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

Potres je možen tudi 
pri nas 
Zadnji potres z rušilno močjo na 
Hrvaškem je tudi pri nas izzval 
vprašanja o tem, kako smo 
priprav ljeni na takšen scenarij.
 

3

GORENJSKA

Gorenjski glas  
v letu 2021 
V letu 2021 bodo izšle 104 števil-
ke časopisa Gorenjski glas. 
Vsem, ki boste plačali letno na-
ročnino, bomo darilo poslali po 
pošti, izbrali smo nekaj praktič-
nih izdelkov.

5

ZANIMIVOSTI

Telovadijo pred  
malimi zasloni 
Ukrepi za zajezitev epidemije pre-
prečujejo tudi vsakodnevno jutra-
njo telovadbo Šole zdravja, zato 
so se razmeram prilagodili. Po-
sneli so film, ki je na ogled na You-
tubu in več lokalnih televizijah.

11

KRONIKA

Snežna past tudi  
za sankače 
Razmere v gorah so zaradi novo-
zapadlega snega zahtevne in ne-
varne, velika nevarnost snežnih 
plazov je tudi na stari cesti na 
Ljubelj. 

16

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri čez dan bo  
možna kakšna snežna 
ploha. V četrtek bo delno 
jasno, zjutraj bo megla.

–1/3 °C
jutri: pretežno oblačno

Maja Bertoncelj

Kranj – Jutri se bo v Bischof-
shofnu končala 69. novole-
tna skakalna turneja, ki je 

veliko veselja prinesla tudi 
v slovenski tabor. Na tretji 
tekmi v Innsbrucku, prvi na 
avstrijskem delu, je na sto-
pničke skočil Anže Lanišek. 

Osvojil je drugo mesto, v 
skupnem seštevku turne-
je pa se je povzpel na šesto. 
Na enajstem mestu je Peter 
Prevc, 18. je Cene Prevc. V 

boju za zlatega orla je v naj-
boljšem položaju Poljak 
Kamil Stoch, zmagovalec 
Inns brucka. 

Dvakrat stopničke za začetek leta
Anamarija Lampič je novoletno tekaško turnejo v Švici začela z drugim mestom v sprintu v prosti 
tehniki, Anže Lanišek pa je bil drugi na tretji tekmi novoletne skakalne turneje v Innsbrucku.

Nove stopničke za Anamarijo Lampič ... / Foto: osebni arhiv, FB ... in Anžeta Laniška / Foto: Gorazd Kavčič

413. stran

Prva sta bila 
Manca in Leon
Na prvi dan novega leta se je na Gorenjskem 
prva rodila deklica Manca ob 7.32 v Bolnišnici 
za ginekologijo in porodništvo Kranj. V Splošni 
bolnišnici Jesenice je prvi malo pred šesto zvečer 
prijokal na svet deček Leon.

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj se je 
1. januarja ob 7.32 prva rodila deklica Manca, na sliki z 
mamico Tino Bergant. Družina je doma pri Sv. Barbari nad 
Škofjo Loko. / Foto: BGP Kranj

44. stran

S. K., U. P., M. A.

Ljubljana, Kranj – Danes so se 
odprle šole in zavodi za izo-
braževanje otrok s posebni-
mi potrebami, že včeraj je po-
tekalo testiranje zaposlenih. 
Na Osnovni šoli (OŠ) Poldeta 
Stražišarja Jesenice so včeraj 
testirali 26 zaposlenih, nekaj 
pa jih je covid-19 že prebole-
lo. Ravnateljica Aleksandra 
Valančič je povedala, da se je 
dogovorila z Zdrav stvenim 
domom (ZD) Jesenice, da je 
njihova ekipa prišla v šolo in 
opravila testiranje. Danes v 
šoli pričakujejo 53 učencev, 

dva se bosta zaradi dolgo-
trajne bolezni še naprej šo-
lala na daljavo. Ravnateljica 
je poudarila, da so se učite-
lji zelo trudili z delom na da-
ljavo, kljub temu pa je otro-
kom manjkal stik s sošolci, 
predvsem pa terapije; dvo-
mesečni izpad teh bo težko 
nadoknaditi. Je pa Valanči-
čeva opozorila na problem 
prevozov v šolo, kajti v kom-
bijih je lahko le omejeno šte-
vilo otrok.

Tudi v OŠ Antona Janše v 
Radovljici se je vrnilo 85 od 
skupaj devetdesetih učen-
cev, prav tako v šolo prihaja 

večina učiteljev. »Trije osta-
jajo doma zaradi varstva svo-
jih otrok, za druge smo or-
ganizirali testiranje v avto-
mobilih, ki ga izvaja ZD Ra-
dovljica,« je včeraj poveda-
la ravnateljica Jelena Hor-
vat in dodala, da so se testi-
rale tri četrtine vseh zapo-
slenih. »Upamo, da bodo re-
zultati dobri.« Kot je še pove-
dala ravnateljica, se vsi, tako 
učitelji kot učenci in njiho-
vi starši, zelo veselijo vrnitve 
v šolske klopi: »Težko smo 
čakali, hkrati pa nas seveda 
tudi skrbi.«

Nekateri otroci in učitelji so že v šoli
Danes so se odprle šole in zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Včeraj je v Slovenijo prispelo novih 16.575 odmerkov cepiva proti 
covidu-19, z njimi bodo cepili predvsem zdravstvene delavce. Že prihodnji 
teden naj bi cepili tudi starejše, ki bivajo zunaj institucionalnega varstva. 

Za zaposlene v Osnovni šoli Antona Janše v Radovljici so včeraj organizirali testiranje 
v avtomobilih, ki ga izvaja Zdravstveni dom Radovljica. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANDREJ STENOVEC iz Smlednika.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Primeri inšpektorja Vrenka na Televiziji Slovenija

Drugo nedeljo v letu 2021 (10. januarja) ob 20. uri prihaja 
na spored prvega programa Televizije Slovenija nova izvirna 
slovenska kriminalna nadaljevanka Primeri inšpektorja Vren-
ka, nastala po romanih pisatelja Avgusta Demšarja. V šestih 
delih nadaljevanke bodo gledalci spoznali glavnega junaka 
Martina Vrenka (Dario Varga), pronicljivega kriminalističnega 
inšpektorja, ki je po izobrazbi psiholog, premore pa tudi veliko 
mero empatije ter ima smisel za opazovanje in sklepanje. 

RTV Slovenija podarja dvema naročnikoma Gorenjskega glasa 
emajliran lonček za kavo ali čaj. V žrebu boste sodelovali, če 
boste pravilno odgovorili na vprašanje: Napišite naslov vsaj 
ene knjige, ki jo je napisal Avgust Demšar. Odgovore s svojimi 
podatki pošljite do petka, 15. januarja 2021, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Pred 100 leti španska gripa je morila,
lani pa na Kitajskem se korona je rodila.
Virusa, zaradi katerega umrlo že na tisoče je ljudi,
zaenkrat nobena osama ne umiri.
Vsi prevozi javni so obstali,
se zaprle neživilske trgovine so,
dan za domačimi zidovi mine,
ali na sprehodu peš, ker iz svoje občine ne smeš.
Če pa že moraš v trgovino iti,
se za masko moraš skriti,
če pa še očala in kapo dodaš,
pa že soseda ne spoznaš.
Turizem ves stoji, v dolgove gredo obrtniki,
država vedno bolj se zadolžuje, podjetja zapirajo lastniki.
Kam to pelje, kam to gre, zaenkrat še nihče ne ve,
saj korona virus okupiral je že celi svet.
A bolezen še vsaka enkrat je minila
in tudi covid-19 kmalu nas bo zapustila.

Pesem o še vedno aktualni temi z naslovom Koronavirus je 
spesnila in nam jo poslala Mira Stopar iz Kranjske Gore. Mira 
je že dvajset let upokojena in pravi, da ji virus ni spremenil 
življenja, saj se poleg družine posveča tudi pisanju poezije in 
proze. Če želite, nam lahko tudi vi pošljete svoj prispevek za 
objavo na temo obdobja koronavirusa na naslov Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali po e-pošti na koti-
cek@g-glas.si. Veseli bomo vaših pisem.

Koronavirus

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 22. decembra 2020, prejme 
set za ustvarjanje za otroke, ki ga podarja RTV Slovenija, Nace 
Sušnik iz Kranja. Nagrajencu čestitamo!

Kranj – Kot načrtovano, je vlada z novim letom znova dovolila 
obratovanje žičniških naprav. Smučanje je omogočeno vsem, 
ki ob nakupu smučarske vozovnice predložijo tudi negativen 
izvid hitrega testiranja na okužbo s koronavirusom, ki ne sme 
biti starejši od 24 ur in je bil opravljen pri nas. Tako so v mi-
nulih dneh ponovno začela obratovati tudi največja gorenjska 
smučišča na Krvavcu, v Kranjski Gori in na Voglu.

Znova dovoljeno obratovanje žičnic

Kot je še povedala ravna-
teljica OŠ Antona Janše Ra-
dovljica Jelena Horvat, se si-
tuacija v našem okolju ne iz-
boljšuje, a so vseeno optimi-
stični: »Med prazniki smo 
trdo delali, da smo pripravi-
li vse za varno vrnitev v učil-
nice. Strogo se bomo držali 

vseh ukrepov za preprečeva-
nje širjenja bolezni, osredo-
točeni bomo samo na pouk, 
ki bo potekal od 8. do 13. ure. 
Takoj po pouku bodo vsi 
učenci, razen redkih izjem, 
ki potrebujejo varstvo, ker so 
starši v službi, odšli domov.«

Ravnatelj OŠ Helene Pu-
har Kranj Janez Cuderman 
je včeraj povedal, da se v šolo 
danes vrača večina od 116 
učencev. Testirala se je sla-
ba polovica zaposlenih, kar 
nekaj jih je covid-19 že pre-
bolelo. Testiranje, ki ga iz-
vaja ZD Kranj, je potekalo 
v avli Mestne občine Kranj, 
kot je to predvideno tudi za 
druge občane. »Obljubljen 
je bil protokol izvedbe hitre-
ga testiranja, ki naj bi nam 
ga pripravilo ministrstvo za 
zdravje, vendar ga ravnate-
lji nismo prejeli, zato smo 
se morali znajti vsak po svo-
je,« je opozoril Cuderman in 
dodal, da je bila časovnica za 
organizacijo vrnitve v šolske 
prostore zahtevna, skrbi ga 
tudi pomanjkanje kadra. Kot 
je pojasnil, imajo tudi njiho-
vi zaposleni otroke v vrtcih 
in prvi triadi rednih osnov-
nih šol. Vrtci in šole za prvo 
triado pa naj bi se, če bodo 
epidemiološke razmere to 
dopuščale, odprli 11. januar-
ja, je pred dnevi napovedala 
ministrica za izobraževanje 
Simona Kustec. 

V nedeljo skupaj 2671 
testiranj, pozitivnih 744

V Sloveniji je bilo v nede-
ljo opravljenih 2041 PCR-te-
stov na koronavirus in potr-
jenih 634 novih okužb. De-
lež pozitivnih je bil 31,1-od-
stoten. S hitrimi testi so op-
ravili 630 testov in potrdili 
110 novih okužb. Delež po-

zitivnih je bil 17,5-odstoten. 
Hospitaliziranih je bilo v ne-
deljo 1209 covidnih bolni-
kov, intenzivno terapijo jih 
je potrebovalo 194. Umrlo 
je 35 bolnikov, skupaj 2838.

Po podatkih NIJZ je bila 
14-dnevna incidenca obole-
lih na sto tisoč prebivalcev 
(z dne 2. januarja) v Slove-
niji 908,2, najnižjo inciden-
co ima še naprej Goriška sta-
tistična regija s 678,1, takoj 
za njo je Gorenjska s 679,4. 
V soboto denimo smo ime-
li po podatkih Covid-19 Sle-
dilnika na Gorenjskem več 
kot deset novih okužb potr-
jenih samo v Mestni občini 
Kranj (17), aktivnih okužb pa 
je bilo v tej občini 391.

Nova pošiljka cepiva

Državna sekretarka na 
ministrstvu za zdravje mag. 
Marija Magajne je na vče-
rajšnji novinarski konfe-
renci povedala, da so prvi 
dve pošiljki cepiva proti co-
vidu-19 proizvajalcev Pfizer 
in BioNTech, ki sta v Slove-
nijo prispeli pred novim le-
tom, že porabili. Včeraj je v 
Slovenijo prispela nova po-
šiljka s 16.575 odmerki, ce-
pivo je namenjeno pred-
vsem zdravstvenim delav-
cem, sodelavcem in drugim 
zaposlenim v zdravstvu. 
Glede na napovedi naj bi v 
teh dneh Evropska agencija 

za zdravila odobrila še cepi-
vo Moderne.

Vladni govorec Jelko Ka-
cin je na prvi dan novega 
leta obiskal Kliniko Golnik, 
kjer so cepili zaposlene. Za 
cepljenje se je prijavilo 307 
zaposlenih, je v petek pove-
dal direktor Klinike Golnik 
doc. dr. Aleš Rozman, ki se 
je tudi sam cepil, ter dodal, 

da naj bi jim s prvimi preje-
timi odmerki cepiva uspelo 
precepiti približno polovico 
zaposlenih, skupaj s tistimi, 
ki bodo še cepljeni, pa priča-
kuje, da bo med zaposlenimi 
na virus imunih od 70 do 75 
odstotkov. »Če bomo v tret-
ji fazi dovolj pametni in se 
vsi držali ukrepov, pričaku-
jem sproščeno poletje. Nek-
je do 1. maja, velike noči bi 
lahko s covidom-19 zaključi-
li,« je ocenil.

Prihodnji teden cepljenje 
še za eno skupino

Po napovedih Marije Ma-
gajne naj bi prihodnji teden 
začeli cepiti starejše, ki biva-
jo zunaj institucionalnega 
varstva. Prva bo na vrsti sta-
rostna skupina nad osemde-
set let, potem nad sedemde-
set in nad šestdeset let. Za 
njimi pa bolniki s kronič-
nimi boleznimi. Direktor 
Osnovnega zdravstva Go-
renjske (OZG) Jože Veter-
nik je včeraj povedal, da tre-
nutno zbirajo podatke o na-
meri za cepljenje za njiho-
ve zaposlene, koncesionarje 
ter po socialnovarstvenih za-
vodih, kjer to še ni bilo izve-
deno v celoti: »Kandidatov za 
cepljenje med zaposlenimi v 
OZG je okrog 350, skupaj z 
že cepljenimi je to približno 
štirideset odstotkov zaposle-
nih. Za ostalo populacijo, kot 

so določene prioritete mini-
strstva za zdravje, pripravlja-
mo spletni obrazec, s kate-
rim se bodo lahko prijavili za 
cepljenje. Obrazec bo prip-
ravljen v naslednjih dneh, 
javnost bomo o tem obves-
tili tudi na spletnih porta-
lih enot OZG. Za naročanje 
bo objavljena tudi telefon-
ska številka za vsako enoto 
posebej. Ta trenutek pa pro-
sim občane, naj za cepljenje 
ne kličejo izbranih osebnih 
zdravnikov.«

Hitro testiranje še 
dostopnejše

Od včeraj pa vse do prek-
lica poteka brezplačno pro-
stovoljno testiranje s hitri-
mi testi v avli Mestne občine 
Kranj vsak delovni dan od 9. 
do 13. ure z izjemo srede – ta 
dan bo testiranje v Cerkljah 
v stari lekarni (6. in 13. janu-
arja od 9. do 13. ure). Danes 
od 10. do 14. ure je testiranje 
občane v avli Športne dvora-
ne Podmežakla na Jeseni-
cah, jutri od 10. do 14. ure pa 
v Dvorani Vitranc v Kranjski 
Gori.

V Škofji Loki so testirali 
včeraj, o dodatnih terminih 
bodo še sporočili. Testirajo 
tudi pred ZD Tržič v mod-
rem zabojniku, predvidoma 
od ponedeljka do petka med 
13. in 17. uro. Od ponedeljka 
do petka med 9. in 15. uro te-
stiranje poteka v preddverju 
Kulturnega doma Medvode. 
Prav tako ga izvajajo v Domu 
kulture Kamnik danes od 8. 
do 14. ure, jutri od od 8. do 
12. ure in od 13. do 18. ure, v 
četrtek od 12. do 18. ure, v pe-
tek od 8. do 14. ure. 

Ta teden testirajo tudi 
pred vhodom v urgenco ZD 
Radovljica po sistemu »dri-
ve in« in v ambulanti Kropa, 
smo izvedeli tik pred zak-
ljučkom časopisne redakci-
je. Razpored je objavljen na 
spletni strani ZD Radovljica.

Naročanje na hitro testira-
nje ni potrebno, s seboj pa je 
treba imeti zdravstveno kar-
tico in osebno izkaznico. 

Vladni ukrepi

Vlada je podaljšala ukre-
pe začasne omejitve gibanja 
in zbiranja. Na petih mejnih 
prehodih je možno testira-
nje s hitrimi testi. Od včeraj 
lahko v fitnesih in telovadni-
cah ter bazenih vadi več po-
sameznikov, četudi niso čla-
ni istega gospodinjstva, ven-
dar morajo imeti pet metrov 
medsebojne razdalje in na 
voljo najmanj petdeset kva-
dratnih metrov na osebo v 
posameznem prostoru (v 
manjšem prostoru pa lahko 
vadi največ ena oseba). 

Nekateri otroci in učitelji 
so že v šoli

Vladni govorec Jelko Kacin je na prvi dan novega leta obiskal Kliniko Golnik, kjer so cepili 
zaposlene. Včeraj zjutraj so imeli tam 55 covidnih bolnikov na navadnih covidnih oddelkih 
(pet postelj je bilo še na voljo) in osem bolnikov v intenzivni negi (štiri postelje so bile še na 
voljo najtežjim covidnim bolnikom).
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Za posameznike načelo-
ma velja, da možnost 
izrednih dogodkov pod-

cenjujemo. Tako kot si pred 
dobrim letom nismo mogli za-
mišljati življenja, ki je zaradi 
epidemije v letu 2020 postalo 
vsakdanjost, verjetno danes ne 
razmišljamo o tem, da bi lahko 
zaradi potresa ostali brez stre-
he nad glavo. Čeprav dogod-
kov, kot so epidemije in potresi, 
ne znamo natančno napove-
dati, pa moramo kot družba 
z njimi računati in se nanje 
pripraviti. Večina Slovencev se 
še spominja zadnjih potresov v 
Posočju, če pa pobrskamo ne-
koliko globlje po zgodovinskih 
virih, pa se velja spomniti vsaj 
še potresa in njegovih posledic 
leta 1895 v Ljubljani pa nekaj 
let prej v Škofji Loki. 

Pravkar minulo leto bo v 
zgodovino zagotovo zapisa-
no kot eno izmed prelomnih. 
Življenje je na vseh področjih 
krojila epidemija covida-19, 
kot da to ni dovolj, pa sta so-
sednjo Hrvaško spomladi in 
tik pred novim letom stresla 
rušilna potresa, ki sta terjala 
veliko gmotno škodo – in kar 
je najhuje: tudi smrtne žrtve. 
Ker tudi Slovenija leži na 
potresno aktivnem območju, 
se ob tem porajajo logična 
vprašanja, kakšno škodo bi 
ob takšnem potresu utrpela 
slovenska mesta in stavbe in 
kako so na takšne pojave prip-
ravljene naše pristojne službe. 

V Sloveniji imamo sprejet 
načrt ukrepanja v primeru 
močnejšega potresa. Prav v 

minulem letu pa bi morali v 
okviru projekta #Siquake2020 
organizirati obsežno, štiri- do 
petdnevno vajo, v kateri naj 
bi sodelovali vsi ključni členi 
za obvladovanje takšnih do-
godkov, od državnih organov, 
pripadnikov Civilne zaščite, 
policije in vojske, do gasilcev, 
reševalnih služb, kinologov 
in predstavnikov humanitar-
nih organizacij. Skupaj okoli 
osemsto udeležencev, tudi iz 
tujine. Žal je vajo, s katero naj 
bi povečali pripravljenost in 
odzivnost celotnega sistema 
zaščite, reševanja in pomoči v 
primeru močnejšega potresa, 
odnesel oziroma prestavil na 
kasnejši datum drug nepred-
vidljiv dogodek – epidemija 
covida-19.

Če kaj, nas je minulo leto na-
učilo, da moramo biti priprav-
ljeni na vse. Znanost je našla 
odgovor na epidemijo, dokaz 
za to je v učinkovitem cepivu, 
in zagotovo se bo na podlagi te 
izkušnje v prihodnje lahko še 
hitreje odzvala na morebitne 
nevarnosti. A tudi v primeru 
potresov znanost pozna odgo-
vor v potresno varni gradnji, 
ki lahko v veliki meri prepreči 
najbolj črn scenarij. Z ustre-
zno gradnjo in rednim vzdrže-
vanjem stavb lahko tudi sami 
zmanjšamo tveganje za škodo, 
ki lahko nastane v takšnih pri-
merih, kar pa je v veliki meri 
povezano s finančnim vlož-
kom. Tako je žal potresna var-
nost doma v veliki meri odvi-
sna tudi od gmotnega položaja 
njegovih stanovalcev.

Pričakovati nepričakovano

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Kranj – Potres, ki je pred no-
vim letom stresel območje 
Petrinje na Hrvaškem, je po 
zdaj znanih podatkih zah-
teval sedem življenj in pre-
cejšnjo gmotno škodo. Naj-
močnejši sunek je imel ma-
gnitudo 6,2, sledilo je več 
popotresnih sunkov, tla pa 
se po besedah strokovnjakov 
še več mesecev ne bodo pov-
sem umirila.

Tudi Slovenija leži na 
potresno dejavnem obmo-
čju in seizmološke naprave 
tudi pri nas vsak dan zazna-
vajo tresenje tal. V zadnjih 
desetih dneh decembra so 
po podatkih Agencije RS 
za okolje naprave manj-
še potrese zabeležile deni-
mo tudi na območju Vodic, 
Zgornjega Jezerskega in 
Škofje Loke. Nobeden sicer 
po moči ni presegel magni-
tude 1, a še ne tako davna 
zgodovina nas opominja, 
da do podobnega potresa 
kot na Hrvaškem lahko pri-
de tudi pri nas. Po podatkih 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje se je potres, ki pusti 
močne poškodbe na zgrad-
bah, v zadnjih treh stolet-
jih pojavil enkrat do štiri-
krat na sto let. V zadnjih 
desetletjih je bilo prizori-
šče močnejših potresov pri 
nas Posočje. Tla so se tam 
tresla leta 2004, leta 1998, 
močna sunka pa so izmeri-
li tudi maja in septembra 
1976.

Od 16. stoletja je bilo pri 
nas zabeleženih več kot pet-
deset potresov z intenziteto 
vsaj VII po evropski potresni 

lestvici. Če bi se takšen po-
tres zgodil v osrednji Slove-
niji, bi bilo lahko po scena-
riju, predvidenem v projek-
tu #Siquake2020, šeststo ti-
soč ljudi izpostavljenih po-
sledicam, več kot šestde-
set tisoč ljudi bi ostalo brez 
strehe nad glavo, več kot sto 
stavb bi bilo porušenih in še 
več kot pet tisoč potrebnih 
temeljite obnove.

V okviru projekta je bila 
načrtovana tudi obsežna 
vaja v primeru potresa z in-
tenziteto VII ali VIII (zmer-
ne do močne poškodbe na 
zgradbah), a je bila zaradi 
epidemije covida-19 večkrat 
prestavljena oziroma so iz-
peljali le teoretični del, zato 
bo izvedena predvidoma v 
letošnji jeseni. Podobni vaji 
za primer potresa sta sicer 

pri nas potekali v letih 2004 
in 2012. 

Potresne aktivnosti ni mo-
goče napovedati, zato pa se 
lahko nanjo pripravimo. 
Uprava za zaščito in reševa-
nje je ob zadnjem potresu 
v Petrinji izdala priporočila 
in navodila, kako lahko po-
samezniki ravnajo v prime-
ru potresa. V prvi vrsti je tre-
ba poskrbeti za potresno var-
nost stavb. Najboljšo zaščito 
omogočajo stavbe, ki so gra-
jene po načelih potresno od-
porne gradnje. Praviloma so 
varnejše stavbe zgrajene po 
letu 1965, ko so se tudi pri 
nas začela uveljavljati nače-
la potresno varne gradnje, v 
zadnjih letih pa se je s spre-
jemom evropskih standar-
dov za potresno odporno 
gradnjo stanje še izboljšalo. 

A tudi v stavbah starej-
šega letnika lahko k potre-
sni varnosti veliko prispeva-
mo sami z rednim vzdrže-
vanjem, odpravo morebi-
tnih razpok v stenah in stro-
pu in predvsem s tem, da z 
deli ne zmanjšujemo njene 
potresne odpornosti. Na vo-
ljo je tudi spletna aplikacija 
Potrog, s katero lahko upo-
rabniki s pomočjo vprašal-
nika ocenijo, kako potresno 
varna je njihova stavba.

Na Upravi za zaščito in re-
ševanje opozarjajo tudi, da 
velja v stavbah določiti var-
na mesta, ki so pod miza-
mi ter denimo pod podbo-
ji vrat, če so vrata v nosilni 
steni, in pritrditi omare in 
druge predmete, ki bi nas v 
primeru potresa lahko po-
škodovali.

Potres je možen tudi pri nas
Zadnji potres z rušilno močjo na Hrvaškem je tudi pri nas izzval vprašanja o tem, kako smo 
pripravljeni na takšen scenarij.

Kakšno škodo bi ob potresu utrpela slovenska mesta? / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – S Pošte Slovenije so 
sporočili, da leto 2021 pri-
naša vrsto zahtevnih carin-
skih in davčnih sprememb, 
povezanih z uvozom poši-
ljk z blagom v območje 
Evropske unije (EU). Za-
ostrujejo se tudi pravila po-
šiljanja pošiljk z blagom 
pod okriljem Svetovne po-
štne zveze, ki s 1. januar-
jem 2021 za vse pošiljke z 
blagom uvaja obvezen ele-
ktronski zajem vseh podat-
kov pred ali najpozneje ob 
sprejemu pošiljk v prenos 
ter izmenjavo podatkov 
med poštnimi operaterji.

Zaradi zahteve Svetovne 
poštne zveze bodo mora-
le biti pošiljke, ki vsebuje-
jo blago in bodo namenje-
ne zunaj območja EU, od 1. 
januarja dalje opremljene z 
obrazcem eCN23 (Carinska 
izjava v elektronski obliki), 
ki vsebuje podrobnejši opis 
vsebine pošiljke. Na Pošti 
Slovenije pa napovedujejo, 
da bodo tudi za pošiljke, ki 
so namenjene na območje 
EU, uporabljali ta obrazec, a 
z omejenim naborom obve-
znih podatkov. 

Urejanje opreme med-
narodnih pošiljk z bla-
gom so za uporabnike ure-
dili prek spletnega portala 

UVOZ-IZVOZ, dostopne-
ga na naslovu https://uvo-
z-izvoz.posta.si/sl/export. 
Ta pošiljatelju omogoča, da 
z vnosom podatkov o po-
šiljki sam oblikuje obra-
zec eCN23, ki ga lahko na-
tisne sam ali pa izbere, da 
mu obrazec natisnejo na po-
štnem okencu (za kar pot-
rebuje zgolj »potrditveno 
kodo«, ki jo pridobi skupaj z 
obrazcem CN23 in jo predlo-
ži ob oddaji pošiljke).

Zaradi omenjenih novosti 
so na Pošti Slovenije spre-
menili splošne pogoje iz-
vajanja poštnih storitev. Bi-
stvene spremembe se nana-
šajo na delitev pošiljk glede 

na vsebino, ki se v pošiljkah 
pošilja. »Blago bodo lahko 
uporabniki tako kot do se-
daj pošiljali v paketnih po-
šiljkah, pošiljkah Hitre po-
šte ter poslovnem vredno-
stnem pismu, medtem ko so 
pisemske storitve po novem 
razdeljene na dve skupini, in 
sicer na pošiljke, ki vsebuje-
jo dokumente in korespon-
denco, ter na pošiljke, ki vse-
bujejo blago, kar je še poseb-
nega pomena pri pošiljanju 
blaga v tujino,« so pojasnili.

Delitev vseh pisemskih 
storitev po vsebini bo upo-
rabnikom omogočala lažjo 
izbiro storitve, so še dodali 
na Pošti Slovenije.

Pošta napoveduje nova pravila 
Pošta Slovenije bo s 1. januarjem pisemske pošiljke delila na pošiljke z dokumenti in korespondenco ter 
na pošiljke, ki vsebujejo blago. Za mednarodne pošiljke z blagom bo obvezen obrazec eCN23. 
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Kranj – Pri blažitvi posle-
dic nedavnega rušilnega 
potresa, ki je močno priza-
del osrednjo Hrvaško, po-
magajo tudi številni Gore-
njci. Eno obsežnejših akcij 
zbiranja materialne pomo-
či izvaja podjetje ProAdvi-
sers iz Vrbe v sodelovanju s 
PGD Radovljica in PGD Bo-
hinjska Bistrica. Kot je po-
jasnil direktor podjetja Mar-
tin Arzenšek, so na spregle-
dana prizadeta območja od-
peljali že za 35 kombijev in 
osem tovornjakov pomoči – 
od hrane, higienskih pripo-
močkov, orodja, grelne teh-
nike, svetil do hrane za živa-
li ... Pomoč so zbirali v pro-
storih Obrtne zbornice (OZ) 
Radovljica, v Vrbi ter po tere-
nu, dostavili so jim tudi po-
moč, zbrano po drugih kra-
jih, npr. v Bohinju, kjer so v 
kratkem času zbrali tri tran-
sportne palete pomoči. Kli-
ce s terena še vedno preje-
majo, prav tako je ta teden 
do petka pomoč še možno 
oddati v OZ Radovljica (med 
10. in 16. uro).

Pomoč še vedno zbirata 
tudi Rdeči križ in turistič-
no društvo (TD) iz Bašlja 
pri Preddvoru. Na prizadeta 
območja jo dostavljajo preko 
združenja hrvaških društev 
v Sloveniji. Z odzivom da-
rovalcev so v zelo zadovolj-
ni. Pomoč je možno odda-
ti še danes med 9. in 10. ter 
16. in 17. uro v Brunarici TD 
Bašelj ter jutri med 9. in 10. 
uro. Zbirajo hrano, pijačo, 
kozmetiko, pripomočke za 
osebno higieno in za ogre-
vanje. Dobrodošli so tudi 
kuhalniki, baterije, svetilke, 
ponjave, polivinil in podalj-
ški za elektriko.

Nekaj uspešnih akcij so 
izpeljali tudi posamezniki. 
»Iz Petrinje prihaja skoraj 
vsa bližnja družina po ma-
mini strani. Na ta kraj sem 
tudi čustveno navezan, saj 
sem tja hodil že kot otrok,« 
je povedal Denis Pejić iz 
Železnikov. V sodelovanju 
s prijateljem, ki ima kom-
bi, je na Facebooku povabil 
k darovanju pomoči. V šti-
rih urah je bil kombi poln 
hrane, oblačil in higienskih 
pripomočkov. Dva dneva po 

potresu, ko sta pomoč odpe-
ljala v Petrinjo, predvsem 
družinam z veliko otroki, 
je bilo tam še vojno stanje, 
ljudje pa prestrašeni in obu-
pani, je pojasnil Pejić. Ško-
fjeločan Veselko Despot pa 
ima na prizadetem obmo-
čju bratranca, njihova hiša 
je k sreči ostala cela. Po po-
zivu, ki ga je objavil na Face-
booku, je z materialno po-
močjo zelo hitro napolnil 
dva kombija, da je šla v pra-
ve roke, pa se je predhodno 
povezal s tamkajšnjimi pro-
stovoljci. Akcijo je izpeljal 
tudi Jeseničan Drago Čara-
pić skupaj s prijatelji, pove-
zali pa so se z društvom Hr-
vatski dom iz Ljubljane. Po-
tekala je na zadnji dan lan-
skega leta pred eno od tr-
govin na Jesenicah, kjer so 
zbrali kar tri kombije po-
moči.

Nuša Stanić z Bleda pa je 
zbrala kar sedem ton hrane 
za konje, krave in pujse ter 
tudi za pse in mačke. »Izven 
mest v tem delu Hrvaške 
živi veliko malih kmetov, 
ki jim je potres uničil hleve 
in pod ruševinami je ostala 

tudi hrana za živali,« je poja-
snila 25-letnica, ki ima tudi 
sama konja. V sredo zve-
čer je na Facebooku objavi-
la prošnjo za pomoč in v če-
trtek dopoldne že napolnila 
tovornjak, ki so ga odstopi-
li pri Prevozih Jerman, kjer 
dela njen fant Aleš Kopač, ki 
je za volan sedel tudi v tem 
primeru. Javljali so se daro-
valci iz vse Slovenije, krmo 
pa so prevzemali predvsem 
na Gorenjskem, Primor-
skem in v Ljubljani z okoli-
co ter jo 1. januarja odpelja-
li v Glino in Majske Poljane.

Humanitarne organiza-
cije pa še naprej zbirajo fi-
nančno pomoč. Slovenska 
karitas je do včeraj zbra-
la skoraj 145 tisoč evrov po-
moči, od tega je 110.400 
evrov že nakazala Hrvaški 
karitas za nujno pomoč naj-
bolj prizadetim gospodinj-
stvom v Petrinji in še pose-
bej v krajih v okolici. Daro-
vati je možno s SMS-sporo-
čili KARITAS5 na 1919 (pet 
evrov) in nakazili na transak-
cijski račun Slovenske kari-
tas SI56 0214 0001 5556 761 
(namen: Potres Petrinja, 

sklic: 00 627), včeraj pa so 
v trgovinah Mercator spro-
žili še akcijo zbiranja hrane 
in higienskih pripomočkov. 
Rdeči križ Slovenije (RKS) 
je za popotresno pomoč na 
račun Rdečega križa Hrva-
ške že nakazal 63.500 evrov. 
Prispevke še vedno zbirajo 
na transakcijskem računu 
RKS SI56 0310-0111-1122-
296 (namen: Potres Hrva-
ška, sklic: SI00-96885) ter 

preko SMS-sporočil na 1919 
z besedo SKUPAJ (en evro) 
ali SKUPAJ5 (pet evrov). 
Unicef Slovenija pa zbira 
sredstva za pomoč druži-
nam in otrokom, in sicer na 
transakcijskem računu SI56 
0201 3025 9875 526 (namen 
Potres Hrvaška, sklic SI00 
41111), darovati pa je mož-
no tudi s SMS-sporočilom 
UNICEF5 na številko 1919 
(pet evrov).

Solidarni tudi Gorenjci
Humanitarne organizacije nadaljujejo zbiranje pomoči prizadetim v potresu na Hrvaškem, več akcij pa 
so sprožila tudi različna gorenjska društva in posamezniki.

Nuša Stanić z Bleda je zbrala sedem ton hrane za živali, v 
Glino in Majske Poljane pa jo je odpeljala skupaj s fantom 
Alešem Kopačem. / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič, 
Marjana Ahačič

Kranj, Jesenice – Na prvi dan 
novega leta so imeli v Bolni-
šnici za ginekologijo in po-
rodništvo (BGP) Kranj pet 
porodov. Prva se je ob 7.32 
rodila deklica Manca, težka 
3205 gramov. Mamico Tino 
Bergant in novorojenko so v 
presrečnem trenutku foto-
grafirali še v porodnem blo-
ku. Družina je doma pri Sv. 
Barbari nad Škofjo Loko.

»V letu 2020 smo imeli v 
BGP Kranj 1556 porodov, 66 
več kot v letu 2019. Rodilo 
se je 1570 otrok; 801 dečkov 
in 769 deklic, od tega 14 pa-
rov dvojčkov. »Na silvestrski 
dan pa smo imeli štiri poro-
de, zadnja se je ob 23.39 ro-
dila deklica. Ob koncu leta 
smo imeli tudi en covidni 
porod, ki je potekal brez te-
žav,« je povedala Špela Po-
žun, pomočnica direktor-
ja za področje zdravstvene 
nege v BGP Kranj, in doda-
la: »K nam prihajajo rojevat 
iz celotne Gorenjske, veli-
ko jih je iz Ljubljane in nje-
ne okolice ter tudi iz drugih 
koncev Slovenije. Nosečni-
ce se pozanimajo, kako je v 
določenih porodnišnicah, 

in jim razdalja ne predsta-
vlja več ovire. Imamo dobra 
priporočila, kot majhna bol-
nišnica imamo pristen pri-
stop, odnos, veliko pripomo-
re dostopnost in raznolikost 
lajšanja porodne bolečine, 
porodni apartmaji so lepo 
opremljeni, partner je lah-
ko prisoten pri porodu. Po-
hvalijo tudi bolnišnično ku-
hinjo.«

Pripravljajo in svetujejo

Že od začetka prvega vala 
epidemije covida-19 v BGP 
Kranj uspešno izvajajo tudi 
video posvete za nosečni-
ce in mamice po porodu in 
bodo to nadaljevali. Dieteti-
čarka tako svetuje glede pre-
hrane v nosečnosti in po po-
rodu, medicinska sestra raz-
loži vse, kar morate vedeti o 
dojenju. Diplomirana ba-
bica odgovarja na vpraša-
nja glede priprave na porod 
in obravnave poroda. Pred-
videni datumi posvetov so 
objavljeni na Facebooku in 
spletni strani BGP Kranj z 
gesli do povezave. Zdravnik 
anesteziolog pa bo na video 
posvetu odgovarjal na vpra-
šanja glede lajšanja porod-
ne bolečine vsako sredo ob 
13. uri.

Na Jesenicah so morali v 
petek na prva novorojenčka 

v letošnjem letu počakati 
do večera. »V porodnišnici 
je med prazniki tako kot na 
čisto navaden dan. Porodni-
ci, ki pride k nam, se z vese-
ljem posvetimo, kratka ob-
dobja, ko so vrata porodnih 
sob zaprta, pa izkoristimo za 
odmor in razna opravila, za 
katera sicer zmanjka časa,« 
so letošnji praznični čas opi-
sali na ginekološko-porod-
niškem oddelku Splošne 
bolnišnice Jesenice (SBJ), 
kjer je bilo letos vse čas pra-
znikov živahno.

Na zadnji dan Azra, nato 
Leon in Mila

Na zadnji dan starega leta 
sta se tako na Jesenicah rodi-
li dve deklici, zadnja ob pol 
osmih zvečer Azra, drugoro-
jenka Mirele in Aldina Gali-
jaševića z Jesenic. Tudi 1. ja-
nuarja so dva poroda. Prvi 
jih je proti večeru, malo pred 
šesto, razveselil deček Leon, 
drugorojenec Nike Novak 
in Mateja Bajca iz Trzina. 
Kmalu za njim se je rodila 
tudi prva deklica. Mila je raz-
veselila mamico Rebeko De-
belak in očka Jaka Urevca. Je 
njun prvi otrok, doma pa so 
na Bledu.

Na Jesenicah se je lani ro-
dilo 733 otrok, 367 dečkov in 
366 deklic, sedemkrat so se 

razveselili dvojčkov. Zabe-
ležili so 726 porodov, kar 
je 19 manj kot leto poprej. 
Sestra Dolores Jan je tudi 
lani pridno beležila statisti-
ko rojstev in najpogostejših 
imen za dečke in deklice: v 
letu 2020 je bilo najpogo-
stejše ime za deklico Hana 
(12), za dečka pa Jakob (11).

Sicer pa je tudi v lan-
skem letu jeseniška porod-
nišnica veljala za eno bolj 

priljubljenih; ne le na Zgor-
njem Gorenjskem, mamice 
so prihajale tudi od drugod. 
Kot so povedali v SBJ, je bilo 
iz Gorenjske sedemdeset 
odstotkov mamic, ki so ro-
dile pri njih, kar četrtina pa 
iz Ljubljane in okolice. Med 
drugimi regijami prevladu-
jeta Goriška in okolica Ce-
lja, so pa imeli tudi mamici 
iz tujine: ena je prišla iz Av-
strije, druga pa iz Škotske.

Prva sta bila Manca in Leon
31. stran

Na Jesenicah so se 1. januarja najprej razveselili dečka: 
nekaj minut pred šesto zvečer se je rodil Leon, na 
fotografiji z mamico Niko Novak in očkom Matejem 
Bajcem, doma so v Trzinu. / Foto: Splošna bolnišnica Jesenice

Bled – Konec preteklega 
leta je izšla nova številka 
brezplačnega časopisa Tri-
glavskega narodnega parka 
(TNP) Svet pod Triglavom, 
ki je namenjen prebivalcem, 
obiskovalcem, ljubiteljem in 
podpornikom parka. Tokrat-
na številka 27 prinaša vsebi-
ne o naravi, kulturi in aktiv-
nostih javnega zavoda TNP 
ter zanimivosti z območja 
narodnega parka. V njej je 
mogoče najti prispevke o te-
lemetričnih raziskavah div-
jega petelina, mirnih obmo-
čjih, aktivnostih na Dvojnem 
jezeru, doselitvi risov, stanju 
izvirov, bohinjskem stavb-
nem tipu, tipologiji bohinj-
skih planin, suhomontažni 
gradnji, umirjanju prometa, 
dobrih praksah na področju 
blaženja podnebnih spre-
memb in prilagajanja nanje 
ter čezmejnem sodelova-
nju Triglavskega narodnega 
parka in Naravnega parka 
Julijsko predgorje, je poja-
snila Tina Markun iz javnega 
zavoda TNP. Časopis je mo-
goče dobiti na informacijskih 
mestih TNP in na spletni 
strani javnega zavoda TNP, 
gospodinjstva v TNP pa ga 
prejmejo po pošti.

Nova številka Sveta 
pod Triglavom
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Marija Volčjak

Letos vas žal ne moremo 
povabiti v naše poslovne 
prostore in vam ob plačilu 
letne naročnine na časopis 
Gorenjski glas izročiti dari
la ter poklepetati ob kavici. 
Dobro staro navado je odpra
vila epidemija; upajmo, da 
bo cepljenje zaleglo in da se 
spet srečamo prihodnje leto.

Darila bomo poslali 
po pošti

Vse več vas je, ki plačujete 
letno naročnino, saj se to res
nično splača, prihranite na
mreč kar 25 odstotkov oziro
ma Gorenjski glas tri mese
ce prejemate zastonj. V ban
kah dandanes tako ali tako ni 
več obresti, zato s plačilom na 
začetku leta ne izgubite niče
sar, nam pa pomagate lažje 
prebroditi poslovno leto, saj 
je na začetku leta manj ogla
sov, letos jih bo zaradi epide
mije še manj kot običajno.

Veliko vas je doslej priha
jalo plačevat letno naročni
no k našemu okencu in naj
bolj tradicionalno darilo je 
bil dežnik. Letos dežnikov 
ne bo, saj jih ne moremo po
šiljati po pošti. Izbrali smo 
nekaj praktičnih izdelkov. 
Naj darilo ostane skrivnost, 
kot se zanj spodobi. Naj po
vemo le, da smo dodali kavo, 
da si jo boste skuhali sami in 
boste v mislih z nami. 

V prihodnjih dneh bo ste 
dobili položnice, po preje
mu plačila letne naročni
ne vam bodo iz tiskarne po 
pošti poslali darilo. Pričaku
jemo, da jih bodo odposlali 
dvakrat mesečno, vse bo se
veda odvisno od tega, kako 
hitro bo večina plačala letno 
naročnino.

V poslovnih prostorih 
le tehniki

Morda se sprašujete, zakaj 
smo pošiljanje daril zaupali 

zunanjemu izvajalcu. Še 
vedno namreč skoraj vsi de
lamo od doma, tako se nam 
je v preteklih desetih mese
cih uspelo izogniti okužbam 
s koronavirusom, ki postaja 
vse bolj nalezljiv. V poslov
nih prostorih delajo le so
delavci in sodelavke tehni
ke in naročniške službe, ki 
se oglašajo na vaše telefon
ske klice. 

Zaradi zaščite tehnikov 
so vrata za obiskovalce za
prta, kajti če bi se okužili, bi 
to ogrozilo izid Gorenjske
ga glasa in številnih prilog. 
Tega pa si seveda ne more
mo privoščiti. Veseli smo, 
da lahko delamo, čeprav od 
doma, saj se zavedamo, da 
bi bil brez tega hitro ogro
žen obstoj našega podjetja.

Za plačilo položnice vam 
je sicer na voljo receptorka 
ob vhodu v poslovno hišo na 
Nazorjevi ulici 1 v Kranju, ki 
dela tudi za Gorenjski glas. 
Če boste prišli s položnico, 
lahko pri njej plačate naro
čnino. Toda darilo boste 
prav tako dobili po pošti, saj 
jih bodo pošiljali le iz tiskar
ne. Ne želimo namreč, da bi 
pri vhodu nastajala gneča in 
bi vas drugi v poslovni hiši 
zaradi nevarnosti okužbe 
gledali postrani. 

Cena časopisa ostaja 
enaka

Leto 2020 je bilo poslov
no težko, saj je zaradi epi
demije marca »strmoglavi
lo« oglaševanje, predvsem 
v Gorenjskem glasu, v prilo
gah je bil padec manjši. Za
prti so bili lokali, prepoveda
ne prireditve, dogodkov je 
bilo veliko manj kot običajno 
in naši novinarji so bili manj 
na terenu, delali so s pomoč
jo elektronskih poti.

Obseg petkove številke ča
sopisa smo zato zmanjšali in 
vsebino enakomerno razpo
rediti na torkovo in petkovo 
izdajo. Ker ni bilo oglasov in 

ker je bilo dogodkov bistve
no manj, pri vsebini časopi
sa niste bili prikrajšani. Po 
poletnih počitnicah smo se 
septembra vrnili na stari ob
seg časopisa, toda ne za dol
go, saj je bila oktobra spet 
razglašena epidemija.

Lani smo s pomočjo 
manjšega obsega časopi
sa uspeli pokriti sorazmer
no višje stroške pošte in ti
ska, zato cene časopisa nis
mo povišali. Tudi letos osta
jamo pri stari ceni, ki znaša 
1,85 evra na številko, kar ve
lja že od 1. julija 2016, torej 
že skoraj pet let. Upamo, da 
se gospodarske razmere po 
zdrav stveni krizi ne bodo po
membno poslabšale. 

Tudi popusti ostajajo 
enaki

V veljavi ostajajo tudi vsi 
popusti, ki seveda veljajo za 
posameznike oziroma za 
fizične osebe, medtem ko 
pravne osebe plačujejo pol
no ceno. Pri letni naročni
ni je popust 25odstoten, pri 
polletni 20odstoten in pri 
rednem plačevanju meseč
ne naročnine 10odstoten.

Prihranek pri letni naro
čnini znaša 48,10 evra, pri 
polletni naročnini za obe 
polletji znaša 38,48 evra, pri 
rednem plačevanju meseč
ne naročnine je prihranek 
odvisen od števila izidov me
sečno. Natančne izračune si 
lahko ogledate v tabeli.

Dostava časopisa

Zaradi epidemije nam je 
Pošta že drugič ukinila jutra
njo dostavo časopisa. Tudi si
cer so z jutranjo dostavo teža
ve, saj imajo poštarji vse več 
dela s paketi. Zato se že dogo
varjamo s podjetjem Izberi iz 
Ljubljane, ki skrbi za dostavo 
dnevnih časopisov. Upamo, 
da bomo v naslednjih mese
cih razrešili problem jutranje 
dostave časopisa.

Prav nič nam pri tem ne 
ne gre na roko splošno upa
danje tiskanih naklad, pred
vsem dnevnikov, ki so naj
bolj na udaru spletnih me
dijev. K sreči to za Gorenj
ski glas ne velja, saj se v lan
skem letu število naročni
kov ni bistveno zmanjšalo, 
kar pomeni, da ste nam os
tali zvesti tudi v teh težkih 
časih in da skupaj premagu
jemo epidemijo.

Zato lahko rečemo, da je 
Gorenjski glas še vedno naj
bolj bran regionalni časopis 
v Sloveniji, saj je raziskava v 
letu 2019 (lani ni bila izve
dena) pokazala, da ima kar 
65.600 bralcev.

 

Karavanke bodo 
izhajale naprej

Lani smo napovedali izda
janje revije Premoženje, na
menjene financam, bančniš
tvu, podjetništvu, nepremič
ninam, avtomobilizmu. Za
radi epidemije smo načrt 
preložili na boljše čase.

Zelo dobro je bil sprejet ča
sopis Karavanke, ki izhaja 
v okviru čezmejnega evrop
skega projekta SmartTourist, 
projektna partnerja sta Mo
horjeva družba in podjetje xa
moom iz Celovca. Namenjen 
je literarni dediščini Kara
vank in na obeh straneh meje 
je bil časopis zelo do bro spre
jet, tudi številka, ki je izšla v 
nemščini in je bila v bis tveno 
večji nakladi priložena časo
pisu Kleine Zeitung.

V okviru čezmejnega 
projekta bodo v letošnjem 
prvem polletju izšle še tri 
številke Karavank, dve v slo
venščini in ena v nemščini. 
S pomočjo Mohorjeve druž
be smo že našli možnost, 
da bodo Karavanke izhaja
le naprej in povezovale slo
venske bralce na obeh stra
neh meje. Vsebinsko bomo 
časopis lahko razširili, saj ga 
ne bo več omejevala vsebina 
čezmejnega projekta. 

Gorenjski glas v letu 2021
V letu 2021 bodo izšle 104 številke časopisa Gorenjski glas. Vsem, ki boste plačali letno naročnino, 
bomo darilo poslali po pošti, izbrali smo nekaj praktičnih izdelkov.

Izračun naročnin
Izvod Gorenjskega glasa stane 1,85 evra, v letu 
2021 bodo izšle 104 številke časopisa, v prvem 
polletju 51 številk in v drugem polletju 53 številk; 
mesečno osem ali devet številk časopisa.

	  LETNA naročnina
 104 številke × 1,85 EUR    192,40 EUR
 25 % popusta       – 48,10 EUR

         za plačilo 144,30 EUR

	LETNA naročnina – samo petki
 52 številk × 1,85 EUR       96,20 EUR
 25 % popusta         – 24,05 EUR

  za plačilo 72,15 EUR

	POLLETNA naročnina – 1. polletje
 51 številk × 1,85 EUR 94,35 EUR
 20 % popusta – 18,87 EUR

  za plačilo 75,48 EUR

	POLLETNA naročnina – 2. polletje
 53 številk × 1,85 EUR 98,05 EUR
 20 % popusta – 19,61 EUR

  za plačilo 78,44 EUR

	POLLETNA naročnina – samo petki – 1. polletje
 25 številk × 1,85 EUR 46,25 EUR
 20 % popusta – 9,25 EUR

  za plačilo 37,00 EUR

		POLLETNA naročnina – samo petki – 2. polletje
 27 številk × 1,85 EUR 49,95 EUR
 20 % popusta – 9,99 EUR

   za plačilo 39,96 EUR 

		MESEČNA  naročnina (8 številk) – 
 januar,  februar, maj, september
 8 številk × 1,85 EUR 14,80 EUR
 10 % popusta – 1,48 EUR

  za plačilo 13,32 EUR

		MESEČNA  naročnina (9 številk) – 
 marec, april, junij, julij, avgust, oktober, 
 november, december
 9 številk × 1,85 EUR 16,65 EUR
 10 % popusta – 1,66 EUR

  za plačilo 14,99 EUR

Jože Košnjek

Kranj – Zgodovina pripove
duje, da so kristjani božič 
kot praznik Kristusovega 
rojstva že od 4. stoletja nap
rej praznovali 25. decem
bra. Tako je bilo določeno 
tudi v julijanskem koledar
ju, ki ga je leta 46 pred na
šim štetjem uzakonil rim
ski cesar Gaj Julius Cezar. 
Leta 1582 pa je papež Gre
gor XIII., ki je vladal v letih 

1572–1588, uzakonil tako 
imenovani gregorijanski 
koledar, ki je določal dru
gačno štetje dni in so ga 
sprejeli v deželah pod ne
posredno papeževo obla
stjo oziroma s prevladujočo 
rimskokatoliško vero. Kot 
edinega veljavnega so ga že 
leta 1584 sprejeli v avstrij
skem cesarstvu, nekaj kas
neje pa tudi protestanti.

Večina pravoslavne
ga sveta je ostala zvesta 

julijanskemu koledarju, ki 
šteje dneve in tudi prestopna 
leta nekoliko drugače od gre
gorijanskega in je praznova
nje božiča določeno 13 dni 
kasneje – 7. januarja. V četr
tek bo tako praznovalo božič 
nad 200 milijonov vernikov 
v ruski, srbski, makedon
ski, beloruski, ukrajinski in 
gruzijski pravoslavni cerkvi 
ter v jeruzalemski, antiohij
ski in carigrajski patriarhiji. 
Praznovali ga bodo tudi na 

Gorenjskem živeči verniki 
Srbske pravoslavne cerkve, 
ki so del druge najštevilnejše 
verske skupnosti v Sloveniji 
z nad 50.000 verniki, in ne
koliko manj številni verni
ki Makedonske pravoslavne 
cerkve »Sveti Kliment Oh
ridski«. Na večer pred boži
čem se bo tudi končal šestte
denski post. Zaradi omejitve 
gibanja in prepovedi zdru
ževanja letos ne bo tradicio
nalnih prazničnih večernih 

verskih obredov v cerkvah 
na Pungertu in v Roženven
ski cerkvi v Kranju, ki ju v 
duhu ekumenskega sode
lovanja s katoličani upora
bljata srbska in makedon
ska pravoslavna cerkev. Pra
znovanje bo tako ob hrasto
vih »badnjih drevesih« in ob 
praznično obloženih mizah, 
na katerih ne bo manjkalo 
tradicionalne pogače »čes
nice« z novčičem, potekalo 
v družinah. 

V četrtek bo pravoslavni božič
Gorje – V Športnem društvu 
Gorje ta čas pripravljajo pro-
gram ob prihajajoči 100-le-
tnici obstoja in delovanja 
društva pod naslovom »ŠD 
Gorje 1921–2021: 100 let 
uspehov!«. Podrobneje ga 
bodo predstavili na današ-
nji novinarski konferenci. 
Pripravljajo pa se tudi na 
tudi tradicionalno, tokrat že 
11. izvedbo dobrodelne pri-
reditve Zvezde na snegu, ki 
bo 9. januarja, in sicer virtu-
alno ob 19. uri s prenosom 
na Facebooku.

Ob stoletnici Športnega 
društva Gorje

info@g-glas.si



6 Gorenjski glas
torek, 5. januarja 2021

info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Projekt Umirja-
nje prometa v dolino Vrata 
Občina Kranjska Gora kljub 
vsem težavam z epidemijo 
nadaljuje. Kranjskogorski 
podžupan Bogdan Janša je 
povedal, da je po vseh pro-
mocijskih dnevih, ozavešča-
nju obiskovalcev in zaintere-
sirane javnosti o projektu v 
minulih dveh letih vzpored-
no ves čas potekalo tudi is-
kanje rešitev za največji pro-
blem doline Vrata, in sicer 
cesto, ki je državna. Kakršni 
koli posegi v cesto in obce-
stno telo, prav tako pa pro-
metni režimi, delne zapore 
in nadzor prometa brez so-
glasij pristojnih državnih 
služb niso dovoljeni. Po raz-
govorih in iskanju rešitev je 
občinski svet Občine Kranj-
ska Gora že na lanski avgu-
stovski seji sprejel sklep za 
prenos oziroma prekatego-
rizacijo ceste iz državne v ob-
činsko, še pred tem pa tudi 
preplastitev ceste v celotni 
dolžini. »S sklepom smo sez-
nanili pristojna ministrstva. 
Na ministrstvu za okolje in 
prostor v odgovoru podpira-
jo prizadevanja za uresniči-
tev celotnega projekta, gle-
de ceste pa predlagajo kon-
cesijo, ki je v Sloveniji sicer 
v praksi še ni in bi bila lah-
ko problematična. Na mini-
strstvu za infrastrukturo pa 
konkretno navajajo vse ak-
tivnosti, ki so bile že opra-
vljene; izdelan je bil izved-
beni načrt za prvo fazo as-
faltiranja Mojstrana–Perič-
nik, za kar je že pridobljeno 

naravovarstveno soglasje. V 
planu za leto 2021 se prip-
ravlja izvedbeni načrt za 
drugo fazo Peričnik–Vrata, 
s tem pa tudi pridobivanje 
naravovarstvenega soglasja 
za ta odsek. Hkrati ne vidijo 
problema v prekategorizaci-
ji ceste in s tem uresničitvi in 
izvajanju projekta umirjanja 
prometa v praksi,« je pred 
kratkim pojasnil podžupan 
Janša z željo, da se ministr-
stvi čim prej uskladita glede 
lastništva ceste na način, ki 
sta ga predlagala občina in 
ministrstvo za infrastruk-
turo. Pričakujejo pa tudi še 
večjo vlogo in podporo pro-
jektu s strani JZ Triglavski 
narodni park, kjer cesta po-
teka. Kajti kot je še poudaril 
Janša, se vsi strinjajo s tem, 
da gre za naravovarstveni 

projekt s pozitivnimi vplivi 
tudi na prometno varnost in 
režim, kjer sama cesta ne bi 
smela biti ovira za nadaljeva-
nje projekta. 

S cesto v dolino Vrata je 
več problemov, kot je opo-
zoril Bogdan Janša: »Ekolo-
ški je ta, da je cesta v večjem 
delu še vedno makadamska, 
kar v poletnem delu sezone 
povzroča močno prašenje in 
posledično tudi težave pri re-
dnem vzdrževanju. Prome-
tni je ta, da v konicah poveča-
nega obiska doline obstoje-
če stanje vpliva na prometno 
varnost, saj v večjem delu 
trase ne omogoča varnega 
srečevanja nasproti vozečih 
vozil, hkrati pa gre za t. i. sle-
po črevo z zaključkom pri 
Aljaževem domu, kar pome-
ni, da vsa vozila vstopajo in 

izstopajo po isti cesti. Posle-
dično vezano na ta problem 
je tudi to, da doline praktič-
no ne obiskujejo več kolesar-
ji, moteče pa je tudi za peš 
obiskovalce, ki morajo dolo-
čen del poti opraviti po ces-
ti.« Zato je preplastitev ces-
te z asfaltom v projektu prvi 
cilj, ki bo poleg vsega omo-
gočal uvedbo javnega prevo-
za, po sistemu P+R. Končni 
cilj je, da dolgoročno in traj-
nostno zaščitijo dolino. Ob-
čina se zaveda, da lahko ena 
naslednjih poletnih sezon 
privede do nekontrolirane-
ga, povečanega obiska do-
line in posledično prome-
tnega kolapsa, zato je za leto 
2021 rezervirala nekaj pro-
računskih sredstev za zače-
tek izvedbe projekta.

Rešitve za cesto v Vrata
Pristojni ministrstvi sta se odzvali na pobudo Občine Kranjska Gora za ureditev ceste v projektu 
Umirjanje prometa v dolino Vrata. Koordinator in vodja projekta podžupan Bogdan Janša želi in 
pričakuje, da se ministrstvi uskladita tudi glede lastništva ceste, da bodo projekt lahko nadaljevali.

Občina Kranjska Gora želi v Mojstrani in okolici urediti tudi več parkirišč in vzpostaviti 
javni prevoz v dolino Vrata. Posnetek je s promocijskega dneva umirjanja prometa in 
spodbujanja trajnostne mobilnosti v dolini Vrata, ki velja za eno najlepših alpskih dolin v 
Triglavskem narodnem parku. / Foto: Tina Dokl (arhiv Gorenjskega glasa)

Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Kranjsko-
gorski občinski svet je pred 
prazniki nadaljeval sredi 
meseca prekinjeno obrav-
navo točke o soglasju za pre-
nos snežnih topov v lasti do-
mačega smučarskega klu-
ba (ASK) na podjetje RTC 
Žičnice Kranjska Gora, ki 
jih tudi dejansko upravlja. 
Svetniki so se po temelji-
tem pogovoru o sodelovanju 
med občino, klubom in žič-
ničarji odločili, da s preno-
som soglašajo in na ta način 
vzpostavijo temelje za bolj-
še sodelovanje med lokalno 
skupnostjo in podjetjem, ki 

je eden od temeljnih akter-
jev turizma v destinaciji. 

Soglasje k prenosu že 
amortiziranih snežnih to-
pov so namreč žičničarji 
postavili kot enega od pogo-
jev za podpis desetletne po-
godbe o nadaljnjem sodelo-
vanju s smučarskim klubom 
in posredno prihodnjo uso-
do izvedbe Pokala Vitranc. 
»Vsekakor ne želim, da bi se 
nekoč govorilo, da je bila ob-
čina tista, zaradi katere smo 
v Kranjski Gori izgubili tek-
mo svetovnega pokala,« je 
svetnike v uvodu nagovoril 
župan Janez Hrovat.

Kot je pojasnil predse-
dnik ASK Kranjska Gora 

Gregor Benedik, je do za-
pleta prišlo po prihodu no-
vih lastnikov RTC Žičnice 
Kranjska Gora, ki trdijo, da 

obstaja zagotovilo oziroma 
dokument, po katerem naj 
bi bili snežni topovi po dobi 
amortizacije njihovi. »Mi 
se s tem nismo strinjali, 
glede na pogodbe z občino 

tega brez njenega soglas-
ja niti ne moremo storiti,« 
je povedal Benedik. Pojas-
nil je še, da so z Žičnicami 
leta 2016 podpisali dese-
tletno pogodbo o sodelova-
nju, ki pa je bila spomladi 
s strani žičničarskega pod-
jetja enostransko odpove-
dana. »V pogodbi je k sreči 
člen, ki govori o enoletnem 
odpovednem roku, tako da 
Pokal Vitranc 2021 v skla-
du s to pogodbo lahko orga-
niziramo. Kljub vsemu je v 
pogajanjih, ki jih imamo z 
družbo, še vedno več vpra-
šanj kot odgovorov, zato 
predlagamo, da lastništvo 
opreme, kot predlagajo 

žičničarji, vendarle prene-
semo nanje, ne nazadnje jo 
v vsem tem času ne le upo-
rabljajo, ampak tudi, kot 
narekuje pogodba, vzdržu-
jejo. V dobro kluba, v dobro 
kraja in v dobro Pokala Vi-
tranc smo se zato odločili, 
da se s prenosom lastništva 
strinjamo, ob tem pa vztra-
jamo pri podpisu dolgoroč-
ne pogodbe glede organiza-
cije tekmovanj, treniranja 
otrok in ostalih smučarjev 
ter upravljanja poligona, 
skratka pogodbe, kakršne 
smo imeli tudi doslej.« 

Benedik je poudaril, da 
bi podpis pogodbe oziro-
ma urejena razmerja med 

akterji na področju smuča-
nja predvsem predstavljali 
dober temelj za nadaljnje 
delo z mladimi pa tudi za 
razvoj smučanja nasploh.

Pojasnil je še, da pogovo-
ri z žičničarji, v katerih kot 
partner sodeluje tudi Smu-
čarska zveza, za zdaj poteka-
jo dobro. Z njim se je strinjal 
tudi župan Hrovat, ki je po-
udaril, da morajo biti v po-
govore vključeni vsi: Žičnice 
Kranjska Gora, klub in obči-
na. »Drug brez drugega ne 
moremo, če ne sodelujemo, 
delamo škodo ne samo ra-
zvoju smučarskega športa, 
ampak celotnemu turizmu 
v občini.«

Prenos opreme kot podlaga za boljše sodelovanje
V Kranjski Gori si želijo boljšega sodelovanja med žičničarji in domačim smučarskim klubom. Dobri odnosi med vsemi akterji so temelj razvoja tako 
smučarskega športa kot turizma v destinaciji nasploh, je poudaril župan.

»Vsekakor ne želim, da 
bi se nekoč govorilo, da 
je bila občina tista, zaradi 
katere smo v Kranjski 
Gori izgubili tekmo 
svetovnega pokala.«

Suzana P. Kovačič

Sebenje – Postavitev ulič-
nih jaslic po vaseh krajevne 
skupnosti Sebenje so posta-
le že tradicionalne. Letos jih 
je v Sebenjah, Žiganji vasi, 
Retnjah in Bregu ob Bistri-
ci že 42, ki pritegnejo pogle-
de in občudovanje mimoi-
dočih vseh generacij. »Po-
budnik in glavni motivator 
za postavitev uličnih jaslic 
je Pavel Jazbec. Začelo se je 
pred nekaj leti v eni ulici v 
Sebenjah, zdaj pa so jaslice 
že po vseh naših vaseh. Vsa-
ka domačija jih postavi po 

svoje, kot so si jih zamisli-
li,« je povedala predsedni-
ca Sveta Krajevne skupnos-
ti Sebenje Alenka Golmajer 
Terziev. Letošnja novost pa 
so lesene jaslice v naravni 
velikosti pri cerkvi sv. Urha 
v Žiganji vasi, ki jih je izrez-
baril Matija Vavdi iz Solča-
ve. Za nove jaslice sta poleg 
Krajevne skupnosti Sebenje 
finančno prispevala še Ob-
čina Tržič in Župnija Križe. 
Prejšnja leta so pri cerkvi sv. 
Urha imeli tudi uprizoritve 
živih jaslic, letos pa jih za-
radi epidemije covida-19 ni 
bilo mogoče izvesti. 

Ulične jaslice po vaseh 
krajevne skupnosti

Ulične jaslice po vaseh KS Sebenje. Na fotografiji je 
predsednica Sveta KS Sebenje Alenka Golmajer Terziev.
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Alenka Brun

Radovljica – Lectarstvo je ena 
najstarejših obrti pri nas. Pri 
Andrejaševih v Radovljici so 
predali žezlo ustvarjalnosti 
izdelave teh priljubljenih, 
a zelo posebnih medenih 
kruhkov, ki v takšni in dru-
gačni obliki kot spomin kra-
sijo police domačih in tujih 
domov, hčerki Mojci, omo-
ženi Geč. Njen oče Jože An-
drejaš nam zaupa: »Origi-
nalno se je v naši hiši, ki je 
sicer stara več kot petsto let, 
začela lectarija leta 1766, ko 
se je sem priženil Jakob Kri-
vic - Lectar iz Tržiča. Poro-
čil se je z Uršulo Resman in 
skupaj sta odprla lectarijo. 
Ta je bila zelo uspešna – kot 
tudi zakon Jakoba in Uršule. 
Imela sta kar 12 otrok. Eden 
izmed njih, Jakob Krivic, pa 

je čez 64 let kot druga gene-
racija Lectarjev hišo popol-
noma prenovil, odprl še go-
stilno in prenočišče za tujce. 
Te gostilne se je potem pri-
jelo ime Lectar. Na začetku 
sta obrti delovali vzpored-
no, med obema vojnama je 
lectarija počasi izumrla, go-
stilna pa se je obdržala.« 

Jože in njegova soproga 
Lili sta današnjo Gostilno 
Lectar vzela v najem od Slav-
ka in Angele Mencinger, sta 
pa že takrat razmišljala, da 
bi obudila pozabljeno obrt – 
lectarijo. 

»Glede na to, da se je go-
stilna imenovala Lectar, sva 
takoj začela iskati lectove srč-
ke. Našla sva jih v lectarski 
delavnici zakoncev Škrajnar 
Peischl v Ljutomeru. Tak-
rat se mi je utrnila ideja: kaj, 
ko bi nekoč nekdo izdeloval 

lectove srčke v kotu za vrati, 
ko vstopiš v gostilno Lectar, 
in bi vsak obiskovalec lahko 
videl, kako nastajajo in seve-
da tudi kakšnega kupil,« raz-
laga Jože Andrejaš in pripo-
veduje naprej, kako je kasne-
je soproga predlagala Geor-
gu in Veri Škrajnar Peischl, 
da bi po njunem odhodu v 
pokoj Andrejaševa obrt na-
daljevala. 

»Po petih letih sta privoli-
la in iz prvotne ideje izdelo-
vanja srčkov za vrati je v spo-
dnjih prostorih Lectarja nas-
tala prava originalna lectar-
ska delavnica, ki deluje kot 
Lectarski muzej v živo.« 

Seveda so se morali pri 
Andrejaševih naučiti še ve-
liko, preden so dokončno 
prevzeli delavnico. Pri tem 
se je, kot smo že omenili, 
najbolj izkazala hči Mojca.

Kako pa je z receptom za 
testo

Mojca se nasmehne, da je 
recept družinska skrivnost. 
Uspe pa nam izvedeti, da te-
sto vsebuje med, moko in 
sedem začimb; barva, s ka-
tero krasijo izdelke, je iz že-
latine in naravnih barv – naj-
več rdeče; ledeni sladkor pa 
iz škroba in sladkorja. Ko za-
mesi testo, mora to najmanj 
14 dni počivati, uporablja pa 
kostanjev med. 

Največ seveda naredijo 
lectovih src, pravi Mojca. To 
je pač najbolj značilna oblika. 
Oče jo dopolni, da pa se »po-
lotijo« praktično vsega: od pi-
kapolonic, deteljice, angelčk-
ov, punčk, konjičkov, lecto-
vih možicev do motivike, ki 
je vezana na različne prazni-
ke. Za zimsko sezono izde-
lujejo tako vse od Miklavžev, 
parkeljnov, zimskih rokavičk, 
škorenjčkov, jelenčkov do ra-
znih obeskov za novoletno jel-
ko oziroma božično drevesce.

Za eno lectovo srce lah-
ko porabijo mesec dni, saj 
mora testo med celotnim 
procesom od začetka do 
konca kar nekajkrat počiva-
ti, preden je pripravljeno, da 
ga lahko zavijejo v prozorno 
folijo in postavijo na polico 
za prodajo. 

Lect v dobrih pogojih 
zdrži desetletja

V preteklosti so turisti, 
ki so obiskali Radovljico, 
z veseljem zahajali v Hišo 
Lectar in veliko posegali 
po spominskih izdelkih iz 
lecta. Jože pove, da klasičnih 

medenjakov ne pečejo, 
umetelno okrašen lectov iz-
delek se mu pa zdi kar ško-
da pojesti ... Doda še, da lect 
v dobrih pogojih zdrži dese-
tletja. »Najstarejša srca, ki 
jih hranimo v naši delavni-
ci, so stara več kot petdeset, 
tudi šestdeset let.« 

Andrejaševi v prihodnost 
zrejo pozitivno. Če je bilo 
lansko leto skopo s poroka-
mi, upajo, da bo leto 2021 
precej radodarnejše. Nji-
hovi srčki so namreč zelo 

primerni namesto manjših 
konfetov z imeni svatov ali 
pa z imenoma mladoporo-
čencev, srca pa kot darilo z 
napisom ali sliko. Tako da 
se pridno pripravljajo na čas, 
ko bo Radovljica spet polna 
domačih obiskovalcev ter tu-
jih gostov in turistov. Želijo 
si, da bi se razmere čim prej 
umirile, da bi lahko ponov-
no na široko odprli vrata svo-
jega muzeja in delavnice za 
vse, ki jih tovrstno ohranja-
nje tradicije zanima.

Lectovo srce še vedno gori
Kljub razmeram, v katere nas je pahnil covid-19, je iz delavnice Hiše Lectar v Radovljici dišalo po 
medenjakih tudi med prazniki. Predvsem pridno ustvarjajo znana lectova srca, različne figurice in 
druge izdelke iz lecta za prihajajoče mesece, ko bo Lectar spet odprt.

Pečena srca se morajo seveda ohladiti in kar nekaj dni mine, preden so pripravljena na 
krašenje.

Za okraševanje izdelkov iz lecta sta potrebni potrpežljivost 
in tudi že kar umetniška žilica.

Vilma Stanovnik

Kranj – V zadnjem mese-
cu minulega leta je drugič 
zapored potekal dobrodel-
ni projekt V Kranju dobro v 
srcu mislimo. Vodila sta ga 
Zavod za turizem in kulturo 
Kranj in Društvo prijateljev 
mladine Kranj, sodelovale 
pa so tudi kranjske osnovne 
šole, kranjski Center za soci-
alno delo in Društvo upoko-
jencev Kranj. 

Njihov skupni cilj je bil 
zmanjšati stiske občank 
in občanov, ki so se ob 

posledicah epidemije covi-
da-19 še poglobile. Denar so 
namreč zbirali za 28 kranj-
skih družin, skupaj pa so 
zbrali 29.764 evrov. 

»Spet smo pokazali, da 
znamo stopiti skupaj tak-
rat, ko je to najbolj potreb-
no. Občanke in občani ter 
številna podjetja so potrdi-
li velik posluh za sočlove-
ka, kar je lepo sporočilo v 
tem nenavadnem letu, ki 
za sabo pušča številne težke 
posledice. Prepričan sem, 
da se bomo uspešno pove-
zovali tudi ob naslednjih 

preizkušnjah in optimistič-
no zrli v prihodnost,« je ob 
končani akciji povedal kranj-
ski župan Matjaž Rakovec.

Organizatorji so se poveza-
li tudi s Krajevno skupnostjo 
Bratov Smuk, ki je z društvom 
Dekca pripravila izmenjavo 

božičnih daril. Zaposleni na 
Mestni občini Kranj so za ot-
roke in mlade zbirali tudi ob-
lačila. Prav tako je na pomoč 

priskočil podjetnik, ki je 
kranjskim družinam v po-
manjkanju priskrbel 17 pre-
hranskih paketov.

Stopili so skupaj
Tik pred novim letom se je končal projekt V 
Kranju dobro v srcu mislimo, za družine v stiski 
pa so zbrali skoraj trideset tisoč evrov.

Prejšnji teden je v prostorih kranjske občine potekala simbolična predaja čeka Društvu prijateljev mladine Kranj

Velikokrat rdeča lectova srca krasijo tudi imena.

Ko se spuščate po strmih stopnicah v delavnico, vas najprej  
pozdravi posebna alpska zgodba  iz lecta.
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Vilma Stanovnik

Kranj – V kranjski občini so 
že več let naklonjeni tako 
imenovani e-mobilnosti. 
Tako so se leta 2017 odloči-
li za nakup električnega mi-
nibusa, ki vozi po mestnem 
jedru, lani pa so za izvedbo 
projekta Električna mobil-
nost v mestni občini Kranj 
na podlagi odloka o javno-
zasebnem partnerstvu iz-
vedli javni razpis in na kon-
cu izbrali podjetje Vizije mo-
bilnosti. Skupaj so več kot 
pol leta iskali najprimernej-
šo rešitev – in jo tudi našli. 

Tako naj bi zamenjali kar 
130 vozil občinske uprave, 
javnih zavodov in javnega 
podjetja z električnimi vozi-
li ter zanje postavili polnil-
nice. Prvih dvanajst vozil so 
prevzeli pred novim letom. 
Osem jih je za potrebe ob-
činske uprave in inšpekto-
rata, tri za Komunalo Kranj 
in eno vozilo za Dom upoko-
jencev Kranj. Na parkirišču 
Huje sta tudi dve javni pol-
nilnici. 

Koncesionar bo kasneje 
na petih lokacijah postavil še 
15 javnih polnilnic oziroma 

trideset polnilnih mest moči 
do 22 kW na polnilno mes-
to. Ker bodo v lasti občine, 
bo ta določala ceno polnje-
nja. V načrtu je tudi posta-
vitev sončnih elektrarn na 
strehah PŠ Center Osnovne 
šole Simona Jenka, pokri-
tem olimpijskem bazenu in 
industrijskem objektu Ko-
munale Kranj na Zarici. 

Vrednost celotnega pro-
jekta bo 5,1 milijona evrov 

(brez DDV). »Z električno 
mobilnostjo bo Kranj postal 
še bolj energetsko nevtralen, 
saj bomo dosegli številne po-
zitivne cilje: zmanjšali bomo 
onesnaževanje zraka in hru-
pa ter s tem okolja in tako za-
gotovili tudi boljše zdravje 
občank in občanov. Poveča-
li bomo rabo energije iz ob-
novljivih virov, razvili javno 
infrastrukturo za električno 
mobilnost in za proizvodnjo 

električne energije iz obno-
vljivih virov. S tem bomo 
uresničevali tudi zaveze lo-
kalnega energetskega kon-
cepta in zahteve Evropske 
unije,« pravi kranjski župan 
Matjaž Rakovec.

Kranjska občina poleg 
tega pripravlja še ločen pro-
jekt postavitve električnih 
polnilnic za avtobuse, ki 
bodo omogočale tudi hitro 
polnjenje osebnih vozil. 

Imajo nova električna vozila
Pred novoletnimi prazniki so na kranjski občini prevzeli prvih dvanajst električnih vozil, v okviru 
projekta Električna mobilnost pa naj bi jih skupaj zamenjali kar sto trideset. Nove tudi polnilnice.

Direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon, župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in 
direktorica Doma upokojencev Kranj Nadja Gantar ob novih električnih vozilih

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Decembra so čla-
ni občinskega sveta na Je-
zerskem prisluhnili poroči-
lu o merjenju energije izbra-
nih vodnih točk v Karavan-
kah in Kamniško-Savinjskih 
Alpah, ki je potekalo v okvi-
ru operacije Bogastvo nara-
ve. Gre za projekt LAS Go-
renjska košarica, ki jo del-
no financira Evropska unija 
iz sredstev Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj po-
deželja (v programskem ob-
dobju 2014–2020). Poročala 
sta Uroš Brankovič in Rajko 
Slapnik. Junija in julija lani 
je bilo v občinah Preddvor, 
Jezersko, Cerklje, Kranj, 

Tržič in Kranjska Gora skup-
no izmerjenih 38 vodnih iz-
virov, predvsem v gorskih in 
hribovnatih območjih (Kam-
niško-Savinjske Alpe in Ka-
ravanke ter vznožja). Od 
teh jih trinajst izkazuje po-
večano energijsko vrednost 
v vodi, ki blagodejno delu-
je na naše počutje ter telesu 
energijsko pomaga tako pre-
ventivno kakor tudi kurativ-
no v procesu zdravljenja. Na 
Jezerskem so merili energij-
sko vrednost Lehnjakovega 
izvira, jezerske slatine, poto-
kov Jezernica in Mlinščica. 
Poleg energijske vrednosti 
so merili tudi fizikalne, ke-
mične in mirkobiološke last-
nosti izvirske vode. 

Kakovost vode v alpskem 
prostoru je izjemnega po-
mena, sta poudarjala sogo-
vornika, in pomembno je, 
da jo takšno ohranimo za-
namcem. Povsod v svetu ni 
samoumevno, da voda pri-
teče iz pipe in da jo brez 
skrbi pijemo. Namen akci-
je je ozavestiti ljudi o stanju 
vodnih virov in o skrbi zanje. 
Meritve pa so tudi v funkci-
ji promocije: kakovost vode 
je namreč eden od elemen-
tov, pomemben za turistič-
no ponudbo krajev z neokr-
njeno naravo. Kot so ob tem 
še izvedeli na Jezerskem, 
se bo v prihodnjih dveh le-
tih še nadaljevalo povezo-
vanje vodnih virov s potmi 

v Kamniško-Savinjskih Al-
pah.

Svetniki so izrazili zado-
voljstvo s projekti, ki kažejo 
na kakovost naravnih virov. 
Več pa bi kazalo narediti za 
prepoznavnost manj znane-
ga lehnjakovega izvira, čeprav 
se svetniki ob tem tudi spra-
šujejo, ali niso ti manj oblju-
deni kraji z vodnimi viri dob-
ro ohranjeni ravno zato, ker 
so manj obljudeni. Ali torej 
voditi obiskovalce k izvirom 
in s tem tvegati, da se izgubi 
njihova kakovost? Na to, kako 
promovirati vodno bogastvo, 
nameravajo biti vsekakor po-
zorni, ko bo na vrsti izvedbe-
ni del projekta Vodne poti v 
Kamniško-Savinjskih Alpah.

Voda dragoceno bogastvo narave
Na Jezerskem so lani poleti izvajali analize vodnih virov in merili tudi njihovo energetsko vrednost.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V novem odloku je 
opredeljenih pet priznanj, ki 
jih bodo ob občinskem pra-
zniku podeljevali zasluž-
nim občanom: najvišje je ča-
stni občan, delili bodo zlate, 
srebrne in bronaste plakete, 
novo je Jurjevo priznanje, 
učenci, ki izkazujejo najbolj-
ši uspeh vsa leta osnovnega 
šolanja, pa dobijo županove 
petice.

Medtem ko so ostala pri-
znanja dodeljevali že doslej, 
pa je povsem novo Jurjevo 
priznanje, ki se lahko po-
deli posamezniku ali skupi-
ni občanov in drugim prav-
nim osebam, kadar ti z en-
kratnim ravnanjem prispe-
vajo k ohranitvi, zaščiti in 
zdravju človeških življenj, 
okolja ali premoženja ozi-
roma izvedejo takšno deja-
nje, ki je z gospodarskega, 
družbenega, športnega, kul-
turnega ali humanitarne-
ga vidika ocenjeno kot po-
zitivni dosežek. To prizna-
nje je izdelano iz pleksi ste-
kla z lasersko izrezanim sv. 
Jurijem, ki je vpet med dve 
plošči, spojeni z okrasnimi 
vijaki. Na plošči bo vgravi-
ran napis z imenom in pri-
imkom ali nazivom preje-
mnika. Tako kot prejemni-
ki drugih priznanj bo tudi 
dobitnik Jurjevega prizna-
nja prejel tudi listino. Jurje-
vo priznanje Občine Šenčur 
lahko podeli župan občine 

brez predhodnega razpisa 
uglednim gostom ali dele-
gacijam, ki uradno obiščejo 
občino in s tem pripomore-
jo k povečanju ugleda obči-
ne na gospodarskem, druž-
benem ali drugem področju 
življenja in dela, lahko ga po-
deli ob raznih priložnostih, 
jubilejih, sprejemih športni-
kov in podobno.

Novi odlok je nastajal 
kar nekaj časa. Pričakovali 
so, da bo nared že pred ob-
činskim praznikom v letu 
2020, čeprav so tega zara-
di epidemije namesto apri-
la praznovali septembra. 
Takrat so občinski nagrajen-
ci priznanja dobili še po sta-
rem. Na decembrski seji ob-
činskega sveta pa so potrdi-
li novi odlok in predsedni-
ca komisije za priznanja Va-
nja Umnik se je ob tem zah-
valila sodelavcem iz komisi-
je in občinski upravi, ki so 
pomagali pri izdelavi. Pri-
pomb ni bilo, le vprašanje, 
zakaj v odlok ni uvrščena po-
delitev priznanj zlatim ma-
turantom. Lani so namreč 
ta podelili najboljšim v pre-
teklem šolskem letu. Odgo-
vor občinske uprave je bil, da 
so preverjali pri drugih obči-
nah, kjer odloki ne vsebujejo 
določila o zlatih maturantih. 
Tako bodo vsako leto znova 
objavili poziv za nagrajence, 
občinski svet pa bo odločal 
o višini nagrade. Višina de-
narne nagrade je lani znaša-
la dvesto evrov. 

Odslej tudi Jurjevo 
priznanje
V Šenčurju so dokončno sprejeli odlok o 
občinskih priznanjih.

Vilma Stanovnik

Kranj – S kranjske občine so 
sporočili, da so se v zadnjih 
dneh minulega leta zahvalili 
tistim, ki igrajo izjemno po-
membno vlogo v epidemiji 
novega koronavirusa. »Eki-
pa Civilne zaščite, zdravstve-
no osebje, osebje za delo s 
starostniki, lekarniški delav-
ci, policija, poklicni in pro-
stovoljni gasilci, izvajalci ko-
munalnih storitev, skrbni-
ki brezdomcev in odvisni-
kov, prostovoljci, trgovci ter 
številni drugi delavci, ki lju-
dem zagotavljajo vsakodnev-
ne življenjske storitve, vedno 
znova dokazujejo, kako po-
membno družbeno vlogo op-
ravljajo med epidemijo nove-
ga koronavirusa,« pravijo na 
Mestni občini Kranj (MOK).

»Leto 2020 nam je z epi-
demijo prineslo negoto-
vost in tudi strah, a pokaza-
li smo, da skupaj zmoremo. 
Vi ste junaki našega časa. 
V imenu MOK se vam zah-
valjujem za vaš prispevek v 
zahtevnih razmerah,« se jim 
je zahvalil župan Matjaž Ra-
kovec. 

Prostovoljci in prosto-
voljke, članice in člani Ci-
vilne zaščite MOK in pri-
padniki Gasilsko reševal-
ne službe Kranj ter prosto-
voljni gasilci v sklopu Ga-
silske zveze MOK so mu 
zaupali svoje izkušnje in 
se ozrli k novemu letu, za 
katero vsi skupaj upajo, da 
bo odgnalo čim več skrbi 
minulega se leta in celot-
ni skupnosti vrnilo običa-
jen vsakdan.

Zahvala zaslužnim
V Mestni občini Kranj so se ob koncu leta zahvalili 
tistim, ki opravljajo pomembno družbeno vlogo 
med epidemijo novega koronavirusa.

Vilma Stanovnik

Kranj – Na zadnji seji 
mestnega sveta so kranjski 
svetniki sprejeli osnutek od-
loka o sofinanciranju projek-
tov obnove nepremične kul-
turne dediščine. Novi odlok 

je potreben, ker je Pravilnik 
o spodbujanju razvoja stare-
ga Kranja za obdobje 2017–
2020 prenehal veljati, pred-
vsem pa zaradi spodbujanja 
projektov prenove nepre-
mične kulturne dediščine 
na širšem območju občine. 

»Pomembno se mi zdi, da se 
letni znesek povečuje še za 
enkrat in da se širi tudi ob-
močje, saj ne gre le za stari 
Kranj, ampak za celotno ob-
čino,« je poudaril kranjski 
župan Matjaž Rakovec in do-
dal, da novi odlok lastnikom 

nepremične kulturne dediš-
čine pod določenimi pogo-
ji omogoča delno sofinanci-
ranje prenove stavb, na pri-
mer strehe, fasade, oken in 
vrat, s čimer se bodo ohranja-
li značilni tipi stavbne dediš-
čine. Za obdobje od leta 2021 
do leta 2023 bodo v posame-
znem proračunskem letu za-
gotovili dobrih sto tisoč evrov 
proračunskih sredstev.

Za ohranjanje kulturne dediščine
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Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so na decem-
brski seji obravnavali pobu-
do skupine članov občinske-
ga sveta za podelitev konce-
sije za opravljanje lekarniš-
ke dejavnosti. Pod njo se je 
podpisalo osem svetnikov, 
torej skoraj tretjina. Tovr-
stna pobuda je bila na ob-
činskem svetu že pred tremi 
leti, a takrat niso sprejeli no-
benega sklepa.

»Občina Medvode ima 
najslabšo pokritost z lekar-
niškimi storitvami v Slove-
niji glede na število prebi-
valcev. Zaradi pandemije 
covida-19 se pojavlja pove-
čana potreba po dostopnos-
ti do lekarniških zdravstve-
nih storitev. Zaradi velike 
obremenjenosti zdravstve-
nega sistema je v porastu 
število ljudi, ki se za nasvet 
obrnejo na najbližjo lekar-
no. V času epidemije je ko-
ristno imeti konkurenčne in 
povsem ločene izvajalce le-
karniške dejavnosti. Doka-
zano je, da konkurenca med 
ponudniki izboljša kvalite-
to storitev, razširja obsto-
ječo ponudbo in uravnava 
cene. Zaradi različnih odpi-
ralnih časov lekarn se splo-
šna dostopnost do zdravil in 

medicinskih pripomočkov 
poveča. Ustanovitev zaseb-
ne lekarne v občini Medvo-
de je neodvisna od trenutne-
ga pravnega razmerja obči-
ne do obstoječega javnega le-
karniškega zavoda in more-
bitnih prihodnjih dvostran-
karskih dogovorov v tej zve-
zi. Razpis zasebne koncesi-
je pomeni, da to ne bo ime-
lo vpliva na proračun obči-
ne, ker vse stroške investici-
je in kasnejša poslovna tve-
ganja nosi koncesionar,« so 
pojasnili v pobudi. V Med-
vodah je že vsa leta ena le-
karna, in sicer poslovalnica 

Lekarne Ljubljana. Razpra-
va glede podelitve koncesije 
je bila dolga. Svetniki so se 
strinjali, da Medvode potre-
bujejo še vsaj eno lekarno, 
in to čim prej, različna pa so 
bila mnenja glede realizacije 
in tudi lokacije, pri čemer je 
bila največkrat kot najboljša 
omenjena lokacija pri zdra-
vstvenem domu.

Na koncu razprave je žu-
pan kot predsedujoči podal 
tri sklepe. Vsi so bili spre-
jeti. Prvi je, da občinski 
svet Občine Medvode oce-
njuje, da je v Medvodah v 
najkrajšem možnem času 

treba zagotoviti delovanje 
vsaj še ene lekarne. Dru-
gi, da občinski svet nalaga 
županu in občinski upravi, 
da najkasneje v štirih me-
secih pripravi podlage za 
ureditev razmerja z obsto-
ječim izvajalcem lekarniš-
ke dejavnosti v Medvodah 
in predlog predstavi občin-
skemu svetu v potrditev. 
Tretji pa, da občinski svet 
nalaga županu in občinski 
upravi, da preuči vse mož-
nosti za odprtje nove lekar-
ne v najkrajšem času in jih 
predstavi na naslednji seji 
občinskega sveta. 

Nova lekarna, in to čim prej
Medvoški občinski svetniki so si enotni, da je v občini potrebna še vsaj ena lekarna.

V medvoški občini je ena lekarna, in sicer poslovalnica Lekarne Ljubljana. / Foto: Peter Košenina

Aleš Senožetnik

Mengeš – Po dokončanju 
obvoznice mimo Mengša se 
je tranzitni promet domala 
povsem preselil iz središča 
naselja, skozi katero se je va-
lil v preteklih letih in v veli-
ki meri tudi uničeval tamkaj-
šnjo prometno infrastruktu-
ro. S tem pa se je ponudi-
la priložnost za preureditev 
središča Mengša, ki bi tako 
postal pešcem in kolesarjem 

prijaznejši, tamkajšnjim 
stanovalcem pa bi omogočil 
višjo kvaliteto bivanja.

Direkcija za infrastruktu-
ro skupaj z Občino Mengeš 
tako spomladi načrtuje re-
konstrukcijo Slovenske ces-
te, ki predstavlja glavno pro-
metnico skozi naselje. Teme-
ljita prenova zajema območje 
med Glavnim trgom na se-
veru in križiščem Slovenske 
ter Grobeljske ulice na jugu, 
priključke obstoječih ulic in 

cest na tem območju ter križi-
šče Kolodvorske in Kamniške 
ceste na severnem delu.

Ker se je prometna obre-
menitev zmanjšala, name-
ravajo več prostora name-
niti pešcem in kolesarjem, 
hkrati pa bodo v sodelova-
nju z JKP Prodnik uredili 
tudi dotrajano vodovodno in 
kanalizacijsko infrastruktu-
ro na tem območju. 

Investicija, ki se bo zače-
la predvidoma spomladi, 

je v dokumentu identifika-
cije investicijskega projek-
ta, ki ga je nedavno potr-
dil občinski svet v Mengšu, 
ocenjena na dober milijon 
evrov z davkom na dodano 
vrednost. Direkcija za infra-
strukturo bo financirala ob-
novo vozišča, Občina Men-
geš pa preostale površine, 
cestno razsvetljavo ter obno-
vo vodovoda in kanalizacije v 
predvideni skupni vrednosti 
štiristo tisoč evrov.

V pričakovanju prenove ceste
Dober milijon evrov bo stala rekonstrukcija Slovenske ceste v Mengšu, ki se bo začela spomladi.

Jasna Paladin

Kamnik – Lokalna akcijska 
skupina (LAS) Občine Ka-
mnik je z namenom večje 
vključenosti mladih in ve-
čanja vidnosti problematike 
zasvojenosti povabila mlade 
v občini Kamnik na sodelo-
vanje v likovnem natečaju 
na temo zasvojenosti z nas-
lovom »Svoj? Nesvoj? Za-
svojen?«.

Komisija v sestavi  Rok 
Kosec  (Mladinski center 
Kotlovnica Kamnik), Ivan 
Mitrevski  (ilustrator in 

stripovski avtor) in Katja Ve-
gel (Občina Kamnik) je preg-
ledala vse prispele izdelke in 
izbrala devet del, ki so jih ob-
javili na plakatnih mestih 
Amicus. Dela so tako vidna 
soobčanom in opozarjajo na 
probleme zasvojenosti. Med 
temi devetimi deli so pose-
bej poudarili tri, in sicer dela 
Neže Kokalj, Urbana Rode-
ta in Zale Koncilije, ki bodo 
prejeli knjižne nagrade, naj-
boljša dela pa bodo razsta-
vljena tudi na spletni strani 
in v avli Mladinskega centra 
Kotlovnica.

Mladi o zasvojenosti
Najboljša dela likovnega natečaja na temo 
zasvojenosti so objavljena na plakatnih mestih.

Likovna dela mladih, ki so ustvarjali na temo zasvojenosti, 
so objavljena tudi na plakatnih mestih v Kamniku in okolici.

Maja Bertoncelj

Medvode – Medvoški ob-
činski svetniki so na decem-
brski seji sprejeli Strategijo 
za mlade v občini Medvode 
za obdobje 2020–2024. Za 
naslednja štiri leta bo struk-
turirano vsebinsko in fi-
nančno začrtala delovanje 
občine na področju mladi-
ne s ciljem vzpostaviti dol-
goročno sistemsko podpor-
no okolje za razvoj lokalne 
mladinske politike in mla-
dinske dejavnosti. Gre za 
dokument, napisan na pod-
lagi proučitve državnih in 
evropskih smernic delova-
nja mladinskih organiza-
cij in organizacij za mla-
de, na podlagi raziskave na 

področju mladine, ki je bila 
izvedena v medvoški občini, 
ter strukturiranega dialoga 
med odločevalci in mladi-
mi, ki so na podlagi lastnih 
potreb in želja oblikovali 
ukrepe na področju mladi-
ne. Iz podatkov je razbrati, 
da se je število mladih v ob-
čini Medvode od leta 2015 
do 2020 povečalo za sedem 
odstotkov. Mladih, starih od 
15 do 29 let, je v Medvodah 
2512, kar je 15 odstotkov vse-
ga prebivalstva. Za uspešno 
realizacijo zastavljenih ci-
ljev oziroma ukrepov bodo 
pripravili izvedbeni načrt in 
načrt evalvacije za posame-
zno koledarsko leto, ki sta 
predstavljena občinskemu 
svetu.

V Medvodah sprejeli 
strategijo za mlade

Aleš Senožetnik

Vodice – S prvim januarjem 
v veljavo stopajo nove cene v 
vrtcu Škratek Svit v Vodicah. 
Glavni razlog za oblikovanje 
novih cen, so višji stroški 
dela in ukinitev nekaterih 
varčevalnih ukrepov na po-
dročju plač v javnem sektor-
ju, med katerimi so napre-
dovanja, izplačevanje redne 

delovne uspešnosti, višjega 
regresa in povečanih stro-
škov dodatnega pokojnin-
skega zavarovanja. 

Ekonomska cena za otro-
ka v prvem starostnem ob-
dobju bo tako odslej na-
mesto 500 znašala dobrih 
527 evrov, za otroka v dru-
gem starostnem obdobju 
pa namesto 368 evrov 379,5 
evra. Nova cena za otroke v 

kombiniranem oddelku in 
oddelku od tretjega do če-
trtega leta bo namesto 405 
evrov znašala dobrih 424 
evrov. Vodiški vrtec obisku-
je 275 otrok, od tega jih je 
osemdeset v prvem staro-
stnem obdobju, 138 v dru-
gem, 57 pa jih obiskuje kom-
binirani oddelek oziroma 
oddelek za otroke od tretje-
ga do četrtega leta. Cena, ki 

jo plačujejo starši, je odvisna 
od plačnega razreda. Občina 
bo zaradi podražitve morala 
zagotoviti še dodatnih tride-
set tisoč evrov. Kljub pomi-
slekom nekaterih svetnikov, 
da do podražitve prihaja rav-
no v času zdravstvene in go-
spodarske krize, so predlog 
sprejeli. Gre namreč za za-
konsko obvezo, in če predlog 
ne bi bil potrjen, bi vrtec po-
sloval z izgubo, ki bi jo mora-
la pokriti občina, ki tudi sicer 
subvencionira večji del cene 
programov v vrtcu.

Od januarja dražji vrtec Ljubljana – Z novim letom je dotedanjega generalnega sekre-
tarja Planinske zveze Slovenije Mateja Planka nasledil Damjan 
Omerzu. Petintridesetletni Omerzu je bil od leta 2018 name-
stnik generalnega sekretarja, s planinstvom pa je povezan 
že od mladih nog, sporočajo s PZS. S planinsko zvezo je v 
študentskih letih začel sodelovati najprej v mladinski komisiji, 
kasneje pa tudi v odboru za pravne zadeve. Od leta 2012 je na 
zvezi zaposlen kot strokovni sodelavec. Kot je dejal Omerzu, 
bodo njegov osnovni cilj ohranitev stabilnega poslovanja ter 
racionalizacija in informatizacija delovanja. Med drugim pa 
si bo prizadeval tudi, da bi dokončno uredili status planin-
skih poti in njihovega sistemskega financiranja, korak naprej 
pa morajo storiti tudi pri podpori planinskim kočam za lažje 
spopadanje s sodobnimi izzivi turizma.

Nov generalni sekretar Planinske zveze Slovenije
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Davor Tavčar

Najbolj pozitivna stvar v 
2020 – poleg rezultata testa 
na covid-19 29. septembra –
je bila ta, da so ljudje v mojem 
socialnem omrežju pokaza-
li svojo pravo barvo. Da sem 
spoznal veliko res srčnih lju-
di. Takih, ki nesebično deli-
jo ljubezen in vzbujajo vero v 
prihodnost. Pa tudi to, da sem 
počistil nesnago, ki se je nab-
rala na drugi strani tehtnice, 
je bilo pozitivno, čeprav mar-
sikdaj precej grenko. Iskreno 
sem vesel obojih. Prvih zato, 
ker so vstopili v moje življenje, 
drugih pa zato ker so iz njega 
odšli. Odšli pa so tudi neka-
teri, za katere bi si želel, da bi 
ostali med nami. Mogoče se 
čez čas spet srečamo, tam za 
mavrico!

Avgusta so mi resetira-
li srce, da zdaj ne skače več 
v visoke obrate. Izkušnja je 
bila po eni strani celo zabav-
na, na trenutke prav alan-
fordovska. Catch 22. A veš, 
tisto, ko ti na živo praska-
jo s katetrom v srce, potem 
pa na lepem začutiš pritisk 
in bolečino nekje pod desno 
ključnico in zatuliš, nakar 
se operater zadere na teh-
nico ob računalniku, ki je 

pozabila vključiti UZV-mo-
nitor za tretji kateter: »A ste 
vi čisto nori?! Lahko bi mu 
pravkar preluknjal srce!!!« 
Pa ko ti vstavlja dodatni ka-
teter in malo prenežno priti-
sne žilo, da kri iz arterije ne-
kajkrat brizgne po sobi, nato 
pa vidiš asistentko, kako si 
sname očala in zbriše ste-
kelca ... Pa ko gledaš moni-
tor srčnega utripa in se poja-
vi ravna črta, ki ostane ravna 
nekaj 10 sekund ... In to trik-
rat v pol ure. Pa ko te boli in 
sestra poskuša v kanilo sti-
sniti anestetik, vendar ugo-
tovi, da je kanila zavita za 90 
stopinj in zato neprepustna. 
»Bolnica Franja!« je bil ko-
mentar operaterja, ki mi je 
potem anestetik vbrizgal ne-
posredno v žilo kar skozi ka-
teter.

Ampak so mojstri. Res so. 
Na treh mestih so mi zapekli 
srčno mišico, da elektrika ne 
prebija več. Vmes so mi srce 
povsem ustavili, pa potem 
pognali na 240 utripov, zato 
da so potrdili uspeh operaci-
je. Tehnično gledano imam 
tako 8. avgusta dodaten roj-
stni dan. Čudovita izkušnja! 
In tudi neponovljiva, taka je 
vsaj moja iskrena srčna že-
lja.

Do konca septembra smo 
se uspešno skrivali virusu, 
potem pa nas je vseeno ujel. 
S posledicami se ukvarjam 
še zdaj in se bom najbrž še 
lep čas. Žal.

A po drugi strani sem to 
izkušnjo vzel kot namig, naj 
malo umirim svoje življenje 
in razmislim o menjavi ka-
riere. To sicer ni enostavno, 
obenem pa tudi ni neizve-
dljivo. Na živce mi gre samo 
dejstvo, da sem junija dobil 
dva čudovita projekta, ki sta 
zaradi bolezni obstala in iz-
redno počasi napredujeta. 
Seveda ju bom dokončal, ni 
dvoma. Je pa trenutno velik 
izpad dohodkov v najini fir-
mi, ker še vedno ne morem 
delati. 

»Flikamo« s prihranki pa 
z malenkostmi od letnih po-
godb in honorarjem od moje 
kolumne v GG. In z dari-
li. Ko te ljudje poklikajo na 
zasebnem sporočilu in na-
mesto dober dan piše »daj 
mi tvoj TRR« ... Občutek je 
blazno kompleksen: meša-
nica sreče, ljubezni, zadre-
ge, sramu, olajšanja in hkra-
ti nedoločljivega strahu pred 
tem, da boš nekomu dolžan. 
Veliko več od podarjenega 
denarja je vredno dejstvo, 

da so se spomnili nate in da 
jim ni težko odtrgati svojim 
in dati tebi. Pa ko se napol 
crknjen odvlečeš do vrat, ker 
je pozvonilo, tam pa ni žive 
duše, je pa lonec golaža/se-
gedina/zelenjavne juhe, ža-
kelj krompirja, ta velika čo-
kolada, vreča mandarin, ška-
tla domačih piškotov, pismo 
z dobrimi željami … Pa ko ti 
pride ekipa skidat dvorišče. 
To so stvari, ki ti zares ogre-
jejo srce!

Hvala vsem, ki ste nam že 
in ki nam še pomagate! 

Vseeno me pa malo skrbi 
mentaliteta in splošen piš-
mevuhovski odnos nekate-
rih ljudi. Sicer je res, da je 
karma težka prasica, am-
pak vseeno bi lahko malo 
več mislili vsaj nase, če jim 
že za vse druge dol visi! Pri 
tem mislim predvsem na tis-
te osebke, ki na primer v tr-
govinah ne upoštevajo niti 
osnovnega bontona, kaj šele 
higienskih pravil in varno-
stnih navodil. V devetih od 
desetih primerov gre za sta-
rejše osebe ženskega spola, 
ki z masko kot modrcem za 
podbradek nagnjene čez tvoj 
hrbet prešlatajo vso zelenja-
vo, medtem ko te spotoma 
poskušajo z nakupovalnim 

vozičkom analno poseksati. 
Upam, da bo leto 2021 pri-
neslo olajšanje tudi njim, saj 
so po večini ti ljudje vsi prej-
kone samo zbegani in se naj-
brž skozi življenje prebijajo 
sami, brez nekoga, ki bi jih 
naučil kančka empatije in 
uporabe zdrave pameti.

Dvojka je pravkar v predva-
jalnik vstavila plošček vrhun-
skega, a žal nerazumljenega 
benda Chatte Noire in vrti se 
komad Krvavi trn. Pogrešam 
vaje in koncerte. Pogrešam 
kavo s prijatelji. Pogrešam 

družinske piknike. Pogre-
šam izlete na obalo. Pogre-
šam normalno življenje.

Za konec tako visoko dvi-
gam poln kozarec redbul 
vodke in iskreno, iz največje 
globine srca, letu 2020 glas-
no kličem: »Ne bi, hvala, ni-
koli več!!!« Leto 2020 bom 
z največjim veseljem odštel 
od svoje biološke starosti.

Vsem želim mirno, sreč-
no in predvsem zdravo leto 
2021! Radi se imejmo in 
pazimo nase! Vse ostalo so 
zgolj številke.

Pogled nazaj na leto 2020
Zapis je nastal zadnji dan v letu 2020, prvotno sem ga objavil na Facebooku.

Fotografija kaže Soro v smeri proti toku. Zanalašč.

Urša Peternel

Jesenice – V soboto so se za-
posleni na covidnem oddel-
ku Splošne bolnišnice Je-
senice razveselili posebne-
ga presenečenja: predstav-
niki jeseniške Islamske 
skupnosti so jim pripeljali 
slastno kosilo: različne vrste 
burekov in pit, sarme, papri-
ke, baklave, hurmašice in os-
tale značilne bošnjaške jedi. 

Z veliko ljubezni so jih 
pripravile članice Islamske 
skupnosti, pobudo za dona-
cijo pa je dal jeseniški imam 
Munzir Čelenka. Kot je po-
vedal, so z akcijo želeli po-
kazati, da cenijo trud zdra-
vstvenih delavcev v teh za 
vse težkih časih. 

Umalima (učiteljica) Fa-
iza Čelenka je dodala, da je 
jedi prostovoljno priprav-
ljalo 26 članic skupnosti. 

»Veseli nas, da lahko polep-
šamo dan ljudem, ki skrbijo 
za bolne, in jim tako izkaže-
mo hvaležnost,« je dejala in 
dodala, da je pred devetimi 
leti prav v jeseniški bolnišni-
ci rodila zdrava dvojčka. 

V imenu zaposlenih – na 
praznično soboto jih je na 
covidnem oddelku delalo 
okrog štirideset – se je zah-
valila diplomirana medicin-
ska sestra Anja Novak. Kot 

je povedala, imajo zaposle-
ni vselej dober občutek, ko 
vidijo, da sta njihov trud in 
delo cenjena. Na koncu je 
bilo hrane toliko, da so se 

najedli vsi, ki so bili v sobo-
to na delu.

V zadnjem času se po-
dobnih donacij razveselijo 
večkrat, saj jih različna pod-
jetja, posamezniki in skupi-
ne večkrat »pocrkljajo« s ko-
silom, sladicami in drugimi 
okrepčili ter ostalimi pozor-
nostmi.

Bureki in baklave za bolnišnico
Islamska skupnost na Jesenicah je v soboto presenetila zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice z 
domačimi jedmi, ki so jih pripravile članice skupnosti. Imam Munzir Čelenka: »S tem želimo pokazati, 
da cenimo njihov trud v teh težkih časih.«

Članice Islamske skupnosti so pripravile domače jedi za zaposlene na covidnem oddelku.

Kot je povedal jeseniški 
imam Munzir Čelenka, 
tudi v njihovi molilnici 
že tri mesece niso imeli 
skupnih molitev, ki pa 
jih vsi člani skupnosti 
že močno pogrešajo. 
»Današnja priprava jedi 
in donacija zaposlenim 
v bolnišnici je zato za 
nas ena velika skupna 
molitev,« je ob tem dejal.

Janez Kuhar

Šenturška Gora – Pohodni-
ška sekcija Škrjančki Pla-
ninskega društva Komen-
da vsako leto na novega leta 
dan organizira tradicionalni 
Mačkov pohod na Šenturško 
goro, letos je bil triindvajse-
ti. Zaradi epidemije je bil le-
tos številčno okrnjen, udele-
žilo se ga je deset, običajno 
jih je bilo okoli štirideset. Vsi 
pohodniki so med pohodom 
nosili zaščitne maske in jih 
sneli le za fotografiranje. 

Pohodniki so letos kreni-
li iz Poženika po stari poti 
na Šenturško goro, kjer so 
si v naravi ob poti ogleda-
li tudi 27 jaslic, ki so jih do 
božiča postavili pohodniki. 

Najstarejši letošnji poho-
dnik je bil 72-letni Štefan 
Kern, najmlajši pa 50-letni 
Andrej Lukan; štirje udele-
ženci – Franc Vidmar, Šte-
fan Kern ter Majda in Franc 
Drolec – pa so bili na vseh 23 
dosedanjih pohodih. Kot je 
povedal Franc Drolec, so si 
ob zaključku pohoda zaže-
leli zdravja in da se prihod-
nje leto 1. januarja zberejo v 
veliko večjem številu. Sicer 
pa so pohodniki ob treh po-
teh, ki vodijo na Šenturško 
goro (iz komendske, zaloš-
ke in iz Poženika), postavi-
li kar 39 jaslic. Avtorji jaslic 
so člani pohodniške skupine 
Škrjančki, pridružujejo pa 
se jim tudi ostali pohodniki, 
največ iz cerkljanske občine.

Okrnjen Mačkov pohod

Skupina pohodnikov 23. Mačkovega pohoda na poti iz 
Poženika na Šenturško goro / Foto: Andrej Lukan

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Kranj – V Društvu Šola zdrav-
ja so konec novembra po-
sneli film z vajami po meto-
di »1000 gibov«. Film je na 
ogled na kanalu Šola zdrav-
ja vsako jutro ob 7.30 na Yo-
utubu, prav tako pa so film 
za predvajanje v rednem ju-
tranjem programu predla-
gali številnim lokalnim te-
levizijam, saj vsi starejši in-
terneta nimajo ali pa ga niso 
vešči uporabljati. Jutranjo 
telovadbo tako med drugim 
predvajajo tudi gorenjske te-
levizije TV Bled, TV Medvo-
de, Gorenjska TV in ATM 
TV (Kranjska Gora). »Ne-
katere televizije jutranjo te-
lovadbo predvajajo vsako-
dnevno, nekatere pa vsaj od 
enkrat do trikrat tedensko, 
tako da na ta način lahko te-
lovadi kar največ ljudi,« pra-
vi Neda Galijaš iz Društva 
Šola zdravja.

Kako pomembno je tudi 
v časih epidemije, ki nam 

onemogočajo druženje in 
skupinske vadbe, vztraja-
ti pri telesni aktivnosti, po-
udarja nevrolog in manual-
ni terapevt Nikolay Grishin, 
sicer idejni vodja in ustano-
vitelj projekta Šola zdravja: 
»Vsakodnevna fizična ak-
tivnost po metodi 1000 gi-
bov pomaga pri ustvarjanju 
različnih fizioloških učin-
kov vadbe. Telo se razgi-
bava, sproščajo se mišice, 
zmanjšuje se limfni in ve-
nozni zastoj v telesu, zmanj-
šuje se možnost nastajanja 
osteoporoze, zmanjšuje se 
prekomerna teža, izboljšu-
je se prekrvavitev notranjih 
organov, endokrinih žlez 
in živčevja. Zaradi prepo-
vedi druženja in redne jut-
ranje telovadbe na prostem 
so številni naši člani izgu-
bili svoj dnevni ritem, zato 
so manj motivirani in potr-
pežljivi. Zmanjšala se je gib-
ljivost, kar vpliva na ravno-
težje, koordinacijo, moč in 
spretnost telesa nasploh. Z 

vsakodnevno jutranjo vad-
bo vsakdo sprejema odgo-
vornost  za  svoje počutje in 
zdravje ter je ne prenaša na 
uradne institucije. Tudi mo-
rebitne čustvene napetosti, 
ki so lahko prisotne v nekate-
rih družinah, se s tovrstnimi 

druženji sproščajo. Ljudje 
tako razvijajo občutek pri-
padnosti in izboljšujejo od-
nose do soljudi: bolj prijazni 
so, zadovoljni in družabni. 
Posledično temu pa so bolj 
motivirani za premagovanje 
vsakdanjih ovir.«

Telovadijo pred malimi zasloni
Ukrepi za zajezitev epidemije preprečujejo tudi vsakodnevno jutranjo telovadbo Šole zdravja, zato so se 
razmeram prilagodili. Posneli so film, ki je na ogled na Youtubu in več lokalnih televizijah.

Vadbo po metodi 1000 gibov na Youtubu vodita profesor 
športne vzgoje Andraž Purger in kineziologinja Eva Jeza.  
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Jasna Paladin

Kamnik – Člani Študentske-
ga kluba Kamnik so od sre-
dine novembra lani izvajali 
učno pomoč za učence kam-
niških osnovnih šol ter di-
jake Gimnazije in srednje 
šole Rudolfa Maistra Ka-
mnik (GSŠRM) in tako zno-
va dokazali, kako so v stiskah 
pripravljeni pomagati.

»Glede na situacijo smo 
ves čas spremljali novice, 
kako učence pestijo težave 
s šolanjem od doma, zato 
smo se odločili, da s svo-
jim projektom priskočimo 
na pomoč in poskušamo 
malo olajšati šolanje na da-
ljavo. Kontaktirali smo vse 

osnovne šole in GSRŠM ter 
predstavili svojo akcijo, obe-
nem pa smo pozvali študen-
te, ki bi bili pripravljeni iz-
vajati učno pomoč. Strošek 
inštrukcij je kril Študentski 
klub Kamnik, s tem pa smo 
hkrati pomagali osnovno-
šolcem in dijakom ter obe-
nem študentom, da so nekaj 
malega zaslužili v teh kriz-
nih časih,« nam je poveda-
la koordinatorica projekta 
Marija Komatar. Šole so se 
na njihovo pomoč pozitivno 
odzvale in informacije pos-
redovale staršem učencev in 
učenk, tako da je bil odziv 
večji, kot so sprva prizadeva-
li, zato so ekipo inštruktor-
jev sproti povečevali.

Pomagali učencem

Jesenice – Dijaki Gimnazije Jesenice vsako leto v decembru že 
tradicionalno obiščejo in obdarijo starejše občane v domovih 
na Jesenicah, v Kranjski Gori in v Srednji vasi pri Bohinju. 
Tokrat zaradi trenutne situacije niso mogli na obisk, so pa 
zato ročno izdelali, napisali in poslali 430 voščilnic. »Vsaki 
gospe, vsakemu gospodu posebej smo zaželeli lepe praznike 
in zdravo ter srečno novo leto. Ta mala pozornost nam je dala 
občutek, da smo storili nekaj lepega, dobrega in prijaznega. 
Stisk rok in iskren pogled bi bila nekaj čudovitega tako zanje 
kot za nas, a zdaj to ni bilo mogoče. Zato upamo, da so vsaj 
voščilnice prinesle nekaj veselja,« je povedala profesorica 
Milena Gerbec.

Dijaki pisali voščilnice starejšim

ZANIMIVOSTI info@g-glas.si
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Kranj – Stopnišče stavbe Stare pošte v Kranju že nekaj časa 
gosti zanimivo razstavo. Odprtje so pripravili pred jesenskim 
zaostrovanjem ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni co-
vid-19, bo pa razstava na ogled predvidoma tudi v januarju. 
Nosi naslov Iskanje izgubljene bližine, njene avtorice pa so tri 
prijateljice, Gorenjke, študentke Akademije za likovno umet-
nost in oblikovanje v Ljubljani, ki so tudi sostanovalke: dvojčici 
Ana in Neža Urbiha ter Pika Basaj.

Iskanje izgubljene bližine v Galeriji Stara pošta

Igor Kavčič

Ljubljana – Priprave na ene-
ga največjih mednarodnih 
zborovskih festivalov Euro-
pa Cantat 2021, ki ga bo Lju-
bljana v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti in Evropske zborovske 
zveze gostila prihodnje po-
letje, so v polnem teku. Or-
ganizatorji so že sredi me-
seca odprli poziv za prijave 
na festival, na katerega vabi-
jo zbore, družine, pare, po-
sameznike ter vse ljubite-
lje zborovske glasbe, ne gle-
de na starost in predznanje. 
Vsi, ki želijo na festivalu ak-
tivno sodelovati, se lahko do 
15. februarja 2021 prijavi-
jo na festivalski spletni stra-
ni. Cene za slovenske ude-
ležence bodo nižje, prijav-
nine pa fleksibilne, kar po-
meni, da bodo organizator-
ji v primeru sprememb, po-
vezanih s covidom-19, prija-
vnine vrnili.

Naj ponovimo: Ljubljana 
bo poleti med 16. in 25. ju-
lijem postala pojoče mesto. 
Na štiridesetih prizoriščih se 
bo odvilo skoraj dvesto glas-
benih dogodkov. Udeležen-
ci in obiskovalci se bodo lah-
ko udeležili številnih atelje-
jev z vrhunskimi mentorji, 
množičnega petja na pros-
tem, koncertov vabljenih tu-
jih zasedb, drsalne revije ob 

zborovskem petju v živo ter 
številnih drugih projektov. 
»Vemo, da ponujamo fanta-
stičen festival za vse, ki radi 
pojejo in so z glasbo kakorko-
li povezani. Verjamemo, da 
se bodo ljudje z optimizmom 
ozrli v prihodnje poletje in ga 
del preživeli tudi z nami,« je 
povedala vodja festivala Eu-
ropa Cantat Ljubljana 2021 
Urška Bittner Pipan. »Festi-
val bo k nam pripeljal veli-
ke mednarodne zvezde zbo-
rovskega petja, kar je za slo-
venske udeležence in ude-
leženke odlična priložnost, 
da stopijo v stik z najboljši-
mi ustvarjalci in se seznani-
jo z aktualnim svetovnim do-
gajanjem na področju različ-
nih zvrsti vokalne glasbe.« 

Prijavni obrazec na sple-
tni strani festivala je pregle-
den in jasen. S prijavo bos-
te organizatorjem sporočili 
tri izbrane delavnice, konč-
ni razpored bo nato glede 
na vse prijave in razpoložlji-
vost naredila festivalska ko-
misija. Do zapolnitve mest 
si boste s prijavo zagotovi-
li tudi obisk najmanj ene-
ga koncerta vrhunskih va-
bljenih zasedb ali posebne-
ga projekta dnevno po svoji 
izbiri, sodelovanje pri sku-
pnem množičnem petju na 
prostem, prejeli pa boste 
tudi festivalsko pesmarico 
in programsko knjigo.

Slovenija bo pela
Organizatorji vabijo vse, ki pojejo ali bi radi peli, 
naj se prijavijo na katero od delavnic festivala 
Europa Cantat 2021 Ljubljana.

Alenka Brun

Škofja Loka – Nadaljuje, da 
so predstavljeni ustvarjal-
ci, ki so delovali v obdobju 
najzgodnejših začetkov (av-
torske) fotografije (Avgust 
Berthold) in v obdobju med 
letoma 1945 in 1990 (Janez 
Misson, Tone Mlakar, Peter 
Pokorn st., Vladimir Vlastja 
Simončič, Edi Šelhaus) ter 
protagonisti sodobnih foto-
grafskih praks, ki delujejo 
ali so delovali v preteklih tri-
desetih letih (Urban Babnik, 
Mito Gegič, Jana Jocif, Sašo 
Kočevar, Tomaž Lunder, Ja-
nez Pelko, Igor Pustovrh, 
Tone Štamcar).

Ekipa štirih kustosov 
(Miha Colner, Nina Mis-
son, Saša Nabergoj, Bo-
štjan Soklič) je izbrala sko-
raj petsto del 14 sodelujo-
čih avtorjev. Postavitev raz-
stave z razširjenim naslo-
vom Foto Loka: ustvarjanje 
zgodovine fotografije Škofje 
Loke so zastavili z oblikoval-
cem Luko Kravanjo kot več-
medijsko prostorsko instala-
cijo s fotografijami na različ-
nih nosilcih oziroma forma-
tih – od foto albuma do uo-
kvirjenih originalnih avtor-
skih tiskov. Dopolnjujeta jo 
tudi večplastni spremljeval-
ni program (tako v virtual-
nem kot fizičnem prostoru) 
in dvojezična publikacija.

Foto Loka je v bistvu raz-
iskovalno-razstavni projekt, 
ki prikazuje (delni) pregled 
fotografske ustvarjalnosti na 
Loškem od konca 19. stoletja 
do danes. Na razstavi je pred-
stavljen izbor fotografskih 

del modernih in sodobnih 
ustvarjalcev, bodisi umetni-
ških fotografov bodisi likov-
nih umetnikov, ki uporablja-
jo fotografijo kot del svoje in-
terdisciplinarne prakse. Po-
sebej je poudarjen tudi feno-
men konstituiranja zgodovi-
ne skozi fotografijo in vizual-
no kulturo, saj podobe vselej 
pričajo o družbeni sferi in lo-
kalni zgodovini. Ni pa toliko 
pomembno, ali so fotografi 
ustvarjali oziroma še ustvar-
jajo iz profesionalnih razlo-
gov ali intimnih kreativnih 
vzgibov.

Mogoče so koga zapos-
tavili, pojasni Boštjan Sok-
lič, vendar se to pri tako ob-
sežnih projektih vedno zgo-
di. Gledali so, da so zaob-
jeli glavne, vidnejše foto-
grafe. Na kratko opiše: »Av-
guštinu Bertholdu radi reče-
mo kar peti impresionist. Ni 
bil slikar, je pa fotografiral 

znamenitega sejalca, ki ga 
je potem naslikal Ivan Gro-
har. Jana Jocif ima zelo zani-
miv ekspresionističen sklop 
fotografij, ki je vezan na do-
ločeno etnološko dedišči-
no. Od aktivnih je tu Janez 
Pelko z dvema projektoma. 
Zelo zanimiv je tudi žal pre-
zgodaj pokojni Tomaž Lun-
der, kjer smo ustvarili dialog 
med serijo njegovih portret-
nih fotografij loških obrtni-
kov iz leta 1991; nasproti pa 
je sklop fotografij, ki prika-
zuje urbane, žanrske moti-
ve ameriškega predmestja. 
Mita Gegiča sicer bolj poz-
namo kot slikarja, vendar 
se je tu posvetil fotografiji. 
Urban Babnik je eden mlaj-
ših fotografov. Je zelo odprt 
za hipne, trenutne dražlja-
je. Edi Šelhaus velja za ene-
ga pomembnejših reportaž-
nih fotografov na Sloven-
skem, Vlastja Simončič pa 

za začetnika medicinske fo-
tografije pri nas. Imel je tudi 
izjemno rad gledališče in je 
znan po portretnih fotogra-
fijah Staneta Severja. Potem 
je seveda tu Mlakarjev cikel, 
ne moremo mimo Pokorna 
starejšega, resničnega kro-
nista loške zgodovine v dru-
gi polovici dvajsetega stole-
tja, katerega vlogo v fotogra-
fiji je kasneje prevzel Štam-
car. Najbolj  pa zagotovo iz-
stopa sklop Igorja Pustovr-
ha, čigar umetniški sklopi so 
posebnost v novejši zgodovi-
ni slovenske fotografije.«

Razstavo Foto Loka so od-
prli lani novembra v Galeri-
ji na Gradu in bo na ogled 
do konca oktobra 2021. Ali 
je dovoljen fizičen obisk raz-
stave, je odvisno od aktual-
nih ukrepov vlade; na sple-
tnih straneh Loškega muze-
ja pa najdete tudi zelo bogat 
zapis o njej.

Skozi oči fotografov
»Razstava Foto Loka zajema več kot stoletje dolgo obdobje fotografije v Škofji Loki ter se osredotoča 
predvsem na odnos umetnikov fotografov do njihovega neposrednega okolja, do mesta oziroma 
prostora, v katerem živijo,« je začela svoj uvod v katalogu razstave Saša Nabergoj.

Zagotovo na razstavi izstopajo fotografije Igorja Pustovrha.

Jasna Paladin

Kamnik – V Galeriji Pogled 
so sredi decembra pripravi-
li novo razstavo, tokrat zno-
va posvečeno kiparstvu, saj 
svoja dela predstavlja aka-
demska kiparka Urša To-
man, samostojna ustvarjal-
ka, ki jo najbolj zanimajo 
umestitve skulptur v narav-
no okolje, parke in vrtove, a 
njena dela se odlično počuti-
jo tudi v razstaviščih.

Tokratna razstava nosi na-
slov Emigracije sanj, saj je 
avtorica upodobila značil-
ne sanjske figure. »Skozi 
stoletja so imaginarna, ne-
zemeljska bitja naseljeva-
la mitologije in folkloro raz-
ličnih civilizacij. Pogosto ne-
zemeljskega izgleda, hibridi 
iz človeškega in živalskega 

sveta, pošasti, demoni in du-
hovi z nadnaravnimi moč-
mi, nekakšne metafore, ki 
ne pojenjajo v zavesti človeš-
kega uma, ki vselej išče po-
jasnila tudi za vse nepojas-
njeno. To področje še danes 
obseda številne umetnike 

in njihov domišljijski svet, a 
danes ne gre za to, da bi nas 
vsa ta bitja strašila, ampak so 
metafore, ki predstavljajo so-
dobne ideje in dogodke. Kre-
iranje sanjskih figur zabava 
tudi Uršo Toman. Kroglaste 
forme nam kažejo prijazno 

podobo sanj, smejoče se, za-
bavne in domala iz pravljič-
nih svetov vzete oblike, sesta-
vljene iz popolne forme kro-
ga, nas dramijo, hudomušne 
in igrive kreacije nam izvabi-
jo nasmehe. 'Okroglice', ne-
navadna bitja, mešanica med 
biomorfnimi, zoomorfnimi 
in antropomorfnimi forma-
mi nagajivo prežijo na nas na 
galerijskih tleh, kjer medse-
bojno povezani z vrvjo nami-
gujejo na sodobno civilizaci-
jo, ki ob vsem dandanes da-
nem razkošju in udobju za-
nemarja želje in tako brez 
izsanjanih sanj postajamo 
zagrenjeni vse bolj asocial-
ni posameznik,« avtorico in 
razstavo opisuje kustosinja 
Saša Bučan.

Razstava bo na ogled še 
vse do 15. februarja.

Razstava sanjskih figur

Galerijo Pogled polnijo domiselne podobe iz sanj.

 F
ot

o:
 S

aš
a 

B
u

ča
n



13Gorenjski glas
torek, 5. januarja 2021 ŠPORT IN REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Konec decembra 
so podelili priznanja najbolj-
šim slovenskim atletinjam 
in atletom v letu 2020. Pri-
reditev v organizaciji Atlet-
ske zveze Slovenije je bila 
virtualna. Atleta leta sta Kri-
stjan Čeh (AK Ptuj) in Ma-
ruša Mišmaš Zrimšek (AD 
Mass Ljubljana). Med čla-
ni je bil drugi Luka Janežič 
(Kladivar) in tretji Žan Ru-
dolf (Mass), med članica-
mi pa sta se za zmagoval-
ko zvrstili druga Tina Šutej 
(Kladivar) in tretja Maja Mi-
halinec Zidar (Mass).

Maruša tudi evropska 
atletinja meseca julija

Mišmaš Zrimškova, 
Grosupeljčanka, ki živi v 
Kamniku, je bila odlična že 
v skrajšanem dvoranskem 
delu sezone. Z osebnima re-
kordoma v tekih na 1500 in 
3000 metrov ter z najbolj-
šim dosežkom na svetu v 
teku na 2000 metrov z zap-
rekami, ki se v dvorani sicer 
redko teče, je nakazala, da je 
na pravi poti. Kot so zapisa-
li v obrazložitvi priznanja, je 
po spomladanskem premo-
ru zaradi pandemije covi-
da-19 sezono začela sredi ju-
nija in na mitingu Atletske 
lige Telekom Slovenije v Slo-
venski Bistrici takoj postavi-
la osebni rekord v teku na 
5000 metrov. Po trojni zma-
gi na Atletskem pokalu Slo-
venije v Ljubljani, slavila je 
v teku na 800 in 1500 me-
trov ter v štafeti 4 × 400 me-
trov, je prišel prvi vrhunec, 
ko je na Memorialu Matica 

Šušteršiča in Patrika Cve-
tana 2000 metrov z zapre-
kami pretekla v izjemnem 
času 5 minut, 56 sekund in 
28 stotink. Ta dosežek ji je 
skupaj s pomočjo glasov lju-
biteljev kraljice športa prine-
sel tudi naziv evropske atle-
tinje meseca julija. Le deset 
dni pozneje je na državnem 
prvenstvu v Celju padel še 
državni rekord na 3000 me-
trov, ki zdaj znaša odličnih 8 
minut, 46 sekund in 44 sto-
tink. Štirje odlični nastopi 
na mitingih Atletske lige Te-
lekom Slovenije so ji prines-
li tudi prepričljivo skupno 
zmago. Sezono je zaključi-
la z dvema odličnima nasto-
poma na močnih mitingih v 
tujini. V Marseillu je v teku 
na 1500 metrov manj kot 
za sekundo zgrešila držav-
ni rekord Sonje Roman, v 
Berlinu pa je lastni državni 
rekord v teku na 3000 me-
trov z zaprekami premakni-
la na 9 minut, 20 sekund in 
68 stotink. »Lepo je preje-
ti takšno priznanje kot spo-
min na uspešno sezono. Z 
njo sem zelo zadovoljna, ker 
sem pokazala velik napre-
dek. Izboljšala sem vse svo-
je osebne in državne rekor-
de v tekih od 1500 do 5000 
metrov. Z novim zagonom, 
z dodatno samozavestjo 
vstopam v priprave na sezo-
no 2021, v kateri upam, da 
bomo dobili več priložnosti 
za tekmovanja in nastopili 
na olimpijskih igrah. Verja-
mem, da bomo. Na vso moč 
se pripravljam na novo sezo-
no,« je na virtualni podeli-
tvi priznanj povedala Maru-
ša Mišmaš Zrimšek. V letu 
2020 je naredila tudi nove 

korake bliže zaključku ma-
gistrskega študija. 

Brina Likar najboljša med 
pionirkami

Atletska zveza Slovenije 
je priznanja podelila tudi v 
mlajših starostnih kategori-
jah. Med pionirkami je atle-
tinja leta 2020 Brina Likar iz 
AK Triglav Kranj. Med naj-
boljšimi tremi so bili iz klu-
bov s širšega območja Go-
renjske še Jure Grkman (AD 
Kamnik, tretji med mlajši-
mi člani), Jan Emberšič (AK 
Domžale, tretji med mlaj-
šimi mladinci) in Neža Do-
lenc (AK Triglav Kranj, dru-
ga med mlajšimi mladin-
kami). Najboljši klub v letu 
2020 je sicer ponovno lju-
bljanski Mass, priznanje pa 
je prejel tudi AK Radovljica 
za deset let uspešnega delo-
vanja v slovenski atletiki.

»Leto 2020 je bilo izjemno 
leto, saj smo takšnega nare-
dili. Spremenili smo ga v leto 
priložnosti. Izpeljali smo tako 
mednarodno Atletsko ligo Te-
lekom Slovenije kot vse dru-
ge domače mednarodne tek-
me. Izredno ponosen sem na 
sodelavce, atlete in atletinje. V 
letu 2021 bomo nadaljevali z 
enakim optimizmom. Prepri-
čan sem, da so naše atletinje 
in atleti ter trenerji izkoristili 
leto 2020 v tej meri, da smo se 
pripravili na najvišji ravni, kot 
smo se lahko, da bo leto 2021 
lahko prineslo tudi izjemne 
rezultate. Rezultatsko bo leto 
2021 za nas pomembno in 
prepričan sem, da bomo lah-
ko že v kratkem tudi z med-
narodnih tekem domov pri-
našali izjemne rezultate, mor-
da celo medalje,« je ob koncu 
leta dejal Roman Dobnikar, 
stari in novi predsednik Atlet-
ske zveze Slovenije.

Atletinja leta, ki je izboljšala 
tri državne rekorde
Atletinja leta 2020 Maruša Mišmaš Zrimšek, Grosupeljčanka, ki živi v Kamniku, je zelo zadovoljna z 
lansko sezono. Kot pravi, se že na vso moč pripravlja na novo, v kateri so v načrtu tudi olimpijske igre.

Jože Marinček

Jesenice – Hokejisti HDD 
SIJ Acroni Jesenice in HK 
SŽ Olimpija so v soboto v 
športni dvorani Podmežak-
la na Jesenicah odigrali zad-
njo tekmo prvega dela član-
skega državnega prvenstva. 
Odločitev je padla šele po ka-
zenskih strelih, pred prazni-
mi tribunami pa so se zma-
ge veselili domačini.

Žan Us je ubranil vseh pet 
strelov hokejistov iz Ljublja-
ne, v tretji seriji pa je za Je-
senice zadel Žan Jezovšek za 
končnih 2 : 1 (1 : 0, 0 : 1, 0 : 
0, 0 : 0). V rednem delu so 
povedli domačini. Uspešen 
je bil Sašo Rajsar. V drugi 
tretjini je izenačil Aleš Mu-
šič, v tretji pa zadetkov ni 
bilo. Po prvem delu držav-
nega prvenstva je v vodstvu 

HK SŽ Olimpija pred HDD 
SIJ Acroni Jesenice, tretji je 
HK Triglav. HD Hidria Je-
senice je na šestem mestu, 
HK MK Bled pa osmi. Konč-
nica se je začela včeraj s tek-
mo med HDD SIJ Acroni Je-
senice in HK True Celje (re-
zultata do zaključka redak-
cije nismo prejeli). Na dve 
zmagi se bodo pomerili še: 
HK SŽ Olimpija – HK MK 
Bled, HK Triglav – HD Hi-
dria Jesenice in HK Slavija 
Junior – HDK Maribor.

Jutri bodo hokejisti HK 
Triglav v Celju odigrali za-
ostalo tekmo rednega dela 
v Mednarodni hokejski ligi. 
Igranje rednega dela se na-
daljuje v Alpski hokejski ligi. 
Jeseničani jutri odhajajo na 
gostovanje k ekipi Migros 
Supermercati Asiago Hoc-
key. 

Derbi tokrat Jeseničanom
Hokejisti Jesenic so novo leto začeli z zmago proti 
večnim tekmecem iz Ljubljane. 

Maruša Mišmaš Zrimšek, slovenska atletinja leta 2020 
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Pokljuka – Naslednja postaja svetovnega pokala v biatlonu 
bo nemški Oberhof, kjer bodo tekme od četrtka. Slovenski 
biatlonci in biatlonke so se pred tem v nedeljo na Pokljuki 
pomerili za naslove državnih prvakov na tekmi s skupinskim 
startom. V okrnjeni konkurenci je žensko, 7,5-kilometrsko pre-
izkušnjo dobila Nika Vindišar (ŠD Gorje), ki je na strelišču 
pustila nepokrite tri tarče. Do srebrnega odličja je z 32 sekun-
dami zaostanka prišla Živa Klemenčič (TSK Triglav Kranj), 
ki je zgrešila dve tarči, tretja pa je bila Lena Repinc (SD Bo-
hinj). Pokrila je 15 tarč, ciljno črto pa prečkala 48,2 sekunde 
za državno prvakinjo. V moški konkurenci je bil razred zase 
Miha Dovžan (ŠD Gorje). Zadel je vse tarče. Z minuto in 21 
sekundami zaostanka je drugo mesto osvojil Alex Cisar (TSK 
Triglav Kranj), ki je pokril 18 tarč, do brona pa je prišel Anton 
Vidmar (SK Brdo), ki je bil nenatančen štirikrat.

Državna biatlonska naslova v Gorje

Rateče – V Planici so se v nedeljo za naslov državnih prvakov 
pomerili nordijski kombinatorci in kombinatorke. Državni 
prvak je postal Matic Hladnik iz NSK Tržič-FMG, ki je za 9 
sekund premagal člana SSK Mislinja Gašperja Brecla, bron 
pa je osvojil član SSK Žiri Erazem Stanonik, ki je zaostal 42 
sekund. V konkurenci štirih deklet je zanesljivo zmagala iliri-
janka Ema Volavšek. Druga je bila Silva Verbič iz SK Triglav, 
tretja pa Tinkara Gros iz SSK Ilirija.

Za državne naslove tudi nordijski kombinatorci

Komenda – »To je to od kolesarstva. Bilo je lepo in zabavno! 
Hvala vsem, ki ste mi pomagali do tega, kar sem! Čas je za 
nove izzive v življenju,« je 1. januarja na družbenem omrežju 
zapisal cestni kolesar Luka Pibernik in s tem potegnil črto 
pod uspešno kariero. Konec lanskega leta se je 27-letniku 
iz Suhadol pri Komendi iztekla pogodba pri ekipi Bahrain- 
McLaren. V svoji karieri je med drugim postal dvakratni članski 
državni prvak v cestni vožnji, 13-krat je nastopil na največjih 
petih enodnevnih dirkah in štirikrat na tritedenskih dirkah. Bil 
je stalni član slovenske reprezentance.

Luka Pibernik končal kolesarsko kariero

Luka Pibernik je potegnil črto pod svojo uspešno 
kolesarsko kariero. / Foto: Tina Dokl

Anže Lanišek že vso se-
zono kaže dobro pripravlje-
nost, kar potrjuje tudi nje-
govo trenutno šesto mesto 
v skupnem seštevku svetov-
nega pokala. »Danes sem 
res zelo zadovoljen s svoji-
mi skoki, tako kot z rezulta-
tom, uvrstitvijo na stopnič-
ke. Pomenijo mi zelo veliko. 
Upam, da bom tako tudi na-
daljeval. Osredotočen sem že 
na Bischofshofen,« je v nede-
ljo po svoji drugi uvrstitvi na 
stopničke v letošnji sezoni 

povedal član SSK Mengeš. 
Leto 2020 je zaključil kot 
zmagovalec kvalifikacij v 
Garmisch-Partenkirchnu, 
v novem letu pa že na drugi 
tekmi osvojil na stopničke. 
Skakalce danes v Bishofshof-
nu čakajo kvalifikacije.

Na novoletni turneji se me-
rijo tudi smučarski tekači. 
Začela se je na prvi dan nove-
ga leta s sprintom v prosti teh-
niki v Val Müstairju v Švici. 
Znova je blestela Anamarija 
Lampič. V cilj je pritekla dru-
ga, a jo je nato vodstvo tekmo-
vanja zaradi prehitevanja na 

spustu postavilo na zadnje, 
šesto mesto v finalu. Vodstvo 
slovenske reprezentance je 
vložilo pritožbo, ki pa je bila 
zavrnjena. Na odločitev se je 
nato pritožila še Smučarska 
zveza Slovenije. Odločitev je 
bila znana v nedeljo: komi-
sija za pritožbe je Anamariji 
Lampič vrnila osvojeno dru-
go mesto in kazen spreme-
nila v rumeni karton. Lampi-
čeva je sicer drugi dan turne-
je na deset kilometrov s sku-
pinskim startom osvojila 11. 
mesto, tretji dan, v nedeljo, 
pa je bila na zasledovanju v 

prosti tehniki odlična četrta, 
kar je njena najboljša uvrsti-
tev na razdalji. »Švica je bila 
turbulentna, a na koncu se je 
vse dobro končalo. Imam čis-
to vest. Mislim, da sem si dru-
go mesto zaslužila in tu je še 
četrto mesto. Ne vem, kaj mi 
več pomeni,« je bila po koncu 
preizkušenj na prvem prizo-
rišču turneje zadovoljna te-
kačica iz Valburge. Je edina 
iz slovenske reprezentance, 
ki ostaja na turneji.

Včeraj je bil prost dan, da-
nes pa se bo tekmovanje na-
daljevalo v Toblachu v Italiji.

Dvakrat stopničke za začetek leta
31. stran
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Srečni utrinki preteklega leta
Preteklo leto je bilo zani-

mivo, drugačno, ne le zame, 
za vse Slovence, za cel svet. 
Bilo je leto, ki bo mnogim 
ostalo v spominu zaradi 
majhnega zajedavskega pa-
togena, ki nas je prisilil v no-
šenje mask, čezmerno upo-
rabo razkuževalnih sredstev 
in omejevanje osebnih ra-
dosti. Virus, ki nam je ukra-
del užitke potovanj, za hip 
odvzel veselje do druženja 
in nas še kar vztrajno drži 
v krempljih, pa je po drugi 
strani v mnogih prebudil 
ljubezen do domovine, ne-
kakšen patriotizem in spo-
sobnost uživanja v radostih, 
ki jih nesebično ponuja Slo-
venija. 

Sonce mi je grelo 
premražene prste in svež 
zrak je bistril zaspan ko-
rak, ko sva z Nejcem zado-
voljno sopihala do vrha Vi-
sokega Mavrinca – enega 

najlepših razglednikov pod 
mogočnimi vršiškimi dva-
tisočaki. Čudoviti pogledi 
na Špik, Prisank, Škrlatico, 
Razor, Malo Mojstrovko, 
Frdamane police, jezero Ja-
sna daleč v dolini so razpo-
tegnili najina nasmeha vse 
do ušes in kar vsepovprek 
ponujali ideje za potepe v 
prihajajočem letu. Hribov 
se nikoli ne naveličam, če 
kaj, potem vsak nov vzpon 
v meni vzbudi še večjo željo 
po odkrivanju novih vrhov 
in sprehajanju po še neod-
kritih in pozabljenih poteh. 
Ne gre za zbirateljstvo, do-
polnjevanje seznama, ko-
pičenje žigov ali hvalisa-
nje z lepimi trenutki, uje-
timi v fotografski objektiv. 
Gre za užitek v potepanjih 
po kotičkih Slovenije, ki so 
po mnenju mnogih prema-
lo »instagramabilni«, da bi 
bili vredni ogleda, gre za 

veselje ob odkrivanju div-
jin naših Julijcev, širnih 
ravnin Prekmurja in tur-
kiznega Posočja, gre za sre-
čo, ki jo najdem med doma-
čimi ljudmi.

Preteklo leto se je v moj 
spomin torej zasidralo z obi-
lico srečnih trenutkov ob 
odkrivanju pozabljenih pri-
morskih vasic, neobljude-
nih belokranjskih kotičkov 
ob reki Kolpi, raziskovanju 
skritih vodnih biserov zgor-
nje Primorske, uživanju ob 
sladkih briških češnjah, do-
mači prekmurski kuhinji 
in dišečih enolončnicah, ki 
sem jih v gorskih kočah z 
največjim užitkom pomaza-
la do zadnje kapljice. Leto, ki 
je v meni prebudilo še več-
jo ljubezen do naših gora, 
do poti, ki se skrivajo pod 
odpadlim rumenim listjem 
in se le tu in tam približajo 
markiranim pohodniškim 

cestam, do stezic, ki čez str-
ma travnata pobočja vodi-
jo gamse in trpijo hudo po-
manjkanje rdeče obroblje-
nih belih pikic ter do razgle-
dov, ob katerih ostaneš brez 
besed, sem spet zaključila 
v objemu kranjskogorskih 
hribov.

No, pa naj s tem tudi zak-
ljučim današnjo hvalnico le-
potam Slovenije in vam v 
novem letu zaželim veliko 
poguma, vztrajnosti in sre-
če ter zvrhan koš pozitiviz-
ma, virus gor ali dol, zado-
voljstvo lahko najdemo tudi 
v tej majhni deželici. 

Na vrhu Visokega Mavrinca

Jelena Justin

Vošco, travnato lepoti-
co v zahodnih Karavankah, 
dobro poznamo. Odkriva-
li smo jo že velikokrat, vsa-
kič iz druge strani. Ko deželo 
prekrije snežna odeja, ko je 
modro nebo, se mi zdi obisk 
Vošce nekaj za dušo; prava 
zimska pravljica. Vošca je 
razglednik, ki napolni srce 
s pogledom na Martuljkovo 
skupino, na Prisojnik, Jalo-
vec, Mangart. Glede na tre-
nutne snežne razmere sve-
tujem, da preden se odpravi-
te na pot, preverite, kakšna 
je nevarnost snežnih plazov. 

Po avtocesti se zapeljemo 
do Hrušice in zavijemo na re-
gionalno cesto proti Kranjski 
Gori. V Gozdu - Martuljku 

zavijemo proti vasi Srednji 
Vrh. Odvisno od snežnih 
razmer, a svetujem, da parki-
ramo na začetku vasi, če pa 
je cesta splužena in prevo-
zna, se lahko zapeljemo do 
nekdanje vojašnice. Po ces-
ti nadaljujemo proti kmeti-
ji Jurež, ko na bregu nad se-
boj že zagledamo gaz, ki so 
jo naredili turni smučarji. 
Sledi smučarjev ne uničuje-
mo, ampak s krpljami ali pa 
peš hodimo poleg nje in na-
redimo svojo gaz. Globok 
sneg, še nesprijet, zna biti 
naporen, ker se nam bo udi-
ralo, zato so v takem prime-
ru krplje več kot dobrodošle. 

Nadaljujemo ob Jureže-
vem grabnu, kjer tudi v po-
letnih mesecih vodi nemar-
kirana pot na Vošco. Pot se 

najprej vzpenja čez travnik, 
nato skozi gozd, v nekaj ok-
ljukih pridobimo precej vi-
šine, potem pa dosežemo 
travnik Jureževe planine, 
kjer se poleti sicer pase živi-
na. Smo na višini približno 
1400 metrov. Sledimo grab-
nu, bolj proti desni, in dose-
žemo zasneženo panoram-
sko cesto, ki nas v kopnih 
razmerah pripelje mimo lo-
vske koče do Železnice. V 
zimskih razmerah običajno 
le prečimo cesto in nadalju-
jemo po travniku, ki je pred 
nami proti gozdu. Ko preho-
dimo še nekaj višinskih me-
trov skozi gozd, smo na robu 
travnika, po katerem je Voš-
ca dobro znana. Pretekli te-
den je bila na cesti gaz nare-
jena proti Jureževi planini, 

pred katero je zavila čez 
travnik, proti gozdu in pret-
kano vijugala skozi gozd. 
Vršni travnik smo dosegli 
na vzhodnem robu, mimo 
lične lovske opazovalnice. 
Do vrha Vošce, kjer so osta-
line stare pastirske koče vsa-
kič bolj podrte, nas čaka le še 
vzpon čez travnik. 

Če bomo dovolj zgodnji, 
se bo pred nami pokazal 

zasnežen, deviški travnik. 
Do vrha se povzpnemo po 
desni strani travnika. 

Vošca me še nikoli ni razo-
čarala, vedno je postregla z 
odličnim razgledom, da je 
vse skupaj bilo videti že sko-
raj kičasto. Ampak zame na-
rava nikoli ne more biti ki-
časta. Prelep razgled, ki se 
začne na Kukovi špici, na-
daljuje preko Oltarja do 

Martuljših Ponc in Špika, 
Frdamanih polic do Razor-
ja in Prisojnika, Mojstrovk, 
Jalovca, Ponc do Mangarta, 
Viša in Montaža. 

Pretekli teden je bil vrh 
Vošce prekrit s pršičem. Do 
sestopa še ni bilo nobenega 
turnega smučarja, ki bi vri-
skal po celem snegu. Ko se 
vrha lotimo s krpljami na no-
gah, je vzpon bistveno lažji, 
kot če bi bili brez njih. Vošca 
je zaradi vrhnjega nezahtev-
nega terena lahko tudi tur-
nosmučarski vrtec, zahtev-
nejši je tisti del skozi gozd. 

Odvisno od snežnih raz-
mer lahko naredimo tudi 
krog čez Zajčnik do Blekove 
planine in skozi Železnico 
in Jermanov graben nazaj do 
Srednjega Vrha. A trenutne 
razmere so zahtevne, zato se 
vrnemo po poti vzpona. 

Pravljično zimska tura je 
za nami. 

Nadmorska višina: 1734 m
Višinska razlika: 774 m
Trajanje: 3–4 ure
Zahtevnost: 

Planinski kotiček: Vošca (1734 m n. m.)

Deviška idila
Zimska pravljica v svetu zahodnih Karavank. Vrh je pozimi priljubljen 
turnosmučarski cilj, vzpon s krpljami pa močno olajša napredovanje, če 
smo »pešaki«.

Zimska idila na travniku nad Srednjim Vrhom / Foto: Jelena Justin

Fotogenična lovska opazovalnica v pravljičnem svetu Del ruševin z Julijci v ozadju. Drevo na vrhu je na žalost klonilo. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Groblje – Člani Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme 
v Sloveniji so se pred kon-
cem leta zbrali na tradicio-
nalnem, že 29. občnem zbo-
ru, ki pa je zaradi epidemi-
oloških razmer prvič pote-
kal v virtualni obliki, preko 
aplikacije Zoom. Minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Jože Pod-
goršek je v pozdravnem na-
govoru udeležencem zbora 
dejal, da na ministrstvu po-
spešeno pripravljajo strate-
ški načrt skupne kmetijske 
politike, ki jo bo Evropska 
unija začela izvajati v letu 
2023. »Na področju živino-
reje smo si kot glavne stra-
teške in razvojne cilje posta-
vili povečanje tržne prireje 
mesa in mleka, izboljšanje 
konkurenčnosti in zmanjša-
nje odvisnosti slovenske go-
vedoreje od svetovnega trga 
žit in beljakovin,« je dejal 
minister in poudaril, da bo 
le z večjo storilnostjo prireja 
mesa in mleka lahko konku-
renčna na skupnem evrop-
skem trgu.

Prireja mleka se seli na 
nižinska območja

»V kmetijsko-gozdarski 
zbornici se zavzemamo za 
to, da bi bila neposredna pla-
čila vezana na kmetijsko pri-
delavo,« je dejal predsednik 

kmetijsko-gozdarske zbor-
nice Roman Žveglič in opo-
zoril, da se po opustitvi mleč-
nih kvot prireja mleka seli na 
ravnine, kjer je zaradi cenej-
še pridelave krme bolj kon-
kurenčna kot na hribovskih 
območjih, kjer so višji stro-
ški pridelave krme. »Za ta 
območja bo treba najti pri-
merne spodbude,« je dejal 
Žveglič, ki se je zavzel tudi 
za ponovno uvedbo premij 
za rejo krav dojilj. V zborni-
ci ocenjujejo, da bi ukinitev 
zgodovinskih plačil močno 
prizadela najboljše in naj-
bolj perspektivne sloven-
ske kmetije; v okviru priza-
devanj za izboljšanje počut-
ja živali pa podpirajo investi-
cije v hleve za prehod iz ve-
zane na prosto rejo ter v paš-
ništvo.

V javni živinorejski službi 
so lani kljub težavnim epide-
miološkim razmeram izved-
li vse strokovne naloge kon-
trole in selekcije, ob tem pa 
upajo, da jih bodo lahko tudi 
letos, ko po besedah direk-
torja zbornice Branka Rav-
nika čaka priznane rejske 
organizacije pomembno 
delo: priprava novih rejskih 
programov, ki bodo usklaje-
ni z uredbo o reji živali, so-
delovanje pri pripravi spre-
memb zakona o živinoreji, 
nadaljevanje izvajanja ge-
nomske selekcije, spremlja-
nje razmer in sodelovanje z 

zbornico pri pripravi ukre-
pov v prireji mleka in mesa 
ter pri reji dojilj ter sodelo-
vanje z zbornico pri pripra-
vi strateških usmeritev za 
novo skupno kmetijsko poli-
tiko. »Stanje v živinorejskih 
panogah je trenutno zelo 
kritično, zato je zdaj tudi čas 
za razmislek, kaj narediti, da 
bo v prihodnje v kmetijstvu 
več optimizma,« je še dejal 
Ravnik.

Priznanja rejcem za 
življenjsko mlečnost krav

Običajno so na občnem 
zboru podelili tudi prizna-
nja – govedorejske zvonce 
rejcem krav, ki so presegle 
življenjsko mlečnost sto ti-
soč kilogramov mleka. Le-
tos so zaradi epidemioloških 
razmer le »obelodanili« se-
znam krav, rejcem pa bodo 
zvonce izročili, ko bodo raz-
mere to dopuščale. Kot je 
povedala strokovna vodja 
društva dr. Marija Klopčič, 
je v Sloveniji doslej življenj-
sko mlečnost doseglo 168 čr-
no-belih krav, od tega je bilo 
116 krav potomk slovenskih 
bikov, 42 krav potomk tu-
jih bikov, pet krav pa je bilo 
iz naravnega pripusta. Prva 
krava (to je bila krava iz čre-
de Antona in Jureta Zidarja) 
je to mejo presegla že 1994. 
leta, potlej pa jih je bilo vsa-
ko leto nekaj – najmanj, šti-
ri, leta 2012 in največ, 26, v 

predlanskem letu. Lani jih 
je bilo petnajst, od tega šti-
ri s širšega gorenjskega ob-
močja. 

Krava Gabra 64 iz hleva 
Alojza Urbanca iz Gorič je 
bila sicer na začetku lanske-
ga leta izločena iz črede, a je 

v devetih letih prireje dala 
skupno 101.035 kilogramov 
mleka, od tega v najboljši 
standardni laktaciji 13.481 
kilogramov. Dala je osem te-
let, od tega tri teličke in pet 
bikcev. Krava Polda, last rej-
ca Ivana Žerovnika iz Vaš 
pri Medvodah, je stara dva-
najst let in pol in je v doseda-
njem obdobju prireje mle-
ka dala skupno 102.092 ki-
logramov mleka, ob tem pa 
tudi sedem telet – tri teličke 

in štiri bikce. Krava Šupa 
iz hleva Marka Orehovca iz 
Zgornjega Motnika je bila 
oktobra lani izločena iz čre-
de, v skoraj desetih letih pri-
reje mleka pa je dala 105.508 
kilogramov mleka in deset 
telet – pet teličk in pet bik-

cev. Krava Rosa, last rejca 
Slavka Studena iz Zaloga pri 
Cerkljah, je julija lani dopol-
nila deset let in je v nekaj več 
kot osmih mesecih prireje 
mleka dala že 106.599 kilo-
gramov mleka ter osem telet 
– dva telički in osem bikcev.  

Nagrade rejcem za 
posebne rejske dosežke

Na občnem zboru so 
razglasili tudi najboljše čre-
de po mlečnosti v letu 2019 

ter najboljšo kravo in naj-
boljšo prvesnico, tudi nji-
hovim rejcem bodo nagrade 
– živinorejske zvonce – po-
delili po izboljšanju epide-
mioloških razmer. Najvišjo 
mlečnost, 13.213 kilogramov 
mleka v 305 dneh, je v čre-
di, ki obsega 46 črno-belih 
krav, dosegel rejec Gregor 
Ročnik iz Zavodnja pri Šo-
štanju, na drugo mesto se je 
s povprečjem 12.841 kilogra-
mov v čredi 22 krav uvrstil re-
jec Slavko Studen iz Zaloga 
pri Cerkljah, na tretjo mes-
to pa s povprečjem 12.416 ki-
logramov v čredi 40 krav re-
jec Matjaž Rozman iz Zadra-
ge. Na lestvico 21 rejcev naj-
boljših čred se je uvrstilo še 
osem rejcev s širšega gorenj-
skega območja: Matej Pur-
gar iz Podbrezij, Metod Je-
reb s Količevega, Nada Jam-
šek iz Most pri Komendi, 
Mirko Rimahazi iz Spodnjih 
Gorij, Primož Logar iz Go-

rič, Janez Križnar iz Kranja, 
Janez Zupan iz Bohinjske 
Češnjice in Frančiška Dri-
novec iz Podbrezij. Najboljša 
črno-bela krava leta 2019 je 
krava Dayana 8 iz hleva Gre-
gorja Ročnika, ki je v stan-
dardni laktaciji (v 305 dneh) 
dala 19.792 kilogramov mle-
ka, najboljša prvesnica pa je 
Ledi 53, last rejca Milana Va-
lentinčiča z Bičja pri Grosu-
pljem, z mlečnostjo 15.328 
kilogramov mleka.

Podelili priznanja rejcem črno-belih krav
Petnajst črno-belih krav, med njimi tudi štiri s širšega gorenjskega območja, je lani preseglo življenjsko mlečnost sto tisoč kilogramov mleka. Čreda Slavka 
Studena iz Zaloga pri Cerkljah je bila predlani po mlečnosti druga najboljša v Sloveniji. 

Slavko Studen je predlani s svojo čredo dosegel drugo 
najvišjo mlečnost med čredami črno-belih krav Sloveniji.  

Na kmetijah, ki se intenzivno ukvarjajo s prirejo mleka, prevladujejo črno-bele krave.

Najboljše gorenjske črede črno-belih (ČB) krav po mlečnosti v letu 2019

Rejec Bivališče Število ČB
krav

Mleko
(kg)

Maščobe
(%)

Beljakovine
(%)

Slavko Studen Zalog pri Cerkljah 22 12.841 3,82 3,25

Matjaž Rozman Zadraga 40 12.416 3,72 3,17

Matej Purgar Podbrezje 53 11.848 3,48 3,19

Metod Jereb Količevo 47 11.625 3,74 3,31

Nada Jamšek Moste pri Komendi 57 11.497 3,33 3,20

Mirko Rimahazi Spodnje Gorje 100 11.267 3,46 3,28

Primož Logar Goriče 63 11.171 4,31 3,15

Janez Križnar Kranj 15 11.027 3,08 3,21

Janez Zupan Bohinjska Češnjica 87 10.964 4,38 3,18

Frančiška Drinovec Podbrezje 19 10.944 3,62 3,33

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Kmetijsko goz-
darske zbornice Sloveni-
je je na zadnji lanski seji v 
osrednji točki obravnaval 
razmere na kmetijskih trgih, 
v zvezi s tem je oblikoval več 
zahtev, za katere pričakuje, 
da jih bosta vlada in trgovina 
izpolnili do konca letošnjega 

januarja. Ko je obravnaval 
predlagane spremembe in 
dopolnitve zakona o kme-
tijstvu, je zahteval podalj-
šanje roka za javno razpra-
vo na čas, ko bodo epidemi-
ološke razmere omogočile 
razpravo na terenu »v živo«. 
Svet se ne strinja s predlaga-
nimi spremembami zakona 
o kmetijskih zemljiščih, od 

vlade pričakuje pripravo ce-
lotnega paketa zemljiške za-
konodaje, pri tem pa je zbor-
nica pripravljena sodelova-
ti z lastnim zakonskim pre-
dlogom. Zbornica je že pred 
časom opozorila vlado, da 
mora v mehanizem za okre-
vanje in odpornost vključiti 
tudi kmetijstvo, saj za finan-
ciranje nekaterih projektov 

ne zadoščajo sredstva iz pro-
grama razvoja podeželja. 
Svet zbornice zato zahteva 
od vlade in od ministrstva, 
da v ta mehanizem vklju-
či tudi projekte, ki so jih 
predlagale nevladne kmetij-
ske organizacije. 

V zbornici tudi ugotavlja-
jo, da v gradivih za pripravo 
strateškega načrta skupne 

kmetijske politike manjkajo 
analize posameznih panog 
ter velikostnih in socioeko-
nomskih razredov kmetij. 
Svet zbornice zato pričaku-
je, da bo zbornica glavna par-
tnerica ministrstvu pri obli-
kovanju modela in ukrepov 
skupne kmetijske politike v 
naslednjem sedemletnem 
programskem obdobju. 

Pričakujejo celovito spremembo zakonodaje Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je decembra objavilo javna 
razpisa, s katerima namenja 
čebelarjem skupno 216 ti-
soč evrov finančne pomoči. 
Spodbude jim namenja za 
posodobitev čebelarjenja ter 
nakupa vozil za prevoz čebel 
na pašo. Vloge za dodelitev 
pomoči bo možno oddati od 
6. januarja od 9. ure dalje pa 
do zaprtja razpisa oziroma 
do 20. aprila. 

Spodbude čebelarjem
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Kranj – Gorenjski krimina-
listi so prejšnji teden s ka-
zensko ovadbo na kranj-
sko okrožno sodišče prived-
li osumljenca poskusa ubo-
ja, za katerega je preiskoval-
na sodnica odredila pripor. 
Kaznivo dejanje so policisti 
obravnavali 28. decembra v 
Kranju, kjer je prišlo do spo-
ra med dvema moškima in 
posledično uporabo noža, 
po naših podatkih pa gre za 
brezdomca.  

S Policijske uprave Kranj 
so zadnji dan minulega 
leta sporočili, da je podan 

utemeljen sum, da je osu-
mljenec s kuhinjskim no-
žem in s povzročitvijo tele-
snih poškodb med prepirom 
poskušal vzeti življenje svo-
jemu znancu, ki je bil po do-
godku s hujšimi poškodba-
mi odpeljan v zdravstveno 
ustanovo. Njegovo življenje 
zdaj ni več ogroženo. 

»Kaznivo dejanje je bilo 
izvedeno v objektu. Oško-
dovanec je sam poklical po-
licijo,« je razložil Bojan Kos, 
predstavnik za odnose z jav-
nostmi Policijske uprave 
Kranj. Osumljenca so poli-
cisti prijeli na kraju dejanja, 
bil je pod vplivom alkohola.

Zaradi poskusa 
uboja v pripor
Spor med brezdomcema pred tednom dni  
v Kranju se je sprevrgel v poskus uboja.

Preiskovalna sodnica je za osumljenca poskusa uboja 
odredila pripor. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so ob prelomu leta na števil-
ko 113 operativno komuni-
kacijskega centra prejeli kar 
131 klicev za skupno 41 inter-
ventnih dogodkov. »Okoli šti-
rideset odstotkov klicev se je 
zvrstilo med sedmo uro zve-
čer do druge ure zjutraj, med 
njimi pa je bilo največ prijav 
zaradi kršitev javnega reda. 
Na javnih krajih je šlo prete-
žno za motečo uporabo piro-
tehnike in vznemirjanja ob-
čanov z njo, v zasebnih pro-
storih pa za hrup. V enem pri-
meru kršitve javnega reda so 
radovljiški policisti moške-
mu zasegli več kot sto kosov 

pirotehničnih izdelkov različ-
nih kategorij, obravnavajo pa 
ga tudi zaradi nedovoljenega 
gibanja ponoči,« so pojasnili 
na Policijski upravi Kranj. 

Na silvestrsko noč so poli-
cisti obravnavali še prekršek 
zaradi glasne glasbe in kršite-
lja oglobili. Pomagali so moš-
kemu, ki je omagal na jav-
nem kraju, zaradi suma pod-
hladitve pa mu je bila nudena 
zdravniška pomoč. Zasegli so 
eno vozilo zaradi neveljavne-
ga vozniškega dovoljenja, prvi 
letošnji dan zgodaj zjutraj pa 
so obravnavali prometno ne-
srečo z lažjimi poškodbami v 
Brodeh. Voznica je domnev-
no zaradi utrujenosti čez 
nasprotno smerno vozišče 

zapeljala v jarek. Preizkus al-
koholiziranosti je bil negati-
ven. Že čez dan pa so policisti 
na Jesenicah obravnavali dve 
prijavi poškodovanja vozila z 
manjšo škodo, so še pojasni-
li na PU Kranj.

Za varen prehod v novo leto 
je sicer po vsej državi skrbelo 
več kot sedemsto policistov. 
Skupno so obravnavali enajst 
prometnih nesreč, 120 krši-
tev javnega reda in miru ter 
dvajset kaznivih dejanj, naj-
več premoženjskih. Na inter-
ventno številko policije 113 so 
sprejeli 1178 klicev. Med 318 
interventnimi klici je bilo pet-
najst dogodkov takih, ki so 
terjali nujno ukrepanje. Ugo-
tovili so 46 kršitev javnega 

reda in miru na javnih kra-
jih in 74 v zasebnih prostorih. 
Devet kršiteljev so pridržali. 

Obravnavali so tri kazniva de-
janja nasilja v družini, dvema 
osebama so pri tem izrekli 

ukrep prepovedi približeva-
nja. Poleg tega so policisti pri-
jeli še štiri osebe zaradi ne-
zakonitega prehoda državne 
meje, opravili pa so tudi več 
poostrenih nadzorov, pri ka-
terih so nadzirali kriminalna 
žarišča in ugotavljali kazniva 
dejanja in prekrške. 

V povezavi s spoštovanjem 
veljavnih vladnih odlokov so 
policisti na zadnji dan leta 
2020 v okoli dva tisoč nadzo-
rih izrekli 32 opozoril in iz-
dali dvajset plačilnih nalogov 
ter hitrih postopkov. Nekate-
re nadzore so opravili tudi na 
podlagi 21 sprejetih prijav o 
domnevnih kršitvah odlokov 
s strani občanov, so sporočili 
z generalne policijske uprave.

Naporna silvestrska noč tudi za gorenjske policiste
Silvestrovanje je letos potekalo precej mirneje, kot smo vajeni, a kljub temu so imeli policisti polne roke dela. Za varnost je po vsej Sloveniji na terenu 
skrbelo več kot sedemsto policistov. 

Gorenjski policisti so ob prelomu leta obravnavali kar 41 
interventnih dogodkov. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Ljubelj – Opozorila o veli-
ki (četrti stopnji po evrop-
ski petstopenjski lestvici) 
nevarnosti snežnih plazov 
na območju Zelenice so po 
vsakem obilnejšem sneže-
nju že stalnica, a v Službi za 
varstvo pred snežnimi pla-
zovi (SVSP) Zelenica - Tržič 
že nekaj časa opozarjajo, da 
te dni velika nevarnost snež-
nih plazov obstaja tudi na sta-
ri cesti do Koče na Ljubelju, 
ki je pozimi še posebej pri-
ljubljena med rekreativnimi 
sankači. Enako opozorilo ve-
lja tudi za druge višje predele 
v občini Tržič. Zaradi snego-
loma in nevarnosti snežnih 
plazov je na primer tudi Pla-
ninsko društvo Križe zaprlo 
svoje planinske poti na Kri-
ško goro in Tolsti vrh, zapr-
ta je tudi Koča na Kriški gori.

»Prosimo, da upoštevate 
opozorila. Kot opozarjamo 
že nekaj dni, je tudi na cesti 
na Stari Ljubelj (Koča na Lju-
belju) velika nevarnost snež-
nih plazov. Že nekaj dni so 
postavljene opozorilne table 
in napisi na izhodišču, poleg 
tega je čez prehod iz parki-
rišča do ceste, ki vodi na sta-
ri Ljubelj, potegnjen rdeč trak. 
Tudi drugod v občini Tržič je 
še velika nevarnost proženja 
snežnih plazov nad 1300 me-
tri in lomljenja drevja, zato 
zelo previdno pri izbiri cilja,« 
so objavili na Facebook strani 
SVSP Zelenica - Tržič. 

Po sneženju v zadnjih 
dneh je ponekod v visoko-
gorju snežna odeja krepko 
presegla debelino treh me-
trov, zato v večjem delu naših 

gora obstaja velika nevarnost 
snežnih plazov, predvsem v 
visokogorju Julijcev, opozar-
jajo na Agenciji RS za okolje 
(Arso). Nevarnost snežnih 
plazov je v visokogorju Julij-
skih Alp nad nadmorsko viši-
no okoli 1300 metrov velika, 
četrte stopnje, nižje ter dru-
god v naših gorah nad okoli 
1500 metrov pa znatna, tretje 
stopnje. Predvsem so nevar-
na strmejša pobočja in mesta 
z napihanim snegom ter gra-
pe, kjer se je sneg akumuli-
ral. Tam se lahko s strmih po-
bočij prožijo posamezni sre-
dnje veliki in veliki plazovi 
novega, nesprijetega snega, 
pa tudi kložasti plazovi. »Na 
številnih dovolj strmih pobo-
čjih je snežna odeja le slabo 
do zmerno stabilna,« opozar-
jajo na Arsu. Snežni plazovi 
bi se tako že na srednje str-
mih pobočjih z napihanim 

snegom lahko sprožili že ob 
manjši obremenitvi. 

Na nevarnost snežnih pla-
zov pa opozarjajo tudi iz Pla-
ninske zveze Slovenije (PZS), 
zato obisk gora v naslednjih 
dneh odsvetujejo. »Glede na 
tendenco snežne odeje in nje-
ne preobrazbe svetujemo, da 
si izberete nižjeležeče prede-
le in se v celoti izognete ob-
močjem, kjer je znatna (tre-
tja stopnja) nevarnosti snež-
nih plazov. Neizkušenim po-
sameznikom v celoti svetuje-
mo, da se izognejo tudi obmo-
čjem z zmerno nevarnostjo 
snežnih plazov,« tako svetu-
je strokovni sodelavec PZS in 
gorski reševalec Matjaž Šer-
kezi. Ob tem svetuje, da naj 
vsi, ki se bodo kljub opozori-
lom odpravljali v gore, poskr-
bijo, da bodo imeli s sabo ob-
vezno plazovni trojček (lavin-
ska žolna, lopata in sonda). 

»Ne odpravljajte se v grape 
in pobočja, kjer obstaja veliko 
tveganje za snežni plaz. Ne 
izpostavljajte otrok nevarnos-
tim. Snežna odeja bo še nekaj 
dni po sneženju nestabilna,« 
poudarja Šerkezi. 

V PZS vsem, ki se v zasne-
žene gore pogosteje odprav-
ljajo, npr. turni smučarji, 
svetujejo tudi uporabo pla-
zovnega nahrbtnika, zaradi 
katerega imamo največ mož-
nosti preživetja v primeru za-
sutja v plazu. Ob tem opozar-
jajo, da uporaba plazovnega 
nahrbtnika še ne pomeni, da 
se lahko dodatno izpostavlja-
jo tveganju. A tudi ko bo čas 
ugodnejši za obisk gora, ne 
smemo pozabiti na popolno 
zimsko opremo – plazovni 
trojček, cepin, dereze in če-
lado. Seveda pa moramo vse 
pripomočke znati uporablja-
ti, še poudarjajo v PZS-ju. 

Snežna past tudi za sankače
Razmere v gorah so zaradi novozapadlega snega zahtevne in nevarne, nevarnost snežnih plazov pa se 
bo le počasi zmanjševala. Velika nevarnost snežnih plazov je tudi na stari cesti na Ljubelj. 

Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju Julijskih Alp nad nadmorsko višino okoli 1300 
metrov velika, četrte stopnje, nižje ter drugod v naših gorah nad okoli 1500 metrov pa 
znatna, tretje stopnje, opozarja Arso. / Foto: Matjaž Šerkezi (PZS) 

Kamnik – V Kamniku so morali policisti v nedeljo posredovati, 
ker je bil pijan sin nasilen in žaljiv do svoje mame, s svojim 
vedenjem pa je pri njej povzročil občutek ogroženosti, priza-
detosti in strahu. Ker kršitelj ni upošteval opozoril in ukaza 
policistov, naj preneha in se umiri, pričakovati pa je bilo, da 
bo kršitev nadaljeval, so ga pridržali. Izdali so mu tudi plačilni 
nalog po zakonu o javnem redu in miru.

Pijan sin nasilen do mame



Alenka Brun

I
grani program Televizi-
je Slovenija se z nadal-
jevanko Primeri inšpe-
ktorja Vrenka ponov-
no pridružuje evrop-

skemu in svetovnemu tren-
du, ki narekuje produkcijo 
kakovostnih dramskih serij, 
kakršna je bila lansko leto 
posneta serija Jezero.

Izvirna slovenska serija v 
šestih epizodah postavlja v 
središče Inšpektorja Vren-
ka, ki se v mariborski pre-
stolnici srečuje s preiskova-
njem kriminalističnih pri-
merov in temnih skrivnosti 
ali strasti, ki usodno posega-
jo v človeška življenja. Poleg 
zahtevne službe pa zgodba 
zasleduje tudi zasebno živ-
ljenje inšpektorja. Ta mora 
po mamini smrti skrbeti za 
odtujenega očeta, z lastnico 
lokala Mojco pa razvija pri-
jateljski odnos, ki obeta, da 
bo morda prerasel v kaj več.

Šestdelno nadaljevanko 
so posneli v 52 dneh. 

V glavni vlogi inšpektor-
ja Martina Vrenka nasto-
pa Dario Varga, kriminali-
stično ekipo pa sestavljata 
še Marko Breznik, ki ga igra 
Jurij Drevenšek, in Oskar 
Brajdič, ki ga je upodobil 
Lotos Šparovec. Katarina 
Čas igralsko upodablja las-
tnico lokala in inšpektorje-
vo prijateljico Mojco, Janez 
Hočevar - Rifle njegove-
ga ostarelega in odtujenega 

očeta Borisa, v številnih vlo-
gah pojavlja še mnogo dru-
gih prepoznavnih igralk in 
igralcev. Je pa Katarina Čas 
v pogovoru za spletni por-
tal MMC RTV SLO pojas-
nila, da lika Mojce v roma-
nu Avgusta Demšarja ni in 
so ga tako ustvarjalci dodali 
k scenariju.

Inšpektor Vrenko je nas-
tajal pod režiserskima taktir-
kama Slobodana Maksimo-
vića in Borisa Jurjaševiča, 
prvi del serije pa si bomo na 
malih zaslonih lahko ogle-
dali 10. januarja ob 20. uri 
na prvem programu Televi-
zije Slovenija.

INŠPEKTOR 
VRENKO
Na prvi program Televizije Slovenija prihaja 
nova slovenska kriminalna nadaljevanka Primeri 
inšpektorja Vrenka, ki je nastala po romanih 
slovenskega pisatelja Avgusta Demšarja. 

V glavni vlogi inšpektorja Martina Vrenka nastopa Dario 
Varga. / Foto: arhiv nadaljevanke (Vladan Janković)

Vlogo Mojce so zaupali Katarini Čas. Igralka je v pogovoru 
za spletni portal MMC RTV SLO pojasnila, da lika Mojce v 
romanu Avgusta Demšarja ni, tako da je bila romantična 
linija Mojce in Vrenka dodana k scenariju.
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Alenka Brun

F
estival Popevka naj 
bi se zgodil predvi-
doma aprila letos, 
strokovna komisi-
ja pa je med 113 pri-

javljenimi izbrala dvanajst 
skladb, s katerimi se bodo 
izvajalci predstavili na fes-
tivalu. In to so: Aleksandra 
Ilijevski in Goran Bojčev-
ski Kvartet s pesmijo Pus-
ti me, Balladero z Mareli-
cami, Še ko te ni, te imam 
je naslov skladbe Gregorja 
Ravnika, Lea Sirk bo zapela 
pesem Zgodba za dva, Oku-
stični Še bolj prav, Raiven 
pesem z naslovom Volko-
vi, Rok Ferengja se bo tokrat 
predstavil s pesmijo Pomla-
dni večer, Tomaž Hostnik s 
Če imel bi moč, Uroš Buh 
z Blizu, Veronika Kumar s 
pesmijo Solzam, Podaril si 
mi svoje srce bodo prepe-
vali Vudlenderji, Žiga Rus-
tja pa bo nastopil s pesmijo 
Ko padeš.

Neposreden prenos Pope-
vke boste lahko spremljali 

na programih RTV Slove-
nija in spletnem portalu 
rtvslo.si. Podelili bodo šest 
nagrad, med njimi pet stro-
kovna žirija (veliko nagrado 
strokovne žirije za najboljšo 
skladbo v celoti, nagrado za 
najboljše besedilo, za najbo-
ljšo interpretacijo, za najbo-
ljšo priredbo in nagrado za 
mladega obetavnega avtorja 
ali izvajalca); skladba, ki bo 
prejela največje število gla-
sov po telefonskem glaso-
vanju, pa bo prejela veliko 
nagrado občinstva in posta-
la popevka leta 2021.

Na zadnji Popevki sta 
med enajstimi nastopajo-
čimi navdušili Eva Hren 
in Ana Soklič. Gledalci so 
s telefonskim glasovanjem 
za popevko leta 2019 izbra-
li Šesti čut v izvedbi Eve 
Hren, strokovna žirija pa je 
za najboljšo skladbo v celoti 
razglasila Temni svet v izve-
dbi Ane Soklič, ki je lansko 
leto osvojila tudi Emo, ven-
dar je udeležba na Evroson-
gu padla v vodo, saj je rav-
no takrat svet ustavila pri-
sotnost novega koronaviru-
sa in je glasbeni dogodek, 
ki ga ljubitelji evrovizijske 
glasbe vsako leto težko pri-
čakujejo, odpadel. 

Letos izbor Ema 2021 bo 

Celo datum so že določi-
li: sobota, 27. februar. Je pa 
seveda prilagojen situaciji, 
v katero nas je pahnil covid 
-19. Tako izbor skladbe pote-
ka že od julija lani, ko je bilo 
objavljeno vabilo k sodelo-
vanju na izboru skladbe za 
Ano Soklič za Pesem Evro-
vizije 2021. Prišlo je kar 191 
prijav. Izbor se je trenutno 
zožil zgolj na tri skladbe, raz-
vedrilni program Televizije 
Slovenija pa bo v sodelovan-
ju z izvajalko in z mnenjem 

strokovne komisije odločil 
o primernosti ene ali dveh 
skladb za Emo 2021.

Izbor bo posvečen tudi 
šestdesetletnici sodelovanja 
Slovenije – nekoč še v okviru 
nekdanje skupne države – na 
Pesmi Evrovizije. Leta 1961 
je Jugoslavija v Cannesu 
prvič nastopila na evrovizij-
skem tekmovanju s skladbo 
Neke davne zvezde sloven-
skega avtorja, velikana slo-
venske zabavne glasbe Jože-
ta Privška. Skladbo je izve-
dla Ljiljana Petrović. Pet let 
pozneje pa je na Pesmi Evro-
vizije prvič nastopila sloven-
ska pevka Berta Ambrož s 
skladbo Brez besed. Glasbo 
je napisal še en velikan slo-
venske zabavne glasbe, lani 
umrli Mojmir Sepe, avtorica 
besedila pa je Elza Budau. Na 
Emi 2021 se bomo v šov pro-
gramu sprehodili skozi uspe-
šne nastope Slovenije in nek-
danje skupne države na Pes-
mi Evrovizije, ki pa jo letos 
načrtujejo maja v nizozem-
skem Rotterdamu. Sloven-
ska skladba bo najprej tek-
movala v prvem predizboru 
18. maja, in če se bo uvrstila v 
prvo deseterico, jo bomo sli-
šali še v evrovizijskem finalu 
22. maja 2021.

POPEVKA IN EMA 2021
Znani so nastopajoči na letošnji Popevki, potekal bo tudi tradicionalni izbor Ema 2021. Tega načrtujejo 
že konec februarja, medtem ko naj bi festival Popevka 2021 izpeljali aprila.

Nastopajoči na Popevki 2021 / Foto: arhiv RTV SLO

Ana Soklič je v lanskem decembru objavila še uradni, skoraj 
osemminutni video z zmagovalno skladbo Eme 2020 Voda. 
Posvetila ga je svoji stari mami. / Foto: Tina Dokl
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N
emčija v Slo-
veniji še nap-
rej krepi svoj 
položaj privla-
čne počitniš-

ke destinacije in leto 2019 
je bilo zanjo izjemno uspeš-
no, celo rekordno glede obis-
ka turistov. Sledilo pa je leto, 
ko je svet pretresla pandemi-
ja in se je ta tako rekoč usta-
vil. Turizem je ena izmed 
panog, ki je šla v mirovanje 
med prvimi in se bo zagnala 
med zadnjimi. 

Nemci zelo zadržano gle-
dajo v prihodnost. Sploh ko 
razmišljajo, kaj se bo doga-
jalo naslednja tri, štiri leta, 
so dokaj pesimistični. Napo-
vedujejo, da bodo leta 2023 
dosegli 86,4 odstotka nočitev 
iz leta 2019, pri čemer pa je 
treba vedeti, da se lansko leto 
večinoma izpušča iz statistik. 
Lani so ustvarili precejšen pri-
manjkljaj, bo pa leto vključe-
no v napovednik, vseeno pa se 
bolj orientirajo po letu 2019. 
Kar se prihodov tiče, pa meni-
jo, da bi bili morda čez tri leta 
lahko celo prvič »v plusu«, in 
sicer za kakih pet odstotkov.

Slovenija je pred začet-
kom koronasitucije spada-
la med najboljših dvajset 
izvornih trgov. Segment slu-
žbenih potovanj je še dokaj 
velik, zadnjih šest let pa je 
naraščal tudi segment poči-
tniških potovanj.

Kakšen pa je profil slo-
venskega potnika, ki obišče 
Nemčijo? Večinoma rezer-
vira svoje nastanitve na sple-
tu, se pripelje z avtomobi-
lom, ostane več noči, star 
pa je povprečno 41 let. Pri 
počitniških potovanjih pri 
Slovencih prednjačijo obi-
ski mest in zanimanje za 
kulturo, malo manj krožna 
potovanja, zanimajo jih tudi 
počitnice ob vodi, na pode-
želju in pa hribi. Statistike 
kažejo, da Slovenci najraje 
obiščejo naslednjih pet zve-
znih dežel: na prvem mes-
tu je zagotovo Bavarska, 
sledijo pa Baden Württem-
berg, Hessen in še Berlin 
ter Severno Porenje in Vest-
falija, tudi zaradi segmenta 
sejemskih udeležb.

Zaradi covida-19 so v 
ospredje prišle nekatere 
marketinške kampanje, ki 

jih je lansirala Nemška turis-
tična organizacija – DZT. Ko 
smo ostajali doma, je začela 
komunikacijsko kampanjo 
#DiscoverGermanyFrom-
Home, kjer so veliko pozor-
nosti namenili raziskova-
nju Nemčije od doma, kar 
pove tudi samo ime kam-
panje. Velik poudarek je 
bil na empatični, interakti-
vni in informativni vsebini 
tako na spletu kot na druž-
benih omrežjih; veliko je 
bilo odkrivanja virtualnih 
vsebin, tudi obiskov muze-
jev virtualnih destinacij. 

Po odprtju mej sredi julija 
2020 pa so začeli kampanji 
#GermanyDreamsBecome-
Reality in #GermanyAwait-
sYou, kar bi lahko prevedli, 
da nemške sanje postanejo 
resničnost in Nemčija v pri-
čakovanju ali čaka na vas. Tu 
so se sicer še osredotočili na 
besedilo in slike, vendar že 
dajali napotke za pohodniš-
tvo, kolesarske poti in pou-
darili segment trajnostne-
ga turizma. Zato so kma-
lu lansirali novo kampan-
jo Feel good oziroma Poču-
tim se dobro, ki se nanaša 

prav posebej na trajnost-
ni turizem in se nadaljuje 
tudi letos. Na spletni stra-
ni omenjene kampanje naj-
dete tudi interaktivni zem-
ljevid s trajnostnimi nasta-
vitvami in vse pomembne 
informacije v zvezi s trajno-
stjo, pri čemer pa so v ospre-
dju pristnost, regionalnost, 
užitek, udobje in kakovost. 
Nemčija in Slovenija sta si v 
tem kar podobni: obema je 
blizu zeleni turizem, priho-
dnost vidita v trajnostnem 
turizmu. 

(Se nadaljuje)

Nemčija virtualno (2)

RAZISKUJTE OD DOMA

Tako Nemci kot Slovenci vidijo prihodnost v trajnostnem, butičnem turizmu.

Slovenci (pričakovano) v Nemčiji največ obiščejo Bavarsko.

Epidemija je letos nekoliko prekrižala načrte tudi dedku 
Mrazu, da bi tako kot vsako leto osebno pozdravil pridne 
otroke. A očitno je želel vseeno tudi v živo preveriti, kaj 
počnejo otroci, zato se je letos »na skrivaj« napotil skozi 
Kranj. Sprehodil se je od hiše Krice krace po Prešernovi 
ulici do Khislsteina in pozdravil mimoidoče, za »ta pri-
dne« pa se je v košu našel tudi kakšen bombonček, nam je 
zaupal Bojan Pretnar iz Kric krac. Ob sprehodu po mestu 
je pel Siva kučma, bela brada in vsem zaželel srečno novo 
leto. Številni, ki so ga srečali, so se lahko z njim tudi foto-
grafirali za spomin.

Dedek Mraz v Kranju »na skrivaj«

Dedek Mraz se je letos »na skrivaj« sprehodil skozi 
Kranj. / Foto: arhiv Bojana Pretnarja

Mateja Rant

P
redstavo Drejček 
in trije Marsovč-
ki po knjižni pred-
logi Vida Pečjaka 
bi morali v ŠKUD 

Verine zvezdice na oder pos-
taviti v lanskem šolskem letu, 
a jim je že takrat načrte pre-
križal novi koronavirus, prav 

tako se je izkazalo za nemogo-
če, da bi predstava na odrskih 
deskah Doma kulture Kam-
nik zaživela še lani. A ker so 
veliko prizorov pripravili že 
pred prvim valom epidemije 
in so vaje nadaljevali na Zoo-
mu, so se odločili, da javnos-
ti kljub temu še pred koncem 
lanskega leta pokažejo sado-
ve svojega dela, so pojasnili v 
ŠKUD Verine zvezdice.

Konec lanskega novem-
bra so tako pripravili sple-
tni dogodek oziroma »hib-
ridno vesoljsko predsta-
vo« Drejček z Marsa, ki so 
jo v živo predvajali po vir-
tualnih kanalih Doma kul-
ture Kamnik, posnetek pa 
si je še vedno možno ogle-
dati na Youtubu. »Dogo-
dek je omogočil vpogled 
ne le v nastajanje predsta-

ve Drejček na Marsu, tem-
več tudi v delovanje gleda-
liške skupnosti same, ki 
deluje že skoraj deset let,« 

so pojasnili in dodali, da so 
projekt pripravili sedanji in 
nekdanji učenci OŠ Marije 
Vere, ki so obiskovali mla-
dinski pevski zbor in gle-
dališki klub. Učenci so ob 
spodbudi petih mentorjev 
pripravili besedila na posa-
mezne dogodke iz knjige 
Drejček in trije Marsovčki, 
Manca Berlec je oblikovala 
besedila pesmi in jih uglas-

bila. Še vedno pa upajo, da 
bodo predstavo lahko v pri-
hodnosti uprizorili tudi na 
odru, ne le na spletu.

DREJČEK NA SPLETU
Epidemija je otežila delo tudi Šolskemu kulturno-umetniškemu društvu (ŠKUD) Verine zvezdice, ki 
deluje v okviru OŠ Marije Vere, zato so se odločili priprave na svojo novo predstavo prikazati na spletu.

Učenci so za predstavo vadili po videokonferencah.
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Novo leto,
sam ali
s teto. 

Mandarina
ali druga dobrina,
vse to prija.

Petarde pokajo,
kužki se jokajo. 

Nikomur ni mar,
da je denar
sveta vladar.

Jaz pa si le želim,
da novo leto
lepo preživim.

Novo leto
vsem vpeto v sani
vseh zimskih dni. 
                         Luka

Novo leto

»Jaz pa si le želim, da novo leto lepo preživim.« Vse nas 
naj čaka čarobno dobro leto, ki se je ravnokar začelo. Meta

PESMI MLADIH
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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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Alenka Brun

Glasbenik Andrej 
Svetlin, sicer iz 
Moravč, je lani 
praznoval roj-
stni dan tako 

kot večina: umirjeno, v kro-
gu domačih, v družbi najbli-
žjih. »Zaradi situacije, kakr-
šna je, ni bilo kakšnih prese-
nečenj. Vseeno pa smo lepo 
praznovali,« razloži.

Za leto dni je postal starejši 
30. novembra 2019, Andrej-
čkova polka pa je obnovljena 
na spletu ugledala luč sveta 
na rojstni dan Slavka Avse-
nika – 26. novembra, ko bi 
Slavko dopolnil 91 let. Na ta 
način se je Andrej poklonil 
glasbenemu velikanu, obe-
nem pa je polka posebno 

rojstnodnevno darilo tudi 
zanj samega.

Izvemo, da polka doslej ni 
bila nikoli posneta v studiu, 
Andreju pa se je zdela zanimi-
va zaradi ljudskega pridiha. 

Andrej je v preteklosti ved-
no gojil veliko željo po last-
nem studiu in prišel je dan, 
ko si jo je izpolnil, tako da 
sedaj skladbe z glasbeni-
mi prijatelji snema pri sebi 
doma. Pri Andrejčkovi pol-
ki sta sodelovala na baritonu 
še Aleš Jurman in kitarist 
Robert Koderman, kar vidi-
mo tudi iz videospota, ki so 
ga posneli Pri Gabru na Lim-
barski Gori. Jurman je sicer 
tudi basist pri Ansamblu 
Saša Avsenika, Koderman 
član Ansambla Vžig, Andrej 
pa je član narodno-zabavne-
ga ansambla Svetlin, celo 

njegov vodja. Zaradi situa-
cije, v katero nas je pahnila 
prisotnost novega koronavi-
rusa, z ansamblom ta trenu-
tek ne pripravljajo ničesar. 
»Vsi nastopi so lani odpad-
li, novih pa tudi ne načrtu-
jemo, saj se z danes na jutri 
ne ve, kaj bo,« pravi Andrej. 
Pravzaprav so svojo zad-
njo skladbo Svetlini pred-
stavili občinstvu pred več 
kot letom in pol. To je skla-
dba Pismo zadnjega bra-
ta, ki jo je tik pred smrtjo 
napisal Tine Stare. Da ne bi 
ostala pozabljena, so jo čla-
ni Ansambla Svetlin aranži-
rali in posneli. Andrej, ki je 

sicer harmonikar v ansam-
blu, je v njej tudi zapel. Ker 
pevka Jasmina zaradi slu-
žbenih obveznosti pri tem 
glasbenem projektu ni ute-
gnila sodelovati, je popro-
sil za pomoč nečakinjo Niko 
Svetlin. »Izkazalo se je, da 
sta se najina glasova barvno 
lepo ujela, kar je potrdil tudi 
odziv poslušalcev,« pove 
glasbenik, ki v prihodnje s 
prijatelji načrtuje tudi nove 
posnetke pesmi iz starejše 
glasbene zakladnice. Ena 
takšnih skladb bo ugledala 
luč sveta že spomladi, obo-
gatili pa jo bodo tudi z video-
spotom, še pove.

ANDREJČKOVA POLKA
Skladba Andrejčkova polka je ena zadnjih stvaritev Slavka Avsenika. »Z vsem spoštovanjem  
do Avsenikove glasbe smo s prijatelji posneli to skladbo v njegov spomin. Zahvaljujemo se dedičem 
Avsenikove glasbe za dovoljenje in pozitivne besede pri nastanku posnetka,« so konec novembra  
pod videospot na Youtubu zapisali Andrej Svetlin in Oberkrainerji.

Andrej Svetlin / Foto: osebni arhiv

Prizor iz videospota Andrejčkova polka / Foto: A. B.

»Zima«
Hvala vam za pozitivne odgo-
vore, zopet imam nekaj vpra-
šanj. Zanima me za sestrino 
družino ter moje zdravje in 
hčer.
V družini vaše sestre so bili 
nevzdržni odnosi, zato se je 
sin odločil za odhod, čeprav 
zadnje čase že premišljuje, 
da je bila njegova odločitev 
prenagla, zato se lahko še 
marsikaj zgodi in vse spre-
meni. Odločil se bo sam brez 
pritiska svoje matere. Ona 
se zaradi vsega tega zelo 
obremenjuje. Kmetija ne bo 
propadla, delo se nadaljuje. 
Hčerka bo v šoli uspešna in 
na splošno ima videti vse v 
redu, trenutna kriza kmalu 
mine. Otrok vaše hčerke bo 
zdrav, pa tudi pri vašem zdra-
vju imate videti lepe obete in 
se lahko umirite, saj bo vse 
tako, kot mora biti. Srečno.

»8 7 1953«
Hvala vam za vse dosedanje 
odgovore in lepe misli, ki so mi 
bile namenjene. Prosim, če mi 
pomagate in pogledate za zdra-
vje. Se bo našel denar za selitev? 
Kaj pa sin? Še vedno je sam.
Zdravstveno stanje se vam 
bo počasi začelo umirjati in 
težav, ki jih imate, ne vidim 
več – oziroma se zelo omilijo. 
Težko verjamem, da vam pos-
tavijo diagnozo, lahko samo 
ugibajo. Moje mnenje je, da 
je vse posledica dolgotrajne-
ga stresa. Kot se vam vse sla-
bo ni nabralo čez noč, se čez 
noč tudi ne more urediti. Prva 
stvar je, da se selite in potem 
se bodo začele same dobre 
spremembe. Denar vam uspe 
dobiti. Mesec maj bo zelo 
ugoden za finančne zadeve. 
Ne obremenjujte se zaradi 
sina, ne bo ostal sam. Ustvaril 
si bo družino in vse, kar sodi 

poleg. Tudi njemu ni všeč 
tako, kot je. A nobena stvar se 
ne more zgoditi na silo, ampak 
takrat, ko se je zanjo pravi čas. 
Želim vam vse dobro.

»Pomlad«
Prosim, da pogledate v karte 
za leto 2021. Sprašujem vas 
za šest oseb. Zdravje, služba, 
šola, delo, vrtec.
Letnik 1974 ima videti na 
področju službe dobre obe-
te, še najbolj na pomlad, 
pri zdravju ne vidim težav. 
Veliko komunikacije in dru-
gih dogovorov. Letnik 1978, 
oseba bo na splošno začela 
bolj premišljeno delovati, 
saj je bilo v preteklosti neko 
razočaranje, ki se v primeru 
drugačne reakcije ne bi zgo-
dilo. Vse drugo bo v redu. 
Letnik 1997 – na področju 
dela in zdravja so videti lepi 
uspehi in splošno napredo-

vanje. Tudi poroka bo, ven-
dar ne še v tem letu. Letnik 
1999 – tudi pri tej osebi je 
videti zakonska zveza in v lju-
bezni lepi dogodki. Možna je 
nova služba in spremembe 
pri denarju, težave pri zdra-
vju se umikajo in vse bo, kot 
mora biti. Letnik 2003 – v 
šoli je vse v redu, niz uspe-
hov in drugih presenečenj. 
Delo bo. Letnik 2015 – obiski 
vrtca bodo uspešni in vidim 
vsakodnevno napredovanje. 
Pri zdravju ne vidim težav. 
Pri vseh osebah bo še naprej 
varnost v vseh pogledih in 
zaradi tega si ni treba delati 
skrbi. Ko mi naslednjič piše-
te, vas prosim, da mi za ose-
be, za katere me sprašujete, 
napišite njihova imena in v 
kakšnem odnosu ste z nji-
mi, na primer sin, hči, mož 
… Lepo vas pozdravljam in 
vam želim vse dobro.

V minulem tednu so imeli v kranjski porodnišnici 33 poro-
dov – rodilo se je 19 deklic in 15 dečkov, med dečki sta 
se rodila tudi bratca. Najtežji je bil deček s 4505 grami, 
najlažja pa deklica z 2115 grami porodne teže. V jeseniški 
porodnišnici se je rodilo 7 deklic in 4 dečki. Najtežja je bila 
deklica, ki je tehtala 3750 gramov, najlažji pa deček, ki mu 
je tehtnica ob rojstvu pokazala 2960 gramov.

Novorojenčki

Ob koncu praznovanja jubileja mariborske Opere so 
Radio Slovenija, Program ARS, Založba ZKP RTV Slove-
nija in SNG Maribor arhivsko gradivo ter posnetke aktual-
nega umetniškega programa združili v zvočno panoramo 
delovanja Opere SNG Maribor. Na dvojni izdaji se tako 
prepričljivo predstavijo zbor, orkester in operni solisti, še 
posebej s tistim repertoarjem, po katerem so najbolj pre-
poznavni in s katerim so dosegli največje uspehe. »Prvi 
posnetki datirajo v pozna 50. leta 20. stoletja, nato se je 
snemalna dejavnost v prihodnjih desetletjih postopoma 
razcvetela in dosegla vrh z dvema arhivskima posnet-
koma Gounodevega Fausta in Puccinijeve La bohème v 
osemdesetih letih. Pri Faustu velja omeniti še za današnje 
pojme velik tehnični podvig, saj so cerkveni prizor sne-
mali tako, da so s pomočjo kabla povezali dvorano, kjer je 
snemal orkester in orgle v stolnici čez cesto. Kmalu zatem 
je sledil snemalni molk, saj zaradi formalnih zapletov 
med institucijami snemanje ni bilo več mogoče ... Mari-
borska Opera se v zadnjih letih dosledno posveča sne-
manju najvidnejših poustvarjalnih dosežkov in tako se je 
nabralo že zajetno število posnetkov, ki so predstavljeni 
na drugi plošči te izdaje in dajejo temeljit pregled aktual-
nega umetniškega programa, ki ga izvajajo operni solisti, 
zbor in orkester,« je ob tem zapisal dirigent in umetniški 
direktor Opere SNG Maribor Simon Krečič.

Stoletnica mariborske opere

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_05. 01. 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 srede,  
20. januarja 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  

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

14 160 strani, mere: 17 x  23 cm, trda vezava      

EUR

Bi poskusili  
rižoto s  temnim 
pivom in kranjsko 
klobaso,   
riževe polpete, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee? Da ne 
pozabimo na 
sočne riževe 
solate, dolmo, 
paello, omorice ... 
kar 65 receptov  
za riževe jedi  
je v knjigi.  
Riž različnih oblik 
in sort bomo še 
bolj vzljubili.

w
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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

Mesa ne bomo pogrešali
Meso je izredno hranlji-

vo živilo, a z njim tudi ne gre 
pretiravati. Nekajkrat na te-
den si le privoščimo brez-
mesni obrok. 

Za pripravo tortilj z loso-
som potrebujemo: 4 pšenič-
ne tortilje, 400 g fileja lo-
sosa, 4 žlice sirnega nama-
za, 1 paradižnik, 1 skodelico 
narezanega zelja, 4 liste ze-
lene solate, sol in poper, 1 žli-
co olivnega olja.

Lososov file popopramo 
in posolimo ter ga popeče-
mo na olivnem olju z obeh 
strani. Pečeni file narežemo 
na tanjše trakove. Tortilje 
premažemo s sirnim nama-
zom ter nadevamo z zeljem, 
listom solate in paradižni-
kom. Na zelenjavo položimo 

popečene lososove trakove. 
Robove tortilj zapognemo 
in zvijemo v rulado. 

Nasvet: Tortilje na hitro 
popečemo še v ponvi ali v 
opekaču.

Za pripravo fižolovih pol-
petov potrebujemo: 400 g 

kuhanega fižola, pol čebule, 
1 strok česna, 1 žlico gorčice, 
1 jajce, ščepec popra in soli, 
ščepec origana, ščepec mlete 
rdeče paprike, 80 g krušnih 
drobtin, 1 žlico olivnega olja.

Čebulo in česen olupimo, 
nasekljamo ter ju na hitro 

prepražimo. V mešalnik 
stresemo fižol, gorčico, sol 
in poper ter začimbe. Vse 
skupaj zmeljemo v glad-
ko zmes. Dodamo jajce in 
drobtine ter dobro preme-
šamo. Iz mase oblikujemo 

več manjših polpetov ter jih 
popečemo na olivnem olju, 
na vsaki strani 10 minut.

Nasvet: Polpete lahko uži-
vamo s prilogo in solato ali 
pa z njimi nadomestimo ple-
skavico v hamburgerju.

Če smo med prazniki jedli veliko ali preveč, je zdaj čas, da 
razbremenimo želodec. Po razsipnem decembru bo dobro-
došla tudi razbremenitev denarnice, saj so recepti sestavljeni 
iz živil, ki jih imamo zagotovo v shrambi ali pa so nam ostala 
od praznikov.

Čebulna juha

Potrebujemo 250 g čebule, 2 žlici masla, 1 l goveje juhe ali juhe 
iz kocke, 4 kose prepečenca, 5 dag trdega sira, malo moke, sol, 
poper, muškatni orešček in timijan.

Čebulo narežemo na rezine in jo na maslu popražimo, da za-
rumeni. Prilijemo juho, dodamo sol, poper, malo muškatnega 
oreščka in timijana. Kuhamo 15 minut, nato jo s paličnim me-
šalnikom zmeljemo in zgostimo s pol žlice moke, razžvrkljane 
v vodi. S sirom potresemo kruh in ga zapečemo v pečici, nato 
ga damo na krožnike in prelijemo z vročo juho.

Popečeni špageti

Potrebujemo 2 skodelici na paličice narezane zelenjave (zelje, 
korenček, cvetača, paprika, gobe …), rezino prekajene šunke, 
300 g špagetov, 2 žlici sojine omake, olje in začimbe.

V globoko ponev damo 4 žlice olja in zelenjavo. Na največ-
jem ognju zelenjavo na hitro prepražimo, dodamo malo soli, 
sojino omako, žličko začimbnega posipa in nekaj žlic vode, 
nato pa še na palčke zrezano šunko. Medtem skuhamo in 
odcedimo špagete, jih stresemo k zelenjavi in malo zapečemo.

Pisana rižota

Potrebujemo 250 g riža, žlico suhih gob, pest graha, majhno 
konzervo koruze, pol rdeče paprike, 2 dl sladke smetane, jušno 
kocko, olje in sol.

Riž popražimo na dveh žlicah olja, da postekleni. Nato doda-
mo namočene in na koščke narezane suhe gobe, grah, koruzo, 
na kockice narezano papriko, jušno kocko, malo soli ter toliko 
vode, da so sestavine dobro pokrite. Pokrijemo in dušimo 25 
minut, vmes po potrebi dolijemo vodo. Na koncu prilijemo 
smetano in dobro premešamo.

Krompir v bešamelu

Potrebujemo 4 večje kuhane krompirje, 2 žlici masla, 4 žlice 
moke, 0,5 l mleka, por, 3 žlice parmezana ali drugega trdega 
sira, olje, sol, poper in začimbni posip.

Kuhan krompir olupimo in zrežemo na rezine. V ponvi stopi-
mo maslo, dodamo moko, premešamo in prilijemo mleko. 
Solimo in popramo, dodamo žličko začimbnega posipa in 
na majhne koščke narezan por. Kuhamo, da dobimo gosto 
tekočo zmes. Če je pregosta, dolijemo malo vode. Primešamo 
krompir in parmezan ter poravnamo v namaščen pekač. Peče-
mo v pečici na 200 °C, dokler se ne naredi zlato rjava skorjica 
(približno 30 minut). Ponudimo s solato. 

Milena Miklavčič

Zinka: »Bratec je odra-
ščal kot samorastnik, jaz pa 
kot njegova samorastniška 
'mama'. Se je kdo od odra-
slih sekiral? Nihče. Sedem-
deseta leta so bila v odnosu 
do otrok še zmeraj Divji za-
hod.«

V predahu, ki sva si ga pri-
voščili, sva pomodrovali o 
»pozabljanju«. Ne razume 
vrstnic, s katerimi je še ko-
nec sedemdesetih let skupaj 
prala perilo pri »koritu«. Jezi 
jo, ker danes trdijo, da so tak-
rat že vsi imeli pralne stroje, 
kar pa po Zinkinem mišlje-
nju ni bilo res.

»Moti me tudi, ko govori-
čijo, da smo takrat vsi ime-
li avtomobile, kopalnice, po-
mivalna korita v kuhinji. V 
naši vasi smo bili eni veli-
ki reveži, žal pa danes tega, 
kot bi nas bilo sram, noče-
mo priznati,« razpreda svo-
je misli.

Potem pa se vrne k svo-
ji zgodbi. Po treh mesecih, 
ko ji je potekel porodniški 
dopust, se ni mogla vrniti v 
službo. Doživljala je podob-
no usodo kot številne druge 
ženske, ki niso imele kam 
dati otroka. Vrtca še ni bilo, 

če je bila stara mama pri roki, 
je bila vredna zlata. Pogosto 
se je dogajalo, da so starejši 
bratje in sestre varovali mlaj-
še. Še dobro, da ni bilo več 
nesreč, kot jih je bilo.

»Po sili razmer sem spet 
postala varuška. To obdob-
je se mi je 'maščevalo' v sta-
rosti, ker so mi manjkala leta 
za upokojitev. V varstvu sem 
imela osem otrok. Ni bilo 
lahko. Pri meni je bil tudi 
deček s hudo obliko epilepsi-
je. A sem zmogla, saj sem 
ga imela zelo rada. Na skri-
vaj sem se vpisala v dopisno 
administrativno šolo. Nekje 
sem slišala, da jo 'vsaka na-
redi', pa sem si rekla, zakaj 
je ne bi tudi jaz ...

Če sem le mogla, sem 
iskala Jakobovo družbo. Na 
vsak način sem želela izve-
deti, zakaj mi ni več pisal od 
vojakov. Srečala sva se v Kra-
nju, kamor sem si šla kupit 
novo obleko za Bratčev ma-
turantski ples. Jakob je bil že 
poročen, rodil se mu je prvi 
sin. Kar nekaj časa je traja-
lo, da se mi je zaupal. Pove-
dal mi je, da so na straži ubi-
li njegovega najboljšega pri-
jatelja, on ga je prvi našel in 
bil ob njem, ko je umiral. 
Šok, ki ga je doživel, je bil 
tako hud, da so ga tri mesece 
držali pod ključem na psihi-
atriji bolnišnice Dr Laza La-
zarević v Beogradu.

Skoraj bi umrla od hude-
ga, ko sem to slišala. Pa še 
sram me je bilo! V mesecih 
Jakobovega molka sem si v 
glavi spletla zgodbo o drugih 
ženskah, ki so mu bile ljub-
še od mene. Povedal mi je 
tudi, da ima še zmeraj noč-
ne more, četudi uživa moč-
na zdravila. Zelo se mi je 
zasmilil. Razšla sva se z ob-
ljubo, da bova še naprej osta-
la najboljša prijatelja.

Zgodovina se je pri hčer-
ki Mirjam ponovila. Njen 
oče je ni prišel niti pogle-
dat. Večkrat sem mu pisala, 
pa mi je pošta pisma vrača-
la s pripisom 'naslovnik ne-
znan'. Tudi prav, sem si rek-
la. Bilo bi že smešno, če bi 
nekdo, ki je doživel toliko, 
kot sem jaz, obupaval.

Spominjam se, da se je 
leta 1974, ko je Bratec z odli-
ko maturiral, v Nemčiji od-
vijalo svetovno prvenstvo v 
nogometu. Nisem vedela, 
kaj mu naj ob tej priložnos-
ti podarim, pa sem se spom-
nila na televizijo. Jakob mi 
jo je uredil nakup na šest 
obrokov.

Nekega dne nas je čis-
to nepričakovano obiskala 
mama. Živela je v Krškem, 
pri nekem starejšem gospo-
du. V zameno za nego ji je 
obljubil, da ji bo v oporoki za-
pustil hišo. Bila je zelo prese-
nečena, ko je videla Mirjam, 
še bolj pa, ko je v kuhinji zag-
ledala televizijo. 'Lahko mi 
kaj posodiš, vidim, da se va-
ljaš v denarju!' so bile njene 
prve besede, ko je sedla za 
mizo. Bolj ko sem ji razlaga-
la, da je televizor kupljen na 
obroke, bolj se je jezila. Na-
zadnje je vstala in odvihrala 
skozi vrata, ne da bi počaka-
la na Bratca, ki je bil med po-
čitnicami na praksi v domu 
za starejše.

Leta, ki so sledila, niso 
bila nič posebnega. Ugo-
tovila sem, da mi delo z ot-
roki leži, zato sem zapro-
sila za delovno mesto va-
ruške v vrtcu, ki se je rav-
no tisto leto, ko je začela 
Mirjam obiskovati prvi ra-
zred, odprl v našem kraju. 
Bila sem v nestrpnem pri-
čakovanju Bratčeve diplo-
me na medicinski fakulte-
ti. Mama je bila operirana 

na prsih. Izrezali so ji ma-
ligen tumor, a je po obse-
vanju in kemoterapiji hitro 
prišla k sebi. Povabila me 
je na obisk. Bila sem pre-
senečena. Moški, pri kate-
rem je živela, se mi ni zdel 
kakšen lump. Postregel mi 
je z vampi in kavico, potem 
pa se je ulegel na kavč, kaj-
ti tudi sam je imel za seboj 
operacijo hrbtenice.

Domov grede sem na avto-
busu sedela poleg moškega, 
ki je bral knjigo Vitomila Zu-
pana z naslovom Klement. 
Padla mi je v oči zato, ker 
so bile na naslovnici narisa-
ne velike, vijoličaste ustnice. 
Ko je opazil moje kukanje 
čez njegovo ramo, je knji-
go zaprl in začela sva se po-
govarjati. Povedal mi je, da 
je Marko, da poučuje na eni 
od tehničnih šol v Ljublja-
ni. Prosil me je, ali se lahko 
še kdaj srečava. Seveda sem 
pristala, saj mi je v tisti dob-
ri uri vožnje postal zelo všeč.

A sem imela smolo. Tudi 
on je bil poročen, trajalo je 
osem let, da se je ločil. V tem 
času sem imela več sponta-
nih splavov. Bilo je, kot bi 
mi narava stala ob strani in 
me varovala pred nezažele-
no nosečnostjo.

Ljubezenska zveza se je 
zelo nesrečno končala. Eno 
leto zatem, ko sva se poroči-
la, sta šla s sinom v gore. Sta 
se prepirala zaradi mene, za-
radi denarja ali česa druge-
ga, ne vem. Sin ga je v ihti 
odrinil od sebe in Marko je 
za sekundo prepozno reagi-
ral, zgrmel je več kot petde-
set metrov v globino. Ostal je 
živ, a tetraplegik. Vrnil se je 
k bivši ženi, meni pa so osta-
li za spomin poročni čevlji v 
temnomodri barvi in obleka 
z volančki v rožnati barvi.«

(Konec prihodnjič)

Štirje pari čevljev, 5. del

Poroka v rožnatem in modrem

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
5. 1.

–3/1 °C

Nedelja 
10. 1.

0/3 °C

Sreda 
6. 1.

Četrtek
7. 1.

Petek
8. 1.

Sobota
9. 1.

–2/3 °C –6/3 °C –8/4 °C –1/3 °C

Ponedeljek 
11. 1.

Torek
12. 1.

Sreda
13. 1.

Četrtek
14. 1.

0/4 °C 1/4 °C 1/2 °C 0/3 °C

Tehnično-komercialni sodelavec, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Delovne naloge: vzpostavitev sistema obvladovanja obstoječih in potencialnih 
kupcev, sprejemanje povpraševanj in izdajanje ponudb. Zaposlitev za nedoločen 
čas s 6-mesečnim poskusnim delom, delo v uspešnem, dinamičnem in razvojno us-
merjenem kolektivu, redno in stimulativno plačilo. Tehmetal, d. o. o., Poljane nad 
Škofjo Loko 79, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 20. 1. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir v Sektorju informacijsko-komunikacijske tehnologije, m/ž 
(Kranj) 
Pogoji: VII. stopnja izobrazbe informacijske, tehnične ali organizacijske smeri, naj-
manj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj s področja požarnih pregrad in upravlja-
nja omrežij, izkušnje na področju zagotavljanja informacijske varnosti, poznavanje 
in upravljanje podatkovnih zbirk, operacijskih sistemov in arhitekture sistemov, po-
znavanje IT-sistemov, aplikacij in procesov, vodenja projektov ... Gorenjska banka, 
d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 7. 1. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Samostojni izkušeni projektant s področja elektrotehnike, m/ž (Šenčur) 
Pričakovana znanja, izkušnje in kompetence: dosežena izobrazba vsaj VI/2. stop-
nje elektro smeri, strokovni izpit za pooblaščenega inženirja (za projektanta načr-
tov s področja elektrotehnike za zahtevne objekte, za odgovornega nadzornika za 
zahtevne objekte), vsaj 5 let delovnih izkušenj s projektiranjem načrtov s področ-
ja elektrotehnike ... Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A 
2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 1. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec, m/ž (Šenčur) 
Podjetje Hovercraft, d. o. o., je inovativno proizvodno podjetje, ki v svoje vrste vabi 
več proizvodnih delavcev. Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur. Pri-
jave zbiramo do 17. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni administrator za podporo prodaji in računovodstvu, m/ž (Šenčur) 
Pričakujemo: izobrazbo VI/2. stopnje ekonomske ali podobne smeri, poznavanje 
procesa prodaje in vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj na podobnem delovnem mes-
tu, obvezno znanje angleškega jezika, pisno in ustno, zaželeno znanje nemškega 

jezika, pisno in ustno ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 4208 Šenčur. Prijave zbira-
mo do 14. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar, m/ž (Gorenja vas) 
Delo je dinamično in obsega delo z različnimi CNC-stroji vključno s programiranjem 
strojev in delo s klasičnimi mizarskimi stroji. Mizarstvo Kržišnik Slavko, s. p., Trata 94, 
4224 Gorenja vas. Prijave zbiramo do 9. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Tehnolog, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju tehnološke priprave dela ali 
izkušnje iz pohištvene panoge, najmanj V. stopnjo izobrazbe lesarske smeri, samos-
tojno znanje uporabe enega od programov Acad ali SolidWorks in/ali Megatischler. 
Novi delovni prostori v Kranju, redno izplačilo plač in regresa, dolgoročno sodelo-
vanje, dobri pogoji dela. Mizarstvo Alič Darko Alič, s. p., Kidričeva cesta 33e, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 17. 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 gospodarskega načrta ... Sibo 
G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 1. 2021. Po-
drobnosti 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. Kueh-
ne + Nagel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 22. 1. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Lesce) 
Opis dela, ki ga boste pri nas opravljali: predstavitev oblačil Champion potencial-
nim kupcem, prevzem blaga in njegovo razstavljanje po segmentih v trgovini, ob 
zaključku dela enostavno naročanje blaga, ki ste ga tega dne prodali, skladišču ... 
Trgovski center Tivoli – Moto Shop, d. o. o. , Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 20. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik viličarja, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: najmanj osnovnošolsko izobrazbo, izpit za voznika viličarja, kandida-
ti z izkušnjami imajo prednost ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. 
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

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    

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

5. 1.  tor. Simeon   7.44 16.31

6. 1. sre. Gašper,    7.44 16.32 

7. 1. čet. Zdravko   7.43 16.33   

8. 1. pet. Severin   7.43 16.34

9. 1. sob.  Julijan   7.43 16.36

10. 1. ned. Gregor   7.42 16.37

11. 1. pon.  Pavlin   7.42 16.38

Alenka Brun

Godič – Anton Podjed iz Go-
diča je letos jaslice postavil že 
trinajstič. Pripoveduje, kako 
je začel le s štirimi kvadratni-
mi metri in kako vsako leto 
nekaj doda. Obiskovalce ved-
no znova navdušujeta njiho-
va velikost in natančnost iz-
delanih oziroma predstavlje-
nih objektov, ki skupaj s sve-
to družino tvorijo neko smi-
selno celoto. Za izdelavo in 

postavitev je Anton upora-
bil različne, predvsem narav-
ne materiale. Ovce in krave 
so njegov izdelek, ravno tako 
tudi hiške oziroma lesene 
koče, ki so kopije tistih na Ve-
liki planini. Tudi cerkev Ma-
rije Snežne. Planšarskih koč 
boste našteli 63, z muzejsko 
vred. Ravno tako je nekate-
re lučke Anton naredil sam, 
kipce in konje (te je dodal le-
tos) pa je kupil. Poleg konj je 
dodal še nekaj divjadi, krav, 

nekaj novih figur. Ker so bile 
v dolini žage, mlini in apne-
nice, je tudi te umestil v svo-
je jaslice. Občudujemo lah-
ko Dom v Kamniški Bistrici 
in gondolo na Veliko planino 
ter še sedežnico na planini. 
Slišimo žuborenje vode, se-
dežnica in nihalka delata ... 

Opazimo lovsko opazovalni-
co, čebelnjak in manjšo kme-
tijo; prepoznamo cerkev iz 
Stranj in tisto iz Mekinj … »V 
bistvu jaslice zaobjamejo po-
krajino od Mekinj do Kam-
niške Bistrice, Velike plani-
ne,« sklene avtor jaslic An-
ton Podjed.

Antonove jaslice vam vzamejo sapo

Anton Podjed in njegove jaslice v Godiču

Na planini naštejemo triinšestdeset koč.

Mavčiče – Krajevna skupnost Mavčiče, Športno društvo Mav-
čiče in Kulturno društvo Šmonca Mavčiče so zadnjo decem-
brsko nedeljo poskrbeli, da so najmlajšim malce polepšali 
praznične dni. Tako je pred gasilskim domom na Bregu, na 
avtobusni postaji na Jami, na avtobusni postaji v Prašah, pred 
gasilskim domom v Mavčičah in na avtobusni postaji v Podre-
či Božiček pozdravil otroke in jim izročil darila. Obdarovanje 
je bilo tako malce posebno, kot so povedali organizatorji, pa 
zato nič manj prisrčno.

Božiček razveselil otroke

Božiček s spremstvom je obdaroval otroke. / Foto: arhiv organizatorjev
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ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi

Jože Šipec
s Suhe pri Predosljah

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vsa izrečena ustna in pisna sožalja, to-
lažilne besede in podarjene sveče. Hvala dr. Kitičevi, osebju bol-
nišnice Golnik in pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste ga 
imeli radi. Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,
še težje je izgubiti  
ga za vedno,
a najtežje je naučiti se
živeti brez njega.

V 90. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ati in ata 

Mirko Mohorič 
iz Vrbenj

Od njega se bomo poslovili v ožjem družinskem krogu na poko-
pališču v Mošnjah. 

Žalujoči vsi njegovi

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

OSMRTNICA

V 88. letu starosti nas je zapustila sestra, stara mama in teta

Karolina Dragica Bajželj
V krogu družine se bomo od nje poslovili v četrtek, 7. januarja 2021,  

ob 15. uri na pokopališču v Železnikih. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje  
pred tamkajšnjo poslovilno vežico.

Žaljujoči: družine Čenčič, Bajželj in Konjar

V 86. letu starosti se je poslovila naša draga mami in babi

Cecilija Gorjanc
Pogreb bo v družinskem krogu 6. januarja 2021, ob 12. uri na kranjskem pokopališču.

Naj počiva v miru. Za vedno jo bomo ohranili v naših srcih.

Hčerka Alenka z možem Petrom, vnukoma Jakobom in Filipom ter vsi, ki so jo imeli radi

Tečejo, tečejo  
in se iztečejo 
nitke življenja.

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

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

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

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

Rezultati 1. kroga – 3. 
januarja 2021

11, 17, 22, 24, 33, 34, 
37 in 15

Loto PLUS:
20, 21, 23, 27, 31, 34, 

36 in 24
Lotko: 6 7 6 4 0 6

Sklad 2. kroga za 
Sedmico: 390.000 EUR
Sklad 2. kroga za PLUS: 

1.600.000 EUR
Sklad 2. kroga za Lotka: 

690.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
HIŠE
IŠČEM

IŠČEMO manjšo – srednje veliko hišo 
v bližnji okolici Kranja (Mlaka, Čirče ...), 
Radovljice ali Škofje Loke. Hiša naj bo 
stara do cca 40 let, v dobrem stanju ter 
z vsaj nekaj vrta, tel.: 040/303-752, 
ubrankovic@gmail.com 
 20002896

GARAŽE
ODDAM

V Škofji Loki na Novem svetu oddam 
garažo, tel.: 041/214-500 
 20002886

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA slabše kvalitete, cena 30 EUR, 
tel.: 041/214-500 20002885

SUHA bukova, hrastova, mešana drva, 
možnost dostave, tel.: 031/635-437  
 20002894

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno, umetno usnje, tem-
no rjave barve, 310 x 230 cm, staro 
5 let, tel.: 04/51-81-048, 040/885-
502 20002890

PODARIM

3 malo rabljene jogije, tel.: 031/812-
210 21000003

HOBI
KUPIM

ZBIRAM značke vseh vrst. Če jih kdo 
ima in jih ne potrebuje, pokličite po tel.: 
041/890-840 20002887

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO Creina, 2.200 lit., pocin-
kana škropilnica 320 lit., starejša, tel.: 
051/358-258  
 20002892

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR, jedilni in krmni, ter ajdo in 
ječmen, tel.: 040/355-865 20002893

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI starega bikca ČB, tel.: 04/25-
51-705, 031/616-647  
 21000001

KLAVNE zajce, meso in mladice za 
dopitanje ter lisce za pleme, tel.: 
051/712-764 
 20002891

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  
 20002901

KRAVO ČB pasme, brejo 9 mesecev – 
rok ima 23. januarja 2021, četrto tele, 
cena 950 EUR, tel.: 031/509-793  
 20002883

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, tel.: 04/51-
85-580, 041/694-285 20002888

TELICO simentalko v 8. mesecu bre-
josti, tel.: 040/878-848 
 20002895

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 10 do 
14 dni, mesne pasme, tel.: 031/524-
076  
 20002884

BIKCE in teličke, od 1 tedna do 300 
kg, ter kravo ali telico, tel.: 051/372-
468  
 20002889

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21000004

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  
 20002903

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20002904

RAZNO
PRODAM

A-lestve, večklinske, tel.: 031/812-
210 21000002

Nagrajenci križanke podjetja OBI z geslom NADALJUJMO 
SKUPAJ V LETU 2021, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu, 
18. decembra 2020, so: Ana Škrjanc iz Cerkelj, Vera Babnik 
iz Kranja in Jerica Zadražnik z Visokega. Vse tri prejmejo 
praktične nagrade. Nagrajenkam čestitamo!

Alenka Brun

Kregarjevo – Denis Kregar 
prihaja iz vasi Kregarjevo v 
občini Kamnik. Letos je jas-
lice postavil šestič, a zaradi 
pomanjkanja prostora oko-
li hiše verjetno zadnjič. Vča-
sih je prevladoval mah, zad-
nja tri leta pa jih dela iz stiro-
pora in lesa. Pravi, da je sti-
ropor lažje oblikovati in vse, 
kar postaviš nanj, stoji oziro-
ma je fiksno. Zaupa nam, da 
so najlepše, ko se stemni, saj 
dodana vijoličasta svetloba 
poskrbi za poseben učinek.

Jaslice je Denis postavil 
na 16 kvadratnih metrih in 

vsako leto doda kakšen nov 
element. Letos je naredil 
gore iz stiropora, ki jih vidi-
mo v ozadju, in pa smučišče. 
Osnovni koncept je povezal 
z moderno idejo, razloži. So 
pokrite, saj jih le tako lahko 
zaščiti pred vremenskimi 
neprilikami, pri pokrivanju 
pa so mu pomagali prijatelji. 
Sicer pa je vse razen nekaj le-
senih objektov naredil sam. 

Glede na to, v kakšnem 
času smo se znašli, je letos 
obiskovalcev precej manj, še 
pove Kregar in se nasmeh-
ne, da so navdušeni tako ot-
roci kot starejši, ko vidijo, kaj 
mu je uspelo. 

Najlepše so, ko se stemni

Jaslice Denisa Kregarja bodo na ogled do svečnice, torej do  
drugega februarja.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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1/6 oC

1/6 oC

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

–1/3 °C –3/2 °C0/3 °C

Maša Likosar

Kranj – V letu 2020 smo se 
po besedah Ani Klemenčič z 
Mlake pri Kranju pospešeno 
digitalizirali, naučili komu-
nicirati na daljavo in ome-
jevali osebne stike. »Manj 
smo potovali in več odkrivali 
kraje, kjer živimo. Prehodila 
sem več kot 13 tisoč korakov 
na dan, pozornost nameni-
la zdravemu življenjskemu 
slogu in prehrani, večji od-
pornosti, gibanju v naravi, 
izobraževanju in osebni ras-
ti. Pridobljena znanja in iz-
kušnje sem delila in prena-
šala na mlajše ter pomaga-
la pomoči potrebnim. Ve-
sela sem, da se je letos svet 
malo ustavil, saj je bilo pre-
tekla leto vsega že toliko, da 
sem si zaželela umiritve,« 
nam je zaupala Klemenči-
čeva in nadaljevala: »V 2021 
si želim zaključka poglav-
ja, ki ga je spisal covid-19, 
in predvsem, da bi se lah-
ko svobodno gibali ter poto-
vali. Veselim se več druže-
nja in osebnih stikov, ki jih 
bomo od letos dalje bolj ce-
nili, saj niso več samoumev-
ni. Sreča je odvisna od me-
dosebnih odnosov in tudi za 
te je treba ustrezno poskrbe-
ti, vsak dan znova. Nova nor-
malnost naj bo boljša od sta-
re in upam, da nam bo uspe-
la prava selekcija.« 

Kranjčanka Edita Krč si 
v letu 2021 želi predvsem 

vrnitve v umirjeno in nor-
malno življenje, brez pretre-
sov ali pojava novega virusa. 
»Pričakujem, da bo prihod-
nje leto naporno. Šele ko bo 
konec epidemije covida-19, 
se bomo zavedeli, kakšne 
posledice je pustila, pred-
vsem v gospodarstvu in na 
socialnem področju. Bojim 
se, da bodo ljudje izgubljali 
službe, podjetja pa bodo pro-
padala,« je dejala in nadalje-
vala: »V letu 2020 smo se za-
radi pojava novega koronavi-
rusa umirili, imeli smo več 
časa zase, kar lahko razume-
mo tudi kot dobro in smo 

izkoristili sebi v prid. Spra-
ševali smo se predvsem, 
kaj bomo počeli, in ne kam 
bomo šli. Sama sem obudila 
navade, ki sem jih praktici-
rala že v preteklosti. Mnogo 
več sem brala, ogledala sem 
si filme, ponovno sem začela 
plesti in ugotovila sem, da je 
to res prijetno opravilo, s ka-
terim si zaposliš možgane.«

Tudi Teja F. Pičulin iz 
Stražišča pričakuje vrnitev v 
ustaljeno življenje, kakršne-
ga smo poznali pred poja-
vom novega koronavirusa. 
»V letu 2020 se poleg epide-
mije ni zgodilo nič omembe 

vrednega. Veliko več sem 
bila doma, vesela sem bila 
edino tega, da sem šla lah-
ko na morje. V prihodnjem 
letu si želim več druženja in 
sproščenega ter brezskrb-
nega vzdušja,« je povedala 
in še dodala: »Nikoli si ne 
zadam novoletnih zaobljub 
in jih niti ne maram, ker se 
mi ne zdijo smiselne. Me-
nim, da ne potrebujemo ne-
kega preloma v letu ali do-
ločenega datuma, ki bi nas 
spodbudil k želeni dejavno-
sti. Vsak dan je pravi dan, da 
začnemo uresničevati svoje 
želje.«

Želijo si konec »covid poglavja«
Ni dvoma, po čem si bomo najbolj zapomnili leto 2020, sogovornice pa so nam zaupale, kaj 
pričakujejo in česa si želijo v letu 2021.

Leto 2021 smo pričakali brez množičnih praznovanj, a vendar v soju lučk in v pričakovanju 
vrnitve v umirjeno in ustaljeno življenje. / Foto: Primož Pičulin

Danes bo pretežno oblačno, a večinoma suho vreme. Ponoči 
bo prehodno snežilo, tudi jutri čez dan bo še možna kakšna 
snežna ploha. V četrtek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne 
bo ponekod po dolinah megla.

Češnjevek – Očitno se s 1. januarjem odpira nova gobarska 
sezona, nam je napisal naš naročnik Janez Šink iz Češnjevka 
in priložil nekaj fotografij. Ko je na prvi letošnji dan odšel v 
gozd, je tam naletel na lisičke. Nekaj manjših je pustil, dve 
večji pa odnesel domov, češ da jih ni mogel pustiti neznan-
cem. Vsekakor zanimiva prva letošnja gobja najdba!  

Prve letošnje lisičke

Janez Šink je prvega januarja v gozdu našel prve lisičke.

Kranj – V zadnjem mesecu minulega leta je izšel dvanajsti 
Kranjski zbornik. Publikacijo, ki praznuje šestdeset let, je v 
sodelovanju z uredniškim odborom soustvarilo 32 piscev. Za-
ložnik in izdajatelj zbornika je Mestna občina Kranj. »Zaradi 
kakovostnih strokovnih člankov si je pridobil ugled prestižne 
publikacije, zato k sodelovanju ni težko pritegniti uglednih av-
torjev. Tako je zdaj pred nami že dvanajsta knjiga, ki bralcu na 
novo osvetljuje in dopolnjujejo podobo mesta v daljni in bliž-
nji preteklosti,« je o Kranjskem zborniku zapisal predsednik 
uredniškega odbora Miha Mohor. Likovni motiv na ščitnem 
ovitku je prispeval akademski slikar in grafik Zmago Puhar. 
Tokratni zbornik ponuja več kot tristo strani zanimivega bra-
nja, prvič je na voljo tudi v elektronski obliki.

Decembra je izšel Kranjski zbornik

Kranj – Na decembrski seji so kranjski mestni svetniki sprejeli 
sklep o spremembi sklepa o določitvi cen vzgojno-varstve-
nih programov v javnih vrtcih na območju občine, saj je bila 
potrebna še določitev cene za krajši, 60-odstotni program 
(popoldanski oddelek, drugo starostno obdobje). To poglavje 
je namreč pomotoma izpadlo iz gradiva za spremembo cene 
programov v kranjskih javnih vrtcih, ki so ga sredi septembra 
obravnavali na 18. redni seji. Krajši program bo v primerjavi 
z zadnjo veljavno ceno višji za 9,95 odstotka, torej za toliko, 
kolikor se je povišala cena za drugo starostno obdobje s 1. 
oktobrom. Kranjski vrtci imajo sicer oblikovan le en polovič-
ni oddelek, preostali so izmenični in znaša cena za mesečni 
program 410,86 evra.

Nove cene tudi za krajše programe v vrtcih

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Države članice EU 
so v letu 2021 v skladu z 
uredbo Evropske komisije 
dolžne izpeljati popis pre-
bivalstva. Tako bo tudi na 
Slovenskem izveden po-
pis prebivalstva, Statistični 
zavod ga bo izvedel že de-
vetnajstič po vrsti, četrtič 
na registrski način. Prido-
bljene podatke bodo objavi-
li postopoma: najprej apri-
la podatke o številu prebi-
valcev, novembra o druži-
nah in gospodinjstvih, leta 
2022 pa še o stanovanjih. 
Mini popis prebivalstva v 
Sloveniji sicer opravijo šti-
rikrat letno, ko razporedijo 
vse prebivalce po starosti in 
spolu do najnižje teritorial-
ne enote.

Prvi popis prebivalstva na 
našem današnjem ozem-
lju je naročila cesarica Mari-
ja Terezija, izvedli pa so leta 
1857. Popisi v okviru teda-
nje Avstro-Ogrske so sledili 
še v letih 1869, 1880, 1890, 
1900 in 1910. Med prvo in 
drugo svetovno vojno sta bila 
v Sloveniji samo dva popisa, 
in sicer leta 1921 in 1931, po 
koncu druge svetovne vojne 
jih je bilo v tedanji Jugoslavi-
ji šest: leta 1948, 1953, 1961, 
1971, 1981 in 1991. Prvi po-
pis v samostojni državi je bil 
izveden marca 2002, nato 
pa še v letih 2011, 2015 in 
2018. Po podatkih statistič-
nega urada je imela Slove-
nija pred letom dni (1. janu-
arja 2020) 2.095.861 prebi-
valcev, 1.051.066 moških in 
1.044.795 žensk.

Letos bo popis prebivalstva

Maša Likosar

Ljubljana – Društvo SOS te-
lefon za ženske in otroke – 
žrtve nasilja je s 1. januar-
jem vzpostavilo 24-urno 
svetovalno linijo. Pogo-
vor in svetovanje sta na vo-
ljo na brezplačni, anonimni 

in zaupni telefonski števil-
ki 080 11 55, ki bo delovala 
24 ur na dan, vse dni v ted-
nu. Društvu je mogoče pri-
javo nasilja posredovati tudi 
po elektronski pošti, se nanj 
obrniti za informacije o tem, 
kako in kje poiskati pomoč. 
Omogočajo tudi možnost 

umika v zatočišče oziroma 
varno hišo, kamor se ženske 
z otroki lahko umaknejo 
pred nasiljem in si ob pod-
pori na novo uredijo življe-
nje. Društvo nudi tudi indi-
vidualno psihosocialno in 
psihološko pomoč za osebe 
z izkušnjo nasilja, vse, ki so 

se v času pandemije znašli 
v dodatnih stiskah in so an-
ksiozni ali pa imajo težave v 
partnerski zvezi. Prav tako 
se je v sklopu društva mo-
goče vključiti v spletno pod-
porno skupino, namenjeno 
ženskam, ki bi želele svoje 
stiske deliti z drugimi.

Vzpostavili štirindvajseturno svetovalno linijo
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