
GORENJSKA

Velik obisk  
turističnih krajev
V gorenjskih turističnih krajih in 
izhodiščih za planinske ture je bilo 
minuli konec tedna, še zlasti v so-
boto, ko je bilo lepo vreme, zelo 
veliko obiskovalcev. Pod Veliko 
planino je zaradi tega nastal pravi 
prometni kaos.

5

ŠPORT

Lisičke znova  
v Kranjski Gori
Najboljše alpske smučarke na sve-
tu bodo ta konec tedna tekmovale 
v Sloveniji na 57. Zlati lisici. Prizo-
rišče bo tako kot lani znova Kranj-
ska Gora, saj v Mariboru ni dovolj 
snega. Zaradi epidemije bodo or-
ganizirali tri »mehurčke«.

13

KRONIKA

V trčenju  
umrla voznica
V petek se je na cesti Kranj–Med-
vode smrtno ponesrečila 31-letna 
voznica osebnega vozila. Isti dan 
so policisti v Vodicah obravnavali 
smrtno delovno nesrečo. Lani je 
na Gorenjskem v prometnih ne-
srečah umrlo enajst oseb.

16

ZADNJA

Ogenj je veliko vzel,  
a tudi dobroto vnel
Dobro leto dni je od silovitega po-
žara, ki je na Dovjem uničil dve 
stanovanjski hiši in gospodarsko 
poslopje, večja škoda je nastala še 
na sosednjem poslopju. Tudi to-
krat se je pokazala izjemna soli-
darnost ljudi za pomoč.

24

VREME

Danes se bo čez dan pre-
hodno pooblačilo. Jutri bo 
pretežno jasno. V četrtek 
bo dopoldne spremenljivo 
oblačno, nato se bo zjasnilo. 

–7/0 °C
jutri: pretežno jasno
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Suzana P. Kovačič

Brdo pri Kranju – Epidemio-
loška situacija je v Sloveni-
ji resna, kažejo se posledi-
ce večjega števila okužb po 
prazničnih druženjih, kar je 
bilo po besedah predsednika 
vlade Janeza Janše pričako-
vano in s čimer se žal ukvar-
ja tudi večji del stare celi-
ne. »Pred nami je še nekaj 
zelo zahtevnih tednov, pre-
den bodo učinki cepljenja 
dejansko začeli zaustavlja-
ti epidemijo,« je na petkovi 
vladni novinarski konferen-
ci na Brdu pri Kranju pou-
daril premier. Vlada je načrt 

reagiranja v času epidemi-
je v letu 2021 deloma prila-
godila in ga tudi natančneje 
dopolnila z merili sprošča-
nja ukrepov po regijah, ki 
pa bodo za sproščanje mora-
le doseči nacionalno merilo, 
je pojasnil premier. »Najbolj 
potrebujemo neki čas, da se 
situacija stabilizira, da se 
krivulja obrne navzdol, tre-
nutne napovedi pa niso op-
timistične. Zato se je vlada 
odločila, da ukrepi, vsaj ve-
čina njih, ostanejo nespre-
menjeni vsaj do 18. januar-
ja za celotno državo.« Ko bo 
v celotni državi število no-
vih okužb v zadnjih sedmih 

dneh padlo pod 1350 in števi-
lo hospitaliziranih zaradi co-
vida-19 pod 1200, se bo začel 
uporabljati tudi regijski pri-
stop, ko se bodo ukrepi spro-
ščali glede na stanje v posa-
meznih regijah. 

Jutri bo vlada ponovno 
ocenila situacijo na podlagi 
meril. S tem bodo tudi šole 
in vrtci po posameznih re-
gijah, če bo epidemiološka 
slika v njih ugodnejša, ime-
li dovolj časa, da se na po-
stopno odprtje pripravijo in 
pravočasno izvedejo hitro te-
stiranje zaposlenih. 

Ukrepe bodo sproščali po regijah
Vlada je podaljšala veljavo večine protikoronskih ukrepov in napovedala 
regijski pristop k sproščanju ukrepov glede na epidemiološke razmere v 
posamezni regiji. Šolanje bo potekalo na daljavo vsaj še do 18. januarja. 

Predstavili so načrt sproščanja ukrepov, od leve podpredsednik vlade Matej Tonin, premier 
Janez Janša in podpresednik vlade Zdravko Počivalšek. / Foto: Gorazd Kavčič2. stran

Aktualne novice o koronavirusu na 

Policisti spet stavkajo
Policijski sindikat Slovenije je včeraj začel stavko na celotnem območju države. 
Med stavko bodo policisti skrbeli za varnost ljudi in premoženja.  

Stavkajoči policisti bodo sprva za manjše prekrške izrekali opozorila, delodajalcu pa se ne 
bodo odzivali na pozive na lastna telekomunikacijska sredstva. / Foto: Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SILVIJA PAVŠIČ s Sovodnja.

V letu 2020 novi virus korona se med ljudmi je pojavil,
dejavno življenje po celem svetu je zaustavil.

Politika in zdravstvo sta skup stopila,
nam predpise vsak dan nove delila.

Nič več v službe ne hodite, otrok v vrtec in šolo ne vozite,
športne, kulturne prireditve v hiše, stanovanja, na balkone preselite.

Raje se doma držite, ko pa greste v trgovino maske in rokavice nosite,
saj če policija vas na igrišču ali v drugi občini dobi, se vam slabo godi.

Menda virus stare najbolj prizadene, zato brez obiskov v domovih 
so ostali,
z njimi zaposleni so kar najbolje ravnali, da ne bi k Bogu jih preveč 
poslali.

Učitelji in otroci ste lepo sodelovali,
ter šolo preko Zooma, Teamsov, Skypa in Facebooka izpeljali.

V družinah naselil se je nemir, zato marsikje je hud prepir,
saj službo od doma opravljate, se z vzgojo in šolo ukvarjate.

Za marsikoga težka je preizkušnja, da zakonca skupaj zdržita,
če pogovora in sodelovanja ni, se ločitev zgodi.

Samooskrba je postala kul, ki je prej b'la fuj,
začeli smo vrtove obdelovati in s kmeti sodelovati.

Hvala zdravniki, medicinci, reševalci, prostovoljci,
ki svoja življenja izpostavljate, da nam nesebično pomagate.

Hvala gasilci, policisti, vojaki, civilna zaščita,
da ste red ustvarili in nas na disciplino navadili.

Ni besed, s katerimi bi se vam lahko zahvalili,
zato skozi odprta okna, balkone smo vas bodrili.

Tudi politiki ste se trudili, da zaščitna sredstva ste nam delili,
toda mediji so za petami vam bili, da bi pošteno posli se odvijali.

Vsi pa si želimo najbolj to, da kmalu vse minilo bo,
toda svet ne bo več to, kar je prej bilo.

Potrudimo se vsi, da poštenje bi bila vrlina, ki nas v boljši svet bo vrnila,
srečno gremo naprej brez korona zapletov, ki smo jih imeli doslej.

V Kotičku za naročnike smo objavili že 
veliko prispevkov naših naročnikov, 
med katerimi je bilo veliko pesmi. Kaže, 
da Gorenjci radi pišemo pesmi, čeprav 
je težje kot napisati prozno besedilo. 
Tokrat nam je svojo pesem poslala Dra-
gica Markun iz Srednje vasi pri Šenčur-
ju. Pri njih so na Gorenjski glas naročeni 
že najmanj petdeset let, najprej je bil 
naročen oče. Preberejo čisto ves časo-
pis, saj jih informira o dogodkih iz Go-
renjske. Dragica rada bere tudi zgodbe in recepte, v rubriki 
Kažipot pa večkrat objavi dogodke, ki se odvijajo v Hiši čez 
cesto Pr' Franč na Miljah. Je upokojena vzgojiteljica, a je še 
vedno aktivna. Ob odhodu v pokoj je zasnovala zbirko igrač 
in pripomočkov, ki so jih uporabljali v preteklosti v prepros-
tem kmečkem okolju. Organizira različne delavnice, razsta-
ve, pogovorne oddaje, slikarska srečanja, najpomembnejše 
pa je ljudsko petje, ki se mu lahko pridruži vsak, ki ima rad 
ljudsko pesem. Kljub koronavirusu se ni čisto ustavila, saj 
je postavila jaslice in praznični gozd na prostem, otroci pa 
lahko prisluhnejo tudi pravljici, ki jo je napisala. Dragica je 
pesem napisala v času prvega vala epidemije in meni, da 
bi bila lahko predhodnica pesmi Koronavirus avtorice Mire 
Stopar, ki je bila objavljena pred enim tednom. Čeprav se 
gospe ne poznata, čutita podobno, je prepričana Dragica.
Zapišite tudi vi svoj odnos do trenutne situacije, kako jo 
prenašate, ali imate vsega dovolj, se vam je v tem času pri-
petilo kaj, kar bi radi delili z našimi bralci. Svoje prispevke 
pošljite na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si. Veseli jih bomo.

Epidemija 2020

Dragica Markun

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Podpredsednik vlade Ma-
tej Tonin je povedal, da je 
treba povečati predvidljivost 
in odpornost. »Ena od stvari, 
ki se nam je velikokrat očita-
la, je bila predvidljivost. Da-
nes predstavljeni načrt spro-
ščanja ukrepov bistveno pri-
peva k predvidljivosti, ljud-
je bodo vnaprej vedeli, kaj 
se bo v posameznem prime-

ru zgodilo.« Glede odporno-
sti pa je dejal, da moramo vsi 
skupaj narediti vse, da sku-
paj premagamo virus. Da 
spoštujemo ukrepe in da se 
v čim večji meri precepimo.

Danes bodo predstavili 
načrt cepljenja

Glede cepljenja proti covi-
du-19 je premier Janša po-
vedal, da so v zadnjih dneh 
zbrali s strani obeh proizva-
jalcev cepiva (Pfizer in Bi-
oNTech ter Moderna) in 
Evropske komisije relativ-
no zanesljive podatke o do-
bavi cepiv. »Stanje se bo še 
spreminjalo, kljub temu bo 
v torek (danes, op. a.) pred-
stavljen načrt cepljenja pre-
dnostnih kategorij prebival-
stva, delno načrt z regional-
nimi prednostmi vsaj za ja-
nuar in februar. Okvirno pa 
tudi za naprej, vsaj do kon-
ca junija. Stanje dobave ce-
piva za čas od marca naprej 
se bo bistveno lahko popra-
vilo glede na napovedi.« Do-
dal je tudi, da so v stikih s pri-
stojnimi evropskimi organi 
za dodatno naročilo milijo-
na doz cepiva Pfizer.

Vodja Evropske agencije 
za zdravila je po poročanju 
STA sporočila, da bodo naj-
verjetneje še januarja priž-
gali zeleno luč tudi za izred-
no uporabo cepiva proizva-
jalca AstraZenece. 

Najprej bodo cepili stare 
osemdeset let in več 

Ta teden je prvi teden, 
ko bodo zdravstveni domo-
vi dobili tudi prve odmerke 

cepiva za cepljenje najsta-
rejših zunaj domov za sta-
rejše, ki so najbolj ogrože-
ni in pri katerih je tudi smr-
tnost višja. V petkovem Go-
renjskem glasu smo že na-
pisali, da v Osnovnem zdra-
vstvu Gorenjske (OZG) za 
to, da bodo lahko zagotovi-
li čim bolj tekoč sprejem in 
obravnavo prijav na ceplje-
nje, paciente prosijo, da pri-
jave oddate s spletnim ob-

razcem, ki je dostopen na 
https://cepljenje.ozg.si/. Če 
prijava s spletnim obrazcem 
za vas zares ni mogoča, se 
obrnite na telefonsko števil-
ko, ki je objavljena na sple-
tnih straneh izbranega zdra-
vstvenega doma. Pacienti, 
ki imate izbranega zdravni-
ka zasebnika (koncesionar-
ja), se na cepljenje prijavi-
te pri svojem zdravniku. O 
uspešni oddaji prijave boste 
prejeli avtomatsko potrdilo 
na svoj e-naslov. O terminu 
cepljenja boste prav tako ob-
veščeni na e-naslov ali po te-
lefonu. Pri naročanju bodo 
upoštevali prednostne krite-
rije za cepljenje, ki jih je do-
ločilo ministrstvo za zdravje, 
ter količino cepiva, ki bo te-
densko dodeljena zdravstve-
nemu domu. Kot je včeraj 
povedal prim. dr. Aleksan-
der Stepanović, strokovni 
direktor OZG, so zdravstve-
ni domovi prijavljene že za-
čeli obveščati o terminu cep-
ljenja. Prosi vse, da se drži-
te termina in ne hodite prej. 
Najprej bodo cepili stare 
osemdeset let in več. 

Prim. dr. Stepanović je še 
povedal, da množično pro-
stovoljno testiranje s hitrimi 
testi poteka na lokacijah po 
občinah tudi ta teden.

Veljavni vladni ukrepi

Omejitve zbiranja in gi-
banja ostajajo, javni potni-
ški promet se izvaja v dose-
danjem omejenem obsegu. 
Šolanje bo vsaj do 18. janu-
arja potekalo na daljavo, od-
prte ostajajo osnovne šole s 

prilagojenim programom in 
zavodi za vzgojo in izobraže-
vanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami. 

Zaprti so muzeji in gale-
rije v vseh statističnih regi-
jah. Knjižnice ostajajo od-
prte tako, da je mogoč prev-
zem vnaprej pripravljenega 
gradiva na zunanjem prev-
zemnem mestu. 

Zaprte ostajajo nenujne 
prodajalne, k izjemam je 

vlada dodala geodetske sto-
ritve, gradbena dela na ne-
naseljenih gradbiščih, hišah 
oziroma stanovanjih, medi-
cinsko pedikuro in čistilne 
servise. Začasno je prepove-
dano tudi ponujanje in pro-
dajanje blaga in storitev ne-
posredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil z 
nekaterimi izjemami. 

Uporaba žičniških naprav 
je znova prepovedana, razen 
za vrhunske športnike, tre-
nerje in druge organizatorje 
tekmovanj in treningov. 

Treningi so dovoljeni le 
za vrhunske in poklicne 
športnike ter v starostnih 
kategorijah kadeti in mla-
dinci, ki so člani reprezen-
tanc. Tekmovanja lahko po-
tekajo na najvišjem kakovo-
stnem nivoju.

Podaljšana je tudi veljav-
nost Odloka o začasni omeji-
tvi kolektivnega uresničeva-
nja verske svobode. Še nap-
rej je obvezna uporaba za-
ščitne maske na javnih kra-
jih oziroma prostorih ter ob-
vezno razkuževanje rok v 
večstanovanjskih stavbah.

Prehod schengenske meje 
in mejnih kontrolnih točk je 
možen tako s PCR-testom 
kot hitrim antigenskim tes-
tom, ukinili pa so izvajanje 
hitrih testov na petih mejnih 
kontrolnih točkah.

Že več kot tri tisoč smrti

V soboto je bilo v državi 
opravljenih 2669 PCR-te-
stov in potrjenih 767 novih 
okužb, delež pozitivnih iz-
vidov je bil 25-odstoten. V 

nedeljo je bilo opravljenih 
1720 PCR-testov in potrje-
nih 368 okužb, delež pozi-
tivnih je bil 21,4-odstoten.

Okužbe so ugotavljali tudi 
s hitrimi testi. V soboto so 
opravili 2492 teh testiranj 
in ugotovili 85 novih okužb, 
delež pozitivnih je bil 3,4-od-
stoten. V nedeljo so opravili 
480 teh testiranj in ugotovi-
li 58 okužb, delež pozitivnih 
je bil 12,1-odstoten.

V nedeljo je bilo hospita-
liziranih 1205 covidnih bol-
nikov, 196 jih je potrebova-
lo intenzivno nego. Število 
zasedenih bolniških postelj 
je v zadnjih dneh ponovno 
začelo naraščati, je na vče-
rajšnji novinarski konfe-
renci povedal vladni govo-
rec Jelko Kacin.

V sedemdnevnem pov-
prečnem številu potrjenih 
primerov okužb v dvanajstih 
statističnih regijah je Gorenj-
ska na petem mestu. Po po-
datkih Covid-19 Sledilnika 
imamo v državi več kot 24 ti-
soč aktivnih okužb, doslej je 
umrlo že več kot tri tisoč co-
vidnih bolnikov. Direktor 
NIJZ Milan Krek je na vče-
rajšnji novinarski konferen-
ci povedal, da je lani v poveza-
vi s covidom-19 umrlo 2891 
oseb; od tega je bilo 1682 (58 
odstotkov) oskrbovancev do-
mov za starejše, 1209 (42 
odstotkov) pa jih je umrlo v 
splošni populaciji. Kot je de-
jal Krek, je rešitev cepivo, ki 
smo ga končno dobili in s ka-
terim so že cepili večino os-
krbovancev in del zaposle-
nih. »Upam, da ne bomo ni-
koli pozabili na to težko izku-
šnjo in bomo pristopili k re-
ševanju problemov, ki so se 
v desetletjih nakopičili v do-
movih za starejše. Da nas ne 
bo presenetila spet nova epi-
demija, ker te bodo še priha-
jale.« Milan Krek je ob tem 
mislil predvsem na nujnost 
gradnje novih domov za sta-
rejše in negovalnih bolnišnic 
ter druge sodobne pristope k 
obravnavi starejših.

Ukrepe bodo sproščali po regijah
1. stran
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Simon Šubic

Kranj – Po oceni analitike 
Gospodarske zbornice Slo-
venije (GZS) bi se v primeru 
trdega brexita lahko sloven-
ski izvoz v Združeno kra-
ljestvo in posredno v Evrop-
sko unijo znižal za 320 mi-
lijonov evrov, o čemer smo 
poročali januarja 2019. To 
bi bil precejšnji udarec tudi 
za gorenjska podjetja, ki so v 
letu 2019 v Veliko Britanijo 
(VB) izvozila 40,4 milijona 
evrov blaga, kar predstavlja 
1,5 odstotka celotnega go-
renjskega izvoza. Med vse-
mi državami izvoznicami 
VB za Gorenjsko predstavlja 
šestnajsti najpomembnej-
ši trg, po uvozu blaga pa 
je z 38,3 milijona evrov v 
letu 2019 štirinajsta najpo-
membnejša uvozna partne-
rica Gorenjske regije, je raz-
ložila Jadranka Švarc, direk-
torica Območne gospodar-
ske zveze za Gorenjsko. 

Bojan Ivanc, glavni eko-
nomist pri Analitiki GZS, 
po doseženem sporazumu 
ter navkljub ponovni uved-
bi carinskih postopkov in 
določenim omejitvam pri 
prehajanju meje med EU 
in VB ne pričakuje, da se bo 
položaj slovenskih podje-
tij na trgu Združenega kra-
ljestva bistveno spremenil. 
Vseeno pa bo sprejeti dogo-
vor pozitivno vplival na pri-
hodnja gospodarska gibanja 
v tej državi, kar naj bi pove-
čalo vrednost uvoza blaga iz 
Slovenije, je dejal. Slovenski 
izvoz blaga v Združeno kra-
ljestvo se je sicer lani po oce-
ni GZS znižal za okoli pet-
najst odstotkov. »V 2021 ne 
pričakujemo večjega odboja 

izvoza (okoli šest do osem 
odstotkov), ker se je ob kon-
cu leta 2020 povečala vred-
nost zalog slovenskih izdel-
kov na tleh Združenega kra-
ljestva, predvsem zaradi pri-
čakovanj o brexitu brez do-
govora. Poleg tega se zajezit-
veni ukrepi v zadnjih tednih 
v Združenem kraljestvu po-
večujejo,« je pojasnil Ivanc. 

Po anketi Slo-Export na 
britanski trg blago izvaža 
dvanajst gorenjskih podje-
tij. Med njimi je tudi skupi-
na Lotrič Metrology, ki ima 
v Veliki Britaniji dobavitelje 
merilne opreme. Generalni 
direktor podjetja Lotrič Me-
roslovje Marko Lotrič pra-
vi, da kljub nekaterim spre-
membam, ki jih prinaša 
brexit, večjih odklonov ne 
pričakujejo. Podaljšali pa se 
bodo administrativni postop-
ki uvoza in z njimi dobavni 

roki, kar ne vpliva ugodno 
na njihovo poslovanje, je po-
vedal. »Na področju pretoka 
storitev zadeve niso še pov-
sem jasne. Ob napovedi, da 
sporazum med EU in Zdru-
ženim kraljestvom ne bo 
podpisan, se je predvidevalo, 
da ugotavljanje skladnosti in 
certifikati o odobritvi tipa, iz-
dani s strani priglašenih or-
ganov iz Velike Britanije, po 
1. januarju 2021 ne bodo več 
veljavni. Slednje sicer v prvi 
vrsti predstavlja izziv za pro-
izvajalce, a posredno vpli-
va tudi na nas, saj ugotavlja-
nje skladnosti ter posledič-
no lansiranje na skupni trg 
EU po tem datumu ne bi bilo 
več mogoče. Sporazum med 
obema stranema je bil sicer 
dosežen, vendar še nismo 
prejeli navodil in smernic 
pristojnih inštitucij, kaj sled-
nje pomeni za naše področje 

poslovanja v segmentu stori-
tev,« je poudaril Lotrič. 

V letališki družbi Fraport 
Slovenija ne pričakujejo, da 
bo brexit pomembno vpli-
val na letalski promet med 
Slovenijo in Veliko Brita-
nijo. »Tako EasyJet kot Bri-
tish Airways napovedujeta 
vrnitev letenja, ko se situa-
cija s koronavirusom umiri. 
EasyJet bo sprva letel v Ga-
twick, nato še v Luton, Bri-
tish Airways pa bo vzposta-
vil povezavo z letališčem He-
athrow. Seveda pa je spre-
memba ta, da so potniki iz 
UK zdaj potniki iz tretje dr-
žave in morajo čez mejno 
kontrolo. Tudi za blago ve-
lja, da ni več prostega pre-
toka,« so razložili. Da večjih 
vplivov brexita na poslovanje 
podjetja v letu 2021 ne priča-
kujejo, so dejali tudi v skupi-
ni Helios. 

Vpliv brexita na gospodarstvo
Z decembra sklenjenim dogovorom o prihodnjem partnerstvu Evropske unije z Združenim kraljestvom 
smo se izognili t. i. trdemu brexitu. Ali bo brexit kljub temu vplival na položaj gorenjskih podjetij na 
britanskem trgu?

V Fraportu Slovenija ne pričakujejo, da bo brexit pomembno vplival na letalski promet med 
Slovenijo in Veliko Britanijo. / Foto: Gorazd Kavčič

V zadnjem, sedmem pro-
tikoronskem zakon-
skem svežnju je tudi 

določilo, ki prinaša možnost, 
da delodajalec zaposlenemu, 
ki je izpolnil pogoje za upoko-
jitev, torej šestdeset let starosti 
in štirideset let delovne dobe, 
odpove pogodbo o zaposlitvi 
brez navedbe razloga. Odloče-
valci zatrjujejo, da ne gre za 
prisilno upokojevanje, kakor je 
bilo takoj poimenovano, saj bo 
zaposleni, ki sicer izpolnjuje 
pogoje za upokojitev, lahko os-
tal na delovnem mestu, če bo 
za delodajalca nepogrešljiv in 
če se bosta s tem oba strinja-
la. Ukrep pa naj bi spodbudil 
zaposlovanje mladih, kar se 
bo odrazilo v izboljšanju go-
spodarske slike, saj je trg dela 
zaradi koronakrize omajan, 
veča se brezposelnost med 
mladimi. Ministrstvo za delo, 
predlagatelj ukrepa, poudarja, 
da gre za medgeneracijsko so-
lidarnost, saj bodo zdaj mladi 
dobili priložnost, ki je doslej 
niso, ker so nekateri starejši 
ostajali v delovnem razmerju 
še dolgo po tem, ko bi se lahko 
že starostno upokojili.

Delodajalcem je rešitev seve-
da všeč, saj jim olajša postopek 
redne odpovedi pogodbe o za-
poslitvi. Sindikati pa določbi 
ostro nasprotujejo, češ da gre 
za diskriminatorno obravna-
vo starejših delavcev, da bi bil 
pred sprejetjem take novosti 
potreben socialni dialog, skrbi 
pa jih tudi nenadna obreme-
nitev pokojninske blagajne, če 
bi delodajalci množično pose-

gali po novi možnosti. Zače-
li so že postopke za ustavno 
presojo. Tudi iz sindikalnih 
organizacij, ki zastopajo mla-
de, ni slišati navdušenja nad 
novo priložnostjo zanje. Ne 
verjamejo namreč, da se bodo 
zanje s prisilnim upokojeva-
njem starejših začela odpirati 
delovna mesta. Mladi se kljub 
f leksibilizaciji trga dela še 
vedno težko zaposlujejo za ne-
določen čas in skrbi jih, da bo 
tudi odslej tako in da deloda-
jalci z odpuščanjem starejših 
ne bodo na novo zaposlovali, 
temveč delovna bremena po-
razdelili med že zaposlene.

Odločevalci so dali vedeti, 
da je ukrep sprejet za določen 
čas, za obdobje ozdravitve go-
spodarstva po koronakrizi. Iz 
prejšnje krize pomnimo zakon 
o uravnoteženju javnih financ 
(ZUJF), katerega vpliv se je 
čutil še dolgo. Na drugi stra-
ni pa se odločitev o prisilnem 
upokojevanju tepe z vizijo čim 
daljše delovne aktivnosti pre-
bivalstva. Pred nekaj leti so v 
beli knjigi o pokojninah ugo-
tavljali, da se v Sloveniji upo-
kojujemo prezgodaj in da smo 
po delovni aktivnosti starejših 
na repu evropskih držav, raz-
mišljalo se je celo o povišanju 
upokojitvene starosti. Zato je 
država ostajanje starejših na 
delu spodbudila z instrumen-
tom delne upokojitve: kdor je 
izpolnil pogoje za starostno 
upokojitev in ostal zaposlen, 
je prejemal dvajset odstotkov 
pokojnine, od lani štirideset 
odstotkov. 

Prisilno upokojevanje

KOMENTAR
Danica Zavrl Žlebir

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Karl Erjavec je prej-
šnji teden napovedal, da bo 
skupaj s strankami v koalici-
ji KUL konstruktivno nezau-
pnico vladi vložil 15. januar-
ja. Do takrat še zbira glasove, 
saj jih mora zbrati 46. 

V Koalicijo ustavnega loka 
(KUL) so vključene opozicij-
ske stranke LMŠ, SD, SAB in 
Levica, vse so podprle kan-
didaturo predsednika stran-
ke DeSUS Karla Erjavca za 
mandatarja. Z njimi ima Er-
javec zagotovljenih 39 gla-
sov. Dodatne štiri glasove naj 
bi dobil še od poslancev svo-
je stranke, ki se o tem vse od 

izstopa iz Janševe koalicije 
še niso izrekli. O tem naj bi 
z njimi pogovor potekal rav-
no danes. Erjavec nadaljuje 
tudi neformalna pogajanja s 
predstavniki stranke SMC. 
Ta je sicer na nadevanem se-
stanku sveta stranke podpo-
ro Erjavcu odrekla, zagota-
vlja tudi, da so poslanci enot-
ni. Erjavec vendarle še raču-
na na nekatere poslance iz 
teh vrst. Medtem pa se poja-
vlja že tretje ime morebitne-
ga mandatarja v okrilju koa-
licije KUL. Kot vemo, je bil 
to pred Erjavcem Jože P. Da-
mjan, zdaj pa v javnosti kro-
ži ime Tomaža Vesela, pred-
sednika računskega sodišča. 

V pričakovanju nezaupnice 
Janševi vladi

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Vlada je predlagala 
spremembe stanovanjskega 
zakona, ki naj bi pripomogel 
h krepitvi fonda javnih naje-
mnih stanovanj. Temeljne 
novosti, ki bodo zaustavi-
le njihovo zmanjševanje in 
omogočile pridobivanje no-
vih, so vzpostavitev javne na-
jemniške službe, omogoče-
no višje zadolževanje stano-
vanjskih skladov, uskladitev 
višine neprofitne najemni-
ne ter prilagoditev sistema 
subvencioniranja, ki bo zaš-
čitil socialno ogrožena go-
spodinjstva. Vrednost točke 
za neprofitne najemnine se 

bo s sedanje vrednosti 2,63 
evra povečala na 3,50 evra, 
postopno v triletnem ob-
dobju. V dosedanjem izva-
janju stanovanjskega zako-
na, ki je bil sprejet leta 2003 
in nato večkrat spremenjen 
in dopolnjen, nazadnje leta 
2019, so se pokazale potre-
be po nadgradnji in dopol-
nitvi zakonskih rešitev, zlas-
ti na področju upravljanja 
(soglasja, pooblastila uprav-
nikov, upravljanje s skupni-
mi deli), najemnih razmerij 
(uskladitev neprofitne naje-
mnine) in instrumentov sta-
novanjske politike (javni na-
jem stanovanj, zadolževanje 
stanovanjskih skladov). 

Vlada pripravila novelo 
stanovanjskega zakona
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Aleš Senožetnik

Ljubljana – Od 11. decem-
bra, ko je začelo obratova-
ti smučišče v Kranjski Gori, 
do danes, so bile žičniške 
naprave z odloki vlade dvak-
rat ustavljene, prvič v času 
med decembrskimi prazni-
ki, drugič pa od minulega 
petka dalje. Zato so v Zdru-
ženju slovenskih žičničarjev 
v petek sklicali sejo upravne-
ga odbora, na kateri so odlo-
čali o nadaljnjih aktivnostih. 

Vlada se je za vnovično 
ustavitev med drugim od-
ločila, kot je v četrtek pove-
dal minister za infrastruk-
turo Jernej Vrtovec, da ob 
že tako zaostreni epidemi-
ološki situaciji zdravstve-
nega osebja in bolnišnic ne 
bi dodatno obremenjevale 
še morebitne poškodbe na 
smučiščih. 

Kot je v izjavi za javnost po 
seji upravnega odbora pove-
dal podpredsednik združe-
nja Boštjan Paradiž, jih je 
odločitev vlade presenetila, 
predvsem pa argument mi-
nistra Vrtovca. »Stroka oči-
tno ni preverjala, koliko je 
bilo poškodb na smučiščih, 

saj smo od 1. januarja do 1. 
julija, ko smo poslovali, ime-
li le eno poškodbo, ki je pot-
rebovala bolnišnično oskr-
bo,« je dejal Paradiž, ki je do-
dal še, da ne razume, zakaj 
so se morala smučišča po-
novno zapreti, saj je smuča-
nje oblika rekreacije na pros-
tem, kjer je stik med ljudmi 
majhen, zaradi upoštevanja 
vseh drugih ukrepov NIJZ 
pa je možnost okužbe še 
zmanjšanja. 

Poudaril je, da sezona na 
smučiščih traja le sto dni, 
prav zdaj pa so ob obilici za-
padlega snega razmere naj-
boljše. »Z vlado želimo do-
seči konstruktiven dialog o 
tem, kako nam bodo povr-
nili stroške, kako bodo za-
gotovili normalne pogoje 
delovanja smučišč za nap-
rej, predvsem pa to, da ne 
bomo v tako nedefinirani si-
tuaciji kot doslej, ko se odlo-
ki spreminjajo čez noč, brez 
vsakršnih usklajevanj in or-
ganizacije,« je dejal pod-
predsednik združenja žič-
ničarjev, ki je opozoril na 
to, da imajo nekatera smu-
čišča zaposlenih od petdeset 
do sedemdeset ljudi, pred 

zadnjim koncem tedna pa 
so zaposlila še dodatno de-
lovno silo, da bi lahko prip-
ravila proge za smučarje. 

Žičničarji želijo biti v pri-
hodnje pravočasno obveš-
čeni o morebitnih spre-
membah odlokov, želijo pa 
tudi, da bi definirali pogoje, 
pod katerimi bodo lahko po-
slovali. 

Kot je dejal Paradiž, so 
podjetja v panogi v težki fi-
nančni situaciji, nekaterim 
grozi celo plačilna nespo-
sobnost, zato pomoč priča-
kujejo čim prej. »V šestem 
protikoronskem paketu je 
bilo dogovorjeno, da bo fi-
nančna pomoč do 20. ja-
nuarja – in do takrat jo tudi 
pričakujemo, vsaj prvi del 

o pokrivanju fiksnih stro-
škov,« je še dejal in dodal, 
da pričakujejo tudi, da se 
bodo z vlado v prihodnjih 
dneh dogovorili še o prizna-
nju stroškov, ki zaradi zapr-
tja nastajajo zdaj. Opozoril 
je, da na vrhuncu sezone ne 
ustvarjajo le dohodkov za 
plače, temveč tudi za odpla-
čevanje investicij, ki so jih 

izvedli v preteklih letih, in 
druge stroške obratovanja. 

Kakšna je konkretna iz-
guba, še ni znano, po bese-
dah Paradiža pa so od odpr-
tja smučišč do konca minu-
lega leta ustvarili le 9,8 od-
stotka prihodkov v primer-
javi z enakim obdobjem v 
predlanskem letu. V panogi 
je zaposlenih okoli 1500 lju-
di, skupaj s preostalimi de-
lavci v turizmu pa okoli pet 
tisoč, je pojasnil Paradiž.

Težave so v petek predsta-
vili tudi ministroma Vrtov-
cu in Zdravku Počivalšku, s 
katerima so dogovorjeni, da 
bodo v prihodnjih dneh po-
iskali rešitve. Če do tega ne 
bo prišlo, bodo svoje aktiv-
nosti zaostrovali. »V tem pri-
meru bomo pripravili še eno 
sejo upravnega odbora, na 
kateri se bomo odločili, ali 
je smiselno, da imamo smu-
čišča odprta. Če bomo oce-
nili, da je sezona propadla, 
bomo sneg pripeljali v Lju-
bljano in ga pustili tukaj, da 
ga bodo lahko ljudje okuša-
li,« je sklenil podpredsednik 
združenja žičničarjev, ki si-
cer meni, da je rešitev nasta-
le situacije še možna.

Žičničarji razočarani zaradi zaprtja
Žičničarje, ki so bili v petek znova primorani ustaviti naprave, jezi nenadno spreminjanje odlokov. Če v prihodnjih dneh ne bodo našli rešitve za nastalo 
situacijo, bodo svoje ukrepe zaostrovali, pravijo.

Snega je dovolj, a so zaradi epidemije žičnice znova ustavljene. Fotografija je simbolična. 

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Pred novim le-
tom je državni zbor sprejel 
predlog zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zako-
na o žičniških napravah za 
prevoz oseb. Poleg uskladi-
tve z evropsko zakonodajo, 
zmanjšanja upravnih bre-
men za upravljavce žični-
ških naprav in še nekaterih 
drugih sprememb je vlada, 
ki je predlagateljica zako-
na, z novelacijo želela uvesti 
tudi možnost sofinanciranja 
obratovanja, vzdrževanja in 
gradnje žičniških naprav. 

Novela je uvedla možnost 
sofinanciranja tudi s stra-
ni občin, v katerih so smu-
čarske naprave, kar pa je 
sporno za Skupnost občin 
Slovenije. Ta je na predlog 
cerkljanskega župana Fran-
ca Čebulja predlagala aman-
dma, s katerim bi bilo obči-
nam dovoljeno sofinanci-
rati obratovanje, vzdrževa-
nje in izgradnjo žičniških 
naprav le v primeru, da so 
lastnice oziroma solastnice 
žičniških sistemov. Aman-
dmaje bil na seji odbora za 

infrastrukturo zavrnjen, v 
tretji obravnavi pa vlaganje 
amandmajev ni več mogoče.

Čebulj, ki sicer ugotavlja, 
da je aktualna vlada veliko 
storila za razbremenitev ob-
čin, meni, da je zakon ne-
ustaven, saj občine za tovr-
stne investicije nimajo izvir-
nega dohodka. 

Spomnil je tudi na dogaja-
nje pred dobrima dvema le-
toma, ko je Občina Cerklje 
od takratnega lastnika druž-
be Unior želela kupiti smu-
čišče na Krvavcu, pa ji je dr-
žava to preprečila, saj naj ob-
čine ne bi vstopale v lastni-
ške deleže zasebnih družb. 
»Takrat je bilo to 'bogoklet-
no', zdaj pa naj občina kar fi-
nančno vlaga. Občina v tem 
primeru samo da in nič ne 
dobi – in to v privatni kapi-
tal. Če bodo investirale, naj 
postanejo tudi solastnice,« 
je jasen cerkljanski župan, 
ki dodaja, da s tem zakonom 
težav slovenskih žičničarjev 
država ne bo rešila. »Zakon 
mora biti sistemski in mora 
področje urejati ne glede na 
to, kdo je v vladi in kdo je mi-
nister, ta zakon pa omogoča 

vse kaj drugega,« dodaja Če-
bulj, ki se pri tem nanaša 
na določbo, ki med drugim 
predvideva, da pogoje in me-
rila za namene sofinancira-
nja predpiše minister. Kot 
pravi cerkljanski župan, je 
s sprejetjem Občina Cerklje 

postavljena v neenak položaj 
v primerjavi z drugimi obči-
nami. Ne izključuje niti iz-
podbijanja zakona na ustav-
nem sodišču.

Za pojasnila smo se obr-
nili na ministrstvo za in-
frastrukturo, kjer pravijo, 
da tudi v sosednjih državah 
tako država kot pokrajine in 
lokalne skupnosti finančno 
podpirajo dejavnost obrato-
vanja žičniških naprav in po-
sredno smučišč. 

Na ministrstvu so predla-
gali ukrep sofinanciranja 

obratovanja in vzdrževanja 
žičniških naprav po siste-
mu »de minimis«, torej po 
pravilih Evropske unije o dr-
žavnih pomočeh, kar pome-
ni, da posamezen upravlja-
vec lahko v obdobju treh let 
prejme največ dvesto tisoč 

evrov pomoči (zaradi epide-
mije je ta prag začasno sicer 
dvignjen na osemsto tisoč 
evrov). Kot še dodajajo, pa 
so besedilo zakona uskladi-
li z ministrstvom za finance 
in zakonodajnopravno služ-
bo državnega zbora.

V državnem proračunu 
za prihodnje leto je sicer 
za sofinanciranje obratova-
nja in vzdrževanja žičniških 
naprav zagotovljenih 1,7 mi-
lijona evrov za 63 upravljav-
cev, ki upravljajo približno 
dvesto žičniških naprav.

Novela zakona o žičniških napravah
V veljavo stopa novela zakona o žičniških napravah, ki uvaja tudi možnost vlaganja občin v žičniške 
naprave, kar je sporno po mnenju Skupnosti občin Slovenije.
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Kranjska Gora – V Kranjski Gori so pred nedavnim turistično 
patruljo uvedli iz več razlogov, kot je povedala Mojca Mežek 
iz Turizma Kranjska Gora: »V prvi vrsti je to skrb za varnost in 
dobro počutje lokalnega prebivalstva. Turistično patruljo smo 
uvedli tudi z namenom ozaveščanja obiskovalcev destinacije. 
Tako bo ena izmed prioritetnih nalog patrulje informiranje o 
primerni in obvezni opremi za varno pohodništvo, varnem 
gibanju na smučarko-tekaških površinah in sprehajalnih ter 
kolesarskih poteh. Obiskovalce bo patrulja informirala tudi 
o aktualnem dogajanju v naši destinaciji in v času prireditev 
nadzorovala prizorišča. Bo pa tudi oblika mobilnega TIC-a, 
ko bomo ljudem pomagali z napotki, informacijami.« Z nad-
zorom najbolj turistično obljudenih krajev na destinaciji in 
rednimi obhodi predvsem v obdobju praznikov, počitnic in ob 
koncih tedna bo patrulja preprečevala tudi morebiten vanda-
lizem. V sodelovanju z redarsko službo pa bo nadzorovala in 
opozarjala na neprimerno parkiranje. »S situacijo leta 2020 
smo varnost, skrb za sočloveka, solidarnost in zdravje ponov-
no uvrstili med prioritete naših življenj. Turistično patruljo 
zato uvajamo z mislijo na varno in prijetno bivanje lokalnega 
prebivalstva ter obiskovalcev,« je sklenila Mežkova.

Turistična patrulja v Kranjski Gori
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Novela je uvedla možnost sofinanciranja tudi s 
strani občin, v katerih so smučarske naprave, kar pa 
je sporno za Skupnost občin Slovenije. V državnem 
proračunu za prihodnje leto je sicer za sofinanciranje 
obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav 
zagotovljenih 1,7 milijona evrov.
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Kranj – Slovenski policisti od 
včeraj vnovič stavkajo. Stav-
ko zaradi vladine kršitve 
stavkovnega sporazuma iz 
leta 2018 organizira Policij-
ski sindikat Slovenije (PSS), 
ki pričakuje, da se ji bo pri-
družila velika večina od oko-
li pet tisoč članov. V času 
stavke, ki bo trajala do prek-
lica oziroma do izpolnitve 
stavkovnih zahtev, poli-
cisti zagotavljajo minimum 

delovnega procesa, ki zago-
tavlja varnost ljudi, premo-
ženja in izpolnjevanje med-
narodnih obveznosti. To po 
besedah predsednika sindi-
kata Roka Cvetka pomeni, 
da policisti tudi v času stavke 
opravljajo naloge za prepre-
čevanja širjenja epidemije 
in zagotavljanje varnosti v 
prometu. 

»Varnost in osebno pre-
moženje, kot tudi javno 
zdravje zaradi stavke v po-
liciji nikakor ne bo ogro-
ženo,« je zagotovil Cvetko. 
Kot je pojasnil, so navodila 

stavkovnega odbora takšna, 
da bodo v prvi fazi predvsem 
storilcem prekrškov, ko bo 
to dopustno in mogoče, iz-
rekali opozorila, delodajal-
cu pa se ne bodo odzivali na 
pozive na lastna telekomu-
nikacijska sredstva. Nadalj-
nji ukrepi in morebitne za-
ostritve stavke pa bodo po-
vezani z voljo in aktivnostjo 
vlade, je dodal.

Po Cvetkovih besedah 
so policisti včeraj zače-
li stavkati predvsem zara-
di anemičnosti in neodziv-
nosti vlade, ki jo že vse od 

nastopa mandata opozarja-
jo na nekatera ključna vpra-
šanja, ki jih je treba uredi-
ti. V sindikatu imajo štiri 
stavkovne zahteve. Prva je 
odprava kršitev stavkovne-
ga sporazuma iz leta 2018, 
zaradi katere bodo po na-
vedbah sindikata policijski 
uslužbenci že marca pre-
jeli za osem odstotkov niž-
je plače. Druga zahteva se 
nanaša na ureditev proble-
matike napredovanja v plač-
ne razrede javnih uslužben-
cev. Brez tega policisti, ki iz-
polnjujejo formalne pogoje 

za napredovanje, letos ne 
bodo mogli napredovati v 
višji plačni razred, za kar 
bodo pri svoji plači na le-
tni ravni oškodovani še vsaj 
za 600 evrov neto, nava-
jajo v sindikatu. Zahteva-
jo tudi sistemsko ureditev 
v področnem zakonu, ki bi 
omogočila sklenitev samo-
stojne panožne pogodbe za 
policijske uslužbence z na-
menom, »da pravice eno-
tno in celovito za uslužben-
ce policije urejajo zgolj sin-
dikati, ki te uslužbence de-
jansko tudi zastopajo«. Če-
trta zahteva se nanaša na vo-
denje socialnega dialoga, ki 
mora biti vzpostavljen tako, 
da ne bo več prihajalo do 
enostranskih posegov vlade 

v obstoječe pravice zaposle-
nih s spremembo zakono-
daje ali podzakonskih ak-
tov, je navedel predsednik 
sindikata PSS Rok Cvetko.

K sodelovanju v stavki je 
bil pozvan tudi Sindikat poli-
cistov Slovenije (SPS), ki pa 
se za to ni odločil, ker v sindi-
katu ocenjujejo, da za stavko 
v času epidemije covida-19 
ni primeren čas, menijo pa 
tudi, da bi stavka v sedanji 
politični situaciji bila lah-
ko razumljena kot aktivno 
sodelovanje v političnih ak-
tivnostih. Se pa SPS popol-
noma strinja s prvimi tremi 
stavkovnimi zahtevami, za 
četrto zahtevo glede social-
nega dialoga pa menijo, da 
ima politično ozadje. 

Policisti od včeraj spet stavkajo
31. stran

S. K., A. Se., U. P.

Kranjska Gora – Zgornjesav-
ska dolina med vsemi turi-
stičnimi središči s snežno 
odejo tudi minuli konec te-
dna ni bila izjema po števi-
lu obiskovalcev. »Na naši de-
stinaciji je to četrti konec te-
dna zapored, ko je bil obisk 
najbolj priljubljenih točk v 
destinaciji precejšen. Opa-
zili smo, da so nenehna po-
licijska kontrola in nadzor 
ter sodelovanje z na novo 
vzpostavljeno Turistično pa-
truljo obrodili sadove. Turi-
stična patrulja, ki je bila ves 
konec tedna na terenu, po-
roča o ozaveščenosti obisko-
valcev, upoštevanju aktual-
nih navodil in primernem 
ter zglednem parkiranju. 
Veseli nas, da je delovanje 
Turistične patrulje in ozave-
ščanje obiskovalcev uspešno 
in da so odzivi na delovanje 
te dobri,« je povedala Mojca 
Mežek iz Turizma Kranjska 
Gora. 

Prometni kaos pod Veliko 
planino

Lepo vreme in zimska 
pravljica, ki v teh dneh vla-
data na Veliki planini, sta 
znova privabila množico 
obiskovalcev, ki pa so, po-
dobno kot že v času decem-
brskih praznikov, tudi tok-
rat povzročili pravi prome-
tni kaos na cestah s Črniv-
ca in Kranjskega Raka ter 
Podvolovljeka proti Marja-
ninim njivam in Kisovcu. 

Razmere so bile najhujše 
v soboto, ko je lepo vreme v 
naravo zvabilo tudi največ 
ljudi, vozniki pa so ob zase-
denosti parkirišč vozila puš-
čali ob cesti, kar je na več 
mestih skorajda onemogo-
čilo prehod vozil. Pri usmer-
janju prometa so pomaga-
li tako policisti in redarji 

kot tudi lokalni gasilci PGD 
Gozd, saj so bila številna vo-
zila parkirana ob cestah tudi 
nižje pod Črnivcem in so v 
soboto denimo ovirala tudi 
dostop do vasi Gozd. Ga-
silci prav tako pa tudi člani 
kamniške gorske reševalne 
službe zato opozarjajo, da je 
takšno stanje lahko nevarno 
v primeru intervencij. Ena 
takšnih se je zgodila prav 
v soboto, ko si je nad plani-
no Kisovec turna smučar-
ka zlomila nogo. Kot so za-
pisali reševalci, so se komaj 
prebili »skozi pločevinas-
to kačo nad Kranjskim Ra-
kom«, zato ponovno prosijo 
voznike, da ne parkirajo ob 
cesti, saj s tem onemogoča-
jo ali vsaj zelo upočasnjujejo 
intervencijskim ekipam pri-
hod na Veliko planino.

S kamniške občinske upra-
ve so sporočili, da se je župan 
Matej Slapar že sestal z žu-
panom Občine Luče, pred-
stavniki družbe Velika plani-
na in obeh policijskih uprav. 

Dogovorili so se o nadzoru 
tega območja in ukrepih. Ra-
čunajo tudi, da bo ob ponov-
nem zagonu nihalke težava 
postala manjša. »Naš cilj je 
tudi, da zagotovimo več par-
kirišč, a žal to ne gre čez noč. 
Ob tem velja poudariti, da bi 
bilo stanje še slabše, če poleg 
nadzora s strani policistov in 
rediteljske službe koncesi-
onarja cesta do Kranjskega 
Raka in Ravni ne bi bila splu-
žena,« so še dodali na Obči-
ni Kamnik, kjer se za pomoč 
zahvaljujejo tudi gasilcem 
PGD Gozd.

Rekorden obisk Završnice

V soboto je Završnico obi-
skalo rekordno število ljudi, 
kljub temu pa po besedah 
župana Občine Žirovnica 
Leopolda Pogačarja večjih 
težav ni bilo. Na obisk so se 
namreč pripravili, že pono-
či so uredili dodatna parki-
rišča, AS Žirovnica je odpr-
la sankaško progo, za ure-
janje prometa pa so skrbeli 

domači gasilci, Civilna zaš-
čita in redarji. Na svoj ra-
čun so v prelepem zim-
skem dnevu prišli tako po-
hodniki kot sankači, ki so se 
lahko okrepčali s čajem in 
drugimi okrepčili, ki so jih 

lahko prevzeli pred barom 
Zavrh in pred Valvazorje-
vim domom. Na svoj račun 
pa bodo v žirovniški občini 
prišli tudi ljubitelji teka na 
smučeh, saj so za konec te-
dna začeli urejati proge za 
tek na parceli konjeniškega 
kluba na Breznici.

Največ kršitev zaradi 
prehajanja regij

Gorenjski policisti so tudi 
minuli konec tedna skladno z 
začasno veljavnimi vladnimi 
protikoronskimi ukrepi po-
ostreno nadzirali prehajanje 

regij. »V soboto dopoldan so 
policisti pri kontrolah odlo-
kov ugotovili šestdeset kr-
šitev, ves dan pa 160, naj-
več zaradi prehajanja regij. 
Opravljenih je bilo 313 kon-
trol javnih krajev. V nedeljo 
dopoldan je bilo obravnava-
nih kršitev 12, ves dan pa 21. 
Opravljenih je bilo 230 kon-
trol javnih krajev. Skupno je 
bilo izrečenih 161 opozoril 
in uvedenih dvajset prekr-
škovnih postopkov,« je spo-
ročil Bojan Kos, predstavnik 
za odnose z javnostmi Poli-
cijske uprave Kranj.

Velik obisk turističnih krajev
V gorenjskih turističnih krajih in izhodiščih za planinske ture je bilo tudi minuli konec tedna, še zlasti v 
soboto, ko je bilo lepo vreme, zelo veliko obiskovalcev. 

Konec tedna je bil obisk velik tudi v Zgornjesavski dolini. / Foto: Gorazd Kavčič

Sobotni prizor na Kranjskem Raku / Foto: DRSI (Promet.si)

Župan Občine Žirovnica Leopold Pogačar je pomagal 
skrbeti za red v Završnici, župan sosednjih Jesenic Blaž 
Račič pa je bil med obiskovalci doline. / Foto: arhiv Občine Žirovnica
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Jesenice – Največje podjetje 
v jeseniški občini SIJ Acro-
ni ima na Slovenskem Ja-
vorniku dva obrata, in si-
cer sedež podjetja z jeklarno 
in obrat za predelavo debe-
le pločevine (tako imenova-
ni PDP). Med obema obrato-
ma vsak dan vozijo tovornja-
ki s prikolicami, vlačilci, pa 
tudi osebna vozila. Pot vodi 
skozi obstoječe semaforizi-
rano križišče na regional-
ni cesti R2, nato skozi pod-
voz pod železniško progo in 

po ozkih ulicah skozi Koro-
ško Belo, nazadnje pa še po 
mostu čez potok Javornik. 
Domačini zato že dalj časa 

opozarjajo, da je cesta uni-
čena in nevarna, kraj je pre-
obremenjen s hrupom, pra-
hom in tresljaji, zaradi tež-
kih tovornjakov nastajajo 
poškodbe na hišah. Sreče-
vanje vozil je oteženo, slabo 
pa je poskrbljeno tudi za var-
nost pešcev; ne nazadnje ob 
cesti poteka tudi šolska pot.

Občina Jesenice in SIJ 
Acroni sta se zato dogovo-
rila za skupen projekt grad-
nje nove povezovalne ceste, 
ki se bo v celoti izognila na-
selju Koroška Bela. Cesta se 
bo približno sto metrov od 

obstoječega semaforizirane-
ga križišča pri Acroniju v no-
vem križišču usmerila des-
no čez obstoječe neurejeno 

parkirišče za osebna vozila, 
nato bo z novim železniškim 
podvozom prečkala železni-
ško progo, zatem pa bo spe-
ljana po neurejenem parki-
rišču za osebna vozila in se 
pri mostu čez potok Javor-
nik priključila na obstoječo 
traso. 

V sklopu projekta bodo 
uredili križišče nove cestne 
povezave z državno cesto 
R2, podvoz pod železniško 
progo, zgradili bodo cesto 
od železniškega podvoza do 
obrata PDP ter uredili par-
kirišča in energetsko ter ko-
munalno infrastrukturo. 

Kot so pojasnili na Občini 
Jesenice, bo na ta način pod-
jetju SIJ Acroni omogočen 
enostavnejši transport, inve-
sticija pa je pomembna tudi 
za lokalno skupnost. 

»Ne le da bo nova pove-
zovalna cesta razbreme-
nila promet skozi Koro-
ško Belo in zagotovila več-
jo prometno varnost kraja-
nov, v prihodnje bo omo-
gočila tudi obnovo dotraja-
nega vodovoda na trenutni 
trasi, ki zdaj ni mogoča,« 
so dodali. 

Pri izvedbi investicije so-
delujejo Občina Jesenice, 

država in podjetje SIJ Acro-
ni, ki naj bi zagotovilo fi-
nančno donacijo za ureditev 
povezovalne ceste. 

Cesto bodo začeli gradi-
ti že v drugi polovici mar-
ca, najprej bodo zgradili nov 
nadvoz nad železniško pro-
go, saj mora biti ta zaključen 
še pred ponovno vzpostavi-
tvijo železniškega prometa 
na relaciji Jesenice–Ljublja-
na. Zaključek investicije pa 
bo odvisen od financiranja 
priključka oziroma križišča 
na državno cesto R2 s strani 
države, so še povedali na Ob-
čini Jesenice.

Tovornjaki nič več skozi Koroško Belo
Občina Jesenice bo začela graditi povezovalno cesto do obrata SIJ Acroni na Slovenskem Javorniku. Uredili bodo tudi parkirišča.

Kamniti obok iz časov avstro-ogrske monarhije bodo ob gradnji novega nadvoza morali 
porušiti.

Ob tem pa nekateri nasprotujejo porušitvi kamnitega 
podhoda pod železniško progo, ki je iz časov avstro-
ogrske monarhije in naj bi bil eden zadnjih ohranjenih 
v tem delu Gorenjske. Na Občini Jesenice so pojasnili, 
da spoštujejo dediščino in takšne pobude občanov 
skušajo v največji razumni meri upoštevati, vendar pa 
izvedba projekta brez odstranitve kamnitega podhoda 
ni možna. »Nova dovozna cesta je načrtovana tako, 
da se niveleta ceste zniža in s tem omogoči vožnja 
tovornjakov, rušitev oboka je pri tem nujna. Investicija 
je velikega pomena tako za podjetje SIJ Acroni kot 
za samo lokalno skupnost. Na Občini Jesenice zato 
menimo, da to pretehta rušitev kamnitega oboka,« so 
pojasnili.

Urša Peternel

Breznica – Občina Žirovnica 
je maja lani za motorni pro-
met zaprla tako imenovano 
cesarsko cesto. Gre za odsek 
od mlekarne do križišča Bla-
to, ki je kategoriziran kot jav-
na pot. Po skoraj letu dni od 
zaprtja pa so mnenja o tem, 
ali je bilo zaprtje smiselno, 
deljena.

Kot je pojasnil žirovniški 
župan Leopold Pogačar, so 
se za zaprtje odločili zato, 
ker je s strani občanov in 
tudi nekaterih občinskih 
svetnikov prihajalo do pri-
tožb, da je prometa na cesar-
ski cesti preveč. Cesta je na-
mreč priljubljena sprehajal-
na pot in kolesarska poveza-
va, ki jo vedno več uporablja-
jo tudi jezdeci. Ne nazadnje 
pa je cesta tudi del Poti kul-
turne dediščine, ki je name-
njena predvsem obiskoval-
cem, ki peš obiskujejo zna-
menitosti občine Žirovnica. 

Zato je maja lani župan 

izdal sklep, po katerem so 
cesto zaprli za vse udele-
žence cestnega prometa, 
razen za nemotorni pro-
met, lastnike kmetijskih 
zemljišč in nekaj stanoval-
cev Zabreznice. Prav tako je 
dovoljeno prečkanje ceste 
za prebivalce Studenčic in 

lovce ter interventne služ-
be. 

Kot je povedal Gregor Jar-
kovič, vodja Medobčinske-
ga inšpektorata in redar-
stva občin Jesenice, Gorje, 
Kranjska Gora in Žirovni-
ca, so takoj po zaprtju opra-
vili več nadzorov in izrekli 

nekaj opozoril, kasneje pa 
so kršitelje začeli tudi kazno-
vati, kazen znaša 160 evrov 
(oziroma 80 evrov ob takoj-
šnjem plačilu). Jarkovič je si-
cer dejal, da so glede na nje-
gove izkušnje odzivi na za-
prtje pozitivni, saj se je ob 
motornem prometu na cesti 

močno prašilo, pozimi pa je 
bila cesta blatna.

Mnenja o zaprtju pa so de-
ljena med žirovniškimi ob-
činskimi svetniki. Medtem 
ko je ena od pobudnic zaprtja 
Tatjana Mulej nedavno pre-
dlagala večjo prisotnost re-
darjev in prometne policije, 
pa se nekateri občinski sve-
tniki z zaprtjem ne strinjajo. 
Jurij Dolžan je tako dal pobu-
do, da naj cesto odprejo, a naj 
jo kategorizirajo za lokalni 
promet. Anton Koselj pa je iz-
razil nestrinjanje z zaprtjem, 
češ da to zavira razvoj kraja.

Župan Leopold Pogačar o 
drugačnem prometnem re-
žimu na cesti za zdaj ne raz-
mišlja, kot je dejal, večjih 
nasprotovanj (razen dveh 
vprašanj občinskih svetni-
kov) zaprtju doslej ni bilo.

Ob tem velja omeniti, da 
odsek ceste, ki se nahaja v ra-
dovljiški občini (od križišča 
za Hraše do križišča v Zapu-
žah), ostaja odprt za ves pro-
met.

Po cesarski cesti le pešci, kolesarji in jezdeci
Tako imenovana cesarska cesta v žirovniški občini je že od maja lani zaprta za motorni promet. Mnenja o zaprtju so deljena.

Tako imenovana cesarska cesta je zaprta za motorni promet, razen za nekatere izjeme.

Preddvor – Že pred koncem 
minulega leta so v Preddvo-
ru nameravali začeti sana-
cijo jezera Črnava, vendar 
se je iskanje raznih soglasij 
zavleklo in se bo to zdaj zgo-
dilo šele spomladi. Namen 
sanacije je dvojen: očistiti 
jezero invazivne račje zeli in 
preprečiti iztekanje v sifonu 
pod grajsko teraso. Kot je 
povedal župan Rok Rob-
lek, bodo severni del jezera 
izpraznili maja, južni del pa 
oktobra, v tem delu namreč 
jezero nenadzorovano izteka 
in povzroča posedanje terase 
med paviljonom in gradom 
Hrib. Sanacija tega dela naj 
bi potekala od oktobra do 
februarja prihodnje leto, Rok 
Roblek pa pojasni, da je bilo 
tako dogovorjeno z ribiči, češ 
da naj se to zgodi v obdobju 
pred drstenjem rib. Umetno 
jezero Črnava je nastalo leta 
1958, doslej pa so ga zaradi 
sanacije izpraznili leta 1997 
in 2010.  

Jezero Črnava bodo 
izpraznili spomladi

Jesenice – Družba ZEOS in 
javno komunalno podjetje 
Jeko sta v Zbirnem centru 
Jesenice na Prešernovi cesti 
uredila kotiček, ki je name-
njen oddaji še delujočih apa-
ratov. Vanj je mogoče odda-
ti še delujoče pralne stroje, 
hladilnike, zamrzovalnike, 
namizne in prenosne raču-
nalnike, zabavno elektroniko, 
male gospodinjske aparate, 
igrače, mobilne telefone, 
zvočnike, televizorje z rav-
nim zaslonom z daljincem, 
LCD-monitorje, krožne žage, 
vrtalnike, glasbene stolpe, se-
salnike in ostale aparate na 
elektriko ali baterije. V kotič-
ku zbirajo aparate, ki so varni 
za uporabo, niso pokvarjeni 
ali poškodovani, niso pre-
komerno umazani in niso 
zastareli, tako da bodo lahko 
našli nove lastnike. Aktivnost 
poteka v sklopu projekta Life 
Spodbujamo e-krožno.

Kotiček za oddajo še 
delujočih aparatov

Kranj – Gorenjska gradbena 
družba (GGD) je eno od šti-
rih gradbenih podjetij, ki so 
vložila zahtevek za revizijo 
na odločitev družbe 2TDK 
o priznanju sposobnosti za 
sodelovanje v drugi fazi jav-
nega naročila za oddajo glav-
nih del na odseku železniške 
proge Divača–Črni Kal. Gre 
za gradbena podjetja, ki jim 
sposobnost za nadaljnje so-
delovanje na razpisu ni bila 
priznana. Družba 2TDK je 
sposobnost za sodelovanje 
v drugi fazi razpisa za drugi 
tir priznala avstrijskemu Stra-
bagu skupaj z nemškim pod-
jetjem Ed Züblin in turškim 
Gülermak Agirom, Kolektor-
ju CPG v sodelovanju z Yapi 
Merkezijem in Özaltinom ter 
turškemu gradbincu Cengiz.

Tudi GGD vložil 
zahtevek za revizijo
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Kranj – Epidemiološke raz-
mere vplivajo tudi na iz-
vedbe sej občinskega sve-
ta. V nekaterih občinah so 
jih preselili v večje dvora-
ne, kar občinskim svetni-
kom zagotavlja ohranjanje 
ustrezne medsebojne raz-
dalje, ponekod pa se sreču-
jejo tudi na videokonferenč-
nih sejah. Načini, s katerimi 
občine pristopajo k izvedbi 
sej na daljavo, pa se nekoli-
ko razlikujejo. Ponekod sej 
v živo ne dovolijo spremlja-
ti niti novinarjem, kaj šele 
zainteresirani javnosti, po-
snetki pa marsikje niso do-
stopni na spletu. Kaj določa 
zakonodaja?

Glasovanje z osebnim 
izrekanjem

Pravno podlago za izved-
bo seje na daljavo je dala vla-
da z zakonskim paketom 
ukrepov za omilitev posledic 
koronavirusa. Občine skli-
cujejo seje v skladu z novim 
četrtim odstavkom 35. člena 
Zakona o lokalni samoupra-
vi. Ta določa, da lahko župan 
v primeru naravne ali druge 
hujše nesreče, epidemije ali 
drugih izrednih okoliščin, 
če predstavlja izvedba seje z 
osebno navzočimi občinski-
mi svetniki tveganje za nji-
hovo zdravje in varnost, in 
je ta nujna zaradi sprejetja 
odločitev, s katerimi ni mo-
goče odlašati, skliče sejo na 
daljavo. »Ta poteka v skla-
du s poslovnikom občin-
skega sveta, razen določb, ki 
se nanašajo na način glaso-
vanja, zagotavljanje javno-
sti seje, seje delovnih teles 
občinskega sveta in sodelo-
vanje javnosti. Člani občin-
skega sveta naj bi bili v pro-
storu, v katerem v času seje 
uporabljajo za medseboj-
no komuniciranje informa-
cijsko-komunikacijsko teh-
nologijo, sami, glasujejo pa 

z osebnim izrekanjem,« je 
pojasnila sekretarka Skup-
nosti občin Slovenije Jasmi-
na Vidmar.

»Gradiva, ki jih župan 
predlaga z dnevnim redom, 
ne obravnavajo delovna te-
lesa občinskega sveta, pri 
obravnavi gradiv pa tudi ni 
mogoče sodelovanje jav-
nosti. Prav tako zakon gle-
de navzočnosti drugih oseb 
na videokonferenčnih sejah 
navaja, da morajo svetniki 
biti v prostoru sami, zato pri-
sostvovanje drugih ni mogo-
če. To je najbrž razlog, da ob-
čine na seje ne vabijo zuna-
njih deležnikov, tudi ne no-
vinarjev,« je razložila Vid-
marjeva.

Snemanje da, ne pa tudi 
javno predvajanje

Dodala je, da za izvedbo sej 
na daljavo obstaja več infor-
macijsko-komunikacijskih 
tehnologij, zato je potek gla-
sovanja na seji odvisen tudi 
od tega, kaj orodje omogoča, 
zakonodajno pa zadostuje 
izrekanje. Zakon tudi ne na-
vaja obveznosti uporabe ka-
mere. Navaja pa, da se seja 
na daljavo zvočno in slikov-
no snema, ne pa tudi javno 
predvaja. Vidmarjeva pred-
videva, da je v tolmačenju 
tega določila razlog, da neka-
tere občine posnetkov sej ne 
objavljajo na spletnih stra-
neh. Med njimi so denimo 
Železniki, kjer so po sejah na 
občinski spletni strani redno 
objavljali zvočne posnetke, 
za zadnji dve seji, izpeljani 
na daljavo, pa tega niso stori-
li. Sprememb glede navzoč-
nosti novinarjev niso uvedli 
in so jim omenjeni seji omo-
gočili spremljati v živo.

Spreminjajo poslovnik 
mestnega sveta

Mestna občina Kranj 
(MOK) je na daljavo izved-
la zadnji dve seji mestnega 

sveta. »V razmerah pan-
demije si pač ne moremo 
predstavljati, da bi zaposle-
ne, svetnike in vse sodelujo-
če izpostavljali tveganju,« so 
poudarili. Svetniki so teme 
dnevnega reda obravnavali 
v enakem obsegu, kot bi jih, 
če bi se sestali v sejni dvora-
ni, sejo na daljavo pa so lah-
ko po spletni povezavi spre-
mljali tudi novinarji. »Odzi-
vi so pozitivni. Še tisti posa-
mezniki, ki so pri prvi izved-
bi dvomili, da bo šlo na ta na-
čin, so se pomirili,« opažajo 
na MOK.

Zaradi sej na daljavo so 
že potrdili spremembo po-
slovnika mestnega sveta, s 
katero določajo vzroke, po-
goje in način njihove izved-
be. Svetniki pa so na decem-
brski seji v prvi obravnavi že 
sprejeli osnutek sprememb 
in dopolnitev poslovnika, ki 
urejajo tudi vprašanje zvoč-
no-slikovnega snemanja sej. 
»To naj bi zagotovilo boljše 
obveščanje javnosti o delo-
vanju mestnega sveta, več-
jo preglednost in razvidnost 
delovanja ter sprejema-
nja odločitev mestnega sve-
ta, pa tudi zagotavljalo nad-
zor javnosti nad delovanjem 

organov občine. Posnetki 
sej bodo objavljeni na sple-
tni strani MOK, pred obja-
vo pa se s posnetka izbriše-
jo varovani osebni podatki in 
morebitni drugi podatki za-
upne narave. Za uveljavitev 
navedenih sprememb po-
slovnika bo potrebna še dru-
ga obravnava,« so še razloži-
li na MOK.

Potekajo zelo tekoče

Tudi v Škofji Loki so seje 
občinskega sveta prilagodi-
li epidemiološkim razme-
ram. Tako so dve seji pre-
selili v Sokolski dom, štiri 
pa so izpeljali na videokon-
ferenčnem sistemu Zoom. 
Na škofjeloški občini opaža-
jo, da seje na daljavo poteka-
jo zelo tekoče, po ustaljeni 
proceduri, edino večjo razli-
ko po njihovem predstavlja 
glasovanje, saj predsedujoči 
poimensko poziva svetnike 
h glasovanju. Tudi vsebin-
sko dnevnega reda posame-
znih sej niso spreminjali. 
»Sej se v spremenjenih oko-
liščinah udeležujejo občin-
ski svetniki in vabljeni zu-
nanji poročevalci,« so razlo-
žili in dodali, da si novinarji 

in ostala zainteresirana jav-
nost lahko posnetke ogleda-
jo že dan po seji na občin-
ski spletni strani, medtem 
ko jih v običajnih razmerah 
lahko tam spremljajo nepos-
redno v živo.

Kamniški občinski svetni-
ki so doslej trikrat »sejali« 
s pomočjo videokonferen-
ce. »Najbolj je pomembno, 
da videokonferenca omogo-
ča zelo primerljivo razpravo 
tisti v sejni dvorani, edina bi-
stvena razlika pa je poimen-
sko glasovanje, ki časovno 
podaljša seje,« so poveda-
li na Občini Kamnik. Kot so 
pojasnili, na sejah sprejema-
jo akte, ki so pomembni za 
delovanje lokalne skupnos-
ti ter imajo večinoma dolo-
čene roke oziroma so po-
membni za uresničevanje 
projektov. »Je pa res, da se 
kakšna zadeva, ki ni nujno 
potrebna, lahko tudi zamak-
ne.« Na sejo povabijo tudi 
novinarje in jim omogoči-
jo dostop do povezave. »Jav-
nost sej zagotavljamo z obja-
vo posnetkov na spletni stra-
ni in objavo zapisnika – to je 
ostalo enako kot v tako ime-
novanih normalnih razme-
rah,« so dodali.

Ponekod so se iz sejnih 
sob preselili v dvorane

V nekaterih občinah pa še 
niso uvedli sej na daljavo. Na 
Jesenicah so denimo seje iz 
sejne sobe preselili v bistve-
no večjo banketno dvorano 
Kolpern, ki omogoča ustre-
zno medsebojno razda-
ljo udeležencev, obvezna je 
tudi uporaba zaščitnih mask 
in razkuževanje rok ob pri-
hodu, v primeru daljšega za-
sedanja pa sejo prekinejo, da 
prostor prezračijo. Vstop v 
dvorano omogočajo tudi no-
vinarjem, ki pa te možnosti 
doslej še niso izkoristili, naj-
brž tudi zato, ker seje še ved-
no neposredno zvočno pre-
našajo, dan kasneje pa je ce-
loten zvočni posnetek objav-
ljen tudi na občinski spletni 
strani.

Pred sejo merijo 
temperaturo

Žirovniški občinski svetni-
ki so se zaradi zagotavljanja 
primerne medosebne raz-
dalje preselili v Dvorano pod 
Stolom. Upoštevati mora-
jo tudi druge zaščitne ukre-
pe, poleg tega jim pred vsto-
pom v dvorano izmerijo tem-
peraturo.

Enako velja za radovlji-
ški občinski svet, ki je doslej 
dvakrat zasedal v Linhartovi 
dvorani, medtem ko so seje 
njegovih delovnih teles že 
izvedli s pomočjo aplikaci-
je Zoom. »Za izvedbo seje v 
živo smo se med drugim od-
ločili tudi zato, ker je bila na 
dnevnem redu zahtevna in 
pomembna točka – obravna-
va proračuna za leti 2021 in 
2022,« so razložili na Občini 
Radovljica. Javnosti na obeh 
omenjenih sejah niso omo-
gočili prisotnosti, tako kot 
običajno pa so zagotovili pre-
nos na spletnih straneh, kjer 
so dostopni tudi posnetki 
preteklih sej občinskega sve-
ta tega mandata. 

Občine pri sejah na daljavo niso enotne
V nekaterih občinah se svetniki zaradi epidemije udeležujejo videokonferenčnih sej občinskega sveta, prakse pri njihovi izvedbi pa se razlikujejo. Ponekod jih 
novinarji ne morejo spremljati v živo, neenotnost se kaže tudi glede objavljanja posnetkov sej na spletu.

Videokonferenčne seje občinskega sveta potekajo tudi v občini Medvode, posnetki pa so 
dostopni na spletu. / Foto: zajem zaslona 

Cveto Zaplotnik

Kranj –  Dne 25. junija 1991 
je slovenska skupščina raz-
glasila neodvisnost Slove-
nije in prevzela nadzor nad 
svojimi mejami, 26. juni-
ja je bila na Trgu republike 
v Ljubljani osrednja prosla-
va, naslednji dan se je začela 

osamosvojitvena vojna, ki se 
je končala 7. julija s podpi-
som Brionske deklaracije. V 
noči s 25. na 26. oktober so 
Slovenijo zapustili zadnji vo-
jaki JLA, ob koncu leta 1991 
so prve države že priznale sa-
mostojno Slovenijo.  

Vlada je že julija lani 
na predlog ministrstva za 

kulturo letošnje leto razgla-
sila za leto Josipa Ipavca in 
Josipa Jurčiča. Letos namreč 
mineva sto let od smrti skla-
datelja in zdravnika dr. Josi-
pa Ipavca in sto štirideset let 
od smrti Josipa Jurčiča – slo-
venskega pisatelja, pesnika 
in časnikarja, avtorja prvega 
slovenskega romana Deseti 

brat in ene od osrednjih kul-
turnih in političnih osebno-
sti druge polovice 19. stoletja. 

Vlada je že tudi lani do-
ločila, ob katerih letošnjih 
dogodkih bo izdala prilo-
žnostne kovance – ob 200. 
obletnici ustanovitve De-
želnega muzeja za Kranj-
sko, ki velja za prvi muzej 

na Slovenskem, in ob 300. 
obletnici nastanka Škofjelo-
škega pasijona. 

Letos bo minilo tudi sto 
petdeset let od rojstva pisa-
telja, dramatika, prevajalca 
in duhovnika Frana Saleške-
ga Finžgarja, sto deset let od 
smrti slikarja Ivana Grohar-
ja, sto trideset let od rojstva 
pisatelja, dramatika in du-
hovnika Janeza Jalna, sto se-
demdeset let od rojstva pisa-
telja, politika in odvetnika 
Ivana Tavčarja ...

Pomembna obletnica bo 
letos tudi v delovanju Tri-
glavskega narodnega parka, 

edinega narodnega parka v 
Sloveniji. Dne 27. maja bo 
namreč minilo štirideset let 
od sprejetja prvega zakona o 
Triglavskem narodnem par-
ku, s katerim so zavarovano 
območje razširili na skoraj 
celotne Julijske Alpe v obse-
gu 83.807 hektarjev.

Ko je država 1991. leta 
sprejela zakon o denaciona-
lizaciji, so nekateri napove-
dovali, da se bodo postopki 
vračanja premoženja vlek-
li leta in desetletja. Imeli so 
prav, letos bo od sprejetja za-
kona minilo trideset let, a vsi 
postopki še niso končani.

Pomembne letošnje obletnice
Letošnje leto je tudi leto pomembnih obletnic, med drugim bo minilo trideset let od slovenske 
osamosvojitvene vojne ali vojne za Slovenijo.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Lani je Mestna ob-
čina Kranj (MOK) vstopila 
v Zeleno shemo slovenske-
ga turizma in podpisala do-
kument o zeleni politiki slo-
venskega turizma in etični 
kodeks v turizmu. Kot pravi-
jo na občini, se bodo letos v 
tesnem sodelovanju z Zavo-
dom za turizem in kulturo 
Kranj (ZTKK) posvetili izde-
lavi ambicioznega, a realne-
ga načrta za razvoj privlač-
ne ponudbe. Strategijo ra-
zvoja turizma bodo pripravi-
li za petletno obdobje 2021 - 
2026. Izdelavo bo usmerjala 
ožja delovna skupina, v širši 
akcijski skupini pa bodo po-
vezali vse ključne deležnike, 
ki so v MOK s turizmom ne-
posredno ali posredno pove-
zani. Ob tem Kranjčanke in 

Kranjčane vabijo, da na sple-
tni strani ZTKK spremljajo 
proces izdelave strategije in 
se aktivno vključujejo s pre-
dlogi in komentarji. 

Sicer pa novo strategijo tu-
rizma občina pripravlja v so-
delovanju z Agencijo za ra-
zvoj in komunikacije v turiz-
mu Nea Culpa. Kot pravijo 
odgovorni, je cilj pripravljav-
cev strategije, da v tesnem di-
alogu z vsemi deležniki obli-
kujejo dokument, ki bo za-
črtal skupno smer razvoja 
in trženja turizma v Kranju. 
Kljub zahtevnemu obdobju 
verjamejo v moč povezova-
nja in sodelovanja na novih 
temeljih, zato z optimizmom 
zrejo naprej v novo strateško 
obdobje kranjskega turizma. 
Že v fazi priprave dokumen-
ta bodo zastavili tudi temelje 
za izvajanje strategije.

Načrtujejo razvoj turizma

Maša Likosar

Škofja Loka – Vsi trije sogo-
vorniki, Škofjeločan Rok Ša-
rić, Jeseničan Nik Bertoncelj 
in Barbara Lombar iz Bab-
nega Vrta, menijo, da je kriv 
preplet obojega, tako nep-
rimerni ukrepi kot njihovo 
neupoštevanje. »Vsi ukre-
pi zagotovo niso smiselni, 
predvsem tisti ne, ki ne da-
jejo pravega učinka, kar je 
seveda zmanjšanje števi-
la okužb. Sprva je bilo tež-
ko oceniti, kateri ukrep je 
dober in kateri ne, a po toli-
kem času bi se že lahko izka-
zalo, kako bi morali ravnati, 
da bi se stanje umirilo in iz-
boljšalo,« je povedal Berton-
celj in dodal: »Problematič-
no je konstantno menjava-
nje ukrepov. En dan neka 
dejavnost lahko obratuje, 
drugi dan ne. To ljudi zme-
de. Tudi sproščanje ukre-
pov med prazniki je zagoto-
vo vplivalo na porast okužb, 
a dejstvo je, da bi se ljudje v 
vsakem primeru družili in 
epidemiološka slika ne bi 
bila nič drugačna, kakršna 
je trenutno. Upam, da se bo 
stanje do poletja umirilo in 

bomo lahko vsaj drugo polo-
vico leta bolje izkoristili.«

Ukrepov je po mnenju Bar-
bare Lombar veliko, a ne gle-
de na vse, bi jih morali vsi 
upoštevati v enaki meri. »V 
praksi je seveda zelo različ-
no, nekateri se jih zelo držijo, 
drugi žal ne. Dejstvo je, da je 
virus prisoten in danes prak-
tično ni več nikogar, ki ne bi 
poznal vsaj enega človeka, ki 
se je okužil,« je dejala in na-
daljevala: »Najbolje je, da o 
smiselnosti ukrepov odloča-
jo strokovnjaki, enako velja 

za njihovo sproščanje. Me-
nim, da so jih med božično-
-novoletnimi prazniki nekoli-
ko razrahljali, ker so ljudje to 
potrebovali, a zdaj res čutimo 
posledice. Sicer so se vsi tis-
ti, ki jih poznam, kljub spro-
stitvi ukrepov držali, ker nam 
je v interesu, da se čim prej 
vrnemo v življenje, kot smo 
ga poznali pred epidemijo. 
Želim si, da bi se stanje umi-
rilo čim prej, da se bomo lah-
ko ponovni družili, ker smo 
ljudje družabna bitja in pot-
rebujemo osebni stik.«

Rok Šarić se do smiselno-
sti ukrepov ne opredeljuje, 
ker strokovno ni dovolj pod-
kovan. »Zdi se mi, da ljudje 
ne razumejo vseh ukrepov, 
zlasti omejitev druženja jim 
je tuja. Med prazniki so zago-
tovo bila slavja, a verjetno se 
bo izkazalo, da so bila v več-
jem številu, kot jih je dovolila 
vlada. Morda je nekoliko ne-
potrebna prepoved gibanja 
med 21. in 6. uro, ker se ljud-
je ponoči ne zbirajo, se pa čez 
dan – in tedaj se okužbe ši-
rijo. Verjamem, da se pre-
poved gibanja med občina-
mi številnim zdi nepotreb-
na, a na tak način so vseeno 
zamejili žarišča okužb. Je pa 
vlada na drugi strani ponudi-
la številne izjeme, kar zna iz-
podbijati avtoriteto te ome-
jitve,« je povedal Šarić in še 
dodal: »Ukrepi temeljijo na 
strokovnih odločitvah, neka-
teri zagotovo tudi na politič-
nih, in prav je, da je javnost 
kritična in včasih tudi pod-
vomi o določnem ukrepu, a 
tudi kritika mora biti izreče-
na z odgovornostjo do tistih, 
ki so bolj ogroženi, so že zbo-
leli ali so zaradi covida-19 iz-
gubili svojca.« 

Ponovoletni porast števila okužb
Sogovornike smo povprašali, čemu pripisujejo rekordno število okužb, ki smo ga zabeležili v dnevih po 
novem letu. Ali razlog tiči v neprimernih ukrepih ali je krivo njihovo neupoštevanje?

Upanje na padanje števila okuženih in s tem omilitev 
epidemije covida-19 sogovorniki polagajo tudi na cepivo in 
precepljenost prebivalstva. / Foto: Gorazd Kavčič 

Marjana Ahačič

Radovljica – Razlogi za pri-
hod otroka oziroma mlado-
stnika v Kresničko so raz-
lični, pravi Srečko Javornik, 
vodja radovljiškega krizne-
ga centra. Nekateri se želi-
jo umakniti iz konfliktnega 
okolja, drugi so žrtve med-
vrstniškega nasilja, tretji se 
znajdejo v trenutno ogroža-
joči situaciji ali so živeli zu-
naj matične družine in se iz 
različnih razlogov ne more-
jo vrniti vanjo. 

V letu 2019 so tako kot 
najpogostejši razlog name-
stitve zabeležili situacije, ki 
so zajemale namestitev za-
radi odsotnosti (smrti ali 
hospitalizacije) starša, nje-
gove nezmožnosti, da poskr-
bi za otroke, ter kratke name-
stitve mladostnikov, ki so že 
bili nameščeni v drugih za-
vodih. Drugi najpogostejši 
vzroki so bili: hude konflik-
tne situacije v družini, fizič-
no in psihično nasilje v dru-
žini ter težave v odraščanju, 
navajajo v centru, kjer ugota-
vljajo visoko povezanost na-
vedenih vzrokov namestitve, 

saj so otroci s težavami v od-
raščanju doma doživljali ra-
zne oblike nasilja. 

Načeloma naj bi otroci in 
mladostniki v centru osta-
li največ tri tedne, a je naj-
daljša namestitev v lanskem 
letu trajala kar pol leta, kar 
nekaj pa je bilo tudi takšnih 
mladostnikov, ki so zaradi 

različnih razlogov v Kresnič-
ki ostali več kot tri mesece, 
je povedal Javnornik, ki se 
spomni dveh otrok, ki sta 
preteklosti otroci pri njih 
ostajala po deset mesecev; 
eden od njiju je nato odšel 
v rejništvo, drugi pa v Mla-
dinski dom Malči Beličeve v 
Ljubljano.

Pogosto so razlog za dalj-
še bivanje v kriznem centru 
tudi dolgotrajni postopki so-
dišč, ki so pristojni za odlo-
čanje o tem, kakšna bo na-
daljnja usoda sprejetih ot-
rok. 

Kot je iz dolgoletnih iz-
kušenj povedal Javornik, se 
strokovni delavci, ki delajo v 

centru, in otroci, ki tam živi-
jo, seveda medsebojno nave-
žejo in zato je odhod v neko 
drugo okolje pogosto stre-
sen za vse. »Za otroke je zato 
posebej pomembno, da se 
postopki v zvezi z njihovimi 
namestitvami speljejo kar se 
da hitro. Zanje ni dobro, da 
se preveč navežejo na oko-
lje, iz katerega morajo po-
tem oditi. Ko odidejo, zame-
njajo vse: dom, šolo, družbo 
vrstnikov ...« Kot pravi, po-
gosto ohranijo stike, sploh v 

začetku, ko odidejo. Kasneje 
običajno izzvenijo. 

Krizni center Kresnička 
sicer deluje v okviru Cen-
tra za socialno delo Go-
renjska. Namenjen je krat-
kotrajni obliki bivanja za ot-
roke in mlade med šestim 
in 18. letom starosti, ki se iz 

različnih razlogov znajde-
jo v hudi psihosocialni sti-
ski oziroma težji krizni si-
tuaciji.

Njegova osnovna dejav-
nost je nudenje zatočišča in 
takojšnje strokovne pomo-
či, osnovni pogoj za sprejem 
pa prostovoljna vključitev ali 
odločba sodišča na predlog 
centra za socialno delo.

Lanske statistike še ni, so 
pa v letu prej zabeležili 36 
sprejemov otok in mlado-
stnikov, ki so tam skupno 

bivali le nekaj manj kot tisoč 
dni. Večina sprejetih otrok 
in mladostnikov je bila sta-
ra od 11 do 18 let, štirje so bili 
stari manj kot deset let. Ve-
čina je bila v center nameš-
čena prek centrov za social-
no del, trije mladostniki pa 
so prišli samoiniciativno.

V Kresničko, ko je doma prehudo 
Kresnička, krizni center za mlade, v eni od družinskih hiš v Lescah, zadnja leta pa v Radovljici, deluje že več kot petnajst let. Je eden od desetih tovrstnih 
regijskih centrov, ki jih imamo v Sloveniji.

Srečko Javornik, vodja Kriznega centra za mlade Kresnička v Radovljici

V enem letu so zabeležili 36 sprejemov otok in 
mladostnikov, ki so tam skupno bivali le nekaj manj 
kot tisoč dni. Večina sprejetih je bila stara od 11 do 18 
let, štirje so bili stari manj kot deset let. V center so bili 
običajno nameščeni prek centrov za socialno delo, trije 
mladostniki pa so prišli samoiniciativno.

Kranj – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu 
ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo poziva samo-
zaposlene in mikro podjetja z enim do štirimi zaposlenimi k 
prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem 
na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, ki bodo, 
podobno kot novembra lani, razdelile dodatnih pet milijonov 
mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s covidom-19. Javni 
poziv, ki je odprt do 22. januarja, je objavljen na spletni strani 
OZS. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi novembrske-
ga javnega povabila, tokrat do mask niso upravičeni, razen če 
bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Poziv za razdelitev petih milijonov mask
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Družba EY Sloveni-
ja ponuja družinskim pod-
jetjem storitve glede nas-
ledstva, razvoja in rasti, od leta 
2014 dalje pa vsako leto izda 
tudi knjigo, v kateri predstavi 
uspešna družinska podjetja. 
Njihove zgodbe so objavlje-
ne na spletni strani EY Slove-
nija; ob podpori Spirit Slove-
nija, ki delno financira izda-
jo knjig, pa je dvesto komple-
tov knjig iz preteklih let dosto-
pnih tudi v knjižnicah.

V letošnji knjigi je tudi 
šest zgodb s širšega gorenj-
skega območja: Agromeha-
nika iz Hrastja, Rast Tim iz 
Vesce pri Vodicah, Genis iz 
Kranja, Kmetija Pustotnik iz 
Gorenje vasi, Tradicija Avse-
nik iz Begunj ter podjetja v 
lasti družine Cerkovnik iz 
Tržiča – Consult Commer-
ce, Fine Culinar in Slašči-
čarstvo Cerkovnik. Medtem 
ko smo zgodbe prvih petih 
predstavili v eni od decem-
brskih številk, tokrat obja-
vljamo še podjetniško zgod-
bo družine Cerkovnik. Tako 
kot preostale v knjigi jo je na-
pisala Mojca Emeršič, vod-
ja družinskega podjetništva 
pri EY Slovenija.

Začetki podjetniške zgod-
be družine Cerkovnik sega-
jo v leto 1996, ko sta se za-
konca Cerkovnik – Miro, ki 
je bil tedaj še letalski teh-
nik pri Adrii Airways, in nje-
gova žena Darja, navduše-
na nad peko piškotov – od-
ločila zgraditi delavnico za 
peko piškotov in drugih sla-
ščic. Na prelomu tisočle-
tja sta dejavnost organizira-
la v družinsko podjetje Sla-
ščičarstvo Cerkovnik in dob-
ro desetletje kasneje kupila 
podjetji Consult Commerce 

in Fine Culinar s sedežem 
v Dorfarjah, ki ju združuje 
ista filozofija – kupcu ponu-
diti dobro, kakovostno, zdra-
vo, hranljivo in okusno do-
mačo slovensko hrano. Naj-
bolj so znani po štrukljih, iz-
delujejo pa tudi zavitke, pa-
lačinke, kanelone, musake, 
narastke, žepke ... 

V obeh podjetjih skup-
no zaposlujejo petdeset lju-
di. Njuni prihodki so predla-
ni skupno znašali 4,3 milijo-
na evrov, lansko poslovanje 
je zaznamovala epidemija 

novega koronavirusa, med 
katero so tudi ugotovili, da v 
prihodnje ne smejo biti več 
tako zelo odvisni od vrtcev in 
šol in da morajo več vlagati v 
maloprodajo. »Mi smo dru-
žina in na ta način tudi de-
lujemo,« pravi Miro, direk-
tor in solastnik obeh podje-
tij, in dodaja, da sta v družin-
ske posle vpeta tudi sin Ma-
tjaž in hči Katja. Matjaž je 
pred tremi leti prevzel vode-
nje prodaje, Katja pa po upo-
kojitvi mame Darje posle v 
Slaščičarstvu Cerkovnik.  

Družinske vrednote  
uveljavili v podjetništvu
V najnovejši knjigi o družinskem podjetništvu je tudi zgodba družine Cerkovnik iz Tržiča.

Cerkovnikovi – na sredini Miro in žena Darja, ob njiju sin Matjaž in hči Katja / Foto: Jani Ugrin

Aleš Senožetnik

Cerklje – Po decembrski prvi 
obravnavi so cerkljanski sve-
tniki minuli četrtek še dru-
gič obravnavali in potrdili 
predlog proračuna Občine 
Cerklje za letošnje leto. Od-
hodki proračuna znašajo 18 
milijonov evrov, prihodkov 
pa se v Cerkljah nadejajo za 
dobrih 11 milijonov evrov. 
Razliko med prihodki in od-
hodki, ki znaša 6,85 milijo-
na evrov, bodo deloma pokri-
li s sredstvi na računu iz pre-
teklih let, najeli pa bodo tudi 
3,3 milijona evrov kredita. 

Kot je povedala vodja ob-
činskih financ Maruša Zajc, 
je predlog na prihodkovni 
strani v primerjavi z osnut-
kom v prvem branju manjši 
za 2,5 milijona evrov. Prvot-
no so namreč med prihodki 
prikazali vsa sredstva Evrop-
ske unije in države, ki jih 
bo Občina Cerklje kot nosi-
lec projekta prejela za grad-
njo krvavškega vodovoda, a 
so kasneje od ministrstva za 
finance dobili navodilo, da 
morajo prikazati le svoj de-
lež, ne pa tudi tistega, ki ga 
bodo nato nakazali preosta-
lim štirim v projektu sodelu-
jočim občinam.

Na odhodkovni strani je 
proračun za slab milijon 
evrov nižji, kot je bilo pre-
dlagano v prvem branju, kar 
gre predvsem na račun tega, 
da bo država občinam dolo-
čene stroške povrnila šele v 
letu 2022, in ne letos, kot je 
bilo prvotno načrtovano.

Kot je pojasnil župan 
Franc Čebulj, pa je bil glavni 
razlog, da so sejo pripravili 

že v začetku januarja, ne sre-
di meseca, kot je bilo sprva 
predvideno, da je morala ob-
čina do tega ponedeljka od-
dati ponudbo za nakup ze-
mljišč ob gostilni Pod Jen-
kovo lipo v Dvorjah, za to pa 
so morali sredstva zagotovi-
ti v proračunu. 

V Cerkljah pa se v prihod-
nje nadejajo še ene večje in-
vesticije v nepremičnine – 
nakupa Hribarjeve vile, ki jo 
že dlje časa prodaja Gorenj-
ska banka. Kot je pojasnil 
cerkljanski župan, vrednost 
vile skupaj z opremo znaša 
451 tisoč evrov, pogodbo pa 
bodo podpisali predvidoma 
po tem, ko se poslovalnica 
banke iz vile preseli v prosto-
re nekdanje lekarne na Trgu 
Davorina Jenka. 

V proračunu sicer predvi-
devajo za skoraj 12 milijonov 
evrov investicij, nadaljujejo 
namreč vlaganja v vodovod-
no, kanalizacijsko in drugo 
komunalno infrastrukturo 
po vaseh v občini in tudi naj-
večji projekt, krvavški vodo-
vod. Projekt je vreden 11,2 
milijona evrov (brez DDV), 
pridobili pa so tudi skupaj 
7,2 milijona evrov Evropske 
unije in države. Cerklje vo-
dovod gradijo skupaj z ob-
činami Kranj, Šenčur, Ko-
menda in Vodice. Kot je de-
jal Čebulj, pa občine z izje-
mo Kranja za zdaj ne izpol-
njujejo svojih finančnih ob-
veznosti. »Mislil sem, da nas 
bo projekt združeval, pa nas, 
kot kaže, razdružuje,« je de-
jal cerkljanski župan, ki ni 
izključil niti možnosti tožb, 
če občine ne bi poravnale 
svojih obveznosti.

Za dvanajst 
milijonov investicij
V sprejetem proračunu Občine Cerklje so tudi 
sredstva za nakup Hribarjeve vile in zemljišča v 
Dvorjah.

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Ob koncu mi-
nulega leta je Slovensko lo-
gistično združenje podeli-
lo 15. naziv logist leta za leto 
2019. Častno priznanje je 
prejel Viktor Kastelic, direk-
tor podjetja Cargo-partner 
v Sloveniji. S priznanjem v 
združenju nagrajujejo posa-
meznika ali podjetje, ki je v 
preteklem letu najuspešnej-
še reševalo logistične izzive, 
uvajalo inovacije ter podpi-
ralo napredek panoge. Kot 
so zapisali v združenju, je 
podjetje ponudnik celovi-
tih logističnih rešitev z ob-
sežnim portfeljem letalskih, 

ladijskih ter kopenskih pre-
vozov in skladiščnega poslo-
vanja. Posebno pozornost 
posvečajo tudi področju in-
formacijske tehnologije in 
optimizacije oskrbovalnih 
verig. Jeseni 2019 so odprli 
pomemben logistični center 
v poslovni coni ob brniškem 
letališču.

Globalno podjetje s se-
dežem v Avstriji sicer za-
posluje več kot tri tisoč lju-
di po vsem svetu, lani pa 
je prvič preseglo milijardo 
evrov prometa. Podjetje, ki 
je doslej raslo organsko, na-
merava svojo evropsko mre-
žo v letošnjem letu okrepiti 
tudi s prevzemi.

Priznanje za logista leta 
gre na Brnik

Simon Šubic

Kranj – Sredi novembra je 
Mestna občina Kranj (MOK) 
pridobila zemljišče ob po-
slovnem centru IBI na Je-
lenčevi ulici v Kranju, na ka-
terem so pred kratkim zgra-
dili težko pričakovani ploč-
nik, ki pešcem, še zlasti 
učencem podružnične šole 
Primskovo, zagotavlja večjo 
prometno varnost. V skoraj 
80 tisoč evrov vrednem pro-
jektu so zamenjali tudi vo-
dovod. Spomladi bodo na Je-
lenčevi ulici vse do križišča 
proti osnovni šoli zarisali še 
prehod za pešce in kolesar-
ska pasova, so napovedali na 
MOK-u. Za izgradnjo ploč-
nika so se dolgo  zavzemali 
krajani, Krajevna skupnost 
Primskovo in sveta staršev 
Podružnične šole Primsko-
vo (OŠ Simon Jenko). 

V Srednjih in Zgornjih 
Bitnjah pa so na pobudo 
Krajevne skupnosti Bitnje 

odstranili stari avtobusni 
čakalnici in ju zamenjali z 
novima tipskima za mes-
to Kranj. Ker sta čakalni-
ci v celoti iz kaljenega ste-
kla, je zdaj zagotovljena tudi 
večja preglednost na cesti v 

Zgornjih Bitnjah pri izvozu 
iz vasi na glavno cesto, so po-
udarili na MOK-u. V slabih 
23 tisoč evrov vrednem pro-
jektu so uredili še pločnik v 
bližini avtobusne čakalni-
ce in izvedli prilagoditve za 

gibalno in senzorično ovira-
ne. V prihodnjih letih bodo 
zamenjali še ostale stare av-
tobusne čakalnice v krajev-
nih skupnostih Bitnje in 
Žabnica, so še napovedali 
na občini. 

Pločnik in novi postajališči 
Mestna občina Kranj (MOK) je pred kratkim izvedla projekta na območju Primskovega in Bitenj.

Nov pločnik ob poslovnem centru IBI v Kranju / Foto: MOK
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Jože Košnjek

Dražgoše – Letošnji spomin 
na 69. obletnico boja Can-
karjevega bataljona z Nem-
ci v Dražgošah, na padle par-
tizane in na 42 domačinov, 
ki so jih pobili Nemci, je za-
radi epidemioloških razmer 
potekal drugače kot pretekla 
leta. Množičnih pohodov 
v leta 1942 porušeno in po 
vojni obnovljeno vas ni bilo, 
prav tako pa tudi ne množič-
ne opoldanske svečanosti pri 
spomeniku. Odločili so se 
le za tradicionalno opoldan-
sko polaganje vencev. Neka-
teri posamezniki pa so zim-
ski dan tudi zaradi tradicije 
in spomina na dražgoški do-
godek izkoristili za pohod do 
Dražgoš in okoliških krajev. 

Predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor se je 
po položitvi venca v izjavi za 
javnost zahvalil organizacij-
skemu odboru za povabilo 
in za možnost položitve ven-
ca k spomeniku in izrekel 
upanje, da bomo letos, v letu 
30. obletnice osamosvojitve, 
tako enotni, kot smo bili tak-
rat, ko je bilo treba braniti sa-
mostojnost.

»Upam, da bomo razu-
meli priložnost, ki nam 
jo daje letošnja 30-letnica 

države, da se povežemo in 
v času tega praznovanja po-
zabimo oziroma odmislimo 
razlike, ki so sicer nekaj obi-
čajnega, in da se spomnimo 
razlogov, zakaj smo skupaj. 
Med nami je namreč več tis-
tega, kar nas povezuje, kot 
tistega, kar nas ločuje. Ob 
30-letnici države se mora-
mo spomniti enotnosti slo-
venskega ljudstva in tudi tis-
tih, ki so v različnih časih, 

od generala Maistra in par-
tizanskega narodnoosvobo-
dilnega boja do veteranov, ki 
so branili samostojnost su-
verene Slovenije in za svoj 
narod žrtvovali najdragoce-
nejše, kar so imeli – svoja 
življenja,« je povedal pred-
sednik Pahor. Prepričan je, 
da bomo do junija premaga-
li epidemijo in državni pra-
znik lahko množično pra-
znovali na Trgu republike v 

Ljubljani in na drugih trgih 
po državi. 

K spomeniku padlim parti-
zanom in pobitim Dražgoša-
nom so venec položile tudi de-
legacije Občine Železniki in 
Krajevne skupnosti Dražgo-
še, Zveze združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije in 
Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo. Venec je položil tudi 
prvi predsednik Republike 
Slovenije Milan Kučan. 

Venci za dražgoške žrtve
Predsednik republike Borut Pahor je v Dražgošah izrazil upanje, da bomo ob letošnji obletnici države 
pozabili na zamere in praznovali skupaj.

Predsednik republike Borut Pahor polaga venec k spomeniku padlim partizanom in pobitim 
Dražgošanom. /Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Težnje o varstvu ci-
vilnih invalidov vojn pa so 
še starejše od te organizaci-
je, pobude so nastale že leta 
1952, najbolj žive so bile v 
Zavodu za slepo in slabovi-
dno mladino v Ljubljani, kjer 
je bilo po vojni kar šestdeset 
otrok z invalidnostjo zaradi 
vojne, ki so se poškodovali z 
opuščenim vojnim materia-
lom. Takrat so se začela pri-
zadevanja za invalidnine in 
leta 1969 so dosegli prvi za-
kon, ki je zagotavljal varstvo 
najtežjim civilnim invali-
dom vojn. Leto zatem je nas-
tala organizacija, ki od tedaj 
zastopa interese teh ljudi in 
vodi razgovore z državnimi 
organi v nadaljevanju njiho-
vega boja za varstvo civilnih 
invalidov vojn.

»Naše poslanstvo sta skrb 
za civilne invalide vojn Slo-
venije in njihove potrebe 

ter ozaveščanje o nevarnos-
tih, ki jih še danes predsta-
vljajo neeksplodirana uboj-
na sredstva (NUS). V tem 
času ostaja odprto vpraša-
nje usklajevanja pravic po 
vojni zakonodaji z rastjo 
standarda v Republiki Slo-
veniji. Poleg tega smo civil-
ni invalidi vojn, ki smo se 
ponesrečili z vojnim mate-
rialom v času trajanja vojne 
in v 25 letih po drugi svetov-
ni vojni, najbolj prikrajšani 
za čas, ko smo postali inva-
lidi, saj nam je država pri-
znala status mnogo kasne-
je, kot je nastala invalidnost. 
To pa je bil čas, ko smo bili 
prepuščeni sami sebi v času 
socialnega vključevanja in 
izobraževanja,« pojasnju-
jejo v Zvezi društev civilnih 
invalidov vojn. »Kot organi-
zacija družbi sporočamo, da 
se moramo o žrtvah in ško-
di na kvaliteti življenja civil-
nega prebivalstva v zvezi z 

vojnami in ideološkimi raz-
hajanji objektivno sezna-
njati in ozaveščati. V izogib 
reševanja konfliktov intere-
sov brez vojn, brez oborože-
nih spopadov, moramo ce-
lotno vzgojo in izobraževa-
nje človeka skozi celo življe-
nje naravnati tako, da bo ta 
ozaveščen o neizogibnosti 
dogovornih reševanj med 
ljudmi. Seveda dejansko re-
snični rezultati bodo, ko se 
bo k temu pristopalo na glo-
balni svetovni ravni.« 

V Sloveniji deluje več dru-
štev civilnih invalidov. Dru-
štvo civilnih invalidov vojn 
Gorenjske ima sedež v Kra-
nju. »Društvo pokriva celot-
no Gorenjsko in je naše po 
številu najmanjše društvo. 
Ima 46 članov. Razumlji-
vo je, da zaradi oddaljenosti 
vojn in k sreči večji ozavešče-
nosti ljudi število civilnih in-
validov vojn tako v Sloveni-
ji kot na Gorenjskem upada. 

Najmlajši član gorenjskega 
društva je star 31 let, najsta-
rejša članica pa je 2. januar-
ja letos dopolnila častitljivo 
101 leto. Predsednik društva 
je Ciril Podjed, tajnica Vida 
Doles in oba, še z nekaj čla-
ni, ki jima pomagajo, delu-
jeta kot srce društva,« nava-
ja Andreja Rožič, sekretar-
ka Zveza društev CIV Slo-
venije.

Še sto let po končani prvi 
svetovni vojni in 75 let po 
končani drugi svetovni vojni 
je neeksplodiranih sredstev 
nepojmljivo veliko in ta ne-
varnost še vedno preži, po-
udarjajo v tej organizaciji, 
kjer je pomemben vidik nji-
hovega delovanja tudi opo-
zarjanje na ta problem. Ci-
vilni invalidi vojn so namreč 
živi spomeniki in opomni-
ki vojn. Statistika, ki jo vodi 
Uprava za zaščito in reševa-
nje pri Ministrstvu za obram-
bo, kaže, da neeksplodirana 

ubojna sredstva niso stvar 
preteklosti. Evidenco o naj-
denih in strokovno uniče-
nih neeksplodiranih uboj-
nih sredstvih vodijo od leta 
1975, intervencije pa so tako 
rekoč na dnevnem redu. 
Kot kaže statistika zadnjih 
45 let (1975–oktober 2020), 

je Enota za varstvo pred ne-
eksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi našla in strokovno 
uničila 323.213 kosov oziro-
ma več kot 557.080 kilogra-
mov neeksplodiranih uboj-
nih sredstev. To je več kot 
557 ton, v povprečju na leto 
dobrih 12 ton!

Civilni invalidi so živi opomniki vojn
Decembra lani je minilo petdeset let, odkar je bila ustanovljena Zveza civilnih žrtev vojne Slovenije, 
danes Zveza društev civilnih invalidov vojn. Njeno poslanstvo sta skrb za civilne invalide vojn Slovenije 
in njihove potrebe ter ozaveščanje o nevarnostih, ki jih še danes predstavljajo neeksplodirana ubojna 
sredstva. 

Priprava neeksplodiranega ubojnega sredstva na uničenje  
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Ana Šubic

Bled – Potem ko je po rušil-
nem potresu na Hrvaškem 
prostovoljka z Bleda Nuša 
Stanić na prvi dan letoš-
njega dela na prizadeta ob-
močja odpeljala sedem ton 
krme za domače živali, ki so 
jo darovali kmetje in posa-
mezniki, je pred dnevi akci-
jo ponovila. Kot je pojasnila 
25-letna Blejka, se ji je ogla-
sila prostovoljka iz Gline in 
povedala, da so se na oško-
dovanih kmetijah znova po-
kazale potrebe po živalski 
krmi. Lotila se je zbiranja, 
pri tem pa je bila zelo uspe-
šna, saj je zbrala kar dvajset 

ton hrane za krave, konje in 
pujse ter tudi za pse in mač-
ke, na nekaterih kmetijah pa 
so dodali še nekaj domačih 
pridelkov in izdelkov za lju-
di v stiski. Odziv donatorjev 
je Stanićevo znova presene-
til. Hrano za živali so tokrat 
prevzemali v Kranju, kjer sta 
bila večja donatorja kmetija 
Anžon iz Stražišča in Trgo-
vina za male živali Aro, ter 
v Ljubljani, Trebnjem in Kr-
škem. Pobudnica akcije je 
skupaj s fantom Alešem Ko-
pačem, ki je voznik tovornja-
ka, zbrano hrano minulo so-
boto že odpeljala prostovolj-
cem v Glino, ti pa so jo dosta-
vili do odročnih kmetij.

Na Hrvaško še dvajset ton 
hrane za živali

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je spremenila 
uredbo, s katero je delež so-
financiranja premije za zava-
rovanje posevkov, nasadov in 
plodov zvišala s 50 na 55 od-
stotkov, za bolezni živali pa s 
30 na 55 odstotkov. Uredbo 
je dopolnila tudi s 55-odsto-
tnim sofinanciranjem zava-
rovalne premije za kritje ma-
terialne škode na konstruk-
cijah in kritinah rastlinjakov 
ter konstrukcijah in mrežah 

proti toči v sadovnjakih, ki je 
nastala kot posledica toče, vi-
harja, viharnega vetra in teže 
snega. Zavarovalno premi-
jo lahko sofinancirajo tudi 
občine, vendar skupni de-
lež sofinanciranja iz javnih 
sredstev ne sme preseči 65 
odstotkov celotne premije. 

Vlada se je za zvišanje de-
leža sofinanciranja premije 
odločila zato, ker se zaradi 
podnebnih sprememb zvi-
šuje verjetnost pojavljanja 
naravnih nesreč.

Višje sofinanciranje 
zavarovalne premije
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Marjana Ahačič

Radovljica, Jesenice – Z de-
lavnico, na kateri je Olga 
Kajfež pokazala, kako se 
speče domača orehova po-
tica, se je sredi decembra 
zaključil sklop osemnaj-
stih delavnic, ki so jih za 
občane Radovljice, Jesenic 
in Kranjske Gore pod nas-
lovom KUHAM DOMA-
če pripravljali na Razvojni 
agenciji Zgornje Gorenjske 
(RAGOR). Na delavnicah so 
domače gospodinje vrstni-
cam pa tudi mlajši genera-
ciji predstavile kup doma-
čih jedi. Mnogim receptom 
je grozilo, da bodo počasi 
spolzeli v pozabo; od »nava-
dne« prosene kaše s suhimi 
slivami in ričeta do praznič-
ne potice in kolin na zadnjih 
dveh delavnicah.

Kot je pojasnil Ambrož Čer-
ne, so na RAGOR-ju v okviru 
mednarodnega projekta Alp-
Foodway, ki so ga med leto-
ma 2016 in 2019 uspešno iz-
vedli v Zgornjesavski dolini 

in katerega glavni namen je 
bil ohranjanje alpske nesnov-
ne kulturne dediščine s pou-
darkom na kulinariki, ugoto-
vili, da mlajše generacije zelo 
zanima domača kulinarika, a 
jedi, ki so jih pripravljale nji-
hove babice, ne znajo več 
pripraviti. »Na podlagi izku-
šnje iz Rateč, kjer so bile iz-
vedene medgeneracijske de-
lavnice priprave tradicional-
nih rateških jedi, smo idejo 
razširili na območje celotne 
Zgornje Gorenjske. Z zna-
njem priprave domačih jedi 
se tako ohranja nesnovna 
kulturna dediščina, ustvarja 
se dobra podlaga za uporabo 
doma pridelane oziroma vsaj 
lokalne hrane, hkrati pa se na 

delavnicah krepijo medse-
bojne, tudi medgeneracijske 
vezi med domačini,« poudar-
ja Černe, ki projekt vodi v ob-
činah Radovljica in Jesenice.

Vse delavnice so pripra-
vili v sodelovanju z doma-
čimi gospodinjami, posa-
mezniki, gostinci ali člani-
cami društev, ki so tako ali 
drugače povezana s kulina-
riko v domačem kraju.

In če so prve delavnice še 
lahko organizirali »po sta-
rem«, se je jeseni tudi ku-
hanje po domače preselilo 
na splet. Zadnja delavnica 
»v živo« je bila v Ljubnem, 
tik preden se je zaradi epide-
mije življenje spet popolno-
ma ustavilo. Manjši skupini 
navdušenih udeležencev so 
pokazali, kako se skuha go-
veji jezik, ki ga postrežemo s 
hrenom in praženim krom-
pirjem.

Prva delavnica, ki so jo or-
ganizirali na spletu, pa je 
bila sredi novembra, ko je 
Gašper Zima iz Mojstra-
ne s pomočjo video poveza-
ve pokazal, kako se pripra-
vi telečja obara z žganci. Ko 
je nato gospa Vijoleta Smo-
lej iz Prihodov nad Jesenica-
mi kuhala govnač, je bilo na 
delavnico na spletu prijavlje-
nih več kot šestdeset udele-
žencev!

Poseben podvig, pravi 
Černe, je predstavljala tudi 
delavnica izdelovanja kolin 
na kmetiji Vinka Globočni-
ka v Globokem pri Mošnjah. 
Mojster dobre domače hra-
ne je pred kamero priprav-
ljal krvavice, želodčke in pe-
čenice pa tudi godljo, ocvir-
kovko, svinjsko pečenko, 
staro kroparsko jed žonta pa 
še žolco in jetrno pašteto.

Ambrož Černe je posneto 
»zapakiral« v osem kratkih 
filmov, ko so uporabnikom 
zdaj, tako kot knjižica z vse-
mi recepti za jedi, ki so jih 
pripravljali v okviru projek-
ta, na voljo na spletu.

Kot ugotavlja Černe, 
e-okolje sicer ne dopušča 
največjih čarov kuhinje, kot 
so pokušina jedi, vonjava se-
stavin ..., omogoča pa neo-
mejen krog publike in eno-
stavno komunikacijo po mi-
krofonu ali klepetalniku. 

Cilj projekta, raziskati ku-
linariko lokalnih skupnos-
ti Zgornje Gorenjske in pre-
dati znanje mlajšim gene-
racijam v obliki medgene-
racijskih delavnic pripra-
ve domačih jedi, je bil dose-
žen. Zaradi uporabe moder-
ne tehnologije, v kar je orga-
nizatorje prisilila epidemi-
ja, morda še širše, kot so si v 
osnovi zamislili.

Na agenciji si želijo, da 
bi projektne aktivnosti lah-
ko nadaljevali tudi letos, 
predvidoma bi lahko zače-
li že spomladi. Če se bodo 
razmere izboljšale, bodo 
na podlagi pozitivnih iz-
kušenj iz preteklega leta 
delavnice izvajali hibri-
dno: v živo do zapolnitve 

mest, preostalim intere-
sentom pa bo omogočen 
prenos na spletu, je še po-
vedal Ambrož Černe in pri 
tem opozoril, da je Slove-
nija pravkar stopila v leto, 

ko bo nosila naziv evropska 
gastronomska regija, zato 
jih veseli, da bodo aktiv-
nosti v okviru projekta Ku-
ham domače izvajali pod 
tem izjemnim nazivom. 

Domače jedi s pomočjo 
sodobnih povezav
Po računalniku res ni mogoče zaznati vonja po pečenicah, ki zadišijo iz peči, niti pokusiti, koliko še 
manjka govnaču, da bo ravno prav mehak. A zgolj s klikom na povezavo se je lažje odločiti, da se 
pridružimo kuharski delavnici, in kamera včasih vidi jasneje kot naše oko.

V obilici zelenjave skuhan jezik s hrenovo prilogo je 
bil nekoč tradicionalna binkoštna jed, pravita izkušeni 
gospodinji.

Vinko Globočnik z Izletniške kmetije Globoko je na 
delavnici o kolinah prikazal tudi izdelavo godlje in 
ocvirkovke. 

Ena od najbolj obiskanih je bila delavnica priprave govnača, 
ki jo je vodila izkušena Vijoleta Smolej iz Prihodov nad 
Jesenicami. 

Prva delavnica, ki so jo organizirali na spletu, je bila 
sredi novembra, ko je Gašper Zima iz Mojstrane s 
pomočjo video povezave pokazal, kako se pripravi 
telečja obara z žganci. Ko je nato gospa Vijoleta Smolej 
iz Prihodov nad Jesenicami kuhala govnač, je bilo 
na delavnico na spletu prijavljenih več kot šestdeset 
udeležencev!

Suzana P. Kovačič

Golnik – Bolničarji, člani 
ekip prve pomoči Rdečega 
križa Slovenije, območnih 
združenj Radovljica, Kranj, 
Škofja Loka, Jesenice in Tr-
žič na Kliniki Golnik poma-
gajo že od 30. oktobra 2020 
in so do konca minulega leta 
opravili že več kot 1200 pro-
stovoljnih ur. Skupaj jih po-
maga 17. Kot je še povedala 
koordinatorica bolničarjev 
prostovoljcev Rdečega križa 
Živa Ozmec iz Območnega 
združenja Radovljica, so bili 

na Kliniki Golnik prisotni 
tudi med božičnimi in novo-
letnimi prazniki.

»Prostovoljci Rdečega kri-
ža Slovenije so nam skupaj z 
drugimi (študenti zdravstve-
ne nege, študenti medicine) 
s svojo dobro voljo in prip-
ravljenostjo olajšali delo na 
covidnih oddelkih predvsem 
takrat, ko smo s težavo zago-
tavljali ustrezno število zapo-
slenih za nego bolnikov. Kot 
izurjeni bolničarji so nese-
bično priskočili na pomoč pri 
negi bolnikov, nujni oskrbi, 
pripravi prostorov in opreme, 

transportu bolnikov ..., vse-
skozi v polni zaščitni opre-
mi in z upoštevanjem bolniš-
ničnih protokolov. Na delo so 
prihajali dobre volje in brez 
strahu ter poprijeli za vsako 
delo, tudi manjša tehnična 
popravila jim niso bila pro-
blem v prostorih, kamor naši 
tehniki niso smeli. Za njiho-
vo sodelovanje se jim močno 
zahvaljujemo in verjamemo, 
da bodo vezi, ki smo jih stka-
li v težkih časih, ostale in pri-
nesle še kaj dobrega tudi v pri-
hodnje,« se jim zahvaljujejo 
na Kliniki Golnik.

Pomagajo srčni prostovoljci

Bolničar RKS OZ Kranj Ludvik Veber z zdravstvenim osebjem na Kliniki Golnik / Foto: Živa Ozmec
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Kranj – Slovenski velikani 2021 nadaljujejo svojo pot po Kranju. 
Lanski december so preživeli v intimi Galerije Mestne občine 
Kranj, sedaj so se portreti preselili na prosto. Slovenski velikani 
2021 so tako odprli letošnjo sezono razstav v Galeriji na mestu 
pred Mestno knjižnico Kranj. Od 8. januarja do 5. februarja 
2021 bo tako ducat slovenski velikanov v velikem formatu 
razstavljenih na plakatih TAM-TAM. 

Slovenski velikani 2021 odpirajo letošnjo sezono 
razstav na prostem

Ljubljana – V Galeriji Škuc v Ljubljani razstavlja Suzana Br-
borović, ki je sicer Kranjčanka, živi pa v Leipzigu, kjer si deli 
atelje s slikarjem Lucijanom Prelogom, s katerim tokrat v 
Škucu tudi skupaj razstavljata. Razstava nosi naslov Barva 
pretiranega razmišljanja, razstavljenim delom pa je skupen 
nastanek, neobremenjen s sporočilnostjo, konceptom, in z 
željo po osredotočanju na slikanje samo, na materiale, po ka-
terih slikarja posegata. Zavesten odmik od koncepta oziroma 
sporočilnosti izpostavlja zanimive, lepe, bežne, močne, na-
tančne in svobodne poteze. A med gledanjem skušamo kljub 
temu nenadzorovano sklepati o sporočilnosti del. Razstava se 
je odprla 23. decembra lani – z upanjem, da bo zdržala brez 
prekinitev do 22. januarja 2021. V času odprtja je bil izjemoma 
dovoljen obisk galerij in muzejev, sedaj pa se je razstavljena 
ustvarjalnost ponovno ovila v tišino prostorov.

Barva pretiranega razmišljanja

Jasna Paladin

Kamnik – Razstava Sloven
ska majolika je bila mar
ca lansko leto najprej po
stavljena v Narodnem muze
ju v Ljubljani, konec novem
bra pa so panoje in predme
te preselili še na grad Zap
rice. Gre namreč za skup
no razstavo teh dveh muze
jev; v kamniškem so pred leti 
v dar prejeli več izdelkov in 
predmetov propadlega pod
jetja Svit, v Narodnem mu
zeju pa hranijo glavnino ma
jolik na Slovenskem – tudi z 
drugih slovenskih keramič
nih delavnic, prav tako ima
jo tudi veliko primerjalnega 
gradiva iz zgodovine te teh
nike.

Majolika ima namreč dva 
pomena. »Na Slovenskem 
velja prepričanje, da je ma
jolika del naše narodne tra
dicije, a gre za keramično 
tehniko, ki izhaja iz Osre
dnje Azije in je k nam priš
la iz severne Italije; med
tem ko ime za posodo, ki 
označuje ročko za vino z 
okroglim trebuhom in trili
stnim ustjem, prav tako pri
haja k nam iz Italije. Majo
lika se je torej v obeh pome
nih – kot tehnika in kot po
soda – k nam razširila iz 
severne Italije,« pravi so
avtorica razstave dr. Mate
ja Kos iz Narodnega mu
zeja, več o majoliki pa sta 
nam povedala soavtorja iz 

Medobčinskega muzeja 
Kamnik Marko Kumer in 
Saša Bučan.

Marko Kumer pravi, da 
ima kamniška majolika na 
razstavi upravičeno poseb
no mesto, saj je bil Svit naj
pomembnejša tovarna na 
Slovenskem za izdelovanje 
majolik in druge dekorativ
ne keramike. »V okviru sli
karske delavnice t. i. indu
strijskega kombinata Svit 
je skozi desetletja nastajala 
posebna, kamniška majo
lika. Zanjo je značilen po
seben tip podglazurne po
slikave in tudi poseben iz
bor barv in seveda motivika 

– gre predvsem za grbe slo
venskih mest in posvetila 
ob različnih jubilejih in do
godkih. Kamniška majoli
ka ima 150letno tradicijo in 
sloni na Konjškovi in Sch
nablovi keramični delavni
ci. Postala je kultni spomi
nek, saj so jo ob obiskih Ka
mnika domov odnesli poli
tiki, športniki in kulturni
ki,« pravi Kumer.

Saša Bučan, sicer vodja 
Galerije Miha Maleš, ki je 
ena od enot Medobčinske
ga muzeja Kamnik, se je po
svetila umetniškim poslika
vam. »Keramika kot taka je 
od nekdaj pritegovala člove
ka kot površina, na kateri se 
je mogoče tudi umetniško 
izražati. V okviru Schnablo
ve delavnice v Kamniku je 
zagotovo eno od imen, ki se 
je tukaj večkrat pojavilo v 30. 
in 50. letih prejšnjega stole
tja, grafik in slikar Miha Ma
leš. Seveda pa z Maleševim 
ustvarjanjem v Schnablovi 
delavnici še ni bilo vse kon
čano, kar se tiče umetniške
ga udejstvovanja. V kasnej
šem Svitu je bila kot vodja 
oblikovanja nastavljena Ire
na Radej, ki si je kot gonil
na sila želela nekoliko več od 
te delavnice in je leta 2000 
in 2001 k umetniškemu 

ustvarjanju pritegnila šte
vilne slovenske pa tudi ožje, 
kamniške umetnike,« pravi 
Saša Bučan.

Prav Irena Radej je k raz
stavi in dvojezičnemu ka
talogu prispevala zelo po
memben del, čeprav ni nave
dena kot soavtorica. Po nje
ni zaslugi lahko preberemo 
in si na kratkem filmu ogle
damo prikaz in opis postop
kov same izdelave in posli
kave majolik. Je namreč ena 
redkih, ki danes te veščine še 
obvlada in v sklopu društva 
Hiša keramike, zakaj pa ne 
majolka tudi redno izvaja.

Avtorji razstave so si po
stavitev in vsebino zamislili 
tako, da bo privlačna tudi za 
turiste, ki bi tako lahko spoz
nali pomemben del naše de
diščine, a je bil ogled zaradi 
epidemije v Ljubljani slabši 
od želja in pričakovanj. To
liko boljši obisk si zato obe
tajo v Medobčinskem mu
zeju Zaprice, ki v letu 2021 
praznuje šestdesetletnico. 
Čeprav epidemiološke raz
mere še vedno niso prijazne 
kulturnim ustanovam in 
druženju, bo časa za ogled še 
dovolj – razstava bo v zgor
njem nadstropju gradu Zap
rice na ogled še vse do maja 
2022.

Razstavljena majolika
V kamniškem muzeju je na ogled razstava z naslovom Slovenska majolika, ki je plod tesnega 
sodelovanja Narodnega muzeja in Medobčinskega muzeja Kamnik. Posebno mesto med skoraj dvesto 
razstavljenimi predmeti ima kamniška majolika, ki ima že 150-letno tradicijo.

Soavtorja razstave iz Medobčinskega muzeja Kamnik Saša Bučan in Marko Kumer 

Ročke za vino – majolike, iz Italije, ustvarjene v 17. in 
začetku 18. stoletja / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

Kranj – V starem delu mes
ta se lahko ustavite pred ve
likim oknom Centra za traj
nostni razvoj podeželja 
Kranj in si ogledate simpa
tično slikarsko razstavo. V 
razstavljenih slikah različ
nih formatov avtor Uroš Fre
lih združuje nezavedno do
mišljijo ter navdih, izzvan z 
opazovanjem narave.

Tokratna razstava ni av
torjeva prva, je pa prva tovr
stna. Z likovnim izražanjem 
se je Uroš Frelih podrobne
je spoznal v umetniški gi
mnaziji, kjer je razvijal svoj 
odnos do vizualnih medijev 
in risanja. Talent z željo po 
ustvarjanju izraža z umetni
ško fotografijo in risanjem 
različnih motivov na platno.

Na njegovo ustvarjalnost 
vplivajo pestre in čudovite 
barve ter čudežne oblike, pri
sotne v naravi in okolju. Upo
dablja prikrite motive narave, 
riše raznobarvne mandale, 
živali, kjer se lahko svobodno 
izraža, ker se pri svoji izraz
nosti in ustvarjalnosti noče 

omejevati. S svojimi slika
mi opazovalca popelje v sim
bolni svet vibracij okrog nas. 
Kombinacija barvitih sim
bolov in oblik riše brezmej
no doživetje globin vesolja, 
z eksplozijo barv na platnu 
predstavlja tiste svetove, ki so 
očem v realnem okolju mno
gokrat nevidni.

Navdih Uroš išče pred
vsem v enkratnosti okolja; 
v njegovem konstantnem 
spreminjanju in minljivosti 
podob, trenutkov in svetlo
be, ujete v kompozicijo in 
večnost trenutka.

Prepletanje barv in 
motivov iz narave
Tokrat se z izložbeno razstavo slikarskih del na 
platnu v Kranju predstavlja domačin, vsestranski 
ustvarjalec Uroš Frelih. Naslov razstave je 
Prepletanje svetlobe in energij narave.

Uroš Frelih

Opazovalca prevzamejo barve.

Marjana Ahačič

Radovljica – Še preden so 
knjižnice spet zaprle vra
ta in delovanje omejile na 
brezstično izposojo, so se v 
Knjižnici A. T. Linharta Ra
dovljica lotili snovanj novih 
projektov, s katerimi bi omo
gočili virtualno bralno izku
šnjo ter spodbudili, včasih 

pa celo nadomestili branje. 
Od danes naprej bodo tako 
vsak torek objavljali nove Li
terarne utrinke: na družbe
nih omrežjih bodo bralci 
lahko prisluhnili domačim 
literarnim ustvarjalcem, 
ki jih bodo popeljali med 
vrstice svojih del. Ob četrt
kih bodo pripravili Pravljič
ne minutke, na katerih bodo 

domači ustvarjalci svoja dela 
prebirali otrokom.

»Želeli smo ustvariti ne
kaj novega, drugačnega in 
obenem predstaviti doma
če, sicer ne posebej znane 
avtorje,« je povedala direkto
rica knjižnice in avtorica ide
je Božena Kolman Finžgar. 

Tako so že pripravili trimi
nutne posnetke, na katerih 

avtorice Petra Mlakar, Barba
ra Hanuš, Natalija Šimuno
vič, Majda Srna, Ingrid Pein
kicher ter hči Polone Škrinjar 
Polona Zalokar berejo od
lomke, ki so jih izbrale same. 
»Na ta način želimo bralce 
pritegniti k branju njihovih 
del pa tudi k branju nasploh, 
po drugi strani pa bomo s po
snetki obogatili domoznan
sko gradivo, ki ga hrani naša 
knjižnica,« je poudarila Bo
žena Kolman Finžgar.

Literarni utrinki in Pravljične minutke
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Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Odločitev, 
da se tekmovanje iz Mari-
bora seli v Kranjsko Goro, 
je padla v petek. Gre za novo 
sodelovanje Zlate lisice in 
Pokala Vitranc. Za Zlato li-
sico bo to v njeni 57-letni 
zgodovini enajsta selitev iz 
Maribora, po enkrat je bila v 
Badgasteinu (1974) in na Ja-
horini (1975), letošnje gosto-
vanje pa bo deveto v Kranj-
ski Gori (1976, 1988, 1991, 
2007, 2012, 2014, 2018, 
2020, 2021). Dvakrat, v letih 
1998 in 2011, je Zlata lisica 
odpadla.

Tekmovalni direktor teh-
ničnih preizkušenj ženske-
ga dela svetovnega pokala 
in snežni kontrolor Markus 
Mayr je izrazil zadovoljstvo, 
da tekma ostaja v Sloveniji, 
in poudaril, da druge rešitve, 
kot je selitev, ni bilo. Dela na 
progi v Podkorenu so se že 
začela. Snega je v Zgornje-
savski dolini več kot dovolj. 
S tremi teptalnimi stroji so 

mariborski in kranjskogor-
ski smučarski delavci v ne-
deljo končali mehansko-
-snežna dela, sedaj pa mora-
jo debelo snežno odejo pri-
merno utrditi za tekmova-
nje svetovnega pokala. »V 
spodnjem delu smo že pre-
izkušali različne načine, 

kako bomo z vodo preparira-
li sneg. Mislim, da smo naš-
li pravi način, zato bomo jut-
ri začeli končno vodno pre-
paracijo. Časa je dovolj, da 
bomo lahko pripravili odlič-
no progo,« je v nedeljo pojas-
nil Mitja Dragšič, vodja tek-
movanja.

Organizatorji imajo ve-
liko dela tudi zunaj proge. 
Na novo bo treba organizi-
rati vse tri t. i. mehurčke, 
v skladu s protikoronski-
mi ukrepi tako Mednaro-
dne smučarske zveze kot 
slovenskega Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je. »Uporabili bomo izku-
šnje svetovnega prvenstva 
v poletih decembra v Plani-
ci. V enem mehurčku, tako 
na tekmovališču kot v hote-
lih, bodo tekmovalke in nji-
hovi spremljevalci, v dru-
gem novinarji in v tretjem 
organizatorji. Na srečo vsaj 
s hoteli ne bo takšnih težav 
kot lani, ko je bila Kranj-
ska Gora polna in so mora-
le tekmovalke spati na Ble-
du,« pravi Srečko Vilar, ge-
neralni sekretar Organiza-
cijskega odbora.

Tako v soboto kot v nede-
ljo bodo dekleta vozila vele-
slalom na čelu z domačinko 
iz Podkorena Meto Hrovat. 
Lani je bila na veleslalomski 
tekmi v Kranjski Gori tretja.

Lisičke znova v Kranjski Gori
Najboljše alpske smučarke na svetu bodo ta konec tedna tekmovale v Sloveniji na 57. Zlati lisici. 
Prizorišče bo tako kot lani znova Kranjska Gora, saj v Mariboru ni dovolj snega. 

Meta Hrovat bo konec tedna znova imela priložnost 
tekmovati na domači podkorenski strmini. Lani je bila v 
veleslalomu tretja. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Kranj – »Vesela novica za li-
gaše – z ligo startamo. Dovo-
ljene so individualne špor-
tne aktivnosti znotraj regi-
je, kar zajame večino že re-
gistriranih ligašev. Začne-
mo 11. januarja – virtualno, 
z individualnimi teki, bele-
ženimi s pomočjo aplikaci-
je Strava. Spremenjen je ko-
ledar terminov za teke. Sko-
raj zanesljivo bomo pod stre-
ho spravili vsaj en krog, če pa 
bo volja in ugodna covid si-
tuacija, pa tudi v celoti,« je 
bila novica, ki so se je pretek-
li teden razveselili udeležen-
ci Kranjske zimske tekaške 
lige. Začela se je z zamudo z 
včerajšnjim dnem, prilago-
jena je razmeram, ki jih na-
rekuje pandemija covida-19.

Najprej je tradicionalno 
na vrsti Kališče. Zanj imajo 
udeleženci teden dni časa, 

še do nedelje do 18. ure. 
Tako bo za vsak tek. Orga-
nizatorji udeležence teka na 
Kališče opozarjajo še na dve 
spremembi. Prva je zamak-
njen start (okrog sto metrov 

prej kot običajno in gre levo 
po stranski poti, označe-
ni z dvema trakcema), dru-
ga pa dodan dodaten odsek 
Strava, saj v zadnjem delu 
vzpona zaradi obilice snega 

trenutno ni možno iti po 
bližnjicah. Kališču bo pri-
hodnji teden sledil Sv. Jošt, 
nato Krvavec, Sv. Mohor in 
Brdo. S tem bo zaključen 
prvi krog, običajno so trije.

Ligaši z zamudo začeli sezono
Začela se je Kranjska zimska tekaška liga. Skupinskih startov ni, vsak ima za posamezen tek na voljo 
teden dni časa. 

Prvi tek v prvem krogu je na Kališče, kjer je debela snežna odeja. Tudi zato rekordnih časov 
tokrat ne pričakujejo. / Foto: Klemen Udovič

Maja Bertoncelj

Kranj – Z vzponom na Alpe 
Čermis se je v nedeljo konča-
la novoletna tekaška turneja 
v 15. izvedbi. Iz slovenske re-
prezentance jo je zaključila 
le Anamarija Lampič. Zad-
njo etapo je pretekla kot 28., 
kar je pomenilo končno 15. 
mesto v skupnem seštevku, 
kar je njena najboljša uvrsti-
tev na dosedanjih nastopih 
na Tour de Skiju, in tretje 
mesto v seštevku točk.

»Danes sem še bolj vese-
la kot lani, ne glede na to, 
da sem lani dvakrat zma-
gala in zmagala v seštevku 
sprinta. Letos sem pokaza-
la veliko boljše predstave 
na razdalji in to me vese-
li. Pozitivno grem naprej. 

Turneja je bila nad moji-
mi pričakovanji,« je v ne-
deljo pojasnila Anamarija 
Lampič. Nejc Brodar, glav-
ni trener reprezentance, je 
dodal, da prvi cilj, ki je bil 
ubranitev rdeče majice, ni 
bil izpolnjen, da pa je tretje 
mesto kljub vsemu vrhun-
ski rezultat. »Moramo biti 
zadovoljni. V zadnji etapi 
je pokazala vrhunski tek v 
klanec, čeprav vedno pou-
darja, da ji ta tek ne leži. Je 
zraven in sem zadovoljen.«

Ta konec tedna smučarski 
tekači nimajo tekem svetov-
nega pokala, slovenska re-
prezentanca bo nato izpusti-
la tekme v Lahtiju (23. in 24. 
januarja), vrnila pa se bo čez 
tri tedne na tekme na Šved-
skem.

Na turneji najvišje doslej
Anamarija Lampič je novoletno tekaško turnejo v 
skupnem seštevku končala na petnajstem mestu.

Simon Šubic

Škofja Loka – Slovenski bali-
narji, še zlasti člani reprezen-
tance, so v najvišji italijanski 
balinarski ligi zelo priljublje-
ni, kar je potrdil tudi ravno-
kar končani prestopni rok. 
V najboljših italijanskih klu-
bih bo namreč prihodnjo tek-
movalno sezono znova igra-
la vrsta Slovencev, med nji-
mi tudi trije Gorenjci. Dol-
goletni reprezentant, zdaj se-
lektor slovenske članske re-
prezentance, Kranjčan Da-
vor Janžič, je iz BRB Ivree 
prestopil v La Perosino, med-
tem ko v Ivrei še naprej ostaja 

prav tako reprezentant, Vodi-
čan Aleš Borčnik, ki bi moral 
v prvem delu slovenske super 
lige nastopati za Trato, a se se-
zona zaradi znanih razlogov 
pri nas še ni začela. Še en re-
prezentant, Leščan Dejan To-
nejc, bo v naslednji sezoni za-
stopal barve Novente. 

V Italiji bodo v naslednji 
sezoni, ki se začenja febru-
arja, igrali še reprezentant 
Anže Petrič (BRB Ivrea) ter 
mladi reprezentant Žan So-
dec in Gregor Oprešnik, ki je 
bil v lanski sezoni član Trate. 
Oba bosta nastopala za Loa-
nese, novega člana elitne ita-
lijanske balinarske lige. 

V Italiji trije Gorenjci

Kranj – Slovenska moška članska rokometna reprezentanca 
je v nedeljo v Celju v kvalifikacijski tekmi za evropsko prven-
stvo, ki bo prihodnje leto, igrala z Nizozemsko. Rezultat je 
bil neodločen (27 : 27). Pred njimi je sedaj nastop na svetov-
nem prvenstvu v Egiptu, kamor so po remiju odšli z grenkim 
priokusom. Slovenija bo v skupini H prvo tekmo odigrala ta 
četrtek, nasprotnik bo Južna Koreja. V drugem krogu se bodo 
v soboto pomerili z Rusijo, v tretjem pa bodo v ponedeljek 
igrali proti Belorusiji.

Pred svetovnim prvenstvom remi z Nizozemsko

Jesenice – Hokejisti so v Alpski hokejski ligi v soboto odigrali 
nove tekme rednega dela. V Športni dvorani Podmežakla na 
Jesenicah je HDD SIJ Acroni Jesenice s 4 : 1 (2 : 0, 1 : 1, 1 : 0) 
premagal Wipptal Broncos Weihenstephan, zadetke pa so 
dosegli Jaka Sodja, Andrej Hebar, Erik Svetina in Sašo Rajsar. 
Na lestvici so s šestimi tekmami manj na trenutno devetem 
mestu. Naslednjo tekmo bodo odigrali že danes z začetkom 
ob 19. uri. V goste prihaja EC KAC II. Dve tekmi rednega dela 
so v soboto odigrali v Mednarodni hokejski ligi. V Kranju so 
hokejisti HK Triglav z 1 : 3 (0 : 0, 0 : 0, 1 : 3) izgubili s HK Slavija 
Junior, tekma na Bledu med HK MK Bled in HD Hidria Jesenice 
pa se je končala z zmago Jeseničanov z 2 : 4 (0 : 2, 2 : 0, 0 : 
2). Hokejisti igrajo tudi v državnem prvenstvu. V Tivoliju so 
v nedeljo na prvi četrtfinalni tekmi končnice hokejisti HK SŽ 
Olimpija z 8 : 1 (4 : 0, 2 : 0, 2 : 1) premagali HK MK Bled. Včeraj 
so drugo tekmo četrtfinala odigrali še hokejisti HK True Celje 
in HDD SIJ Acroni Jesenice, a rezultata do zaključka redakcije 
nismo prejeli. Danes se bosta na prvih tekmah četrtfinala po-
merila HK Triglav in HD Hidria Jesenice ter HK Slavija Junior 
in HDK Maribor. Povratne tekme bodo v četrtek. 

Nova zmaga Jeseničanov v Alpski hokejski ligi

Kranj – Alpski smučar Žan Kranjec, ki si je na treningu pred 
tekmami svetovnega pokala v Adelbodnu poškodoval hrbet, 
je v UKC Ljubljana opravil preiskave, ki so pokazale poškod-
bo mišic. V nadaljevanju sezone bo 28-letnik iz Bukovice pri 
Vodicah vse moči usmeril v priprave na svetovno prvenstvo v 
Cortinid Ampezzo, kjer bo naslednja tekma v njegovi paradni 
disciplini, veleslalomu. 

Preiskave pokazale poškodbo mišic

Kranj – Biatlonci so tekme svetovnega pokala nadaljevali v 
nemškem Oberhofu, kjer ostajajo tudi še ta teden. Najboljšo 
slovensko uvrstitev je dosegel Jakov Fak. Na zasledovanju je 
bil šesti, potem ko je bil na strelišču nenatančen enkrat. Iz 
boja za odličja ga je oddaljil 19. strel. Dokazuje, da je v stiku 
z najboljšimi. V skupnem seštevku svetovnega pokala je na 
devetem mestu.

Fak v Oberhofu najvišje na šestem mestu
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Novi sankaški podvigi
Skozi okno svoje sobe opa-

zujem zasnežena drevesa in 
debele snežinke, ki bodo 
snežno odejo z vsako nasle-
dnjo uro še odebelile, se si-
pajo z neba, kot da jim gre za 
življenje. Prav čarobno je in 
želim si, da bi beli ples trajal 
večno. Vsake toliko časa se 
mi na ekranu zaslona zasve-
ti kakšno novo sporočilo, sli-
čica zimskega Tamarja, po-
beljena Soriška planina, vi-
soke smreke, prekrite z de-
belim snežnim plaščem, na 
Pokljuki in v mislih si že de-
lam dolg seznam potepanj 
za prihajajoče dni. 

Teden božičnih počitnic 
je kot vedno minil prehitro, 
ko sem se tako kot mnogi 
prijatelji pripravljala na hit-
ro bližajoče se izpite in isto-
časno uživala proste popol-
dneve v kratkih potepih, ko 
sva z Nejcem sledila visoki 

gazi do doma na Kofcah, 
se z naglavnimi svetilkami 
sprehajala mimo Bedan-
čeve koče v Kekčevi deželi 
in po »brutalnem« sanka-
škem spustu s Starega Lju-
belja objokovala svoje raz-
bolele zadnjice. In tako mi 
je na misel prišel še en su-
per izlet, ki ga priporočam 
vsem sankaškim navdušen-
cem, a bo ta zdaj na žalost 
lahko realiziran šele zgodaj 
spomladi, ko se bodo raz-
mere v visokogorju omilile 
in bo snežna odeja omogo-
čala varen spust po številnih 
serpentinah. 

Nekaj nedelj nazaj, ko 
naju je zjutraj ponovno poz-
dravil oblačno nebo in je bila 
edina sončna točka na Go-
renjskem prelaz Vršič, sva 
v naglici v nahrbtnik stla-
čila topel čaj in slastno ore-
hovo potico, ki je ostala od 

božiča, pograbila še stare le-
sene sanke ter se odpelja-
la do vznožja vršiških ovin-
kov. Prelaz sicer ni bil pre-
vozen, na kar je že takoj na 
začetku opozarjal velik znak 
sredi ceste, a je bila ta do Mi-
hovega doma skoraj kop-
na, zato sva tako kot mnogi 
drugi pohodniki, turni smu-
čarji in redki sankači tudi 
midva pustila avto pred do-
mom in se naprej odpravila 
peš, za sabo pa v optimistič-
nem duhu vlekla še sanke. V 
dobri uri sva se sprehodila 
mimo neverjetno pravljične 
Tonkine koče ter na razgled-
ni vzpetini postavljene Er-
javčeve koče in kmalu obse-
dela na vrhu prelaza vsak s 
svojim kosom sladke poti-
ce in opazovala bele nedota-
knjene dvatisočake. 

Sonce se je spuščalo že ne-
kam daleč proti dolini Trente 

in ustvarjalo dolge sive sen-
ce zasneženih dreves, ko 
sva se pognala z vrha in v 
pičle pol ure uspešno zvo-
zila ostre serpentine. »Su-
per ideja!« je za nama vese-
lo kričalo nekaj sprehajalcev 

in turnih smučarjev, ko sva 
kot edina sankača brzela 
mimo njih in so se mi po gla-
vi podile enake misli – res je 
bilo super, malo izven usta-
ljenih okvirjev, a zato toliko 
bolj zabavno.

Vršiška cesta – potencialna sankaška proga

Jelena Justin

Pokljuka, dvajset kilome-
trov dolga in približno toli-
ko tudi široka planota, med 
svojimi smrekovimi gozdo-
vi skriva marsikaj: šotna bar-
ja, zanimiva botanična ras-
tišča, številne planine in ne-
kaj razglednih vrhov. Če se 
peljemo z Bleda proti Bohi-
nju, opazimo vrtoglavo viso-
ke belo-rumene skalne ste-
ne nad Bohinjsko Belo. Pla-
noto Pokljuko na vzhodnem 
in jugovzhodnem delu za-
ključuje prepadni greben, 
katerega najvišji vrh je Gale-
tovec. Približno 500 metrov 
visoka stena, ki se spušča 
na Bohinjsko Belo, omogo-
ča, da nam vrh ponudi čudo-
vit razgled na Blejsko jezero, 
Belščico, Vajnež, Stol, Vrta-
čo, Begunjščico, vse tja do 
Kamniško-Savinjskih Alp. 

Z avtoceste Kranj–Jeseni-
ce zapeljemo na izvoz Bled, 
peljemo skozi Bled proti Bo-
hinjski Bistrici. Dober kilo-
meter za Bledom se desno 
odcepi cesta na Bohinjsko 
Belo. Peljemo mimo cerkve 
naprej skozi vas. Malce za 
železniško postajo, ki je na 
naši levi strani, zagledamo 
na desni strani malo zeleno 
tablico, na kateri piše Gale-
tovec. Zavijemo desno po as-
faltirani cesti, ki kmalu pos-
tane makadamska. Lahko 
se zapeljemo še kakšen ki-
lometer višje in parkiramo 
na manjšem parkirišču, na-
sproti katerega so markaci-
je v smeri manjše grape oz. 
slabega kolovoza. Kolovoz 
je ponekod precej strm. Sle-
dimo kolovozu in višje, za-
radi podrtega drevja, nare-
dimo obvoz, ki nas pripe-
lje na makadamsko cesto. 

Nadaljujemo levo po ces-
ti in na desnem ovinku na-
daljujemo naprej po gozdni 
stezi, ki se strmo požene v 
breg. Ko ponovno dosežemo 
cesto, ravno tako nadaljuje-
mo levo, le nekaj korakov in 
zagrizemo po stezi spet des-
no v breg. Električni daljno-
vod nad nami, še na lesenih 
stebrih, nam daje vedeti, da 
se približujemo civilizaciji. 
Kmalu dosežemo Planino 
za jamo.  

Po travniški poti prečimo 
planino, ko nas markacije 
usmerijo bolj desno. Hodi-
mo po nekakšni gozdni gra-
pi, markacije so bolj skopo 
odmerjene. Trenutno, ko je 
gaz narejena, ni nobenih te-
žav. Gremo mimo dveh vi-
kendov. Pot se vzpne še po 
eni manjši gozdni grapi. 
Prečimo travnik, kjer sta vi-
kend in skladovnica drv z 

markacijo. Nadaljujemo po 
levi strani travnika ob goz-
du in višje dosežemo travna-
to pobočje, kjer sta ravno tako 
dva vikenda. Sprehodimo se 
čez planino; predlagam, da 
nadaljujemo kar po kolovo-
zni poti. Na koncu kolovo-
zne poti nas bodo markaci-
je usmerile strmo v pobočje. 
Ko dosežemo gozd, nas do 
vrha čaka še pet minut vzpo-
na. Do vrha Galetovca bomo 
potrebovali približno dve uri.

Razgled je resnično dih 
jemajoč. Pred nami se bo 
razprostrla vsa Blejska 

kotlina. Blejsko jezero je kot 
na dlani, vidi se tudi grad, idi-
la je morda le toliko pokvar-
jena, ker se iz nobenega kota 
ne vidi še Blejski otoček; a to 
bi bilo že skoraj kičasto. Gre-
ben Struške, Belščice, Stola, 
Vrtača, Begunjščica, Dobr-
ča, v ozadju Storžič, Košuta 
… Lepo!

Edino opozorilo: Vrh je 
položen, travnat, a kar na-
enkrat se odsekano konča v 
globini, zato POZOR!!! Paz-
ljivost je nujna za vsakogar, 
zato se roba raje izogibajmo. 
Bolje da posedimo na kakšni 

od klopi, ki jih je kar nekaj, 
in se naglejmo razgleda, ki 
nam ga vrh nudi. 

V vrha sestopimo po poti 
vzpona oz. sledimo marka-
cijam za Bohinjsko Belo čez 
Planino za jamo. Držimo se 
spodnje poti, ki nas pripelje 
do prej omenjenega travniš-
kega pobočja z dvema viken-
doma. Od tod navzdol pa le 
še po poti vzpona. 

Nadmorska višina: 1265 m
Višinska razlika: 715 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Galetovec (1265 m n. m.)

Jezero, grad in Stol
Vzhodni in jugozahodni del Pokljuke zaključuje greben, katerega najvišji 
vrh nudi čudovit razgled na Blejsko jezero in Karavanke. Grozeče prepadna 
vzpetina, ki se jo splača obiskati.

Gaz nad Planino za jamo / Foto: Jelena Justin

Planina tik pred zadnjim, strmejšim delom vzpona na Galetovec / Foto: Jelena Justin Razgled z vrha Galetovca. Kaj vse bomo videli, je odvisno od vremena. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Zakon o interventnih 
ukrepih za pomoč pri omili-
tvi posledic drugega vala epi-
demije covida-19 omogoča 
izplačilo enkratnega solidar-
nostnega dodatka tudi starej-
šim kmetom z nizkimi do-
hodki. Solidarnostni doda-
tek lahko uveljavljajo kmetje, 
ki so bili na zadnji lanski dan 
stari 65 let ali več, so gospo-
darji ali člani kmetije, imajo 
stalno prebivališče v Sloveni-
ji, niso prejeli solidarnostne-
ga dodatka za upokojence in 
v letu 2019 po zakonu o do-
hodnini niso imeli mesečno 
več kot 591,20 evra obdavčlji-
vih dohodkov. Vloga je na vo-
ljo na spletni strani ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (KMGP) in 
tudi na spletni strani Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije in jo je treba do 31. ja-
nuarja poslati na ministr-
stvo – s priporočeno pošto 
na naslov MKGP, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana in 
s pripisom Vloga za enkra-
tni solidarnostni dodatek ali 
po elektronski poti (s skeni-
ranim podpisom) na naslov 
gp.mkgp@gov.si. Solidar-
nostni dodatek znaša sto pet-
deset evrov.

Vlada je ob koncu lanske-
ga leta tudi podaljšala veljav-
nost ukrepa za pridobitev iz-
redne pomoči v obliki me-
sečnega temeljnega dohod-
ka do konca letošnjega mar-
ca, pri tem pa ni spreminja-
la dosedanjih pogojev. Po-
moč lahko poleg samozapo-
slenih in družbenikov uve-
ljavljajo tudi kmetje. Za to 
morajo na finančno upra-
vo (Furs) poslati posebno 

izjavo, ki pa jo lahko pošlje-
jo na Furs izključno po elek-
tronski poti, to je prek sple-
tnega portala eDavki ali mo-
bilne aplikacije eDavki. Iz-
javo lahko vložijo enkrat za 
vse tri mesece ali večkrat, pri 
tem pa je pomembno opo-
zorilo, da morajo imeti na 
dan vložitve izjave poravna-
ne vse zapadle davčne in ne-
davčne obveznosti. Meseč-
na pomoč sicer znaša 1100 

evrov, za kmete, ki so opro-
ščeni plačila prispevkov de-
lodajalcev za obvezno pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje, pa 940 evrov na me-
sec. Kmetom pripada v pri-
meru karantene ali obvezno-
sti varstva otrok tudi od 250 
do 750 evrov nadomestila, 
vendar le, če ne bodo zapro-
sili za mesečni temeljni do-
hodek. Ukrepa se namreč iz-
ključujeta.

Denarna pomoč kmetom
Kmetje, starejši od petinšestdeset let, ki imajo nizke prejemke, lahko uveljavljajo izplačilo 
solidarnostnega dodatka v znesku sto petdeset evrov.

Do mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni kmetje, ki ne morejo opravljati 
dejavnosti ali jo lahko opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Slika je simbolična.

Cveto Zaplotnik

Groblje – Člani Društva rej-
cev govedi črno-bele pasme 
v Sloveniji so na nedavnem 
občnem zboru, ki je prvič 
potekal v virtualni obliki, 
pregledali delo v lanskem 
letu in sprejeli program dela 
društva za letos. 

Kot sta povedala predse-
dnik društva Gašper Na-
potnik in strokovna vod-
ja društva dr. Marija Klop-
čič, je društvo lani dalo ve-
lik poudarek izobraževa-
nju rejcev. Pripravilo je pre-
davanje o izzivih za sloven-
ske kmetije po letu 2020 ter 
osnovni in obnovitveni te-
čaj osemenjevanja v lastni 
čredi. Rejcem in veterinar-
jem je predstavilo bike čr-
no-bele pasme, sodelovalo 
pa je tudi pri odbiri bikov 
na Testni postaji Nova Gori-
ca in pri licenciranju bikov 
v Osemenjevalnem centru 
Preska, pri izvajanju pro-
jekta Možnosti obvladova-
nja paratuberkuloze v rejah 

krav molznic in dvigu kon-
kurenčnosti slovenske go-
vedoreje ter pri rutinskem 
ocenjevanju genomske ple-
menske vrednosti goveda 
črno-bele pasme.

Letos v društvu načrtuje-
jo organiziranje osnovne-
ga in obnovitvenega teča-
ja osemenjevanja v lastni 
čredi, pogovor o tem, kaj 
bo govedorejcem prinesla 
nova finančna perspektiva, 
dvodnevni tečaj o korekciji 

parkljev, mednarodno šolo 
mladih rejcev, udeležbo na 
mednarodnem tekmovanju 
mladih rejcev v Cremoni, 
sodelovanje na sejmu Agra 
v Gornji Radgoni, ekskur-
zijo v Španijo in v Avstrijo 
ter izdajo strokovnih publi-
kacij o gibanju in šepavosti 
živali ter o pripravi in vode-
nju živali na razstavah. Po-
membna letošnja naloga 
bo tudi priprava novega rej-
skega programa za obdobje 

2021–2027, v okviru kate-
rega bodo analizirali genet-
ski napredek v zadnjih petih 
oziroma desetih letih, dolo-
čili nove rejske cilje ter se ak-
tivno vključevali v novi kon-
zorcij za genomsko selekcijo 
InterGenomics - Holstein. 

Po sklepu občnega zbora 
bo tudi letos članarina dvaj-
set evrov – v najboljših le-
tih jo je plačalo okrog petsto 
kmetij, lani pa le še približ-
no polovica. Na zboru je bilo 
slišati tudi predlog, da bi čla-
narino razdelili na dva dela – 
na pavšalni znesek in na del, 
ki bi bil odvisen od velikos-
ti črede.  

Priprave na nov rejski program
Pomembna letošnja naloga Društva rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji je priprava novega 
rejskega programa za obdobje 2021–2027.

Dr. Marija Klopčič, strokovna vodja za črno-belo pasmo 
goved / Foto: Tina Dokl

V društvu so lani 
načrtovali tudi državno 
razstavo goved črno-bele 
pasme ter dve strokovni 
ekskurziji, vendar 
jih zaradi epidemije 
covida-19 niso mogli 
izvesti. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne novembra lani za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plačale 
v povprečju 30,87 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za 48 
centov ali 1,58 odstotka več 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,23 

odstotka maščobe in 3,53 
odstotka beljakovin, je bila 
povprečna dejanska odkup-
na cena 34,58 evra in je bila 
za 83 centov ali za 2,46 od-
stotka višja kot oktobra. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 27,80 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 32,30 evra.

Odkupne cene mleka

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

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska
December 2012  31,00 32,56 26,56 30,71
December 2013 36,23 38,36 31,06  36,12
December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72
December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33
December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18
December 2017  32,87 35,25 28,63 32,97
December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95
December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16
Junij 2020 29,37 32,20 26,14 30,10
Julij 2020 29,62 32,13 27,40 30,16
Avgust 2020 30,05 32,39 26,83 30,26
September 2020 30,16 33,02 26,82 30,97
Oktober 2020 30,39 33,75 26,68 31,68
November 2020 30,87 34,58 27,80 32,30

Zgornje Jezersko – V Lovski družini Jezersko ohranjajo star 
običaj – lov na štefanovo. S tem se spominjajo sv. Štefana, 
zaščitnika živali, in tudi nekdanjega gospodarja lovske družine 
Štefana Zupana. Kot je povedal starešina družine Franc Ekar, 
se je lova na štefanovo kot zadnjega lova v lanskem letu ude-
ležila peščica jezerskih lovcev, ki pa tokrat niso imeli lovske 
sreče in niso ničesar uplenili. Običajno so lovci zaključili lov z 
druženjem, letos pa so zaradi epidemije covida-19 le prevzeli 
koledarje lovske zveze in si voščili na daljavo.  

Tradicionalni lov na štefanovo

Jezerski lovci ohranjajo star običaj – lov na štefanovo. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Register kmetijskih 
gospodarstev vse do 24. ja-
nuarja ne bo deloval. V tem 
času bo ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no na podlagi zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev 
posledic epidemije covida-19 
po uradni dolžnosti posodo-
bilo grafične enote rabe kme-
tijskih gospodarstev (Gerk), 
pri tem pa bo iz Gerkov iz-
ločilo neupravičene površi-
ne. Na kmetijskih gospodar-
stvih bodo stanje Gerkov in 

morebitnih drugih napak v 
registru kmetijskih gospo-
darstev lahko preverili od 31. 
januarja dalje, to bodo lahko 
storili z vnosom identifika-
cijske številke kmetijskega 
gospodarstva (MID) v sple-
tni pregledovalnik ali z ve-
ljavnim osebnim spletnim 
certifikatom v registru kme-
tijskih gospodarstev. Če se s 
posodobitvijo ne bodo stri-
njali, bodo dejansko stanje 
Gerkov lahko uredili na pri-
stojni upravni enoti, za kar 
pa se bodo morali prej naro-
čiti po telefonu.

Register kmetijskih 
gospodarstev ne deluje
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Simon Šubic

Kranj – Slovenska policija je 
pred dnevi na zaprosilo nem-
ških kolegov na spletni stra-
ni ponovno objavila fotogra-
fijo neznane ženske, ki so jo 
14. decembra lani v Nemčiji 
našli mrtvo, po ocenah nem-
ške policije pa bi lahko bila iz 
vzhodnoevropske regije. Po 
zadnjih podatkih je možno, 
da je v preteklosti živela tudi v 
Sloveniji, so sporočili z gene-
ralne policijske uprave. 

Ženska je bila stara med 35 
in 50 let, suhe postave, viso-
ka 166 centimetrov in težka 
63 kilogramov. Imela je rja-
ve oči in temno rjave daljše 
skodrane lase, na desni nogi 
pa tetovažo v obliki rože.

Če osebo prepoznate ali bi 
o njej imeli kakršne koli in-
formacije, policija prosi, da 
to sporočite na interventno 
številko policije 113 ali ano-
nimni telefon 080 12 00 ali 
pa na najbližjo policijsko po-
stajo.

Nemški policisti iščejo 
informacije o mrtvi ženski

Jo prepoznate? / Foto: Policija

Simon Šubic

Jeprca – Gorenjski prome-
tni policisti so v petek ob 
6.45 pri odcepu za Žabnico 
na Jeprci na regionalni ces-
ti Kranj–Medvode obravna-
vali hudo prometno nesre-
čo, ki je terjala prvo smrtno 
žrtev na gorenjskih cestah 
letos. Umrla je voznica oseb-
nega vozila, ki je pred nesre-
čo nepravilno prehitevala. 
Zaradi razjasnitve okoliščin 
nastanka nesreče pozivajo 
voznika cisterne, ki se je vo-
znici umikal, da se jim javi. 

Po ugotovitvah policistov 
je 31-letna voznica v petek 
zjutraj pri odcepu za Žabni-
co na regionalni cesti Kranj–
Medvode po prehitevanju 
kolone vozil izgubila nadzor 
nad svojim avtomobilom, 
med drsenjem pa je silovito 
trčila v drugo tovorno vozilo, 
s katerim je nasproti pripe-
ljal 58-letni voznik. Tovorno 
vozilo je potem zapeljalo iz-
ven vozišča, osebno pa je os-
talo na cesti in zagorelo. Ga-
siti so ga začele priče nesre-
če, dokončno pa so ga poga-
sili kranjski poklicni gasilci. 
Povzročiteljica je umrla na 
kraju nesreče. Zaradi ogleda 
kraja prometne nesreče in 
kasnejšega odstranjevanja 
njenih posledic je bila regio-
nalna cesta zaprta kar devet 
ur, saj so jo za promet odprli 
šele nekaj pred 16. uro.

Policisti v povezavi s petko-
vo smrtno prometno nesre-
čo iščejo voznika tovornega 

vozila-cisterne, ki se je med 
vožnjo z Jeprce proti Kranju 
umikal smrtno ponesrečeni 
voznici, ko je ta nepravilno 
prehitevala. Policija prosi, 
da se jim voznik javi na in-
terventno številko 113.

Umrla voznica je prva le-
tošnja smrtna žrtev na go-
renjskih cestah. Lani, ko je 
na Gorenjskem v prome-
tnih nesrečah umrlo enajst 
oseb (dve več kot leta 2019), 
so gorenjski policisti prvo 
smrtno nesrečo obravnava-
li februarja v Lipcah, kjer je 
voznik trčil v drugo vozilo. 
Povzročitelj je umrl, poško-
dovanih pa je bilo šest oseb. 
Prav tako februarja je v bol-
nišnici za posledicami pro-
metne nesreče umrl voznik, 
ki je na območju Gorenje 

vasi zapeljal s ceste. Marca 
je na območju Brda pri Kra-
nju umrl kolesar, junija se 
je na Trebiji smrtno pone-
srečil motorist, julija pa je 
po trčenju umrl voznik v 
Podbrezjah. Avgusta je vo-
znik usodno trčil v železni-
ški nadvoz v Vrbi, v okolici 
Kranja pa je voznik zapeljal 
s ceste in umrl. Septembra 
sta v nesreči v Selški dolini 
umrla motorist in potnica 
na motornem kolesu, okto-
bra pa sta življenje izgubila 
voznica pri Spodnjem Brni-
ku in motorist v Lescah.

Policisti pozivajo k pre-
vidnosti in izogibanju tve-
ganjem, ki vodijo v nesre-
če. »Vozite s prilagojeno hit-
rostjo, na zadostni varno-
stni razdalji, izogibajte se 

prehitevanju, pazite na križ-
iščih, bodite pripeti z varno-
stnim pasom, med udeležbo 
v prometu ne uporabljajte 
telefona in spoštujte prome-
tna pravila. Pešci, bodite vi-
dni in previdni,« opozarjajo. 

Medvoški policisti pa so v 
petek nekaj po 18. uri obrav-
navali smrtno delovno ne-
srečo na območju Vodic. Kot 
so ugotovili, je 23-letni dela-
vec pri prestavljanju tovor-
nega vozila tega neprimer-
no zavaroval, zato se je pre-
maknilo z mesta in ga stis-
nilo ob drugo tovorno vozilo. 
Izmed vozil so ga rešili dru-
gi delavci, nato pa so ga z re-
ševalnim vozilom odpeljali 
v ljubljanski klinični center, 
kjer je kmalu zatem zaradi 
hudih poškodb umrl. 

V trčenju umrla voznica
V petek zjutraj se je na regionalni cesti Kranj–Medvode smrtno ponesrečila 31-letna voznica osebnega 
vozila. Isti dan so policisti v Vodicah obravnavali smrtno delovno nesrečo. 

Na regionalni cesti Kranj–Medvode je 31-letna voznica v petek zjutraj po prehitevanju 
kolone vozil silovito trčila v tovorno vozilo, ki je pripeljalo naproti. / Foto: PU Kranj

Simon Šubic

Kranj – Čeprav se je konec de-
cembra iztekla tradicionalna 
akcija Alkohol, v kateri so slo-
venski policisti po vsej drža-
vi poostreno nadzirali priso-
tnost alkohola pri voznikih, 
še ne pomeni, da so policisti 
s poostrenimi nadzori v pro-
metu končali. Gorenjski po-
licisti so se tako minuli petek 
popoldan in zvečer odločili, 
da znova poostreno preverijo 
treznost udeležencev v pro-
metu. Med 190 preizkušeni-
mi vozniki so bili trije pozi-
tivni, torej vinjeni. Vse so iz-
ločili iz prometa, poleg njih 
pa tudi voznika, ki je bil pozi-
tiven na hitrem testu na pre-
povedane droge. 

V soboto so gorenjski po-
licisti zaradi alkohola med 

vožnjo (0,66 mg/l alkoho-
la v izdihanem zraku) in ne-
zakonitega bivanja v schen-
genskem prostoru obravna-
vali državljana Srbije. Zara-
di opitosti so ga kaznovali z 
globo 1200 evrov in sankcijo 

osemnajst kazenskih točk. 
Prepovedali so mu tudi upo-
rabo tujega vozniškega dovo-
ljenja v Sloveniji. Zaradi ne-
zakonitega bivanja so mu iz-
rekli globo v znesku petsto 
evrov in sankciji odstranitve 

iz države ter prepovedi vsto-
pa v schengenski prostor za 
obdobje petih let.

V že omenjeni nacionalni 
akciji Alkohol, ki je potekala 
med 7. in 31. decembrom, so 
sicer policisti po vsej državi 
odredili alkotest 19.496 vo-
znikom, med njimi je bilo 
516 pozitivnih, 36 voznikov 
pa je preizkus odklonilo. Za-
časno so odvzeli 477 vozni-
ških dovoljenj in pridrža-
li 21 voznikov, v 187 prime-
rih pa so odstopili od pridr-
žanja, so pojasnili na gene-
ralni policijski upravi. Med 
nadzorom psihofizičnega 
stanja voznikov so sicer pre-
verjali vsebnost alkohola v 
izdihanem zraku in izvajali 
tudi preizkuse s sredstvi za 
hitro ugotavljanje prisotno-
sti drog v organizmu.

Policisti spet vabili na »pihanje«
Z novim letom se policijski poostreni nadzori nad prisotnostjo alkohola v prometu seveda niso končali. 
Gorenjski policisti so prvega letošnjega izvedli minuli petek. 

V decembrskem poostrenem nadzoru prometa so policisti 
po vsej državi obravnavali 516 vinjenih voznikov.
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Podbrezje – Včeraj dopoldan je na gorenjski avtocesti v bližini 
Podbrezij zagorel in v celoti tudi pogorel osebni avtomobil. 
Požar so pogasili kranjski poklicni gasilci. V dogodku, zaradi 
katerega je bila avtocesta v smeri Kranja zaprta skoraj uro 
in pol, se ni nihče poškodoval, nastala pa je gmotna škoda. 
Policisti so tujo krivdo izključili. 

Na avtocesti zgorel avto

Simon Šubic

Radovljica – Radovljiški gor-
ski reševalci so v soboto na 
območju Zabreške plani-
ne oživljali starejšo osebo, 
pri Blejski koči na planini 
Kranjska dolina pa so poma-
gali poškodovanemu turne-
mu smučarju. Z vojaškim 
helikopterjem so ga odpe-
ljali v jeseniško bolnišnico. 
Proti smučarju poteka tudi 
prekrškovni postopek zara-
di neupravičenega preha-
janja regije. Kamniški gor-
ski reševalci so istega dne 

na planini Kisovec oskrbeli 
turno smučarko z zlomljeno 
nogo. Tudi ponjo so prišli z 
vojaškim helikopterjem in 
jo odpeljali v ljubljanski kli-
nični center. 

Policisti ob tem opozarja-
jo, da je dostop do gora za-
radi snega zelo otežen, še 
vedno obstaja tudi možnost 
snegoloma. Reševanja so 
zelo zahtevna, ob tem nepra-
vilno parkirana vozila lahko 
ovirajo prihod interventnih 
služb proti izhodiščem, po-
jasnjujejo na Policijski upra-
vi Kranj. 

Reševali turna smučarja

Kamnik – Kamniškim policistom je občanka podala prija-
vo kaznivega dejanja goljufije preko elektronske pošte. Od 
neznanca je namreč prejela obvestilo z lažnim obvestilom, 
da je prejela premoženje po pokojnem sorodniku iz Kanade, 
zaradi »stroškov postopka« pa je morala še prej na bančni 
račun fizične osebe nakazati večjo vsoto denarja. Izkazalo se 
je, da je denar »vrgla skozi okno«. 

Prijava spletne goljufije

Godič – Kamniški policisti so pred dnevi posredovali v Godiču, 
kjer sta se močno sprla zakonca, ki sta v ločitvenem postopku 
in sta se poskušala pogovoriti glede sporazumne ločitve in 
delitve premoženja. Kršitelj je ženi izrekel nekaj žaljivih besed, 
za katere bo moral zdaj plačati globo po zakonu o javnem 
redu in miru, policisti pa bodo o njegovem ravnanju obvestili 
center za socialno delo.

Spor zaradi delitve premoženja

KRATKE NOVICE



Alenka Brun

S
lavka Kopač se je 
rodila 7. januar-
ja 1921 v družini 
Benedik v Stražiš-
ču, že od leta 1953 

pa živi na Zlatem polju. Ima 
hčerko in sina, tri vnuke in 
tudi dva pravnuka, ki jo red-
no obiskujejo: hči, ki živi v 
Kranju, vsak dan; iz Ljublja-
ne večkrat pride tudi sin.

Slavljenka ima zelo rada 
cvetje, tako da je bil njen 
balkon v bloku poleti ved-
no poln cvetočih lončnic, na 

kuhinjski mizi pa brez izje-
me šopek cvetlic. Dobila ga 
je tudi tokrat, skupaj s čast-
no listino, ki jo ob visokem 
jubileju prejmejo slavljen-
ci z območja mestne občine 
Kranj. Podpisal jo je kranjski 
župan Matjaž Rakovec, ob 
tem pa ji je v imenu kranj-
ske občine podaril še Kranj-
ski zbornik 2020.

Po končani osnovni šoli 
je Slavka delala v skladišču 
tovarne Tekstilindus v Stra-
žišču, v prostem času pa se 
zavzeto ukvarjala s telova-
dbo v telovadnem društvu 
Sokol. Med drugo svetovno 
vojno je kot aktivna teren-
ska delavka pomagala parti-
zanom.

Po poroki z Ivanom Kopa-
čem je Slavka nekaj časa 

živela v Stražišču, pozneje 
sta se za nekaj let preselila v 
Mengeš in Slavka se je zapo-
slila v tovarni Induplati v Jar-
šah. V Mengšu sta se rodila 
tudi oba otroka. 

Leta 1953 se je družina 
vrnila v Kranj, na Zlato pol-
je. Slavka je službo našla v 
novem Tekstilindusu, kjer 
je dočakala tudi upokojitev, 
ki pa njene narave ni usta-
vila – skrbela je za moža, 
ki je imel težave s hrbteni-
co, hodila sta na sprehode, 
se družila s prijatelji. V pro-
stem času je zelo rada pletla, 
kvačkala in šivala. 

Od moževe smrti živi 
sama, a ni osamljena. V zad-
njih mesecih sicer potrebu-
je nekoliko več pomoči dru-
žine, se pa še vedno dobro 
drži, njen duh je bister, rada 
poklepeta s svojci in prijate-
lji.

V tem duhu je slavljenki 
ob njenem visokem jubileju 
voščil tudi kranjski župan: 
»Želim vam še številne lepe 
trenutke v družbi vaših naj-
dražjih. Naj se pred vašimi 
očmi poraja še kakšno novo 
življenje, na vrata pa potrka 
prijazni prišlek, novi zna-
nec. Naj vam ob čim več 
toplih in sončnih dneh zdra-
vje in telo dobro služita ter 
bo šlo tako do vaših zada-
nih ciljev s čim manj pomo-
či drugih.« 

STO LET  
SLAVKE KOPAČ
Januarja letos se je klubu kranjskih stoletnikov 
pridružila Slavka Kopač z Zlatega polja.

Slavka Kopač / Foto: arhiv Mestne občine Kranj

Alenka Brun

K
oncert je bil tako 
zaradi razmer, ki 
jih povzroča novi 
koronavirus, letos 
virtualen, a zato 

gorjanske zvezde niso prav 
nič manj žarele. Gorjanci 
se pač ne dajo, kot radi sami 
rečejo. V okviru koncerta 
smo videli tudi nekaj posne-
tkov glasbenih nastopov iz 
preteklih let.

Letošnje leto je za ŠD Gor-
je še posebno praznično, saj 
praznuje stoletnico delova-
nja. S pomočjo dobrodelne 
prireditve Zvezde na snegu 
pa vsako leto zbirajo sreds-
tva za mlade in uspešne gor-
janske »laufarje«. Ker je bil 
in je dostop do ogleda kon-
certa na družbenih omre-
žjih društva brezplačen, lah-
ko od 5. januarja do 5. febru-
arja 2021 s pomočjo dobro-
delne linije darujete tudi vi. 
Donirate tako, da odtipkate 

v SMS-sporočilo Svizec1 ali 
Svizec5, ga pošljete na šte-
vilko 1919 in tako prispevate 
enega ali pet evrov, ki bodo 
namenjeni mladim tekačem 
in biatloncem, njihovi šport-
ni poti in razvoju.

So pa letos, ko so sestav-
ljali program za Zvezde na 
snegu, v društvu pogledali 
tudi po svojih vrstah in ugo-
tovili, da nimajo njihovi čla-
ni samo tekaškega talenta, 
pač pa tudi glasbenega. Tako 
smo po uvodnih govorih, 

v katerih je gledalce nago-
voril tudi olimpionik Miro 
Cerar st., nekaj pozdravnih 
besed pa so dodali še predse-
dnik Športnega društva Gor-
je Gregor Repe, župan Obči-
ne Gorje Peter Torkar, pred-
sednik sekcije za tek in biat-
lon v ŠD Gorje Tomaž Žem-
va, predsednik panoge smu-
čarski tek pri Smučarski zve-
zi Slovenije Roman Beznik, 
prisluhnili tudi njim. Seve-
da je svoj delež prispeval 
Nenad Pilipovič, ki je tudi 

tokrat z besedo, posnetki in 
fotografijami poskrbel, da 
smo bili gledalci na tekočem 
z najnovejšimi športnimi 
rezultati članov društva in 
izvedeli tudi kakšno zanimi-
vost o zgodovini društva. In 
tudi letos je koncert povezo-
val Pilipovič z Matejo Erman 
Repe. Vodenje je bilo sicer 
prilagojeno spletu, tako da 
sta se oglašala vsak iz svoje-
ga računalniškega okenca. 
Besedo sta dala tudi znanim 
imenom, ljubiteljem špor-
ta v domačih učiteljskih vrs-
tah in ravnateljici OŠ Gorje 
Mojci Brejc. Gorjanski sviz-
ci, kot imenujejo domače 
tekače, pa so se predstavili 
s pomočjo simpatičnih pos-
netkov, kjer je bilo očitno, da 
so v njihovo nastajanje vlo-
žili veliko truda – in smeha. 
Tako smo spoznali najmlaj-
še, srednje in tudi tiste, za 
katere so humorno pojasni-
li, da so v puberteti ali pa rav-
no iz nje. 

Spletni dogodek seve-
da ni minil brez neke vrs-
te novoletnih športnih in 

podpornih obljub; večini, ki 
je spremljala prenos na sple-
tni strani športnega druš-
tva na Facebooku, pa je bil 
zagotovo najljubši glasbeni 
del. Med drugim smo lahko 
prisluhnili oktetu Lip Bled, 
kvintetu Vintgar, Ani Skum-
vač, zasedbi Gorjanski orli, 
mladim gorjanskim talen-
tom na citrah, trobenti, kla-
viaturah, kitari (Jošt Karlin, 
Jakob Poklukar, Neža Lari-
si, Meta Mozetič, Mirjam 
Tomaževič, Ema in Tadeja 
Žemva). Zaplesali sta Maru-
ša Jakopič in Alja Jakopič 
Trampuž, ki sta se skupaj 
z Aljo Branc podpisali tudi 
pod koreografijo posnete-
ga plesa. Kot zvezda veče-
ra je na spletnem odru gle-
dalce pozdravila priljublje-
na Tanja Žagar, organiza-
torji spletnega dogajanja pa 
niso pozabili niti na doma-
čo godbo in Klemena Buča-
na, ki je na Zvezdah na sne-
gu v preteklosti že večkrat v 
živo zabaval gledalce z odra, 
kjer je združeval moderator-
stvo in komedijantstvo.

ZVEZDE NA SNEGU ŽARELE 
VIRTUALNO
Športno društvo (ŠD) Gorje je tudi letos pripravilo dobrodelni koncert, na katerem so bili glavni 
zvezdniki domači glasbeniki in talenti, nekdanji in bodoči gorjanski olimpijci. Res pa je, da že enajstih 
Zvezd na snegu tokrat ni gostila telovadnica osnovne šole v Zgornjih Gorjah, temveč splet. 

Jošt Karlin je poprijel za trobento.

Meta Mozetič se je predstavila s kitarskim nastopom.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Urša Peternel

S
anjaj o lepih stva-
reh, sanjaj, da lep-
ši bo svet. Išči v 
sebi skriti zaklad, 
daj vse od sebe, 

zdaj si mlad." Tako se gla-
si refren pesmi Sanjaj, ki jo 
je napisal in uglasbil Dra-
gan Drobnjak z Breznice 
pri Žirovnici, zapel pa jo je 
skupaj z devetletnim sinom 
Nikom. Dragan in Nik sta 
v teh časih, ki so za mno-
ge otroke in mlade težki, 
posnela tri pesmi, poleg že 
omenjene tudi pesem z nas-
lovom Božična in Rad v šolo 
spet bi šel. Dragan igra kita-
ro, pri petju pa se mu je pri-
družil Nik. Pesmi so že pred-
vajali tudi na nekaterih radij-
skih postajah in na televiziji, 
poslala pa sta jih tudi na več 
osnovnih šol, ki so jih objavi-
le na Facebook profilih.

Dragan, ki je sicer zapos-
len kot diplomirani zdravs-
tvenik v UKC Ljubljana, se 
z glasbo ljubiteljsko ukvar-
ja že od srednješolskih let. 

Igra kitaro in poje, za glasbo 
pa je navdušil tudi četrtošol-
ca Nika, ki sicer ne obiskuje 
glasbene šole, a je po očko-
vih besedah zelo muzikalen 
in skupaj prepevata tudi zah-
tevnejše skladbe.

Pesem Božična je namen-
jena otrokom, ki v teh časih 
potrebujejo malo pravljično-
sti. "Pesem sem napisal in 
uglasbil za svojega Nikca in 
seveda vse otroke, ki jim v teh 
časih ni lahko," pravi Dragan. 

Pesem Sanjaj je namen-
jena osnovnošolcem, zlasti 

tistim v devetem razredu, ki 
izbirajo srednjo šolo, pa še 
ne vedo, katera je prava pot 
zanje. Tega nekateri ne vedo 
niti po končani srednji šoli. 
A kot pravi Dragan, nikoli ni 
prepozno, da najdeš svojo 
pot, in tudi kot odrasel vedno 
lahko narediš korak k sreči, 
ki se skriva v tem, da počneš 
stvari, ki te resnično osreču-
jejo. Čas je, dokler živimo, 
pravi Dragan.

Pri pesmi Rad v šolo spet 
bi šel pa je glavni Nik, saj je 
opisal svoje občutke ob tem, 

ko ne more hoditi v šolo, 
očka pa je napisal besedi-
lo in melodijo. V njej Nik 
poje: "Odmor, norenje, igra, 
smeh, večkrat padel sem po 
tleh. Naenkrat pa sedenje le 
bližina zdaj nevarna je ..." In 
še: "Rad v šolo spet bi šel, s 
prijatli se lepo imel ..."

Vse tri pesmi so za zdaj 
na ogled na Youtubu, gle-
de na odlične odzive pa Dra-
gan razmišlja tudi o tem, da 
bi vsaj kakšno posnela v stu-
diu, ima celo idejo, da bi kak-
šno priredil tudi za orkester.

RAD V ŠOLO SPET BI ŠEL ...
Nik in njegov očka Dragan Drobnjak z Breznice sta posnela tri pesmi, namenjene otrokom. V eni Nik 
poje: "Rad v šolo spet bi šel, s prijatli se lepo imel ..."

Nik in njegov očka Dragan Drobnjak skupaj pojeta.

Alenka Brun

K
ot smo v enem 
prejšnjih nadalje-
vanj že omenili, 
Nemci vidijo pri-
hodnost v trajnos-

tnem in zelenem turizmu. 
Predvsem trajnostni turi-
zem omenjajo že več let.

Nemčija kot počitniš-
ka destinacija, kar se tiče 
zelenih površin, kotira pre-
cej visoko. Premore kar 
104 naravne parke, 16 bio-
sfernih rezervatov in ravno 
toliko nacionalnih parkov. 
Pohodništvu je namenjenih 
kar dvesto tisoč označenih 
pohodniških poti. Mednje 
štejejo poti med krošnjami, 
doživetja z vodniki (t. i. ran-
gerji), romarske poti, opa-
zovanje nočnega neba, kuli-
narične pohode in drugo. 
Kolesarjem pa so nameni-
li sedemdeset tisoč kilome-
trov poti. Poleg tega je tre-
ba omeniti več kot sto poči-
tniških in tematskih poti ter 
13 vinskih regij in več kot 
osemdeset tisoč vinarjev.

Kar se tiče prenočevanj, pa 
ne smemo pozabiti na kako-
vostno ponudbo, tudi certi-
ficirano – tako za pohodni-
ke kot kolesarje. Nemci opa-
žajo še, da so gostje izjemno 
radi prenočevali v vrhunskih 
kampih, med katerimi mno-
gi slovijo po drugačnosti – pa 
naj bodo na tleh ali pa gre za 
šotore, obešene z dreves. 

Izjemno pomembna pa 
je bila za nemški turizem 
tudi kampanja #Discover-
Beethoven oziroma Odkrij-
mo Beethovna ali pa Dožive-
tja z Beethovnom, kot je ta 
predstavitveni sklop na sple-
tni tiskovni konferenci pred-
stavila Maja Horvat. Zara-
di covida-19 namreč večine 
načrtovanih dogodkov v čast 
visoki obletnici rojstva nem-
škega skladatelja Ludwiga 
van Beethovna niso mogli 
izpeljati. Realizirali so le 
dva projekta. Z znano tele-
vizijko in popotnico Moj-
co Mavec smo se lahko lani 
novembra na prvem progra-
mu Televizije Slovenija v 
oddaji Čez planke odpravili v 
Bonn po sledeh Ludwiga van 

Beethovna ter se udeležili 
posebnega koncerta na pro-
stem ob 250. obletnici Beet-
hovnovega rojstva, ki ga je 
predstavništvo DZT v Slove-
niji pripravilo v sodelovan-
ju s predstavništvom Evrop-
ske komisije v Sloveniji in 
nemškim veleposlaništvom 
v Ljubljani. Tako so s pomo-
čjo VR-očal DZT in 360-sto-
pinjskega filma gledalci in 
obiskovalci lahko vstopili v 
zanimiv umetnikov svet. 

Decembra lani pa so 
potem gostili še dva glasbe-
na večera: Beethovnov večer 
in Obletnica koncerta, ki so 
ju izpeljali s pomočjo nepo-
srednih video prenosov. 
Oddajo ob 250. obletnici roj-
stva so prestavili v letošnje 
leto, so pa izdali avdio oziro-
ma zvočno knjigo kompila-
cijo šestih knjig.

Predzadnji dan lanskega 
leta pa smo na drugem pro-
gramu Televizije Sloveni-
ja lahko spremljali zanimiv 
dokumentarno-igrani film z 
naslovom Skrivnosti z Beet-
hovnove ulice. Na ta način 
se je Televizija Slovenija 

poklonila častitljivi obletnici 
Beethovnovega rojstva. Film 
je nastal v Uredništvu glasbe-
nih in baletnih oddaj Televizi-
je Slovenija in v sproščenem, 
vizualno razgibanem slogu 
raziskuje povezave med Beet-
hovnom in Slovenijo. 

Znano je namreč, da je 
bil Beethoven častni član 
ljubljanske Filharmonične 
družbe in da je tej družbi v 
zahvalo poslal prepis svoje 
Pastoralne simfonije z las-
tnoročnimi popravki. Manj 
pa je znano, da je bil dom-
nevno povezan s številnimi 
umetniki slovenskega rodu, 
kar v v sproščenem doku-
mentarcu povezuje v zani-
mivo zgodbo igralec in pia-
nist Jure Ivanušič. 

In kaj Nemčija pripravlja v 
letošnjem letu?

Najprej marca kampanjo 
#YoursTrulyGermany, kar 
bi lahko prevedli kot vaša 
iskrena ali resnična Nemči-
ja, kjer se bodo osredotoči-
li na štiri segmente. Prvi bo 
zajemal kulturno, arhitek-
turno in glasbeno Nemčijo. 
V drugem se bodo posvetili 

obrti, rokodelstvu, malim 
butikom; v tretjem tradicio-
nalni kuhinji, vinski kultu-
ri in niso pozabili na pivo; v 

zadnjem, četrtem segmen-
tu pa že večkrat omenjene-
mu trajnostnemu turizmu, 
počitnicam v naravi. (Konec)

Nemčija virtualno (3)

PRIHODNOST V ZELENEM

Gostje izjemno radi prenočujejo v vrhunskih kampih, pa naj 
bodo šotori na tleh ali visijo med drevesi. 

Decembra 2020 je minilo 250 let od rojstva Ludwiga van 
Beethovna. Nemška turistična organizacija – DZT mu je 
posvetila tudi eno svojih kampanj v lanskem letu.

Korone je konec,
zazvonil
je zvonec.

Nazaj
v šolske klopi
vračamo se vsi.

Vstopim
v šolo
skozi glava vrata.
Vsi se bojijo,
da zbolel
jim bo ata.

Korona
dela veliko
stresa,
skoraj da 
ne bo potresa.

Korona
je usahnila,
vrata je 
zapahnila.

Aleks

Naj se zgodi vse to, kar je Aleks napisal v pesmici. Naj bo 
že konec vsega tega stresa in naj koronavirus zapahne 
vrata, da lahko zapoje šolski zvonec. Meta

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

Konec korone

PESMI MLADIH
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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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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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Alenka Brun

M
ilka se je 
rodila v 
kmečki dru-
žini, kjer je 
bilo skupaj 

13 otrok, še sedem sester in 
pet bratov. Žal so trije med 
njimi že pokojni. Ker se je 
rodila kot drugi otrok, je že 
kot majhna morala skrbe-
ti za mlajše brate in sestre. 
Po osnovni šoli je odšla od 
doma v internat in učiteljiš-
če, kjer se je izšolala za učite-
ljico razrednega pouka.

Kot mlado učiteljico na 
začetku poklicne poti so jo 
takrat poslali na službovan-
je v Vučjo vas v Prlekiji. Po 
nekaj letih se je vrnila na 
Gorenjsko, ker je dobila slu-
žbo na osnovni šoli v Predos-
ljah. Svojo poklicno pot pa je 
končala na podružnični šoli 
na Kokrici.

Po prihodu iz Prlekije se 
je poročila z Jožetom Kor-
barjem, fantom iz domače 
vasi, s katerim sta bila par že 
od prej. Najela sta stanova-
nje na Kokrici in si kmalu s 
pomočjo prijateljev in soro-
dnikov zgradila družinsko 
hišo, v kateri še danes živi-
ta umirjeno in lepo življenje. 

Jože je bil marljiv mizar in 
Milka je bila zelo ponosna 

nanj, on pa nanjo. V zakonu 
sta se jima rodili dve hčer-
ki, s katerima sta se skoraj 
vsak konec tedna odpravi-
la na kakšen izlet po Slove-
niji ali na obisk k sorodni-
kom. Poleti so šli na morje, 
pozimi na Krvavec, kjer je 
Jože z otroki smučal, Milka 
pa kuhala v koči na Krvavcu. 
»To so bili res lepi časi,« se 
spominjata hčerki.

Tako Milka kot Jože sta 
bila zelo dejavna tudi na kul-
turnem področju v Krajevni 
skupnosti Kokrica. Vedno 
sta imela rada družbo pri-
jateljev, Milka je bila sploh 
rada med ljudmi in tudi ple-
sala je rada. Izvemo, da sta 
bila pravzaprav za tiste čase 

zelo napredna, saj sta se hit-
ro prilagajala spremembam 
in bila na primer med prvi-
mi, ki so v kraju kupili avto. 

Ko je Milka odšla v pokoj, 
je postala babica in veliko je 
pazila vnukinji, ki sta stano-
vali v isti hiši. Milka in Jože 
pa imata poleg treh vnukinj 
še vnuka ter tudi že dva prav-
nuka in tri pravnukinje.

Danes Korbarjeva še ved-
no rada hodita na spreho-
de, se družita s prijatelji in 
poklepetata s sosedi. Ko sta 
utrujena, pa najraje počivata 
pred televizorjem, kjer Mil-
ka pogosto zadremlje. Čep-
rav ima že nekaj časa slad-
korno bolezen, Jožetu pa so 
zamenjali srčno zaklopko in 
ima težave s sklepi, jima ne 
manjka optimizma in vese-
lja do življenja. Nadvse sta 
vesela, kadar se zbere njuna 
razširjena družina.

Skozi življenje hodita Mil-
ka in Jože Korbar z roko v 
roki, si pomagata, se spoš-
tujeta in predvsem se imata 
rada ter sta tako vzor vsem 
domačim. Njuna ljubezen 
je neomajna, brezpogojna 
in polna spoštovanja, meni-
jo najbližji. Lani sta prazno-
vala tudi že 62 let zakona. 

Milka se je letos sicer zelo 
veselila praznovanja rojstne-
ga dne, a zaradi epidemije 
in ukrepov, povezanih z njo, 

načrtovanega druženja žal 
niso mogli izpeljati. Tako je 
praznovala le v ožjem dru-
žinskem krogu doma, z upo-
števanjem vseh ukrepov in 
pravil. So pa domači poskr-
beli za manjše presenečen-
je: objavo v našem časopisu.

Glede na starost, pravijo 
njeni najbližji, je v življen-
ju precej doživela, prežive-
la tudi kar nekaj sprememb. 
»Od vojne, ko skoraj niso 
imeli za hrano, udarniških 
akcij, prevozov s kolesom 
na delo in materiala s kole-
som ter dostavljanja peš do 
modernizacije industrije, 
vsakdanjega življenja.« Mil-
ka današnji čas nekako pri-
merja z vojnim stanjem, saj 
so tudi takrat imeli policij-
sko uro; in čeprav je bila še 
otrok, so se bali iti ven, ker 
nikoli niso vedeli, kaj lahko 
rečejo in kam lahko gredo. 
Sicer je danes vseeno malce 
drugače, ker se boji virusa 
in ne sme v trgovino in med 
svoje najbližje. »Torej se je 
na neki način vrnila v svoje 
otroštvo, kar pa ji kdaj tudi 
godi, saj se s spomini večkrat 
vrača v svoja mlada leta,« še 
izvemo.

Ob častitljivi obletnici ji 
domači vzklikajo, da jo ima-
jo radi, ter ji želijo predvsem 
zdravja in še veliko lepih 
skupnih trenutkov.

RADA SE SPOMINJA OTROŠTVA
Ljudmila Bolka, omožena Korbar, se je rodila 11. januarja 1931. Prijatelji in najbližji jo kličejo Milka. 
Doma je iz vasice Glinje v občini Cerklje na Gorenjskem, sedaj pa že šestdeset let živi na Kokrici pri 
Kranju. Včeraj je tako Milka praznovala devetdeseti rojstni dan.

Slavljenka Ljudmila Korbar 
oziroma Milka, kot jo kličejo 
domači in prijatelji 
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»Strelec«

Pozdravljeni! Zelo rada 
preberem vaše odgovore in 
nasvete, zato sem se odločila, 
da vam pišem. Lepo bi prosi-
la, če mi pogledate v karte za 
zdravje, službo in ljubezen. 
Hvala za vaše odgovore in 
vse lepo v novem letu, vaša 
zvesta bralka.

Glede zdravja vidim, da vas 
zadnje čase skrbi, vendar ne 
vidim razloga, zato se umiri-
te in začnite razmišljati bolj 
pozitivno. Saj veste, zelo je 
pomembno, kakšne misli si 
sami ustvarimo v glavi. Če si 
že vnaprej rečemo, da nekaj 
ne bo dobro, potem težko 
pričakujemo dober rezultat. 
Ste zelo čustveni in ljubezen 
oziroma pripadnost, iskre-
nost vam zelo veliko pome-
nijo. Letos vas v ljubezni čaka 
cel niz presenečenj in vseka-
kor boste stopili korak nap-

rej. Uspelo vam bo prekiniti 
stare vzorce, ki so vas samo 
omejevali in je prevladal 
strah. Služba vam predstav-
lja breme, kar se vam spre-
meni malo pred poletjem 
– in boste več kot zadovoljni. 
Tudi jaz vam želim vse lepo 
in dobro v tem novem letu.

»3, 2, 1«

Vedno najprej preberem vaše 
odgovore, tudi meni ste že 
odgovorili. Rada bi vedela, 
kako mi kaže v prihajajočem 
letu? Pričela sem posel bolj za 
šalo in za dom; kako mi kaže 
za naprej v tem poslu? Kaj pa 
zdravje in finance? Rada bi 
postala babica, kako se odvi-
ja partnerstvo pri sinovih? Že 
vnaprej se vam zahvaljujem 
za odgovor. Želim vam vse 
dobro.

Pravijo, da je v vsaki šali 
nekaj resnice, in tako se je 

začel tudi vaš posel. Bolj za 
šalo kot ne, v resnici pa je v 
vas dozorela želja in iz želje 
je začelo nastajati nekaj lepe-
ga. Nikar ne mislite, pozna-
lo se bo tudi pri financah, 
čeprav zdaj tega še ne obču-
tite. Živite zdravo in vedno si 
znate poiskati zlato sredino, 
zato ni treba imeti kakršnih 
koli slabih misli glede zdra-
vja. Vsi vaši sinovi si bodo 
ustvarili družino, tisti, za 
katerega najmanj mislite, 
bo prvi pri tej odločitvi. Da 
postanete babica, pa dobite 
veselo novico že v tem letu. 
Pri enem precej izstopa slu-
žba oziroma napredovanje, 
ki si ga zasluži in ga je že v 
preteklosti pričakoval, a ga ni 
bilo. Pri drugem vidim drugo 
okolje, kot na primer selitev. 
Eden od njiju je veliko odso-
ten in na poti, tudi tukaj so 
videti same dobre spremem-
be. Želim vam vse lepo.

»Origami«

Že ste mi pomagali, zopet se 
obračam na vas, da mi poma-
gate. Mi to leto prinaša kak-
šne spremembe na bolje? Kaj 
pa ljubezen in zdravje? Utru-
jena sem od bremen, ki mi jih 
nalaga življenje. Hvala.

Življenje nalaga bremena 
glede na značaj posamez-
nega človeka. Krhki jih ima-
jo vedno manj, močni pa 
vedno prevzemamo večjo 
odgovornost. Težave pri 
zdravju se vam bodo ure-
dile in na splošno se boste 
počutili veliko bolje. Ljube-
zen je nekaj, kar se ne da 
zamenjati za nič drugega. 
Živi v nas in se hrani s čus-
tvi. Ničesar niste zamudili, 
vse vas še čaka. Ko boste 
najmanj pričakovali, boste 
začeli leteti in vaša krila ne 
bodo več mokra od solz. 
Srečno.

V kranjski porodnišnici so minuli teden našteli 29 poro-
dov, od tega se je rodilo 15 deklic in 14 dečkov. Najtežja 
je bila deklica s 4445 grami, najlažji pa deček z 2605 gra-
mi porodne teže. V jeseniški porodnišnici se je rodilo 10 
deklic (med njimi dvojčici) in 8 dečkov. Najtežji je bil eden 
od dečkov, tehtal je 3990 gramov. Najlažji deklici je teht-
nica pokazala 2560 gramov.

Novorojenčki

Tik pred ustavitvijo javnega življenja lansko jesen sta uso-
dni da na gradu Khislstein v Kranju dahnila Rok Ropret in 
Andreja Bogataj (na fotografiji). Zakonca Ropret sedaj živi-

ta v Britofu pri Kranju. Andreja je pravna sekretarka, Rok 
opravlja višinska dela. Par se je spoznal v plezalni družbi. 
Poročila sta se samo civilno, zaročila lani julija. Za vpra-
šanje pa je »poskrbel« Rok med plezanjem v italijanskih 
Dolomitih. Poroka je bila zagotovo nekaj posebnega, saj 
sta najprej čakala na izdelavo unikatnih poročnih prsta-
nov z motivom gora ustvarjalke Simone Bohinc, nato pa 
zaprosila za prvi možni termin. »En teden pred poroko se 
je epidemiološka slika začela slabšati, s tem pa se je manj-
šal obseg načrtovane poroke,« pripoveduje Rok. V tednu 
pred poroko je na občini večkrat preveril, ali je ta sploh še 
mogoča. Na koncu jih je bilo v poročni dvorani samo šest in 
vsi z maskami. Ožja družina je obred opazovala z dvorišča 
gradu Khislstein. Mladoporočenca sta vesela, da sta poro-
ko izpeljala, in ne bi spremenila popolnoma ničesar. Le 
pogostitev so prestavili v prihodnost, na poletne mesece.

Spoznala sta se v plezalni družbi
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_12. 01. 2021

Lokalna novica je kraljica

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji, ki izhaja že 74. leto. Raziskava 
branosti kaže, da vsako številko Gorenjskega glasa prebere kar 65.600 bralcev, branost  
pa še vedno narašča. Tudi v letu 2021 bo časopis v vaše domove vsak torek in petek 
prinašal gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje, večkrat mesečno bo 
obogaten še z zanimivimi tematskimi in lokalnimi prilogami.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!

Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta, 
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta.  
Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski 
pošti: narocnine@g-glas.si.

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,  
27. 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.
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Erika Jesenko

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

Kadar imamo malo časa, je juha hrana, ki skupaj s pečenim ali 
svežim posladkom hitro odvrne za en obrok. Lahko jih prip-
ravimo vnaprej in pogrejemo, ko je treba. Če jih nakuhamo v 
večji količini, jih lahko uporabimo za več obrokov.

Krompirjeva juha z zelišči

Potrebujemo čebulo, 2 korenčka, 500 g krompirja, 100 g go-
moljne zelene, 2 žlici masla, kokošjo kocko, lovorov list, poper, 
majaron, šetraj, sol, svež peteršilj in zeleno.

Čebulo, korenje, krompir in zeleno narežemo na kose in malo 
podušimo na maslu. Prilijemo liter vode, dodamo kokošjo 
kocko, lovorov list, nekaj zrn popra, žličko majarona, šetraja 
in sol. Kuhamo pol ure, zmeljemo s paličnim mešalnikom in 
dodamo listke peteršilja in zelene.

Korenčkova juha ali lonec

Potrebujemo 0,5 kg svinjskega stegna, čebulo, 0,5 kg korenčka, 
0,5 kg krompirja, poper v zrnju, sol, jušno kocko, rožmarin in 
peteršilj.

Meso umijemo in ga damo kuhat v 1,5 l vode. Dodamo celo 
čebulo, nekaj zrn popra, sol, jušno kocko ter vejico rožmari-
na. Ko je meso že skoraj kuhano, dodamo na kocke zrezan 
krompir in na kolobarje zrezano korenje. Kuhamo še 20 minut. 
Nato vzamemo meso iz juhe, ga narežemo na poljubno velike 
kose ter damo nazaj v lonec. Potresemo še s sesekljanim pe-
teršiljem. Če želimo, lahko iz sestavin naredimo enolončnico, 
vendar damo vode pol manj.

Piščančja obara s pisano zelenjavo

Potrebujemo 2 piščančja hrbta ali 500 g perutničk, čebulo, 2 ko-
renčka, manjšo rumeno kolerabo, grah, cvetačo, brokoli, papri-
ko, česen, jušno kocko, jajce, 4 žlice moke, olivno olje, muškatni 
orešček, majaron, timijan, lovorjev list, sol in poper.

Meso zrežemo na manjše koščke in ga na malo olja z vseh 
strani popečemo. Dodamo na tanka kolesca narezano korenje, 
na majhne koščke zrezane kolerabo, papriko, cvetačo in broko-
li, malo graha ter olupljeno, vendar celo čebulo. Prilijemo 1,5 l 
vode, dodamo jušno kocko in zavremo. Nato dodamo 3 stroke 
narezanega česna, po ščepec muškatnega oreščka, majarona 
in timijana ter pol lovorovega lista. Kuhamo približno 20 mi-
nut. Nato dodamo žličnike, ki jih naredimo iz moke in jajca, 
ki ju dobro premešamo. Zajemamo z malo žlico, vlagamo v 
juho in kuhamo še dobrih 15 minut. Na koncu pokusimo in 
po potrebi dosolimo.

Paradižnikova juha z mesnimi kroglicami

Potrebujemo 200 g mletega piščančjega mesa, 50 g riža, 0,5 l 
paradižnikovega soka, začimbe.

Piščančjemu mesu primešamo na pol kuhan riž. Dobro 
pregnetemo in oblikujemo kroglice. V lonec damo paradižni-
kov sok, četrt litra vode, žličko začimbnega posipa, malo soli 
in popra, žlico origana in žličko sladkorja. Zavremo, zakuhamo 
kroglice in kuhamo četrt ure.

Višnjeve rezine s pudingom
Torto po navadi priprav-

ljamo ob praznovanjih, po-
tico ob božiču in veliki noči, 
krofe za pusta … Za pripravo 
višnjevih rezin s pudingom 
pa ne potrebujemo nobene-
ga posebnega razloga. Prip-
ravimo jih lahko kadarkoli 
in popestrimo še tako običa-
jen vsakdan.

Za pripravo višnjevih re-
zin s pudingom potrebuje-
mo: za biskvit: 150 g pšenič-
ne moke, 50 g kakava, 5 žlic 
sladkorja, 1 žličko pecilne-
ga praška, 5 jajc, 5 žlic olja; 
za nadev: 1 višnjev kompot, 
3 zavitke za pripravo vanilje-
vega pudinga, 1 liter mleka, 

140 g sladkorja, 5 dl smeta-
ne, kakav ali naribano čoko-
lado za posip.

Priprava biskvita: Rume-
njake in beljake ločimo, iz 
beljakov stepemo trd sneg. 
Skupaj zmešamo moko, pe-
cilni prašek in kakav. Ru-
menjakom dodamo sladkor 
in vse skupaj stepamo, dok-
ler masa ne naraste na dvoj-
no količino. Prilijemo olje 
in vmešamo tretjino snega 
iz beljakov. Nato postopoma 
dodajamo mešanico moke. 
Nazadnje dodamo še preos-
tanek snega. Maso za biskvit 
vlijemo v namaščen pekač 
in pečemo v pečici, segreti 

na 180 °C, od 20 do 30 mi-
nut. Pečemo toliko časa, da 
zobotrebec, ki ga zapičimo v 
biskvit, ostane suh.

V skodelico stresemo pra-
šek za pripravo vaniljeve-
ga pudinga in ga zalijemo 
z decilitrom hladnega mle-
ka. Dobro premešamo, da 
ni grudic. Preostalo mleko 
zavremo, ga posladkamo in 
vanj vmešamo pripravek za 
vaniljev puding. Kuhamo 
še 3 minute, da se puding 
zgosti. Odstavimo iz štedil-
nika in nekoliko ohladimo.

Biskvit dobro namočimo s 
sokom iz višnjevega kompo-
ta. Po biskvitu razporedimo 

izkoščičene višnje in če-
zenj prelijemo vaniljev pu-
ding. Ko se puding ohladi, 

ga premažemo še s stepeno 
smetano in posujemo z nari-
bano čokolado ali kakavom.

Milena Miklavčič

»Sin ga je v ihti odrinil od 
sebe in Marko je za sekundo 
prepozno reagiral, zgrmel je 
več kot petdeset metrov v glo-
bino. Ostal je živ, a tetraple-
gik. Vrnil se je k bivši ženi, 
meni pa so ostali za spomin 
poročni čevlji v temnomodri 
barvi in obleka z volančki v 
rožnati barvi.«

Raziskovalna žilica Zinki 
že več desetletij ne da miru. 
Pogovarjala se je z veliko 
ženskami in kmalu spozna-
la, da mnoge hranijo spo-
minke, ki jih vežejo na raz-
lična srečna obdobja v življe-
nju. Ena od teh nosi s seboj 
rožni venec. Četudi ni verna, 
ji je molitev ''vrnila'' sina, ki 
je doživel hudo prometno 
nesrečo. Spet druga še zme-
raj hrani beležko z različni-
mi pesmimi, ki ji jih je na-
pisal nekoč znani pisec pe-
smi za narodno-zabavne an-
samble. Naletela je celo na 

žensko, ki ima v posebni ša-
tuljici fižolčke, ki so otro-
kom nekoč služili za igro.

»Tako zame kot za Vanco, 
ki je prišla v naše kraje iz La-
bina konec 19. stoletja, da o 
mami Hedviki ne govorim, 
je značilno, da smo se na-
vezovale na napačne moš-
ke. Mislile smo, da jih bomo 
spreminjale, naredile bolj-
še. Kaj je ljubezen, tista pra-
va, iskrena, globoka, ki se 
predaja tako z ene kot z dru-
ge strani, nismo vedele. Ko 
je strast zbledela, smo ime-
le občutek, kot da nas je nek-
do grdo izkoristil in pustil 
na cedilu. Mama Hedvika je 
imela srečo vsaj na stara leta. 
Gospod iz Krškega, ki mu je 
stregla, ji je zapustil hišo, a 
se je morala zanjo več let bo-
riti, saj so oporoko izpodbi-
jali njegovi dediči. Na nje-
nem mestu bi že zdavnaj 
vrgla puško v koruzo in se 
preselila drugam. Podobno 
kot sem naredila pri Marku. 
Teoretično bi se lahko bori-
la zanj, a sem bila tiho, ko 
sta prišli ponj bivša žena in 
hčerka. V trenutku, ko so se 
za njimi zaprla vrata, se mi 
je zdelo, kot da ga v mojem 
življenju nikoli ni bilo. Sem 
bila brezčutna? Ne vem od-
govora.

Pri hčerkinem odrašča-
nju mi je Bratec veliko po-
magal. Saj sem jo imela zelo 
rada, vse bi ji dala, če bi ji 
lahko! A v ključnih trenut-
kih mi je bilo vseeno. Če je v 
šoli dobila slabo oceno, sem 
skomignila z rameni, četu-
di sem vedela, da bi se lah-
ko bolj potrudila. Včasih me 
je prijelo, da bi kam šla, ne 
za dolgo, le za kakšen teden 
ali dva, pa tega nisem storila, 
ker me je bilo sram pred bra-
tom, ne pred hčerko.

Nikoli nisem uporablja-
la kontracepcije, niti na re-
dne preglede h ginekologu 
nisem hodila. Ni me sram 

priznati: imela sem veli-
ko moških, a orgazma ni-
sem nikoli doživela. Všeč 
mi je bilo, če so ga oni, pa 
ne vem, zakaj. Je pa res, da 
se zame nihče ni nikoli niti 
malo potrudil. Sem bila kri-
va sama, ker sem izbirala 
napačne, v glavnem poro-
čene? Domov jih nisem vo-
dila, srečevali smo se v ka-
kšnem stanovanju, gostilni-
ški sobi, največkrat pa kar v 
avtomobilu. 

Pa da ne boste mislili, da 
sem bila brezsrčna ženska! 
Nekoč, ko sem spet tavala 
po svojih skritih poteh ob 
Savi, sem zaslišala otroke, 
ki so klicali na pomoč. Eden 
od njih je zagazil v globoko 
vodo in če mu ne bi kar oble-
čena priskočila na pomoč, bi 
utonil. Niti pomislila nisem, 
da nisem znala plavati …

Imela sem kolegico, ki je 
bila stalno brez denarja. Ko 
so ji vsi obrnili hrbet, si je 
denar izposojala pri meni. 
Nikoli ji nisem rekla ne, ona 
pa ga mi prav tako ni nikoli 
vrnila. Pozneje se je ločila, 
se zaradi depresije invalid-
sko upokojila. Ko sem jo ne-
koč prosila, naj mi vrne vsaj 
del denarja, mi je zabrusi-
la, da zaradi diagnoze sodi 
med 'norce', njim pa tudi 
sodna veja oblasti ne more 
do živega.

No, da se vrnem k hčerki. 
Kadar sem jo na skrivaj opa-
zovala, sem sama pri sebi 
ugotavljala, da mi je komaj 
kaj podobna. Z nobeno po-
tezo, niti značajsko, ni spo-
minjala na Emila, na oče-
ta, ki mu nikoli ni bilo mar 
zanjo. Četudi sva živeli pod 
isto streho, bili mama in 
hčerka, sva se vrsto let, do 
takrat, ko je tudi sama pos-
tala mama, zelo slabo poz-
nali. Zanimivo, kajne, da mi 
je bil lastni otrok večji tujec, 
kot so mi bili malčki, na ka-
tere sem pazila v vrtcu! Tudi 

ona je študirala medicino, 
njeni prijatelji, ki jih je po-
gosto pripeljala domov, so 
bili zame iz nekega drugega 
sveta, ki ga nisem najbolje 
razumela. Že v srednji šoli 
je spoznala Luko, zamej-
skega Slovenca, s katerim 
sta bila ves čas resen in zelo 
odgovoren par. Po speciali-
zaciji sta se preselila v staro 
Gorico. Leta 2004 sem do-
bila prvega vnuka, Klemna. 
Zet mi je veselo novico spo-
ročil enkrat sredi noči, po 
telefonu. 'Upam, da bos-
te lahko vzeli nekaj dni do-
pusta in nama priskočili na 
pomoč,' je še dodal. Bila 
sem presenečena. Zdelo se 
mi je, da si s hčerko nisva 
bili nikoli tako blizu, da bi 
ji lahko stala ob strani v naj-
pomembnejših trenutkih 
življenja. Ne vem, kaj točno 
se je zgodilo, ko sem vzela v 
naročje vnuka, a toliko lju-
bezni, kot sem jo občutila v 
tistem trenutku, nisem še 
nikoli. Zdelo se mi je, kot bi 
se odprle vse pregrade. Za-
tajevano in tlačeno je privre-
lo na dan in še nikoli v živ-
ljenju nisem tako jokala, kot 
sem takrat.

Po rojstvu drugega vnu-
ka sta se Mirjam in Luka po-
ročila. Poroka je bila cerkve-
na, bila sta zelo lep par. Nje-
ni poročni čevlji so bili v bar-
vi šampanjca, z vrtoglavo vi-
soko peto. Lukovi so bili po-
dobni, le malo temnejši. K 
sebi sem stiskala vnuka in 
bila sem presrečna. Bratec 
je bil hčerkina priča, njego-
va žena, ki je bila spet nose-
ča, pa je v cerkvi sedela po-
leg mene.

Mirjam se po dveh vnukih 
ni 'potrudila' še za vnukinjo, 
kar mi je malo žal. V vitrini 
bo ostalo mesto, kjer bi bili 
njeni poročni čevlji, praz-
no,« je svojo zanimivo zgod-
bo zaokrožila Zinka.

Konec

Štirje pari čevljev, 6. del

Zinkina sreča ob vnukih

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
12. 1.

–8/0 °C

Nedelja 
17. 1.

–12/–2  °C

Sreda 
13. 1.

Četrtek
14. 1.

Petek
15. 1.

Sobota
16. 1.

–7/1 °C –10/2 °C –11/0 °C –12/–1 °C

Ponedeljek 
18. 1.

Torek
19. 1.

Sreda
20. 1.

Četrtek
21. 1.

–8/2  °C –3/1  °C –1/4  °C –2/3  °C

12. 1. tor. Tatjana   7.44 16.31

13. 1. sre. Veronika  7.44 16.32 

14. 1. čet. Srečko   7.43 16.33           

15. 1. pet. Pavel   7.43 16.34

16. 1. sob. Marcel   7.43 16.36

17. 1. ned. Gregor   7.42 16.37

18. 1. pon. Pavlin   7.42 16.38

Maja Bertoncelj

Medvode – Stene na stopni-
šču občinske stavbe v Med-
vodah so običajno name-
njene razstavam. Ker zara-
di epidemioloških razmer 
zdaj nima zunanjih obisko-
valcev in razstavljavcev, so se 
uslužbenci občinske uprave 
odločili, da stene okrasijo 
kar sami. 

Poiskali so slikarska in fo-
tografska dela, ki sicer kra-
sijo stene njihovih domov, 
in dom prinesli v službo. 
»Na stopnišču občine so se 
najprej občasno, kasneje pa 
redno razstavljala dela naj-
različnejših skupin ljubitelj-
skih slikarjev in fotografov, 
nekaj pa je bilo tudi razstav 
uveljavljenih avtorjev. Edini 
pogoj za razstavo je, da raz-
stavljajo občani ali v občini 
delujoči avtorji. Ker se je zad-
nja razstava, ki je bila načrto-
vana še pred razglašeno epi-
demijo, iztekla ravno v času 
novoletnih praznikov, sem 
predlagal, da prazne stene 

okrasimo kar sami usluž-
benci občinske uprave. Ide-
jo je posebej podprlo osem 
sodelavcev, ki so prinesli ne-
kaj del, ki krasijo njihove do-
move. Tako smo ustvarili 

nekaj toplega, prazničnega, 
človeškega, predvsem pa v 
tem času, v katerem se pre-
mikamo previdno, nismo 
pozabili na svobodo izraža-
nja in kulturo kot eno izmed 

področij, ki jih je epidemija 
najbolj prizadela,« je pojas-
nil Gregor Rozman.

Razstavljenih je 22 del, 
kar je kakšno več, kot je si-
ceršnja razstavna kapaciteta. 

Dom prinesli v službo
Uslužbenci medvoške občine so stene stopnišča polepšali z deli, ki so jih prinesli od doma.

Idejo je dal Gregor Rozman (na sliki), razstavljenih pa je dvaindvajset del.

V Gorenjskem glasu je bil 31. 
decembra 2020 objavljen čla-
nek z istim naslovom, ki pa 
terja še mnenje tretjega. Tako 
pisanje ni primerno za ta časo-
pis. Resmanovo in Pogačarja 
sem že javno opozoril in jima 
svetoval, da prenehata osebno 
prerekanje in črkarsko pravdo 
po javnih občilih o zaslugah 
in idejah okrog Ribčevine, ker 
prvih nimata, drugih pa nis-
ta sposobna dati. Resmanovo 
bi še opozoril, naj se v mislih 
povrne v čas njenega službova-
nja na občini. Njene zmedene 
navedbe v tem članku in dru-
gih njenih pisarijah so prikaz 
njene zbranosti in stanja na 
občini od ustanovitve naprej, 
le da so igralci v tej komediji 
drugi. Zaradi osebne zamere 
ona očita njej sporne ukrepe 
g. Noča, ki je bil takrat v taki 
vlogi, pozablja pa, kako je ona 
prišla v občinsko upravo na Je-
senicah in kasneje v Žirovnici. 
Naj ji obudim spomin, da je bil 

Odgovor g. 
Pogačarju, drugič

v tistem času Joža Resman po-
litični veljak, ki je ustanavljal 
Občino Žirovnica, in to brez 
»dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta«, tem-
več strogo politično. Na javni 
obravnavi v dvorani na Brez-
nici ni odgovoril na moje vpra-
šanje, kakšen je finančni vidik 
za ustanovitev nove občine.
Na obzorju so že zainteresira-
ni iz vrst naprednih gospodar-
stvenikov, ki se zaradi umaza-
ne politike prevarantov, tako 
imenovanih listarjev, do zdaj 
niso želeli vtikati v občinsko 
politiko, da bodo prevzeli ob-
činsko oblast.
Strinjam se z Resmanovo, da 
je že čas, da župan doume, da 
nima problema z njo (vzpo-
redno tudi z menoj osebno), 
ampak s sabo. Zato ga tudi 
državni organi ne jemljejo več 
resno. Je samo še figura. Nje-
gov način življenja in odnosov 
do ljudi nista več primerna za 
župana. Najbolj nazorno je to 
pokazal na »golažijadi« pri 
Blažiču.

Pavel Bešter,  
predsednik D 'P R'

Jezersko – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj v sodelo-
vanju z Občino Jezersko (tamkajšnjim medgeneracijskim cen-
trom) in Združenjem iz bube v metulja vabi na praktično de-
lavnico Unikatni izdelki iz volnene preje. Delavnica bo potekala 
v četrtek, 14. januarja, ob 18. uri na spletnem sistemu Zoom. 
Vodila jo bo Katja Podstudenšek Klavčič iz Združenja iz bube 
v metulja, udeleženci pa se bodo naučili izdelovati predmete 
iz volnene preje: okraske za prstan, ogrlico, obesek za ključe in 
še kaj, kar nastane, ko damo prosto pot domišljiji. Izdelava je 
dokaj preprosta, primerna za vsakogar: otroke, starše, dedke 
in babice; delavnica je namreč namenjena medgeneracijske-
mu druženju, čeprav virtualnemu. Udeležba je brezplačna, 
prijavite pa se na info@ctrp-kranj.si (ime, naslov, e-pošta), 
da vam pošljejo povezavo do videokonferenčne povezave. 

Delavnica izdelkov iz volnene preje

Kranjska Gora, Bohinj – Znameniti popotniški vodnik Lonely 
Planet je med najboljše nove pohodniške poti za leto 2021 
uvrstil tudi slovensko krožno daljinsko pohodniško pot Ju-
liana Trail. Med najboljše sta se uvrstila še Paparoa Track v 
Novi Zelandiji in Coast Paths v Združenem kraljestvu. Krožna 
daljinska pohodniška pot Juliana Trail je dolga 267 kilometrov 
in poteka skozi doline, čez prelaze, skozi gozdove, urbana 
središča, samotne planote in ob rekah Savi in Soči. Razdeljena 
je na 16 dnevnih etap, na katerih pohodniki lahko opazujejo 
Triglav z različnih strani. Poteka po desetih gorenjskih in po-
soških občinah, združenih v Skupnost Julijske Alpe, odprli pa 
so jo pred slabim letom in pol.

Juliana Trail med najboljšimi pohodniškimi potmi

KRATKE NOVICE

Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
12

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR
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V SPOMIN

Dne 9. januarja je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila 
naša dobra žena, mami, stara mama in prijateljica 

Bernarda Lukanec
iz Tenetiš

Vsem, ki obiskujete njen prerani grob in ji prižigate svečke v spo-
min, iskrena hvala.

Vsi njeni

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

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

Tehnolog specialist (gradbeništvo, energetika in strojegradnja), m/ž 
(Kranj) 
Glavni cilji dela: nadzorovati in nuditi tehnično podporo podjetjem v indu-
striji ter potrošnikom v Sloveniji, odgovornost za razvoj tehničnih sistemov 
za gradbeništvo, strojegradnjo in energetiko v skladu s strategijo, vodenje in 
razvoj segmenta gradbeništva, strojegradnje in energetike, kjer nudi tehnič-
no podporo in znanje ... Teknos, d. o. o., Cesta na Rupo 67, 4000 Kranj. Prijave 
zbiramo do 22. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja za pripravo ponudb in izvedbene rešitve, m/ž (Kranj) 
Za to vlogo ste ustrezni, če imate: univerzitetno izobrazbo naravoslovne 
smeri (VII. stopnja), najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem kompleksnih 
projektov, aktivno znanje angleškega jezika (ustno in pisno), znanja s pod-
ročja vodenja projektov, organizacije dela, sistema vodenja in reševanja kon-
fliktnih situacij, poznavanje tehnologij (merilna, komunikacijska, sistemska). 
Iskraemeco, d. d., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 1. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Tržič)
Pričakovanja: zaključena najmanj IV. ali V. stopnja izobrazbe ali več, vrsta izo-
brazbe: električar, mehatronik ali druga primerna izobrazba, vsaj 5 let delov-
nih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu, znanje tujega jezika 
je prednost (angleščina, nemščina), osnovna računalniška pismenost, vozni-
ško dovoljenje B-kategorije. PGP Inde, d. o. o., Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tr-
žič. Prijave zbiramo do 7. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog, m/ž (Medvode) 
Pričakujemo: najmanj VIII./1 stopnjo izobrazbe kemijske smeri, delovne izku-
šnje, pridobljene v raziskovalnih laboratorijih, zelo dobro uporabniško zna-
nje MS Office, poznavanje metod prezentacije, visoko motiviranost, komu-
nikativnost in prodornost, samostojnost pri delu, odgovornost za realizacijo 
plana. Donit Tesnit, d. o. o., Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode. Pri-
jave zbiramo do 15. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja oddelka kontrolinga ne-kreditnih tveganj v Sektorju strateškega 
upravljanja tveganj na sedežu banke, m/ž (Kranj)
 Ponujamo vam: delo v urejenem delovnem okolju, delovno razmerje za ne-
določen čas s poskusnim delom 5 mesecev ... Gorenjska banka, d. d. Kranj, 
Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 1. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Varnostni tehnik, m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe (elektrotehnika ali mehatronika), na-
tančnost, samoiniciativnost, samostojnost pri delu, komunikativnost, spo-
sobnost za delo na višini, znanje angleškega jezika, nekaznovanost, NPK var-
nostni tehnik. Zarja elektronika, d. o. o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. Pri-
jave zbiramo do 8. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoličar, m/ž (Šenčur)
Opis dela: priprava vozil ali delov na lakiranje, kitanje, brušenje, poliranje, 
montaža in demontaža delov vozila. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 
45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 15. 1. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Serviser, m/ž (Ljubljana in Radovljica)
Naloge in odgovornosti: sestavljanje in servisiranje koles ter vseh ostalih ko-
lesarskih komponent, servisiranje in priprava smuči in desk (snowboard), 
skrb za zgled in urejenost servisnih prostorov, sprejemanje strank v servisu 
... PR, d. o. o., Puštal 101, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 29. 1. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Operater strojne obdelave, m/ž (Kranj) 
Glavne odgovornosti na delovnem mestu: samostojna obdelava materiala 
glede na tehnološki načrt in postopek, izvajanje samokontrole in izpolnjeva-
nje kontrolnega lista, izpolnjevanje normativov kakovosti in produktivnosti 
... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 24. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar – izdelovanje izsekovalnih orodji, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: pripravljanje in nadzorovanje strojev in 
naprav (laser, rezkar, krivilne in rezalne naprave) za obratovanje v skladu s do-
kumentacijo in navodili, izdelovanje izsekovalnega orodja ter klišejev ... EGP 
Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 7. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo osebe, ki jih veselijo delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdel-
kov na prodajne police, urejanje videza trgovine, veselje do dela s stranka-
mi. TEDi Betriebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 17. 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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom BOŽIČ JE 
ČAS VESELJA IN MIRU, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu  
24. decembra 2020, so: Marjan Blažek iz Ljubljane in Vinko  
Zadražnik z Visokega, ki prejmeta 1. nagrado in 2. nagrado,  
dereze Verige K. F., Tončka Jelovčan iz Žabnice pa prejme 3. 
nagrado, knjigo. Nagrajencem čestitamo!

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VW Polo 1.2 SX, letnik 2004, klima, el. 
paket, 5 vrat, srebrn, odlično ohranjen, 
1.550 EUR, tel.: 031/374-706  
 21000029

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

SMREKOVO hlodovino, tel.: 040/201-
295  
 21000027

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKE smučarske čevlje Nordica, 
odlično ohranjene, št. 25,5 (37–38), 
tel.: 051/302-375 21000032

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne in energij-
ske vrednosti, tel.: 040/567-554 
 21000034

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 21000024

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BALIRKO John Deere 342, za koc-
kaste bale, cena po dogovoru, tel.: 
041/516-692 21000033

KUPIM

TRAKTOR in vso ostalo kmetijsko me-
hanizacijo, tel.: 031/562-809  
 21000021

PRIDELKI
PRODAM

RDEČI krompir desire, 15 KG/5 EUR, 
Hotemaže 66, tel.: 041/397-063  
 21000028

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 4,5 mese-
ca, tel.: 031/687-062  
 21000035

BIKCE križance ČB/LIM in bikce ČB, 
stare od 2 tedna do 2 meseca, tel.: 
041/691-243 
 21000031

JARKICE – rjave nesnice, lastna vzre-
ja, cepljene. Dostavljamo po Gorenjski. 
Kmetija Šraj, Robert Šraj, Čadramska 
vas 19, Poljčane, tel.: 031/751-675 
 21000038

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20002901

PRAŠIČA, težkega 160 kg, domača 
krma, tel.: 031/497-567 
 21000030

PODARIM

STARE kokoši nesnice, tel.: 041/337-
678 21000037

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MESAR (m/ž) za delo v mesnici Lesce. 
Pogoj: iz okolice Lesc. Prijave na: joze.
mlinaric@mlinaric.si. Mesarija Mlinarič, 
d.o.o., Železniška ulica 1, Lesce  
 21000015

V KMETIJSKI trgovini zaposlim izku-
šenega komercialista – trgovskega 
poslovodja in trgovca – skladiščnika za 
prodajo strojev in rezervnih delov.  P.C. 
Kmečki stroji, d.o.o., Sv. Duh 143, 
4220 Škofja Loka. 21000017

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

MIZARSKI ponk, 100-litrski mešalec 
za 300 EUR, zaganjač za tovornjaček 
Iveco, dober, tel.: 041/433-150 
 21000036

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 3. kroga – 10. januarja 2021
1, 8, 11, 13, 17, 20, 33 in 21

Loto PLUS: 7, 11, 14, 18, 25, 34, 38 in 5
Lotko: 8 2 6 8 1 0

Sklad 4. kroga za Sedmico: 490.000 EUR
Sklad 4. kroga za PLUS: 1.640.000 EUR
Sklad 4. kroga za Lotka: 720.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

OBVESTILA

Pomen in možnosti ohranjanja arhitekturne 
podobe Šenčurja
Šenčur – Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na 
zanimivo arhitekturno izobraževalno delavnico z naslovom 
Pomen in možnosti ohranjanja arhitekturne podobe naselja 
Šenčur. Osrednji predavatelj bo priznani arhitekt, urbanist 
in esejist Janko Rožič, ki bo poleg nekaterih značilnosti nase-
lja Šenčur predstavil tudi dobre prakse urejanja podeželskih 
naselij drugje po Sloveniji. Predstavitev bo zaradi aktualne 
zdravstvene situacije potekala po spletnem programu Zoom 
v petek, 15. januarja, z začetkom ob 18. uri. Predavanje je 
del operacije LAS Arhitektura gorenjskih vasi. Udeležba je 
brezplačna, obvezna pa je najava udeležbe. Na podlagi tega 
vam bodo poslali povezavo Zoom za predstavitev. Najava 
udeležbe in več informacij na: info@ctrp-kranj.si, 040 303 
752 ter FB-strani Centra. 

PREDSTAVE

Film o dražgoški bitki
Tržič – V teh dneh bo minilo 79 let od dražgoške bitke. 
Vsakoletna množično obiskana prireditev s tradicionalnim 
tržiškim pohodom je zaradi razmer odpovedana. Organi-
zacijski komite je ob tej priložnosti pripravil krajši film, ki 
si ga je od nedelje, 10. januarja, mogoče ogledati na You-
tubu (ZB NOB Škofja Loka) pod naslovom Dražgoše 2021 
ali na https://www.facebook.com/zvezaborcev. V njem so 
predstavljena dejstva o dražgoški bitki, dodan je posnetek 
slavnostnega govora predsednika ZZB NOB Marijana Kri-
žmana.

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA



24 Gorenjski glas
torek, 12. januarja 2021

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

-11/-3 oC

-14/-4 oC

-5/5 oC

0/7 oC

-6/1 oC

-11/-1 oC

-8/0 oC

1/6 oC

-7/1 oC

-6/1 oC

-9/0 oC

-11/-2 oC

-7/1 oC

-7/1 oC

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

–7/0 °C –7/2 °C–10/–2 °C

Danes se bo po jasnem jutru čez dan prehodno pooblačilo. 
Jutri bo pretežno jasno. V četrtek bo zjutraj in dopoldne spre-
menljivo oblačno s kratkotrajnimi snežnimi plohami, nato se 
bo zjasnilo. Ponekod bo pihal severnik.

Suzana P. Kovačič

Kranj – V zadnjem tednu leta 
2020 v nobenem od preje-
tih vzorcev niso dokazali vi-
rusov influence in respira-
tornega sincicijskega viru-
sa, je povedala doc. dr. Irena 
Grmek Košnik iz Nacional-
nega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano v Oddelku za 
medicinsko mikrobiologijo 
in NIJZ v kranjski območni 
enoti. »Rinoviruse smo do-
kazali v petih odstotkih, ena-
ko adenoviruse. Druge respi-
ratorne viruse smo zazna-
li posamično. Pojavnost gri-
pe je to sezono tudi v drugih 
državah zelo nizka.« Grmek 
Košnikova je pojasnila, da se 
akutne okužbe dihal pojav-
ljajo vse leto, je pa v toplej-
ših mesecih število obolelih 
majhno, saj so okoljski de-
javniki (temperatura zraka, 

osončenost) manj primer-
ni za širjenje povzročiteljev 
okužb dihal. »V jesenskih 
mesecih število akutnih 
okužb dihal začne pričakova-
no naraščati in običajno do-
seže vrh v januarju ali febru-
arju. Vzrokov je več – po eni 
strani se spremenijo okolj-
ski dejavniki, ki omogočajo 
boljše preživetje mikrobov v 
okolju, pa tudi možnost pre-
nosa se poveča. Največji po-
rast števila akutnih okužb di-
hal pa je zaznati s pojavom in 
kroženjem virusov influence 
– povzročiteljev gripe. Glede 
na pretekla leta, ko smo viru-
se gripe ta čas že zaznali, je 
prezgodaj sklepati, da viru-
sa gripe letos ne bomo ime-
li. Vsekakor pa glede preno-
sa zelo pomagajo preven-
tivni ukrepi, ki jih izvajamo 
za preprečevanje okužb s 
SARS -CoV-2.«

Prezgodaj sklepati, da 
virusa gripe ne bo

Cveto Zaplotnik

Kranj – Posledice epidemije 
covida-19 odraža tudi stati-
stika. Po začasnih podatkih 
državnega statističnega ura-
da je novembra lani v Slove-
niji umrlo 3059 prebivalcev, 
predlani v enakem mesecu 
pa le 1614. V zadnjih dvaj-
setih letih je bil november 
2020 prvi mesec, v katerem 
je umrlo več kot tri tisoč pre-
bivalcev. Do epidemije covi-
da-19 je bil mesec z najvišjim 
številom umrlih januar 2017 
(2425 umrlih), ko je vrhu-
nec dosegla sezonska gripa, 
ki je bila v zimi 2016/2017 
razširjena po vsej Evropi. V 
zadnjih dvajsetih letih je bil 
29. januar 2017 tudi edini 

dan, ko je (zaradi sezonske 
gripe) število umrlih v enem 
dnevu preseglo sto; novem-
bra lani pa je bilo takšnih dni 
kar osemnajst. Največ jih je 
umrlo 23. in 26. novembra, 
vsakič po 123. 

V času od 1. do 20. decem-
bra lani je umrlo 2097 pre-
bivalcev, podatki za zadnjih 
enajst dni lanskega leta še 
niso znani, v statističnem 
uradu pa ocenjujejo, da bo 
končno število vseh umrlih 
v letu 2020 najvišje letno 
število po koncu druge sve-
tovne vojne. V prvih enaj-
stih lanskih mesecih je sicer 
umrlo skoraj 12 odstotkov 
več prebivalcev kot povpreč-
no v enakem obdobju v letih 
2015–2019.   

Lani največ umrlih po 
drugi svetovni vojni

Cveto Zaplotnik

Kranj – Davčni zavezanci, 
ki lani med letom niso uve-
ljavljali olajšave za vzdrževa-
ne družinske člane, in tisti, 
ki želijo uveljavljeno olajša-
vo spremeniti, morajo do 5. 
februarja vložiti na finančno 
upravo (Furs) Vlogo za uve-
ljavljanje posebne olajšave 
za vzdrževane družinske čla-
ne pri informativnem izra-
čunu dohodnine. Letos vlo-
ge zaradi ukrepov za prepre-
čevanje širjenja covida-19 ne 

bo možno oddati na vložišču 
finančnega urada, ampak le 
po pošti ali v predalnik pred 
vhodom v urad ter po elek-
tronski poti prek mobilne 
aplikacije eDavki ali spletne-
ga sistema eDavki. V Fur-
su svetujejo oddajo po ele-
ktronski poti, saj v tem pri-
meru lahko uporabijo že de-
loma izpolnjen obrazec. Za-
vezanci se bodo glede olajša-
ve lažje odločili, če bodo prej 
naredili testni izračun doho-
dnine s pomočjo programa 
na portalu eDavki.

Uveljavljanje olajšave za 
vzdrževane člane

Suzana P. Kovačič

Dovje – »V prvih dneh po po-
žaru, ki je izbruhnil 3. janu-
arja 2020, je že stekla akci-
ja sanacije poškodovanih 
objektov, odvoz materiala, 
rušenje poškodovanih delov 
objektov ..., v kateri je poleg 
služb zaščite in reševanja so-
delovalo tudi več kot sto pro-
stovoljcev iz krajevne skup-
nosti Dovje - Mojstrana in 
okoliških naselij. Sočasno je 
potekala humanitarna akci-
ja pomoči prizadetim druži-
nam z zbiranjem hrane, ob-
lačil, finančnih sredstev in 
drugega. Občina Kranjska 
Gora je eni družini zagoto-
vila začasno bivanje v občin-
ski stavbi Pr' Katr na Dov-
jem. Že 11. januarja 2020 
se je za potrebe koordinaci-
je pri zbiranju pomoči prvič 
sestala skupina krajanov in 
se povezala v skupino Vsi 
smo Dovje, ki je pripravila 
vse za zbiranje finančne po-
moči (vloge, prošnje, zbira-
nje sredstev s SMS-sporoči-
li), organizirali smo huma-
nitarni koncert in odprli po-
seben TRR za namen pomo-
či prizadetim družinam pri 
Župnijski karitas Dovje,« 
je aktivnosti povzel Bogdan 
Janša, član skupine Vsi smo 
Dovje. Poleg tega je občina 
zelo hitro uredila bivalne 
prostore – stanovanje v pri-
tličju obnovljene stare šole 
na Dovjem, kamor se je za-
časno vselila druga družina.

V okviru skupine Vsi smo 
Dovje so zbiranje sredstev 
pomoči nadaljevali tudi med 
prvim in drugim valom epi-
demije covida-19, v tem času 
sta oškodovani družini že 

začeli postopke pridobiva-
nja dokumentacije za grad-
njo in obnovo hiš. Gradnjo 
so začeli jeseni, odbor sku-
pine Vsi smo Dovje pa je 
do 27. decembra na računu 
zbral 169.682,46 evra. »Na 
podlagi izdanih gradbenih 
dovoljenj, opravljenih grad-
benih del na poškodovanih 
objektih, izjav nadzornika o 
izvedbi del in izdanih raču-
nih izvajalca smo zastopni-
ki odbora skupine Vsi smo 
Dovje in oba oškodovanca 
28. decembra podpisali Do-
govor o načinu delitve zbra-
nih sredstev. Dogovor, poleg 
vseh opisanih dokumentov 

vsebuje tudi način delitve 
sredstev glede na delež neto 
vrednosti površin posame-
znega objekta; za en stano-
vanjski objekt 123.908,62 
evra, kar znese 73,11 odstot-
ka doniranih sredstev, in za 
drugi objekt 45.573,83 evra, 
kar znese 26,89 odstotka 
doniranih sredstev,« je po-
jasnil Janša in dodal, da so 
denar 30. decembra na pod-
lagi opravljenih del in izda-
nih računov nakazali izvajal-
cu gradbenih del.

S tem je odbor Vsi smo 
Dovje tudi zaključil svojo 
vlogo pri koordinaciji zbi-
ranja in zbiranju pomoči in 

sredstev. »V imenu odbo-
ra se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so na kakršenkoli 
način pomagali pri sanaciji 
nastale škode, finančni po-
moči in vseh drugih vrstah 
pomoči. Dokazali smo, da v 
še tako hudi nesreči znamo 
skupiti skupaj, kar nas je vo-
dilo čez to turbulentno leto. 
Oškodovanim družinam že-
limo uspešno nadaljevanje 
gradnje in čimprejšnjo vse-
litev v domove, do takrat pa 
naj velja slogan, ki nas je vo-
dil na poti pomoči: Ogenj 
je veliko vzel, a tudi dobrot 
vnel,« je sklenil Bogdan Jan-
ša.

Ogenj je veliko vzel, a tudi 
dobroto vnel
Dobro leto dni je od silovitega požara, ki je v celoti uničil dve stanovanjski hiši in gospodarsko poslopje, 
večja škoda je nastala na še enem sosednjem gospodarskem poslopju. Tudi tokrat se je pokazala 
izjemna solidarnost ljudi za pomoč prizadetim družinam v požaru, uspešno je svoje humanitarno delo 
opravila tudi skupina Vsi smo Dovje.

Potekata gradnja in obnova poškodovanih hiš. / Foto: profil Vsi smo Dovje na Facebooku


