavedanje o pomenu lo-
kalne preskrbe in ekološke-
ga kmetovanja se krepi, kar 
daje dobro podlago za učin-
kovitejše povezovanje lokal-
nih pobud, kmetijstva, živil-
stva in turizma ter oskrbe 
javnih zavodov z lokalno in 
ekološko pridelano hrano,« 
je še poudaril minister.

Za dobro hrano potrebujemo dobra semena
Ekološko semenarstvo je eden od ključnih pogojev za pridelavo visokokakovostne hrane, poudarjajo udeleženci projekta Semenjalnica, v okviru katerega so 
v dveh letih vzpostavili ekološko semenarsko zadrugo pa tudi prostor, kjer hranijo in analizirajo semena; doslej so se posvečali predvsem fižolu in grahu.

V dveh letih so v okviru projekta pridobili okoli osemdeset 
kilogramov semen visokega fižola, prav toliko nizkega in 
nekoliko manj graha. / Foto: Tin Šter, arhiv Semenjalnice

Dr. Maja Kolar na biodinamičnem vrtu, ki so ga v okviru 
projekta vzpostavili ob radovljiški osnovni šoli

»Pogosto slišim, da 
ekološko kmetovanje ne 
more biti konkurenčno 
klasičnemu kmetijstvu: 
a našo kmetijo bi si tako 
z vidika ekonomičnosti 
kot pridelave na enoto 
površine upal primerjati 
s katerokoli klasično, 
konvencionalno kmetijo, 
ki deluje v podobnih 
pogojih kot mi.«

Maša Likosar

Voklo – »Leta 1990 bi bila 
nujno potrebna lustracija. 
Vsi, ki so delovali v bivšem 
režimu, bi morali že tedaj 
zapustiti politični parket,« 
je dejal Boštjan Podgoršek 
iz Voklega in nadaljeval: »V 
tridesetih letih smo napre-
dovali samo toliko, da smo 
del Evropske unije. Kot na-
rod pa nikakor nismo enoti. 
Morda le ob uspehih sloven-
skih športnikov pozabimo, 
kdo je rdeč in kdo bel. Ne gle-
de na vse, sem ponosen, da 
sem Slovenec, zato tudi ob 
vsakem prazniku izobesim 
slovensko zastavo.« Slove-
nija je po mnenju Majde Lo-
zinšek iz Lahovč precej na-
predovala. »Področje, ki pa 
nujno potrebuje izboljšavo 
in ki se je trenutno izkazalo 
kot zelo ranljivo, je sloven-
sko zdravstvo. Potrebujemo 
več zdravstvenih delavcev, 
obenem jim moramo name-
niti tudi višje plače,« je po-
udarila in dodala: »Žal mi 
je, da nismo tako enotni, kot 
smo bili ob plebiscitu. Da-
nes se vsak drži bolj zase. 

Morda se niti ne zavedamo 
dovolj, da živimo v čudoviti 
deželi, ki skriva mnogo na-
ravnih lepot; in predvsem na 
to bi morali biti ponosni in jo 
čuvati.«

Nezadovoljstvo nad slo-
vensko državo pa je izrazila 
Nevenka Kuzele iz Spodnjih 
Pirnič. »V naši državi pogre-
šam pristne odnose in odpr-
tost, ki je bila nekoč značilna 
za Slovence. Danes vsi teži-
jo le k temu, da bodo všečni 

drugim. Poleg tega bi mora-
li dati več priložnosti mla-
dim in naprednim, tudi v 
politiki. Tisti, ki so politič-
no dogajanje kreirali pred 
tremi desetletji in se v vsem 
tem času niso izkazali, bi 
morali že zdavnaj zaključi-
ti politično zgodbo,« je po-
vedala Kuzeletova in do-
dala: »Kot narod sicer smo 
napredovali, tako v ekonom-
skem, gospodarskem in teh-
nološkem pogledu. Tudi 

kot družba smo bolj zreli 
in razgledani, kar se odra-
ža v mednarodnem dogaja-
nju, kjer smo pridobili več-
jo veljavo in ugled. Najbolj 
pa mi je všeč, da znamo sto-
piti skupaj v stiski sočlove-
ka in si med seboj pomaga-
ti.« Frenk Kranjec z Visoke-
ga pa je dejal: »V prvi vrsti bi 
bilo treba spremeniti človeš-
ko miselnost, predvsem da 
nisi tukaj zato, da boš pobi-
ral, temveč da boš dobro de-
lal. Mislim, da je v tej drža-
vi večino zavoženega. Tis-
te ljudi, ki so znali pravilno 
razmišljati, so odstavili in 
danes me je sram, da sem se 
boril med osamosvojitveno 
vojno. Kar se trenutno do-
gaja, so le politična 'prepu-
cavanja' – in to je žalostno 
za slovenski narod. Slovenci 
nismo enotni, morda le v do-
brodelnih akcijah in v špor-
tu, a z zakasnelimi učin-
ki. Ko imamo novega hero-
ja, ga pohvalimo šele, ko ga 
hvalijo že vsepovsod drugje. 
Ni nas sprla miselnost, am-
pak so nas sprli ljudje. Žal 
smo res okorel narod hlap-
cev, kot je zapisal Cankar.«

Manj enotni kot pred tremi desetletji
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ko smo praznovali trideseto obletnico plebiscita, smo 
sogovornike povprašali, ali so zadovoljni z razvojem in napredkom Slovenije.

Šestindvajsetega decembra je minilo trideset let od 
razglasitve izida plebiscita, na katerem smo se Slovenci 
odločili za samostojno in neodvisno državo. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Državnemu pre-
sejalnemu programu za raka 
dojk Dora je letos uspelo na-
doknaditi skoraj vse odpove-
di načrtovanih slikanj zara-
di spomladanske dvoinpol-
mesečne prekinitve, potem 
ko se je država odločila, da bo 
zaradi prvega vala epidemi-
je covida-19 začasno ustavi-
la izvajanje presejalnih pro-
gramov za raka. Z dodatnimi 
termini v posameznih pre-
sejalnih centrih in z delom 
v poletnih mesecih so v pro-
gramu Dora slikali 99.671 
žensk, kar je primerljivo z 
lanskim obsegom. Zaradi 
odkritih sprememb na ma-
mografskih slikah so na do-
datne obravnave – dodatno 
slikanje, ultrazvok, magne-
tno resonanco in v manjši 
meri tudi punkcijo, povabili 

3116 žensk. Z dodatno obrav-
navo so po do zdaj znanih po-
datkih pri 575 ženskah odkri-
li raka dojk. »Zahvaljujemo 
se vsem ženskam, ki so nam 
zaupale in se v skrbi za svoje 
zdravje odzvale našim vabi-
lom,« je povedala mag. Kris-
tijana Hertl, dr. med., ki je le-
tos novembra, potem ko se 
je upokojil dolgoletni vod-
ja programa Dora mag. Ma-
ksimiljan Kadivec, dr. med., 
postala nova vodja. Program 
Dora deluje ob upošteva-
nju strogih ukrepov za za-
gotavljanje varnosti žensk v 
času drugega vala epidemi-
je. Redna udeležba v progra-
mu dokazano v ciljni popula-
ciji zmanjšuje umrljivost za 
rakom dojk in povečuje pre-
živetje bolnic. Dolgoročni 
cilj programa Dora je za tre-
tjino zmanjšati število smrti 
žensk zaradi raka dojk.

Skoraj sto tisoč 
preventivnih mamografij

Kranjska Gora – Na božični večer so predvsem otroci težko 
pričakovali prihod dobrega moža z dolgo belo brado, obleče-
nega v topel plašč rdeče barve. Božiček je skupaj s čarodejem 
Tonijem pričaral čudovito doživetje z virtualnim obiskom na 
malih zaslonih na ATM TV ter profilu Kranjska Gora na Face-
booku in Vimeu. Kot je dejal, se je letos čas nekoliko ustavil, 
imamo pa zato več časa drug za drugega in za drobne stvari.

Virtualni obisk Božička
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Tržič – Občina Tržič je v sodelovanju z regionalno razvojno 
agencijo BSC Kranj letos uspešno zaključila tri projekte LAS, 
ki se delno sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. V okviru operacije Hitro s kolesom je Ob-
čina Tržič uredila tri postajališča za avtomatizirano izposojo 
koles, v okviru operacije Pametna razsvetljava je v območju 
večstanovanjskih objektov v naselju Bistrica pri Tržiču, Rav-
ne, na območju pešpoti za Mošenikom, v naselju Za jezom 
in Koroški cesti vzpostavila inovativen pristop za pametno 
osvetljevanje, v okviru operacije Zelena naselja pa so na ob-
močju BPT uredili park, otroško igrišče in poligon za kolesarje. 
Občina bo za te projekte prejela nekaj več kot 246 tisoč evrov.

Uspešno zaključili projekte LAS

Mateja Rant

Bled – Priročnik so izda-
li z namenom ohranjanja 
neprecenljive dediščine stav-
barstva bohinjskih planin 
ter spodbujanja lastnikov 
objektov k njihovi obnovi in 
vzdrževanju tako, da sledijo 
značilnostim stavbne tipo-
logije objektov na planinah, 
so sporočili iz javnega zavo-
da TNP. Priročnik je na vo-
ljo v vseh informacijskih sre-
diščih TNP, na upravi parka 
in Občini Bohinj, digitalna 
različica je dostopna na sple-
tni strani TNP, v pripravi pa 
je tudi krajša zgibanka.

Kot so navedli v javnem 
zavodu TNP, je v Bohinju 
evidentiranih kar 52 planin, 
na katerih je skupno več 
kot tisoč objektov. »Čeprav 
je to veliko raznovrstnih 

planšarskih objektov, na-
menjenih raznoliki kmetij-
ski rabi (spravilo sena, vhle-
vitev živali, bivanje planšar-
jev, sirarstvo), ki ležijo na 
obsežnem ter reliefno, vi-
šinsko in vegetacijsko raz-
nolikem območju, pa je ti-
pologija objektov na bohinj-
skih planinah prepoznav-
na, berljiva, uglašena, funk-
cionalna, preprosta in z iz-
jemnim občutkom vtkana 
v prav tako izjemno narav-
no okolje,« so poudarili v 
Javnem zavodu TNP in do-
dali, da so bohinjske plani-
ne nedvomno eden najlep-
ših primerov sožitja med 
naravno in kulturno kraji-
no. A kot opozarjajo, stole-
tno tradicijo priučenega na-
črtovanja, umeščanja, skrb-
ne izbire, priprave in upora-
be gradiva ter vzdrževanja 

objektov na bohinjskih 
planinah načenjajo spre-
membe v kmetijstvu sku-
paj s splošnimi družbenimi 
spremembami. »Nenapisa-
no, iz roda v rod preneseno 
znanje o gradnji planšar-
skih objektov bledi, kme-
tijsko namembnost zame-
njuje potreba po udobnej-
šem začasnem bivanju, to 
pa v prostor nehote prinaša 
manj sožitja in skladnosti.«

V priročniku so najprej 
nadrobno predstavili tipolo-
gijo planšarskih objektov z 
umestitvijo stavb v prostor 
in na zemljišče, s fotografi-
jami in risbami so prikaza-
li tudi značilne tlorisne veli-
kosti, višino in obliko stavb 
skupaj z oblikovanjem fasa-
dnih odprtin. »Strokovno 
je utemeljena izbira značil-
nih vrst gradiva, nazorno in 

uporabno predstavljena teh-
nika gradnje ter končna ob-
delava podstavka, sten, stre-
he, stropov, stavbnega po-
hištva in zunanjih elemen-
tov,« so razložili v Javnem 
zavodu TNP. V nadaljeva-
nju pa so s prikazom dob-
rih in slabih zgledov poda-
li tudi konkretne usmeri-
tve za vzdrževanje in obno-
vo objektov. »Ustrezno evi-
dentiranje tipologije bo-
hinjskih planin in strokov-
na interpretacija te, ki jo po-
ljudno, uporabno in javno 
širimo med zainteresirano 
javnostjo, je poleg uradnih 
postopkov za posege v pros-
tor in rednega nadzora naj-
pomembnejša podlaga za 
dolgoročno ohranjanje de-
diščine bohinjskih planin,« 
so še dejali in dodali, da so 
lahko tipološke značilnosti 
planšarskih objektov zara-
di svoje navidezne prepros-
tosti, funkcionalnosti in 
uporabe trajnostnih mate-
rialov zgled za obnovo in 
vzdrževanje tudi drugih 
vrst objektov – stanovanj-
skih, počitniških in turistič-
nih – na območju Bohinja. 

Napotki za obnovo objektov
Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) je v sodelovanju s Šolo prenove 
in avtorico prof. dr. Živo Deu izdal digitalni in tiskani priročnik Tipologija 
bohinjskih planin ter usmeritve za vzdrževanje in obnovo planšarskih objektov.

Mateja Rant

Gorje – V RTC Zatrnik so ob-
činski upravi in občinskim 
svetnikom že pred sejo pred-
ložili obsežno dokumentaci-
jo, s katero so podkrepili up-

ravičenost njihovega predlo-
ga za sprejem koncesijske-
ga akta za štiri vlečnice na 
Zatrniku. A na Občini Gorje 
so se odločili, da bodo najprej 
izvedli postopek za ugota-
vljanje javnega interesa za 
obratovanje vlečnic, četudi je 
že v občinskem prostorskem 
načrtu opredeljeno, da je ob-
nova smučišča na Zatrniku 
v strateškem interesu Obči-
ne Gorje, je poudaril direk-
tor RTC Zatrnik Aleš Zalar. 
Kljub temu večina svetnikov 

na zadnji seji ni potrdila 
obstoja javnega interesa za 
obratovanje vlečnic Hotunj-
ski vrh, Plana 1, Plana 2 in 
Zatrnik, kar pa ne bo usta-
vilo razvoja smučišča, zatr-
juje Zalar. »Ko bomo preje-

li uradni odgovor, se bomo 
odločili, kako naprej,« je po-
jasnil in dodal, da je možnih 
več poti, pri tem pa ne izklju-
čuje niti možnosti, da bodo 
to na koncu morali urediti 
po sodni poti.

Za vse naprave, za katere 
RTC Zatrnik prosi za pode-
litev koncesije, so že obstoje-
če naprave, zato po Zalarje-
vih besedah niti nima smis-
la ugotavljati javnega inte-
resa, saj je bil ta ugotovljen 
že v preteklosti. »Razumem 

pa župana, da se je odločil 
za ponovno preverjanje jav-
nega interesa, glede na to, 
da naprave tako dolgo niso 
obratovale,« je Zalar dejal 
svetnikom, ki jih je o ned-
voumnem obstoju javne-

ga interesa poskušal prep-
ričati tudi z izjavami in pri-
poročili številnih akterjev s 
področja turizma in zimske-
ga športa ne samo iz Gorij, 
ampak tudi širše. Na najbolj 
prepričljiv način se je po Za-
larjevem mnenju javni inte-
res izkazal v prvem koncu te-
dna obratovanja smučišča, 
ko jih je obiskalo ogromno 
smučarjev iz vse Gorenjske. 
Glede na to, da se je precej 
vprašanj svetnikov nanaša-
lo na lastništvo zemljišč, je 

Zalar pojasnil, da je 31 la-
stnikov, s katerimi so opra-
vili pogovore, že izrazilo iz-
recno podporo njihovim pri-
zadevanjem in soglašajo, da 
se njihova zemljišča upora-
bijo za smučanje. »A pogod-
be bomo z njimi lahko skle-
nili šele po podeljeni konce-
siji,« je opozoril in dodal, da 
jim za zdaj dogovora ni us-
pelo doseči le še z dvema la-
stnikoma. Razvoj smučišča 
pomeni tudi priložnost za 
nove zaposlitve, kar je prav 
tako eden ključnih elemen-
tov presoje javnega interesa, 
saj Zatrnik leži v demograf-
sko ogroženem območju, je 
še razložil Zalar.

Odločitev občinskih sve-
tnikov je zato po njegovem 
mnenju velika blamaža za 
občinski svet, glede na to, da 
oživitev smučišča podpirajo 
vsi glavni akterji na področju 
turizma in zimskih športov. 
»Čeprav je očitno, da seda-
nja sestava občinskega sveta 
nikoli ne bo podprla razvoja 
Zatrnika, nas to ne bo usta-
vilo,« je odločen Zalar, ki po-
udarja, da lahko namesto za 
koncesijo za obstoječe vleč-
nice, ki so jih želeli oživiti 
najprej, zaprosijo za konce-
sijo za sedežnice, za pode-
litev katere ni pristojna ob-
čina, ampak država. Ena od 
možnosti je tudi širitev prog 
z vlečnicami, za katere ne 
potrebujejo koncesije, je še 
pojasnil.

Niso podprli oživljanja smučišča
Gorjanski občinski svetniki so na seji minuli teden zavrnili obstoj javnega interesa za obnovo žičniških 
naprav na Zatrniku, a v Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Zatrnik poudarjajo, da to ne bo zavrlo 
njihovih prizadevanj za oživitev smučišča.

V prvih dneh obratovanja je smučišče obiskalo veliko število smučarjev s celotne 
Gorenjske, čeprav so obratovale le tri nizkovrvne vlečnice. / Foto: Primož Pičulin

Načrte zanje sta pripravi-
la že v začetku leta, ko sta 
se odločila, da bosta za kra-
šenje glavnega oltarja tok-
rat uporabila snežno bele 
božične zvezde, vzgojene v 
vrtnem centru Gašperlin v 
Komendi.

A se je žel obrnilo tako, da 
so zaradi epidemije v Vati-
kan odpeljali le cvetje, s ka-
terim so tokrat po njunih 
načrtih okrasili dve drugi 
cerkvi: baziliko sv. Janeza v 
Lateranu, ki velja za mater 
vseh cerkva, in baziliko Ma-
rije Snežne.

Kako sta si zamislila le-
tošnjo božično dekoracijo v 
Vatikanu, pa sta konec prej-
šnjega tedna predstavila v 
baziliki Marije Pomagaj na 
Brezjah.

»To je še zadnji korak v 
nizu predstavitev Slovenije 
v večnem mestu. Epidemi-
ja nam je prekrižala načrte, 

da bi okrasili cerkev sv. Pe-
tra, pa nič zato; slovenske 
božične zvezde bodo upo-
rabili za dekoracijo drugih 
dveh cerkva,« je povedal Pe-
ter Ribič.

»Zgodbo smo začeli lani s 
slovenskimi orhidejami, ki 
sva jih uporabila pri krašenju 
za veliko noč, letos pa so se 

našemu vabilu, kot rečeno, 
odzvali v vrtnarstvu Gašper-
lin,« je še pojasnil izbiro cve-
tja. Poudaril je, da tako božič-
ne jelke z okrasjem kot tra-
dicionalno krašenje bazilike 
sv. Petra za veliko noč in bo-
žič predstavljajo veliko pro-
mocijo za Slovenijo. 

Kot je še povedala Sabi-
na Šegula, so imeli za le-
tošnjo božično okrasitev že 
pripravljenih več kot tride-
set metrov posebnih podlag 
za cvetje, izdelanih prav po 
načrtih Šegulove in Ribiča. 
Podlage so pripravljene, da 
jih uporabijo za krašenje v 
prihodnjem letu.

Namesto Vatikana sta 
letos krasila Brezje
31. stran

V baziliki Marije Pomagaj na Brezjah sta Sabina Šegula in 
Peter Ribič pokazala, kako sta si zamislila letošnjo božično 
okrasitev bazilike sv. Petra v Vatikanu, ki je zaradi epidemije 
nista mogla izpeljati. 

Bele božične zvezde iz Komende letos sicer ne krasijo 
oltarja bazilike sv. Petra, so jih pa uporabili za krašenje 
dveh drugih papeških bazilik v Vatikanu.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Minulo sredo je bila 
še zadnja seja kranjskega 
mestnega sveta v tem letu, 
na njej pa so govorili tudi o 
novem direktorju Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj. 

Potem ko je letos sredi ju-
nija z mesta direktorja za-
voda odstopil Tomaž Šte-
fe, so za vršilca dolžnosti di-
rektorja Zavoda za turizem 
in kulturo Kranj imenova-
li Klemena Malovrha. Ime-
novan je bil za dobo šestih 
mesecev oziroma do ime-
novanja novega direktorja. 
Po objavljenem razpisu je 
razpisna komisija ugotovi-
la, da je edini primerni kan-
didat za direktorja Klemen 
Malovrh, soglasje k njego-
vemu imenovanju pa je dal 
tudi svet Zavoda za turizem 
in kulturo. Za mandatno 
dobo petih let so ga v sredo 
soglasno potrdili tudi člani 
mestnega sveta.

»Prepričan sem, da je Kle-
men Malovrh dobra izbira, 

saj je zelo odprt za različne 
novitete, in mislim, da je vo-
denje zavoda prišlo v dobre 
roke. Imamo namreč pre-
cej načrtov. Izdelala se bo 
podrobna strategija turiz-
ma, kar je bila tudi zahte-
va svetnic in svetnikov. Raz-
mere so pač trenutno precej 
drugačne, kot so bile minula 
leta, vendar pa se je Klemen 

Malovrh izkazal tudi v teh 
pogojih. Tako je bilo v Kra-
nju letos poleti veliko pri-
reditev, ki so sicer poteka-
le v manjšem obsegu. Zato 
sem prepričan, da je bil za 
nas sicer apolitičen izbor za-
res dober. Verjamem, da bo 
tudi vnaprej uspešno vodil 
zavod,« je pojasnil kranjski 
župan Matjaž Rakovec.

Sicer pa v kranjski obči-
ni trenutno poteka tudi izbi-
ra novega direktorja Mestne 
knjižnice Kranj. Na začet-
ku februarja namreč pote-
če mandat sedanji direktori-
ci Bredi Karun, ki se zaradi 
upokojitve ne bo vnovič pote-
govala za to mesto. Nanj se je 
v prvem razpisu prijavila se-
danja pomočnica direktorice 
Mestne knjižnice Kranj Maja 
Vunšek, ki je imela podporo 
zaposlenih, po mnenju stro-
kovnega sveta in mnenju sve-
ta zavoda pa je bila tudi naj-
boljša kandidatka med prija-
vljenimi. Soglasja pa nato ni 
dobila na komisiji za manda-
tna vprašanja, volitve in ime-
novanja, kasneje pa tudi ne 
na seji mestnega sveta. Oči-
tali so ji predvsem, da nima 
dovolj vodstvenih izkušenj. 
Tako je bil novembra objav-
ljen nov razpis. »Kandidati 
so se že predstavili in pričaku-
jem, da bo predlog mestne-
mu svetu podan na prihod-
nji seji 27. januarja,« je po-
vedal Matjaž Rakovec. 

Klemena Malovrha so 
potrdili za direktorja
Kranjski mestni svetniki so potrdil sklep, da direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj za mandatno 
dobo petih let postane Klemen Malovrh. 

Novi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj je Klemen 
Malovrh. / Foto: Primož Pičulin

Lastnik smučišča Janez 
Janša je naprave pognal tako 
v četrtek kot v petek, ko so 
mu inšpektorji po poroča-
nju Televizije Slovenija sku-
paj naložili 4400 evrov kaz-
ni, nato pa so v soboto ob po-
novnem obisku zapečati-
li kabinsko žičnico in druge 
žičniške naprave. Krvavec 
tako ostaja zaprt, na spletni 
strani družbe pa so objavili 
zapis #zdravjanezapiramo.

Direktor RTC Krvavec za-
trjuje, da je smučanje varna 
oblika gibanja v naravi, da 
so na smučišču ves čas spoš-
tovali navodila Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje 
in pripravili posebno napra-
vo, ki z avtomatsko robotsko 
roko razkužuje vsako kabino 
krožne žičnice, v katero sicer 
lahko vstopi le ena oseba ali 
člani istega gospodinjstva. 

Nepokorščina na Krvav-
cu je sprožila odzive tudi 
v državnem vrhu. Tako je 
predsednik vlade Janez Jan-
ša v zapisu na Twitterju 

opozoril, da so tudi smu-
čišča v Nemčiji, Franciji, 
Italiji zaprta, čeprav ima-
jo boljšo epidemiološko sli-
ko kot pri nas in večje rezer-
ve v zdravstvu, in zapisal še, 
da se nekateri »dobesedno 
norčujejo iz našega zdravja 
in življenj«. V nedeljski izja-
vi za medije ob začetku cep-
ljenja pred UKC Maribor pa 
je poudaril, da je smučanje 
nadstandard in ne gre za 
enako prioriteto, kot je de-
nimo šolstvo ali vrtci. »Vla-
da mora upoštevati priori-
tete v smislu tega, kaj je za 
družbo bolj in kaj manj po-
membno,« je dejal premi-
er, ki je spomnil tudi na to, 
da za gibanje na prostem ne 
velja več omejitev na regije 
in da to omogoča gibanje bi-
stveno večjemu številu ljudi 
kot pa smučanje. »Ta provo-
kacija s Krvavcem je bila po-
polnoma nepotrebna in ško-
dljiva. Tisti, ki ne spoštujejo 
ukrepov, si tudi ne zasluži-
jo subvencij za nadomestilo 
izpada prihodkov v času epi-
demije,« je še dejal.

Kljub prepovedi 
Krvavec obratoval
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – »Vsaka majhna pot-
rebuje večjo, toplo dlan, saj 
poti življenja nihče ne zmo-
re sam. In ko za dobro se se-
stavi več dlani, potujemo sko-
zi življenje z manjšimi skrb-
mi.« Tako so zapisali na Zve-
zi prijateljev mladine Ljublja-
na Moste Polje, otrokom in 
staršem iz centra Brainobra-
in Kranj pa so verzi segli do 
srca in tako so se že petič za-
pored podali v dobrodelno 
akcijo zbiranja novoletnih 

daril za otroke – neznane pri-
jatelje in prijateljice. Kot pra-
vi Maja Korošak, je letos ak-
cija potekala pod motom Os-
rečujem sebe, ko osrečujem 
druge. »Kljub zapletom in 
omejitvam zaradi epidemi-
je nam je uspelo zbrati lepo 
število daril in tako razveseli-
ti otroke iz manj srečnih dru-
žin. Tako bodo prazniki tudi 
njim prijetno dišali,« nam je 
sporočila Korošakova, ki je 
darila predala generalni se-
kretarki ZPM Ljubljana Mo-
ste Polje Tanji Petek.

Darila za otroke iz socialno 
šibkih družin

Predaja daril Tanji Petek, generalni sekretarki ZPM 
Ljubljana Moste Polje / Foto: Brainobrain Kranj

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Ta čas v 18 gorenj-
skih občinah potrjujejo skup-
no listo kandidatov za Razvoj-
ni svet gorenjske regije 2021–
2027. V potrditev so jo na de-
cembrski seji prejeli tudi člani 
občinskega sveta Šenčur. Ker 
naj bi jo sprejeli na tajnem gla-
sovanju, čemur pa na sejah, ki 
zdaj potekajo javno na sple-
tnih platformah, ne morejo 

zadostiti, so sklenili popravi-
ti občinski odlok o ustanovitvi 
Razvojnega sveta gorenjske 
regije iz leta 2012 v določilu 
o tajnem glasovanju. Tako so 
pod isto točko dnevnega reda 
predlagali sprejem odloka o 
spremembah in dopolnitvah 
omenjenega odloka. To naj bi 
storili po skrajšanem postop-
ku in tako na isti seji opravili 
tudi glasovanje o listi kandida-
tov. Občina Šenčur je sicer v 

razvojni svet kot svojega pred-
stavnika predlagala župana 
Cirila Kozjeka.

Toda svetniki so izrazili 
pomislek glede sprejetja od-
loka s takojšnjo veljavnostjo, 
ne da bi bil ta objavljen v ura-
dnem listu, to bi bilo po nji-
hovem mnenju neustavno. 
Ko so iskali kompromisno 
rešitev, so predlagali, da naj 
na tokratni seji sprejmejo 
spremembe in dopolnitve 

odloka, poskrbijo za čim-
prejšnjo objavo, nato pa naj 
izpeljejo dopisno sejo z gla-
sovanjem o listi kandidatov. 
Kot sporočajo, ta poteka rav-
no danes. Lista kandidatov 
(iz 18 občin, iz gospodarstva 
in iz nevladnih organizacij) 
je potrjena, če jo sprejme 
dve tretjini občin. Ob tem je 
bilo slišati misel, da bo velja-
la tudi v primeru, če je v Šen-
čurju ne sprejmejo. 

O kandidatih za svet regije na dopisni seji 

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V drugi obravnavi 
je občinski svet v Šenčurju 
sprejel odlok o podelitvi kon-
cesije za izvajanje programa 
predšolske vzgoje in varstva 
v občini. Čeprav je kazalo, da 
so že v razpravi ob prvi obrav-
navi razrešili vse pomisle-
ke, pa so se tudi tokrat pre-
cej časa zadržali pri enem 
od določil. Šlo je za člen od-
loka, ki predvideva trajanje 

koncesije za dobo petih let, 
če pa se še naprej kaže pot-
reba po varstvu, se koncesija 
lahko podaljša. Svetniki veči-
noma niso bili za podaljšanje 
koncesije po petih letih, pač 
pa naj se po izteku tega ob-
dobja znova objavi razpis. Če 
bo koncesionar kakovostno 
opravil svoje delo, bo lahko 
znova izbran na novem raz-
pisu, sicer bodo dali prilož-
nost boljšemu, je bila ena 
od utemeljitev. V Šenčurju, 

kjer je zdaj prostorska stiska 
zlasti v vrtčevskih oddelkih 
prvega starostnega obdobja, 
pričakujejo, da bodo v nas-
lednjih letih zgradili nov vr-
tec (in tudi šolo za prvo tri-
ado otrok) in s tem odpravi-
li čakalno vrsto za sprejem, 
v vmesnem času pa bo veli-
ko potrebo po predšolskem 
varstvu razbremenil konce-
sionar.

V razpravi je svetni-
ke tudi zanimalo, kdaj bo 

postopek za podelitev kon-
cesije izpeljan. Na občini 
pričakujejo, da do jeseni, 
tako da bi otroke takrat že 
lahko sprejeli tako v javni 
kot v zasebni vrtec, meri-
la za sprejem pa so enotna. 
So pa v precejšnji časovni 
stiski, kajti razpis za vpis v 
vrtec je vsako pomlad. Sli-
šati je bilo tudi predlog, naj 
bi razmišljali ambiziozne-
je in ponudili nadstandar-
dni program. 

Koncesijo bodo podelili za pet let 
V občini Šenčur bodo lahko podelili koncesijo za vzgojo in varstvo predšolskih otrok.
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Simon Šubic

Kranj – Izplačilo nagrade za 
poslovno uspešnost ali bo-
žičnice, nekje tudi trinajste 
plače, je bilo letos najbolj 
odvisno od vpliva epide-
mije covida-19 na poslova-
nje posameznega podjetja. 
Praviloma, kar smo v Go-
renjskem glasu že poročali, 
so podjetja izplačevala niž-
je božičnice kot v preteklih 
letih, v aktualni krizi naj-
bolj prizadeta podjetja pa 
so se jim morala celo odre-
či. Med dejavnosti, ki so jim 
letos prihodki najbolj pad-
li, brez dvoma sodi tudi pre-
vozništvo, ki je zato moč-
no odvisno od državne in-
terventne pomoči. Nekateri 
se zato čudijo, da so v kranj-
skem avtobusnem podjetju 
Arriva Alpetour kljub vse-
mu zaposlenim izplačali 
božičnico. 

Tudi v Gorenjskem gla-
su smo prejeli vprašanje, 
zakaj so v Arrivi Alpeto-
ur letos izplačali 830 evrov 

božičnice ob dejstvu, da so 
bili njihovi vozniki dlje časa 
doma na čakanju na delo, 
za kar je podjetje prejemalo 
državno pomoč. Poleg tega 
podjetje redno prejema tudi 
državne in občinske sub-
vencije za vozovnice in na-
kupe avtobusov, je še pou-
daril bralec. 

Iz Skupine Arriva so od-
govorili, da je bilo izplačilo 
božičnice izvedeno v skla-
du tako z internimi pravili 
družbe kot tudi zakonodajo, 
zaposlenim pa bo pomaga-
lo prebroditi posledice krize 
zaradi covida-19. »V skladu 
z internimi pravili je bilo iz-
vedeno izplačilo v višini do-
govorjenega odstotka osno-
ve (povprečna plača vsakega 
zaposlenega za tri mesece), 
zato so tudi zneski izplačila 

za vsakega zaposlenega raz-
lični,« so še pojasnili.

Naj dodamo, da korišče-
nje državne interventne po-
moči, kot je subvencionira-
nje čakanja na delo, podje-
tjem ne predstavlja ovire za 
izplačilo dela plače za po-
slovno uspešnost zaposle-
nim. Zakon o interventnih 

ukrepih za zajezitev epide-
mije covida-19 in ublaži-
tev njenih posledic za drža-
vljane in gospodarstvo na-
mreč določa, da mora pod-
jetje vrniti državno pomoč, 
če je prišlo do izplačila na-
grad poslovodstvu oziroma 
dela plač za poslovno uspeš-
nost poslovodstvu, izplača-
nih v letu 2020 oziroma za 
leto 2020. 

Prejemnikom državne 
pomoči je torej dovoljeno 

izplačilo božičnice samo 
zaposlenim (in ne tudi 
poslovodstvu), kar za pod-
jetja, ki imajo to izplačilo 
opredeljeno v kolektivni 
pogodbi, praviloma ni ovi-
ra. Ker ima večina poslo-
vodstev sklenjeno indivi-
dualno pogodbo o zaposli-
tvi, kolektivna pogodba za-
nje namreč ne velja. Teža-
va nastane, če ima podjetje 
izplačilo božičnice oprede-
ljeno v internem aktu, ki 
velja za vse zaposlene, to-
rej tudi za poslovodstvo. V 
tem primeru mora božič-
nico izplačati vsem, tudi 
poslovodstvu, kar posledič-
no pomeni vrnitev prejete 
državne pomoči. Poslovod-
stvo teh podjetij se sicer bo-
žičnici lahko tudi odpove, a 
v tem primeru bo izplačilo 
v celoti obdavčeno. Nagra-
da za poslovno uspešnost 
do višine povprečne plače 
(okoli 1.800 evrov), ki se 
izplača enkrat letno, sicer 
že nekaj let ni obdavčena z 
dohodnino. 

Izplačali božičnico, čeprav 
dobivajo državno pomoč
Vprašali ste nas, ali lahko podjetje, kot je Arriva Alpetour, ki prejema državno interventno pomoč, 
zaposlenim sploh izplača božičnico. 

Mateja Rant

Kranj – Gaja Bumbar je 1. de-
cembra na Facebook in In-
stagram profilu šole začela 
objavljati adventni koledar, 
na katerem je vsak dan vse do 
danes upodobila eno od živa-
li iz Zavetišča Horjul. Svoj ta-
lent za risanje pa je tako kot 
že pri gimnazijskem kole-
darju Slovenski velikani tudi 
tokrat uporabila za dobrodel-
ne namene – s tem je namreč 
sprožila zbiralno akcijo, v ka-
teri so zbirali materialne in 
denarne prispevke za živali 
iz zavetišča.

Kot svojo odločitev poja-
snjuje Gaja Bumbar, so v 
času karantene številni naš-
li oporo v domačih ljubljenč-
kih, ki so pomagali odgna-
ti marsikatero temno misel. 
Ob tem se je spomnila živa-
li, ki v Zavetišču Horjul še 
čakajo na posvojitev, zato je 
zasnovala dobrodelno ak-
cijo na spletu, saj verjame, 
da tam doseže največ ljudi. 
»Tako sem ustvarila digitalni 
adventni koledar, v katerem 

so obiskovalci Instagrama in 
Facebooka Gimnazije Kranj 
vsak dan prek ilustracije in 
kratkega opisa spoznali ene-
ga izmed kosmatincev, ki ča-
kajo na posvojitev v Zaveti-
šču Horjul.« Na Gimnaziji 
Kranj se je tako zbralo precej 
potrebščin, ki jih bodo dosta-
vili zavetišču, od tekstila, čis-
til, vrečk za smeti, razkužil 
ter igračk za mačke in pse do 
mačje in pasje hrane. Ob tem 
Gaja Bumbar spodbuja tudi 
k posvojitvi katere od živali iz 
zavetišča. »Zavetišče Horjul 
nudi tudi možnost posvojitve 
na daljavo, s katero je mogo-
če enemu izmed oskrbovan-
cev ponuditi lagodnejše živ-
ljenje, dokler ne najde pri-
merne družine, ki bi ga vzela 
na dom.« Verjame, da lahko 
s tem tudi letošnjim nekoliko 
drugačnim praznikom povr-
nemo njihov čar in jih izko-
ristimo, »da se zopet poveže-
mo in zavemo, kaj nam je v 
življenju pomembno, kdo so 
naši bližnji, pričaramo neko-
mu nasmeh in v novo leto za-
korakamo s tačko v roki«.

Z risbami na pomoč živalim
Dijakinja Gimnazije Kranj Gaja Bumbar je z upodabljanjem živali iz Zavetišča Horjul v decembru 
ustvarila posebni adventni koledar, s katerim je sprožila tudi zbiralno akcijo za živali iz zavetišča, ki jo je 
poimenovala S tačko v roki v novo leto.

Na adventnem koledarju je Gaja Bumbar vsak dan 
upodobila eno od živali iz zavetišča.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Center za social-
no delo Gorenjska, Enota 
Kranj, je tudi letos obda-
ril otroke v že tradicional-
ni dobrodelni akciji Tudi 
za naše otroke. Obdari-
tev je namenjena otrokom 
in mladostnikom, ki živi-
jo doma in katerih starši iz 
različnih razlogov ne zmo-
rejo v zadostni meri zanje 
poskrbeti, ter otrokom in 
mladostnikom, ki ne živijo 
doma in so nameščeni bo-
disi v vzgojne zavode, sta-
novanjske skupine, zavode 
za usposabljanje, v rejniš-
ke družine bodisi so vklju-
čeni v rehabilitacijo ali ži-
vijo pri skrbnikih. Obdari-
jo otroke, stare od enega do 
15 let, in tudi odrasle osebe 
s posebnimi potrebami, ki 
prihajajo iz Mestne občine 

Kranj ter občin Cerklje, Je-
zersko, Naklo, Preddvor in 
Šenčur. 

»Zbrana finančna in ma-
terialna sredstva programa 
namenimo za vsakoletno 
novoletno obdaritev, saj že-
limo otrokom in mladostni-
kom sporočiti, da v svojih 
stiskah niso sami,« sporo-
čajo s kranjske enote CSD 
Gorenjska, kjer so pretekla 
leta otroke in mladostnike 
obdarovali na prireditvah v 
Avli Mestne občine Kranj. 
Takšna javna obdaritev le-
tos zaradi epidemioloških 
razmer ni bila mogoča, kar 
pa ne pomeni, da bodo otro-
ci prikrajšani za darila. Ob-
darjeni bodo posamično, 
darila pa jim bodo predale 
strokovne delavke CSD. Le-
tos darila prejme 124 otrok 
in mladostnikov ter oseb s 
posebnimi potrebami. 

V stiski niso sami
V dobrodelni akciji Tudi za naše otroke so letos 
obdarili 124 otrok, mladostnikov in oseb s 
posebnimi potrebami. 

Šenčur – Mesto direktorice občinske uprave v občini Šenčur 
je prevzela Vesna Bolka, ki je bila doslej na občinski upravi 
zadolžena za družbene dejavnosti. Na te mestu je nadomestila 
Marijo Cankar, ki je upravo vodila od ustanovitve občine naprej 
in pri tem sodelovala s tremi župani: Francem Kernom, Mirom 
Kozeljem in zdaj s Cirilom Kozjekom. Cankarjeva odhaja v za-
služeni pokoj. Svetniki so na decembrski seji izrekli čestitke novi 
direktorici, svetnica Vanja Umnik pa se je v njihovem imenu 
zahvalila Mariji Cankar in ji zaželela, naj uživa zlato jesen.

Vesna Bolka direktorica občinske uprave

Hotemaže – Vas za vas so poimenovali posebno »koronsko« 
akcijo, ki so jo v Hotemažah pripravili 24. decembra, letos že 
drugič. Izvemo, da je bila prva v času prvega vala epidemije, 
za drugo pa so se odločili, da jo izpeljejo dan pred božičem 
in na ta način obdarijo vaške otroke s pšeničnim in koruznim 

zdrobom iz ekološke slovenske pšenice in domače ekološke 
koruze, ki je zrasla na šenčurskem polju. Namen: božični zajtrk 
za najmlajše. Pobudnik akcije je bil predsednik Vaške skupnosti 
Hotemaže Sebastijan Guček, skupaj s Tilnom Šmidom (na fo-
tografiji) pa sta se dobila v domači Kruhkeriji, kjer sta prevzela 
dve polni gajbici ličnih paketkov zdroba. Guček še pove, da 
želijo s tovrstno akcijo spodbuditi tudi druge vaške skupnosti v 
občini, da bi morda pripravile kaj podobnega za dober namen.

Božični zajtrk za najmlajše

Šenčur – Po pravilniku, ki velja od leta 2009, so v občini Šenčur 
doslej družinam za vsakega novorojenca prispevali 200 evrov. 
Decembra je občinski svet sklenil, da se pomoč ob rojstvu ot-
roka poveča na 250 evrov, velja pa za otroke, ki se bodo rodili v 
letu 2021. Leta 2019 se je v občini rodilo 83 otrok, iz proračuna 
so zanje namenili 16.600 evrov. Letos se je rodilo 86 otrok, 
ki jim je občina namenila skupaj 17.200 evrov. Za leto 2021 
bo šlo za ta namen iz občinskega proračuna 25.000 evrov. 

Višja pomoč za novorojence

Iz Skupine Arriva so odgovorili, da je bilo izplačilo 
božičnice izvedeno v skladu tako z internimi pravili 
družbe kot tudi zakonodajo, zaposlenim pa bo 
pomagalo prebroditi posledice krize zaradi covida-19.
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Občinski svetni-
ki na Jezerskem so sprejeli 
proračun za leto 2021, vre-
den približno 1,4 milijona 
evrov. Župan Andrej Kar-
ničar, finančnik Marko Ši-
frar in Andrej Tepina iz ob-
činske uprave so pojasnili, 
kaj se je v dokumentu spre-
menilo od prve obravna-
ve in v času, ko je bil pro-
račun v javni razpravi. Več-
jih sprememb ni, svetni-
ki pa so med drugim sliša-
li tudi, da zakon o finančni 
razbremenitvi občin stro-
ške mrliških ogledov pre-
naša z občin na državo. Ob-
čine stroške sicer plačajo, a 
jim jih nato država povrne, 
kar so tudi upoštevali pri 
oblikovanju proračuna. Le-
tos jih veseli, da imajo pro-
račun za prihodnje že pred 
koncem tega leta.

Na zadnji letošnji seji je 
občinski svet sprejel tudi 
sklep o cenah grobnega pros-
tora in najemu mrliških ve-
žic. Vnesli so dve spremem-
bi, in sicer ceno za uporabe 
mrliške vežice za tri dni

(dve noči), ki znaša 90 
evrov, in ceno za uporabo 
mrliške vežice v izjemnih 
okoliščinah. Takšne so prav 
zdaj, ko zaradi epidemije co-
vida-19 ni mogoče uporab-
ljati mrliške vežice z vse-
mi pripadajočimi prostori. 
V tem primeru se najemni-
ku zaračuna polovična cena. 
Svetniki so sprejeli tudi lo-
kacijsko preveritev za indi-
vidualno odstopanje od pro-
storskih izvedbenih pogojev 
za nekatere parcele na Je-
zerskem. Potrdili so elabo-
rat o oblikovanju cene stori-
tev zbiranja odpadnih nag-
robnih sveč, ki ga občinam 
predlaga Komunala Kranj. 

Kot je poročal Viktor Igor 
Bizjak, so lani zbrali 65 ton 
odpadnih sveč, stroški so 
znašali blizu 17 tisoč evrov. 
Na tej osnovi so izračuna-
li predračunsko ceno za pri-
hodnje obračunsko obdob-
je, ta pa znaša 256 evrov na 
tono. Cena na vpliva na zne-
sek na položnici občanov, 
kajti delež stroškov se »po 
shemi« razdeli med druž-
be, ki ravnajo z odpadnimi 
svečami, v skladu s pobrano 
svečarino.

Občinski svet je tajno gla-
soval o skupini listi kandi-
datov za Razvojni svet go-
renjske regije 2021–2027. 
Na listi je 18 predstavnikov 
občin (na Jezerskem so se 
že pred časom odločili, da 
jih bo v tem organu zasto-
pal župan Andrej Karničar), 
18 predstavnikov gospodar-
stva in devet predstavnikov 
nevladnih organizacij. Na 

Jezerskem so seznam so-
glasno potrdili. Prisluhni-
li so poročilu župana, ki jih 
je seznanil z notranjo revizi-
jo, izvedeno na občini, pova-
bil na urejene tekaške proge, 
napovedal skorajšnji posvet 
o urejanju parkirnih površin 
in jih seznanil, da je državni 
svet občinam poslal obsež-
no gradivo in video predsta-
vitev o pokrajinah. Povezavo 
bodo prejeli tudi svetniki in 
si kaj več prebrali o tej stra-
teški temi, pomembni za lo-
kalni razvoj in za razvoj dr-
žave v celoti. Povabil je tudi 
na sprejem Luči miru iz 
Betlehema, ki so jo že včeraj 
v Županov kot prinesli skav-
ti. Gosta Uroš Brankovič in 
Rajko Slapnik pa sta jim po-
ročala o biološki, mikrobi-
ološki in energetski analizi 
voda na izbranih izvirih v ob-
čini Jezersko iz projekta Bo-
gastvo narave. 

Proračun še pred koncem leta
Na zadnji letošnji seji je občinski svet na Jezerskem sprejel proračun za prihodnje leto.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Osnovna šola 
Jela Janežiča že vse od leta 
1945 skrbi za vzgojo in iz-
obraževanje otrok ter mla-
dostnikov z motnjami v ra-
zvoju. Da bi učencem omo-
gočili celovit razvoj, so pred 
leti nadgradili svoj program, 
ki danes vključuje logoped-
sko delo, nevrofizioterapijo, 
senzorno integracijo in mul-
tisenzorno obravnavo, tre-
ninge branja, pisanja in ra-
čunanja, terapijo s psi in šte-
vilne druge aktivnosti. 

H krepitvi socialnih ve-
ščin učencev škofjeloške 
osnovne šole bo prispevalo 
tudi novo motorično igra-
lo. Zasnovano je namreč 
kot senzorična plezalna 
pot, ki otrokom in mlado-
stnikom omogoča spozna-
vanje elementov formal-
ne in neformalne igre ter 
obenem predstavlja pros-
tor za vzpostavljanje stikov 
in medgeneracijsko druže-
nje. Poleg tega bodo učenci 
skozi igro na njem razvijali 
tudi svoje gibalne in moto-
rične sposobnosti. 

»Del sredstev, s kateri-
mi podpiramo projekte, ak-
tivnosti in dogodke v lo-
kalnem okolju, vsako leto 

namenimo tudi eni izmed 
ranljivejših skupin. Letos 
smo tradicionalno donaci-
jo ob koncu leta namenili 
Osnovni šoli Jela Janežiča, 
s čimer želimo učencem po-
nuditi dodatne možnosti za 
gibanje in igro na prostem, 
ki sta sestavni del zdravega 
razvoja vseh otrok in mla-
dostnikov. Upamo, da jim 
bo motorično igralo prines-
lo številne koristi, predvsem 

pa veliko zabavnih, igrivih in 
tudi poučnih trenutkov,« je 
povedala direktorica Obmo-
čne enote Kranj Zavaroval-
nice Triglav Janka Planinc.

»Z novo pridobitvijo se bo 
kakovost in varnost športne 
ponudbe ter preživljanja po-
daljšanega bivanja na pros-
tem močno dvignila. Moto-
rično igralo, ki smo ga pos-
tavili v atrij šole, učencem 
namreč omogoča hojo po 

različno oblikovanem tere-
nu. Otroci lahko na njem iz-
vajajo vaje motorike in vaje 
za boljšo koordinacijo. Sen-
zorična plezalna pot pa zdru-
žuje tudi elemente formalne 
in neformalne igre. Igralo je 
primerno za mlajše in starej-
še učence, saj je zasnovano 
za medgeneracijsko druže-
nje,« je pojasnila ravnatelji-
ca Osnovne šole Jela Janeži-
ča Marjeta Šmid. 

Razveselili so jih z novim 
motoričnim igralom
Škofjeloška Osnovna šola Jela Janežiča je z donacijo kranjske območne enote Zavarovalnice Triglav 
dobila novo motorično igralo. 

Na Osnovni šoli Jela Janežiča v Škofji Loki imajo novo motorično igralo.

Sovodenj – Direkcija RS za infrastrukturo je sredi novembra 
objavila odločitev o oddaji javnega naročila za obnovo kilome-
ter in pol dolgega odseka ceste Trebija–Sovodenj s sanacijo 
zidov in brežin. Naročilo za obnovo odseka na Fužinah so 
oddali podjetju CVP kot najugodnejšemu ponudniku, katerega 
ponudba je bila vredna 4,6 milijona evrov. Sredi decembra so 
že podpisali izvajalsko pogodbo, rok za zaključek del je v drugi 
polovici leta 2022, so pojasnili na občini.

Po novi cesti čez dve leti

Kranj – Zaradi spremembe zakonodaje pa tudi problematike 
na tem področju so mestni svetniki v drugi obravnavi spre-
jeli predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
avtotaksi prevozih v mestni občini Kranj. S tem naj bi zago-
tovili višjo kakovost storitve prevoza ter večjo zanesljivost 
voznikov in vozil. Bolj so opredeljene tudi pravice potnikov ter 
obveznosti taksistov in možnosti za njihovo sankcioniranje. 
Zaradi negativnih posledic epidemije covida-19 bo znižana 
tudi višina občinske takse za plačilo uporabe javnih postajališč 
za avtotaksije ter popust pri taksi, če bo vozilo bele barve in 
opremljeno z grbom Mestne občine Kranj.

Novosti glede avtotaksijev

Kranj - Na božični večer se 
je sklenila življenjska pot 
čudežnega dečka kranjske 
in slovenske atletike Polde-
ta Mileka. Njegov neverjet-
ni vzpon med svetovno elito 
skakalcev v višino je bil nav-
dih za številne generacije 
atletov AK Triglav. Bil je dr-
žavni rekorder v skoku v vi-
šino ter kot edini Slovenec v 
dresu jugoslovanske repre-
zentance tudi udeleženec 
prelomnih poletnih olimpij-
skih iger v Ciudádu de Méxi-
cu leta 1968. Njegov športni 
talent je žal ustavila poškod-
ba meniskusa in ga prisila v 
predčasen zaključek kratke, 
a zelo bogate športne poti. 

Polde Milek se je rodil 4. 
novembra 1948 v Ljubljani. 
K atletiki ga je pritegnil prvi 
poklicni trener AK Triglav 
profesor Peter Kukovica leta 
1963. Po treh letih treninga 
je leta 1966 stopil na svetov-
ni atletski parket, ko je kot 
prvi kranjski atlet preskočil 
mejo dveh metrov in z rezul-
tatom 203 centimetre zase-
del izjemno šesto mesto na 
evropskem mladinskem pr-
venstvu v Odesi. 

V olimpijskem letu 1968 
se je kot mladinski državni 
rekorder vztrajno približeval 
državnemu rekordu v skoku 
v višino. Bil je tretji na sre-
dozemskih igrah in drugi na 

balkanskih igrah. Na držav-
nem prvenstvu je s presko-
čenimi 213 centimetri pos-
tal državni rekorder in prvak 
in si kot 19-letnik izboril na-
stop na olimpijskih igrah v 
mehiški prestolnici. Žal na 
igre ni odpotoval s svojim 
trenerjem. Na zadnjem tre-
ningu pred kvalifikacijami 
v skoku v višino je presko-
čil 216 centimetrov. Ta skok 
mu je pobral toliko moči, da 
mu naslednji dan ni uspelo 
preskočiti kvalifikacijske vi-
šine 206 centimetrov. S pre-
skočenimi 200 centimetri je 
zasedel 33. mesto.

Leto kasneje ga je od atlet-
skih stez oddaljila poškod-

ba meniskusa. Po operaci-
ji se je vrnil na atletske ste-
ze kot skakalec v daljino in v 
troskoku. 

Po zaključeni športni kari-
eri se je kot univerzitetni di-
plomirani strojni inženir za-
poslil v kranjski Savi. 

Športno izjemnost Polde-
ta Mileka ilustrira podatek, 
da so kranjski atleti čakali 
nadaljnjih 32 let na nasled-
nji nastop kranjskega atle-
ta na poletnih olimpijskih 
igrah. V avstralskem Si-
dneyju je izjemno nastopila 
Brigita Langerholc in v teku 
na osemsto metrov zasedla 
četrto mesto.

Atletski klub Triglav Kranj

Umrl je  
Polde Milek
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Smlednik – V Prostovoljnem 
gasilskem društvu (PGD) 
Smlednik so za krajane po-
leg koledarja pripravili do-
pis in obrazec s podatki, ka-
mor lahko nakažejo prosto-
voljni prispevek. »Gasilska 
zveza Slovenije je letos sve-
tovala, da bi bili koledarji 
čim manjši in bi jih posla-
li po pošti, a mi smo se vse-
eno odločili za klasični for-
mat. Letos smo praznova-
li stoletnico, zato smo se še 
posebno potrudili, da je ko-
ledar lično oblikovan. Gasil-
ci ga bomo sami raznosili, 
in sicer brezkontaktno. Na-
mestili jih bomo v vrečke, te 
pa obesili na kljuko vhodnih 
vrat ali jih vrgli v poštni na-
biralnik, če bo dovolj velik,« 
je pojasnil predsednik PGD 
Smlednik Miha Vovk in na-
daljeval: »Prostovoljni pri-
spevki koledarjev nam pred-
stavljajo polovico letnega 
prihodka. Na gospodinjstvo 
običajno prejmemo od dvaj-
set do trideset evrov. Prejete 
prispevke že nekaj časa var-
čujemo za nakup nove par-
cele in gradnjo novega gasil-
skega doma, trenutno smo 
na lokaciji, ki nam povzro-
ča prostorsko stisko. Kraja-
ne obenem naprošamo, da 
nam nakažejo 0,5 odstotka 
dohodnine.« 

Na podoben način bodo 
raznosili koledarje in 

zbirali prostovoljne prispev-
ke v PGD Moste. »Za kraja-
ne smo pripravili tri mož-
nosti, kako lahko prispevajo 
finančna sredstva. Poleg 0,5 
odstotka dohodnine in naka-
zila na bančni račun društva 
smo omogočili tudi donaci-
je s SMS-sporočili za obdob-
je enega leta,« je pojasnil taj-
nik društva Matej Tancek in 
dodal: »Na letni ravni razpo-
lagamo s približno trideset 
tisoč evrov, od tega dvajset 
tisoč prejmemo od Občine 
Komenda. Če letos ne bi pre-
jeli prostovoljnih prispev-
kov, bi to za nas pomenilo 
eno tretjino manj prihodka, 

kar pa je že velik finančni iz-
pad.« 

Letos pa prostovoljnih 
prispevkov ne bodo pobira-
li v PGD Virmaše - Sv. Duh. 
»Odločili smo se, da bomo 
koledarje vseeno razdeli-
li, le prostovoljnih prispev-
kov ne bomo pobirali. Kole-
dar je postal del tradicije, in 
če ga letos ne bi bilo, bi ga 
marsikdo pogrešil,« je dejal 
predsednik PGD Virmaše - 
Sv. Duh Igor Juričan in do-
dal: »Delovanje društva za-
radi izpada tega prihodka ne 
bo ogroženo. Vseeno si nas-
lednje leto obetamo, če bo si-
tuacija normalna, da bo kdo 

izmed krajanov namenil več 
kot običajno.« 

V PGD Jesenice pa kole-
darjev tokrat ne bodo delili 
niti ne bodo pobirali prosto-
voljnih prispevkov. »Kole-
darji za nas ne predstavljajo 
pomembnejšega vira dohod-
ka, od katerega bi bilo odvis-
no naše delovanje. Tradicije 
sicer ne nameravamo opus-
titi, koledarje bomo prihod-
nje leto ponovno nosili. Le-
tos smo se le zaradi varnosti 
in v izogib morebitnim okuž-
bam naših članov in krajanov 
odločili, da jih ne bomo,« 
nam je zaupal predsednik 
PGD Jesenice Drago Perc. 

Gasilci prilagodili raznos 
gasilskih koledarjev 
Zaradi razglašene epidemije so prostovoljna gasilska društva letos prilagodila tradicijo raznašanja 
gasilskih koledarjev in pobiranja prostovoljnih prispevkov, ki jim pomenijo enega izmed osrednjih 
finančnih virov. 

Mnoga prostovoljna gasilska društva so se letos kljub vsemu odločila, da bodo ohranila 
tradicijo raznašanja gasilskih koledarjev in pobiranja prostovoljnih prispevkov. 
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Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetni-
ki so na decembrski seji pod 
streho spravili tudi najpo-
membnejši občinski doku-
ment – proračun za leto 2021.

Kot je že pri predstavi-
tvi osnutka poudaril župan 
Matej Slapar, so pri pripravi 
projektov prisluhnili vsem 
22 krajevnim skupnostim 
in njihovim potrebam, kar 
je razvidno tudi iz posame-
znih postavk. Med drugim je 
načrtovana energetska sana-
cija stavbe Policijske posta-
je Kamnik in Doma kultu-
re Kamnik, nadaljevanje ob-
nove ceste skozi Podgorje, 

rekonstrukcija ceste Nevlje–
Oševek–Briše–Soteska in 
ceste v Stolniku, pločniki v 
Hruševki, Volčjem Potoku 
in v Špitaliču, javna razsvet-
ljava v KS Zgornji Tuhinj, 
nadaljevali se bodo proti-
poplavni ukrepi na Kam-
niški Bistrici in Nevljici ter 
obnova Starega gradu, zgra-
dili bodo prvo od treh glo-
bokih vrtin pri zajetju Iver-
je, zgradili vodovod v Zduši, 
povezovalni vodovod med 
Potokom in Veliko Lašno in 
sekundarni vodovod za pot-
rebe GRS Kamnik, uredili 
osrednji park v Šmarci, sani-
rali Stražni stolp na Malem 
gradu, obnovili krajevna 

domova v Kamniški Bistrici 
in Godiču, prenovili športno 
igrišče na Vrhpoljah, sanira-
li enoto vrtca Tinkara … Pet-
deset tisoč evrov občina na-
menja v sklad za dokapitali-
zacijo družbe Velika plani-
na za nakup nove sedežnice, 
poleg gradnje zbirnega cen-
tra za ravnanje z odpadki v 
Suhadolah pa je daleč naj-
večji projekt, ki naj bi se za-
čel ob začetku poletja, grad-
nja nove Osnovne šole Fra-
na Albrehta. Občina v sklad 
za ta namen letos namenja 
milijon evrov, še za pet mi-
lijonov pa se bodo zadolžili. 

Večina stroškov občine 
sicer spada med zakonske 

obveze, saj je za investici-
je na razpolago le približno 
sedem milijonov evrov. Več 
kot polovico denarja porabi-
jo na oddelku za družbene 
dejavnosti, saj je denimo le 
za predšolsko vzgojo name-
njenih šest milijonov evrov. 
Za prometno infrastruktu-
ro bodo namenili 3,2 milijo-
na evrov, saj si želijo nadalje-
vati trend asfaltiranja maka-
damskih cest na podeželju, 
več denarja gre tudi za gasil-
ce, nadaljevali pa bodo tudi 
obnavljanje vodovodnega 
in kanalizacijskega omrež-
ja in protipoplavne ukrepe 
na Kamniški Bistrici in Nev-
ljici.

V proračunu tudi visoka zadolžitev
Proračun Občine Kamnik bo v letu 2021 »težak« dobrih 23,6 milijona evrov, občina pa se bo za pet 
milijonov evrov tudi zadolžila, in sicer za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta.

Aleš Senožetnik

Vodice – Prejšnji teden so 
vodiški gasilci prevzeli novo 
gasilsko vozilo GVC 24/50 
s cisterno za pet tisoč litrov 
vode. Gre za investicijo, ki 
so jo izvedli v sodelovanju 
z Gasilsko zvezo Vodice in 
Občino Vodice, z njo pa so 
nadomestili zdajšnjo avto-
cisterno iz leta 1980. Kot so 
ob prevzemu sporočili vo-
diški gasilci, novo vozilo ne 
predstavlja le velike pomo-
či njihovemu društvu, tem-
več precejšnjo podporo pre-
ostalim gasilcem v občini in 
zunaj nje. »Novo vozilo bo 
v veliko pomoč in podporo 
vsem društvom vodiške ga-
silske zveze. Seveda na našo 
pomoč lahko brezskrbno ra-
čunajo tudi društva in ob-
čine zunaj naših občinskih 
meja. Zavedati se moramo, 
da tak nakup ni poceni. Stro-
šek te investicije znaša kar 
245 tisoč evrov. Ta zajetni 
kup denarja bomo postopo-
ma odplačevali vse do konca 
leta 2024, saj je vozilo kup-
ljeno na lizing,« nam je po-
vedal predsednik vodiške-
ga gasilskega društva Urban 

Koglar, ki se za pomoč in so-
delovanje zahvaljuje tudi 
Občini Vodice ter vsem, ki 
jim pomagajo z donacija-
mi, in tistim, ki jim nameni-
jo delež dohodnine. Kot pra-
vi predsednik, bo ves denar 
skrbno in namensko pora-
bljen in namenjen za finan-
ciranje novega vozila, dru-
ge nujne investicije ter na-
kup nove gasilsko-reševalne 
opreme, ki jo prav tako pot-
rebujejo. 

Zamenjave avtocistern 
bodo v prihodnjih letih pot-
rebne tudi v PGD Polje in 
PGD Repnje - Dobruša. 

Naslednja investicija v ga-
silska vozila v občini sledi v 
prihodnjih letih, ko načrtu-
jejo nakupe poveljniških vo-
zil za PGD Zapoge, Polje ter 
Repnje - Dobruša.

Za namen redne gasil-
ske dejavnosti in investici-
je sicer v Vodicah za prihod-
nje leto načrtujejo 110 tisoč 
evrov, leto kasneje pa 111 ti-
soč evrov. Predvidoma leta 
2022 pa načrtujejo tudi na-
kup novega zmogljivega 
agregata za primer izpada 
električnega napajanja za 
daljše obdobje.

Avtocisterna za 
vodiške gasilce
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je dobilo 
novo gasilsko avtocisterno, kar predstavlja veliko 
pridobitev za požarno varnost v občini in tudi 
zunaj nje.

Investicija v novo cisterno je znašala 245 tisoč evrov. 
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Kamnik – Minuli teden, med 14. in 18. decembrom, je Mi-
nistrstvo za infrastrukturo oziroma izvajalec del Gorenjska 
gradbena družba v okviru vzdrževalnih del zamenjalo nosilni 
in dotrajani sloj asfalta na 600-metrskem odseku regional-
ne ceste Kamnik–Ločica od križišča s Cankarjevo cesto proti 
Tuhinjski dolini.

Del regionalne ceste ima nov asfalt

Asfaltiranje regionalne ceste mimo kamniškega bazena

info@g-glas.si
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Kranj – TOM telefon je leta 
1990 ustanovila Zveza pri-
jateljev mladine Slovenije 
(ZPMS) na pobudo Komisi-
je za otrokove pravice. Nje-
gov slogan je Odgovor je po-
govor, njegovo delovanje pa 
temelji na pomembni pove-
zavi med svetovalci prosto-
voljci in mladostniki. Od 
ustanovitve do danes je za-
beležil več kot osemsto ti-
soč stikov. Število klicev se 
je s 1200, kolikor so jih naš-
teli prvo leto, povzpelo na 
več kot trideset tisoč letno. 
V Sloveniji trenutno delu-
je devet svetovalnih skupin, 
v katerih svetuje 138 pro-
stovoljcev, od oktobra dalje 
pa ga vodi strokovna vodja 
Tjaša Bertoncelj iz Bistrice 
pri Tržiču. Svetujejo po te-
lefonu pa tudi po elektron-
ski pošti in v spletni klepe-
talnici. »Skozi svetovalni 
pogovor otroku ali mlado-
stniku pomagamo, da dobi 
boljši pregled nad svojo si-
tuacijo, da začne črpati iz 
lastnih virov, se premakne 

iz položaja nemoči, prido-
bi določene informacije in 
po potrebi tudi konkret-
ni načrt ukrepanja,« je po-
jasnila Maša Blaznik, stro-
kovna sodelavka ZPMS, in 
nadaljevala: »Mladi imajo 
pogosto občutek, da morajo 
sami urejati lastne težave, 

težko se obrnejo po pomoč 
zaradi občutkov sramu in 
strahu pred reakcijo dru-
gih. Zdi se jim, da nikomur 
ni mar zanje in da nič ne 
bo pomagalo. Ovira jih sla-
bo poznavanje sistemov po-
moči, pri navezovanju sti-
kov s strokovnimi službami 

pa jih velikokrat skrbi tudi 
varovanje podatkov in mož-
nost, da bi se informacije o 
njihovem stanju razširile.«

Nove tehnologije in nove 
pasti 

Najpogostejše tematike, 
s katerimi se otroci in mla-
dostniki obračajo na TOM, 
se z leti ne spreminjajo in 
so povezane z odraščanjem 
– ljubezen, telesni razvoj in 
spolnost, vrstniki, šola in 
šolski uspeh, odnosi s star-
ši. V zadnjih letih opažajo 
trend naraščanja vprašanj 
na temo duševnega zdravja. 
»V življenju otrok in mlado-
stnikov so sedaj vsakodnev-
no prisotne tudi pasti in z 
njimi povezane težave no-
vih tehnologij, ki ob ustano-
vitvi TOM telefona še niso 
bile aktualne. To so 'sek-
sting', izsiljevanje z intim-
nimi posnetki, 'grooming', 
vdori v profil, zasvojenost. 
Na nas se obračajo tudi z 
bolj splošnimi vsebinami, 
od tega, kakšni so učinkovi-
ti načini učenja, vprašanja 

v zvezi z nadaljevanjem šo-
lanja, aktivno preživljanje 
prostega časa,« je povedala 
sogovornica.

Epidemija prinesla nove 
stiske

S pojavom epidemije so 
tudi pri TOM telefonu opa-
zili spremembo v vsebinah 
stikov. »Do tedaj najpogo-
stejše teme so v času epi-
demije stopile v ozadje, v 
ospredje pa so stopile sti-
ske, povezane z duševnim 

zdravjem in odnosi v dru-
žini, med katerimi so naj-
pogostejše panični napa-
di, nespečnost, tesnoba, de-
presija, osamljenost, samo-
poškodovanje in samomo-
rilne misli. O poslabšanju 

stanja so poročali tako otro-
ci in mladostniki brez pred-
hodnih težav na področju 
duševnega zdravja kot tisti, 
ki so se s tovrstnimi težava-
mi že spopadali,« je pouda-
rila Blaznikova in dodala, da 
se skupno število kontaktov 
med epidemijo ne povečuje, 
vendar se je povečalo števi-
lo vsebinsko zahtevnih kon-
taktov. »Veliko otrok, ki se 
obrača na TOM telefon, pri-
haja iz družin, ki jim že pred 
epidemijo niso nudile naj-
bolj primernega in varnega 
okolja, zato je povečano šte-
vilo ur, preživetih doma, bi-
stveno poslabšalo stanje ne-
katerih otrok in mladostni-
kov. Pred pojavom nove-
ga koronavirusa so se mor-
da lahko umaknili kam dru-
gam, v času epidemije pa so 
v tem okolju 24 ur na dan,« je 
dejala. TOM telefon pri obli-
kovanju različnih oblik pod-
pore za zmanjševanje stisk 
v času epidemiji covida-19 
sodeluje tudi z NIJZ in pri 
vzpostavitvi ter nadgrajeva-
nju Telefona za psihološko 
pomoč ob epidemiji. 

Čustvena opora otrokom in mladim 
TOM, telefon za otroke in mladostnike, je letos praznoval trideset let delovanja. Nastal je kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja 
srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami in stiskami. 

TOM telefon, ki je edini splošni telefon za otroke v 
Sloveniji, nudi oporo vedno novim generacijam otrok in 
mladostnikov, ki se v času odraščanja srečujejo z različnimi 
vprašanji in izzivi. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

V času epidemije 
covida-19 so pri otrocih in 
mladostnikih v ospredje 
stopile stiske, povezane 
z duševnim zdravjem in 
odnosi v družini.

Marjana Ahačič

Jesenice – Tik pred božič-
nimi prazniki, ki so jih ne-
kateri žal morali preživeti v 
bolnišnici, so zaposlene in 
paciente Splošne bolnišni-
ce Jesenice odlični glasbe-
niki iz različnih gorenjskih 
narodno-zabavnih ansam-
blov, Sašo Avsenik, Jure 
Valjavec, Niki Legat, Anže 
Pipan in Robert Štucin, 
razveselili s predpraznič-
nim koncertom. Pripravili 
so ga na bolnišničnem dvo-
rišču – najprej pred vho-
dom in nato še ob covidnih 

zabojnikih, od koder so se 
vse do najvišjih nadstropij 
razlegali veseli zvoki Av-
senikovih viž. Za pogum 
vsem pacientom in v zah-
valo zaposlenim, ki skrbijo 
zanje, so povedali.

Kot je povedal Sašo Av-
senik, glasbeniki radi po-
magajo, radi pa se tudi po-
vezujejo med seboj, pa 
čeprav prihajajo iz raz-
ličnih skupin. Niki Legat 
pravi, da so zadovoljni, 
če lahko prinesejo kanček 

veselja tistim, ki prazni-
ke preživljajo v bolnišnici. 
»Upam, da so ljudje vide-
li, da še obstajata glasba in 
veselje.

Tega je bilo prejšnjo sre-
do ob za hip odprtih oknih 
bolnišnice res veliko. Tako 
med bolniki kot tudi med 
zaposlenimi; med slednji-
mi so se nekateri ob zvokih 
priljubljenih skladb celo za-
vrteli, pa čeprav v popolni 
zaščitni opremi, v kateri de-
lajo na covidnih oddelkih.

Koncert pod okni bolnišnice
Pet glasbenikov iz različnih gorenjskih narodno-zabavnih skupin je tik pred božičem bolnike in 
zaposlene v jeseniški bolnišnici razveselilo s priljubljenimi vižami. Koncert so spremljali skozi odprta 
okna, nekateri so celo zaplesali.

Sašo Avsenik, Jure Valjavec, Niki Legat, Anže Pipan in Robert Štucin so združili moči in 
skupaj nastopili na predbožičnem koncertu pod okni bolnišnice na Jesenicah. 

Kakšno moč ima glasba, se je pokazalo tudi, ko so ob 
zvokih priljubljenih Avsenikovih viž nekateri zaposleni na 
covidnih oddelkih zaplesali v popolni zaščitni opremi. 
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Janez Kuhar

Cerklje – Pri Zelenčevi hiši v 
Cerkljah zopet stoji lepo pre-
novljeno znamenje. Načr-
te za obnovo je po dogovoru 
z lastnico hiše Andrejo Kri-
žman jeseni izdelal Štefan 
Močnik, ki je kot vodja pro-
jekta pridobil za prenovo tudi 
sodelavce. Za vsa mizarska 
dela je poskrbel mojster Šte-
fan Kerč iz Cerkelj, zamenja-
vo strehe na znamenju je op-
ravil kleparski mojster Peter 
Sodnik iz Zaloga pri Cerkljah, 
kovaška dela in vso ostalo po-
moč pri vnovični postavitvi 
znamenja pa je nudil bližnji 
sosed, kovaški mojster Janez 
Globočnik iz Cerkelj. Kitanje, 

pleskanje in druga dela je op-
ravil Štefan Močnik v sode-
lovanju z družinskimi člani 
in kolegom Tonetom Gab-
rom iz Medvod, ki je Kris-
tusu vdihnil končno barvno 
podobo. Na prvi decembrski 
dan so obnovljeno zname-
nje zopet postavili na svoje 
mesto. Glavno finančno bre-
me obnove je prevzela lastni-
ca, s prostovoljnimi prispevki 
pa so del stroškov pokrili tudi 
stanovalci Vavknove ulice, ki 
jim tako kot tudi drugim oko-
ličanom prisotnost in ureje-
nost božjega znamenja veli-
ko pomeni. Zaradi epidemi-
je bo blagoslov obnovljenega 
znamenja spomladi prihod-
nje leto.

Obnovljeno znamenje spet 
na svojem mestu

Obnovljeno Zelenčevo znamenje v Cerkljah

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Alenka Brun

Kranj - Spletni portal Metro-
politan je novembra objavil 
natečaj za recept Naj poti-
ca 2020, najboljšo potico pa 
razglasil nedavno. Vendar 
sta tokrat natečaj in končni 
izbor najboljših potic pote-
kala drugače kot v preteklih 
letih: prilagojeno razme-
ram, v katerih smo se znašli.

Na razpis je prispelo šti-
rideset receptov in foto-
grafij izdelkov, recepti pa 
niso smeli biti prepisani iz 
kakšne revije ali knjige. 

Strokovno ocenjevanje 
za naj potico 2020 so zau-
pali predstavnikom glavne-
ga sponzorja projekta, k so-
delovanju pa povabili tudi 
mamo in sina, mojstrico 
peke potic Sonjo Jezeršek 
in kuharskega mojstra Luko 
Jezerška. Izbor je letos tako 
potekal zgolj na podlagi re-
ceptov in fotografij, ki so jih 

organizatorju natečaja zau-
pale vešče pekovske mojstri-
ce. Podelili so nazive naj po-
tica 2020, najbolj inovativna 
potica in naj potica 2020 po 
izboru bralcev. Prva dva sta 
šla v gorenjske roke, tretji pa 
je ostal v prestolnici. 

Jernej Jeglič, predse-
dnik Interesnega združenja 
Podbreška potica, ki se je s 
svojimi članicami udeleži-
lo natečaja in se zelo dobro 
odrezalo, pravi: »Večina le-
tošnjih izborov potic je bila 
odpovedana, a omenjenega 
so izpeljali. Na njem že leta 
zmagujejo mojstrice peke 
Podbreške potice, in sicer: 
leta 2018 Veronika Aljančič 
(najboljša po izboru okuše-
valcev) in Barbara Pogačnik 
(najboljša po mnenju stro-
kovne komisije), lani se je 
dobro odrezala potica Erne 
Mokorel – najboljša po iz-
boru okuševalcev, letos pa 
si je naziv naj potica 2020 

prislužila Nataša Kne s poti-
co z nadevom iz divjih lešni-
kov s cvetnim prahom, ki si-
cer ni klasična Podbreška 
potica, je pa prepričala stro-
kovno komisijo.«

Da je bilo letos ocenjeva-
nje malce drugačno kot v 
preteklosti, priča že to, da so 
podelili naziv po izboru bral-
cev, ne okuševalcev oziroma 
obiskovalcev izbora v živo. 
»Včasih so zmagovalko pri-
sotni okuševalci izglasovali 
na Dvoru Jezeršek, letos so 
o končnem rezultatu odlo-
čale fotografije in recepti ter 
bralci, ne okuševalci. Kar pa 
v bistvu komisijo postavlja 
pred še težje delo, saj ji na-
laga še večjo odgovornost,« 
meni Jeglič.

Potica Nataše Kne je tako 
letos osvojila prvo mesto, 
kot najbolj inovativna za le-
tošnje leto se je izkazala ma-
kova potička z zamrznjeni-
mi posušenimi koščki malin 

Karmen Šlibar Vuzem, bral-
ci pa so izbrali za svojo še po-
tico s trojnim mandljevim 
nadevom Suzane Tomplak.

Nataša Kne razloži, da je 
njena potica nastala po raz-
misleku in v želji, da se z 
njo vrne v preteklost. »Raz-
mišljala sem, da včasih niso 
imeli orehov, ko pa so slo-
venske domačije na vrtu po-
sadile orehe, je plodove lah-
ko vzela ostra zima in so os-
tali brez ključne sestavine, 
lahko so naredili potico iz 
suhega sadja ali pa morda 
iz nabranih divjih lešnikov. 
Nisem izbrala medu, ki lah-
ko potico obteži in nadvla-
da, sem pa uporabila cvetni 
prah, s katerim sem se že-
lela približati medenosti in 
potici pustiti mehkost in ne-
žnost, se nekako pokloniti 
temu včasih tako pomemb-
nemu sladilu. Janež je bil 
včasih zagotovo dostopnejši 
od dragega cimeta. Osebno 

ga naravnost obožujem. Če-
žana, ki se kuha dlje časa, 
razvije čudovito aromo in 
okus, mora biti iz starih sort, 
to je čisto nekaj drugega. 

Sladkorni karamel doda di-
menzijo in barvo ...« našte-
va in za konec doda: »Mor-
da je bila precej podobna po-
tica včasih večkrat na mizi.«

Naj potico 2020 je spekla Nataša Kne
Laskavi naziv naj potica 2020 je osvojila Nataša Kne, ki je tokrat strokovno komisijo prepričala s 
potico z nadevom iz divjih lešnikov s cvetnim prahom. Knetova je tudi članica Interesnega združenja 
Podbreška potica.

Nataše Kne je članica Interesnega združenja Podbreška 
potica in mojstrica peke Podbreške potice. Tokrat ni spekla 
klasične Podbreške potice, temveč potico po lastnem 
receptu. / Foto: arhiv združenja

Ana Šubic

Železniki - Bolnišnični klov-
ni iz Društva Rdeči noski 
so tudi letos kljub epidemi-
ološkim razmeram razve-
seljevali otroke iz bolnišnic 
po vsej Sloveniji, poleg tega 
pa tudi njihove vrstnike z 
motnjo v duševnem razvo-
ju in stanovalce domov za 
starejše. Že ob prvem valu 
koronavirusa, ko so mora-
li odpovedati redne in po-
sebne programe v bolnišni-
cah in drugih ustanovah, so 
začeli snovati nove progra-
me, s katerimi bolnišnični 
klovni, gre za profesional-
ne umetnike, še naprej op-
ravljajo svoje poslanstvo na 
varen način, saj je, kot po-
udarjajo, v teh okoliščinah 
pomembno ohranjati hu-
mor in dobro voljo ter krepi-
ti pogum. »Prilagodili smo 
se razmeram. Otroke in naj-
stnike v bolnišnicah in zdra-
vstvenih ustanovah ter sta-
novalce domov za starejše 
obiskujemo v parkih, pod 
balkoni in okni pa tudi na 
daljavo – na zaslonih,« je 
pojasnila ambasadorka Rde-
čih noskov Eva Škofič Mau-
rer. Kot prva profesionalna 
slovenska klovnesa je dru-
štvo ustanovila leta 2004. 

Sprva je povezovalo štiri bol-
nišnične klovne, zdaj jih je 
že dvajset.

»Naši obiski so letos dobi-
li drugačno obliko. Prej smo 
otroke in starejše obiskova-
li v njihovih sobah, zdaj pa 
je razdalja med nami dos-
ti večja. Prav tako upošteva-
mo vsa varnostna navodila in 
nam maska zakriva pol obra-
za. A že v pojmu srečanje je 
sreča – in mislim, da to ni na-
ključje. Zadnje čase pogosto 
uporabljamo besedo – me-
hurček. No, ko se srečamo s 
starejšimi, se zdi, kot da nas 
vse skupaj objame en tak me-
hurček dobre volje, miru in 
zdravja. Čeprav se vse dogaja 

tako na daljavo – ta občutek, 
da bi si bili daleč, kmalu izgi-
ne. In prepričana sem, da os-
tane občutek topline še dolgo 
zatem, ko odidemo – to vem 
tudi zato, ker meni še dolgo 
po odhodu ne izgine nasmeh 
z obraza,« nam je zaupala Eva 
Škofič Maurer.

V zadnjih letih so Rde-
či noski letno izvedli več kot 
devetsto klovnskih vizit ter 
obiskali okoli 50 tisoč otrok 
in odraslih, kar je bilo letos 
seveda nemogoče uresniči-
ti. Kljub neugodnim razme-
ram pa so s petjem, plesom, 
igranjem na instrumente in 
različnimi vragolijami nari-
sali ogromno nasmehov; od 

aprila dalje so namreč obi-
skali več kot 21 tisoč otrok, 
odraslih in starejših v 140 
ustanovah po Sloveniji. »Po-
leg tega smo ob sprotnem do-
govoru in podpori zdravstve-
nega osebja, kolikor je bilo 
mogoče, izvajali tudi neka-
tere naše redne programe v 
bolnišnicah,« je dodala Eva 
Škofič Maurer. Te dni kon-
čujejo decembrsko turnejo, 
v okviru katere bodo obiska-
li kar 24 bolnišnic in drugih 
zdravstvenih ustanov po Slo-
veniji. Razveseljevali so tudi 
na Gorenjskem: v Domu Vi-
harnik v Kranjski Gori, kranj-
skem domu upokojencev in 
jeseniški bolnišnici.

Škofič Maurerjevi je v spo-
minu ostalo veliko srečanj – 
tako tistih v živo kot tistih na 
daljavo. »Spomnim se go-
spe, ki nam je pomahala s 
svojega balkona, ki je bil v 
najvišjem nadstropju doma 
za ostarele. Ker je pihal 
mrzel veter, je za hip izginila 
v sobo in se vrnila toplo oble-
čena in z belo kapo, ki se je je 
dobro videlo. Priredili smo 
mini predstavo na travni-
ku pred balkoni doma, nato 
pa se poslovili. Njen balkon 
je gledal na parkirišče. Pre-
oblekla sem se že in mimo-
grede pogledala gor. Gospa 

je bila tam in mi pomahala. 
Pomahala sem ji nazaj. Nato 
sva si s kolegico privošči-
li dolg pogovor med mojim 
in njenim avtom. Vsake toli-
ko sem pokukala izza avta in 
gospa je bila še kar tam – vsa-
kič sva si pomahali. Končno 
sem sedla v avto. A preden 
sem odpeljala, sem odprla 
okno, da sem ji lahko še zad-
njič pomahala. Lepo je bilo 
to mahanje, kot bi se dolgo, 
iskreno odkritosrčno pogo-
varjali ...«

Eva Škofič Maurer, ki jo 
poznamo tudi kot hči pe-
snice Neže Maurer, z dru-
žino živi v Ljubljani, a so 
sedaj s kratkimi premori že 
skoraj eno leto v Ojstrem 
Vrhu nad Železniki. Izzi-
vov ji ne manjka; že tri leta 
se denimo izobražuje še za 
psihodramsko psihotera-
pevtko. Pri tovrstni psiho-
terapiji posameznik skozi 
igro podoživlja življenjske 
situacije, kar mu omogoči 
nov uvid nanje.

V mehurčku dobre volje, miru in zdravja
Bolnišnični klovni iz Društva Rdeči noski v času koronarazmer otroke v bolnišnicah in stanovalce domov za starejše obiskujejo v parkih, pod balkoni in okni 
pa tudi na zaslonih. Čeprav se vse dogaja na daljavo, pa občutek, da bi si bili daleč, kmalu izgine, pravi ambasadorka Društva Rdeči noski Eva Škofič Maurer. 
»In prepričana sem, da ostane občutek topline še dolgo zatem, ko odidemo ...«

Eva Škofič Maurer / Foto: FA Bobo
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Aleš Senožetnik

Kamnik – Ilustratorske 
coprnije je naslov razstave 
ilustracij kamniškega likov-
nega pedagoga, ilustratorja 
in striparja Miha Hančiča, ki 
jih je avtor ustvaril za obsež-
no znanstveno monografijo 
Sveti Coprijan, ki sta jo letos 
izdala Inštitut za slovensko 
narodopisje pri ZRC SAZU 
in Knjižnica Franceta Balan-
tiča Kamnik. V njej so zbra-
ne pravljice, povedke in dru-
go pripovedno izročilo, ki ga 
je v drugi polovici 19. stoletja 
zapisal Gašper Križnik.

Hančičeve ilustracije so 
razstavljene v preddverju 
kamniške knjižnice, za zdaj 
pa si jih je mogoče ogledati 
le virtualno, na njihovi sple-
tni strani. 

Kot je ob odprtju poveda-
la likovna kritičarka Ana-
marija Stibilj Šajn, je ena iz-
med temeljnih značilnosti 

Hančičevega ustvarjanja iz-
jemna pozitivna naravna-
nost njegovih del, med za-
pisi bogatega ljudskega pri-
povednega gradiva, ki ga je 
zbral Križnik, pa je veliko 
tudi temačnih in grotesknih 
prizorov, zato je bil avtor 
pred precejšnjim izzivom, 

a je po besedah Stibilj Šaj-
nove dokazal, da je kos tudi 
takšnim vsebinam in da je 
tudi v tem okviru poiskal 
hudomušne delce, vse sku-
paj pa začinil z obilico lastne 
domišljije in humorja.

Hančič si je za izrazno 
sredstvo izbral risbo. »Skozi 

črto uteleša svoj pripovedni 
svet. Je jasna in tekoča, pov-
zame tisto, kar je najbolj bi-
stveno in hkrati ekspresivno 
doživeto,« je povedala Stibilj 
Šajnova in dodala, da je av-
tor kljub mladosti že obliko-
val določen tip izražanja in 
arhetipske like, ki jih sreču-
jemo tudi v teh ilustracijah. 

»Ko sem našel nekaj pri-
mernih zgodb, sem se osre-
dotočil na kakšen zanimiv, 
izstopajoč moment, ki bi ga 
lahko po svoje narisal. Za-
čel sem čečkati, in ko mi je 
kaj uspelo, sem povečal, pre-
risal z lepo, čisto linijo,« pa 
je nekaj svojega ustvarjal-
nega procesa izdal Hančič 
sam, ki si je pri ustvarjanju 
sivin pomagal z vodenim 
flomastrom, te pa je potem 
s pomočjo računalniške ob-
delave spremenil v toplejše 
rjavkaste odtenke, ki se, kot 
je dejal, podajo starim zgod-
bam.

Ilustratorske coprnije
Nedavno se je v Knjižnici Franceta Balantiča odprla razstava Miha Hančiča Ilustratorske coprnije,  
ki je na ogled na spletni strani kamniške knjižnice.

Miha Hančič ob odprtju razstave / Foto: posnetek zaslona

Kamnik – Glavni trg v Kamniku te dni poleg okrašene smreke 
in jaslic bogati tudi likovna razstava kamniškega umetnika 
Dušana Sterleta, ki je na panojih razstavil svoja dela z zimski-
mi motivi. »Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik 
podpiramo lokalne umetnike in nenehno povezujemo kulturo 
in turizem, zato smo z razstavo občanom in drugim obisko-
valcem vsaj nekoliko želeli nadomestiti pestro dogajanje, ki 
bi ga bili sicer deležni v teh dneh. Razstava je bila zelo dobro 
sprejeta in ljudje si jo z zanimanjem ogledujejo,« nam je po-
vedala Nina Irt iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik. 
Razstava bo na ogled najverjetneje še ves januar.

Zimski motivi Dušana Sterleta

Svoje zimske motive tokrat razstavlja Kamničan Dušan 
Sterle. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – Doktorica filozofije, 
predavateljica in psihoana-
litičarka Nina Krajnik, ki je 
študirala na univerzi v Pari-
zu, se v svojem delu ukvar-
ja s kliniko novih simpto-
mov ter povezavo med psi-
hoanalizo in umetnostjo. 
Je predsednica Slovenskega 
društva za lacanovsko psi-
hoanalizo, ustanoviteljica 
mednarodnega gibanja La-
kan Balkan in članica Sve-
tovne psihoanalitične zve-
ze. Na omenjenem dogod-
ku je na podlagi lacanovske 
psihoanalitične obravna-
ve kultnih filmskih odlom-
kov ter znamenitih ljube-
zenskih izjav iz zgodovine 
filma odprla vprašanja užit-
ka ob spremljanju roman-
tičnih filmov. Pojasnjevala 
je, kakšno vlogo imajo film-
ske zgodbe pri oblikovanju 
idej o našem ljubezenskem 
razmerju, kaj pomeni zalju-
biti se v filmski lik, kakšna 
je vloga filmskih igralcev in 
igralk v erotičnih predsta-
vah gledalca, kje je meja 
med filmom in življenjem, 

kaj pomeni učiti se ljubiti in 
na osnovi česa se vzpostavlja 
ljubezen kot realna. 

»Upodobitev ljubezni na 
filmskem platnu, ki je ena 
od velikih gibal naših pred-
stav o ljubezni in njegova 
psihoanalitična analiza, je 
tema, ki je zelo popularna, a 
premalokrat izpostavljena,« 
je poudarila Krajnikova in 
dodala, da se filmska umet-
nost in življenje pri tem pre-
pletata v nizu označevalcev, 
ki kreirajo želje in dajejo 

polet subjektovim fantaz-
mam romance. Psihoana-
liza in film sta nastala v is-
tem času, in ko ju združimo, 
se najprej postavi vprašanje 
razmerja med realnostjo in 
fikcijo. »Sama realnost je 
strukturirana kot fikcija, saj 
zgodbe, ki jih spremljamo 
na platnu, ne predstavlja-
jo le fantazmatske zgodbe, 
ampak imajo velik vpliv na 
samo subjektivnost in naše 
predstave,« je pojasnila in 
dodala, da je povezava med 

filmsko zgodbo in realnim 
življenjem zelo tesna. 

Ko govorimo o ljubezen-
skem filmu, ne moremo 
mimo glagola ljubiti. Kaj 
pomeni ljubiti? »Ljubiti po-
meni govoriti o ljubezni. Ni 
ljubezni brez simbolnega 
in brez jezika. V tem smis-
lu je filmska umetnost, ena-
ko kot literarna, večkrat lah-
ko simbolna opora jezika in 
izrekanja ljubezni,« je deja-
la in nadaljevala: »Žanr lju-
bezenskih filmov je označe-
valni sistem, preko katere-
ga se subjekt uči ljubiti. Lju-
bezen je povezana s kultur-
nimi kodi. Način, kako lju-
bimo, ni nekaj, kar pride 
spontano in naravno. Ljube-
zen je namreč nekaj, kar se 
subjekt nauči.« Po besedah 
Krajnikove sta hollywood-
ska in tudi evropska filmska 
produkcija postavili temelje 
o predstavi romantične lju-
bezni, ki jo živimo v 21. sto-
letju. »Na način, kot ljubimo 
danes, se pred sto leti ni lju-
bilo,« je dejala in še dodala, 
da je film umetnost, ki lahko 
zareže in spreminja ter vodi 
k novemu označevalcu.

Film je eno od velikih gibal 
naših predstav o ljubezni
Kateri je tisti film, ki ponazarja vašo ljubezensko zgodbo, se je na spletnem kulturno-umetniškem 
večeru Filmska umetnost pod žarometi psihoanalize, ki ga je pripravil JSKD OI Kranj, spraševala 
Škofjeločanka Nina Krajnik.

Nina Krajnik je na podlagi lacanovske psihoanalitične 
obravnave filmskih odlomkov odprla vprašanje užitka ob 
spremljanju romantičnih filmov. / Foto: posnetek zaslona

Alenka Brun

Kranj – V sredo je Layerjeva 
hiša v Kranju gostila pose-
ben, spletni dogodek, na ka-
terem smo lahko prisluhni-
li zasedbi Pliš. Decembrski 
koncert se je zgodil v živo 
v Stolpu Škrlovec, direktni 
prenos pa smo lahko spre-
mljali na Facebookovi strani 
Layerjeve hiše. 

Pliš je glasbena zased-
ba, ki jo v jedru sestavljata 
izvrstna vokalistka Aleksan-
dra Ilijevski (na fotografiji) 
in Marko Gregorič na kita-
ri in kontrabasu, pred ne-
kaj leti pa sta »plišasta« pos-
tala še Murat kot beatboxer 
in Tomaž Gajšt na troben-
ti in klaviaturah. Izdali so 
tudi prvi album Plošča za 
dve osebi. Najprepoznav-
nejši uspešnici skupine, ki 
sta se precej visoko povzpe-
li tudi na domačih radijskih 
lestvicah in tam tudi dalj 

časa ostali, sta Metulji in 
Raj. Nase pa Pliš med dru-
gim opozarjajo z grmado 
izjemnih priredb najrazlič-
nejših pesmi ter izvrstnimi 
preprostimi in učinkoviti-
mi videoposnetki, ki jih na 
Youtubu kar mrgoli pod raz-
ličnimi imeni. Pesmi oziro-
ma aranžmaji Pliševega re-
pertoarja se rojevajo iz dru-
ženja na vajah, veliko je pri-
redb pop in džezovskih pe-
smi, nekaj seveda tudi av-
torskih, največkrat z glasbo 
Marka Gregoriča in besedili 
Roka Vilčnika.

Njihove interpretacije oča-
rajo s svojo duhovitostjo, 
lahkotnostjo in iskrenostjo. 
Prav to sta na sredin večer 
glavna protagonista uspela 
prek ekrana »dostaviti« vir-
tualnemu občinstvu. Nis-
ta skrivala veselja, da sta na 
odru, pa čeprav so bili njuni 
poslušalci in gledalci tokrat v 
varnem zavetju doma.

Pliš v Layerjevi hiši

Kranj – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v četrtek, 
31. decembra, ob 13.45 odpira posebno izložbeno razstavo sli-
karskih del na platnu Uroša Freliha. Na njegovo ustvarjalnost 
vplivajo pestre in čudovite barve ter čudežne oblike, prisotne 
v naravi in okolju. S svojimi slikami vas bo popeljal v simbolni 
svet različnih vibracij okrog nas. 

Izložbena razstava likovnih del na platnu



13Gorenjski glas
torek, 29. decembra 2020 ŠPORT IN REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Vilma Stanovnik

Planica – Tik pred božičnimi 
prazniki je pod žarometi po-
tekalo državno prvenstvo na 
Bloudkovi velikanki v Plani-
ci. Za prvega favorita je veljal 
član SSK Mengeš Anže La-
nišek, to vlogo je tudi upra-
vičil. Zmagal je s skokoma, 
dolgima 136,5 metra. Na 
drugo mesto je v finalni seri-
ji s četrtega po prvi skočil Pe-
ter Prevc, SK Triglav Kranj, 
ki je skočil 130 in 132,5 me-
tra. Bron je po drugem mes-
tu v prvi seriji na koncu os-
vojil Domen Prevc, SK Tri-
glav Kranj, ki je dvakrat sko-
čil 130,5 metra. »Še vedno 
mislim, da so stvari, ki se jih 
da še izboljšati, in na tem de-
lamo, a ne z glavo skozi zid. 
Dobro je, da sem ubranil na-
slov prvaka. To je velika čast, 
da si najboljši v državi in da 
v bistvu tudi svojemu klubu 
nekaj povrneš nazaj,« je po 
tekmi povedal Lanišek.

Med dekleti je bila prvič 
najboljša Nika Križnar. Čla-
nica SSK Žiri je skočila 115 in 
125,5 metra. Srebro je s 118,5 
in 122 metri osvojila ilirijan-
ka Urša Bogataj, bron pa čla-
nica SSK Mislinja Jerneja 

Brecl, ki je skočila 109,5 in 
117 metrov. »Domačih te-
kem nisem nikoli jema-
la preveč resno, vedno sem 
imela težave s pripravo na 
tekmo. Vedno sem delala na-
pake. Trenutno tako ali tako 
ne vem, kako bi bilo, če bi 
bila z nami Ema Klinec. Ema 
je bila, preden je bila pozitiv-
na, zelo dobro pripravljena, 
kazala je res konstantne sko-
ke. Zdi se mi, da bi zdaj ska-
kala v vrh svetovnega poka-
la, in komaj čakam, da pri-
de nazaj. Mi pa veliko pome-
ni, da sem končno zmagala 
in si dokazala, da tudi doma 
lahko skočim na sam vrh,« 

je po tekmi povedala Nika 
Križnar.

Ekipni naslov je ubranila 
prva ekipa SK Triglav Kranj 
v postavi Peter Prevc, Mark 
Hafnar, Domen Prevc in 
Cene Prevc.

Začenja se novoletna 
turneja

Po državnem prvenstvu je 
glavni trener naših Robert 
Hrgota določil šesterico, ki 
začenja 69. novoletno turne-
jo. To so Anže Lanišek, Bor 
Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga 
Jelar, Domen Prevc in Cene 
Prevc. »Trenutno najboljšo 
formo kaže Anže Lanišek. Je 

stabilen, njegov nivo skokov 
je visok in od njega tudi naj-
več pričakujemo. Ostali fan-
tje so med seboj zelo blizu, 
po posameznih skokih pa 
so blizu tudi Anžetu. Pred-
vsem bi rad videl, da na tek-
mah opravijo svoje najbolj-
še skoke. Vemo, da je novo-
letna turneja malce poseb-
na, sestavljena iz osmih sko-
kov. Rad bi, da se ostali fan-
tje približajo nivoju Anžeta, 
in potem mislim, da imamo 
močno ekipo in s tem tudi 
močan, dober ekipni rezul-
tat. Mislim tudi, da so fantje 
pripravljeni kar dobro,« je 
pred odhodom na prvo tek-
mo novoletne turneje pove-
dal glavni trener slovenske 
skakalne reprezentance Ro-
bert Hrgota. 

Novoletna turneja se je za-
čela z včerajšnjimi kvalifika-
cijami v Oberstdorfu v Nem-
čiji, danes ob 16.30 pa je na 
sporedu prva tekma. Na sil-
vestrovo bodo kvalifikaci-
je v Garmisch-Partenkirch-
nu, tekma pa bo tam na prvi 
dan novega leta. S tretjo tek-
mo se bo turneja nadaljevala 
v Innsbrucku v Avstriji, za-
ključila pa se bo 6. januarja 
v Bischofshofnu.

Prvaka sta Nika Križnar  
in Anže Lanišek
Na državnem prvenstvu v smučarskih skokih je lanskoletni naslov državnega prvaka ubranil Anže 
Lanišek, med dekleti pa se je svojega prvega naslova veselila Nika Križnar. Včeraj se je s kvalifikacijami 
začela novoletna turneja, ki bo trajala do 6. januarja.

Anže Lanišek je naš prvi adut na novoletni skakalni turneji. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Na zadnji letošnji 
tekmi Sportklub prve odboj-
karske lige za moške sta se 
v Kranju srečali ekipi kranj-
ske Hiše na kolesih Triglav 
in Calcita Volleyja iz Kamni-
ka. Gostujoča ekipa je tekmo 
začela v najmočnejši posta-
vi. Prek Mitja Gasparinija so 
že takoj na začetku z močni-
mi servisi oddaljili Kranjča-
ne od mreže. Kasneje so do-
mači vendarle ujeli ritem, 
vendar so gostje servirali 
res odlično, Gasparini je bil 
za sprejemalce Triglava ne-
rešljiva uganka. Na začetku 
drugega niza so imeli pobu-
do domači odbojkarji, ki so 
celo povedli z 10 : 8 in nato z 
nekaj odličnimi protinapadi 
prednost povečali na 16 : 13. 
Gostje pa so izenačili z dve-
ma zaporednima blokoma 

ter zmagali tudi v drugem 
nizu. Tretjega so nato bolje 
odprli gostje, a so Kranjčani 
z izjemnimi obrambami in 
protinapadi povedli z 10 : 8. 
Na sceno je ponovno stopil 
Gasparini ter rezultat obrnil 
v prid Kamničanov, ki so na 

koncu slavili z 0 : 3 (-13, -21, 
-19)

»V bloku smo imeli kar ne-
kaj težav, predvsem tu mis-
lim na 'tajming' bloka, druga-
če pa smo lahko zadovoljni. 
Začetni udarci so bili v prvem 
nizu, zaključkih drugega in 

tretjega niza odlični, vmes 
pa smo bili premalo agre-
sivni. Tudi sprejem bi lahko 
bil boljši, tako da nismo ime-
li prav veliko možnosti za hi-
trejšo igro, ampak na splošno 
smo lahko zadovoljni. Danes 
smo tudi prvič igrali s posta-
vo, kakršna bi morala biti od 
začetka sezone, in v tej zased-
bi nismo še nikoli igrali. Am-
pak po vseh teh tekmah, ki 
smo jih imeli v nizu, je bilo 
pomembno, da smo prišli do 
treh točk, tako ali tako pa se 
bo vse reševalo v nadaljeva-
nju sezone,« je po tekmi po-
vedal trener zmagovalne eki-
pe Gregor Jerončič.

Na lestvici trenutno vodi 
ekipa ACH Volley Ljubljana 
s 36 točkami, Kamničani na 
tretjem mestu imajo 29 točk, 
Hiša na kolesih Triglav pa je 
na petem mestu s 15 točka-
mi.

Gorenjski obračun Kamničanom
Tik pred prazniki sta se na zaostali tekmi Sportklub prve odbojkarske lige za moške pomerili ekipi Hiša 
na kolesih Triglav in Calcit Volley, v dvorani na Planini pa so slavili gostje. 

Kamničani so zanesljivo ugnali ekipo Hiša na kolesih 
Triglav. / Foto: Klemen Brumec
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Rudno polje – Ob odsotnosti nekateri najboljših je Pokljuka 
gostila državno prvenstvo v biatlonu. Na sobotnem sprintu 
je pri članicah zmagala Lea Einfalt (TSK Triglav Kranj) pred 
Klaro Vindišar (ŠD Gorje), bron pa je osvojila Lena Repinc 
(SD Bohinj). V moški konkurenci je slavil Rok Tršan (TSK 
Logatec), drugi je bil Lovro Planko (SK Ihan), tretji pa Miha 
Dovžan (ŠD Gorje). Na nedeljskem zasledovanju je zmagala 
Polona Klemenčič (TSK Triglav Kranj), drugo mesto je osvojila 
Vindišarjeva, tretja pa je bila Repinčeva. V moški konkurenci 
je zmagal Planko, drugi je bil Anton Vidmar (SK Brdo) tretji 
pa Matic Repnik (SK Ihan).

Za naslove prvakov tudi biatlonci

Kranj – V Alpski hokejski ligi (AHL) naj bi ekipa SIJ Acroni Je-
senice včeraj in v sredo odigrala tekmi s hokejisti Steel Wings 
Linz, a sta obe prestavljeni na kasnejši termin. Tako bodo 
Jeseničani prvo tekmo v ligi AHL odigrali šele 6. januarja, ko 
bodo gostovali v Asiagu. V članskem državnem prvenstvu pa 
sta se v soboto pomerili moštvi Hidria Jesenice in SIJ Acroni 
Jesenice, zmagali pa so slednji z rezultatom 2 : 7 (2 : 1, 0 : 6, 
0 : 0). Danes ob 18. uri je na sporedu tekma med Triglavom 
in Slavijo Junior. 

Mestni obračun ekipi SIJ Acroni Jesenice

Kranj – V prvi soboti po božiču so košarkarji v prvi SKL odigrali 
tekme 13. kola. Ekipa Helios Suns je bila od Šentjurja v gos-
teh boljša z 71 : 78, ECE Triglav pa je na tekmi z dna lestvice 
(prejšnji teden je izstopila ekipa KK Primorska) gostoval pri 
Hopsih Polzela in prvič v tej sezoni zmagal. Rezultat je bil 67 : 
70. Včeraj sta se ECE Triglav in Hopsi Polzela na zaostali tekmi 
četrtega kroga pomerila še v Kranju, a se tekma do zaključka 
naše redakcije še ni končala.

Prva zmaga za košarkarje ekipe ECE Triglav

Vilma Stanovnik

Rudno polje – V soboto so 
se na Pokljuki za naslov naj-
boljših v državi pomerili 
smučarski tekači in tekačice 
v ekipnem sprintu v klasični 
tehniki. V moški konkuren-
ci sta bila najboljša brata Be-
njamin in Vili Črv, člana ND 
Rateče - Planica, ki sta ubra-
nila naslov prvakov. 

»Lahko zadovoljna s te-
kom. To je bila dobra pripra-
va za Tour de Ski. Zdaj so 
vse moči usmerjene tja,« je 
po tekmi povedal Vili Črv, ki 
bo ta teden nastopil na svo-
jem prvem Tour de Ski.

Srebro sta osvojila čla-
na ŠD Gorje I Miha Ličef in 
Miha Jan, bron pa brata Gal 
in Anže Gros, člana Skike 
kluba Slovenija. Peta sta bila 
zmagovalca med mladinci, 
člana ŠD Gorje Nejc Jan in 
Jošt Mulej. 

Med starejšimi mladinci 
sta bila najboljša člana TSK 
Bled Atila in Andor Peček, 
sicer deseta absolutno. 

V ženski konkurenci sta 
bili najboljši članici TSK Tri-
glav Kranj I Anja Mandeljc 
in Anamarija Lampič. »Na 
Tour de Skiju bom brani-
la rdečo majico za seštevek 
šprinta, a res se nič ne obre-
menjujem s tem. Vem, da 
se vedno potrudim do kon-
ca, vedno dam vse od sebe in 
to je pri meni tisto, kar naj-
več šteje,« je pred novo veli-
ko preizkušnjo, Tour de Ski-
em, povedala ena najboljših 
sprinterk na svetu, Anama-
rija Lampič.

Srebrno medaljo sta osvo-
jili članici tretje ekipe TSK 

Triglav Kranj Sara Jazbec in 
Klara Mali, bron pa članici 
druge kranjske ekipe Nina 
in Anita Klemenčič. Četrti 
absolutno sta bili hkrati naj-
boljši med starejšimi mla-
dinkami – članici TSK Bled 
I Lucija Medja in Meta Šku-
fca, med mlajšimi mladin-
kami pa sta zmagali člani-
ci TSK Triglav Kranj Manca 
Katrašnik in Tjaša Mali.

V nedeljo je na Pokljuki 
potekalo še državno prven-
stvo v klasičnih tričlanskih 
štafetah. V moški članski 
kategoriji so bili brez kon-
kurence Miha Ličef, Miha 
Jan in Luka Markun, ki so 
tekli za ekipo ŠD Gorje I, 
drugo mesto je osvojila eki-
pa TSK Logatec I v postavi 
Rok Tršan ter Andor in Ati-
la Peček, bron pa si je pritek-
la ekipa TSK Triglav Kranj I 
v postavi Janez Lampič, Iz-
idor Karničar in Matej Dri-
novec. Najboljši med starej-
šimi mladinci so bili člani 
ŠD Gorje I Nejc Jan ter Ož-
bej in Jošt Mulej. 

Med članicami so vso kon-
kurenco zanesljivo ugnale 
članice TSK Triglav Kranj 
I v postavi Anamarija Lam-
pič, Anja Mandeljc in Ani-
ta Klemenčič. Druga je bila 
ekipa TSK Triglav Kranj II 
v postavi Klara Mali, Sara 
Jazbec in Nina Klemenčič, 
bron pa je osvojila ekipa 
TSK JUB Dol pri Ljubljani 
I v postavi Katja Marolt, Tia 
Janežič in Nika Ljubič. 

Četrtouvrščena ekipa 
TSK Bled I v postavi Luci-
ja Medja, Ajda Šmit in Zoja 
Potočnik je bila najboljša 
med mladinkami.

Ekipni obračuni tekačev
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Tragikomičnost zimskega tedna
Trdno prepričanje, da mo-

ram čas, ko je vlada le odpr-
la občinske meje, čim bolj 
izkoristiti, je vodilo v to, da 
so se moji izleti v preteklih 
dveh koncih tedna bolj kla-
vrno končali. Za to pa nika-
kor ne krivim nepremišlje-
nih odločitev ali izbire sla-
bih destinacij. Sladko-gren-
ke izkušnje pripisujem čud-
nemu zimskemu vremenu 
– visokim temperaturam, 
zaradi katerih se nam je s 
Tadejo in Nejcem na izletu 
proti Vrtaškemu vrhu udira-
lo do polovice stegen in smo 
po dveh mučnih urah ža-
lostno obrnili proti megle-
ni dolini. Pa tako zelo smo 
se veselili vzpona med osrčje 
Julijcev ...

Drugi tragikomični zaplet 
je sledil dva dni kasneje, ko 
sva se z Nejcem odločila pre-
izkusiti sankaško pot s Tro-
meje, a je bila ta na nekaterih 

delih tako pomrznjena, da 
bi se le norec odločil izzivati 
usodo in življenje prepustil 
v nemilost zaledenelih ovin-
kov. Spet drugje pa so kupi 
snega popolnoma onemo-
gočili normalen spust in sva 
zato na koncu sanke vlekla 
tudi v dolino. Koledarski za-
četek zime je bil tako precej 
neobetaven, a sem si ga po-
lepšala vsaj s postavljanjem 
snežaka in hitrim ogledom 
prelepo okrašene Kranjske 
Gore.

V tretje gre rado in res 
nama je bil kaj kmalu po-
darjen čudovit sončen dan, 
ki sva ga užila med zasneže-
nimi pobočji 1853 metrov vi-
sokega Srednjega vrha. To je 
tisti hrib, ki ga nekateri lah-
ko zagledate skozi okno kot 
enega izmed vrhov nad Hu-
dičevim borštom – majhno 
zaplato gozda sredi travna-
tega pobočja Cjanovce. Sem 

se odpraviva vsako zimo, saj 
ozka zasnežena dolina Dol-
ga njiva tik pod istoimensko 
planino nikoli ne razočara s 
podobo visokogorske zim-
ske pravljice. Pot na Sred-
nji vrh je precej strma, pravi 
»kolenogriz«, in na trenutke 
so mi nešteti ovinki, ki se vle-
čejo od Mač pa skoraj do sa-
mega vrha, odvzeli ves hri-
bovski zanos. A sta bila uži-
tek in veselje, ko sva enkrat 
prebila jutranjo meglo nek-
je pri Kozjaku in nama je to-
plo sonce, ki se je uprlo ob 
majhno leseno kočo na pla-
nini Dolga njiva, dodobra 
pogrelo premražene prste, 
vredna vsakega ovinka. 
Snežna odeja je nad planino 
zrasla še za nekaj centime-
trov in pri vzponu zahtevala 
jeklene živce, ko se nama je 
ob vsakem koraku vdrlo sko-
raj do kolen, a je bil sestop 
ob norenju čez svež pršič, 

Nejčevih prevalih in ob mo-
jih nemalo padcih v mehek 
sneg toliko zabavnejši. 

Z vrha se je proti zaho-
du odprl razgled na Storžič 
in greben Košute, na vzho-
du sta kraljevala mogočna 
Kočna in Grintovec, nekje v 

daljavi se je med oblaki ble-
ščal pobeljen Triglav, pod 
nama pa je tiho lebdel meg-
leni pokrov in zakrival pog-
led na Gorenjsko in vse tis-
te, ki jih bo prijetna zimska 
inverzija (upam, da kmalu) 
zbezala iz turobnega mesta.

Na Srednjem vrhu – razgled na zasnežen Storžič in del 
Julijcev

Jelena Justin

Gore so se odele v belo po-
dobo, letnemu času primer-
no. V zimski preobleki so 
gore zahtevnejše, potrebne-
ga je precej znanja in pravil-
na uporaba opreme. Danes 
se bomo povzpeli na Veliki 
vrh, ki s svojimi 1944 me-
tri predstavlja najvišji vrh 
Struške. Ture se bomo loti-
li s krpljami, kajti snega je 
preveč in preveč bi se nam 
prediralo.

Gorenjsko avtocesto za-
pustimo na izvozu Jeseni-
ce vzhod, kjer zavijemo des-
no proti Jesenicam. V prvem 
semaforiziranem križišču 
zavijemo desno v smeri na-
zaj proti Kranju, a v nasled-
njem semaforiziranem kri-
žišču zavijemo levo v sme-
ri Javorniškega Rovta. Cesti 

sledimo do Doma Pristava. 
Če so snežne razmere ugo-
dne, se lahko zapeljemo še 
malce naprej, kjer na manj-
šem parkirišču parkiramo, 
na smerokazu pa piše, da 
je do Pustega rovta ena ura. 
Hojo začnemo po maka-
damski cesti, kolovozu, ki v 
tem spodnjem delu počasi 
pridobiva višino. Pred dob-
rim tednom dni so krplje na 
noge romale že na začetku 
poti. Sledimo cesti, običaj-
no so tudi sledi turnih smu-
čarjev. Po približno 45 mi-
nutah nas smerokaz usme-
ri levo v gozd, kjer se pot str-
mo vzpenja. Dosežemo či-
stino Pustega rovta in na-
daljujemo mimo dveh hi-
šic. Na drugi strani rovta je 
cesta, po kateri nadaljuje-
mo desno. A ne za dolgo, saj 
nas smerokaz usmeri desno 

v gozd. Višje ponovno dose-
žemo cesto. Po nekaj metrih 
ceste zagledamo rampo. Na-
daljujemo mimo rampe po 
cesti in v obzir ne jemlje-
mo niti smerokaza, ki kaže 
za Struško levo. Gre za letno 
pot. Po cesti nadaljujemo v 
zmernem vzponu. Odpirajo 
se nam lepi razgledi na Pusti 
rovt, ki je globoko pod nami, 
in na Julijske Alpe. Po cesti 
dosežemo Belsko planino in 
si pri koči privoščimo nekaj 
minut odmore. Od koče na 
Belski planini nadaljujemo 
v smeri smučin, ki so pred 
nami. Prečimo pobočje proti 
vzhodu in dosežemo manj-
šo grapo. Pozimi gre pot obi-
čajno levo od omenjene gra-
pe. Višje grapo prečimo in 
nadaljujemo desno, še ved-
no proti vzhodu. Poleti je tu-
kaj prostran svet Struške, ki 

je poln ruševja. Pozimi je to 
prečenje bistveno bolj eno-
stavno. Ko dosežemo gre-
ben, po njem nadaljujemo 
do vrha Struške, do Velike-
ga vrha. 

Najbolj enostavno je, če se 
vrnemo po poti pristopa, če 
pa želimo narediti krog in 
če so vidne kakšne sledi, pa 
predlagam naslednje: z vrha 
Struške gremo mimo zave-
tišča radioamaterjev in se 
začnemo spuščati po zlož-
ni grapi med dvema poboč-
jema. Izgubimo nekaj viši-
ne in se na drugi strani preč-
no povzpnemo na greben, s 

katerega sestopimo proti pla-
nini Seča, ki jo vidimo pod 
sabo. Pred nami je znameni-
ta Rida ter greben Belščice z 
Vajnežem. Strmo začnemo 
sestopati proti planini Seča, 
dokler ne dosežemo kolovo-
za, ki se obrne nazaj proti za-
hodu. Po tem kolovozu, ki je 
prečna pot, nadaljujemo na-
zaj, vse do Belske planine. Če 
dobro pogledamo zemljevid 
Karavank, bomo videli, da je 
vrisana neoznačena stezica, 
ki se z Belske planine spusti 
do kolovoza, ki pelje v Med-
ji dol. Sestop je strm. V zim-
skih razmerah svetujem, da 

se sestopa ne lotevamo, če 
pred nami ni hodil nihče, 
kajti če ne poznamo terena, 
lahko hitro zaidemo.

Dosežemo kolovoz, ki pe-
lje mimo manjše hiške, nato 
pa nadaljujemo proti zaho-
du. Dosežemo odcep, kjer 
smo se pred nekaj urami 
začeli vzpenjati do Pustega 
rovta. Po makadamski cesti 
oz. kolovozu se vrnemo na-
zaj na izhodišče. 

Nadmorska višina: 1944 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6–7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Struška (1944 m n. m.)

Pravljična belina
Struška je greben, ki se razteza med Belščico in grebenom Golice. Njen 
najvišji vrh se imenuje Veliki vrh. V trenutni zimski preobleki je priljubljeni 
cilj turnih smučarjev in krpljarjev. Karavanke.

Pogled na greben Golice in Pusti rovt s poti proti Belski planini / Foto: Jelena Justin

Snežna idila na Belski planini, v ozadju pa osrčje Julijcev / Foto: Jelena Justin Zavetišče radioamaterjev na Struški, spredaj pa greben Belščice, Stol, Ovčji vrh, Vrtača 

Fo
to

: J
el

en
a 

Ju
st

in



15Gorenjski glas
torek, 29. decembra 2020 KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – Združenje turistič-
nih kmetij Slovenije in Slo-
venska turistična organi-
zacija sta izdala novo, že 
enajsto publikacijo Turistič-
ne kmetije v Sloveniji. Pu-
blikacija je izšla v tiskani in 
v digitalni obliki in je na vo-
ljo v šestih jezikih – v slo-
venskem, hrvaškem, angle-
škem, nemškem, italijan-
skem in francoskem jeziku. 

V njej se predstavlja sto šti-
rideset turističnih kmetij, 
med njimi se jih enaintride-
set predstavlja prvič. Pri vsa-
ki kmetiji so navedeni raz-
logi, zakaj jo je vredno obi-
skati, pa tudi kontaktni po-
datki, ki vsem, ki se zani-
majo za krajši ali daljši do-
pust na slovenskem podeže-
lju, omogočajo stik z gosti-
telji. V katalogu je tudi ena-
indvajset kmetij s širšega 
gorenjskega območja: kme-
tije Ancel, Makek in Šenko-
va domačija z Jezerskega, 
Pr' Dovar z Ambroža pod 

Krvavcem, Pri Marku iz Cr-
ngroba, Žgajnar iz Zapreva-
la, Megušar iz Stare Loke, 
Ljubica iz Vinharij, Pri Bo-
štjanovcu s Hotavelj, To-
minc - Frelih z Brezij, Pod-
mlačan z Jarčjega Brda, Fr-
čej iz Zgornjih Gorij, Mu-
lej in Povšin s Sela pri Ble-
du, Pri Andreju iz Studora 
v Bohinju, Gorjup iz Podje-
lja, Penzion Ana & Toni iz 
Srednje vasi (občina Rado-
vljica), Špan in Pr' Tič iz Po-
tarjev, Brunarica pri Ingotu 
v Gozdu - Martuljku in Pr' 
Ostank – Apartmaji Hribar 
iz Srednje vasi pri Kamniku.

»Turistične kmetije ima-
jo pomembno vlogo pri ure-
sničevanju usmeritve Slove-
nije v zeleni in trajnostni tu-
rizem, saj turistom ne po-
nujajo preživljanja dopustu 
med množico, ampak zdrav 
in aktivni oddih, tesno po-
vezan z naravo in ponud-
bo lokalno pridelane hrane. 
Prav to bo za goste po kri-
zi še pomembnejše,« ugo-
tavlja Maja Pak, direktorica 
Slovenske turistične organi-
zacije, ki pričakuje, da bo ka-
talog vir novih navdihov za 
zdrava in varna doživetja v 
Sloveniji. »Glavna prednost 

doživetij na kmetijah je veli-
ka varnost za zdravje gosta. 
Zaradi manjših kapacitet je 
število gostov manjše kot pri 
drugih ponudnikih, večina 
hrane, ki jo ponudijo, pa je 
pridelana na kmetijah,« do-
daja Renata Kosi, strokovna 
sodelavka za področje turiz-
ma na kmetijah v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Celje.  

Kmetije se v okviru turiz-
ma kot dopolnilne dejavno-
sti lahko ukvarjajo z gostin-
sko dejavnostjo ali z dejav-
nostjo, ki ni gostinska. V 
prvo skupino sodijo turi-
stične kmetije z nastanitvi-
jo, izletniške kmetije, vino-
toči in osmice, v drugo sku-
pino pa kmetije, ki prevaža-
jo goste z vprežnimi vozili 
in s traktorji, ponujajo ježo 
živali, ogled muzejev, te-
matskih zbirk in tematskih 
parkov, oddajajo površine 
za piknike, ponujajo api-
turizem in športni ribolov 
... Po podatkih iz registra 
kmetijskih gospodarstev 
se v Sloveniji s turizmom 
ukvarja 1070 kmetij, med 
katerimi je 588 takšnih, ki 
ponujajo tudi nastanitev.

Država z različnimi ukre-
pi spodbuja turistično de-
javnost na kmetijah. Tako 
je ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano le-
tos v okviru Programa ra-
zvoja podeželja 2014–2020 
objavilo javni razpis, s kate-
rim je za nekmetijske dejav-
nosti, torej tudi za turizem 
na kmetijah, namenilo de-
set milijonov evrov.  

Nov katalog turističnih kmetij
V tiskani in digitalni izdaji kataloga Turistične kmetije v Sloveniji se predstavlja sto štirideset kmetij, ki 
se ukvarjajo s turizmom, med njimi je tudi enaindvajset kmetij s širšega gorenjskega območja.

Naslovnica novega kataloga Turistične kmetije v Sloveniji

Turistične kmetije 
zelo občutijo posledice 
epidemije covida-19. 
Najlažje jim pomagamo 
tako, da jih potlej, ko se 
bodo razmere izboljšale, 
obiščemo, ugotavljajo 
na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Suzana P. Kovačič

Radovna – Letošnji jesenski 
dogodek Dobrote slovenskih 
kmetij je bil zaradi korona-
razmer nekoliko drugačen 
kot običajno. Namesto raz-
stave najbolje ocenjenih iz-
delkov so pripravili le tržnico 
s ponudbo izdelkov in izda-
li katalog v elektronski obliki, 
v katerem so izdelke predsta-
vili s fotografijami. Na tržni-
ci, ki je bila v minoritskem 
samostanu na Ptuju, so se 
predstavile kmetije iz vse 
Slovenije, razglasili so tudi 
rezultate ocenjevanja v 15 
skupinah izdelkov in pode-
lili zlata, srebrna in bronasta 
priznanja. Kmetije iz Slove-
nije in iz zamejstva so na oce-
njevanje dale 946 izdelkov. 

Najvišje priznanje, znak 
kakovosti, so dobile kmetije, 
ki so za enak izdelek tri leta 
zapored osvojile zlato pri-
znanje. Letos so prireditelji 

podelili 91 znakov kakovo-
sti, od tega največ za mleč-
ne in krušne izdelke ter za 
olja. Znak kakovosti je pre-
jelo tudi šest gorenjskih 

kmetij, med njimi kmetija 
Pr' Klemenak iz Radovne 
za poltrdi sir Klemen. Vo-
denje kmetije Pr' Klemenak 
je pred štirimi leti, po očeto-
vi smrti, prevzela Katarina 
Zupan. »Moj stari ata Janez 
se je začel ukvarjati s sirar-
stvom v Podhomu, nato so 
se preselili na kmetijo v Ra-
dovno. Tradicija sirarstva v 
naši družini sega v štiride-
seta leta prejšnjega stole-
tja,« je pojasnila Zupanova, 
ki ohranja družinsko tradi-
cijo sirarstva in tudi govedo-
reje, ki je njihova primarna 
dejavnost. Živali čez leto pa-
sejo na pašnikih okoli kme-
tije. »Kmetijo želim poso-
dobiti in stopiti v korak z 
modernimi trendi v kmetij-
stvu. Samo z rednim delom 

in vztrajnostjo pa bomo 
prebrodili te čase, ki niso 
prav nič rožnati za kmetij-
stvo,« je dodala gospodari-
ca kmetije. Nagrajeni poltr-
di sir Klemen, ki je narejen 
surovega kravjega mleka, 
Katarina Zupan izdeluje po 
tradicionalnem receptu, ki 
je v družini prehajal iz roda 
v rod. Okušate pa ga lahko 
kar pri njih doma ...

Že 31. prireditev Dobrote 
slovenskih kmetij so organi-
zirali Kmetijsko gozdarski 
zavod Ptuj, Mestna občina 
Ptuj, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije v sode-
lovanju z preostalimi kme-
tijsko-gozdarskimi zavodi 
in ob podpori ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Znak kakovosti za poltrdi sir Klemen
Na tradicionalni državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij je najvišje priznanje, znak kakovosti, prejela tudi kmetija Pr' Klemenak 
za poltrdi sir Klemen. Na kmetiji ima sirarstvo že dolgo tradicijo.

Katarina Zupan z nagrajenim sirom / Foto: Gorazd Kavčič

Cveto Zaplotnik

Kranj – Člani Sveta KGZS 
so se na seji pred božičnimi 
prazniki seznanili s stanjem 
na kmetijskih trgih, ki je 
predvsem zaradi epidemije 
covida-19 kljub nekaterim 
državnim ukrepom v večini 
kmetijskih panog vse slab-
še. V zvezi s tem so spreje-
li več zahtev, za katere priča-
kujejo, da jih bosta vlada in 
trgovina uresničili do konca 
januarja prihodnje leto. Če 
se to ne bo zgodilo, bo zbor-
nica začela priprave na pro-
testne in druge aktivnosti, s 
katerimi bo zaščitila kmete 
in potrošnikom zagotovila 
boljšo samooskrbo s kako-
vostno in cenovno dostopno 
slovensko hrano. K pripra-
vi protestnih aktivnosti bo 
zbornica povabila tudi vse 

druge kmetijske stanovske 
organizacije. 

Svet KGZS zahteva od 
trgovcev pravično razdeli-
tev cene med člene v veri-
gi preskrbe s hrano oziro-
ma takšno ceno, ki bo kme-
tu pokrila stroške pridela-
ve, večjo ponudbo slovenske 
hrane v trgovskih verigah po 
primernih cenah in transpa-
rentno oglaševanje brez za-
vajanja potrošnikov. Od vla-
de zahteva zbornica vzposta-
vitev sistema masnih bilanc, 
zagotavljanje sledljivosti in 
jasno navajanje porekla vseh 
sestavin živila, učinkovit 
nadzor nad poreklom živil in 
nad spoštovanjem pogodbe-
nih obvez, zagotavljanje lo-
kalno pridelane hrane v jav-
nih zavodih, celovito promo-
cijo kmetijstva in prepoved 
zavajajočega oglaševanja.

Zbornica zagrozila 
s protestom
Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
(KGZS) zahteva do konca januarja ureditev 
razmer na kmetijskih trgih.

Jesenice – Oddelek za kme-
tijsko svetovanje pri Kme-
tijsko gozdarskem zavodu 
(KGZ) Kranj pripravlja v 
četrtek, 7. januarja, ob pol 
desetih dopoldne predava-
nje z naslovom Pridelava in 
skladiščenje zelenjave za sa-
mooskrbo. Predaval bo kme-
tijski svetovalec kranjskega 
zavoda Robert Golc. Izvedbo 
predavanja so najprej načr-
tovali v prostorih Občine 
Kranjska Gora, a so ga pot-
lej zaradi epidemije novega 
koronavirusa »preselili« na 
splet. Vsi, ki bi se radi »ude-
ležili« predavanja, se mora-
jo do 6. januarja prijaviti na 
elektronski naslov emilija.
selak@kr.kgzs.si ali po te-
lefonu na številko 04 280 
46 28, po prijavi pa bodo na 
svoj e-naslov prejeli pove-
zavo do aplikacije Zoom, na 
kateri bodo lahko poslušali 
predavanje in predavatelju 
tudi zastavili vprašanje.

Pridelava in 
skladiščenje zelenjave

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 
javni razpis, s katerim je namenila 3,5 milijona evrov finančne 
pomoči kmetijam, mikro, malim in srednjim podjetjem, ki so v 
času epidemije utrpela izpad dohodka, ker niso mogla proda-
jati izdelkov javnim zavodom, prejela 147 vlog. Finančno pod-
poro v znesku 1,6 milijona evrov je odobrila 97 upravičencem, 
denar jim bo nakazala v prvi polovici januarja. Agencija je pred 
kratkim izdala tudi odločbe, na podlagi katerih bo vlagateljem 
za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo 
lesa namenila osem milijonov evrov nepovratnih sredstev, 
kolikor je bil tudi razpisani znesek. Na razpis je prejela 647 
vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 22 milijonov evrov 
sredstev. Finančno podporo je odobrila 240 vlagateljem, 350 
vlog je zavrnila zaradi porabe denarja, osem vlog ni izpolnje-
valo pogojev, štiri vloge pa so vlagatelji umaknili sami.  

Odločbe za izplačilo denarnih podpor
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Simon Šubic

Ljubljana – Minister za in-
frastrukturo Jernej Vrtovec 
je dejal, da so globe s predla-
ganim znižanjem postale 
evropsko primerljive, in pou-
daril, da je tudi sam zagovor-
nik zniževanja kazni za pre-
hitro vožnjo, »ker tudi glede 
na izkušnje iz tujih držav me-
nim, da korelacije med viso-
kimi kaznimi in prometni-
mi nesrečami s smrtnim iz-
idom ni«. Pomembno pa se 
mu zdi, da več vlagamo v pre-
ventivo in nadzor ter na ta na-
čin zmanjšamo število pro-
metnih nesreč in ublažimo 
njihove posledice.

Prekoračitev hitrosti do de-
set kilometrov na uro v nase-
lju, kjer je omejitev petdeset 
kilometrov na uro, bo vozni-
ka po novem stala 40 evrov 
(zdaj 80 evrov). Kazen za 
prekoračitev hitrosti od 10 
do 20 km/h se bo znižala na 
120 evrov in tri kazenske toč-
ke (zdaj 250 evrov in tri ka-
zenske točke), za prekorači-
tev od 20 do 30 km/h pa bo 
po novem znašala 250 evrov 
in pet kazenskih točk (zdaj 
500 evrov in pet kazenskih 
točk). Na novo uvajajo glo-
bo za prekoračitev hitrosti v 
naselju od 30 do 40 km/h, 
ki znaša 500 evrov in sedem 
kazenskih točk, za prekorači-
tev hitrosti od 40 do 50 km/h 
pa bo po novem treba plača-
ti 750 evrov in devet kazen-
skih točk (za prekoračitev od 
30 do 50 km/h je zdaj predpi-
sana kazen tisoč evrov in de-
vet kazenskih točk). 

Na območju, kjer je hit-
rost omejena na 30 kilome-
trov na uro, bo odslej kazen 
za prekoračitev hitrosti do 
10 km/h znašala 40 evrov 
(zdaj 80 evrov), prekorači-
tev do 20 km/h bo ogloblje-
na s 130 evri (zdaj 300 evrov 
in tri kazenske točke), preko-
račitev do 30 km/h pa s 500 
evri in sedmimi kazenski-
mi točkami (zdaj tisoč evrov 
in pet kazenskih točk). Tis-
te, ki bodo hitrost prekorači-
li za 30 ali več km/h, še nap-
rej čaka kazen 1200 evrov in 
odvzem vozniškega dovolje-
nja. Znižujejo se, a manj ob-
čutno, tudi globe za preko-
račitve hitrosti na območjih, 
kjer je hitrost omejena na 90 
kilometrov na uro ter na hi-
trih cestah in avtocestah. 

Neprilagojena hitrost je si-
cer v Sloveniji drugi najpogo-
stejši vzrok za nastanek pro-
metnih nesreč v Sloveniji. V 

prvi polovici leta 2020 se je 
zaradi nje zgodilo osemnajst 
odstotkov vseh prometnih ne-
sreč, hitrost pa je pogosto po-
vezana tudi z nekaterimi dru-
gimi vzroki prometnih ne-
sreč, še posebej z nepravilno 
stranjo in smerjo vožnje. Ta 
je bila v prvem polletju tret-
ji najpogostejši vzrok za na-
stanek nesreč (za sedemnajst 
odstotkov nesreč). Nepravilna 
stran oziroma smer vožnje je 
bila obenem v istem obdobju 
najpogostejši vzrok za smrtne 
prometne nesreče. V osem-
najstih tovrstnih nesrečah je 
umrlo devetnajst udeležen-
cev od skupno 45 smrtnih 
žrtev v prvih šestih mesecih 
iztekajočega se leta, v nesre-
čah zaradi neprilagojene hi-
trosti pa je življenje izgubilo 
devet oseb. 

Predlog zakona, ki ga je 
vlada poslala v obravnavo 
državnemu zboru, prinaša 

še druge spremembe, o ka-
terih smo v Gorenjskem gla-
su že poročali. Predlagano 
je zvišanje kazni za uporabo 
telefona med vožnjo, in si-
cer s sedanjih 120 evrov na 
250 evrov in tri kazenske toč-
ke. Med drugim zakon uva-
ja tudi možnost zavijanja na 
desno ob rdeči luči v križi-
ščih, ki so pregledna in kjer 
je to mogoče, električne ski-
roje opredeljuje kot lahka 
motorna vozila, zato bo vo-
žnja po pločniku z njimi pre-
povedana. Uporaba električ-
nih skirojev bo dovoljena od 
14. leta naprej, do 18. leta pa 
bodo morali vozniki nositi 
čelado.

Novela zakona določa tudi 
primerno bočno razdaljo pri 
prehitevanju kolesarjev ter 
voznikov lahkih motornih 
vozil in mopedov, ki znaša 
najmanj 1,5 metra. Uvaja se 
t. i. skupni prometni pros-
tor, v katerem ni jasne deli-
tve cestišča in pločnika, hit-
rost pa bo tam omejena na 
20 km/h, lahko pa tudi 30 
km/h, če bo tako določeno 
s prometnim znakom. Zni-
žuje se omejitev glede upo-
rabe zadrževalnega siste-
ma (otroškega sedeža) v av-
tih. Namesto meje 150 cen-
timetrov višine bodo lah-
ko po novem samo z varno-
stnim pasom za odrasle za-
varovani vsi otroci, ki so več-
ji od 140 centimetrov in teh-
tajo najmanj 36 kilogramov. 
Novela tudi širi pooblastila 
mestnim redarjem, nadzor-
nikom Darsa in uslužben-
cem Finančne uprave.

Nižje kazni za prehitro vožnjo
Vlada je prejšnji teden potrdila predlog sprememb in dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa, s 
katerimi med drugim občutno znižuje kazni za prekoračitev hitrosti.

S predlaganim znižanjem bodo globe za prehitro vožnjo 
evropsko primerljive, pravi infrastrukturni minister Jernej 
Vrtovec. / Foto: Gorazd Kavčič

Žeje pri Komendi – Kamniški policisti so zadnji dan pred 
božičem obravnavali vlom v gradbena zabojnika v Poslovni 
coni Žeje pri Komendi. Ugotovili so, da je neznani storilec iz 
zabojnikov odnesel gradbene komponente v skupni vrednosti 
šestnajst tisoč evrov. 

Ukradli gradbene komponente

Simon Šubic

Ljubljana – Na okrožnem so-
dišču v Ljubljani so prejšnji 
teden po video konferen-
ci izrekli sodbo šestnajstim 
članom mamilarske združ-
be, ki naj bi jo po zatrjeva-
nju specializiranega držav-
nega tožilstva vodil 39-letni 
Aleš Zupančič iz Most pri 
Komendi, ki ga v domačih 
krajih poznajo po vzdevku 
Bazenar, v kriminalnih kro-
gih pa naj bi ga klicali Kapo. 
Tožilstvo delovanja v hudo-
delski združbi, ki naj bi v le-
tih 2017–2020 z drogo trgo-
vali v Sloveniji, na Hrva-
škem in tudi drugod po sve-
tu, obtožuje skupno 35 ljudi, 

šestnajst od njih pa je kriv-
do priznalo na predobrav-
navnih narokih oziroma je 
s tožilstvom sklenilo spora-
zume o priznanju krivde, s 
čimer so si nekoliko zniža-
li kazni. 

Sojenje preostalim čla-
nom združbe se bo začelo 
predvidoma spomladi pri-
hodnje leto, so napovedali v 
specializiranem državnem 
tožilstvu. Na glavno obrav-
navo se pripravlja tudi do-
mnevni vodja združbe Aleš 
Zupančič, ki mu je tožilstvo 
v primeru takojšnjega pri-
znanja krivde ponudilo ka-
zen devet let in šest mese-
cev zapora ter 19.800 evrov 
denarne kazni. Ker se mu je 

ponujena kazen zdela pre-
visoka, je krivdo na predob-
ravnavnem naroku zanikal, 
je poročal STA. 

Slovenska in hrvaška po-
licija sta konec januarja s 
številnimi aretacijami osu-
mljencev in hišnimi pre-
iskavami končali več kot 
dveletno preiskavo delova-
nja mednarodne kriminal-
ne združbe, ki naj bi trgova-
la z različnimi drogami na 
območju obeh držav in tudi 
širše po svetu. Združbo, ki 
naj bi z nelegalno trgovino 
zaslužila najmanj 1,3 milijo-
na evrov, naj bi vodil Zupan-
čič, še nekaj glavnih osu-
mljencev pa naj bi prihaja-
lo z območja Kamnika. Med 

njimi naj bi bila tudi zakon-
ca Simon in Polonca Nose 
iz Vrhpolja pri Kamniku, ki 
so ju hrvaški policisti pole-
ti 2019 aretirali na mejnem 
prehodu Starod z več kot 
osmimi kilogrami različne 
droge, največ amfetaminov. 

Slovenski kriminalisti so 
sicer v času dveletne prei-
skave zbrali dokaze, da je 45 
članov kriminalne združbe 
v tem času v Sloveniji izved-
lo najmanj 48 kaznivih de-
janj s področja drog. Člani 
združbe naj bi tako različne 
vrste prepovedanih drog ti-
hotapili tudi iz tujine, v veli-
kih količinah pa so sami iz-
delovali amfetamin. V ja-
nuarskih hišnih preiskavah 

na širšem območju Ljublja-
ne, Kamnika, Grosuplja, 
Maribora, Celja in Zasav-
ja so policisti zasegli 125 ki-
logramov amfetamina in 
več deset kilogramov dru-
gih drog ter več kot 240 ti-
soč evrov gotovine, najver-
jetneje pridobljene s kri-
minalno dejavnostjo. Prav 
tako so pri osumljencih 

našli pripomočke za izdela-
vo in pakiranje drog, pred-
hodne sestavine, prireje-
ne prostore za gojenje pre-
povedanih drog, več kosov 
nelegalnega orožja in nabo-
je. V zaključni akciji so dvaj-
setim osumljenim osebam 
odvzeli prostost, preisko-
valni sodnik pa je osemnaj-
stim odredil pripor. 

Glavni obtoženec krivdo zanikal
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so opravili predobravnavne naroke zoper domnevne člane 
mamilarske združbe, ki naj bi jo vodil Aleš Zupančič iz Most pri Komendi. 

Slovenski policisti so v januarski zaključni akciji zoper 
kriminalno združbo zasegli 125 kilogramov amfetamina, več 
deset kilogramov drugih drog ter več kot 240 tisoč evrov 
gotovine. / Foto: Policija

Simon Šubic

Kranjska Gora – Gorenjski 
policisti so v nedeljo obrav-
navali primera objestne 
vožnje z avtomobilom. V 
Kranjski Gori se je nekdo z 
osebnim vozilom vozil po 
vznožju zaprtega smučišča. 
Postopek poteka zoper tri 
osebe: zoper lastnika vozi-
la zaradi vožnje v naravnem 

okolju, zoper dve osebi zara-
di prehoda meje regije, eno 
pa obravnavajo tudi zara-
di predstavljanja z lažnimi 
osebnimi podatki in neizro-
čitve osebnega dokumenta. 

V drugem dogodku so na 
Ljubelju obravnavali štiri vo-
znike, ki so na parkirišču dr-
seli oziroma »driftali« z av-
tomobili. Vse štiri so kazno-
vali z globo.  

Z avtom po smučišču

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
v minulih dneh obravnavali 
več primerov kršitev javnega 
reda. Na območju Kranjske 
Gore sta se na javnem kraju 
občana sprla zaradi očišče-
nega parkirišča, v Kranju pa 
so policisti na podlagi ano-
nimne prijave obravnava-
li druženje sedmih oseb in 
jih obravnavali zaradi kršit-
ve odloka. Ravno tako v Kra-
nju so obravnavali kršitelja, 
ki se je pod vplivom alkoho-
la nedostojno vedel do ob-
čanke, kršitve pa ni prene-
hal niti med intervencijo po-
licistov, zato so ga ti pridrža-
li do streznitve. V Tržiču so 
policisti obravnavali nasilno 
vedenje med partnerjema 
v zasebnem prostoru, ki je 
imelo znake prekrška.

Na območju Cerkelj so 
policisti obravnavali prijavo 
prepira dveh oseb na javnem 

kraju in suma vožnje pod 
vplivom alkohola. Voznik je 
vozil brez veljavnega vozni-
škega dovoljenja, na vozilu 
je imel nameščene odtujene 
registrske tablice, odklonil 
pa je tudi strokovni pregled 
zaradi suma vožnje pod vpli-
vom prepovedanih drog. Vo-
zilo so mu zasegli. Sopotni-
ka pa so policisti obravnava-
li zaradi nasilnega in drzne-
ga vedenja ter nadaljevanja 
kršitve, zato so ga pridržali. 
V postopku so mu zasegli še 
manjšo količino prepoveda-
ne droge.

Na območju Škofje Loke 
pa so policisti obravnavali 
prijavo druženja več oseb in 
motenja z glasno glasbo. Iz-
sledili so tri kršitelje, ki jih 
obravnavajo zaradi kršitve 
odloka in javnega reda, dva 
med njimi pa tudi zaradi 
groženj policistu in kaznive-
ga dejanja preprečitve ura-
dnega dejanja.

Policisti imeli polno dela



Alenka Brun

Z
adnja leta opa-
žam, da o tatar-
skem bifteku 
v času prazni-
kov ali ob kak-

šnih posebnih družinskih 
dogodkih največkrat razpra-
vljajo moški. Mogoče je bilo 
tudi že prej tako, pa temu 
pač nisem posvečala nobe-
ne pozornosti. Večina tatar-
ski biftek kupi že priprav-
ljen, redki se lotijo pripra-
ve doma. Vnemajo se burne 
razprave o njem – in njihov 
mesar ima seveda vedno naj-
boljšega; enim je všeč bolj 
»paštetni«, drugim je pikan-
ten premalo pikanten … – in 
mnenj je seveda toliko, kot je 
različnih okusov. 

Moja različica »tatarca« je 
precej podobna letošnjemu 
letu: dokaj zahtevna, s pre-
cej potrpežljivosti. Recept 
sem najprej iskala po spletu, 
nakar sem se spomnila, da 
bi mi znanec lahko zaupal 
svojega. Vendar sem že med 
naštevanjem, kaj vse zanj 
potrebujem, skoraj izgubi-
la voljo. 

Bilo bi verjetno res lažje, da 
bi ga naročila pri Tadeju Pri-
stavcu, ki mi je pred leti raz-
ložil svojo zgodbo, kako se 
je z biftekom spoznal že kot 
otrok; ali pa se ponj odpravi-
la k – lahko rečemo kar zna-
menitemu – mesarju Kala-
nu v Stražišče, saj na nje-
gov biftek prisega tako rekoč 
pol Kranja. Lahko bi za zače-
tek pobrskala tudi po splet-
ni trgovini Jezerškovih, kjer 
vam odmerjene sestavine 
za Tatarski biftek Jezeršek 

360° pošljejo v paketu in vas 
njihov Luka Jezeršek potem 
skozi vse postopke priprave 
popelje s pomočjo virtualne 
kulinarične delavnice. Rav-
no prav trmasta pa sem se 
odločila, da bom za vse pos-
krbela sama: od nabave do 
končnega izdelka.

Prvi poskus

Znanec, ki mi je zaupal 
recept za biftek, ve, da so 
moje kuharske sposobnosti 
začetniške, zato me je najprej 
še opomnil, da bom potrebo-
vala res oster nož. Recept sva 
prilagodila za približno 250 
gramov mesa, preostale pot-
rebne sestavine pa odmerja-
la kar na žlico (jušno) – veči-
no seveda sesekljanih na res 
najbolj drobno, kolikor se da. 
Kumarice in čebulo bi verjet-
no lahko tudi naribala, a sem 

ostala zvesta nožu.
Že kupovanje mesa v pra-

zničnem decembru je bilo 
zame cela umetnost. Pred-
vsem zato, ker sem to poče-
la prvič. Odločila sem se za 
pol kilograma govejega file-
ja oziroma po domače plju-
čne in mesarja prosila, ali bi 
mi lahko dal bolj pusti del, 
da ne bo toliko »nitk«, ker 
bom delala »tatarca«. Naj-
prej je fant na drugi strani 
pulta dvignil obrv, češ kdo 
mi je pa rekel, da je to pro-
blem, če ima meso nitke … 
»Tako so mi naročili,« sem 
mu odgovorila. Samozavest-
no je prhnil v odgovor, da naj 
mu pripeljem tistega, ki mi 
je to naročil, mu bo že pove-
dal, kar mu gre. Očitno jaz 
nisem bila dovolj zaupanja 
vredna, da bi meni zaupal, 
zakaj se ne strinja, le vprašal 

je: »Vam jo dam ali ne?« 
Vzela sem jo, vendar spo-

ročam mesarju, da če delaš 
biftek ročno, potem vsaka 
nitka šteje. To mi je potrdil 
pogled, ko sem se odpravila 
po meso za drugi poskus – v 
drugo mesnico, seveda. Gos-
podična za pultom me je pri-
jazno vprašala, ali imam šti-
risto gramov izbrane pljuč-
ne dovolj ter sama od sebe 
povprašala, ali mi kos zmel-
je. Ob odgovoru, da ni treba, 
ker ga bom »strgala«, je dvi-
gnila glavo vidno preseneče-
na. Razumljivo: ročni način 
priprave bifteka je res zamu-
den. A nudi neke druge vrs-
te zadovoljstvo. Osebno niti 
nisem bila toliko navduše-
na, da mi je uspela pripra-
va tatarskega bifteka od a do 
ž, bolj to, da sem se ga sploh 
lotila. Pa seveda na koncu 
sem si ga z užitkom privoš-
čila.

Sekljanje, sekljanje in še 
enkrat sekljanje

Torej, poleg mesa sem 
za 250 gramov potrebova-
la še en rumenjak, dve, tri 
žlice olja (jaz sem kombi-
nirala olivno in sončnično), 
eno veliko žlico res na drob-
no nasekljanih kislih kuma-
ric, slabo žlico gorčice, drob-
no nasekljan pekoči feferon 
(odstranila sem mu seme-
na in izbrala srednjo veli-
kost), slabo žlico naseklja-
nih kaper (na koncu sem 
dobila že kar »pašteto«, toli-
ko sem jih sekljala), podob-
no pa je bilo tudi z inčuni, le 
da je bilo teh za recimo čaj-
no žličko. Uporabila sem še 
šalotko, postopek s sekljan-
jem ponovila. Čebule je bilo 

za kar polno veliko žlico. V 
nadaljevanju so prišli na vrs-
to še pekoča ali sladka paprika 
v prahu (stvar okusa – upora-
bila sem sladko, pa še to bolj 
zaradi barve) ter sol in poper, 
ki sem ju dodala čisto na kon-
cu, ko so bile že vse sestavi-
ne zmešane tudi z mesom, 
količinsko pa po občutku. In 
nekaj kapljic dobrega konja-
ka tudi ne škodi. 

Med vsem tem sekljanjem 
sem razmišljala, kako bi bilo 
šele videti oziroma koliko bi 
bilo res dela, če bi priprav-
ljala biftek za več ljudi. Moj 
recept je recimo za eno, dve 
osebi; in še to, če ga ne maže-
ta res na debelo …

Sledil je še »funny part«, 
kot radi rečejo Angleži. 
Zabavni del po naše ... Str-
ganja mesa. Dobesedno ... 

Za slabo uro in pol sem 
bila dobra. Potrpežljivo sem 
odstranjevala bele maščob-
ne nitke, eno za drugo, pa še 
se mi je kakšna izmuznila. 
Čisto na koncu sem meso še 
nekaj minut sekljala z najve-
čjim nožem, kar jih premore 
moj ne ravno briljantni set. 
Je to res potrebno, ne vem, 
meni se je zdel to neke vrste 
fin zaključek.

Najprej mokre sestavine, 
potem suhe 

Sledil je še zadnji del pri-
prav: mešanje. Najprej sem 
zmešala mokre sestavine, 

potem jim dodala suhe. V 
malce večjo posodo sem 
dala rumenjak, mu doda-
la slabo žlico gorčice, vze-
la v roke metlico, ju mešala 
in med mešanjem dodajala 
še skoraj tri žlice olja. Potem 
sem v naključnem vrstnem 
redu dodala še pripravljene 
inčune, feferone, kumarice, 
kapre, šalotko in na koncu še 
papriko ter vse skupaj zme-
šala. Približno tretjino zme-
si sem dala na stran, v pre-
ostalo pa zamešala meso. 
Umaknjeno zmes lahko po 
potrebi še vedno dodajaš. 
Na koncu vse skupaj soliš in 
popraš po okusu. 

Sama pri prvem niti pri 
drugem poskusu pripra-
ve tatarskega bifteka nisem 
dodajala odvzete zmesi in 
nekako ocenila, da bi v bistvu 
količina zmesi zadostovala 
tudi za tristo gramov mesa. 
Se mi je pa zdel v prvem 
poskusu biftek rahlo nes-
lan; medtem ko sem pri dru-
gem pretiravala s kumarica-
mi in inčuni, med odmerja-
njem konjaka pa mi je zaz-
vonil telefon in sem bila tudi 
z njim preradodarna. 

Se je kar treba držati recep-
ta, pa čeprav je ta na žlice ali 
žličke. Pazljivost je potrebna 
tudi pri feferonih in kaprah, 
kjer je hitro rado preveč. In 
še nekaj: ko boste rokovali s 
feferoni, ne pozabite, da so 
pekoči ...

TATARSKI BIFTEK »NA ŽLICO«
Trinajst sestavin? Ko sem pri naštevanju prišla komaj do četrte, sem si že mislila, kaj mi je tega treba … 
Med zapisovanjem recepta pa glasno komentirala, ali morda ne bi bilo enostavneje, da bi tatarski biftek 
nekje naročila oziroma ga kupila pri mesarju ... Šele ko sem ga pripravila in pokusila na popečenem 
kruhu z nekaj masla, sem dojela, zakaj se ljudje tako radi pohvalijo, da so ga pripravili sami.

Tatarski biftek, narejen v domači kuhinji

Kumarice nasekljamo res na drobno, kolikor se le da.

Za mešanje olja, rumenjaka in gorčice uporabimo metlico.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

N
emška turistič-
na organizaci-
ja (DTZ) za slo-
vensko obmo-
čje vsako leto 

pripravlja različne akcije in 
promovira svojo deželo sko-
zi številne kampanje. 

Nemčija vsako leto gos-
ti tudi GTM Germany Tra-
vel Markt oziroma t. i. wor-
kshop za incoming turi-
zem – delavnico za predsta-
vitev atraktivnih turističnih 
storitev in ponudbe znotraj 
Nemčije za tiste, ki jo obiš-
čejo, ali neke vrste sejem, ki 
je v prvi vrsti namenjen kup-
cem oziroma turističnim 
agencijam zunaj Nemčije. 
Na GTM povabijo tudi turi-
stične novinarje tako rekoč z 
vsega sveta. 

Letošnji GTM je zara-
di prisotnosti novega 

koronavirusa odpadel, pre-
selil se je na splet.

Na tokratni medijski pred-
stavitvi, ki je potekala virtu-
alno, vodila pa jo je vod-
ja predstavništva Nemške 
turistične organizacije pri 
nas Maja Horvat, pa smo se 
dotaknili številk, podatkov 
in dejstev. Horvatova nam 
je predstavila tudi nekate-
re marketinške kampanje, 

med katerimi je bila v zad-
njih dneh decembra zagoto-
vo najbolj aktualna spletna 
kampanja #GermanyXmas 
oziroma nemški božič.

Interaktivnost spletne 
medijske predstavitve je tu 
prišla še bolj do izraza. Reše-
vali smo božični kviz, v kate-
rem smo izvedeli, da v Nem-
čiji ta čas lahko naštejemo v 
domovih več deset milijonov 

božičnih drevesc, najbolj 
priljubljena pa je kavkaš-
ka smreka, ki jih uvozijo 
kar dobra dva milijona. Pre-
cej denarja namenijo tudi 
božičnim darilom, a njiho-
ve letoš nje želje so se precej 
razlikovale od lanskih. Niso 
se toliko zadrževali v seg-
mentu parfumerije in koz-
metike, bolj sta jih zanimala 
prosti čas in tisto, kar potre-
bujejo za svoje hobije, veči-
na pa je izrazila željo, da bi 
božič preživela z družino. 
Lani so v Nemčiji izdelali – 
verjeli ali ne – 151 milijonov 
čokoladnih Božičkov; kar se 
medenjakov, medenih kola-
čev in t. i. piškotov printen 
tiče, pa lahko govorimo o 
tonah. Lani so jih izdelali kar 
dobrih 86 ton. Njihova tradi-
cionalna jed za božič je peče-
na gos, znani so pa tudi po 
svojem kuhanem vinu (Glü-
hwein). V kuhi tega zan-
je skoraj čarobnega napitka 

pripravljajo prava tekmova-
nja in recepte skrbno skri-
vajo – in spet lahko govori-
mo o milijonih litrov popite-
ga tega sicer bolj praznične-
ga napitka na leto.

Do konca letošnjega 
decembra pa lahko s pomo-
čjo spleta tudi vi pobegne-
te v praznično Nemčijo. Ker 

prava potovanja do nadalj-
njega niso mogoča, vas sple-
tni lokalni vodič Tobias vabi, 
da se z njim sprehodite po 
virtualnem prazničnem 
sejmu, odkrijete skrivnosti 
nemške praznične tradicije, 
rešite zabavne naloge in se 
potegujte za čudovite nagra-
de.  (Se nadaljuje)

Nemčija letos virtualno (1)

ZA BOŽIČ IMAJO NEMCI 
NAJRAJE KAVKAŠKO SMREKO
Nemška turistična organizacija (DZT) je decembra povabila na virtualno medijsko predstavitev.

Pri pobegu v praznično Nemčijo vam pomaga Tobias.

Med predstavljenimi kampanjami na spletni tiskovni 
konferenci je bila zagotovo najzanimivejša praznična, ki je 
bila tudi interaktivna.

Nemci slovijo po svoji ljubezni do kuhanega vina.

Dedek Mraz

Ho, ho, ho,
v naši hiši
danes bo lepo.

Spet prišel
bo naokrog
s polnim košem
dobrot.

Prišel bo
v našo vas
stari dobri
dedek Mraz.

Prinesel bo
rokavice
in pisane potice.

Ho, ho, ho,
v naših srcih
danes bo toplo.

Barbara

Pesmi o dedku Mrazu nas vedno pogrejejo. Imamo kape, 
šale in rokavice, ampak potrebujemo tudi drugačno topli-
no. Vsem vam, ki pišete ali pa berete, želim lepe praznične 
dni in srečno novo leto. Meta

PESMI MLADIH

Mateja Rant

N
amen projek-
ta je družen-
je mladih s sta-
rejšimi, kar pa 
letos zaradi epi-

demije covida-19 ni bilo izve-
dljivo, je pojasnil pomočnik 
ravnateljice Andrej Novljan. 
Zato so se odločili, da starej-
šim in vsem tistim, ki so v tej 
epidemiji najbolj izpostavlje-
ni, vsaj kakšen dan polepša-
jo z unikatnimi prazničnimi 
voščilnicami. 

Kulturni dan v decembru 
so tako posvetili izdelavi voš-
čilnic. »Obogatili smo jih z 
najboljšimi željami in upa-
njem, da se kmalu vrnemo 
v življenje, kakršnega smo 
vajeni,« je pojasnil Novljan 
in dodal, da so njihovi učen-
ci skupaj izdelali skoraj 1400 

voščilnic, ki so jih poslali v 
Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka, Juna-
kom 3. nadstropja, v Dom 
upokojencev Podbrdo, raz-
delili so jih še med zdrav-
stveno osebje, prostovolj-
ce, gasilce, gorske reševalce, 
policiste, poštarje, trgovce ... 
»Brez hvaležnosti starejšim 
rodovom ne moremo uživa-
ti sadov tega trenutka, brez 
hvaležnosti vsem zdravstve-
nim delavcem in drugim, ki 
so v času epidemije najbolj 
izpostavljeni, ne moremo 
postati boljša družba, brez 
misli na bolne ne moremo 
postati sočutni,« je pouda-
ril Novljan in dodal, da je vse 
lepo, kar nam je kljub dru-
gačnim okoliščinam dano, 
prepleteno z dobrimi dejanji 
vsakega med nami. »Zato naj 
letos ob besedi srečno enako 
glasno zveni tudi hvala.«

ZAHVALA 
STAREJŠIM
Na Osnovni šoli Cvetka Golarja v Škofji Loki so 
izpeljali kulturni dan, ki so ga povezali z Unescovim 
projektom Otroštvo podaja roko modrosti.

Z unikatnimi prazničnimi voščilnicami so polepšali 
dan starejšim in vsem tistim, ki so v epidemiji najbolj 
prizadeti. / Foto: arhiv šole

Med zmagovalnimi plakati letošnjega mednarodnega 
likovnega natečaja Plakat miru, ki je tokrat potekal pod 
naslovom Prispevam k miru, je tudi plakat, ki ga je ustva-
rila Lejla Vita Rihtaršič iz OŠ Poljane, ki je sodelovala prek 
Lions Kluba Škofja Loka. Njena mentorica Mihaela Žakelj 
Ogrin jo je pohvalila, da je zelo ustvarjalna in spretna ter je 
takoj dobila idejo, kaj bi slikala, ko jih je v okviru likovnega 
snovanja povabila k sodelovanju na natečaju. Čeprav so 
razmišljali o miru, njena slika na prvi pogled deluje precej 
žalostno, kar pa njene mentorice ni presenetilo. »Zelo je 
inteligentna, zato se zaveda, da mir ni samo nekaj sve-
tlega, pozitivnega, ampak je v prizadevanja za mir treba 
vložiti tudi veliko napora.« 

S sliko navdušila tudi Lejla Vita Rihtaršič
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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4 2 5 6
1 3 7 8
7 8 9 2 5

4 8 1 2
3 7 1 8

8 7 5 4
5 4 8 3 9

9 1 3 4
9 2 6
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4 2 5 8 7 6 9 3 1
1 9 6 3 5 4 7 2 8
7 3 8 1 9 2 4 5 6
5 4 9 6 3 8 1 7 2
2 6 3 7 4 1 8 9 5
8 1 7 5 2 9 6 4 3
6 5 2 4 8 7 3 1 9
9 7 1 2 6 3 5 8 4
3 8 4 9 1 5 2 6 7
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9 5 7 3 6
1 5 8

8 4 9
4 8 3
2 7

7 2 6
6 3 9

5 8 7
6 1 3 4

sudoku_TEZJI_20_104

REŠITEV

9 5 2 8 7 3 6 1 4
6 7 3 2 4 1 5 9 8
8 4 1 9 6 5 2 7 3
4 8 9 6 2 7 3 5 1
2 6 5 3 1 9 4 8 7
3 1 7 4 5 8 9 2 6
1 2 4 5 8 6 7 3 9
5 3 8 7 9 4 1 6 2
7 9 6 1 3 2 8 4 5

TEŽJI  
SUDOKU

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_20_104
NALOGA

95736
158

849
483
27

726
639

587
6134

sudoku_TEZJI_20_104

REŠITEV

952873614
673241598
841965273
489627351
265319487
317458926
124586739
538794162
796132845

sudoku_LAZJI_20_104
NALOGA

4256
1378
78925

4812
3718

8754
54839

9134
926

sudoku_LAZJI_20_104

REŠITEV

425876931
196354728
738192456
549638172
263741895
817529643
652487319
971263584
384915267

Rešitev:

Rešitev:

Alenka Brun

Š
irši javnosti je 
Nina Pušlar posta-
la znana pri rosnih 
17 letih, ko je leta 
2005 zmagala v 

Bitki talentov in posnela prvo 
pesem Ni ona, ki jo je pre-
mierno predstavila v oddaji 
Spet doma. Leto dni kasneje 
je že posnela prvi samostojni 
album z naslovom Nina Puš-
lar. Do danes je Pušlarjeva 
nanizala šest albumov in več 
kot 75 skladb. Veliko je bilo 
sodelovanj, in to odmevnih, 
njene pesmi so najbolj pre-
dvajane pesmi leta, posnela 
je na desetine videospotov, 
nastopila na ogromno kon-
certih. Na svoji glasbeni poti 
je ustvarila nešteto pristnih 
čustev, novih prijateljstev in 
lepih spominov na družen-
ja z oboževalci. Tak je hiter 
prerez 15-letnega ustvarjanja 
Nine Pušlar, danes ene naj-
bolj znanih, predvajanih ter 
priljubljenih domačih glas-
benic in pevk. Ob tem pa ne 
smemo pozabiti tudi na gla-
vno vlogo Mete v prvem slo-
venskem avtorskem muzika-
lu Cvetje v jeseni, uspešnici z 
več kot 170 ponovitvami.

Seveda je covid-19 prekri-
žal načrte tudi Nini. »Odpi-
hnil« ji je večino nastopov, 
tudi jubilejni koncert v Tivo-
liju in še kakšnega Nini lju-
bega, tradicionalnega. Vsee-
no pa ji je leto prineslo veli-
ko lepega. Ob počitku in 
času zase je bolj umirjen 
ritem življenja z ekipo izko-
ristila za ustvarjanje. Tako 
so se, prej kot so načrtova-
li, lotili sedmega albuma 
in pripravili koncertni pro-
gram z novimi aranžmaji 
uspešnic. Prvi vpogled vanj 
ponuja prav skladba Ni ona 
2020 Retro, v ritme swinga 
ujet diskografski prvenec, ki 

ga je doslej slišalo le izbra-
no občinstvo na finalu izbo-
ra Fatalni moški v ljubljan-
ski Festivalni dvorani. »Ta 
pesem ima in bo vedno ime-
la posebno mesto v mojem 
srcu. Je le prva in vsakič, 
ko jo skupaj zapojemo na 
koncertih, se vrnem k svo-
jim začetkom. Še danes se 
spomnim prvih nastopov 
po zmagi in bila je res prava 
za začetek. Kamorkoli sem 
prišla, je bila vedno odlično 
sprejeta. In upam, da vam 
bo všeč tudi v novi preoble-
ki,« pravi Nina.

Pesem je že dobila tudi 
vizualno podobo.

»Video smo posneli v 
Hotelu Toplice Bled s pre-
krasnim razgledom na jeze-
ro. Ambient ne bi mogel 
biti primernejši, odlično je 
dopolnil retro aranžma pes-
mi. Energija na snemanju je 
bila odlična in vesela sem, da 
sem prav z novo izvedbo in 
videospotom svoje prve pes-
mi na tako lep način zaokro-
žila 15 let glasbene poti,« še 
pove pevka.

Pod video se podpisuje 
Mark Pirc, zadnje čase eden 
najbolj zaposlenih domačih 
režiserjev glasbenih spotov 
in udarnih televizijskih ogla-
sov. »Kar nekaj časa sem raz-
mišljal, da bi bilo sodelova-
nje z Nino ustvarjalni izziv, 
ker je zelo zanimiva v smislu 
podobe in ustvarjanja. Popol-
no izvedbo naših idej so sicer 
nekoliko omejila protiko-
ronska pravila, a smo vsee-
no ustvarili zanimiv video. 
Vesel sem, da nam je Nina 
zaupala ustvarjanje zgodbe 
ob tem posebnem trenutku 
v njeni karieri, in mislim, da 
smo skupaj dosegli naš pri-
marni cilj: začrtati novo vizu-
alno podobo, ki Nino pred-
stavlja kot čutno ikono odloč-
ne in predane ženske v dana-
šnjem času.«

NININIH PETNAJST LET  
IN SKLADBA NI ONA 
Kljub situaciji, v katero je glasbenike pahnil novi koronavirus, nekateri pridno ustvarjajo. Med njimi je 
tudi Nina Pušlar, ki letos praznuje petnajst let glasbenega ustvarjanja. Za to priložnost je svojo prvo 
pesem glasbeno preoblekla, zanjo pa so že posneli tudi videospot.

Videospot za pesem Ni ona (retro) so posneli na Bledu.

Nina Pušlar / Foto: Matic Kremžar

»Iris 75«

Pred leti ste mi že odgovorili in 
pomagali. Nekako je obvisel v 
zraku le operativni poseg, ki ga 
niste videli, je pa stanje po tej 
operaciji nekako nespremenje-
no in bi bilo bolje, da se res ne 
bi izvedel. Zanima me splošno 
glede zdravja, po letih operacij 
me je letos kar zdelovalo. Zani-
ma me glede službe. Jo bom 
zamenjala, bom zadovoljna ali 
bodo kakšne težave? Predvsem 
pa me zanima področje ljubez-
ni. Želim si ustvariti družino. Se 
kje vidi partner? Mogoče sem 
sama zaradi preteklih slabih 
izkušenj in posledično nezau-
panja in strahu pred tem, da 
ostanem vseeno sama. Hvala 
za vaše odgovore in prijazne 
besede. Želim vam vse dobro!

Glede posega sem vašega 
mnenja, se pravi, da bi bilo 
bolje, da ga ne bi bilo, saj se 

vam zdravstveno stanje zara-
di tega ni nič spremenilo. A 
škoda, da se obremenjujete 
zaradi preteklih odločitev, 
morate gledati samo naprej. 
Koronavirus je tisti, glede 
katerega ne moremo sami 
veliko narediti, razen tega, da 
smo pozorni in se čuvamo. 
Žal pa niso vsi taki. Težave s 
pljuči pa so kazalnik tega, da 
ste čustveno nesrečni. Vse 
čustvene težave se nekje nabi-
rajo in nalagajo – in njihovo 
najljubše mesto so dihala ozi-
roma pljuča. Ko boste v srcu 
zadovoljni, se vam bodo tudi 
te težave nehale. Za zdaj vam 
težav v službi ne vidim. Vse bo 
tako, kot je treba. V roku dveh 
let pa se vam ponudi zelo 
dobra priložnost, ki vsekakor 
ne bo šla mimo vas. Pred tem 
pa se vam zgodi tudi ljubezen, 
ki jo čakate in si jo želite. Imeli 
boste otroke, lahko tudi dva, 

in ustvarili si boste družino. 
Seveda imate strahove zaradi 
preteklih izkušenj, ne sme pa 
vam to vzeti upanja in vere v 
ljubezen. Ničesar v življenju 
se ne da prehiteti, še malo in 
pridete tudi vi na vrsto. Želim 
vam vse dobro in lepo.

»Tehtnica«

Zanima me glede fanta. On 
naj bi se preselil k meni, sedaj 
mu pa starša nagajata ali 
nasprotujeta. Fanta mislita 
čisto finančno oskubiti. Kaj naj 
naredim? Ali ga naj čakam ali 
pustim? Ne vidim prihodnosti. 
Kako nama pa kaže zdravje? 

Velikokrat se zgodi, da star-
ši svoja bremena prenesejo 
na otroke, kar ni prav. Preko 
njega se počutita finančno 
varno in prepričujta se, da 
brez njega ne bosta zmogla. 
Namesto da bi iskala druge 

rešitve. Fant se tega dobro 
zaveda, in kot vidim, se bo le 
odločil in se preselil k vam. 
Malo še počakajte, ne manj-
ka več veliko do odločitve z 
njegove strani. Vsak dan je 
pod pritiski, a dobro ve, kaj 
hoče in tudi on si želi skupne 
prihodnosti z vami. Čeprav 
potrpežljivost ni vaša last-
nost, vam bo uspelo, saj ga 
imate radi. Nobene težave 
se ne rešijo čez noč, saj tudi 
to, da se pojavijo, traja nekaj 
časa. Pomembno je to, da vas 
ima rad, in potem je mogoče 
čisto vse. Še vse bo dobro. 
Lep pozdrav in srečno.

Ob iztekajočem se letu in 
pričakovanju novega je čas, 
ko drug drugemu zaželimo 
dobro leto. Vsem vam želim 
lepe praznične dni, osebno 
srečo, zdravje in srečno novo 
leto. Tanja

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 14 dečkov 
in 15 deklic. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je 
tehtnica pokazala 4430, drugemu pa 2990 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 7 deklic in 3 dečki. Tu sta bili najla-
žja in najtežja deklici – najtežji je tehtnica pokazala 3690, 
najlažji pa 2740 gramov.

Novorojenčki
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Delite tudi v letu 2021 osebno srečo ali obisk abrahama, 
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo železne 
poroke z bralci našega časopisa in tako presenetite, razve-
selite. Z objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na unikaten 
način morda tudi obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvari-
te zanimiv spomin. Svoje predloge in vprašanja sporočite na 
elektronska naslova alenka.brun@g-glas.si ali info@g-glas.si 
ali pokličete na telefonsko številko 041 699 005. 

Poroke, rojstva, obletnice ...
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_29. 12. 2020

Želimo vam veliko zdravja,  
sreče in uspeha v letu 2021.

1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce 
3. nagrada: knjiga 

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka,  
15. 1. 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske
ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

www.gorenjskiglas.si  
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

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

Upam, da so vam jedi za božič uspele ter da z veseljem načr-
tujete kaj posebnega tudi za silvestrsko večerjo. Ponujam vam 
nekaj idej in vam obenem želim, da v novem letu 2021 čim 
bolj zdravo jeste ter da vam novi gurmanski podvigi uspejo.

Krompirjeva kremna juha z rakci

Potrebujemo 1 kg krompirja, velik por, 2 čebuli, 60 g masla, 1 l 
čiste kokošje juhe, 250 g smetane za stepanje, sol, poper, 150 g 
kozic, muškatni orešček, svež majaron ali peteršilj.

Krompir olupimo, operemo in narežemo na kocke. Por očisti-
mo, operemo in narežemo na obročke. Čebulo olupimo in se-
sekljamo. V posodi segrejemo maslo, nanj stresemo krompir, 
čebulo in por, nekaj obročkov prihranimo za okras. Pomeša-
mo, prilijemo juho, pokrijemo in kuhamo 20 minut na zmerni 
temperaturi. Kuhano zmeljemo s paličnim mešalnikom, nato 
dodamo smetano. Če je juha pregosta, dolijemo malo vode. 
Začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom. Prevre-
mo, razdelimo na krožnike in okrasimo s porom, prevretimi 
ali popečenimi kozicami ter z majaronom ali peteršiljem. Po 
želji začinimo še z worcestrsko omako.

Svinjski zrezki v čokoladni omaki

Potrebujemo 600 g svinjske ribice, sol, 50 ml oljčnega olja, žličko 
naribane limonine lupine, žlico in pol listov sveže mete, 2 stroka 
česna, 20 g masla, 35 g jedilne čokolade, 10 ml sladke smetane, 
pol žličke ingverja, 3 žlice limoninega soka, sol in poper.

Svinjsko ribico očistimo žilic, narežemo na zrezke in posujemo 
s soljo. Dodamo limonino lupino, žlico sveže mete, narezan 
česen ter prelijemo z oljem. Dobro premešamo, zavijemo 
v folijo in pustimo stati eno uro. Zrezke pečemo na maslu 
z vsake strani do 4 minute, nato jih dušimo z dolivanjem 
tople vode do 20 minut. Čokolado prelomimo na večje kose, 
dodamo 2 žlici vode in jo raztopimo nad paro. Postopoma 
vmešamo smetano, ingver, poper, limonin sok, 3 žlice omake 
od zrezkov, pol žličke narezane mete in sol. Omako kuhamo 
eno minuto. Zrezke postrežemo s pire krompirjem in jih pre-
lijemo s čokoladno omako.

Pomarančni punč

Potrebujemo 1 l pomarančnega soka, strok vanilje, sok limone, 
50 g in 2 žlici trsnega sladkorja, 150 ml pomarančnega likerja 
in neškropljeno pomarančo.

Najprej okrasimo kozarce. Rob 8 kozarcev pomočimo v vodo, 
nato v 2 žlici sladkorja. Pustimo, da se rob posuši. Medtem 
v lonec vlijemo pomarančni sok. Vaniljev strok prerežemo 
po dolžini, z nožem postrgamo ven semena, strok pa damo 
v lonec. Dodamo še preostale sestavine in med mešanjem 
segrejemo, ne sme pa zavreti. Pomarančo operemo z vročo 
vodo, narežemo na 8 tankih rezin, ki jih na eni strani do sredine 
zarežemo. Vaniljev strok odstranimo iz lonca, vroč punč previ-
dno vlijemo v kozarce in jih okrasimo z rezinami pomaranče.

Uravnotežen praznični jedilnik
Okrog novoletnih prazni-

kov se na mizi znajde kup 
»pregrešnih« jedi, ki nas po 
novem letu silijo na dieto. 
Temu se lahko izognemo s 
pripravo obrokov, ki so hra-
nilno uravnoteženi, a zato 
nič manj okusni.

Za pripravo cvetačne juhe 
z baziliko potrebujemo: 1 
manjšo cvetačo, 1 čebulo, 
7 dl jušne osnove, 1 žličko 
suhe bazilike ali 1 šopek sve-
že, pol žličke timijana, šče-
pec popra, 1 žlico olivnega 
olja.

Čebulo olupimo in jo na-
sekljamo. Prepražimo jo v 
večji posodi na žlici olivne-
ga olja. Dodamo na manj-
še kose narezano cvetačo 
in jo na hitro prepražimo. 

Začinimo z baziliko, timija-
nom in poprom. Zalijemo z 
jušno osnovo ter zavremo. 
Kuhamo 20 minut oz. toliko 
časa, da se cvetača zmehča. 
Vse skupaj zmeljemo s pa-
ličnim mešalnikom.

Nasvet: Ko je juha servi-
rana na krožnikih, jo po že-
lji obogatimo z bazilikinim 
pestom ali poljubnimi se-
meni.

Za pripravo piščančjega fi-
leja s pršutom in pečeno ze-
lenjavo potrebujemo: 4 pi-
ščančje fileje, 8 rezin pršu-
ta, 4 rezine mocarele, raz-
lično zelenjavo: bučko, por, 
bučo, šampinjone, češnjev 
paradižnik …, sol in poper, 
pol žličke mlete rdeče papri-
ke, 1 žlico olivnega olja.

Piščančje fileje operemo, 
osušimo ter jih posolimo, 
popopramo in potresemo z 
mleto rdečo papriko. Okrog 
vsakega fileja ovijemo po 
dve rezini pršuta. Zelenjavo 
narežemo na manjše rezine 
in jo malenkost posolimo. 

Pekač pokapljamo z oliv-
nim oljem ter nanj položi-
mo pripravljene piščančje fi-
leje. Pečemo v pečici, segre-
ti na 200 °C, najprej 10 mi-
nut. Nato pekač vzamemo iz 
pečice in na piščančje fileje 
položimo rezine mocarele. 

Okrog nadevamo narezano 
zelenjavo. Pekač postavimo 
v pečico še za 30 minut.

Nasvet: Jedi ni treba nič 
dodatno začiniti, saj dovolj 
okusa spustita pršut in mo-
carela, ki ustvarita čudovito 
omako.

Milena Miklavčič

»Vesela sem bila, da je bil 
Bratec priden v šoli, veliko 
bolj od mene, če smem do-
dati. Pri vseh obveznostih, ki 
sem jih imela, so bile moje 
ocene precej povprečne. Ve-
dela sem marsikaj, a to so 
bili časi, ko ni bilo najbolje, 
da je učenec pametnejši od 
učitelja. Učiteljica za zgodo-
vino in zemljepis me je na-
ravnost prezirala, ker sem 
nekajkrat dvignila roko in jo 
popravila.«

Zinkino pripovedovanje 
spremljam molče, le včasih 
malo nejeverno zmajem z 
glavo. Njene izkušnje v dana-
šnjem, zelo razvajenem sve-
tu delujejo kot znanstvena 
fantastika. Pa jih ni doživlja-
la pred stoletji, temveč ''vče-
raj'', pred petdesetimi in še 
malo leti.

»Leta so tekla, z Bratcem 
sva bila ves čas zelo sama. 
Počutila sem se, kot bi bila 
njegova mama, čeprav je 
bilo med nama šest let raz-
like. Mama se je vračala do-
mov šele pozno jeseni, ko 
so tisti planinski dom (ho-
tel) zaprli. Ne rečem, trudi-
la se je, da nama je kaj dob-
rega skuhala, tudi objela me 
je sem in tja. A z Bratcem sva 

znala živeti tudi brez nje. Ali 
se je tega zavedala ali ne, mi 
nikoli ni pokazala. Včasih je 
morala po nujnih opravkih 
v Ljubljano. Bila sem že do-
volj stara, da sem vedela, da 
se tam sestaja z moškimi. Za 
denar. Teh reči ona ni nikoli 
počela zastonj.

Bila sem že v osmem razre-
du, ko sem se nalezla ošpic. 
Redkokateri otrok jim je 
ušel! Imela sem visoko vroči-
no, malo se mi je že bledlo. 
Jakob je k meni prihajal na 
skrivaj, pred poukom in po 
njem. Zmeraj mi je prinesel 
kaj dobrega za pod zob. Gani-
lo me je, ko je sedel k poste-
lji in me držal za roko. Nekoč 
sem bila tako slabotna, da ni-
sem mogla glave niti obrniti, 
da bi ga pogledala. Nič ni re-
kel, le stekel je po zdravnika. 
Mislim, da mi je takrat rešil 
življenje. 

Naj še povem, da je bil ta 
zdravnik prvi daleč naoko-
li, ki si je kupil avto. Spomi-
njam se, da so mu ga pripe-
ljali naravnost iz Kragujevca. 
Nevoščljivci so se mu privoš-
čljivo smejali, ko so ugotovi-
li, zakaj po cesti vozi cikcak. 
Fičko je imel nameščene šti-
ri različne gume, z različnih 
znamk avtomobilov, in kar 
nekaj časa je trajalo, preden 
se je našel poštenjak in zdrav-
niku razložil, kaj je narobe.

Leta so tekla. Ker sem prvi 
razred ponavljala, sem kon-
čala osnovno šolo šele pri 
šestnajstih. Nikogar ni bilo, 
ki bi me v spomin na zaklju-
ček peljal na tortico, valete 
pa takrat še niso bile moder-
ne. Vsaj na naši šoli ne. Bilo 
je samo po sebi umevno, da 
se bom zaposlila. Ni mi bilo 
težko, saj so podobno odloči-
tev sprejeli mnogi sošolci, ki 
so imeli celo boljši uspeh od 
mene. To so bili časi, ko so 

nekaj veljale le pridne roke, 
pamet bolj malo.

Žal pa službe nisem dobila 
čez noč. Ker je poštar nehal 
prinašati mamin denar, sem 
pazila majhne otroke. Ravno 
takrat so se v vrstne hiše, ki 
so jih zgradili za zadružnim 
domom, vselile prve druži-
ne. Med njimi sta bila tudi 
zakonca, zelo fina in vzviše-
na. Takrat sem prvič, še pre-
cej otročja, spoznala, da med 
zunanjim videzom in resnič-
nim življenjem med štirimi 
stenami zija globok prepad. 
Šestletna punčka in štiriletni 
fantek sta bila uboga, zapuš-
čena otroka. Takšna, kot sem 
bila vse življenje tudi sama. 
Sicer sta imela svojo sobico, 
a ker so njuni starši 'šparali', 
in se jim je zdelo škoda de-
narja za kurjavo, sta bila zjut-
raj, ko sem ob šestih priš-
la ponju, ledena od mraza. 
Zmeraj sta bila tudi polula-
na. Njuna mama ni menja-
la rjuh, na mokre je polagala 
volnene odeje, ki pa so posta-
le že po kratkem času vlažne 
in uboga otroka še bolj hladi-
le. Doma sem polikala brisač-
ke, da so ju grele med nogi-
cami. Mleka nista bila nava-
jena, pila sta le vodo. Kakšno 
veselje je bilo, ko smo se san-
kali! Oba z Bratcem sva ju 
imela zelo rada. Njuno pos-
teljnino sem zračila na bal-
konu, a postanega vonja po 
urinu se brez pranja ni dalo 
odgnati.

Hkrati sem pazila tudi na 
fantka Evgena. Star je bil ko-
maj tri leta, ustrahovan pa 
tako, da je že ob malo povi-
šanem glasu čisto otrpnil in 
se začel tresti, kaj bo. Ne bom 
pozabila spiska s kaznimi, ki 
naj bi jih bil deležen, če me 
ne bi ubogal. Ubogi otrok! 
Ko sem zvečer legla k počit-
ku, sem razmišljala, kakšno 

srečo sem imela, da sem po 
vsem, kar se mi je dogajalo na 
Prulah in kasneje pri mami, 
sploh preživela. Bili so res 
kruti časi za uboge otroke.

Imela sem Bratca in ime-
la sem Jakoba. Kakšno bo-
gastvo za nepomembno dek-
le, kakršno sem bila!

Stara sem bila 19 let, ko je 
šel Jakob k vojakom v Valje-
vo. Ob odhodu sva oba joka-
la. Pisala sem mu skoraj vsak 
dan, potem pa so njegova pis-
ma kar naenkrat usahnila. Če 
bi se mu kaj zgodilo, bi že iz-
vedela, sem premišljevala. V 
trenutkih osamljenosti in sil-
nega hrepenenja po Jakobovi 
bližini sem se navezala na so-
delavca Emila. Bil je prijeten 
fant, tudi lep na pogled. Zgo-
dilo se je neizbežno: zanosi-
la sem. Tisti trenutek, ko sem 
mu povedala veselo novico, 
mi je obrnil hrbet. Šele takrat 
sem izvedela, da živi pri nje-
govih starših neko dekle, s ka-
tero ima že dva otroka. Žal mi 
je bilo, da nisem bolj posluša-
la opravljivk. One so to že dol-
go vedele.

Nisem se vdala v usodo, 
na splav niti pomislila ni-
sem. Ker če bi, ne bi rodila 
Mirjam, ki ni le moja hčerka, 
je tudi moja najboljša prija-
teljica. Septembra, ko je pri-
jokala na svet, se je od otro-
štva poslovil tudi Bratec. Za-
čel je obiskovati gimnazijo v 
Škofji Loki, čez noč se je po-
tegnil in iz dneva v dan je 
postajal bolj podoben svo-
jemu očetu. V minulih letih 
ga ni niti enkrat obiskal niti 
enkrat pisal, nič. Bratec je bil 
samorastnik, jaz pa njegova 
samorastniška 'mama'. Se je 
kdo od odraslih sekiral? Nih-
če. Sedemdeseta leta so bila 
v odnosu do otrok še zmeraj 
Divji zahod ...«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Štirje pari čevljev, 4. del

Rodila se je Mirjam

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

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

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

                        + poštnina

7,90
EUR

Število strani: 52 / Mere 23,5 x 32 cm
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V knjigi najdete 
recepte za res 
okusne jedi iz pese, 
sladkega krompirja, 
korenčka, 
pastinaka, hrena, 
koromača, zelene, 
redkvice, črne 
redkve, repe in 
kolerabe.
»Naj bo več kot 
60 receptov v 
knjigi, ki je pred 
vami, navdih za 
odkrivanje slastnih 
dobrot iz korenin!« 
pravi Barbara 
Remec.

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

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

                        + poštnina

19
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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Tehnolog specialist (gradbeništvo, energetika in strojegradnja), m/ž 
(Kranj) 
Glavni cilji dela: nadzorovati in nuditi tehnično podporo podjetjem v indu-
striji ter potrošnikom v Sloveniji; odgovornost za razvoj tehničnih sistemov 
za gradbeništvo, strojegradnjo in energetiko v skladu s strategijo; vodenje 
in razvoj segmenta gradbeništva, strojegradnje in energetike, kjer nudi teh-
nično podporo in znanje ... Teknos, d. o. o., Cesta na Rupo 67, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 22. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar, m/ž (Kranj) 
Vas veseli delo s stroji? Ste izurjeni v uporabi orodij za štancanje? Se želite 
učiti in napredovati znotraj tehnološko naprednega podjetja? Potem je to 
delovno mesto pravo za vas! Iskra, d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 23. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir v sektorju informacijsko-komunikacijske tehnologi-
je, m/ž (Kranj) 
Pogoji: VII. stopnja izobrazbe informacijske, tehnične ali organizacijske sme-
ri, najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj s področja požarnih pregrad 
in upravljanjem omrežij, izkušnje na področju zagotavljanja informacijske 
varnosti, poznavanje in upravljanje podatkovnih zbirk, operacijskih siste-
mov in arhitekture sistemov, poznavanje IT-sistemov, aplikacij in procesov, 
vodenje projektov ... Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 7. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za kontroling, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: spremljanje operativnega poslovanja oddelkov in 
analiza stroškov poslovanja, analiza odmikov od načrtovanih planov ter 
analiza vzrokov za odmike, sodelovanje pri pripravi in izdelavi letnega go-
spodarskega načrta ... Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 10. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
Ponujamo vam delo v uspešnem podjetju, v urejenem delovnem okolju 
skupaj z ekipo odličnih in dinamičnih posameznikov. Delo poteka v dveh 
stalnih izmenah. Zaposlitev bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim 
poskusnim delom. Kuehne+Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Pri-
jave zbiramo do 22. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvijalec aplikativnih rešitev, m/ž (Kranj) 
Za to vlogo ste ustrezni, če imate: zaključeno najmanj visokošolsko izobraz-
bo naravoslovne smeri (raven VI./2), vsaj 3 leta izkušenj pri programiranju in 
uporabi C#, vsaj 2 leti izkušenj pri izdelavi rešitev na Windows .NET okolju. 
Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 1. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnično-komercialni sodelavec, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Delovne naloge: vzpostavitev sistema obvladovanja obstoječih in poten-
cialnih kupcev, sprejemanje povpraševanj in izdajanje ponudb. Zaposlitev 
za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom, delo v uspešnem, di-
namičnem in razvojno usmerjenem kolektivu, redno in stimulativno plači-
lo ... Tehmetal, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 79, 4223 Poljane nad Škofjo 
Loko. Prijave zbiramo do 20. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec elektronike, m/ž (Kranj)
Iščemo kandidate, ki so sposobni samostojnega in timskega dela, odgo-
vorni, organizirani, natančni in pripadni delu ter pripravljeni za sprejema-
nje novih znanj v elektro stroki. Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška ces-
ta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 15. 1. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Zobni asistent, m/ž (Tržič) 
Iščemo zobnega asistenta, ki ima delovne izkušnje v zasebni zobozdravstve-
ni ordinaciji s koncesijo. Iščemo odgovorno osebo, ki zna poskrbeti za red in 
čistočo v ordinaciji, je zanesljiva, organizirana. Prednost imajo kandidati z iz-
obrazbo zdravstvene smeri. Naglident, d. o. o., Predilniška ulica 6, 4290 Tržič. 
Prijave zbiramo do 6. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za varjenje Inox, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Od vas pričakujemo: vsaj 3–5 let delovnih izkušenj na obdelavi INOX in ALU 
materialov, ročne spretnosti, natančnost, vestnost pri delu, odgovorno rav-
nanje z orodjem, znanje branja tehničnih risb. Kovinc ključavničarstvo, d. o. 
o., Lahovče 87, 4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 15. 1. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
29. 12.

–3/1 °C

Nedelja 
3. 1.

0/3 °C

Sreda 
30. 12.

Četrtek
31. 12.

Petek
1. 1.

Sobota
2. 1.

–2/3 °C –6/3 °C –8/4 °C –1/3 °C

Ponedeljek 
4. 1.

Torek
5. 1.

Sreda
6. 1.

Četrtek
7. 1.

0/4 °C 1/4 °C 1/2 °C 0/3 °C

29. 12. tor. David 7.44 16.25

30. 12. sre. Evgen 7.44 16.25 

31. 12. čet. Silvester 7.44 16.26 

1. 1. pet. novo leto 7.44 16.27

2. 1. sob. novo leto 7.44 16.28

3. 1. ned. Genovefa 7.44 16.29

4. 1. pon. Angela 7.44 16.30

Vilma Stanovnik

Šenčur – »V okviru medna-
rodnega projekta Erasmus+ 
Knjiga me zmiga, ki v lan-
skem in letošnjem letu po-
teka na naši šoli, smo želeli 
združiti dve dejavnosti, ki sta 
koristni za telo in duha na-
ših učencev: hojo v hribe in 
branje knjig. V interesno de-
javnost Male planinske šole 
in Planinske šole smo doda-
li Planinsko bralno značko, s 
ciljem, da bi učenci radi bra-
li, krepili bralne spretnosti, 
ob tem pa se gibali in preživ-
ljali čas v naravi,« pravi vod-
ja projekta Planinska bralna 
značka na osnovni šoli Šen-
čur Štefka Svetelj.

V okviru Planinske bral-
ne značke je bilo treba op-
raviti vsaj štiri planinske iz-
lete in prebrati štiri knjige. 
»Učenci naše šole so se lah-
ko udeleževali planinskih 
izletov, ki smo jih enkrat 

mesečno ob sobotah organi-
zirali v okviru interesne de-
javnosti Mala planinska šola 
in Planinska šola, lahko pa 
so se na bralni izlet odpravi-
li v svoji režiji s svojimi do-
mačimi. Na izletih smo pre-
birali različne knjige o go-
rah in planinstvu, ki jih je 

za učence v posebnem ko-
tičku naše šolske knjižnice 
pripravila knjižničarka Kse-
nija Čebašek. Pri vsem tem 
so skrbeli za čisto okolje, se 
učili biti odgovorni do nara-
ve in soljudi, z namenom, 
da se v naravi počutimo pri-
jetno in varno. Spoznavali 

so planinsko opremo, pra-
vila varnega obnašanja v go-
rah in zdrave navade ter raz-
vijali tudi svojo ustvarjal-
nost,« dodaja Sveteljeva in 
pojasnjuje, da so vse to po-
čeli v sodelovanju z Mladin-
skim odsekom Planinskega 
društva Kranj. 

Branje knjig so otroci na-
daljevali tudi doma, svoje vti-
se z izleta in o prebrani knjigi 
pa zapisali v planinski bralni 
dnevnik. Priznanje in prak-
tične nagrade za opravljeno 
planinsko bralno značko so 
za leto 2019/20 prejeli nas-
lednji učenci: Asja Žepič, Ju-
lija Zorec, Krištof Svetelj, Jer-
ca Brezar, Lučka Brezar, Lo-
vro Stare, Lenart Svetelj, Jo-
šte Gašperšič in Klara Svetelj. 
Ker jim je situacija z virusom 
in upoštevanjem ukrepov 
preprečila, da bi priznanja 
in nagrade podelili na poseb-
ni prireditvi, so podelitev iz-
peljali v šoli v okrnjeni zased-
bi. »Zahvalila bi se rada Za-
varovalnici Triglav, ki nam je 
priskočila na pomoč in nam 
priskrbela praktične nagra-
de. Ker je dejavnost pri učen-
cih obrodila zanimanje, jo 
bomo nadaljevali tudi v tem 
in naslednjem šolskem letu,« 
je še povedala Sveteljeva.

Knjiga me zmiga
Učenci, ki so hodili v hribe in pridno brali, so se ob tem tudi marsikaj naučili.

Na planinskih izletih so učenci prebirali zanimive knjige in 
bili tudi nagrajeni.

Kamnik – Delavci Komunalnega podjetja Kamnik so zadnje 
tedne intenzivno prenavljali komunalno infrastrukturo na Sad-
nikarjevi ulici. Zamenjati je bilo treba kanalizacijo za odpadne 
vode ter vodovod, hkrati s to občinsko investicijo pa je podje-
tje Adriaplin zgradilo tudi nov plinovod in uredilo priklop na 
obstoječi plinovod na Šutni. Dostop do objektov je še vedno 
oviran, a dela bodo ta teden zaključena, saj so delavci opravili 
tudi že tlakovanje cestne površine. Granitne kocke so, tako 
kot velevajo navodila Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
položili v pesek v obliki pahljače.

Ulica je znova tlakovana

Sadnikarjeva ulica v starem mestnem jedru bo tudi po 
prenovi tlakovana z granitnimi kockami. / Foto: Občina Kamnik
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MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

Praznični delovni čas:
četrtek, 31. decembra 2020: 
od 8. do 12. ure

Spoštovani naročniki in 
bralci Gorenjskega glasa
Male oglase in zahvale oziro-
ma osmrtnice za izdajo v 
četrtek, 31. decembra, 
sprejemamo 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!

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragih staršev  
in starih staršev

Franca in  
Marije Šraj

s Posavca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in prijateljem za izrečena 
sožalja, darovane sveče in denar. Zahvala kolektivu CSO Ormož za prijaznost in oskrbo. 

Hvala pogrebni službi Akris, g. župniku za lep pogrebni obred in citrarju za zaigrane 
melodije. Hvala vsem, ki ste ju imeli radi in ju boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči vsi njuni

Tiho sta odšla,
kot lepa misel, ki mine
in nam pusti lepe spomine. 

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

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

                        + poštnina

25
EUR

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.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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.

 
Z žalostjo v srcih sporočamo,  

da se je nenadoma in veliko prezgodaj 
od nas poslovil naš dragi mož, ati in dedek 

Bojan Žagar
21. 8. 1950–18. 12. 2020, upokojenec SGP Tehnik  

 
Dragi Bojan, poslovili smo se za vedno, a v naših srcih boš vedno z nami.  

Na zadnjo pot bomo dragega Bojana pospremili 2. januarja 2021 ob 12. uri  
v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Retečah. 

 
Žalujemo: žena Marjeta ter otroci Mojca, Jure in Nejc z družinami

Gorenja vas - Reteče

Ni te več na vrtu ne v hiši, 
nič več glas se tvoj ne sliši. 
Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal. 

NEPREMIČNINE
GARAŽE
KUPIM

GARAŽO v Vodovodnem stolpu ali bliž-
nji okolici, tel.: 040/504-544 20002742

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

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

KURIVO
PRODAM

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

TRSKE in žamanje, primerno za ka-
min, centralno ali krušno peč, tel.: 
041/986-986 20002870

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjen pograd z vzmetnica-
ma, ugodno, tel.: 064/126-338  
 20002845

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20002877

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

MAJHNO mucko, tel.: 041/866-370  
 20002873

Rezultati 104. kroga – 27. decembra 2020
1, 6, 13, 20, 33, 34, 36 in 19

Loto PLUS: 15, 18, 23, 30, 34, 36, 39 in 8
Lotko: 9 2 5 5 3 7

Sklad 105. kroga za Sedmico: 270.000 EUR
Sklad 105. kroga za PLUS: 1.560.000 EUR
Sklad 105. kroga za Lotka: 660.000 EUR

LOTO

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR in priključke, tel.: 041/680-
684  
 20002846

TRAKTOR Deutz, MF, Zetor ali Univer-
zal. Sem resen kupec, tel.: 031/374-
706  
 20002875

PRIDELKI
PRODAM

ZELJE v glavah prodam ali menjam za 
krmni krompir, brejo telico, kravo ku-
pim, tel.: 031/604-918  
 20002876

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
041/608-686  
 20002874

BREJO telico in 8 mesecev staro te-
ličko, tel.: 04/53-14-937, 031/648-
534 20002872

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/886-862  
 20002869

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20002714

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

OSTALO
PRODAM

ŽIVINSKO prikolico za 2 konja, dvo-
osno, dvojna vrata z disk zavoro, tel.: 
051/458-346 20002871

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20002717

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

Ana Šubic

Železniki – »Koledar za leto 
2021 je četrti koledar, ki 
sem se ga lotila. Vedno sem 
ga dala tiskati v majhni na
kladi za domače in prijate
lje ter jih obdarovala za bo
žič,« je povedala Nika Wei
ffenbach iz Železnikov, ki je 
svoj tokratni koledar pripra
vila v večji nakladi in za do
brodelni namen. Krasijo 
ga prikupni kokeršpanje
li, vključno z njenim Vili
jem, z izkupičkom od pro
daje pa je kupila štiristo ki
logramov kvalitetnih pasjih 

briketov in jih namenila za
vetišču za zapuščene živali 
Horjul.

V koledarju poleg Vilija 
»nastopa« še pet njegovih 
sorodnikov in prijateljev. 
»Prekrasne fotografije so mi 
prispevale Sabina Romšak, 
Maja Lesar, Blažka Jelen, 
Darja Krapež, Mateja Rožej 
in Tanja Šubic.« Na naslov
nici je Vili, ki ga je Nika fo
tografirala na Ratitovcu, os
tale fotografije pa so bile po
snete v Železnikih, na Ble
du, v Ljubljani, Novem mes
tu, Fiesi ter na Soči in Koro
škem. »Tisk je prevzela ti
skarna Andi v Žireh, Serge
ja Primožič pa mi je z nasveti 
pomagala pri oblikovanju,« 
je pojasnila.

Nika je koledar prodajala  
na svojem profilu na Faceb
ooku in v tamkajšnji skupini 
Kokeršpanjeli, ki ima že več 
kot osemsto članov, ponudi
la pa ga je tudi sodelavcem, 
sorodnikom, prijateljem in 
staršem otrok iz Železnikov. 
Otroci Vilija dobro poznajo 
z obiskov v vrtcu in krajev
ni knjižnici, kjer so mu bra
li pravljice. Nika in njen pes 
sta namreč terapevt ski par 
pri prvem slovenskem druš
tvu za terapijo s pomočjo ži
vali Ambasadorji nasmeha. 
Po uspešno končani proda
ji je Nika izkupiček name

nila za nakup pasjih brike
tov vrhunske kakovosti, pri 
izbiri katerih ji je pomagala 
svetovalka za pasjo prehrano 
Urška Vadnjal.

V zavetišču Horjul, kjer 
imajo trenutno v oskrbi 
osemnajst psov, so bili dona
cije zelo veseli. Ob štiri sto ki
logramih briketov bodo vsaj 
pol leta brez skrbi, kaj bodo 
kužkom postregli za zajtrk 
in večerjo, je povedala vodja 
zavetišča Polona Samec.

»Projekt ne bi uspel brez 
vseh, ki so kupili koledar –  
nekateri so celo podarili več, 
kot je bila njegova cena – in 
brez ljudi, ki imamo radi 
klobčič dlak, kot piše na na
slovnici koledarja,« je še 
pou darila Nika.

S koledarjem 
pomagala zavetišču
Nika Weiffenbach iz Železnikov je ustvarila 
koledar, ki ga krasijo kokeršpanjeli, in z 
izkupičkom od prodaje kupila štiristo kilogramov 
pasjih briketov za Zavetišče Horjul.

Vodja zavetišča Horjul Polona Samec s psičko rešenko 
Foxy, Nika Weiffenbach z Vilijem in svetovalka za pasjo 
prehrano Urška Vadnjal
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Maša Likosar

Kranj – Veliki pajesen v na-
ravnem okolju izpodriva in 
ogroža domorodne vrste 
rastlin in živali, negativne 
vplive ima tudi na talne živa-
li. »Obenem povzroča eko-
nomsko škodo, saj z rastjo 
iz razpok ogroža stavbe in 
infrastrukturo. Povzroča 
alergije, težave z dihanjem, 
pri občutljivih ljudeh lahko 
draži kožo,« je povedala So-
nja Rozman iz kranjske ob-
močne enote Zavoda RS za 
varstvo narave. Od leta 2019 

je uvrščen na seznam inva-
zivnih tujerodnih vrst, ki 
imajo pomembne negativ-
ne vplive v Evropski uniji, 
zato zanje v vseh članicah 
EU velja prepoved gojenja, 
razmnoževanja, posedova-
nja, prodaje, podarjanja ali 
razširjanja, države pa mora-
jo zanje pripraviti načrte za 
odstranitev ali obvladovanje.

Popis tujerodnih rastlin

Velikemu pajesenu bolj 
ustreza toplejša sredo-
zemska klima, zato je tam 

najpogostejši, dobro pa us-
peva tudi v Kranju in okoli-
ci. V gozdičku ob Savski ces-
ti in nad zidom, kjer so v so-
boto odstranili več kot de-
set odraslih dreves velike-
ga pajesena, ga je bilo vsako 
leto več. »Ker je ta gozd na-
ravna vrednota, smo se odlo-
čili, da pajesen s tega obmo-
čja prednostno odstranimo. 
Verjetno izvira iz semen, ki 
so se razvila na enem okra-
snem drevesu na naspro-
tni strani ceste pri stolpni-
cah, ki vsako leto obrodi sto-
tisoče semen,« je pojasnila 
Rozmanova in dodala, da je 
še eno večje rastišče na ob-
močju nekdanje mlekarne, a 
iz naravovarstvenega vidika 
ni tako pomembno. Po po-
datkih, ki jih imajo, pajesen 
raste tudi ob vznožju Šmar-
jetne gore, v gozdu naspro-
ti Planeta Kranj in na Oreh-
ku. »Morda je še kje, a še ni 

popisan, zato zbiramo po-
datke, ki jih lahko prispeva-
jo tudi posamezniki, in sicer 
v sistem Invazivke.si ali mo-
bilno aplikacijo Invazivke,« 
je pojasnila. 

Odstranjevanje z 
obročkanjem dreves

Veliki pajesen je po bese-
dah sogovornice zelo zah-
teven za odstranjevanje, saj 
potem ko je drevo poseka-

no, iz korenin zrastejo šte-
vilna mlada drevesca. »Kot 
učinkovita metoda se je si-
cer izkazala uporaba total-
nega herbicida, ki se vbriz-
ga v deblo ali takoj premaže 
štor posekanega drevesa, a 
je v gozdu uporaba herbici-
dov prepovedana. Mi smo se 
odločili za obročkanje dre-
ves. Olupili smo pas lubja, 
kar naj bi povzročilo, da se 
drevo posuši. Nekaj dreves 
smo posekali, območje pa 
prekrili z mrežo, ki bo, vsaj 
tako upamo, zavrla rast mla-
dih poganjkov. Učinkovitost 
bomo vsekakor še spremlja-
li v naslednjih letih,« je po-
vedala in dodala, da je delo 
izvajalo podjetje Gozdika. 
»Želimo si, da bi Mestna ob-
čina Kranj nadaljevala za-
menjavo pajesenov z drugi-
mi vrstami, saj se iz mesta 
drevesa širijo v naravo, kjer 
jih je težje obvladovati,« je 
sklenila Rozmanova. 

Odstranili težko obvladljivo 
tujerodno rastlino 
Minulo soboto je v Kranju potekala delovna akcija odstranjevanja velikega pajesena, ki je ena najbolj 
invazivnih tujerodnih rastlin. Strokovne podlage za njegovo obvladovanje v Sloveniji pripravljajo na 
Zavodu RS za varstvo narave.

Na območju ob Savski cesti v Kranju so odstranili veliki pajesen – drevo, ki lahko zraste do 
25 metrov in je uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst. / Foto: Primož Pičulin

Danes bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo 
lahko deloma deževalo deloma snežilo, višje pa le snežilo. 
Jutri in v četrtek bo pretežno oblačno. Večinoma bo suho, 
možne pa so občasne padavine, deloma plohe (tudi snežne).

Kranj – Minister za kulturo Vasko Simoniti je imenoval dr. 
Jožeta Dežmana za direktorja Muzeja novejše zgodovine Slo-
venije. Dežman bo na tem mestu 1. februarja 2021 nasledil 
Kajo Širok, ki se ji izteka mandat. V Lescah rojeni Jože Dež-
man, zgodovinar, muzealec in publicist (piše tudi za Gorenjski 
glas), je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 2014 
pa doktoriral na Teološki fakulteti. Zaposlen je kot muzejski 
svetovalec v Gorenjskem muzeju v Kranju. V preteklosti je že 
bil direktor muzeja novejše zgodovine, in sicer med letom 
2005 in 2010. Poznamo ga tudi kot zelo aktivnega predsednika 
vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, s čimer 
se ukvarja od leta 2005 dalje. Leto dni, od 2012 do 2013, je bil 
tudi direktor Arhiva Republike Slovenije. 

Jože Dežman direktor muzeja novejše zgodovine

Bašelj – Novi koronavirus je letos tudi Božička prisilil, da se je 
prilagodil situaciji. Bašelj je tako v soboto popoldan v družbi 
Rudolfa in božičnega spremstva obiskal na zelo prisrčen in 
moderniziran način. Njegov obisk so vaščani toplo pozdravili, 
brezstično pa so darila pred vrata hiš oddali njegovi skrivni 
pomočniki. S pomočjo Turističnega društva Bašelj je tako kar 
lepo število prazničnih vrečk z lokalnimi sestavinami našlo 
pot do najmlajših. Otroci so lahko z vsebino darila – seveda 
s pomočjo staršev – spekli palačinke. Sestavinam zanje je 
delala družbo še igrača jojo. Božiček in Rudolf pa sta po Bašlju 
obiskala še zaselek Laško, se odpeljala do Mač in nadaljevala 
do Preddvora in Potoč, kjer sta tokratno popotovanje zaključila 
na dvorišču Doma starejših občanov Preddvor.

Tudi Božiček se je prilagodil

Danica Zavrl Žlebir

Luže – Pri družini Bezov-
šek na Lužah, po domače pr' 
Vrben', kjer je bila v preteklo-
sti kmetija, so v lopi postavili 
jaslice, ki si jih radi ogledajo 
tudi mimoidoči. Jana Bezov-
šek je navdušena nad tem, 
kako lepo je uspela postavi-
tev njenemu možu Bogda-
nu: »Jaslice je postavil v so-
boto pred božičnimi prazni-
ki, ko so po enajstih tednih 
prišli na obisk vnučki in so k 

temu nagovorili dedija. Mož 
se je močno poglobil, upora-
bil je naravne materiale: les, 
žaganje, korenine ... Glavne 
figurice v jaslicah so nekaj 
posebnega, videti so, kot bi 
bile pozlačene.« 

Ob jaslicah uživajo doma-
či, svoje praznično razpo-
loženje pa radi delijo tudi z 
drugimi. Jana Bezovšek pra-
vi, da ljudje, ki hodijo mimo, 
vstopajo v lopo in si jih ogle-
dujejo. Poleg tega so jaslice 
vidne tudi z glavne ceste. 

Jaslice v domači lopi
Zanimive jaslice so postavili v lopi družine 
Bezovšek na Lužah.

Jana in Bogdan Bezovšek ob domačih jaslicah, ki si jih radi 
ogledajo tudi mimoidoči / Foto: Gorazd Kavčič

Sečne ostanke so pustili 
v gozdu, kjer bodo počasi 
strohneli in se razkrojili, 
s čimer se ohranja 
naravno kroženje snovi.

Od leta 2019 je veliki pajesen uvrščen na seznam 
invazivnih tujerodnih vrst, ki imajo pomembne 
negativne vplive v Evropski uniji, zato zanje v vseh 
članicah EU velja prepoved gojenja, razmnoževanja, 
posedovanja, prodaje, podarjanja ali razširjanja, 
države pa morajo zanje pripraviti načrte za odstranitev 
ali obvladovanje.


