
AKTUALNO

Štirje razredi  
v karanteno
Na Osnovni šoli 27. julija Kamnik, 
kjer se učenci šolajo po prilagoje-
nem programu, so morali učenci 
štirih razredov v karanteno, saj se 
je s koronavirusom okužila ena od 
učiteljic. Ravnali so skladno z na-
vodili NIJZ.

3

GORENJSKA

Najemnika bosta  
gradu vdihnila dušo
Zavod za kulturo, turizem in kul-
turno dediščino Grof in Grofica je 
najel grad Dvor v Preddvoru. Naje-
mnika pričakujeta, da bo do junija 
dvorec že nared za razstavo, ki mu 
bo vdihnila dušo in privabljala obi-
skovalce.

7

KMETIJSTVO

Rozmanova čreda  
tretja v državi
Na Rozmanovi kmetiji v Zadragi 
so predlani pri mlečnosti črno-be-
lih krav dosegli povprečje 12.416 
kilogramov in se s tem uvrstili na 
tretje mesto v državi in na drugo 
na Gorenjskem. Lani je bila mleč-
nost črede še višja.

15

ZADNJA

V vrtcih vse več otrok
Delež otrok, vključenih v nujno 
varstvo, ki ga vrtci zaradi epidemi-
oloških razmer izvajajo od konca 
oktobra, je vse večji tudi na Go-
renjskem, je pa to odvisno od ob-
čine in sklepa župana, pojasnjuje 
predsednica Skupnosti vrtcev Slo-
venije Janja Bogataj.

24

VREME

Danes bo sprva delno  
jasno, nato pa zmerno  
do pretežno oblačno.  
Jutri bo pretežno oblačno. 
V četrtek bo oblačno. 

–4/3 °C
jutri: pretežno oblačno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga:   Kranjčanka

Simon Šubic

Kranj – Okrožno sodišče v 
Kranju je v četrtek zaradi 
insolventnosti oklicalo ste-
čaj nad Hotelom Creina, 
družbo za hotelirstvo, go-
stinstvo in turizem. Za ste-
čajnega upravitelja je ime-
novalo Jako Pengova. Ste-
čajni postopek se je začel 
na predlog nekdanje za-
poslene, ki so ji dolžni del 
plač za februar, marec in 
april 2020 v skupni višini 
1615 evrov, izplačilo dav-
kov in prispevkov za ome-
njene plače ter odpravnino 
v višini 1323 evrov, je raz-
vidno iz objave na spletni 
strani Ajpesa. 

Hotel Creina zaradi korone v stečaj
Družba Hotel Creina je lani postala nelikvidna, kar je po razlagi njenega direktorja in lastnika Saše 
Janeza Lajovica posledica epidemije koronavirusa. Prejšnji teden so nad družbo oklicali stečaj.

Ljubljanska družba Hotel Creina, ki se je od leta 2014 ukvarjala s hotelirstvom v Kranju, je 
pristala v stečaju. / Foto: Gorazd Kavčič46. stran

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Največji 
športni dogodek minule-
ga konca tedna v Sloveniji 
je bila 57. izvedba Zlate li-
sice, ki so jo organizator-
ji zaradi pomanjkanja sne-
ga v Mariboru znova prese-
lili na Gorenjsko – v Kranj-
sko Goro. Na vitranški str-
mini sta bila dva veleslalo-
ma, oba pa je dobila Itali-
janka Marta Bassino. 

V nedeljo je za najve-
čji uspeh slovenskih alp-
skih smučark v tej sezoni 

poskrbela Meta Hrovat, 
ki je na progi le streljaj od 
doma ponovila lansko tretje 
mesto. »Letos je po vseh te-
žavah, ki sem jih imela, tre-
tje mesto še toliko lepše, da 
končno vidim, da nismo de-
lali narobe čez poletje, da 
smo na pravi poti. Res sem 
vesela, da sem dobila po-
trditev in samozavest. Da-
nes sem se tako kot včeraj, 
le z nekoliko več samozave-
sti, lotila proge, se odločila 
za popoln napad – in tudi 
če se dogajajo napake, brez 
popuščanja. Težka proga v 

Kranjski Gori slednjega ne 
dopušča,« je bila po nedelj-
skem tretjem mestu zado-
voljna Meta Hrovat. Na pr-
vem veleslalomu v soboto je 
bila deveta.

V kombinaciji Zlate lisi-
ce je za dvojno zmagoval-
ko Marto Bassino srebrno 
lisičko osvojila Francozi-
nja Tessa Worley, bronasto 
pa Švicarka Michelle Gisin. 
Meta Hrovat je bila v sku-
pnem seštevku obeh vele-
slalomov peta, za Slovaki-
njo Petro Vlhovo.

Meta Hrovat tretja na domači strmini
Tekmovanje alpskih smučark Zlata lisica v Kranjski Gori se je končalo tudi z 
veseljem v slovenski reprezentanci. Domačinka Meta Hrovat je na drugem 
veleslalomu ponovila lansko tretje mesto. Uspešen konec tedna slovenskih 
zimskih športnikov je z drugim mestom v Zakopanah zaokrožil smučarski 
skakalec Anže Lanišek.

Meta Hrovat se je v Kranjski Gori veselila novega velikega uspeha. V nedeljo je bila po prvi 
vožnji veleslaloma na četrtem mestu, v drugi pa je napredovala na tretjega. 413. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranjska Gora – 
Sedemdnevno povprečje 
okužb s koronavirusom na 
ravni države je bilo v nedeljo 

1366, kar pomeni, da smo še 
nad prvim kriterijem 1350, 
ki bi omogočil delno spro-
ščanje ukrepov in prehod v 
rdečo fazo.

Pred nami je še nekaj 
zahtevnih tednov
Epidemiološke razmere so se konec tedna 
nekoliko umirile, a še vedno presegamo oba 
kriterija za sproščanje ukrepov. V Osnovnem 
zdravstvu Gorenjske svetujejo čimprejšnjo prijavo 
na cepljenje. 

42. stran
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Spletna aplikacija kviza Joker

Tudi vi radi svoje znanje preizkušate v kvizih? Morda zbirate 
pogum za sodelovanje v kvizu Joker? Zdaj se lahko v njem pre-
izkusite tudi vi! Od doma. Prihaja nova sezona priljubljenega 
kviza Joker. Od 23. januarja dalje bo vsako soboto ob 20. uri 
na prvem programu Televizije Slovenija Joker skrbel za napete, 
drzne in izzivov polne večere. V kvizu boste odslej lahko na 
daljavo sodelovali tudi gledalci – predstavljamo namreč sple-
tno aplikacijo Joker doma, kjer boste gledalci lahko sinhrono 
s tekmovalci odgovarjali na vprašanja, zastavljena v kvizu.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa 
nahrbtnik in termovko. V žrebu boste sodelovali, če boste pra-
vilno odgovorili na vprašanje: Kako se imenuje nova spletna 
aplikacija kviza Joker, s katero lahko v kvizu sodelujete tudi 
gledalci? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 29. 
januarja 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽICA KLANČAR iz Stahovice.

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 5. januarja, prejmeta po en 
emajlirani lonček za kavo ali čaj, ki ju podarja RTV Slovenija, 
Petra Praprotnik iz Kranja in Sonja Peternel iz Poljan. 
Nagrajenkama čestitamo!

Kranj – V petek je skupina 42 poslancev v državni zbor vložila 
predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega 
predsednika vlade Karlom Erjavcem. Dokument so podpisale 
poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslan-
ci DeSUS. Erjavec je sicer napovedal vložitev nezaupnice s 
43 podpisi, vendar je naposled ni podpisal poslanec DesuS 
Branko Simonovič. Nov predsednik vlade je potrjen, če dobi 
najmanj 46 glasov, Erjavec na dodatne glasove računa na taj-
nem glasovanju. V Koaliciji ustavnega loka (KUL), ki želi s 
Karlom Erjavcem sestaviti novo vlado, pravijo, da želijo s tem 
preprečiti kršenje temeljnih pravnih načel, kot so vpletanje v 
pravosodje, preprečevanje svobode medijev, posege v policijo 
in državno tožilstvo, kar očitajo vladi Janeza Janše. Poleg tega je 
po besedah Karla Erjavca Janševa vlada tudi neuspešna v boju z 
epidemijo covida-19, v mednarodnem okolju pa se namesto na 
jedrno Evropo navezuje na države, ki imajo težave z vladavino 
prava. Tajno glasovanje o predlogu konstruktivne nezaupnice 
naj bi ta teden potekalo na izredni seji državnega zbora. 

Nezaupnica z dvainštiridesetimi podpisi

Kranj – Po zakonu o divjadi in lovstvu morajo lovske druži-
ne kot upravljavci lovišč (koncesionarji) plačevati vsako leto 
koncesijsko dajatev, ki je odvisna od prihodkov od prodane 
divjačine in od prihodkov iz lovnega turizma v zadnjih petih 
letih. Polovica dajatve je prihodek državnega proračuna, polo-
vica pa prihodek proračuna občin, v katerih je lovišče. Zakon 
o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epi-
demije znižuje lovskim družinam koncesijsko dajatev za lani 
za polovico, to je za del, ki je prihodek državnega proračuna. 
Podrobnejše pogoje za odobritev znižanja jim bo predpisal 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar šele 
po tem, ko bo za to prejel odločitev Evropske komisije o zdru-
žljivosti sheme državne pomoči z notranjim trgom.  

Znižanje koncesijske dajatve

Hospitaliziranih je bilo v 
nedeljo 1237 covidnih bolni-
kov, od tega 186 v intenziv-
ni negi. Še vedno presegamo 
tudi drugi kriterij za sprošča-
nje ukrepov, 1200 hospitali-
ziranih. Epidemiološke raz-
mere so se konec tedna vsaj 
nekoliko umirile. »V svoji 
oceni epidemiološke situa-
cije bom previdna, vendarle 
pa se kaže umirjanje, za ka-
tero si res želim, da ga bomo 
potrdili tudi s podatki o oku-
ženih in hospitaliziranih v 
naslednjih dneh,« je včeraj 
povedala državna sekretar-
ka na ministrstvu za zdrav-
je Marija Magajne. 

V nedeljo je bilo skupaj 
opravljenih 1769 testiranj s 
PCR- in hitrimi antigenski-
mi testi, potrdili so 293 no-
vih okužb, od tega po deset 
v občinah Kranj in Kamnik. 
V nedeljo je umrlo 26 co-
vidnih bolnikov, skupaj že 
več kot 3200.

Testiranja bodo 
nadaljevali

Proti covidu-19 je po po-
datkih Covid-19 Sledilni-
ka cepljenih več kot 41 ti-
soč oseb. »Še nekaj zahtev-
nih tednov nas čaka, dokler 
se ne bodo začeli kazati učin-
ki precepljenosti. Dotlej mo-
ramo delati vse na tem, da se 
okužbe ne bodo širile,« je 
poudarila Marija Magajne. 
Testiranja z množičnimi an-
tigenskimi testi bodo nada-
ljevali in na ta način omogo-
čili hitro prepoznavanje mo-
rebitnih oseb, ki so nosilci 
virusa, oziroma oseb z bla-
gimi obolenji. 

Drugi odmerek v 
domovih za starejše

Osnovno zdravstvo Go-
renjske (OZG) je na cepil-
na mesta zdravstvenih do-
mov prejšnji teden prejelo 
okrog tisoč odmerkov cepi-
va proti covidu-19, ki so jih v 
veliki meri namenili za sta-
rejše od osemdeset let izven 
domov za starejše. »Iz neka-
terih vial smo uspeli dobiti 
šest odmerkov namesto pet, 
tako da bo število cepljenih 
zagotovo več kot tisoč, mor-
da 1100, 1200. Za ta teden 
smo upali na novih okrog 
tristo odmerkov za prvo cep-
ljenje, žal so nam konec te-
dna sporočili, da tega ne bo, 
dobili bomo le odmerke za 
cepljenje v domovih za sta-
rejše občane za drugi odme-
rek,« je povedal strokovni 
direktor OZG prim. dr. Ale-
ksander Stepanović.

Svetujejo čimprejšnjo 
prijavo na cepljenje

Glede zbiranja intere-
sa državljanov za ceplje-
nje proti covidu-19 na por-
talu e-uprave v OZG ni-
majo nobenih informacij 
in ne vedo, kdo se je prija-
vil in kdaj. »Imamo svoj vr-
stni red glede na prijave pri 
nas in zato vsem, ki bi se 
radi cepili, svetujem čim-
prejšnjo prijavo na spletni 
strani OZG ali posebnih te-
lefonskih številkah. Prija-
vijo se lahko vsi, kdaj bodo 
na vrsti, pa je odvisno od 
tega, kako bo z dobavo cepi-
va. Mi bomo šli po vrstnem 
redu, kot ga je določilo mi-
nistrstvo za zdravje, najprej 
starejši od osemdeset, nato 
od sedemdeset ...« je pojas-
nil dr. Stepanović. Prijave 
na cepljenje sprejemajo s 
spletnim obrazcem https://
cepljenje.ozg.si/, če sple-
tna prijava za vas zares ni 
mogoča, pa pokličite v ZD 
Kranj na 040 807 672 (de-
lavniki med 8. in 13. uro), 
ZD Škofja Loka na 030 488 
960 (delavniki med 9. in 15. 
uro), ZD Tržič na 030 482 
665 (delavniki med 8. in 12. 
uro), ZD Jesenice na 041 
322 453 (ponedeljek, torek 
in sreda med 9. in 12. uro) 
in pa ZD Radovljica na 030 
702 882 (delavniki med 7. 
in 12. uro). Nekateri zdra-
vstveni domovi imajo na-
vedeno tudi, da se pacienti, 
ki imate izbranega zdravni-
ka zasebnika (koncesionar-
ja), na cepljenje prijavite pri 
svojem zdravniku. 

Dejavnost zobozdravstva 
na Gorenjskem

Direktor OZG Jože Ve-
ternik je povedal, da se de-
javnost zobozdravstva izva-
ja brez sprememb, med te-
dnom v zobni ambulanti 
pri izbranem zobozdravni-
ku, ob sobotah, nedeljah in 
praznikih pa v dežurni zob-
ni ambulanti v Kranju, ki de-
luje med 8. in 13. uro za ob-
močje Gorenjske. Kot je še 
poudaril direktor OZG, se 
mora vsak pacient za obisk 
prehodno dogovoriti s svo-
jim izbranim zobozdravni-
kom, če ga nima in ima bole-
čine, pa z zobno ambulanto, 
ki je po razporedu določena, 
da sprejema paciente z bole-
činami na območju, kjer pa-
cient živi. »Če je pacient po-
zitiven na koronavirus ozi-
roma je v karanteni in ima 
bolečine, se poveže s svojim 
zobozdravnikom, ki opravi 
triažo po telefonu in mu sve-
tuje terapijo. Če brez obiska 
zobozdravnika ne more biti, 

se pacienta napoti v posebno 
zobno ambulanto v Ljublja-
no, kar velja med tednom, v 
času dežurne zobne ambu-
lante za ob koncih tedna in 
praznikih pa pacienta s pozi-
tivnim izvidom testiranja na 
covid-19 iz Gorenjske naro-
čijo ob koncu delovnega časa 
v dežurno zobno ambulanto 
v Kranj.«

Obiskal je Dom Viharnik

Državni sekretar na mi-
nistrstvu za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Cveto Uršič je 
v nedeljo obiskal Dom Vi-
harnik Kranjska Gora in 
se seznanil z razmerami v 
domu, ki jih je predstavi-
la tamkajšnja direktorica 
Karmen Romih. Poveda-
la je, da so se v domu sre-
čali s prvimi okužbami ko-
nec oktobra, vrhunec s šte-
vilom okužb so dosegli sre-
di novembra, od sredine de-
cembra pa praktično nima-
jo več okuženih. Pri zajezi-
tvi okužb pa ne bi bili tako 
uspešni brez prizadevanj 
vseh sodelavcev ter podpo-
re lastnika doma in pristoj-
nih ministrstev, je pouda-
rila Romihova. Ministrstvo 
za zdravje jim je pomagalo 
z namestitvami prvih oku-
ženih v Topolšici, skupaj 
še z ministrstvom za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter koor-
dinatorji so v domu uspeš-
no vzpostavili sive in rdeče 
cone, se izobraževali ... Mi-
nistrstvo za delo jim je omo-
gočilo zaposlitev dodatnega 
kadra na področju socialne 
oskrbe in kritje izpada pra-
znih postelj. Takoj ko je bilo 
možno, so začeli tudi cepi-
ti. Obiske imajo zdaj spro-
ščene, vendar pod nekim 

nadzorom. Sprejemajo tudi 
že nove stanovalce. 

Državni sekretar Cveto 
Uršič je potrdil, da se Dom 
Viharnik uspešno spopada z 
okužbami. »Dom je novejši, 
ima nekaj manj kot 140 sta-
novalcev in praktično vsi sta-
novalci, ki niso preboleli co-
vida-19, so se cepili.« Ta te-
den cepijo že z drugim od-
merkom cepiva. Cveto Ur-
šič se je stanovalcem iskre-
no zahvalil, ker so se odloči-
li za cepljenje in s tem zaš-
čitili sebe in druge. »Iskre-
na zahvala gre tudi direkto-
rici in zaposlenim. Skoraj 
šest desetin vseh zaposlenih 
je že cepljenih ali pa so bo-
lezen preboleli. Imate dob-
re prostore, mlad, strokovno 
usposobljen kader, mogoče 
se zato nekoliko lažje spopri-
jemate z okužbami, vendar 
bi bilo lahko brez prizade-
vanj vodstva, brez dobre or-
ganizacije dela število okužb 
večje. Hvala, da že spodbuja-
te nove vselitve, kajti potrebe 
po nastanitvah v domovih so 
velike.«

Jelko Kacin imenovan za 
državnega sekretarja

Vlada je dosedanjega vla-
dnega govorca Jelka Kaci-
na imenovala za državnega 
sekretarja v Kabinetu pred-
sednika vlade. Kot državni 
sekretar bo usklajeval logi-
stični del akcije množične-
ga cepljenja zoper covid-19 
v organizaciji Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje ter 
skrbel za pravočasno izme-
njavo informacij v povezavi 
s cepljenjem med pristojni-
mi institucijami Vlade Re-
publike Slovenije ter institu-
cijami Evropske unije. Nova 
začasna vladna govorka je 
Maja Bratuša.

Pred nami je še nekaj 
zahtevnih tednov

Državni sekretar Cveto Uršič je v nedeljo obiskal Dom 
Viharnik v Kranjski Gori. Na sliki z direktorico doma 
Karmen Romih. / Foto: Maruška Pleničar
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Včasih je bil to bolj 
moto za dostop do 
spletne banke. »Z 

enim klikom« so se glasile in 
se še bančne marketinške ak-
cije. V današnjih dneh radi 
dodajo še: »Urejeno vse v eni 
minuti.« Smo se pač znašli v 
času in prostoru, ko splet po-
staja dnevna rutina, pame-
tni telefon pa naš najboljši 
prijatelj. 

Januarja, pred letom dni, 
nihče ni razmišljal o tem, da bi 
lahko za vogalom na človeštvo 
prežala pandemija. In je. 

Najprej smo mislili, da bo 
vse v 14 dneh že nazaj v sta-
rih, ustaljenih tirnicah, a 
nam je po mesecu, dveh, sploh 
pa lansko jesen dokončno pos-
talo jasno, da ne bo tako. 

Med prvimi se je ustavila 
industrija dogodkov in zago-
tovo bo tudi med zadnjimi, 
ki bo ponovno zagnala svoje 
motorje. Nekaj svetlih trenut-
kov je v lanskem letu sicer bilo 
tudi v tem segmentu, ko so bile 
izvedbe določenih zadev delno 
dovoljene, a so se redki opogu-
mili in napovedano z vsemi 
omejitvami, spoštovanji pravil 
in ukrepov NIJZ izpeljali. Se-
veda v zelo okrnjenem obsegu, 
z veliko manj nastopajočimi 
in posledično precej manjšim 
obiskom. Da so ljudje lačni 
druženja, se je izkazalo tudi 
na prvem lanskem »drive-in« 
dogodku.

In potem je prišla jesen 
2020 (ki traja še danes). Gle-
dališča ostajajo nema, kinod-
vorane zaprte, koncertni odri 

samevajo, stene galerij so ta 
trenutek ovite v tišino. 

Stvari so se spremenile. Živ-
ljenje samo se je spremenilo. 
Prilagodilo.

Kultura, predavanja, potopi-
si, degustacije, delavnice, gle-
dališče, stand up, koncerti so se 
preselili na splet. Magnifico je 
lani za božič ostal zvest tradi-
ciji in pripravil koncert v živo, a 
na spletu. Gledalcev ni zmoti-
lo, da koncert ni bil brezplačen. 
Po Facebooku so med samim 
koncertom zakrožile številne 
fotografije, kratki videi, kako 
uživajo, celo prepevajo. Aktiv-
no so se vključili v komentiranje 
dogajanja v živo s pomočjo ra-
čunalnika, tablice ali telefona. 
To vsaj malo nahrani občutek, 
da si del koncerta, čeprav nisi 
pod odrom ali v dvorani med 
dvatisočglavo množico.

Stolp Škrlovec v Kranju je 
decembra na podoben način v 
domove pripeljal nastop zased-
be Pliš, ljubljanski hram kul-
ture pa bo danes zvečer gostil 
koncert znanih Dan D. Pose-
ben bo, pravijo – in seveda vir-
tualen, na družbenih omrežjih 
Cankarjevega doma. So se pa 
odločili, da bo brezplačen. 

Po svoje je fino, da imamo 
sedaj vse na dosegu enega kli-
ka, saj tako resnično ostajamo 
doma. Ampak če dopoldanske-
mu delu in šoli od doma doda-
mo še spletni obisk trgovine, 
spletno popoldansko delavnico 
ali predstavitev, ki bi se sicer 
odvila v živo, se lahko zvečer 
»ujamemo«, da smo dan prav-
zaprav preživeli v pižami ...

S klikom na koncert

KOMENTAR
Alenka Brun

Jasna Paladin

Kamnik – Pouka so se v za-
četku januarja razveselili 
tudi učenci Osnovne šole 27. 
julij Kamnik, ki se šolajo po 
prilagojenem programu. Da 
bi bil začetek pouka kar naj-
bolj varen za vse, so dan pred 
tem za učitelje in učence or-
ganizirali prostovoljno testi-
ranje s hitrimi antigenski-
mi testi. Za testiranje svojih 
otrok se je odločilo dvanajst 
staršev. V šolske klopi so se 
vrnili vsi učenci z izjemo 
treh, ki so bili v času prazni-
kov v tujini in jim je bila od-
rejena karantena, en učenec 
posebnega programa vzgoje 
in izobraževanja pa po navo-
dilu zdravnika iz preventiv-
nih razlogov v januarju osta-
ja doma.

Ravnali so skladno z 
navodili NIJZ

Pouk je prva dva tedna po-
tekal brez težav. Učenci so 
se dela lotili z veliko vnemo, 
brez želje po odmoru, in na-
predek je bilo moč ugotoviti 
že po petih dneh, ugotavlja-
jo na šoli, kjer pa se jim je sis-
tem poučevanja minuli teden 
obrnil na glavo. »Predmetna 
učiteljica nam je sporočila, 
da je zbolela, in je bila na te-
stiranju pozitivna. V skladu z 

navodili NIJZ, kako ravnati 
ob potrjenem primeru okuž-
be s SARS-Cov-2 v zavodu, 
smo izvedli vseh pet korakov. 
Učiteljica je pri poučevanju 
spoštovala vse previdnostne 
ukrepe, a je eden od kriteri-
jev za opredelitev visoko ri-
zičnega tesnega stika tudi bi-
vanje z oddelkom v zaprtem 

prostoru več kot 15 minut, kar 
je za posledico imelo, da smo 
morali štiri oddelke prilago-
jenega izobraževalnega pro-
grama z nižjim izobrazbe-
nim standardom (NIS) pos-
lati v 10-dnevno karanteno,« 
nam je pojasnila ravnatelji-
ca šole Jasna Lampe in do-
dala, da so iz previdnostnih 

razlogov za vse delavce, ki 
so bili v kakršnem koli sti-
ku z omenjeno, odredili te-
stiranje, ki je bilo opravljeno 
v sodelovanju z Zdravstve-
nim domom dr. Julija Polca 
Kamnik. Vsi delavci so dobi-
li negativen izvid. Testiranje 
so predlagali tudi vsem star-
šem učencev, ki so bili posla-
ni v v karanteno.

V šoli se bodo do 21. janu-
arja tako šolali le najmlajši, 
učenci prvega in drugega ra-
zreda ter učenci posebne-
ga programa vzgoje in izo-
braževanja, vsi ostali pa se v 
šolo spet vrnejo v petek, 22. 
januarja.

Štirje razredi v karanteno
Na Osnovni šoli 27. julija Kamnik so morali učenci štirih razredov v karanteno, saj se je s 
koronavirusom okužila ena od učiteljic.

V Osnovni šoli 27. julija Kamnik se bodo do prihodnjega petka šolali le najmlajši učenci.

Ana Šubic

Kranj – Ukrepi za zajezitev 
koronavirusa močno vpliva-
jo tudi na izvedbo poročnih 
obredov. Spomladi šest te-
dnov niso bili dovoljeni, za 
tem pa so bili nekaj časa mo-
žni zgolj ob prisotnosti naj-
več šestih oseb. Po postop-
nem sproščanju ukrepov so 
se ti jeseni po vnovični raz-
glasitvi epidemije začeli za-
ostrovati, poroke so bile zno-
va začasno prepovedane, tre-
nutno pa so dovoljene s tre-
mi navzočimi (par in mati-
čar) oz. največ štirimi, če je 
potrebna še prisotnost tol-
mača. Kako so se stroge 
omejitve odrazile na številu 
porok in kako kaže za letos?

V Upravni enoti (UE) 
Kranj so lani imeli 237 po-
rok oz. četrtino manj kot 
predlani, kot jih je bilo 312, 
leta 2018 pa jih je bilo še 56 
več. V. d. načelnika Rena-
ta Kozan ocenjuje, da je bilo 

odpovedanih oz. prestavlje-
nih približno devetdeset po-
ročnih obredov. Pretežni del 
oz. 169 zakonskih oz. par-
tnerskih zvez so sklenili od 
junija do septembra. Lani 
so v uradnih prostorih po-
ročili 157 parov, izven njih 
pa osemdeset oz. dobro tre-
tjino, medtem ko je predla-
ni delež takšnih porok zna-
šal 44 odstotkov. Po mne-
nju Kozanove je to posledi-
ca omejitev obredov z večjim 
številom prisotnih, zato 
so pari koristili možnost 
brezplačne sklenitve zakon-
ske zveze v uradnem prosto-
ru. Povečalo se je predvsem 
število obredov, izvedenih 
med tednom na sedežu UE. 
Za letos imajo za zdaj 72 pri-
jav porok, kar je podobno kot 
v preteklih letih. 

Na območju UE Radovlji-
ca so izvedli 176 porok oz. tre-
tjino manj kot v prehodnih 
dveh letih, ob tem pa so ime-
li devetdeset odpovedanih in 

28 prestavljenih. Devetnajst 
obredov so izvedli ob priso-
tnosti od treh do šestih oseb. 
Delež obredov zunaj ura-
dnega prostora se je zmanj-
šal na četrtino, medtem ko 
se je v letih pred tem gibal 
okoli tretjine. Letos imajo 
za zdaj od trideset do štiri-
deset prijav poroke in rezer-
vacij termina, medtem ko so 
jih lani v tem času imeli od 
petdeset do šestdeset. Veli-
ko parov je prijavo sklenitve 
zakonske zveze podalo v ja-
nuarju, letos pa verjetno ča-
kajo na izboljšanje epidemi-
ološke situacije in sprosti-
tev ukrepov, meni načelnica 
Maja Antonič.

V škofjeloški UE se je lani 
poročilo 159 parov, kar je 
celo devet več kot predlani 
in le en manj kot leta 2018, 
poleg tega pa so zabeležili 
še dvajset odpovedanih po-
rok. »V marcu in aprilu nis-
mo imeli nobene, v novem-
bru in decembru pa smo 

izvedli šest sklenitev zakon-
skih zvez na matičnem ura-
du zgolj v prisotnosti že-
nina, neveste in matičar-
ke,« je povedal načelnik Bo-
jan Miklavčič. Letos zazna-
vajo občutno manjše pov-
praševanje po porokah kot 
prejšnja leta; za zdaj imajo 
dvajset rezervacij.

Na območju UE Jeseni-
ce je bilo lani 74 porok oz. 
štiri več kot predlani in šest 
manj kot leta 2018. »Presta-
vljene so bile tri sklenitve za-
konske zveze, šest je bilo od-
povedanih,« je pojasnila na-
čelnica Alenka Burnik. Sla-
ba tretjina oz. 23 parov se je 
poročila pred matičarjem, 
pooblaščencem in pričami, 
trije pa tudi brez prič. Delež 
porok na prostem je upadel, 
povečalo pa se je sklepanje 
zakonskih zvez v uradnem 
prostoru v Upravnem cen-
tru Jesenice. Predvidevajo, 
da bo letošnje število porok 
podobno lanskemu.

Veliko porok je bilo odpovedanih
V upravnih enotah Radovljica in Kranj so imeli lani precejšen upad porok, v škofjeloški in jeseniški pa 
so jih izvedli celo nekaj več kot predlani. 

Pouk je prva dva tedna potekal brez težav. Učenci so 
se dela lotili z veliko vnemo, brez želje po odmoru, 
in napredek je bilo moč ugotoviti že po petih dneh, 
ugotavljajo na šoli, kjer pa se jim je sistem poučevanja 
minuli teden obrnil na glavo. V karanteno so morali 
učenci štirih razredov.
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Urša Peternel

Jesenice – Terenske raziska-
ve geologov so pred leti po-
kazale, da Koroški Beli za-
radi masnih premikov nad 
vasjo grozijo plazovi. Ak-
tivnih je več kot dvajset ze-
meljskih plazov in podorov, 
najbolj resno grožnjo nase-
lju pa predstavljata plazo-
va Urbas in Čikla. Oba bi ob 
sprožitvi pomenila veliko 
nevarnost za Koroško Belo, 
so pokazale raziskave. Opo-
zorila geologov in zaskrblje-
nost krajanov, ki so se zdru-
žili v civilni iniciativi, sta 
tako država kot Občina Jese-
nice vzeli resno in doslej iz-
vedli več ukrepov za zagoto-
vitev večje varnosti. 

Tako so se najprej lotili 
sanacije zaraščene struge 
potoka Bela v vasi, uredili 
pa so tudi zaplavne pregra-
de nad vasjo, ki so name-
njene zadrževanju materia-
la, ki ga hudournik prinese 
iz zalednih grap. 

Poleg tega so predlani na 
plazova Urbas in Čikla na-
mestili sistem opazovanja s 
kamerami in tipali, ki zazna-
vajo premike plazov in meri-
jo odpiranje razpok. Meritve 
senzorjev se nenehno pre-
našajo na strežnik, sprem-
ljajo jih lahko tudi na Civil-

ni zaščiti Občine Jesenice in 
na GARS Jesenice.

"Meritve na plazu Urbas 
so pokazale, da je trend po-
časnega lezenja nekaj mili-
metrov na mesec. Večji pre-
miki so bili zaznani v novem-
bru 2019, ki velja za padavin-
sko najbolj izdatnega, v tem 
času je hitrost premikov pre-
segla 15 milimetrov na me-
sec. Meritve na plazu Čikla so 

pokazale konstantno premi-
kanje bloka ne glede na pada-
vine. V času izvajanja moni-
toringa pa ni bilo ekstremnih 
padavinskih dogodkov, ob ka-
terih bi lahko prišlo do bistve-
no večjih premikov, zato je 
zelo pomembno tudi nadalj-
nje neprekinjeno vzdrževa-

nje monitoringa in spremlja-
nje ter strokovna interpretaci-
ja podatkov," so ob tem pojas-
nili na Občini Jesenice. 

Poleg tega so na plaz Ur-
bas v okviru evropskega pro-
jekta GIMS namestili inova-
tivne, prototipne naprave, ki 
s pomočjo posebne antene 
omogočajo spremljanje po-
vršinskih premikov v real-
nem času. Rezultati meritev 

so pokazali, da se je v deve-
tih mesecih v spodnjem delu 
plaz premaknil za 31 centi-
metrov, ostale enote pa so 
pokazale površinske premi-
ke od štiri do pet centime-
trov v devetih mesecih.

Pri tem pa je zelo po-
membno, da bodo o nevar-
nosti plazu pravočasno ob-
veščeni krajani. Tako so lani 
v občini Jesenice popolno-
ma prenovili sistem alarmi-
ranja, ki ga upravlja Regijski 
center za obveščanje 112. Po-
leg sistema javnega alarmi-
ranja načrtujejo tudi posta-
vitev mobilnega sistema jav-
nega alarmiranja, ki se bo 
sprožil, če bo prišlo do pre-
mika plazu.

Kot so zagotovili na Ob-
čini Jesenice, bodo tudi le-
tos v sodelovanju s strokov-
njaki in pristojnimi služba-
mi nadaljevali aktivnosti, da 
bi zmanjšali ogroženost pre-
bivalcev Koroške Bele pred 
morebitnimi posledicami 
sprožitve zemeljskih plazov.

Ob plazu se bo sprožil alarm
Na Koroški Beli so doslej izvedli več ukrepov za zagotovitev večje varnosti pred pobočnimi masnimi 
premiki. Tako prek senzorjev spremljajo premike plazov, naslednji korak pa bo vzpostavitev sistema 
javnega alarmiranja.

Jeseniška Civilna zaščita je pripravila osnutek 
načrta evakuacije in določitev evakuacijskih mest za 
Koroško Belo. Pripravili so tudi osnutek zloženke s 
predlaganimi zbirnimi mesti v primeru sprožitve 
plazu, ki jo bodo letos predstavili krajanom.

Marjana Ahačič

Brezje – Priljubljena brez-
janska Pot miru, ki vodi od 
izhodišča pri baziliki Marije 
Pomagaj čez brezjansko po-
lje, se na robu spusti do po-
toka Peračica, ob katerem 
nato vodi do slikovitih Pera-
ških slapov in nato po goz-
dni cesti proti Črnivcu, je od 
začetka leta zaprta. Del poti 
je namreč odnesel zemeljski 
plaz, ki se je najprej med 
močnim decembrskim de-
ževjem nato pa še ob nedav-
nem potresu utrgal z roba 
brezjanskega polja.

»Pot smo v izhodišču takoj 
zaprli, saj je del popolnoma 

neprehoden pa tudi približe-
vanje območju plazu je ne-
varno,« je pojasnil Brani-
slav Šmitek, predsednik Tu-
rističnega društva Brezje, ki 
pot upravlja in jo tudi redno 
vzdržuje.

Kot še pravi Šmitek, so 
globoke razpoke v tleh, ki 
so posledica plazenja tal, in 
podrta drevesa vidni vse do 
dna doline, do potoka Pera-
čica. Kakšna je dejanska ško-
da in kako se bodo lotili sa-
nacije, pa bodo ugotavljali, 
ko se bodo razmere umirile.

Čeprav je šestkilometrska 
krožna pot v začetnem delu 
močno poškodovana in za-
radi nevarnih razmer zapr-
ta, pa si pohodniki z druge 
smeri še vedno lahko ogleda-
jo v teh dneh posebej slikovi-
to dolino Peračice, vključno 
z znamenitimi Peraškimi 
slapovi. Poti so zasnežene 
in ponekod poledenele, zato 
je nujna primerna obutev, a 
je napor sprehajalca popla-
čan z odkritjem čarobne in 
mirne zimske idile čisto bli-
zu urbanega sveta.

Plaz odnesel del Poti miru
Priljubljena sprehajalna pot je zaradi zemeljskega plazu, ki se je utrgal z roba brezjanskega polja, na 
poškodovanem odseku zaprta. Sprehod z druge strani in dostop do zaledenelih Peraških slapov sta še 
vedno mogoča.

Predsednik Turističnega društva Brezje Branislav Šmitek na robu brezjanskega polja kaže, 
kako globoko je plaz odnesel zemljo, skalovje in drevje.

Pohodnike so z opozorilom na izhodišču seznanili, da je pot 
v delu, ki ga je poškodoval plaz, neprehodna in zato zaprta.

Marjana Ahačič

Bohinj, Škofja Loka – Inštitut 
za politike prostora je v okvi-
ru razpisa Mesta mestom 
izbral 15 dobrih praks traj-
nostnega urbanega razvoja, 
med njimi tudi dva gorenj-
ska: bohinjski projekt Za 
cvetoči Bohinj in Sožitje na 
grajskem vrtu, projekt Obči-
ne Škofja Loka.

Kot pojasnjujejo na in-
štitutu, so iskali dobre pra-
kse, ki naslavljajo komple-
ksne izzive z uporabo celo-
vitih in vključujočih pris-
topov. Prakse, ki dobro de-
lujejo in zagotavljajo žele-
ne rezultate ter lahko služi-
jo kot navdih ali model, ki ga 
je mogoče prenesti v druga 
okolja. Prejeli so 29 prijav in 
med njimi izbrali 15 projek-
tov, ki najbolj ustrezajo kri-
terijem in upoštevajo načela 
celostnega trajnostnega ur-
banega razvoja. 

Pri projektu Za cvetoči 
Bohinj gre za celovit pri-
stop k umirjanju prome-
ta turistične destinaci-
je s skrbjo za varovanje in 
ohranjanje narave v najbolj 

občutljivih in obleganih 
predelih Bohinja.

V utemeljitvi izbora pro-
jekta Za cvetoči Bohinj so za-
pisali: »Praksa akutne pro-
bleme s prometom, ki izha-
jajo iz turizma, rešuje z na-
ložbami v alternativno po-
nudbo in s celovitim progra-
mom. Negativni vpliv turiz-
ma tako na lokalno prebival-
stvo kot na okolje se zmanj-

šuje, obenem pa ponuja re-
šitve, ki pritegnejo ozavešče-
ne obiskovalce.«

Škofja Loka pa je s pro-
jektom Sožitje na grajskem 
vrtu želela oživiti, odpreti 
grajski vrt in v njem graditi 
živo, odprto, vključujočo in 
solidarno skupnost. Opu-
ščeno površino na Loškem 
gradu so tako preuredili z 
vključevanjem oseb z mot-
njami v duševnem razvoju, 
ki za te vrtove skrbijo in iz-
delujejo izdelke iz vzgoje-
nih dišavnic.

Izbrana mesta z bodo pre-
jela priznanje razpisa Mes-
ta mestom, dobra praksa za 
trajnostni urbani razvoj, ki 
vključuje objavo v katalogu 
Mesta mestom #3.

Novi priznanji za 
trajnostni razvoj
Projekta Za cvetoči Bohinj in Sožitje v grajskem 
vrtu sta kot prejemnika priznanja v okviru razpisa 
Mesta mestom uvrščena med petnajst dobrih 
praks trajnostnega urbanega razvoja.

Bohinju še eno priznanje za umirjanje prometa
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Marjana Ahačič

Radovljica – V lanskem letu 
so zaradi razmer, poveza-
nih z epidemijo, na Obči-
ni Radovljica pripravili le 
tri sprejeme za starše z no-
vorojenčki, pojasnjujejo na 
občinski upravi. »Za spre-
jema v juniju in septembru 
smo oblikovali manjše sku-
pine staršev in njihovih no-
vorojenčkov, v decembru pa 
zaradi razglašene epidemi-
je in ukrepov za prepreče-
vanje širjenja koronavirus-
ne bolezni sprejema nismo 
mogli izpeljati. Knjižno da-
rilo z vrednostnim bonom 

in slovensko zastavo so star-
ši novorojenčkov lahko prev-
zeli v sprejemni pisarni ob-
činske uprave,« je povedala 
Mojca Ahčin.

Starši v Radovljici prejme-
jo bon v vrednosti 130 evrov 
za prvega otroka, 150 za dru-
gega otroka ter dvesto evrov 
za tretjega in vsakega nadalj-
njega otroka. Bon lahko iz-
koristijo v specializiranih 
otroških trgovinah, ki imajo 
z občino sklenjeno pogodbo 
za unovčenje.

Vloga za uveljavitev po-
moči za novorojene otro-
ke je dostopna na spletni 
strani Občine Radovljica. 

Vlagatelji najprej prejmejo 
odločbo, nato pa vabilo na 
sprejem k županu oziroma 
vabilo k prevzemu darila v 
sprejemni pisarni.

V lanskem letu so na obči-
ni prejeli 147 novih vlog za 
uveljavitev pomoči za novo-
rojene otroke in podelil sku-
paj 152 pomoči ob rojstvu ot-
roka – 35 za otroke, rojene v 
letu 2019, ter 117 za otroke, 
rojene v letu 2020. V občini 
Radovljica se je sicer v letu 
2019 rodilo 150 otrok, kar je 
22 otrok manj kot v letu 2018 
in šest več kot v letu poprej. 
Podatki za lansko leto še 
niso znani.

Darila so, sprejema pa ni
Občina Radovljica še vedno pripravi darila ob rojstvu otroka, so pa za zdaj 
odpovedani vsi sprejemi, na katere sicer starše z novorojenčki tradicionalno 
vabi župan.

Urša Peternel

Žirovnica – Tradicionalni 
pohod po Poti kulturne de-
diščine Žirovnica, ki ga ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku pripravljajo v rojstnih 
krajih Franceta Prešerna, 
se bo letos odvijal virtual-
no. Na pohod po eni najsta-
rejših slovenskih tematskih 
poti se tako ljubitelji kultu-
re 8. februarja ne bodo po-
dali peš, temveč kar iz udob-
ja domačega naslonjača. Or-
ganizatorji, med njimi Za-
vod za turizem in kulturo Ži-
rovnica in Občina Žirovnica, 
pripravljajo zanimiv virtual-
ni sprehod na spletni strani 
visitzirovnica.si in Youtube 
kanalu. 

Po poti bo obiskovalce vo-
dil France Prešeren v podo-
bi animiranega lika, vzdolž 
poti pa jih bo presenetila 
lepa slovenska pesem, so-
delovali bodo Aleksander 

Mežek, Boštjan Gorenc - Pi-
žama in Rok Terkaj - Trkaj, 
učenci OŠ Žirovnica in žu-
pan Leopold Pogačar. 

Slednji je v imenu Obči-
ne Žirovnica tudi predla-
gal, naj bo rdeča nit in iz-
postavljena tema ob letoš-
njem kulturnem prazniku 
kultura dialoga. 

»Trenutno stanje in vse, 
kar je povezano z obvlado-
vanjem epidemije, se zažira 
v vse pore našega življenja. 
Tako nam jo je virus zago-
del tudi pri obeležitvi sloven-
skega kulturnega praznika, 
8. februarja. Naj zaradi tega 
slovesnost ob praznovanju 
kulturnega praznika, ki ga 
kot edini narod na svetu obe-
ležujemo v obliki državnega 

praznika, ne izgubi pome-
na. Nasprotno, mislim, da 
je ta čas odlična priložnost, 
da opozorimo na stanje naše 
kulture v luči novega korona-
virusa v smislu zagotavljanja 
pogojev za delo vsem kultur-
nim delavcem in ustanovam. 
Ne nazadnje naj bo pridevnik 
kulturni na ta dan tudi opo-

mnik na kulturo dialoga na 
vseh nivojih življenja in odlo-
čanja. Ta namreč v času epi-
demije zelo pada. Predvsem 
se znižuje nivo komunika-
cije v političnem dialogu, pa 
tudi na družabnih portalih, 
kjer ljudje v imenu pravic ali 
poti za doseganje svojih inte-
resov vedno bolj uporabljajo 
sovražne in žaljive besede,« 
je pobudo pojasnil župan.

Virtualni pohod po Poti 
kulturne dediščine
Tradicionalni pohod ob osmem februarju v žirovniški občini se bo letos 
odvijal virtualno, po Poti kulturne dediščine bo pohodnike vodil France 
Prešeren. Rdeča nit praznika bo kultura dialoga.

Urša Peternel

Koroška Bela – Tudi v leto-
šnjem šolskem letu so na 
Osnovni šoli Koroška Bela 
pripravili zdaj že tradicio-
nalni natečaj za mlade fo-
tografe Pokrajina 2020. 
A kot je poudaril ravnatelj 
šole Rok Pekolj, so bili po-
goji drugačni kot prejšnja 
leta, in sicer tako za avtorje 
kot za organizatorje. Mla-
di fotografi so bili prisilje-
ni iskati motive v domačih 
krajih, sodelovanje med 
mentorji in učenci je pote-
kalo na daljavo, mladi foto-
grafi pa so se morali naučiti 
tudi dela z različnimi apli-
kacijami za obdelavo foto-
grafij. A sodelujoči so se 

razmeram uspeli prilago-
diti in na natečaj je prispelo 
več fotografij kot prejšnja 
leta, po Pekoljevih besedah 
mnoge jemljejo dih in bo-
žajo dušo.

»Večje število prejetih fo-
tografij v primerjavi z nate-
čaji v preteklih letih nas vodi 
v prepričanje, da je natečaj 
Pokrajina 2020 uspel, ne 
glede na spremenjene oko-
liščine,« je poudaril. 

Fotografije je ocenila ži-
rija, ki so jo sestavljali Jani 
Novak, Marko Burnik in 

Barbara Toman. V katego-
riji do 16 let je prvo nagra-
do prejel Rene Kračun z OŠ 
Hudinja za fotografijo Valo-
vi, drugo nagrado Taj Kos-
mač z OŠ Dutovlje za foto-
grafijo No bike, tretjo nagra-
do pa domačinka Zala Jen-
kole z OŠ Koroška Bela za 
fotografijo Stol. 

V kategoriji od 16 do 19 let 
pa je žirija prvo nagrado po-
delila Eli Zdešar z Višje šole 
za fotografijo Sežana za fo-
tografijo Varuhi pomoršča-
kov. Drugo nagrado je pre-
jel Alen Milavec z Ekonom-
ske fakultete Ljubljana za 
Zimsko jutro, tretjo pa Anja 
Kosman iz FKVK Mavrica 
Radomlje za fotografijo z 
naslovom Večer.

Natečaj Pokrajina za 
mlade fotografe
Bienalni natečaj za mlade fotografe Pokrajina 2020 je potekal drugače kot 
prejšnja leta, razstava je tako samo digitalna. Prvi nagradi sta prejela Rene 
Kračun in Ela Zdešar.

V kategoriji do 16 let je prvo nagrado prejel Rene Kračun z OŠ Hudinja za fotografijo Valovi.

Zaradi razmer je letošnja 
bienalna razstava samo 
digitalna. 

Virtualni pohod se bo 8. februarja začel ob 8. uri, 
popestrili ga bodo tudi Aleksander Mežek, Boštjan 
Gorenc - Pižama in Rok Terkaj - Trkaj.
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ABRG
Samo nekaj kilometrov od Korenskega sedla zaposlimo

ELEKTRIČARJE m/ž
(ELEKTRIKER)

za vzdrževalna dela. Pogoj je ustrezna kvalifikacija, 
zaključena poklicna oz. srednja izobrazba, večletne 

delovne izkušnje in dobro znanje nemščine.
Bruto plača po kolektivni pogodbi najmanj 14,57 EUR na uro 

(najmanj 2.432,56 EUR na mesec), v primeru boljše kvalifikacije in 
ustreznih delovnih izkušenj plačamo tudi več.  14 plač letno. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
ABRG Abfall Behandlung & Recycling GmbH

Industriestraße 17, A-9601 Podklošter/Arnoldstein
oz. po e-pošti na: office@abrg.at

Varstvo okolja je naša prihodnost!

Za dela na gradbiščih v Avstriji, Sloveniji
in na Hrvaškem takoj zaposlimo: 

. TESARJA m/ž  
   (Zimmerer/in)
. UPRAVLJAVCA BAGRA m/ž  
   (Baggerfahrer/in)
. ŠOFERJA TOVORNIH VOZIL Z
   ŽERJAVOM m/ž
   (LKW-Fahrer/in mit Kran Praxis)

Plača po kolektivni pogodbi oziroma po dogovoru.
Prosimo, javite se nam na:

office@rm-wohnen.at  ali  0043 463 890 693

www.rm-wohnen.at
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Kot piše v sklepu o začet-
ku stečajnega postopka, je 
imela družba Hotel Crei-
na konec leta 2019 skupno 
741.412 evrov kratkoročnih 
obveznosti in na drugi stra-
ni 236.694 evrov sredstev, 
od tega 163.455 evrov krat-
koročnih poslovnih terjatev. 
Iz letnih računovodskih iz-
kazov tudi izhaja, da so po-
slovno leto 2019 končali s 
131.361 evrov čiste izgube, 
izkazovali pa so bilančno iz-
gubo v višini 512.605 evrov. 

V Hotelu Creina oziroma 
direktor Saša Janez Lajovic, 
ki je po podatkih Erarja tudi 
stoodstotni lastnik družbe, 
predlogu za uvedbo stečaj-
nega postopka ni nasproto-
val. Kot je razložil sodišču, 
je poslovanje družbe vse od 
leta 2014 raslo, kazalci us-
peha so izkazovali pozitiven 
trend. Družba je v začetku 
poslovanja prikazovala iz-
gubo, kar Lajovic pripisuje 
zaganjanju hotelske dejav-
nosti, ki zahteva ogromne 
fiksne in variabilne stroške. 
»Če je bilo v letih 2016 in 
2017 še mogoče zaznati ve-
čanje izgube, je bila ta v letu 
2018 že bistveno manjša, 

prognoza pa je bila, da bo 
družba v letu 2019 poslova-
la z dobičkom. Vse do poja-
va koronavirusa je dolžnica 
poravnavala vse davčne ob-
veznosti in obveznosti iz na-
slova plač ter prispevkov de-
lavcev,« je razložil. 

Po Lajovičevi razlagi je 
družba Hotel Creina posta-
la nelikvidna šele leta 2020, 
kar je bilo neposredno pove-
zano z izbruhom koronavi-
rusa. »Situacija se je spre-
menila ob koncu leta 2019, 
drastično pa v letu 2020, ko 
je bil dolžnik soočen s hudo 
krizo hotelske dejavnosti, ki 
je bila sprva pogojena s splo-
šnim preplahom prebival-
stva po svetu, temu pa so sle-
dili ukrepi, ki so še dodatno 
onemogočali poslovanje. Z 
marcem 2020 je bilo izvaja-
nje dejavnosti dolžnika pre-
povedano, negativni učinki 
pa so nastopili že prej, prak-
tično že v decembru 2019 
in prvih dveh mesecih leta 
2020,« je pojasnil.

Družba Hotel Creina s se-
dežem v Ljubljani je sicer za-
čela poslovati leta 2014 kot 
pravni naslednik podjetja 
Creina HTP, ki je bilo v las-
ti G skupine in je prav tako 
končalo v stečaju.

Hotel Creina zaradi 
korone v stečaj
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Center za trajno-
stni razvoj podeželja (CTRP) 
Kranj je pripravil arhitektur-
no izobraževalno delavni-
co v okviru projekta LAS Ar-
hitektura gorenjskih vasi, 
ki ga sofinancira tudi EU. 
Tokrat je bila tema Pomen 
in možnosti ohranjanja ar-
hitekturne podobe naselja 
Šenčur, o čemer je na sple-
tnem omrežju Zoom z ude-
leženci govoril arhitekt in 
urbanist Janko Rožič. Kot je 
v uvodu pojasnil Uroš Bran-
kovič s CTRP Kranj, se bo tri-
letni projekt letos iztekel, v 
njem pa poteka več investi-
cijskih aktivnosti za orha-
njanje arhitekturne dediš-
čine na Gorenjskem (dober 
primer je obnova Vogvarje-
ve hiše v Dupljah) in tudi iz-
obraževalne in promocijske 
aktivnosti. Poleg arhitektur-
ne delavnice v Šenčurju po-
tekajo še v štirih gorenjskih 
krajih: v Mavčičah, Žiganji 
vasi, Preddvoru in Bitnjah. 

Delavnici v Šenčurju se 
je pridružilo kakih trideset 
udeležencev, ki so z zani-
manjem prisluhnili Janku 
Rožiču, ko je govoril o zna-
čilnostih arhitekture in kra-
jinske podobe naselja Šen-
čur ter možnostih za nje-
gov trajnostni razvoj. Govo-
ril je o tem, kako so v prete-
klosti stari mojstri znali ure-
jati prostor in ga uglaševa-
ti z naravo. Pokazal je šte-
vilne fotografije Šenčurja, 
kjer se vidi, kako so stavbe 
postavljene v skladu z narav-
nim ozadjem, vencem gora, 
ki obdajajo tamkajšnje kra-
je. Na starem zemljevidu iz 
časov Avstro-Ogrske iz leta 
1826 se lepo vidita dva tipa 
naseljenosti Šenčurja: dol-
ga kolonistična ulica v smeri 

sever–jug, vzdolž katere so 
razporejene hiše, in osrednji 
trg z gručasto poselitvijo. Na 
fotografijah, kjer se ves čas 
kot srednja dominanta kaže 
zvonik šenčurske cerkve, vi-
dimo več starih hiš, nekatere 
med njimi so tudi zelo dob-
ro ohranjene, ki so prav tako 

lepo uglašene z naravo. Opa-
ziti je tudi značilna sivo-be-
la pročelja gospodarskih po-
slopij, kar je prav tako »od-
govor« na gore v ozadju. 
Osrednji trg s cerkvijo in ne-
katerimi najbolj markantni-
mi stavbami je trenutno osi-
romašen, na vzhodni strani 
manjka Blagneča hiša. Ko 
bo na novo zgrajena po nek-
danji podobi, bo lepo zao-
krožila osrednji del naselja, 
je menil Rožič. Arhitektur-
na delavnica naj bi bila ključ 

za prepoznavanje vrednosti 
kulturne dediščine in njeno 
ohranjanje, njen namen je, 
da domačini, lokalne skup-
nosti, strokovnjaki in lokalni 
odločevalci najdejo možnos-
ti za kvaliteten arhitekturni 
razvoj naselja Šenčur v skla-
du z arhitekturnimi vzorci, 

za kvaliteto bivanja in ohra-
njanje kulturne dediščine.

V razpravi se je pokaza-
lo, da utegne biti to zelo trd 
oreh, saj so prevladujoče mo-
derne gradnje že močno ska-
zile prvotno podobo naselij. 
Gradi se po željah investitor-
jev, urbanisti in arhitekti jim 
sledijo, enako upravne eno-
te, ki izdajajo dovoljenja za 
gradnje. To se je dogajalo v 
20. stoletju, ko je prevladalo 
prepričanje, da je novo bolj-
še od starega, je potrdil tudi 

Janko Rožič. Dragica Mar-
kun, domačinka iz Šenčur-
ja, ki je v želji po ohranitvi 
starih hiš dve od njih naje-
la in poskrbela za obnovo, je 
opozorila tudi na dragoceno 
Bankovo kmetijo, ki je zdaj 
v prodaji. Skrbi jo, da novi 
lastniki ne bodo znali ceni-
ti njene vrednosti in da je za-
pisana propadu. Napoveda-
la je tudi fotografsko razsta-
vo in izid brošure o starih 
hišah, ki bi prav tako lah-
ko pripomogla k ozavešče-
nosti o pomenu ohranjanja 
starega. Dotaknili so se tudi 
Blagneče hiše in spraševali, 
ali bo potem, ko bo postavlje-
na na novo, nekakšen plagi-
at, »fake«, kakor se je po be-
sedah enega od udeležencev 
izrazil neki arhitekt. Blagne-
ča hiša bo replika, in ne po-
naredek, meni Janko Rožič 
in dodaja, da je ozaveščanje 
korak k ohranjanju starega. 
Lokalne skupnosti ponekod 
odkupujejo stare stavbe in 
jih spreminjajo v najemna 
stanovanja, ponekod pa sub-
vencionirajo obnovo.

Ohranjanje arhitekturne 
podobe Šenčurja
Mnogokrat sem videl Šenčur, zdaj pa sem ga ugledal, so besede enega od udeležencev delavnice o 
arhitekturni podobi naselja Šenčur. Delavnica je bila namenjena ozaveščanju o pomenu ohranjanja te 
kulturne dediščine za sedanji in prihodnji rod.

Ena najbolj prepoznavnih podob Šenčurja: hiše, razporejene ob glavni osi sever–jug,  
z značilnim drevoredom / Foto: Gorazd Kavčič

Kamnik – Zdravstveni dom Kamnik tudi ta teden organizira 
brezplačna testiranja s hitrimi testi, in sicer v sredo, 20. januar-
ja, od 11. do 13.30 in od 14. do 16. ure, ter v petek, 22. januarja, 
od 10. do 12.30 in od 13. do 15. ure v Domu kulture Kamnik.

Brezplačno množično testiranje tudi ta teden

Kranj – Klub študentov Kranj je minulo soboto pripravil ne-
formalni informativni dan Študenti dijakom, ki je zaradi epi-
demioloških razmer potekal v virtualni izvedbi. Predstavilo se 
je štirideset izobraževalnih ustanov, o katerih so spregovorili 
njihovi študentje in tako dijakom postregli z informacijami iz 
prve roke. Predstavitvam je prisluhnilo 264 bodočih študen-
tov, največ slušateljev pa so pritegnili Medicinska fakulteta, 
predšolska vzgoja in razredni pouk na Pedagoški fakulteti, 
Pravna fakulteta ter psihologija in jeziki na Filozofski fakulteti. 
Čeprav je dogodek potekal na platformi Discord, ki ni tako 
poznana kot Zoom, tehničnih težav skorajda ni bilo, je bila 
zadovoljna vodja projekta Karin Planinšek. »Pozitivna plat 
online izvedbe je bila tudi, da smo letos imeli bistveno večji 
doseg slušateljev. Dogodka so se namreč letos udeležili tudi 
dijaki iz Celja, Postojne, Kočevja ...« je dodala.

Virtualni informativni dan uspel

Škofja Loka – Od danes naprej se v Frankovem naselju nada-
ljujejo gradbena dela pri rekonstrukciji vodovoda. Začela se 
bodo na križišču s hišno številko Frankovo naselje 121, dela 
bodo potekala po odsekih s pomično popolno zaporo, pri tem 
pa bodo omogočali dostop do stavb. Kot navajajo na občini, 
bodo zgradili vso infrastrukturo na posameznem odseku, nato 
cesto nasuli, da bo prevozna z osebnim avtomobilom, zapora 
pa se bo premaknila naprej. Stanovalci, ki v času zapore nima-
jo dostopa do svojih hiš in stanovanj, lahko svoja vozila par-
kirajo na označenih parkiriščih ob Gasilskem domu Trata. Pri 
tem morajo nujno pustiti prosto pot za intervencijska vozila. 
Poskrbljeno bo tudi za nemoten odvoz odpadkov. V ulici bodo 
poleg zamenjave vodovoda urejali še ostale komunalne vode 
(elektrika, telekomunikacije, javna razsvetljava), po vgradnji 
bodo poskrbeli še za zgornji ustroj ceste.

Nadaljujejo dela v Frankovem naselju

Arhitekturna delavnica za Šenčur je to naselje 
pokazala v luči uglašenosti gradnje v preteklosti z 
naravo, v spoštovanju starega in pomenu ohranjanja 
arhitekturne dediščine. 
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V naši poslovni enoti Gospa Sveta/Maria Saal takoj zaposlimo

MIZARJA m/ž 
za delo na stroju CNC PROMASTER 7225
(1 Tischler für die Bedienung der CNC Maschine PROMASTER 7225)

Odgovorni boste za operativne delovne procese sodelavcev, 
pripravo ustreznih materialov za proizvodnjo in za skrb, da bo 
potrebna količina izdelkov pravočasno zapustila našo PE. 
 
Vaša kvalifikacija:. Zaključena poklicna izobrazba mizarske smeri. Večletne delovne izkušnje v mizarski stroki. Izkušnje s področja upravljanja strojev CNC. Sposobnost samostojnega dela. Vozniško dovoljenje kategorije B in lastno vozilo. Znanje nemščine, pisno in ustno 

Vaše prednosti:. Skrbno in točno opravljanje dela . Pripravljenost prevzeti najrazličnejše delovne naloge. Odgovornost

Mesečna plača: . 2.600,00 EUR bruto, odvisna tudi od kvalifikacije in izkušenj

Veselimo se vaše vloge v nemščini:
Hr. Schwarzl Wolfgang
office@wsk-schwarzl.at
WSK SCHWARZL MÖBELMANUFAKTUR OG
A-9063 Goapa Sveta/Maria Saal, Stegendorf 4
tel.: 0043 4223 29093

MÖBELMANUFAKTUR

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
je podpisala najemno po-
godbo za del gradu Dvor z 
Zavodom za kulturo, turi-
zem in kulturno dediščino 
Grof in Grofica. To sta Ta-
nja Šubelj in Florjan Sušnik, 
ki sta delovala na dvorcu Šta-
tenberg pri Makolah. »Za 
začetek bosta grad najprej 
pospravila, nato pa začela 
obnovo prostorov (v skladu z 
ZVKD). Nekje do poletja pri-
čakujeta, da bosta že uredila 
pritličje ter prvo nadstropje, 
kjer bosta obnovljeni kapela 
in dvorana za poroke. V pri-
tličju pa naj bi bila v sklopu 
razstavnega prostora trgovi-
nica iz starih časov, tiskar-
na, soba Wurzbachov, gale-
rija ... V načrtu je tudi uredi-
tev grajskega parka,« je po-
vedala Ernesta Koprivc, di-
rektorica Zavoda za turizem 
Preddvor, ki bo prevzel vo-
denje in organizacijo vseh 
aktivnosti v gradu.

Gradu Dvor, ki ga je obči-
na pred leti dobila v last od 
države, niso želeli prepusti-
ti propadu, zato je bilo treba 
nekaj ukreniti, pa odločitev 
za najem pojasnjuje župan 

Rok Roblek: »Prvotna že-
lja je bila grad spremeniti v 
dom starejših, a ni bilo no-
benega investitorja, ki bi že-
lel vlagati vanj. Zato smo za-
čeli razmišljati o možnosti, 
da bi dvorec namenili za tu-
rizem, in tu smo prišli v stik 
z Grofom in Grofico, ki sta 
že z gradom Štatenberg do-
kazala, da je mogoče ustvari-
ti dobro zgodbo. Najemnika 
bosta v sodelovanju z Zavo-
dom za kulturno dediščino 
poskrbela za najnujnejšo ob-
novo in nato v grad pripelja-
la vsebine, ki bodo zanimive 
za obiskovalce, z zaslužkom 
pa bi vlagali v obnovo gradu. 
Zdaj bosta uredila prostore, 
kjer bo njuna razstava, obči-
na pa bo poskrbela za to, da 
bo grad funkcionalen. Vese-
li nas, da grad ne bo več hiša 
duhov, pač pa bo v njem vse-
bina, ki govori o tem, da smo 
bili Slovenci v svoji zgodovi-
ni pomembni, in ne le narod 
hlapcev; vsebina, ki se sklada 
tudi z lokalno kulturno de-
diščino in z vsem, kar lahko 
Preddvor še ponudi, od lepe 
narave, jezera, domače kuli-
narike do štirih gradov.«

Tanja Šubelj iz tandema 
Grof in Grofica pa o motivih, 

ki so ju pripeljali v Preddvor, 
pravi takole: »Glede na to, da 
sva lastnika dvorca v Lukovici 
in da sva čudovito zgodbo iz-
peljala na gradu Štatenberg, 
sva želela dati dušo še kake-
mu drugemu dvorcu. Med 
220 slovenskimi gradovi jih 
žal veliko propada. Iskala 
sva, kje bi še lahko izpeljala 
najino zgodbo grofa in gro-
fice, zdaj ko nisva več našla 
skupnega jezika z akterji na 
dvorcu Štatenberg. Odločila 
sva se za Gorenjsko in v do-
govoru z Občino Preddvor za 
tukajšnji grad Dvor.« Tanja 
Šubelj in Florjan Sušnik tu 
vidita velik potencial: »Zgod-
bo grofa in grofice bova nare-
dila tako, da vključiva lokal-
no skupnost. Postavila bova 
razstavo, nato se lahko zač-
ne trženje, tu se vključi do-
mači Zavod za turizem, ko iz 
tega zaslužimo denar, ga vlo-
žimo v obnovo. Midva delava 
v skladu z zahtevami Zavo-
da za varstvo kulturne dediš-
čine, tako sva se odločila na 
podlagi dosedanjih izkušenj, 
kajti oni imajo potrebno zna-
nje za obnovo zgodovinskih 
stavb. Tudi v Preddvoru bova 
počakala na njihovo zeleno 
luč pri posegih v dvorcu. Od 

tega konca tedna naprej de-
lava z njimi z roko v roki in 
upava, da nam bo skupaj v 
naslednjih mesecih uspelo 
in bova lahko že junija odpr-
la del dvorca obiskovalcem.« 

In kaj bodo lahko vide-
li? Ljubitelja starin bosta v 
gradu odprla trgovino po 
starem, tudi lekarno, v ka-
teri bo zbirka lekarnarja iz 

Preddvora, staro šivalni-
co, sobo vaščanov, staro ti-
skarno in klet, v nadalje-
vanju pa kapelo in poroč-
no dvorano, kjer bodo po-
tekale malce drugačne po-
roke. Po teh je Preddvor ne-
koč že slovel skupaj z drevo-
redom, ki je jamčil petdeset 
let uspešnega zakona. Pred-
vidoma pred poletjem bo 

torej mogoče Grofa in Gro-
fico srečati v Preddvoru, dot-
lej pa ju lahko spoznate v te-
levizijskem filmu Grofičino 
popoldne, na njuni Facebo-
ok strani Grof in Grofica in 
v knjigi Slepa grofica, ki jo je 
napisal gorenjski rojak Ivan 
Sivec. Naslovna oseba je Ta-
nja Šubelj, ki ima zgolj od-
stotek vida. 

Najemnika bosta 
gradu vdihnila dušo
Zavod za kulturo, turizem in kulturno dediščino Grof in Grofica je najel grad 
Dvor v Preddvoru. Najemnika pričakujeta, da bo do junija dvorec že nared za 
razstavo, ki mu bo vdihnila dušo in privabljala obiskovalce.

Tanja Šubelj in Florjan Sušnik v grofovski opravi / Foto: osebni arhiv

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj z ja-
nuarjem ukinja dodatno zbi-
ranje mešane odpadne em-
balaže na ekoloških otokih, 
kar je pri gospodinjskih upo-
rabnikih naletelo na različ-
ne odzive. Na spletu se je na 
primer že pojavila peticija za 
vrnitev rumenih zabojnikov 
na eko otoke. 

V Komunali Kranj so raz-
ložili, da je zbiranje meša-
ne komunalne embalaže že 
organizirano po načelu »od 
vrat do vrat«, zato z umi-
kom rumenih zabojnikov 
z ekoloških otokov ukinja-
jo podvajanje sistema zbi-
ranja teh odpadkov, posle-
dično pa znižujejo tudi stro-
ške. Trenutne veljavne cene 
so namreč še iz leta 2016, 

medtem ko so se stroški rav-
nanja z odpadki v tem ob-
dobju zvišali za četrtino. Z 
umikom rumenih zabojni-
kov z eko otokov, na katerih 
še naprej ostajajo zabojniki 
za papir in steklo, se bodo 
zato izognili tudi nepriljub-
ljenemu dvigu cen za gospo-
dinjske uporabnike, poja-
snjujejo na Komunali Kranj. 

Komunala Kranj je lani 
na ekoloških otokih v obči-
nah Kranj, Šenčur, Naklo, 
Preddvor in Jezersko zbra-
la nekaj več kot 304 tone od-
padne embalaže, kar predsta-
vlja 7,85 odstotka vse zbrane 
odpadne embalaže. Z rednim 
odvozom po načelu od vrat do 
vrat so namreč v letu 2020 
zbrali 3874 ton teh odpadkov. 
Ukinitev dodatnega ločenega 
zbiranja mešane komunalne 
embalaže na ekoloških otokih 
tako pomeni prihranek v viši-
ni 90 tisoč evrov v vseh petih 

občinah skupaj, ukinitev do-
datnega zbiranja odpadne 
embalaže na eko otokih pa bo 
pripomogla k ohranitvi obsto-
ječih cen vsaj v letu 2021, za-
gotavljajo v javnem podjetju.

»Zbiranje mešane komu-
nalne embalaže – plastike, 
pločevink, tetrapakov in dru-
ge embalaže je z državno 
uredbo predpisano in orga-
nizirano po načelu od vrat od 
vrat, kar pomeni, da ima vsak 
uporabnik možnost odlaga-
nja v svoj zabojnik in je pod-
vajanje nepotrebno. Po potre-
bi bo Komunala Kranj pove-
čala prostornine teh zabojni-
kov, kjer bo to potrebno, kar 
pa ne vpliva na ceno zbira-
nja, saj že sedaj zaračunava-
mo na osebo,« so še razložili 
v komunalnem podjetju, kjer 
lahko gospodinjstva, ki jim je 
obstoječi 120-litrski zabojnik 
zdaj postal premajhen, naro-
čijo 240-litrski zabojnik. 

Komunala umika rumene zabojnike
Komunala Kranj z eko otokov umika rumene zabojnike za odpadno embalažo. S tem se bodo vsaj letos 
izognili dvigu cen za to storitev, pojasnjujejo.

Komunala Kranj bo odslej na eko otokih ločeno zbirala 
samo še steklo in papir. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aleš Senožetnik

Cerklje – DSU, Družba za 
svetovanje in upravljanje, 
v Dvorjah prodaja skoraj 
2,3 hektara veliko zemljišče 
južno od gostilne in piceri-
je Pod Jenkovo lipo. Znano 
je, da si že dlje časa zemlji-
šče želi pridobiti v last Ob-
čina Cerklje, ki je minuli te-
den kot edini interesent od-
dala ponudbo v višini 772 ti-
soč evrov (brez DDV).

Veljavni občinski prostor-
ski načrt na območju pred-
videva centralne dejavno-
sti z možnostjo nastanitve, 
ureditev športno-rekreacij-
skih površin ter površin za 
mirujoči promet, mogoča je 

tudi umestitev počitniškega 
kampa. 

Kot je povedal cerkljanski 
župan Franc Čebulj, bo ob-
močje najprej treba urediti, 
saj je precej zanemarjeno in 
ograjeno, nato bo treba izde-
lati občinski podrobni pro-
storski načrt, ki bo urejal 
tudi prometno ureditev na 
tem območju, predvsem ši-
ritev Kurirske poti, ki teče ob 
zahodnem robu območja, 
vključno z gradnjo pločnika. 

»Na zemljišču bi lahko 
zgradili letni bazen, velik 
potencial je tudi za obliko-
vanje osrednjega priredit-
venega prostora, kjer bi lah-
ko potekali različni dogodki, 
ne nazadnje bi na tem mestu 

lahko postavili večjo tržnico, 
tudi nekaj parkirnih mest 
bi lahko zagotovili. V spo-
dnjem delu bi morda lahko 
del zemljišča odstopili tudi 
za stanovanjsko gradnjo, saj 
vemo, da takšnih možnosti 
v občini primanjkuje, poleg 
tega bi si na ta način občina 
lahko povrnila del sredstev,« 
o okvirni ideji razvoja tega 
dela pravi Čebulj, ki pa pou-
darja, da bo še pred tem tre-
ba zagotoviti protipoplavne 
ukrepe, saj skoraj celotno 
zemljišče leži na poplavnem 
območju. V Cerkljah načrtu-
jejo, da bodo poplavno var-
nost zagotavljali s pomočjo 
t. i. suhega grabna. »Vseka-
kor pa bo prej treba sklicati 

sestanek tudi s preostalimi 
lastniki zemljišč na obmo-
čju, da jim predstavimo, 
kaj rešitev pomeni zanje in 
kakšne bodo nadaljnje mož-
nosti obdelave zemljišč,« še 
dodaja cerkljanski župan, ki 
meni, da bi podrobne pro-
storske načrte lahko imeli v 
prihodnjih dveh letih, prib-
ližno v petih letih pa bi lah-
ko prišlo tudi do realizacije 
obeh projektov. 

Odkupili bodo tudi 
Hribarjevo vilo

Tečejo tudi postop-
ki za odkup znamenite 

Hribarjeve vile, ki predsta-
vlja kulturni spomenik dr-
žavnega pomena. Kot je 
znano, jo bo Občina Cerklje 
od zdajšnjega lastnika Go-
renjske banke odkupila za 
451 tisoč evrov (brez DDV). 
Čebulj meni, da bi nakup 
lahko izpeljali do sredine 
poletja, ko bo v prostore 
nekdanje lekarne na Trgu 
Davorina Jenka 13 prese-
ljena tudi poslovalnica Go-
renjske banke. 

Podrobnosti glede pro-
grama, ki bi potekal v Hri-
barjevi vili, še niso znane, 
kot pa pravi župan, je v kon-
taktu z zavodom za varstvo 

kulturne dediščine in Go-
renjskim muzejem, s kateri-
ma bodo usklajevali, kakšne 
vsebine bodo ponujali v 
objektu. Prioriteta pa so, po 
Čebuljevih besedah, muzej 
in drugi razstavni prostori, 
k sodelovanju pa bi radi po-
vabili tudi društva, ki deluje-
jo v občini. V objekt bi radi 
preselili tudi Zavod za tu-
rizem, ki trenutno deluje v 
prostorih Petrovčeve hiše. A 
ob tem jih čaka še en velik 
zalogaj, saj je vila potrebna 
celovite obnove. Za to pa se 
v Cerkljah nadejajo tudi ne-
povratnih sredstev države in 
Evropske unije.

Občina v odkup zemljišča in Hribarjeve vile
Občina Cerklje je edina podala ponudbo za odkup zemljišča v Dvorjah, kjer v prihodnjih letih med drugim načrtujejo tudi gradnjo športno-rekreacijskih 
površin, morda tudi letnega bazena.

Na zanemarjenem območju bi čez nekaj let lahko zrasel eden od osrednjih rekreacijskih in 
prireditvenih kompleksov v občini. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina namerava odkupiti tudi Hribarjevo vilo. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški župan Aco 
Franc Šuštar se je konec 
prejšnjega tedna glede vpra-
šanja gradnje tamkajšnje 
obvoznice sestal z minis-
trom za infrastrukturo Jer-
nejem Vrtovcem. Kot nam 
je povedal župan, končne-
ga dogovora sicer še niso do-
segli, a so mu precej blizu. 
Do konca tega tedna naj bi 
ministrstvo pridobilo dodat-
no pravno mnenje o vpra-
šanju statusa obvozne ces-
te. Kot smo poročali že v pet-
kovi izdaji Gorenjskega gla-
sa, namreč na vodiški občin-
ski upravi menijo, da gre za 
državno cesto drugega reda, 
ki jo financira država, ob-
čina pa le v delu, ki pose-
ga znotraj naselja. Vodiška 

obvoznica namreč predsta-
vlja del trase državne po-
vezovalne ceste Želodnik–
Mengeš–Vodice in ne pred-
stavlja zgolj občinske ob-
voznice oziroma ne rešuje 
le občinske problematike, 
meni Šuštar. V primeru, da 
bi obveljalo mnenje občine, 
bi ta nosila tudi bistveno niž-
ji znesek sofinanciranja, saj 
bi zagotovila le sredstva za 
gradnjo znotraj naselja, to-
rej prehod za pešce in kole-
sarje ter pločnike v delu pri 
zdajšnji osnovni šoli. Poleg 
tega Šuštar dodaja, da je tudi 
pred dvema letoma zgrajeni 
del mengeške obvoznice, ki 
je prav tako del povezovalne 
ceste med Štajersko in Go-
renjsko, financirala država, 
saj gre tudi v tem primeru za 
državno cesto drugega reda. 

Za sofinanciranje obvozne 
ceste mimo Vodic je občina 
v prihodnjih letih sicer zago-
tovila 130 tisoč evrov.

»Minister je razumel naše 
razloge in obljubil, da bo 
preveril možnosti ter nas še 
v tem tednu poklical na po-
novni sestanek, morda pa 
celo že na podpis pogodbe o 
sofinanciranju,« je povedal 
vodiški župan, ki meni, da 
bi se obvoznica jeseni lahko 
začela graditi.

Projekt sicer še čaka na 
gradbeno dovoljenje, za kar 
je pristojna Družba RS za 
avtoceste (Dars). Kot so nam 
sporočili, čakajo še na mne-
nje Direkcije RS za vode, 
nato bo vloga popolna in jo 
bodo lahko oddali na pristoj-
no ministrstvo za okolje in 
prostor.

Bližje dogovoru glede 
vodiške obvoznice
Vprašanje sofinanciranja obvoznice bo morda rešeno že v tem tednu.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V občini Preddvor 
so izdali katalog urbane 
opreme, v katerem je zbran 
nabor uličnega »pohištva«, 
ki se bo lahko uporabljalo na 
javnih prostorih. Ne gre za 
to, da bi javni prostor unifor-
mirali, temveč elemente po-
enotili, da bi to dvignilo stan-
dard urejenosti prostora, so 

zapisali v uvod. V katalogu je 
na voljo več inačic, kar omo-
goča uporabo za različne 
konkretne urbane ureditve 
in hkrati tudi možnost, da 
elemente izdelajo različni iz-
vajalci. Katalog urbane opre-
me je pripravljen na osno-
vi usmeritev Študije mož-
nosti uporabe lokalnega lesa 
za potrebe opremljanja jav-
nega prostora s priporočili 

za uporabo na Gorenjskem 
(CaSCo, Interreg projekt).

Zasnova urbane opreme 
temelji na lesu, ki ga dopol-
njujejo kovinski vezni ele-
menti. V katalogu so v druži-
ni urbane opreme opredelje-
ne klopi, usmerjevalni ste-
briči in table, stojala za kole-
sa, kolesarnica, koši, otok za 
zabojnike, pitnik in več tipov 
avtobusnih postajališč. 

Katalog urbane opreme

Mateja Rant

Žiri – Zaključuje se projekt 
krožnega gospodarstva Le-
sni feniks, v sklopu katerega 
je iz odsluženega lesa nasta-
lo dvajset klopi, devet ležal-
nikov in garderoba za ko-
pališče na Pustotniku v Ži-
reh, prebivalce Škofjeloške-
ga in širše pa so ozaveščali 
o različnih okoljskih temah. 

Ob zaključku projekta bodo 
danes ob 17. uri na aplikaci-
ji Zoom pripravili še sple-
tni dogodek Novo življenje 
lesa: krožno gospodarstvo v 
praksi. Župan Občine Žiri 
Janez Žakelj bo predstavil 
projekt in njegove rezultate, 
prvič si bo mogoče ogleda-
ti tudi kratki film, ki je nas-
tal v sklopu projekta. Sledil 
bo pogovor s predstavniki 

Centra ponovne uporabe 
Maasland v Belgiji, kako si 
prizadevajo za boljše okolje 
in zmanjšanje količine od-
padkov. Osrednji del dogod-
ka pa bo predstavljala okro-
gla miza, na kateri bodo med 
drugim spregovorili o tem, 
zakaj so pomembni tovrstni 
projekti krožnega gospodar-
stva in kakšni so potenciali v 
lesni industriji.

Zaključek Lesnega feniksa
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Na podlagi česa naj se posame-
znik odloči za nego? Glede na 
starost, tip kože, težave, ki jih 
ima s kožo? 
V dm Studiu strankam svetuje
mo, da z nami opravijo napredno 
kozmetično analizo kože, kjer se 
z merjenjem parametrov dolo
či stanje oz. tip kože, ki je ključen 
za nadaljnji individualni program 
tretmajev, glede na problemati
ke in želje stranke. S tem omogo
čimo stranki natančen vpogled v 
stanje njene kože ter ji na podlagi 
pridobljenih meritev tudi svetu
jemo primerno izbiro kozmetič
nih izdelkov za nego doma. Ko se 
za nego odločamo sami, je najbo
lje, da se odločimo na podlagi pro
blematike, s katero se soočamo.

V dm Studiu izvajate napredno 
kozmetično analizo kože z naj-
novejšo napravo Aikon Derma-
Lab Combo. Kakšen je celoten 
postopek?

S stranko najprej opravimo uvo
dni pogovor, ki mu sledi vizual
na ocena kože, in nato s pomoč
jo izredno naprednega aparata 
Aikon DermaLab Combo izmeri
mo parametre kože, kot so TEWL 
– trans epidermalna izguba vode, 
vlažnost, elastičnost, sebum 

(nivo izločanja maščobe kože), 
melanin, rdečico, temperaturo, z 
ultrazvočno sondo izmerimo sta
nje kolagena v dermisu in debe
lino kože, kar je npr. vizualno ne
mogoče oceniti. Prav tako si kožo 
pogledamo z mikrokamero in iz
merimo pH kože.

Komu bi priporočali napredno 
kozmetično analizo kože? 
Namenjena je vsem starostnim 
skupinam, tako moškim kot žen
skam, kot tudi vsem problemati
kam in tipom kože. Priporočamo 
jo vsem, ki želijo bolje spoznati 
svojo kožo, ustrezno prilagoditi 
negovalne tretmaje in svojo do
mačo rutino ter uporabljati ustre
zne izdelke, da bo koža v vsakem 
obdobju sijoča in v najboljšem 
možnem stanju.

Se s tovrstno analizo in prilago-
jeno nego da doseči vidnejše 
rezultate v krajšem obdobju?

Prednost takšne analize je, da 
se shranijo vsi ključni parametri, 
kar pomeni, da lahko skozi daljše 
obdobje redno spremljamo na
predek v stanju in izgledu kože. 
Najprej jo opravimo pred začet
kom tretmajev, da preverimo za
četno stanje ter glede na doblje
ne meritve stranki svetujemo do
polnilno nego doma, kar kombi
niramo s targetiranimi tretmaji v 
Studiu in tako dosežemo rezulta
te v krajšem času, kot sicer.

Kako pomembno je, da nego 
kože po tretmaju v salonu do-
polnjujemo z domačo nego?
Nega doma je izredno pomemb
na, saj tako dopolnjujemo učinek 
salonske nege. Je tista »pika na 
i«, ki je zagotovo potrebna za do
seganje boljših in dolgotrajnej
ših rezultatov. Ključno je, da sa
lonsko nego in nego doma izva
jamo redno in smo pri tem kon
sistentni.

Ključ do sijoče in zdrave kože

Zaradi spreminjajočih  
covid ukrepov  

priporočamo, da svoj  
termin rezervirate po te-

lefonu 04/517 05 10 ali po 
elektronski pošti: 

kranj.dmstudio@dm.si.

OGLASNO SPOROČILO DM DROGERIE MARKT D.O.O., LITOSTORJSKA CESTA 48, LJUBLJANA

Ste vedeli, da je koža naš največji organ? Gubice, rdečica in akne so le nekatera kožna stanja, s katerimi se  

v različnih obdobjih sooča večina izmed nas. Zasluži si primerno nego, ki jo v dm Studiu nadgrajujejo z napredno 

kozmetično analizo kože, ki pripomore k hitrejšim in vidnejšim rezultatom. Izkušena strokovnjakinja dm Studia  

Natalija Bricelj pojasnjuje, da z najnovejšo napravo na trgu Aikon DermaLab Combo preverijo 10 parametrov kože,  

kar omogoča individualno obravnavo in prilagoditev nege vašim željam in potrebam kože.

V dm Studiu predstavljajo novost – napredno kozmetično analizo kože,  
ki pripomore k hitrejšim in vidnejšim rezultatom.

Natalija Bricelj,  
kozmetičarka dm Studia

Jasna Paladin

Godič – Upravno sodišče 
je ugodilo tožbenemu zah-
tevku družbe Palmieri, ki ji 
je inšpektorat za okolje in 
prostor oktobra 2019 odklo-
pil elektriko v turističnem 
naselju Slovenia Eco  re-
sort v Godiču pri Kamniku.

Spomnimo, da so v družbi 
Elektro Ljubljana 4. oktobra 
2019 prejeli odločbo Inšpek-
torata RS za okolje in pros-
tor, s tem pa tudi neposredno 
odredbo, da morajo konkre-
tno merilno mesto odklopiti v 
roku petih dni. Odločbo so ta-
koj izvršili, s tem pa je Slovenia 
Eco Resort oz. njihov osrednji 
objekt, ki nima vseh dovo-
ljenj, v njem pa izvajajo pred-
vsem gostinsko dejavnost, os-
tal brez elektrike. Naselje tu-
rističnih hišic, ki je bilo med 
odklopom polno turistov, je 
zaradi takratnega ukaza grad-
benega inšpektorja utrpelo ve-
liko poslovno izgubo.

Lastnik podjetja Matjaž 
Zorman se je na sklep in-
špektorata pritožil in vložil 
zahtevo za izdajo začasne 
odredbe. Najprej tej zahte-
vi ni bilo ugodeno, v začet-
ku maja 2020 pa delno in 
do pravnomočnosti odloč-
be. Upravno sodišče je pod-
jetju takrat s sklepom dovo-
lilo, da do pravnomočne od-
ločitve paviljon (edini legal-
no zgrajeni objekt v nase-
lju), v katerem je recepcija, 
znova priključi na električ-
no omrežje. V predlogu za 
izdajo začasne odredbe je 
Zorman namreč navedel, da 
ima za paviljon vsa potrebna 
dovoljenja za priklop nanj. 
Zorman je nato vložil tož-
bo proti državi in jo nedavno 
tudi dobil. Upravno sodišče 
je sodbo v korist družbe Pal-
mieri izreklo 7. januarja in 
po šestnajstih mesecih je to-
rej jasno, da je bil poseg in-
špektorata nezakonit. Kako 
se bodo v družbi odzvali na 

dobljeno sodno bitko? »Iz-
dana sodba daje vse pogoje 
za vložitev odškodninskega 
zahtevka, sam odškodnin-
ski zahtevek pa je precej za-
jeten, saj mora predstavlja-
ti vso poslovno škodo, ki je 
bila z odklopom povzroče-
na. V to spada precej odpo-
vedanih dogodkov, odpove-
dane rezervacije in ne na-
zadnje vsi stroški v zvezi s 

prekinjenimi pogodbami o 
zaposlitvi. Sama višina ško-
de bo znana, ko se bodo vsi 
škodni elementi sestavi-
li, sodni izvedenci pa bodo 
ocenjevali škodo iz naslova 
negativnega poročanja me-
dijev, ki so bili kot posledica 
nezakonitega odklopa in ne-
zakonite odločbe inšpektor-
ja,« nam je Matjaž Zorman 
zapisal v odgovoru 

Sodišče ugodilo pritožbi 
Upravno sodišče je glede odklopa elektrike Slovenia Eco resortu pritrdilo podjetju. Lastnik Matjaž 
Zorman je že napovedal, da bo vložil odškodninski zahtevek.

Slovenia Eco resort v Godiču vse od odprtja bije boj z 
inšpektorji in sodišči. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Medvode – Odlok določa 
vrste priznanj Občine Med-
vode in pogoje za podelitev, 
postopek in način podeljeva-
nja priznanj ter način vode-
nja evidence podeljenih pri-
znanj.

Priznanja Občine Medvo-
de se vsako leto podeljujejo 
ob občinskem prazniku, ki 
je 6. julija, ko je bil leta 1845 
v Zavrhu pod Šmarno goro 
rojen Jakob Aljaž. Znanemu 
slovenskemu duhovniku, 
skladatelju in planincu z no-
vim Odlokom o priznanjih 
Občine Medvode namenjajo 

še večjo pozornost. Prizna-
nja Občine Medvode so po 
novem: naziv častni občan 
občine Medvode, velika pla-
keta Jakoba Aljaža, plaketa 
Jakoba Aljaža, medalja Ob-
čine Medvode in priznanje 
mladi up Medvod. O podeli-
tvi priznanj bo še naprej od-
ločala Komisija za prizna-
nja, ki jo na predlog župana 
za obdobje štirih let imenuje 
občinski svet. V aktualni se-
stavi je njen predsednik Ro-
man Veras. 

Priznanja bodo po novem 
Odloku o priznanjih Občine 
Medvode podelili že ob leto-
šnjem občinskem prazniku.

Priznanja po novem
Medvoški občinski svetniki so sprejeli Odlok  
o priznanjih Občine Medvode.

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v petek 
kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, 
izdala odločbe o plačilu prispevka za promocijo sadja za leto 
2020. Izdala je 1432 odločb za plačilo prispevka v skupnem 
znesku 78.892 evrov. Pridelovalci sadja bodo za hektar inten-
zivnega sadovnjaka plačali dvajset evrov prispevka, rok plačila 
je dvajset dni od prejetja odločbe. V sadjarstvu bodo zbrani 
denar namenili za promocijo shem kakovosti in prostovolj-
nih označb sadja. Plačilo je obvezno tudi za sadjarje, ki niso 
vključeni v shemo Izbrana kakovost Slovenija.

Prispevek za promocijo sadja
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Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Zaradi epidemije življenje v zadnjem času marsikomu 
predstavlja večji ali manjši izziv. Pogosto se pojavijo skrb, 
strah, negotovost, motnje spanja, stres, tudi jeza in 
žalost. S tovrstnimi stiskami ljudi se soočamo tudi pri 
našem delu. Obiskovalci lekarn nas pogosto vprašajo za 
nasvet, kako lajšati navedene težave. Nemalokrat smo na 
voljo le za pogovor, tudi po telefonu.     

Poskrbimo zase in za bližnje
Pri preprečevanju širjenja okužbe so osnovna pravila za vse 
enaka: nošenje mask ter skrb za ustrezno higieno rok in 
kašlja. Za ohranjanje zdravja koristijo redno uživanje raz
novrstne in zdrave hrane, zadosten dnevni vnos tekočine, 
primerno gibanje. Za lažje premagovanje stresa velja upo
števati nasvete za kakovosten spanec, izogibanje pretira
nemu spremljanju dnevnih novic, ustrezne stike med ljud
mi. Pri tem ne smemo pozabiti na medsebojno pomoč. 

Skrb za lajšanje stresa in kakovosten spanec
Kadar občutimo nemir in napetost, poskrbimo za primer
no sprostitev, na primer z branjem, poslušanjem umirjene 

glasbe, gibanjem v naravi, pogovorom. Zagotovimo si vsaj 
od sedem do osem ur spanja v mirni sobi brez električnih 
naprav. Izogibajmo se dolgotrajnemu spanju in dremežu 
čez dan. Nekakovosten spanec lahko povzroči upad imun
ske odpornosti in poveča tveganje za okužbo. Pri občasni 
in prehodni nespečnosti, ki traja od nekaj dni do tri tedne, 
lahko uporabimo zdravila rastlinskega izvora, ki vsebujejo 
meliso, meto, baldrijan, pasijonko, hmelj in sivko. Te izdel
ke lahko uporabimo tudi za pomiritev nemira in napetosti 
čez dan. 

Samozdravljenje naj ne traja predolgo, kadar se simptomi 
ne izboljšajo ali se celo poslabšajo. V tem primeru in ob izra
zitejših težavah poiščimo zdravniško pomoč. Previdnost je 
potrebna tudi pri uporabi uspaval in pomirjeval, ki jih bolnik 
dobi na recept. Pri uspavalih velja, naj jih bolnik vzame zve
čer pred spanjem, in ne kasneje ponoči, saj bi zaradi povzro
čanja zaspanosti lahko motila dnevne aktivnosti, povečala 
tveganja za prometne nesreče in padce. Pomirjevala jemlje
mo le po dogovoru z zdravnikom, pri tem upoštevamo pri
poročilo za odmerek in čas zdravljenja. Pomembno je po
znati tudi morebitno medsebojno delovanje z drugimi 
zdravili, o čemer lahko bolnik vpraša tudi v lekarni.

Stres naj ne postane priročen izgovor  
za pitje alkohola in kajenje 
Uživanje alkohola ali kajenje lahko pomembno vplivata 
tudi na delovanje sočasno uporabljenih zdravil. Lahko 
nastopijo neželeno medsebojno delovanje, poslabšanje 
bolezni ali neželeni učinki. Uživanje alkohola zmanjša 
telesne in miselne sposobnosti, kar se ob sočasnem uživa
nju številnih zdravil praviloma še bolj izrazi.

Kronični bolniki naj ne pozabijo na redno  
jemanje zdravil
Bolniki naj skrbijo za dobro urejenost bolezni s pravilnim 
in doslednim jemanjem zdravil. Tako se izognemo dodat
nemu stresu ob poslabšanju bolezni in povečanemu tve
ganju za slabši potek bolezni ob okužbi s koronavirusom. 
Poskrbimo za  ustrezno zalogo zdravil v domačem okolju. 
S tem se izognemo nepotrebnim obiskom zdravnika in 
lekarne. Svetujemo, da kronični bolniki uporabljajo oseb
no kartico zdravil, ki jo lahko pripravimo v lekarni. Seznam 
zdravil je v pomoč tudi svojcem ali skrbnikom ob dvigu 
bolnikovih zdravil v lekarni.

Mag. Nina Pisk, mag. farm, spec. klin. farm.

Kako lajšati stres v času epidemije

OGLAS 2018

Pred uporabo natančno preberite navodilo!  
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

LAJŠANJE STRESA
Izdelki galenskega laboratorija Gorenjskih lekarn

Suzana P. Kovačič

Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje (RKS 
OZ) Kranj bo letos izvedel 
dvanajst terenskih krvoda-

jalskih akcij, ki bodo zaradi 
koronarazmer še naprej 
potekale pod posebnimi var-
nostnimi ukrepi. »Ob dejs-
tvu prepovedi druženja se 
morajo krvodajalci predho-

dno prijaviti na eno od tele-
fonskih številk, kjer dobijo 
točno uro prihoda na teren-
sko krvodajalsko akcijo,« je 
spomnil Marjan Potrata, 
sekretar na RKS OZ Kranj. 

Prvo letošnjo terensko krvo-
dajalsko akcijo bodo izvedli 
v četrtek, 21. januarja, od 7. 
do 13. ure v prostorih Gasil-
sko reševalne službe na Ble-
iweisovi cesti 34 v Kranju.

Dvanajst krvodajalskih akcij

Suzana P. Kovačič

V
čeraj se je začel 
15. evropski 
teden prepre-
čevanja raka 
materničnega 

vratu (RMV). Slovenija se je 
konec lanskega leta pridru-
žila globalni strategiji, ki jo 
je postavila Svetovna zdrav-
stvena organizacija, s kate-
ro se je zavezala v nasled-
njem desetletju doseči 
90-odstotno precepljenost 
deklic do 15. leta starosti 
proti okužbi s humanimi 
papilomavirusi (HPV), 
70-odstotno pregledanost 
žensk v presejalnem pro-
gramu in 90 odstotkov 
žensk s predrakavimi spre-
membami in RMV, ki se 
ustrezno zdravi. Zadnja dva 
cilja je naša država s progra-
mom Zora že dosegla. Pre-
cepljenost deklic do 15. leta 
starosti proti HPV pa je tre-
nutno okoli 60-odstotna. V 
šolskem letu 2021/22 se bo 
začelo tudi brezplačno cep-
ljenje proti HPV za dečke.

Največ delež okuženih po 
začetku spolne aktivnosti

Okužba s HPV je ena naj-
pogostejših spolno prenos-
ljivih okužb, s katerimi se 
vsaj enkrat v življenju okuži 
okoli 80 odstotkov spolno 
aktivne populacije. Večine 
okužb običajno ne sprem-
ljajo vidni klinični znaki. 
Poznamo nizko- in visoko-
rizične genotipe virusov 
HPV. Slednji povzročijo 
devetdeset odstotkov pri-
merov raka materničnega 
vratu pri ženskah, od 
sedemdeset do devetdeset 
odstotkov raka nožnice in 
zadnjika, ki prizadene tudi 
moške, in 47 odstotkov raka 
penisa. Poleg tega se lahko 
pri obeh spolih razvijejo 
tudi genitalne bradavice in 
druge spremembe na pod-
ročju spolovil, kožne brada-
vice ter papilomski tumorji 
glasilk in žrela.
Okužbe z virusi HPV so 
najpogostejše v starosti od 
15 do 25 let. V boju proti 
okužbi je poleg siceršnjih 
preventivnih zaščit uspešno 
tudi cepljenje, in sicer pred 
prvim spolnim odnosom. V 
Sloveniji brezplačno ceplje-
nje deklic poteka od leta 
2009. »Za boleznimi, ki jih 
povzročajo virusi HPV, 
zbolevajo tudi moški, ki so, 
tako kot ženske, tudi prena-

šalci te okužbe. Zato je izre-
dno pomembno, da so 
poleg deklic v sistem brez-
plačnega cepljenja vključe-
ni tudi dečki,« je povedala 
Veronika Testen, dr. med., 
specialist ginekologije in 
porodništva.

Rak materničnega vratu 

Gre za eno redkih rakavih 
bolezni, ki jo je mogoče 
preprečiti s pravočasnim 
odkrivanjem in zdravljen-
jem. Presejalni program 
Zora, ki poteka od leta 
2003, s preventivnimi gine-
kološkimi pregledi in pre-
gledi celic v brisu maternič-
nega vratu omogoča, da 
pravočasno odkrijejo pred-
rakave spremembe in zgod-
nji rak materničnega vratu. 
Zaradi učinkovitosti pro-
grama Zora v zadnjih letih 
z rakom materničnega vra-
tu zboli le okoli 110 žensk, 
kar je za polovico manj kot 
pred uvedbo presejalnega 
programa. 
Vsako leto v Sloveniji opra-
vijo več kot devet tisoč pose-
gov, ki so povezani s pred-
rakavimi in rakavimi spre-
membami materničnega 
vratu. Okoli šestdeset 
odstotkov vseh posegov je 
diagnostičnih (biopsija), šti-
rideset odstotkov pa je tera-
pevtskih (operativnih pose-
gov odstranjevanja predra-
kavih in rakavih spre-
memb). Kar pomeni, da se 
vsako leto opravi okoli 
3.200 operativnih posegov, 
ki bi se jim lahko izognili s 
preventivnim cepljenjem.
»Uporaba kondoma sicer 
zmanjša verjetnost za oku-
žbo, a je popolnoma ne pre-
preči, saj je zanjo dovolj že 
stik s kožo ali sluznico oku-
ženega. Najboljša zaščita 
pred okužbo s HPV je vse-
kakor pravočasno cepljen-
je,« je dodala Veronika Tes-
ten.

Potek cepljenja

Otroci do 15. leta starosti 
potrebujejo dva odmerka 
cepiva, po 15. letu pa so pot-
rebni trije odmerki. Dekle-
ta, ki so bila rojena leta 
1998 ali kasneje in se v 
šestem razredu osnovne 
šole niso cepila, imajo do 
svojega 26. leta starosti še 
vedno možnost brezplačne-
ga cepljenja. Cepljenje po 
26. letu pa je na voljo samo-
plačniško.

Slovenija proti 
virusom HPV
Letos tudi z brezplačnim cepljenjem za dečke
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Vitamini A, B6, B12, C in folna kislina ter baker, cink in selen imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Magnezij, vitamini B2, B6, B12, C in folna kislina
pa prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izcrpanosti. Izdelek je prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

Podpora

vašemu

imunskemu

sistemu ...

Prehransko dopolnilo.

..., ko jo ta najbolj potrebuje.

Prašek za pripravo napitka.

in izcrpanost.

Zmanjšuje utrujenost

Urša Peternel

T
isti, ki se bodo 
cepili med prvi-
mi, dokler cepi-
vo ne bo široko 
dostopno, se 

morajo zavedati, da gre za 
velik privilegij. Neprecenlji-
vo, bi lahko rekli, saj se 
cepivo razporeja samo na 
osnovi prioritete, čeprav bi 
bili nekateri pripravljeni za 
cepivo plačati desettisoče 
dolarjev ..."
To je le eden od zapisov 
prof. dr. Romana Jerale na 
Twitterju, kjer ta mednaro-
dno uveljavljeni vrhunski 
slovenski raziskovalec, po 

rodu iz Kranja, redno obve-
šča javnost o izsledkih 
znanstvenih raziskav glede 
novega koronavirusa in raz-
voja cepiv. 

Prof. dr. Jerala je sicer vodja 
Odseka za sintezno biologi-
jo in imunologijo na Kemij-
skem inštitutu v Ljubljani, 
ki je že kmalu po začetku 

epidemije uvidel, kako 
pomembno je med javnost 
širiti strokovno utemeljene 
ugotovitve in spoznanja, ki 
nastajajo v okviru raziskav 
mednarodne znanstvene 
skupnosti. Zato je v zadnjih 
mesecih sodeloval tako na 
strokovnih omizjih, dajal 
intervjuje različnim televi-
zijskim, radijskim in dru-
gim medijem (tudi Gorenj-
skemu glasu) ter posebno 
pozornost namenil redne-
mu objavljanju na družbe-
nih omrežjih, še zlasti na 
Twitterju. Slovenska znan-
stvena fundacija mu je zato 
pred dnevi podelila naziv 
komunikator znanosti. 

"S svojim delovanjem je 
profesor Jerala v letu 2020 
dokazoval, da lahko vrhun-
ski raziskovalec ob rednem 
delovanju v laboratoriju 
opravlja tudi vlogo odlične-

ga komunikatorja znanosti, 
zavedajoč se strokovne 
odgovornosti do družbe, ki 
se nahaja v izjemnih raz-
merah, kot je epidemija," 
so zapisali.

Znanstvenik, ki tudi 
tvita o koronavirusu
Prof. dr. Roman Jerala je prejel častni naziv komunikator znanosti. Daje intervjuje, sodeluje na 
strokovnih omizjih, redno objavlja na družbenih omrežjih in s tem javnost obvešča o dognanjih 
stroke o koronavirusu in o razvoju cepiv. Njegovi zapisi, zlasti na Twitterju, so poljudni, a vselej 
znanstveno podprti.

Prof. dr. Roman Jerala: »Cepiva so tukaj, po zaslugi 
znanosti zelo učinkovita. Napaka je, da sprašujemo, kdo se 
bo cepil, še posebej najbolj ranljive v jeseni življenja. Druge 
rešitve ni. Družbe brez visoke precepljenosti čaka kolaps in 
izolacija. Cepiti se moramo vsi, takoj ko bo cepivo 
dostopno.« / Foto: osebni arhiv

Prof. dr. Jerala meni, da bi bilo treba omogočiti 
prost in enostaven dostop do cepljenja. Omenja 
tudi pogojevanje dostopa do dogodkov in storitev s 
cepljenjem, denimo do domov za starejše, vrtcev, 
javnih ustanov, trgovin, tudi prireditev. Omejitve 
napovedujejo nekatere letalske družbe, prav tako 
naj bi bilo cepljenje pogoj za prečkanje meja za 
počitnice. Cepljenju bi morali dati javno podporo 
mnenjski voditelji, v ZDA se bodo denimo cepili 
nekdanji predsedniki, v EU napovedujejo podporo 
nogometašev, cepila se je britanska kraljica ... 

»Če se nam v hribih zgodi nesreča, smo veseli, če 
pride gorska reševalna služba. Reševalec ne vpraša,  
ali želiš biti rešen ali ne. Vesel si, da so ti rešili  
življenje ...« o nujnosti cepljenja pravi prof. dr. Jerala.
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Igor Kavčič

Kranj – Od petka je na sple-
tnih straneh Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKDS) na ogled 
virtualna razstava z naslo-
vom Konservatorsko delo 
dr. Petra Fistra na Gorenj-
skem. Razstavo so pripravi-
li v kranjski območni enoti 
(OE), kjer je deloval na za-
četku svoje poklicne karie-
re. »Razstavo smo pripravili 
ob življenjskem jubileju dr. 
Petra Fistra, ki je junija lani 
praznoval osemdeset let, in 
v zahvalo za izjemno delo, 
ki ga je opravil na območju 
Gorenjske v času, ko je bil 
konservator na takratnem 

Zavodu za spomeniško 
varstvo in potem tudi kasne-
je, ko je bil že zaposlen kot 
profesor na takratni FAGG, 
danes Fakulteti za arhitektu-
ro v Ljubljani,« o vzgibih za 
pripravo razstave pojasnju-
je vodja projekta mag. Maja 
Avguštin.

Arhitekt, konservator, 
mednarodni raziskovalec, 
pionir izdelave revitaliza-
cijskih načrtov, večji del po-
klicne kariere pa visokošol-
ski predavatelj, tudi prode-
kan in prorektor ter zaslužni 
profesor Univerze v Ljublja-
ni dr. Peter Fister je bil na 
takratnem Zavodu za spo-
meniško varstvo Kranj za-
poslen med letoma 1966 in 

1974, kot rečeno pa je svoje 
raziskovalno delo na podro-
čju varstva kulturne dedišči-
ne tako doma kot v tujini na-
daljeval tudi kasneje ob pro-
fesorskem delu. Izvemo, 
da je njegovo delo bistve-
no prispevalo k razumeva-
nju potrebe po varstvu kul-
turne dediščine in nepozab-
no vplivalo na mnoge njego-
ve študente in druge sluša-
telje. »Njegov vpliv je prav 
tako še vedno prisoten pri 
našem vsakodnevnem kon-
servatorskem delovanju. 
Pri   pregledovanju njego-
vih starih načrtov, zapiskov, 
člankov, risb … pogosto na-
letimo na relevantne od-
govore danes zastavljenih 

vprašanj in strokovnih di-
lem,« so o strokovnjaku 
za stavbno dediščino med 
drugim zapisali avtorji raz-
stave, o vodilu pri snova-
nju razstave pa Avguštino-
va dodaja: »Osrednje vodi-
lo je bilo predstaviti Fistro-
vo konservatorsko delo, ki 
v marsičem do danes še ni 
bilo preseženo. Njegova te-
oretična izhodišča so aktu-
alna še danes. Prav tako je 
navdihujoče dejstvo, da da-
nes ob vsej tehnologiji, ki jo 
imamo, ne zmoremo pro-
ducirati tako obsežnih pro-
gramov, načrtov, razmiš-
ljanj ob neki celostni preno-
vi. Še vedno nam je v velik 
navdih in vzor.«

V osmih letih zaposlitve je 
do leta 1974 prispeval prib-
ližno sedemdeset odstotkov 
vse fotodokumentacije ta-
kratnega Zavoda in izrisal 
več kot 150 arhitekturnih na-
črtov. Sistematično je pristo-
pal k izdelavi dokumentaci-
je uličnih fasadnih nizov v 
mestnih in trških jedrih za 
potrebe izdelave barvnih 
študij fasad, portalov, rezlja-
nih vratnih kril, kašč, zna-
menj, napajalnih korit in av-
tentičnih vaških ambientov. 
V času njegovega delovanja 
so bili v našem prostoru na-
jodmevnejši revitalizacij-
ski načrti, saj so povezali ne 
samo študente, projektan-
te in lokalno oblast, temveč 
tudi prebivalce, kar je pripo-
moglo k nenadejanemu us-
pehu omenjenih načrtov. 

Prvi načrt je izdelal prav 
za mestno jedro Tržiča leta 
1975. Tudi na podlagi Fistro-
vih študij so bila gorenjska 
mestna jedra v osemdesetih 
letih dvajsetega stoletja raz-
glašena za kulturne spome-
nike. Sicer pa so teme, ki jih 
prikazujejo na razstavi, izbi-
rali glede na strokovna pod-
ročja, ki jih na zavodu pokri-
vajo. »Lotili smo se predsta-
vitve vseh večjih projek-
tov, ki so pustili sledi in po-
membno vplivali na razvoj 
konservatorske stroke. Prav 
tako smo del plakatov name-
nili tudi predstavitvi Fistrove 

znanstvene teorije, ki jo je 
razvijal sočasno s projekti, s 
katerimi se je ukvarjal.« 

Med njegove najodmev-
nejše in kompleksne konser-
vatorske projekte na Gorenj-
skem sodita še celostna pre-
nova Šivčeve hiše v Radovljici 
in gradu Kamen v Begunjah. 
Njegovi načrti kažejo, da se je 
enako zavzeto in poglobljeno 
ukvarjal z načrtovanjem izve-
skov kot z velikimi prostorski-
mi vprašanji. Poleg plakatov z 
zapisi so predstavljene neka-
tere njegove terenske skice, 
načrti, zapisi, izdane publi-
kacije in del njegovega slikar-
skega opusa.

Na razstavi po uvodnih bi-
ografskih podatkih in bibli-
ografiji njegovih publikacij 
in številnih strokovnih ob-
jav izvemo, kako je snoval 
Zbirko Korpus slovenske ar-
hitekture, spoznavamo nje-
gov slikarski opus, poleg iz-
delanih plakatov so predsta-
vljeni tudi primeri Fistrovih 
skicirk, načrtov, zapisov, sli-
karskih del … V prihodnjih 
dneh bo razstava postavlje-
na tudi v fizični obliki v za-
vodski galeriji. Prispevke za 
razstavo so poleg mag. Maje 
Avguštin pripravili še Na-
taša Ülen, mag. Judita Lux, 
Matevž Remškar, dr. Mojca 
Tercelj Otorepec, Bernarda 
Jesenko Filipič in Saša Ro-
škar. Razstava bo na ogled 
vse do junija.

O izjemnem konservatorju
Ob osemdeseti obletnici rojstva dr. Petra Fistra so v kranjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije pripravili razstavo o njegovem konservatorskem delu na Gorenjskem. Spletni 
razstavi bo te dni sledila še galerijska postavitev.

Barvne študije mestnih fasad v Tržiču, ki jih je leta 1972 izrisal dr. Peter Fister / Foto: arhiv ZVKDS, OE Kranj

Igor Kavčič

Kranj – Pisatelja Paola Gi-
ordana (1982), po izobraz-
bi doktorja fizike, ste naj-
brž mnogi spoznali ob bra-
nju njegove knjižice V času 
epidemije, ki je lani aprila – 
le mesec po izvirniku – izšla 
tudi v slovenskem prevodu, 
kot eden prvih pa je avtor v 
njej v literarizirani obliki po-
pisal začetek pandemije co-
vida-19 in njene posledice 
v družbi. Giordano je eden 
najbolj priljubljenih sodob-
nih italijanskih piscev, ki je 
že s svojim prvencem Samo-
tnost praštevil (2008) osvo-
jil najuglednejšo italijansko 
knjižno nagrado strega. Po-
leg prvenca sta pri Mladin-
ski knjigi izšla še dva nje-
gova romana: Človeško telo 
(2013) ter Črnina in srebro 
(2015). V izteku leta smo do-
bili prevod njegovega zad-
njega romana Raztrgajmo 
nebo (2018).

Pisatelj se kot pripove-
dovalec v prvi osebi prele-
vi v mlado Torinčanko Te-
reso, ki svoja poletja z oče-
tom in babico preživlja na 
jugu v čudoviti podeželski 
Apuliji v sami peti italijan-
skega škornja. Najstnico iz 

velikega mesta vaško življe-
nje sicer nekoliko dolgoča-
si – vse dokler se neko noč 
v bazen ob babičini hiši ne 
pridejo goli kopat trije fan-
tje njenih let. Kasnejše sre-
čanje z njimi postane uso-
dno tako za glavno junaki-
njo kot premišljenega Ni-
cola, zadržanega Tommasa 
in nedostopnega ter skriv-
nostnega Berna. Fantje, ki 
niso istih staršev, a so bratje 
po duši, skupaj odraščajo na 
sosednji kmetiji, kjer življe-
nje poteka po nekoliko dru-
gačnih pravilih, povezanih z 
močnim verovanjem, spo-
štovanjem do narave in zem-
lje ter je zaznamovano z več-
nim prijateljstvom. »Tisti s 
kmetije«, kot jim pravi babi-
ca, dekle povlečejo v svoj za-
njo tako magični svet, ki pa 
se z njenim vstopom tudi za 
fante spremeni – medseboj-
ni odnosi med brati se sprva 
podzavestno, na dolgi rok pa 
trajno porušijo. Med Tereso 
in Bernom se splete tesna 
vez, iz katere vzklije prva in– 
bolj, ko nas roman srka vase, 
bolj nam je to jasno – tudi 
edina ljubezen. Poletje se si-
cer konča, a leto ima štiri le-
tne čase in dejanja iz ljubez-
ni so včasih nedoumljiva. 

Poti štirih glavnih junakov 
se razhajajo in spet združu-
jejo, a čeprav se prepletajo z 
drugimi ljudmi in dogodki, 
ti skozi ves roman ostanejo 
v središču pozornosti. 

Giordano podobno kot v 
prvencu Samotnost prašte-
vil tudi tokrat spretno raz-
vija zgodbo in nam vsesko-
zi ponuja vmesne zaključke 
(zdi se nam, da vemo, kaj se 
bo zgodilo), zaradi katerih v 
vsakokratnem pričakovanju 
njihove razjasnitve branja 
zlepa ne moremo odložiti. 
Ampak posamezni dogod-
ki, še zlasti pa konec, ki ga 
vseskozi na tihem sicer pri-
čakujemo, nas vseeno ved-
no znova presenetijo, celo 
osupnejo. Avtor le počasi 
razkriva značajske lastnos-
ti glavnih junakov, ki jih po-
polnoma razgali šele v zad-
njem delu knjige. Sicer gre 
za mojstrsko izpisano lju-
bezensko zgodbo, ki jo pre-
pleta z značilnostmi sodob-
ne družbe, kot so nagibanje 
ljudi k raznim religioznim 
prepričanjem, samooskr-
bno kmetovanje, breziz-
hodnost mladih v iskanju 
lastne eksistence, eko terori-
zem, medicinska oploditev 
... S pametnim telefonom 

vseskozi lahko preverjamo 
kraje v Apuliji, kjer se ro-
man dogaja, in si s tem še 
močneje slikamo ves reali-
zem, ki ga prinaša zgodba 
romana, ki se pravzaprav 
odvija v ne tako oddaljeni so-
seščini. Na strani 189 med 
drugim preberemo: »Za 
njenim hrbtom sem pogle-
dovala škatlo s piškoti za zaj-
trk, pločevinasto škatlo ..., v 
kateri so bili najbrž še ved-
no Zvončki Doria, piškoti z 
luknjo na sredini: moj oče 
si jih je drugega na druge-
ga natikal na mezince, po 
tri na vsako stran, potem 
jih je s spačenim obrazom 
oglodaval, kar se mi je, ko 
sem bila majhna, zdelo za-
bavno.« Piškoti Bucaneve – 
znano, mar ne?

Roman je tako kot ves si-
ceršnji Giordanov opus pre-
vedla Anita Jadrić, s katero 
smo prebirali vse romane 
Elene Ferrante ter dela Mar-
garet Mazzantini, Susane 
Tamaro in drugih.

Drugače, a tako resnično
Raztrgajmo nebo je naslov zadnjega romana sodobnega italijanskega 
pisatelja Paola Giordana, ki je v izteku leta izšel pri Mladinski knjigi.
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Igor Kavčič

Ljubljana – TAM-TAM In-
štitut razpisuje nov medna-
rodni natečaj za oblikovanje 
mestnega plakata. Plaktivat 
v svoji 13. izvedbi izpostavlja 
temo solidarnost. V času vse 
večjih konfliktov med različ-
no mislečimi in živečimi, ki 
jih poglabljajo populizmi, 
radikalizmi, mediji in algo-
ritmi vseh vrst, je definicija 
solidarnosti, kot smo jo ra-
zumeli, na preizkušnji. Če 
k temu dodamo še izjemno 
individualizirano družbo, 
ki posameznika in njegovo 
osebno svobodo vse večkrat 
postavlja pred interese skup-
nosti, je družbeni konsenz, 
na katerem temelji solidar-
nost, ogrožen.

Projekt Plaktivat tako osta-
ja zvest svojemu poslanstvu, 
saj tudi v 13. izdaji spodbu-
ja k razmisleku o družbeni 
temi, ki potrebuje našo po-
zornost. Pomagajte pouda-
riti problematiko skozi pla-
kat, pozivajo organizatorji 
natečaja, na katerega se lah-
ko prijavite do vključno 9. fe-
bruarja, plakat z zmagoval-
no idejo pa bo objavljen na 

petsto plakatnih mestih po 
Sloveniji in prijavljen v tek-
movalne dele festivalov Slo-
venski oglaševalski festival 
(SOF) in Bienale slovenske-
ga oblikovanja Brumen. K 
sodelovanju vabljeni tako sa-
mostojni oblikovalci in obli-
kovalke, študenti in študent-
ke, dijaki in dijakinje grafič-
nih smeri kot tudi oglaševal-
ske agencije. Sodelovanje na 
natečaju je brezplačno. Več 
informacij o Plaktivatu in 
razpisnih pogojih je na voljo 
na uradni spletni strani tam-
-tam.si/slo/plaktivat.

Natečaji, ki so od leta 2017 
odprti tudi za prijave iz tuji-
ne, so bili razpisani na teme 
nasilja nad ženskami, migra-
cij, sovražnega govora, krize 
medijev, zdravja in zasvoje-
nosti ... V prvem valu epide-
mije pa se je v okviru projek-
ta odvil tudi javni poziv za 
oblikovanje na temo koro-
navirusa. Oglaševalska sto-
ka je združila moči in prispe-
lo je lepo število raznolikih 
del, ki se v javnem prostorju 
še vedno pojavljajo. V nasta-
janju pa je tudi zbirka vseh 
»koronskih« plakatov v obli-
ki knjižne publikacije.

Natečaj Plaktivat – 
Solidarnost
Že trinajsti razpis Plaktivat je hkrati dejanje 
družbene odgovornosti in priložnost tako za 
mlade oblikovalce kot oglaševalske agencije.
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Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so v četrtek odigrali tekme 
rednega dela. HDD SIJ Acroni Jesenice so gostili trenutno vode-
če moštvo lige hokejiste HC Pustertal Wölfe in jih premagali s 4 
: 2 (2 : 1, 1 : 0, 1 : 1). V soboto so gostovali na Južnem Tirolskem 
in v mestu Wolkenstein igrali s HC Gherdeina Valgardena.it. 
Zmagali so kar z 1 : 6 (0 : 1, 1 : 2, 0 : 3). Novo tekmo so odigrali 
včeraj na gostovanju pri Red Bull Hockey Juniors, a rezultata do 
zaključka redakcije nismo prejeli. V četrtek bodo gostili hokejiste 
S.G. Cortina Hafro. Nadaljeval se je tudi četrtfinale državnega 
prvenstva. V četrtek sta se na povratni tekmi pomerila HK MK 
Bled in HK SŽ Olimpija. Boljši so bili slednji, ki so se tako uvrstili 
v polfinale. Bilo je 0 : 5 (0 : 1, 0 : 4, 0 : 0). Poleg Olimpije sta v 
polfinalu tudi že HDD SIJ Acroni Jesenice in HK Slavija Junior. 
Četrti polfinalist bo znan konec tedna, saj je bila druga četrtfinal-
na tekma med HD Hidria Jesenice in HK Triglav prestavljena na 
soboto, 23. januarja. V nedeljo so v Kranju tekmo rednega dela 
odigrale članice HK Triglav in Team Villach iz Beljaka. Končala 
se je z zmago hokejistk moštva Team Villach, ki so bile boljše 
s kar 2 : 12 (1 : 4, 0 : 3, 1 : 5).

HDD SIJ Acroni Jesenice do pomembnih zmag

Maja Bertoncelj

Kranj – O priljubljenosti 
teka na smučeh v Sloveni-
ji nasploh, ne le na Gorenj-
skem, priča tudi izdani bil-
ten z naslovom Smučarsko 
tekaška Slovenija, v kate-
rem so predstavljene desti-
nacije v Sloveniji, pokal SLO-
venSKI maraton, podanih  
pa je tudi nekaj nasvetov za 
pomoč pri izbiri ustrezne 
opreme. 

Rekreacija za oba spola in 
za vse generacije

Tek na smučeh ima v Slo-
veniji dolgo tradicijo, na re-
kreativni ravni pa je največji 
razmah doživel v osemdese-
tih letih prejšnjega stoletja. 
»Rekordno število smučar-
jev tekačev se je 8. februar-
ja 1980 udeležilo Trnovske-
ga maratona na Črnem vrhu 
nad Idrijo. Na startu se je 
zbralo več kot 3500 tekmo-
valcev. Po zatišju v devetde-
setih je popularnost smučar-
skega teka pri nas v začetku 
dvajsetega stoletja spet zače-
la naraščati. Odlični rezul-
tati smučarske tekačice Pe-
tre Majdič in njenih repre-
zentančnih kolegic, vedno 
več skrbno urejenih teka-
ških prog, organizacija re-
kreativnih tekov v okviru po-
kala SLOvenSKI maraton ter 

kakovostno delo v klubih iz 
leta v leto dvigujejo popular-
nost teka,« opisujeta Jernej 
Rebolj in Špela Strasser Pis-
tor, avtorja in urednika bil-
tena, ki je izšel pri Smučar-
ski zvezi Slovenije. Kot pou-
darjata, je smučarski tek ved-
no bolj priljubljen tudi zara-
di zavedanja, koliko dobre-
ga in koristnega lahko člove-
ku da drsenje po snegu s te-
kaškimi smučmi na nogah. 
»Smučarski tek je šport, ki je 
primeren za oba spola in za 
vse generacije. Na tekaških 
smučeh je v gibanje aktiv-
no vključenih več kot devet-
deset odstotkov mišic telesa. 
Pri nizki intenzivnosti smu-
čarski tek vpliva na hitrejšo 
presnovo maščob in velja za 
šport, pri katerem je energij-
ska poraba največja. Z drse-
njem po smučeh obremeni-
mo srce in zgornji del tele-
sa ter hkrati učinkovito raz-
bremenimo sklepe spodnjih 
okončin,« pravita.

Kot ugotavljata, je Sloveni-
ja raj za smučarski tek. Šte-
vilne destinacije ob ugodnih 
snežnih razmerah vabijo na 
urejene tekaške proge za 
klasično in drsalno tehni-
ko. Na Gorenjskem imamo 
srečo. Trenutno je možnos-
ti za tek na smučeh res veli-
ko, tako v nižjih predelih kot 
tudi v višje ležečih krajih. 

Tudi minuli konec tedna je 
bilo na tekaških smučeh ve-
liko ljudi. Jernej Rebolj in 
Špela Strasser Pistor sta v 
biltenu zbrala 24 destina-
cij za tek na smučeh po vsej 
Sloveniji. Kar nekaj jih je na 
Gorenjskem: Bohinj, Jelovi-
ca, Jezersko, Kranjska Gora, 
Medvode, Pokljuka, Rud-
no (Železniki), Soriška pla-
nina, Velika planina in Žiri. 
Rekreativni tekači se lah-
ko pomerijo tudi na tekmo-
vanjih za pokal SLOvenSKI 
maraton, ki ga letošnjo zimo 
zaradi pandemije covida-19 
očitno ne bo moč izpeljati.

Izbira opreme

Za smučarski tek potre-
bujemo smuči, palice, čevlje 
in vezi ter ustrezna oblačila. 
»Dolžino smuči lahko izbere-
mo glede na svojo telesno vi-
šino. Za sprehajanje in klasič-
no tehniko teka uporabljamo 
smuči, ki so od 15 do 20 cen-
timetrov daljše od naše teles-
ne višine. Za drsalno tehniko 
teka pa uporabljamo smuči, 
ki so od telesne višine daljše 
5 do 10 centimetrov. Nekoli-
ko bolj zanesljiv način, pred-
vsem za zahtevnejše tekače, 
je izbor glede na telesno težo, 
ki nam hkrati pomaga izbrati 
tudi primerno togost ploskov-
nega loka,« avtorja glede dol-
žine smuči pojasnjujeta v 

biltenu, glede dolžine palic 
pa dodajata: »Za tek v klasični 
tehniki primerno dolžino iz-
beremo tako, da palice prislo-
nimo vzporedno k vzravna-
nemu delu telesa (smo obu-
ti). Palice naj bi segale nek-
je pet centimetrov pod viši-
no naših ramen. Palice za dr-
salno tehniko pa naj bi sega-
le do višine brade. Proizva-
jalci svetujejo tudi teoretič-
no izbiro palic s formulo. Za 

klasično tehniko telesno viši-
no pomnožimo z 0,85, za dr-
salno tehniko pa z 0,90,« po-
jasnjujeta. Pri nakupu je tre-
ba biti pozoren tudi na čevlje 
in vezi. Tekaška obutev na-
mreč nima standardiziranih 
vezi, zato moramo za izbra-
nega proizvajalca čevljev poi-
skati ustrezno vez. Povpraše-
vanje po tekaški opremi je le-
tošnjo zimo veliko in marsik-
je se je ne da več dobiti.

Če se v tem športu še niste 
preizkusili, imate še dovolj 
možnosti. Snega vsaj v viš-
je ležečih predelih očitno še 
ne bo kmalu zmanjkalo. Ve-
čino tekaških destinacij ak-
tualne podatke o urejenosti 
prog objavlja tudi na sple-
tnih straneh in družbenih 
omrežjih. Zbrano so tudi na 
spletnih straneh www.slo-
venskimaraton.com in face-
book.com/slo.ski.teki.

Gorenjska raj za smučarski tek
Tek na smučeh je zelo priljubljena oblika rekreacije – letošnjo zimo, ki je radodarna s snegom, še posebno. Na Gorenjskem so proge urejene na številnih 
lokacijah, tekačev ne manjka, tako izkušenih kot začetnikov. 

Tudi pretekli konec tedna so bile tekaške proge dobro obiskane, še posebej v že sicer bolj 
obljudenih turističnih destinacijah. Tekači na Jelovici (na sliki) pa smo uživali v miru in 
lepotah jelovških gozdov. Proge so speljane severno od Dražgoš in so razgibane, ravnih 
odsekov skorajda ni. Urejene so za obe tehniki teka. / Foto: Maja Bertoncelj

Planica – V Planici so se pretekli konec tedna smučarski tekači 
merili za naslove državnih prvakov. V ženski članski konku-
renci, kjer na startu ni bilo naše najboljše Anamarije Lampič, 
je bila tako v sobotnem sprintu v klasični tehniki kot v nedeljo 
na deset kilometrov v prostem koraku najboljša Eva Urevc (ŠD 
Gorje). V sprintu je bila druga Anita Klemenčič, tretja Klara 
Mali (obe TSK Triglav Kranj), na razdalji pa sta se za Urevče-
vo uvrstili Anja Mandeljc (TSK Triglav) in Hana Mazi Jamnik 
(Skike klub Slovenija). Pri članih je državni prvak v sprintu 
postal Janez Lampič (TSK Triglav) pred Miho Ličefom (ŠD 
Gorje) in Vilijem Črvom (ND Rateče - Planica), na razdalji na 
15 kilometrov pa je zmago slavil Benjamin Črv pred bratom 
Vilijem Črvom (oba ND Rateče - Planica), tretji je bil Janez 
Lampič (TSK Triglav Kranj).

Dvojni naslov državne prvakinje Evi Urevc

Meta Hrovat je tretjič v ka-
rieri zasedla tretje mesto na 
tekmah svetovnega pokala. 
Po tekmah v Kranjski Gori 
so bili zadovoljni tudi orga-
nizatorji. Srečko Vilar, ge-
neralni sekretar organiza-
cijskega odbora 57. Zlate li-
sice, je povedal: »Uspelo 
nam je tako organizacijsko 
kot tekmovalno. S tretjim 

mestom Mete Hrovat smo 
bili poplačani za vse napo-
re selitve, prilagoditve epi-
demiji, priprave proge. Od-
prli smo hotele v Kranjski 
Gori, organizirali 'drive in' 
covidni center, testirali ok-
rog petsto ljudi, ki so bili vsi 
negativni, pripravili odlično 
progo, potem ko smo mora-
li utrditi ogromne količine 
snega. Zahvala vsem, ki so 
ves teden delali dobesedno 

noč in dan, na velikem mra-
zu.« V svetovnem pokalu za 
alpske smučarke bodo sedaj 
prišle na vrsto specialistke 
za hitre discipline. Konec te-
dna bosta v Crans Montani v 
Švici dva smuka in superve-
leslalom.

Nekaj ur po uspehu Mete 
Hrovat je za nove stopnič-
ke slovenskih zimskih špo-
rtnikov poskrbel Anže Lani-
šek. V Zakopanah na Polj-
skem je skočil na drugo 
mesto, zaostal pa le za Nor-
vežanom Mariusom Lind-
vikom, potem ko je po prvi 
seriji celo vodil. Do njegove 
prve zmage v svetovnem po-
kalu ga je ločilo le 2,3 točke. 
»Res super dan, super sko-
ki! Lahko sem samo zadovo-
ljen. Morda le malce gren-
kega priokusa, ker sem res 
mislil, da sem že zmagal, a 
nič ni odločenega, dokler ni 
rezultata. Drugo mesto in 
dobri skoki so lepa popotni-
ca za naprej,« je dejal 24-le-
tni Domžalčan Anže Lani-
šek in dodal: »Zame je dru-
go mesto kot zmaga. Res 
sem užival in sem vesel, da 

se mi je po slabših nastopih 
uspelo zbrati in narediti dva 
odlična skoka.« V sezoni so 
bile to zanj tretje stopničke, 
skupno pete. V skupnem se-
števku svetovnega pokala je 
na visokem šestem mestu. 
V deseterici je bil na Polj-
skem še Domen Prevc na os-
mem mestu, kar je prvič v tej 
sezoni. Zadovoljen je bil ra-
zumljivo tudi trener sloven-
ske reprezentance Robert 
Hrgota: »To je super eki-
pni uspeh: pet fantov med 
trideset, Anže odličen dru-
gi. Morda bi moral zahte-
vati nižji nalet, a je, kar je. 
Danes odlično, popravljen 
vtis od včeraj in gremo nap-
rej.« Slovenski orli v posta-
vi Cene Prevc, Tilen Bartol, 
Peter Prevc in Anže Lanišek 
so v soboto na ekipni tekmi 
osvojili četrto mesto. Zma-
gali so Avstrijci.

Karavana moškega ska-
kalnega svetovnega pokala 
se seli v Lahti na Finsko, po 
dolgem času pa bodo konec 
tedna tekmovale tudi skakal-
ke, in sicer na svetovnem po-
kalu, ki ga bo gostil Ljubno.

Meta Hrovat tretja na domači strmini
31. stran

Anže Lanišek je bil v Zakopanah blizu prvi zmagi v 
svetovnem pokalu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Zimska idila na pokljuških planinah
Drugačni časi so ljudi pri-

peljali do novih spoznanj. 
Ker so druženja odsvetova-
na, slaščičarne zaprte, kon-
certi prestavljeni in pred-
stave odpovedane, smo za-
čeli iskati veselje in užitke 
zunaj mesta, v naravi. Ta je 
pretekli mesec med zasne-
žene stane na Veliki plani-
ni, visoke pokljuške smreke 
in v dolino Tamar privabila 
takšne množice, da si sile 
reda tudi ob koncu tedna 
niso mogle oddahniti. Da 
sva se izognila potencialni 
nejevolji zaradi prenatrpa-
nih pokljuških planin, sva 
se z Nejcem na tokratni po-
tep odpravila bolj zgodaj in 
prehitela vse tiste zaspance, 
ki se jim dan začne po po-
znem zajtrku, ko prvo son-
ce že premaga bele vrhove 
visokih smrek in se tempe-
rature od sibirskega minu-
sa le začnejo približevati 
vzdržnim razmeram.

Tega potepa sem se veseli-
la že dober mesec, vse od tak-
rat, ko mi je prijateljica po te-
lefonu navdušeno pripove-
dovala o beli pokljuški pok-
rajini in mi poslala fanta-
stične fotografije z izleta do 
Blejske koče na Lipanci. Še 
na pol v snu sem počasi pri-
korakala v kuhinjo, iz kota 
potegnila velik nahrbtnik in 
vanj začela zlagati vse nujno 
potrebne reči za tokratni iz-
let. Ko so prvi sončni žarki 
le posvetili skozi okno, je iz-
letniški seznam v moji gla-
vi prejel vse kljukice, nahrb-
tnik pa se tudi ni vdal, natla-
čen z debelimi rokavicami, 
volnenim trakom, nekaj pu-
loverji in vročim čajem – na-
poved je namreč obetala po-
larni mraz. 

Debela snežna odeja je 
že od Mrzlega studenca da-
lje obljubljala same zim-
ske užitke, ob katerih smo 
prvi obiskovalci Rudnega 

polja popolnoma pozabili 
na premražene prste in vese-
lo poslušali škripanje snega 
pod nogami, gledali bele ob-
leke visokih smrek in vdiha-
vali oster svež zrak. Po dobri 
uri in pol zmerne hoje naju 

je ozka snežna gaz, ki se je z 
nekaj vzponi in spusti leno 
vila vse od konca Rudne-
ga polja, pripeljala do prvih 
pastirskih stanov na planini 
Zajamniki. Sprehod sva na-
daljevala vse do razglednega 

hribčka nad planino, od ko-
der je v jasnem vremenu 
pogled segel vse do Rodice, 
Črne prsti, bohinjskih pla-
nin in Triglava. Čas nama 
je dopuščal še kratek spre-
hod do kapelice na planini 
Uskovnica, kjer sva oveko-
večila lepe zimske trenutke 
s fotografijami, se ogrela z 
vročim čajem in se začela po 
isti poti vračati proti Rudne-
mu polju.

Gre za lahko snežno turo 
brez izrazitih vzponov in 
spustov, ki je najlepša po 
obilnem sneženju, ko so vi-
soke smreke odete v bele 
plaščke in se jutranje sonce 
odbija od kristalnega pršiča. 
Lepo zgažene poti do planin 
Uskovnica, Konjščica, Šeh 
in Zajamniki ter do Blejske 
koče na Lipanci so čudovita 
izbira za družine z majhni-
mi otroki, turne smučarje, 
romantične duše in iskalce 
vsega lepega.

Planina Zajamniki in zasnežene bohinjske planine

Jelena Justin

Tromeja na Peči je od leta 
1994 uradni simbol miru. 
Indijski duhovni učitelj Šri 
Činmoj je s programom 
Cvetovi miru na edinstven 
in učinkovit način združil 
preproste ljudi v univerzalni 
in pozitivni zavesti svetov-
nega prijateljstva in miru. 
V okviru tega programa je 
svetovnemu miru posveče-
nih več kot 1100 znamenito-
sti po vsem svetu in od leta 
1994 tudi evropsko stičišče 
treh jezikovnih skupin in 
kultur, ki se dviga nad Rate-
čami. Na vrhu je spomenik, 

na katerem piše, da so gore 
simbol miru, spokojnosti 
in notranje globine; to pa so 
vrednote, ki jih človeštvo da-
nes še kako potrebuje. 

Tromeja je zaradi svo-
je stične lege in čudovite-
ga razgleda na Julijce vedno 
dobro obiskan hrib z vseh 
treh smeri. Avstrijci so na 
njeni severni stran uredili 
tudi prijetno smučišče.

Vzpon na Peč bomo zače-
li v Ratečah. Snežna odeja 
je v vasi trenutno izjemna, 
zato parkirajte na primer-
nem mestu. Hojo začne-
mo skozi vas in v smeri ka-
žipota, ki nas pri eni od hiš 

usmeri desno, skozi gozdi-
ček, na koncu katerega se 
znajdemo na utrjeni goz-
dni cesti. Gaz je izjemno 
dobro utrjena. Glede na vi-
šino snežne odeje sledimo 
utrjeni makadamski poti, 
tam, kjer poteka gaz. Pot se 
zlagoma vzpenja, vodi nas 
mimo t. i. karavanških se-
nožeti, ki so trenutno videti 
kot iz pravljice. Po cesti na-
daljujemo vse do križišča, 
kjer desno zavije proti Pla-
ninskemu domu Tromeja, 
na višini 1145 m n. m. Mi 
nadaljujemo levo oz. narav-
nost. Že od daleč smo vide-
li južno poseko, preko kate-
re poteka krajši in strmejši 
vzpon. Če smo se odločili za 
krajšo pot, je na levi strani 
tudi odcep za vzpon na Ka-
valarko, 1350 m n. m., kjer je 
ogleda vredna gotska kape-
lica Marije Snežne. 

Krajša pot se vije kot kača; 
desni kraki ovinkov poteka-
jo skozi smrekov gozd, levi 
kraki pa po omenjeni travna-
ti poseki. Zagrizemo v oklju-
ke, ki pa so speljani izredno 
lepo in nenaporno, zato ni-
mamo občutka strmine. Iz-
redno hitro pridobivamo vi-
šino. Višje ko se vzpenjamo, 
boljši je razgled. Na enem 
od ovinkov je tudi klopca, na 
kateri se lahko spočijemo ter 
pogled usmerimo proti Pon-
cam, Jalovcu in Mangartu. 

Če se nismo odločili za 

krajšo pot, pa nadaljujemo 
po cesti. To je tudi pot, po 
kateri običajno hodijo turni 
smučarji ali ko se hodi s krp-
ljami, ko se snežna podlaga 
še predira. Po cesti doseže-
mo avstrijsko smučišče Tro-
meja, nato pa po robu dose-
žemo slovenski vrh Trome-
je oz. Peči. 

Na vrhu nas, poleg televi-
zijskega stolpa, čaka tride-
želno znamenje, ki nas opo-
zarja, da smo na stičišču 
treh največjih evropskih na-
rodnostnih skupin. Hrib, s 
slovenskim imenom Peč oz. 
italijanskim Monte Forno 
oz. nemškim Ofen, je sim-
bol miru in spoštovanja med 
narodi. 

Z vrha se nam odpre pog-
led vse od Triglava, Razor-
ja, Prisanka do Mojstrovk, 
Ponc, Mangarta, še bolj na 
zahod proti Kamnitemu lov-
cu, Višu in Montažu. Na av-
strijski strani se pred nami 
pokaže Dobrač, v ozadju pa 
čudovita kulisa Visokih Tur.

Kako hitri bomo, bo seve-
da odvisno tudi od snežnih 

razmer, ki jim bomo priča. 
Da bi naredili krog, predla-
gam, da se povzpnemo po 
cesti, sestopimo pa po strmi 
bližnjici. Glede na razmere 
svetujem, da še vedno upo-
rabimo krplje, a kljub vse-
mu ne pozabimo vsaj na 

derezice, ki nam na pomr-
znjeni poti skozi gozd nudi-
jo varnost. 

Nadmorska višina: 1510 m
Višinska razlika: 640 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Tromeja/Peč (1510 m n. m.)

Stičišče treh držav
Za Slovenijo radi rečemo, da ima obliko kokoši. Tik nad svojim repom ima 
eno od svojih tromej; tromejo med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Hrib, kjer je 
stičišče slovanstva, germanstva in romanstva, se imenuje Peč. 

Karavanške senožeti počivajo v tej obilni zimi. Zadaj je Petelinjek. / Foto: Jelena Justin

Televizijski stolp na vrhu Tromeje / Foto: Jelena Justin

Trijezično znamenje na vrhu Tromeje/Peči je simbol miru in 
sožitja. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Zadraga – Ko je sedanji gos-
podar na kmetiji Matjaž 
Rozman pred približno pet-
najstimi leti od svojih star-
šev prevzel vodenje kmeti-
je, je bila to že specializira-
na, v prirejo mleka usmerje-
na kmetija, ki pa je bila po 
velikosti črede in količini na-
molzenega mleka vendarle 
precej manjša, kot je sedaj. 
Čredo so postopoma pove-
čevali, največji porast je bil 
leta 2007, ko so živino pre-
selili v nov hlev, a že takrat 
so bili po mlečnosti črno-be-
lih krav v standardni lakta-
ciji med najboljšimi v drža-
vi. Pred vselitvijo v novi hlev 
je čreda štela petdeset go-
ved, od tega je bilo 24 krav. 
Zdaj je hlev že nekaj let pov-
sem poln, redijo devetdeset 
goved, od tega je približno 
polovica krav. Vse so črno-
-bele pasme, nekdaj so ime-
li tudi lisaste, a so jih posto-
poma zamenjali s črno-beli-
mi. »Lokacija nam omogoča 
širitev hleva, a so omejitve 
pri financah in zemljiščih,« 
pravi Matjaž in dodaja, da 

obdelujejo 27 hektarjev 
kmetijskih zemljišč, med 
katerimi pa je več najetih kot 
lastnih. Kot ugotavlja, je v ni-
žini težko dobiti dobra kme-
tijska zemljišča za najem, 
saj je povpraševanje zelo ve-
liko. Večino zemljišč imajo 
v bližini, a okrog kmetije jih 
vendarle ni toliko, da bi ži-
vino lahko tudi pasli. Hlev 
omogoča prosto rejo, krave 
molzejo v molzišču »ribja 
kost«. O robotski molži za 
zdaj ne razmišljajo, sicer pa 
bolj kot o robotu o poveča-
nju hleva. »Krave je dobro 
videti od blizu – jih pogleda-
ti, ali so normalno živahne, 
jim otipati vime ... Pri seda-
njem načinu molže jih vidi-
mo vsaj dvakrat na dan – pri 
jutranji in večerni molži,« 
pravi Matjaž.

Lani še višje povprečje 
kot predlani 

Na Rozmanovi kmetiji, po 
domače se reče Pr' Janehar-
ju, dosegajo v čredi črno-be-
lih zelo visoko mlečnost. Po 
uradnih podatkih kontrole 
mlečnosti so predlani pri šti-
ridesetih črno-belih kravah v 

standardni laktaciji dosegli 
povprečno mlečnost 12.416 
kilogramov mleka na kravo, 
s čimer so se uvrstili na tret-
je mesto v državi in na dru-
go mesto na Gorenjskem. 
Za dosežek jim je Društvo 
rejcev govedi črno-bele pa-
sme v Sloveniji na nedav-
nem virtualnem občnem 
zboru »podelilo« priznanje 
– govedorejski zvonec. Lan-
ski rezultati kontrole mleka 
za zdaj uradno še niso zna-
ni, po evidencah, ki jih imajo 
Rozmanovi, pa je bila lanska 
mlečnost še višja kot predla-
ni – okrog 13.400 kilogra-
mov mleka na kravo.

Bistvena sta zdravje živali 
in ekonomika

Kako jim uspeva dosega-
ti tako visoko mlečnost? Kot 
pojasnjujeta gospodar Ma-
tjaž in sin Rok, bodoči prev-
zemnik kmetije, so za viso-
ko mlečnost zelo pomembni 
zdravje in dobro počutje ži-
vali, dobra genetika, prehra-
na, primerno okolje, rejsko 
delo ... Krave in telice oseme-
njujejo sami, dobro polovico 
jih osemenijo s semenom 

tujih bikov, zlasti ameriš-
kih in kanadskih, preostale 
pa s semenom domačih bi-
kov, pri tem pa sodelujejo z 
Osemenjevalnim centrom 
Preska. Osnovna krma so 
travna in koruzna silaža ter 
seno, kupujejo le sestavine 
za krmila – koruzo, ječmen, 
sojine in oljčne tropine. Ve-
lik poudarek dajejo počutju 
živali, zelo pomembno pa je 
seveda tudi rejsko delo – iz-
kušnje in znanje o prehra-
ni, selekciji ... Znanja je na 
kmetiji veliko, tako Rok kot 
njegova žena Petra, ki je si-
cer zaposlena v KŽK-jevi far-
mi v Cerkljah, sta magistra 
zootehnike. »Pri mlečnosti 
so še rezerve, a ni vse mleč-
nost, bistvena sta zdravje ži-
vali in ekonomika,« pravi 
Rok.

Pri ceni premalo ostanka 
za normalni razvoj

Kot ugotavljajo na Rozma-
novi kmetiji, se trenutno 
ekonomika v prireji mleka 
poslabšuje. Cena mleka se 

je v času epidemije novega 
koronavirusa nekoliko zni-
žala, cene krmil in ostalega 
reprodukcijskega materiala 
z izjemo nafte pa so se zvi-
šale, še zlasti cene beljako-
vinskih komponent za krmi-
la. »Pri nas cena mleka zara-
di večje količine in s tem niž-
jih stroškov na liter pokriva 
stroške prireje, nekaj je tudi 
ostanka, vendar je premaj-
hen za nadaljnji razvoj kme-
tije,« ugotavlja Matjaž in do-
daja, da bi v sedanjih razme-
rah, to je ob sedanjih cenah 
vhodnih surovin, normalni 
razvoj omogočala cena mle-
ka od 35 do 36 centov za ki-
logram (brez davka). Njihov 
cilj je ohranjati zdravje živi-
ne ter v okviru možnosti in 
po zmernih korakih izbolj-
ševati mlečnost in poveče-
vati količino namolzenega 
mleka. O predelavi mleka za 
zdaj ne razmišljajo, tudi zato 
ne, ker vsaka dopolnilna de-
javnost zahteva dodatno de-
lovno silo. Še pred desetimi 
leti so se ukvarjali tudi z rejo 

kokoši nesnic, a so jo potlej, 
ko je Matjaževa žena Irena 
zbolela, opustili.

Prireja mleka že na 
ravnini ni konkurenčna

Na leto prodajo Kmetijski 
zadrugi Naklo okoli 550 ti-
soč kilogramov mleka, od-
kup tudi v času epidemi-
je novega koronavirusa vse-
skozi poteka normalno, 
ugotavljajo pa, da se je za-
radi epidemije zvišala cena 
beljakovinskih komponent 
– soje in oljne repice. »Pos-
ledic ukinitve mlečnih kvot 
za zdaj ne občutimo, a ni re-
čeno, da bo tako tudi v pri-
hodnje, saj je svet nepredvi-
dljiv. Moti pa nas, ker kme-
tijska politika poudarja, da 
bi se živina in s tem prireja 
mleka morala vrniti na hri-
bovska območja, pa že zdaj 
na ravninskih območjih ni 
konkurenčna prireji v razvi-
tih evropskih državah,« pra-
vi Matjaž, sicer tudi že pet 
let predsednik Kmetijske za-
druge Naklo.

Rozmanova čreda po mlečnosti tretja v državi
Na Janeharjevi družinski kmetiji v Zadragi so predlani pri mlečnosti črno-belih krav dosegli povprečje 12.416 kilogramov na kravo in se s tem dosežkom 
uvrstili na tretje mesto v državi in na drugo mesto na Gorenjskem. Lani je bila povprečna mlečnost črede še višja, po neuradnih rezultatih okrog 13.400 
kilogramov mleka na kravo.

Večino dela na kmetiji opravijo Matjaž, sin Rok ter njegova žena Petra.

Pred trinajstimi leti zgrajeni hlev je že nekaj let povsem poln.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Na pobudo Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije (KGZS) sta se v sre-
do predsednik zbornice Ro-
man Žveglič in podpredse-
dnik Marjan Golavšek sesta-
la s predsednikom vlade Ja-
nezom Janšo in ministrom 

za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jožetom Pod-
gorškom. Tema pogovora so 
bile neurejene razmere na 
kmetijskih trgih, o katerih 
je nedavno razpravljal Svet 
KGZS kot najvišji organ 
zbornice, ki je ob tem napo-
vedal tudi začetek priprav 
na protestne aktivnosti, če 

vlada in trgovina ne bosta do 
konca januarja izpolnili nje-
govih zahtev. 

Kot so po sestanku spo-
ročili iz zbornice, je Jan-
ša obljubil pomoč vlade pri 
urejanju razmer na kmetij-
skih trgih, pri tem pa je de-
jal, da pričakuje tudi več-
jo enotnost in povezanost 

kmetov, saj bodo le tako 
lahko izboljšali pogajalsko 
moč pri uveljavljanju svojih 
zahtev. Po oceni zbornice je 
osnovni problem v tem, da 
v Sloveniji model agroži-
vilske verige dolgoročno ni 
vzdržen in da ta model de-
luje na mehanizmih, ki te-
meljijo na pogajalski moči, 

ne upošteva pa značilnos-
ti in razmer, v katerih de-
luje. Prav zato so med de-
ležniki v verigi preskrbe s 
hrano nenehna trenja, ne-
zaupanja in očitki, menijo 
v zbornici, kjer predlaga-
jo vzpostavitev novega mo-
dela, ki bo temeljil na kon-
ceptu trajnostnega razvoja 

sektorja hrane in bi imel 
štiri »stebre« – trajnostna 
rast, preglednost, družbena 
odgovornost, spodbudno 
poslovno okolje. Na zborni-
ci ob tem pričakujejo od vla-
de, da bo dala pobudo za ši-
roko razpravo o spremem-
bi načina delovanja agroži-
vilske verige.  

Kmetje lahko računajo na pomoč vlade
Na sestanku vodstva kmetijsko-gozdarske zbornice s predsednikom vlade in kmetijskim ministrom so razpravljali o neurejenih razmerah na kmetijskih trgih.
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okrož-
nem sodišču so pred časom 
zaradi ropa v sostorilstvu na 
družbenokoristno delo ob-
sodili 21-letna Kranjčana. 
Na sodišču sta se oba poke-
sala in priznala, da sta 10. ok-
tobra lani ponoči pri Prešer-
novem gaju v Kranju pristo-
pila do dveh mlajših oškodo-
vancev in jima vzela skupno 
borih sto evrov. Obtožena 
sta razložila, da sta bila tiste-
ga večera pijana. 

»Bil sem na praznovanju 
rojstnega dne prijatelja. Po-
pil sem kar precej žgane pi-
jače. Alkohola nisem bil va-
jen, kar mi je zameglilo ra-
zum. To seveda ni opraviči-
lo, a je prispevalo k mojemu 
ravnanju tistega večera,« je 
kot povod za nepremišlje-
no dejanje navedel eden od 
obtoženih mladeničev, ki 
sicer prihaja iz dobro situ-
irane družine in je bil v pre-
teklosti aktiven športnik. 
»Dejanje obžalujem, med 
prestajanjem hišnega pri-
pora sem se zelo zamislil 

nad svojim življenjem in 
sprejel odločitev, da tega ne 
bom nikdar več ponovil. Že-
lim si urediti delavnico in 
odpreti lastno podjetje,« je 
povedal.

Tudi drugi obtoženec se 
je za storjeno dejanje na so-
dišču opravičil. Kot njegov 
prijatelj se je izgovarjal, da 
je rop izvedel zaradi opitos-
ti. »Za tisti večer mi je iskre-
no žal. Zdaj si želim  urediti 

življenje. Zdaj živim s par-
tnerico, s katero pričakujeva 
otroka, v službi me čaka re-
dna zaposlitev. Kazen bi rad 
opravil v obliki družbenoko-
ristnega dela,« je skrušeno 
povedal. 

Okrožna državna tožil-
ka Nadja Gasser je prizna-
nji štela za olajševalno oko-
liščino, prav tako njuno ob-
žalovanje in kritičen od-
nos do storjenega dejanja. 

V končni besedi je še pou-
darila, da sta se opravičila 
tudi oškodovancema in jima 
vrnila ukraden denar. A je 
tudi poudarila, da je rop eno 
hujših kaznivih dejanj, za 
katero je predpisana visoka 
zaporna kazen, minimalno 
pa vsaj leto dni zapora. »Iz-
vršila sta hudo kaznivo deja-
nje. Sredi noči pristopila do 
dveh mladih fantov, od kate-
rih sta z grožnjo, eden od nji-
ju pa tudi s silo, zahtevala de-
nar. Zato je treba obtožence-
ma izreči primerno kazen,« 
je dejala tožilka in za mlada 
obtoženca predlagala kazen 
deset in devet mesecev zapo-
ra, ki naj jo opravita z delom 
v korist družbe.

Sodišče je tožilkinemu 
kaznovalnemu predlogu sle-
dilo v celoti: enega obtožen-
ca je obsodilo na deset mese-
cev zapora, ki ga lahko opra-
vi s 600 urami družbenoko-
ristnega dela, drugega na de-
vet mesecev zapora oziroma 
540 ur družbenokoristnega 
dela. Poleg tega jima je odre-
dilo enoletno varstveno nad-
zorstvo. 

Ropala zaradi opitosti
V Kranju so pred časom zaradi ropa pičlih sto evrov obsodili 21-letnika, ki sta se dejanja pokesala. 
Dosojeno zaporno kazen bosta oddelala z delom v korist družbe. 

Pijanost naj bi mlada Kranjčana vodila v nepremišljen rop, v 
katerem sta od dveh mladih fantov pobrala pičlih sto evrov. 
Slika je simbolična. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Z generalne policijske 
uprave so sporočili, da je v če-
trtek 37 preiskovalcev Nacio-
nalnega preiskovalnega ura-
da izvedlo večje število ope-
rativnih aktivnosti, med dru-
gim pet preiskav stanovanj-
skih, poslovnih in drugih pro-
storov na območju policijskih 
uprav Novo mesto in Kranj. 
Hišne preiskave so potekale 
na podlagi odredbe pristojne-
ga sodišča zaradi utemeljitve 
suma storitve kaznivega de-
janja zlorabe položaja ali za-
upanja pri gospodarski de-
javnosti na škodo gospodar-
ske družbe z območja Policij-
ske uprave Novo mesto.

Predkazenski postopek, 
ki ga usmerja specializira-
no državno tožilstvo, pote-
ka zoper dve fizični osebi, 
preiskovalna dejanja pa so 
se nanašala na dve fizični 
in dve pravni osebi. Odvze-
mov prostosti in pridržanj 
policisti v času hišnih pre-
iskav niso izvedli. »Proti-
pravna premoženjska ko-
rist, ki je nastala s storit-
vijo omenjenega kaznive-
ga dejanja, znaša več kot 
530.000 evrov,« so sporo-
čili s policije. 

Za kaznivo dejanje zlora-
be položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti je 
predpisana kazen zapora od 
enega do osmih let. 

Hišne preiskave izvedli 
tudi na Gorenjskem
Policija je minuli četrtek na območju Gorenjske in 
Dolenjske izvedla več hišnih preiskav.

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
minuli konec tedna obrav-
navali več voznikov, ki so vo-
zili pod vplivom alkohola. 
Radovljiški policisti so tako 
v petek v precep vzeli vozni-
ka, ki je osebni avtomobil vo-
zil v času prepovedi vožnje 
in jim na ukaze dlje časa ni 
ustavil. V postopku so mu 
zasegli tudi snov, ki je verje-
tno prepovedana droga. Prav 
tako v petek so kranjski po-
licisti ustavili voznika, ki je 
v križišču na rdeči luči tr-
čil v osebni avtomobil pred 

seboj, potem pa s kraja odpe-
ljal. Ko so ga izsledili, so ga 
povabili na alkotest, ki je po-
kazal rezultat 1,11 mg/l alko-
hola v izdihanem zraku. 

V soboto so voznika, ki 
jim dolgo ni hotel ustaviti, 
obravnavali škofjeloški poli-
cisti. Ugotovili so, da gre za 
voznika začetnika pod vpli-
vom alkohola (0,16 mg/l). V 
nedeljo pa so kranjski poli-
cisti na podlagi prejete pri-
jave iz prometa izločili voz-
nika z 0,80 mg/l alkohola, v 
drugem postopku pa so vo-
žnjo prepovedali vozniku z 
0,90 mg/l alkohola.

Nekaterim ne pride do 
živega niti zaprtje gostiln

Simon Šubic

Kranj – Konec tedna se je 
več planincev poškodova-
lo pri zdrsih na poledenelih 
planinskih poteh, zato poli-
cisti pozivajo k previdnosti, 
saj je nevarnost zdrsov veli-
ka. Previdno tudi pri upora-
bi derez, dodajajo. 

V petek je na Svetem Pe-
tru nad Begunjami planin-
ka zdrsnila na poledeneli 
poti in si zlomila golen. Gor-
ski reševalci iz Radovljice so 
jo prenesli v dolino, kjer jo 
je prevzela ekipa Nujne me-
dicinske pomoči Radovljica 
in odpeljala v jeseniško bol-
nišnico. Na Kriški gori je 

prišlo do poškodbe noge pri 
uporabi igrala, ponesrečen-
ko so v bolnišnico odpeljali 
s helikopterjem, so sporoči-
li s policije. Na Križni gori 
pa si je planinka pri padcu 
poškodovala zapestje. Oskr-
beli so jo škofjeloški gorski 
reševalci in jo pospremili v 
dolino. 

V nedeljo si je na Planici 
planinka poškodovala gle-
ženj. Škofjeloški gorski re-
ševalci so jo imobilizirali in 
prepeljali v dolino. Na Rati-
tovcu si je planinka tudi poš-
kodovala nogo. Znova so 
posredovali škofjeloški gor-
ski reševalci, v bolnišnico pa 
jo je prepeljal helikopter. 

Zdrsi na ledenih poteh

Jesenice – Jeseniški policisti so pred dnevi prejeli prijavo su-
mljivega ponujanja stvari otrokom. Moškega so izsledili, a 
škodljivega ravnanja niso ugotovili. Domačin je namreč otro-
kom dobronamerno ponudil reklamne majice, ki so ostale s 
športnega dogodka, so izvedeli policisti.

Otrokom dobronamerno ponudil majice

Simon Šubic

Kranj – Po Davorju Radoje-
viću in Dejanu Saviću se je 
pred dnevi na predobrav-
navnem naroku na kranj-
skem okrožnem sodišču 
tudi Predrag Bubulj izre-
kel za nedolžnega. Pisa-
li smo že, da kranjsko to-
žilstvo Kranjčane Davor-
ja Radojevića, Predraga Bu-
bulja in Dejana Savića obto-
žuje izsiljevanja in poskusa 
izsiljevanja oškodovanca iz 
Kranja za denar, ki ga je bil 
menda dolžan Bubulju. Ob-
toženi naj bi z oškodovan-
čevega računa večkrat dvig-
nili manjše vsote denarja. 
Septembra 2015 so vsi trije 

potrkali tudi na oškodovan-
čeva vrata in zahtevali pla-
čilo domnevnega dolga, nji-
hov pogovor pa je skrivaj po-
snela oškodovančeva mati. 
Oškodovanec se je kasneje 
preselil v Ljubljano, kjer ga 
je ob neki priložnosti srečal 
Radojević in od njega zahte-
val podpis potrdila, da je Bu-
bulju dolžan okoli dva tisoč 
evrov. Radojević naj bi tedaj 
Kranjčanu tudi zlomil nos, 
zato je v tem postopku obto-
žen še povzročitve lahke te-
lesne poškodbe. 

Bubulj pa se poleg izsi-
ljevanja brani tudi pred ob-
tožbo, da je poneveril listi-
no, s tem ko naj bi preisko-
valni sodnici predložil lažno 

potrdilo študentske organi-
zacije, da se je v času, ko je 
bil vabljen na zaslišanje v 
okviru sodne preiskave, na-
hajal v Beogradu. Obramba 
je zato sodišču predlagala, 
da na glavni obravnavi zas-
liši tudi priče z Ekonomske 
fakultete v Ljubljani, ki bodo 
potrdile, da se je resnično 
udeležil izleta v Beogradu 
kot spremljevalec in da potr-
dilo o udeležbi ni ponareje-
no. Glede očitanega izsilje-
vanja pa želi obramba z izpi-
som dopisovanja med oško-
dovancem in obtoženim na 
Facebooku dokazati, da je 
oškodovanec priznal Bu-
bulju, da mu je dolžan in da 
bo dolg tudi vrnil.  

Zagovornica obtoženega 
podobno kot že prej obram-
ba Radojevića in Savića 
predlaga sodnici Poloni Ku-
kovec, da iz sodnega spisa iz-
loči že omenjeni skrivaj na-
rejeni posnetek pogovora 
med oškodovancem in obto-
ženci, ki ga je policiji posre-
dovala mati obtoženega, ker 
da je nastal brez vednosti in 
privolitve obtoženih. Če bo 
sodnica omenjeni dokaz iz-
ločila iz sodnega spisa, kar je 
sicer v ugovoru zoper obto-
žnico že zavrnil senat kranj-
skega sodišča, se bo morala 
iz kazenskega postopka naj-
verjetneje izločiti tudi sama, 
ker se je že seznanila z obsto-
jem tega dokaza.

Tudi tretji obtoženec zanika krivdo
Pred sodnico kranjskega okrožnega sodišča Polono Kukovec je pred dnevi stopil še tretji od trojice 
Kranjčanov, ki so obtoženi izsiljevanja v letu 2015. 

Hrušica – Gorenjski policisti so minuli konec tedna pono-
vili poostrene nadzore prometa, v katerih so preverjali tudi 
spoštovanje odlokov za preprečevanje širjenja bolezni. Ob 
napovedi nadzorov je policija opozorila, da bo v primeru 
povečanja števila kršitev zdravstveni stroki predlagala, da se 
prehajanje med občinami znotraj statistične regije za namen 
rekreacije znova omeji samo na občino bivanja. In kako je 
minil konec tedna? Tako na Policijski upravi (PU) Kranj kot 
na PU Ljubljana ugotavljajo, da je bilo spoštovanje odlokov 
v primerjavi s prejšnjim koncem tedna veliko boljše – bilo je 
precej manj gneče na priljubljenih turističnih točkah in tudi 
manj kršitev.

Manj gneče in kršitev

Kontrola prometa na Hrušici / Foto: Gorazd Kavčič



Alenka Brun

E
va Cimbola, ki da
nes živi v Loki pri 
Mengšu, je svojo 
medijsko pot zače
la na radiu. »Takrat 

še na Radiu Glas Ljubljane, 
ki je kasneje postal komerci
alni radio in se preimenoval 
v Radio Aktual,« razloži in 
doda: »Tam sem se ogrom
no naučila od svojih starej
ših kolegov Mateja Špehar
ja, Janje Novoselc in največ 
od novinarke Majde Juvan.« 

Poleg radia še televizija

Sledilo je obdobje na RTV 
Slovenija, ko je Eva priprav
ljala in vodila jutranja poro
čila, kakšno popoldne pa še 
vedno preživela na Aktualu. 
Takrat je živela v Trbovljah 
in opravljanje dveh služb je 
postalo prenaporno, tako da 
je televizijo opustila. »Od 
doma sem se odpravljala ob 
tretji uri zjutraj. Med radij
sko službo sem vmes sode
lovala še pri drugih televizij
skih oddajah, a radio je bil 
moja stalnica,« pravi Eva, ki 
smo jo lahko srečevali tudi v 
vlogi voditeljice in povezo
valke različnih prireditev.

Vmes je postala mama in 
se posvetila hčerki Ronji, a 
za kakšno vodenje ali mode
riranje prireditve ali česa 
podobnega je še vedno naš
la čas. 

Gasilski izziv

Nekoč je v enem od inter
vjujev izjavila, da je kot otrok 
želela biti vojakinja. Na kon
cu pa se je zgodilo, da je 
pristala v medijih. Smeje 
pritrdi: »V gimnaziji sem 
govorila, da bom študirala 

obramboslovje in se kasneje 
pridružila vojakom, a sem se 
potem odločila za študij var
stvoslovja, ker mi je bil zelo 
všeč predmetnik.« Mediji so 
jo zanimali že, ko je bila še 
v srednji šoli, v času študija 
pa je tudi že začela delati v 
tej smeri. Nazadnje smo Evo 
lahko spremljali na televizij
skih ekranih v sovoditeljski 
vlogi v oddaji Gasilci na Pla
net TV. Pravi, da je bila izku
šnja fantastična. »Sploh 
zato, ker je pri tem projektu 
sodelovala res ogromna eki
pa, sam poligon je bil veliča
sten in v ognjeni areni smo 
vsi čutili adrenalin. Tema
tika je bila morda na zače
tku res nova zame, a sem 
se ogromno naučila. Pred
vsem o prostovoljnih gasil
cih.« Najbolj pa so jo navdu
šile gasilke, še pove.

Potem se je pojavil co
vid19. Snemanje Gasilcev 
so morali prekiniti.

»Moram priznati, da sem 
bila kar malo žalostna, ko 
smo zadevo prekinili in sem 
ves čas stiskala pesti, da jo 
bomo vendarle lahko dokon
čali.« Snemanja pa se ji niso 
zdela naporna. Morda je bil 
med njimi kakšen dan, ki ni 
bil ravno najboljši, a to ni nič 
nenavadnega. 

Projekti in načrti 
prestavljeni

Novi koronavirus je tudi 
Evi spremenil življenje. 

Od radia se je začasno pos
lovila, sem in tja je še posne
la kakšen tekst ali reklamo za 
naročnike, precej vodenj ji je 
odpadlo, ker so bile priredit
ve odpovedane, ustavili so se 
Evini koncerti. »Načrtova
la sem okoli deset koncertov 
na različnih lokacijah, ki smo 

jih seveda morali odpovedati. 
K sreči so bili samo dogovori 
in predvideni datumi in nam 
ni bilo treba vračati denar
ja za vstopnino.« Nadaljuje, 
da so bile odpovedane zade
ve vse poslovne narave. V šali 
doda: »Ni mi bilo treba pre
stavljati datuma poroke ali 
česa podobnega.« 

Preseneti in osreči

V tem času pa si je zamisli
la nov projekt in ga tudi izpe
ljala. Da popolnoma ne »zas
pi«, pove. Poimenovala ga je 
Presenetiosreči. Razloži: 
»V okviru projekta so si pri
jateljice lahko pošiljale maji
ce z napisom in posvetilom. 

Ker se niso mogle srečati, 
so si pozornost izkazale na 
tovrsten način. V zimskih 
dneh sem poleg majic v pro
jekt dodala še puloverje.« 

Več je z družino

Po drugi strani pa izvemo, 
da ji je v bistvu čas, ko osta
jamo doma, nekako godil, 
saj je imela več časa za dru
žino. »Ob vseh teh ukrepih, 
ki veljajo, pa težko neham 
naštevati, kaj vse pogrešam, 
po drugi strani pa si mislim: 
Eva, nehaj, zdravi ste, imate 
streho nad glavo in ne prito
žuj se. Medtem ko je neka
tere korona resnično priza
dela.« 

NOVIM PROJEKTOM NAPROTI
Evo Cimbola smo nazadnje lahko gledali v gasilskem izzivu na Planet TV. V oddaji Gasilci so ji zaupali 
vlogo sovoditeljice. Velikokrat smo jo videli tudi v vlogi moderatorke na različnih prireditvah. Vlogo 
mame je Evi uspelo uspešno združiti s svojim delom, covid-19 pa je tudi njej spremenil ritem življenja.

Eva Cimbola / Foto: Planet TV

Po kratkem premisleku 
doda, da morda res še naj
bolj pogreša vrtec. »Pa ne 
toliko zaradi sebe, ampak 
zato, ker vidim, kako ta zelo 
manjka Ronji. Prišlo je že 
tako daleč, da mi je neke
ga dne rekla: 'Mami, greva 
se kregat', kot se kregamo v 
vrtcu!' Lahko se z njo igram, 
ukvarjam, ustvarjam, a dru
žbe njenih vrstnikov ji ne 
moram nadomestiti.«

Zanimiva novoletna 
zaobljuba

Kaj sedaj, nas je zanimalo. 
Je v novo leto vstopila s kak
šno posebno zaobljubo, smo 
bili še radovedni. 

»Vedno poskušam biti 
optimist in tudi tokrat je tako. 
Rojevajo se novi projekti, ki 
naj bi se zgodili spomladi, ko 
bomo, upam, že nekako ven 
iz hudega. Moja novoletna 
zaobljuba pa, ne boste verjeli, 
ni povezana ne s športom ne 
z dietami ali čim podobnim. 
Je v bistvu enostavna, precej 
preprosta: vsak večer bom 
poskušala zaspati in se zjut
raj zbuditi s hvaležnostjo za 
stvari, ki jih imam. V norem 
tempu vsakdana, kot smo ga 
poznali pred prihodom koro
ne, smo nekateri na to malo 
pozabili. Korona mi je, lahko 
rečem, kljub vsemu dala tudi 
veliko dobrega.«

Napovedali so ga kot prvi »open air« koncert leta 2021. 
Zgodil se bo danes ob 19. uri, povabljeni so vsi z raču-
nom na Facebooku ali brez njega. Kakor pritiče bendu, 
kot je Dan D, bo koncert, ki se bo zgodil v Cankarjevem 
domu, ponovno nekaj posebnega. Takole so zapisali: »In 
zakaj ne bi mogel biti tudi pozimi pod milim nebom, če 
že morajo biti vse dvorane izpraznjene? Tako smo skupaj 
našli 'nov' prostor, pljuča Cankarjevega doma, ki omo-
gočajo dovod svežega zraka v dvorane, le da tokrat to ne 
bo potrebno in bo zrak zajela novomeška peterica skupaj 
s podpornim osebjem tehničnih strokovnjakov zased-
be in Cankarjevega doma. 'Tihe' uspešnice Dan D bodo 
zadihale na novo, obdane z grelci in snopi žarometov, ki 
bodo nadomestili sončne žarke. Zato bo glasba toliko bolj 
topla, v vaših domačih naslonjačih pa boste lahko uživali 
ob novih različicah priljubljenih uspešnic, kot so Voda, 
Čas, Plešeš, in drugih, ki bodo to postale na ta večer. 
Dobro leto po dveh razprodanih koncertih se Dan D torej 
vrača v Cankarjev dom, na novo prizorišče v labirintu atri-
jev, hodnikov in zasilnih izhodov ali skrajšano v kraterju 
našega največjega kulturnega centra.« Ekskluzivni kon-
cert si lahko ogledate brezplačno v spletnem prenosu na 
kanalu Cankarjevega doma na Youtubu in njihovi strani 
na Facebooku. Posnetek bo na voljo še 24 ur po premieri.

Dan D, spletni koncert iz »kraterja« 
Cankarjevega doma, premierno predvajanje

Štajerci danes popoldne vabijo na spletni tečaj izdelave 
pustnih krofov. Na tečaju boste izvedeli več o surovinah 
za pripravo pustnih krofov, tehnološkem postopku izde-
lave krofov, najpogostejših napakah in težavah pri izdelavi 
krofov. Med delavnico pa boste lahko postavili tudi kak-
šno vprašanje. Lahko se jim pridružite brezplačno danes 
ob 18. uri, povezava do dogodka, ki bo potekal na aplikaciji 
Zoom, pa bo dostopna na spletni strani www.icp-mb.si ali 
pa za dostop pišite na e-naslov mic@icp-mb.si

Spletni tečaj izdelave pustnih krofov

Lahkih nog naokrog in Knjižnica Domžale jutri ob 19. uri s 
pomočjo Zooma organizirata spletni potopis z naslovom 
Islandija pozimi; eno uro prej pa par, ki raziskuje svet pod 
imenom Lahkih nog naokrog, po spletu gosti še Knjižnica 
Litija, kjer pa bosta predstavila svoje potovanje iz preteklo-
sti, ki je trajalo kar devet mesecev. Izvedeli boste, kako sta se 
na Islandiji, v deželi ledu in ognja, Rok in Katarina Hočevar 
kopala v toplih vrelcih in potokih, pohajala po planotah nad 
največjim ledenikom v Evropi, hodila po vulkanskih krater-
jih, se plazila pod čudovite slapove in odkrivala posebnosti 
islandske kulture. Decembra 2018 pa sta se podala na devet-
mesečno potovanje po Južni Ameriki. Začela sta v Čilu, kjer 
sta kupila terenski avto, nato pa se z njim odpravila dogodiv-
ščinam naproti, ki so se zaključile v Venezueli. 

Spletni potopis: Islandija pozimi in slabo leto 
dni Južne Amerike
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Jasna Paladin

L
etošnja zima je res 
radodarna s snegom, 
sploh v visokogor-
ju. Na Veliki plani-
ni tako debele snež-

ne odeje niso namerili že vsaj 
deset let, zato številni z razo-
čaranjem sprejemajo odlo-
ke za preprečevanje širjen-
ja koronavirusa, ki so zaus-
tavili žičniške naprave. Prej-
šnja leta na Veliki planini ni 
bilo mogoče smučati zaradi 
pomanjkanja snega, letos pa 
ne zaradi korone. A možnosti 

za rekreacijo je kljub vsemu 
obilo. Medije so v minulih 
dneh sicer preplavile foto-
grafije prometnega kaosa na 
Kranjskem Raku in Rakovih 
ravneh ter ob cesti med nji-
ma – dveh parkiriščih, kjer 
je mogoče najvišje pustiti 
avto. Za parkiranje na zgor-
njem parkirišču boste odšte-
li sedem evrov, po makadam-
ski cesti pa se ne podajte brez 
dobrih zimskih pnevmatik 
ali verig. Na Kranjskem Raku 
boste morali biti dovolj zgod-
nji, saj policisti vsem tistim, 
ki avto pustijo ob cesti, prid-
no pišejo kazni.

Zato je še najboljša odlo-
čitev za obisk zimske Veli-
ke planine hoja iz doline 
po eni od številnih planin-
skih poti, ki so tudi v snegu 

dobro uhojene – iz Stahovice 
čez Sveti Primož, iz Kamni-
ške Bistrice skozi dolino Dol 
ali pa iz Krivčevega. Trud 
pri nekajurni hoji bo popla-
čan z zimsko idilo. Snega je 

v teh dneh, ko se je že dodo-
bra posedel, še vedno več kot 
meter. Po uhojenih poteh po 
Mali, Veliki in Gojški plani-
ni bo hoja prijetnejša z dere-
zicami, po celem snegu je 

užitek zagaziti s krpljami, na 
svoj račun pa te dni pridejo 
tudi turni smučarji in pa lju-
bitelji teka na smučeh. Pro-
ge so namreč zelo lepo ure-
jene.

Velika planina

ZIMSKA IDILA

Pastirske koče so snežni zameti dodobra zadelali.

Prostrane snežne planjave lahko raziskujemo ves dan.Še posebej zabavna je hoja 
po celem snegu s krpljami.

Dnevi so še kratki, zato ne pozabite na čelno lučko.Pri orientaciji nam bodo v veliko pomoč smerne table.

Pod najmanjši kamen
bi se skrila.
Pobegnila
pred seboj
in drugimi.

Kako sem,
zakaj sem,
zakaj sem tukaj
in ne tam.

Pod najmanjši kamen
bi se umaknila.
Skrila,
pred bremeni,
pred padci.

V redu sem
in nisem.
Danes tako
in jutri drugače.

Svet se vrti,
jaz se vrtim
z njim.
Enkrat v levo
in drugič v desno.

Simona

Skrivalnica

PESMI MLADIH

Vse poti pripeljejo do cilja, nekatere prej in druge malo 
kasneje. Svet pa se vedno vrti naprej. Včasih malo 
zamenja smer, da ni dolgočasno. Želim vam lepe zim-
ske dni. 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. 

OTROŠKA PERESA

V sredo, 13. januarja, smo imeli športni dan. Mami mi je poma-
gala izbrati dejavnost. Najprej sem se sankala pod hišo. Vreme 
je bilo lepo, snega pa veliko. Zraven je bila mami. Po sankanju 
smo šli na Goro. Popoldne pa sem še tekla na smučeh. Športni 
dan mi je bil všeč, ker sem rada na snegu. Mi je pa bolj všeč, ko 
ga imamo v šoli, ker so zraven tudi sošolci in sošolke.

Lana Lušina, 4. razred, PŠ Dražgoše

Športni dan

Mateja Rant

O
troci, ki po več 
mesecih šola-
nja od doma 
že močno 
pogrešajo 

svoje sošolce, so se v letoš-
nji zimi razveselili vsaj sne-
ga, ki je obilno pobelil zlasti 
Gorenjsko. Vsak hribček za 
hišo se je tako spremenil v 
priročno sankališče, zamrz-
njeni ribniki pa v teh dneh 
omogočajo tudi zabavo na 
ledu.

Hladni zimski dnevi 
ponujajo številne možnos-
ti za aktivnosti na snegu in 
ledu. Gorenjski otroci so v 
času, ko smo omejeni na 
gibanje znotraj regij, verjet-
no glede tega kar malce pri-
vilegirani, saj imajo na vol-
jo številne kotičke za san-
kanje, smučanje in drsan-
je. V sankališče se je v teh 
dneh spremenil vsak bližnji 
hribček, po katerem se otro-
ci lahko spuščajo s sankami 
ali lopatkami. Vzpon tudi 
na kakšen višji hrib pa je v 

teh zimskih dneh še poseb-
no doživetje, saj gre navzdol 
bistveno hitreje kot običaj-
no, če s seboj vzameš san-
ke ali lopatko. Čeprav žič-
niške naprave v teh dneh 
sicer ne delujejo, pa najve-
čji smučarski navdušenci 
niso prikrajšani niti za smu-
čanje ali deskanje na snegu. 

Gorenjska smučišča so zas-
nežena, zato se nekateri v 
breg podajo s smučmi ali 
snežno desko kar na rami. 
Otroci letos niso prikrajša-
ni niti za drsanje, čeprav 
so uradna drsališča zapr-
ta. So se pa zato razveselili 
zaledenelih ribnikov, ki so 
v teh dneh polni drsalcev, 

nekateri so v roke vzeli tudi 
hokejske palice. Preden se 
podamo na led, pa je seve-
da treba najprej preveriti, ali 
je resnično dovolj trden, da 
ne bi prišlo do nesreč. Sneg 
pa ponuja še številne druge 
možnosti za zabavo – kepa-
nje, izdelovanje snežakov, 
gradnjo iglujev ... 

ZIMSKE RADOSTI
Sneg je letos že zgodaj pobelil Gorenjsko in otrokom tako omogočil obilo možnosti za zabavo na 
snegu, v zadnjih dneh, ko je bolj mrzlo, pa tudi na ledu.

Mnogi ribniki so v teh dneh zamrznili, zato so polni drsalcev, željnih zabave na ledu.
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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»Pomlad«
Vašo rubriko redno sprem-
ljam, zato vas tudi jaz prosim 
za nasvet in napoved priho-
dnosti. Zanima me za štiri 
osebe. Najlepše hvala, želim 
veliko zdravja in sreče.
V prejšnjem pismu ste mi 
pisali in spraševali za šest 
oseb, predvidevam, da so 
bili to vnuki. Prosim, ko me 
naslednjič sprašujete za dru-
ge, da mi napišete, kar seveda 
ne bo objavljeno, v kakšnem 
razmerju ste s temi osebami. 
Samo zato, da vam lažje in 
več napišem. Oseba letnik 
1945: Zdravje bo v redu in ne 
vidim nobenih posebnosti. 
Varnost je in bo še naprej. 
Druga oseba isti letnik: Dob-
re spremembe. Zadeva na 
sodišča se rešuje v korist. Bo 
pa še nekaj časa trajalo. Glede 
tega je kar nekaj stresa, kar je 

normalno. Sam konec razpra-
ve bo proti koncu tega leta, 
morda malo prej. Pomem-
bno je zgolj to, da bo na kon-
cu v redu. Oseba letnik 1974: 
Glede službe vidim kar nekaj 
skrbi, ampak se vse dobro 
uredi. Možna zamenjava, a 
ni nujno. Če so trenutno teža-
ve z zdravjem, hitro minejo. 
Oseba letnik 1975: Glede 
zdravja je videti, da je oseba 
zelo obremenjena in jo skrbi. 
Sredi leta se pokažejo dobre 
možnosti in en večji projekt, 
ki na dolgi rok prinese dobre 
rezultate. Poznalo se bo tudi 
pri financah. Oseba je precej 
odgovorna in zna poskrbeti 
za varnost. Ne vem, morda 
premišljuje o zamenjavi avta, 
kar ne bi bilo slabo. Pravi čas 
za to je v mesecu aprilu ali 
pa potem kasneje v avgustu. 
V vsakem primeru bo dobra 

naložba. Tudi jaz vam želim 
veliko zdravja in sreče.

»Tehtnica 2021«
Najprej vas lepo pozdravljam. 
Večkrat sem vam že pisala in 
ste mi lepo svetovali. Preteklo 
leto mi je prineslo razočaranje. 
Še posebej me mori tale virus in 
želim si, da bi ga bilo čim prej 
konec. Prosim vas, da mi pove-
ste, kaj me čaka v tem letu. 
Razočaranje in pozitivno 
presenečenje vedno gresta z 
roko v roki. Enkrat to in dru-
gič drugo. Je pa seveda res, da 
imamo vsi rajši dobro in lepo. 
Iz razočaranj pa se moramo 
učiti, saj so to naše izkušnje. 
Napake so in niso; so najbo-
ljše odločitve v danem tre-
nutku, ki jih nikoli ne smemo 
obžalovati, saj je vsaka slaba 
stvar lahko za nekaj dobra. 
Tisti trenutek tega ne vidimo, 

ampak čas vedno prinese 
svoje rezultate. Tudi pri vas 
ne bo nič drugače. Letošnje 
leto vam prinaša same lepe 
spremembe, vse od financ do 
zdravja. V sredini leta pridejo 
zelo lepe novice od domačih 
oziroma družine. Skrbi zaradi 
denarja bodo postale prete-
klost. Odnosi se spreminjajo 
vsak dan in nekega dne boste 
presenečeni, ko boste videli, 
da gre vse v pravo smer. Mor-
da niste opazili, a spremenili 
ste se vi. Veliko manj se prila-
gajate in končno poveste svo-
je iskreno mnenje. Poiskali ste 
si svoj prostor in tukaj mora-
te vztrajati še naprej. Glede 
virusa je tako, da dolgo več ne 
more trajati, in tudi jaz upam, 
da ga bo kmalu konec in da 
vsi skupaj nazaj zaplujemo v 
mirne vode brez neviht. Želim 
vam vse dobro.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 28 
otrok, od tega 15 dečkov in 13 deklic. Najtežji in najlažji sta 
bila dečka, in sicer sta tehtala 4260 in 2535 gramov. V jese-
niški porodnišnici se je rodilo 18 otrok, od tega 9 deklic in 9 
dečkov. Tudi tu sta bila najtežji in najlažji dečka – prvemu 
je tehtnica pokazala 4460, drugemu pa 2370 gramov.

Novorojenčki

Delite tudi v letu 2021 osebno srečo ali obisk abrahama, 
občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo 
železne poroke z bralci našega časopisa in tako prese-
netite, razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu lahko 
tako na unikaten način morda tudi obdarujete slavljenca 
ali slavljenko, ustvarite zanimiv spomin. Svoje predloge 
in vprašanja sporočite na elektronska naslova alenka.
brun@g-glas.si ali info@g-glas.si ali pokličite na telefon-
sko številko 041 699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...

Alenka Brun

N
astopi zna-
nih z maska-
mi bodo zaba-
vni in vsak bo 
zapel pesem, 

ki bo ustrezala njegovemu 
liku. Da bi jih zvezdniški 
ekipi lažje prepoznali, bodo 

sodelujoči pod maskami 
predstavili tudi eno svojih 
sposobnosti ali značilnost, 
po kateri naj bi jih Slovenci 
poznali.

Oddaja Kdo si ti? Zvezde 
pod masko bo tudi dobro-
delna, saj bo zvezdniška eki-
pa, ki bo pravilno ugotovi-
la največ zamaskiranih nas-
topajočih, osvojila denarno 

nagrado in jo podarila v dob-
rodelne namene po last-
ni izbiri. Šov je v produkci-
ji TV2 že navdušil občinstvo 
na Madžarskem, sedaj pa 
glasbena večerna zabava pri-
haja na Planet TV. Pravijo, 

da ne bo manjkalo presene-
čenj in smeha. 

Pred kratkim pa so na Pla-
net TV razkrili, kdo bo odda-
jo vodil. To vlogo so zaupa-
li Klemenu Slakonji, moj-
stru preobrazb, odličnemu 

ZVEZDE POD MASKAMI
Na Planet TV bomo kmalu lahko spremljali novo pevsko oddajo Kdo si ti? Zvezde pod masko.  
V njej se bodo pod nenavadnimi, a vedno zabavnimi maskami skrivali znani Slovenci in Slovenke, 
medtem pa bosta dve zvezdniški ekipi med seboj tekmovali, katera bo pravilno uganila več 
zamaskiranih nastopajočih.

Oddajo bo vodil Klemen Slakonja. / Foto: Planet TV Kdo se skriva pod masko? / Foto: arhiv oddaje

Že nastopanje samo zahteva veliko energije in zbranosti, 
pod masko pa je to še poseben izziv. / Foto: arhiv oddaje

pevcu in izkušenemu vodi-
telju. 

»Ko sem prvič videl kon-
cept oddaje in spoznal, da 
nastopajo zamaskirane zna-
ne osebe, se mi je to sprva 
zdelo zelo absurdno. Bilo je 
celo tako absurdno, da mi je 
postalo všeč,« pravi Slakon-
ja, ki že komaj čaka, da se šov 
začne. »Za nami je namreč 
leto, ko smo vsi nosili mas-
ke. Celo leto je bil pust – in 
zakaj ne bi v novo leto vsto-
pili pustno naravnani? Nas-
topajoči v oddaji bodo nosi-
li zelo konkretne maske, ki 
jih je težko že nositi, kaj šele 
v njih nastopati. Obeta se 
nam zelo zanimiva oddaja,« 
obljublja voditelj.

Imena drugih sodelujo-
či, zvezdniških likov pod 
odrom, pa so ustvarjalci 

tudi že povedali javnosti. 
Skupaj z gledalci bosta tako 
ugibali dve zvezdniški eki-
pi. Imena članov v večini vsi 
poznamo. Ekipi bodo sesta-
vljali pevka Saša Lendero, 
njen soprog in glasbeni pro-
ducent Miha Hercog, obli-
kovalec, umetnik ličenja in 
model Milan Gačanovič - 
Gacho, televizijska vodite-
ljica Jasna Kuljaj, fotograf, 
novinar in organizator kon-
certov Mimi Inhof in igral-
ka ter v zadnjem času pre-
poznaven televizijski obraz 
Zvezdana Mlakar. Tudi nji-
hova naloga ne bo enostav-
na, saj bosta ekipi, kot smo 
že omenili, med seboj tek-
movali, katera bo pravilno 
uganila več nastopajočih 
zvezdnikov, ki se bodo skri-
vali pod maskami.
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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, 3. 
februarja 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.

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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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

17 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        

EUR

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

Erika Jesenko

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

Lazanja s špinačo in rikoto
Lazanja s špinačo in ri-

koto je sočna sestavljan-
ka iz testenin in obilo ze-
lenjave. Bešamel nado-
mestimo s paradižnikovo 
omako, meso pa nadome-
stimo z rikotino mešanico, 
ki bo poskrbela za vir be-
ljakovin.

Za pripravo špinačne la-
zanje potrebujemo: 250 g 
testenin za lazanjo; za pa-
radižnikovo omako: 600 
g paradižnikove mezge, 1 
čebulo, 2 stroka česna, pol 
žličke bazilike, pol žličke 
origana, ščep soli in popra, 
1 žlico olivnega olja; za špi-
načni nadev: 400 g špina-
če, 2 stroka česna, 1 žlico 

olivnega olja, sol in poper; 
za rikotin nadev: 400 g ri-
kote, 1 jajce, ščep soli; sir 
za posip.

Priprava paradižniko-
ve omake: Čebulo in česen 
olupimo ter nasekljamo. 
Prepražimo ju na žlici olja 
ter zalijemo s paradižniko-
vo omako. Začinimo, soli-
mo in popramo. Omako ku-
hamo 10 minut pri srednji 
temperaturi. 

Priprava špinačnega na-
deva: Česen olupimo in na-
sekljamo. Ponev segreje-
mo, prilijemo olje in doda-
mo česen. Ko ta zadiši, do-
damo špinačo in pokrije-
mo. Po kakšni minut, ko 

špinača upade, jo solimo in 
popramo.

Priprava rikotinega nade-
va: skupaj zmešamo jajce, 
rikoto ter ščep soli.

Sestavljanje lazanje: dno 
pekača premažemo z dve-
ma žlicama paradižnikove 
omake. Na omako položi-
mo plast testenin ter jo po-
novno premažemo s para-
dižnikovo omako. Po oma-
ki razporedimo del špinač-
nega nadeva in nanj še del 
rikotinega nadeva. Čezenj 
položimo plast testenin in 
ponavljamo postopek, dok-
ler nam ne zmanjka vseh 
sestavin. Po vrhu potrese-
mo z naribano mocarelo ali 

drugim sirom. Lazanjo pos-
tavimo v pečico, ogreto na 
180 °C, in pečemo 50 mi-
nut. Da se nam lazanja po 
vrhu ne bi preveč zapekla, jo 

po potrebi pokrijemo z alu-
folijo. Pečeno lazanjo vza-
memo iz pečice ter jo pred 
postrežbo pustimo stati 15 
minut.

Pozimi nam bolj prija topla hrana, obstaja pa nekaj začimb, 
ki nas prav tako dobro pogrejejo. Takšne so na primer cimet, 
piment, klinčki, kardamom, ingver, rdeči in črni poper. Z njimi 
lahko začinimo številne sladke in slane jedi ali pripravimo 
različne čaje.

Ingverjev čaj s poprom

Potrebujemo 2,5 dl vode, četrt žlice čaja v prahu, kos svežega 
ingverja ali pol žličke ingverja v prahu, pol žličke grobo zmletega 
popra, pol žličke medu in sok pol limone. 

Zavremo vodo, dodamo čaj v prahu in malo povremo. Doda-
mo zmleta zrna popra in na koščke narezan ingver ter kuhamo 
10 minut. Čaj precedimo v skodelico in dodamo med ter limo-
nin sok. Da nas čaj res pogreje, popijmo vročega. Dodamo 
mu lahko tudi cimet. 

Čaj s kardamomom, cimetom in ingverjem

Potrebujemo 0,5 l vode, 0,5 l mleka, 3 žlice kardamoma ter 
ščepec cimeta in ingverja.

Ko voda zavre, dodamo kardamom, cimet in ingver. Počaka-
mo 5 minut, da se malo ohladi, nato dodamo enako količino 
mleka in pustimo stati še 5 minut. Čaju lahko dodamo med in 
vaniljo ali kavo. Tako dobimo zimsko različico latte macchiata.

Pražena zelenjava s kardamomom

Potrebujemo 4 korenčke, rumeno kolerabo, 0,5 kg krompirja, 
4 žlice olivnega olja, pol žličke mletega in 8 strokov celega kar-
damoma, 2 palčki cimeta, sol, poper in 400 g kuhane čičerike. 

Pečico segrejemo na 200 °C. Korenje, kolerabo in krompir 
olupimo, narežemo na koščke in damo v pekač. V ponvi se-
grejemo olje, dodamo stroke kardamoma in cimet, grejemo 
7 minut, da zadiši, in prelijemo po zelenjavi. Premešamo, 
potresemo sol, poper in mlet kardamomom. Damo v pečico, 
pečemo 20 minut, nato dodamo še čičeriko in pečemo še 
20 minut.
 
Goveja enolončnica s cimetom in klinčki

Potrebujemo 600 g govedine, 350 ml rdečega vina, 2 čebuli, 3 
stroke česna, 2 korenčka, 3 žlice masti ali olja, 1 l vode ali goveje 
juhe, poper, sol, svež peteršilj, žlico medu, cimetovo palčko in 
4 nageljnove žbice.

Meso operemo, odstranimo maščobo, narežemo na 2 cm 
velike koščke in damo v skledo. Prelijemo z vinom, dodamo 
strt česen, nageljnove žbice in cimet. Zmešamo, skledo pokri-
jemo s folijo in damo v hladilnik za 10 ur. V loncu raztopimo 
mast, dodamo narezani čebuli, ščepec sladkorja in soli ter 
popražimo. Dodamo narezano korenje, malo pražimo, nato 
še marinirane kose mesa vključno z marinado in začimbami. 
Meso popečemo, da porjavi, nato ga zalijemo z vodo ali govejo 
juho. Zavremo, dodamo poper in sol, nato kuhamo pokrito na 
majhnem ognju približno 1,5 do 2 ure, da se meso zmehča. 
Na koncu lahko dodamo žlico medu. Enolončnico ponudimo 
z malo sesekljanega peteršilja in rezino kruha.

Milena Miklavčič

Urška trpi zaradi nespeč-
nosti, zato se po Skypu po-
govarjava v ranih jutranjih 
urah. Sredi pogovora so se 
tla ob 6.16 ponovno stresla. 
Prebudila se je tudi Urški-
na papiga in začela vreščati. 
Izza ozadja se je slišal njen 
mož, ki se je zaradi potres-
nega sunka na glas razbur-
jal. Bentil je na račun Kitaj-
cev in Američanov, češ da so 
oni krivi.

Počakali sva nekaj trenut-
kov, da je papiga nehala vreš-
čati in da se je njen mož vrnil 
v spalnico.

»Bolan je, pa še zamere 
ima iz preteklosti,« ga je op-
ravičevala. Nato mi je razlo-
žila, da je poln tudi različ-
nih fobij. Ne zaupa ljudem. 
Njo ima rad, ker mu da mir 
in dobro kuha ter skrbi zanj.

Urška živi v petem nad-
stropju. Pravi, da se vse 
maje že takrat, ko se otro-
ci v spodnjem ali zgornjem 
nadstropju podijo sem in 

tja. Potresov jo je strah že 
iz otroštva. Doživela je po-
tres leta 1998, ko se je tres-
lo Posočje.

»Odraščala sem v stari 
hiši, ki je bila sicer spomeni-
ško zaščitena, a država vanjo 
ni nikoli vložila niti evra. Ko 
smo ostali brez vsega, smo 
se preselili k dedu. V družini 
nas je bilo pet. Mama je ime-
la pred poroko sina, oče pa 
prav tako. Jaz sem ju prese-
netila, nista me pričakovala, 
saj je imela mama ob mojem 
rojstvu že 45 let. Temu pri-
merno sta se do mene tudi 
obnašala. Včasih sem bila 
kaznovana za prazen nič, 
spet drugič sta mi prinaša-
la sladkarije, da me je bolel 
želodec, ker sem se jih pre-
nažrla. Polbrata sta bila toli-
ko starejša, da sta nas kma-
lu zapustila. Preselila sta se v 
Novo Gorico, kjer sta se vpi-
sala na eno od tamkajšnjih 
srednjih šol.

Bila sem zelo miren in tih 
otrok. Takšna kot mama. 
Tudi ona se je vlačila po hiši 
kot senca. Zelo malo je go-
vorila. Če je bila jezna, me je 
udarila ali pa vrgla krožnik 
po tleh. Kakšen dan sta me 
starša povabila v spalnico, 
kjer sta me crkljala. Potem 
sta mi govorila, da ne smem 
nikomur povedati, kaj se je 
dogajalo. 'Hočem, da si bolj 
živahna, kot je mama,' mi je 
razlagal oče, medtem ko me 
je žgečkal, včasih celo zelo 
grobo, tam spodaj. Spet dru-
gič je govoril, da sploh ni moj 
oče, da se je mama spentlja-
la z nekom drugim. Takrat 
sem pogledala mamo, pa je 
le tiho odkimavala in gleda-
la stran. 'No, čigava si?' me 
je še enkrat vprašal oče. 'Tvo-
ja hči!' sem naivno zajeclja-
la. Grobo me je brcnil iz pos-
telje. 'Se enkrat! Kaj sem ti 
jaz? Oče!' Nisem se upala la-
gati, ker mi je ded nekoč zag-
rozil, da bom šla živa v pekel, 

če me bo ujel na laži. Oče me 
je spet brcnil.

Stara sem bila osem ali de-
vet let. Stari ata je 20. avgu-
sta praznoval god. Prišlo je 
veliko ljudi, ki so pili in jed-
li, da je bilo veselje. Bila sem 
ponosna, da lahko poma-
gam. Hrano sem nosila na 
mizo in zardevala od vseh 
pohval. Kar naenkrat pa se 
oglasi oče in reče gostom: 
'Dajte jo raje malo požgeč-
kat tam doli, da se ne bo tako 
kislo držala.' Vsi so se sme-
jali, nekateri so ga ubogali in 
iztegovali roke proti meni.

Po osemletki sem se pre-
selila v Novo Gorico, na 
Grčno. Dijaškemu domu 
smo ljubkovalno rekli Ha-
vaji. Še zmeraj sem bila zelo 
sramežljiva, z nikomer se 
nisem družila. Pa tudi sicer 
so me sošolke zaničevale, saj 
sem bila revno in staromo-
dno oblečena.

Nekoč sem morala reciti-
rati neko pesem, pa mi nika-
kor ni šlo. Učitelj je prišel do 
moje mize in mi rekel: 'Malo 
bolj živahno, Urška, bolj ži-
vahno!' Ko sem doumela, 
kaj mi je rekel, sem zakriča-
la in stekla iz razreda. Raz-
redničarka, ki je izvedela za 
pripetljaj, me je poklicala k 
sebi v kabinet in me vpra-
šala, zakaj sem takšna. Za-
čela sem se tresti in vedno 
bolj sem lezla vase. Potem 
pa sem le izjecljala, kaj je z 
menoj počel oče, ker je že-
lel, da bi bila bolj živahna. 
Zgrozila se je, me prijela za 
roko in jo sočutno stisnila. 
Naslednji dan me je pelja-
la v zdravstven dom na pre-
gled. Ko sva z zdravnico os-
tali sami, mi je očitala, da se 
sama sebi smilim in da že-
lim očrniti starše, ki skrbijo 
zame in me imajo radi. Naj-
bolj poniževalno pa je bilo, 
ko sem morala na ginekolo-
ški pregled. Seveda sem bila 
nedotaknjena, tako 'daleč' v 

nožnico pa res nihče ni pose-
gel s svojimi prsti! Skratka, 
zdravnica je obvestila razre-
dničarko, da si izmišljujem 
hkrati pa si želim pozornos-
ti. Še sreča, da ji razredničar-
ka ni verjela.

Pri dobrih osemnajstih 
sem se zaposlila. V pisar-
ni je bilo še sedem drugih 
žensk. Zelo rade so se ša-
lile, niti za hip niso utihni-
le. O vseh in vsakem v Gori-
ci so znale povedati maloda-
ne vse. S pikantnostmi vred. 
Stanovala sem pri očetovih 
znancih, ki mi niso bili čis-
to nič všeč, a v sili še hudič 
muhe žre. Ko se ga je gos-
podar napil, je lazil za me-
noj in mi govoril opolzkosti, 
češ a si jo kaj sončim, da se 
mi ne bo usmradila, tako kot 
se je moji mami. Ob pomoči 
ene od sodelavk sem si naš-
la skromno sobico pri njenih 
starših. Zaračunavali so mi 
celo bogastvo, a so me pusti-
li vsaj pri miru.

Za osmi marec smo se ga v 
menzi malo napile. Domov 
sem se vračala pozno, okoli 
enajste ure zvečer. Kar na-
enkrat se iz podhoda med 
dvema blokoma prikažeta 
dva fanta ter me začneta na-
govarjati. Začela sem teči, a 
sta me dohitela. Najprej me 
je posilil večji, potem še tis-
ti, obilnejši. Komaj sem se 
privlekla domov. Vse me 
je bolelo. Jokala pa nisem. 
Duša je bila prazna, čisto nič 
nisem čutila. Naslednji dan 
me ni bilo v službo, sodelav-
ka je poklicala svoje starše, ti 
so prišli do mene in se zgro-
zili, ko so videli krvavo spo-
dnje perilo, ki je ležalo sredi 
sobe. Poklicali so policijo, a 
ko sem jim povedala, da sem 
popila nekaj kozarcev vina, 
so zaprli beležnico. Rekli so 
mi, da sem sama kriva, ker 
sem bila pijana in sem verje-
tno izzivala. Pa so šli …«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Kot zgodba iz Biblije, 1. del

Vodnjak želja

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
19. 1.

–5/1 °C

Nedelja 
24. 1.

–2/5  °C

Sreda 
20. 1.

Četrtek
21. 1.

Petek
22. 1.

Sobota
23. 1.

–2/3 °C 1/4 °C 1/5 °C –2/4 °C

Ponedeljek 
25. 1.

Torek
26. 1.

Sreda
27. 1.

Četrtek
28. 1.

–6/4  °C –7/4  °C –5/4  °C –2/5  °C

Mesar-prodajalec, m/ž (poslovne enote v gorenjski regiji) 
Pričakujemo: veselje do dela z ljudmi in komunikativnost, prilagodljivost, zaneslji-
vost ter želja po timskem delu, delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih, dob-
ro znanje slovenskega jezika, računalniško pismenost. Eurospin Eko, d. o. o., Ren-
ški Podkraj 64, 5292 Renče. Prijave zbiramo do 25. 1. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Tehnolog specialist (gradbeništvo, energetika in strojegradnja), m/ž (Kranj) 
Glavni cilji dela: nadzorovati in nuditi tehnično podporo podjetjem v industriji ter 
potrošnikom v Sloveniji, odgovornost za razvoj tehničnih sistemov za gradbeni-
štvo, strojegradnjo in energetiko v skladu s strategijo, vodenje in razvoj segmen-
ta gradbeništva, strojegradnje in energetike, kjer nudi tehnično podporo in znanje 
... Teknos, d. o. o., Cesta na Rupo 67, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 1. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni sistemski specialist, m/ž (Kranj) 
Kaj boste delali v Iskraemecu? Priprava programov za uvajanje novih segmentov – 
storitev sistema (HW in/ali SW) IT v družbo, priprava strategije razvoja, implementa-
cije in nadzora na več segmentih področja HW in/ali sistemskih SW komponent (IT), 
spremljanje novosti na večjih segmentih področja HW in/ali sistemskih SW kompo-
nent ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 31. 1. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Medvode) 
Pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe – smer strojnik ali mehatronik, zaželene delov-
ne izkušnje na podobnih delovnih mestih, izpit za varilca, izpit za viličarista (zaže-
leno), vozniško dovoljenje B-kategorije, obvladanje dela z računalnikom (poznava-
nje orodij MS Office), dobre sposobnosti dela v skupini. Donit Tesnit, d. o. o., Cesta 
komandanta Staneta 38, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 10. 2. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec – elektro, m/ž (Ljubljana, Škofja Loka) 
Pričakujemo: ustrezno izobrazbo: IV., V. ali VI. stopnje, smer: elektro ali mehatronika, 
poznavanje hidravličnih in pnevmatskih shem in njihovih elementov, poznavanje 
strojnih elementov, pripravljenost za delo v izmenah. LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 8. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter strojnih inštalacij, m/ž (Mengeš) 
Medse vabimo novega sodelavca za delovno mesto monter strojnih inštalacij. De-
lovne naloge: montaža in vzdrževanje vodovodnih inštalacij, montaža ogrevalnih 
sistemov, polaganje cevovodov ... Nudimo socialno varnost, takojšen začetek dela. 
Lagoja, d. o. o., Na gmajni 22, 1234 Mengeš. Prijave zbiramo do 6. 2. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Inženir elektrotehnike, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti: programiranje krmilnih in nadzornih sistemov s področ-
ja hladilne tehnike in drugih energetskih sistemov, projektiranje elektrokrmilnih 
omar, elektroinštalacij ter vodenje projektov. LHT, inženiring in servis, d. o. o., Kidri-
čeva cesta 66a , 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 2. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Avtomatik – programer SQL, m/ž (Medvode) 
Zahteve in pričakovanja: najmanj VI. stopnja izobrazbe s področja elektrotehnike, 
alternativno strojništvo ali računalništvo, zaželene delovne izkušnje na področju 
podatkovnih baz ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 14. 2. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Elektrotehnik, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava, čiščenje, popravilo, urejevanje 
delovnih sredstev, delovišča, opreme, izvajanje, vodenje preventivnih, kurativnih, 
intervencijskih, remontnih del ... SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Je-
senice. Prijave zbiramo do 10. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojnik-voznik, m/ž (Kranj) 
Za nedoločen čas zaposlimo strojnika-voznika. Komunala Kranj, d. o. o., Ulica  
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 2. 2. 2021. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj in okolica) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Za-
želeno je, da: imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni 
in zanesljivi, ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, prip-
ravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Du-
najska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 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

19. 1. tor. Marij   7.37 16.48

20. 1. sre. Boštjan   7.37 16.50 

21. 1. čet. Neža   7.36 16.51           

22. 1. pet. Cene   7.35 16.53

23. 1. sob. Rajko   7.34 16.54

24. 1. ned. Felicijan   7.33 16.56

25. 1. pon. Darko   7.32 16.57

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

OBVESTILA
Arhitektura v Preddvoru, Žiganji vasi in  
Zgornjih Bitnjah
Preddvor, Žiganja vas, Zgornje Bitnje – Center za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj vabi na tri arhitekturno-izobraževal-
ne delavnice o pomenu in možnosti ohranjanja arhitekturne 
podobe v naseljih Preddvor, Žiganja vas in Zgornje Bitnje. 
Osrednji predavatelj bo priznani arhitekt, urbanist in esejist 
Janko Rožič, ki bo poleg nekaterih značilnosti posamezne-
ga naselja predstavil tudi dobre prakse urejanja podeželskih 
naselij drugje po Sloveniji. Predstavitev bo potekala po sple-
tni platformi Zoom, in sicer za Preddvor jutri, v sredo, 20. 
januarja, za Žiganjo vas v četrtek, 21. januarja, za Zgornje 
Bitnje pa v petek, 22. januarja. Vse delavnice se bodo začele 
ob 18. uri. Predavanje je del operacije LAS Arhitektura go-
renjskih vasi. Udeležba je brezplačna, obvezna pa je najava 
udeležbe. Na podlagi tega vam bodo poslali povezavo do 
Zooma. Najava udeležbe in več informacij na: info@ctrp-
-kranj.si, 040 303 752 ter FB-strani Centra. 

PREDAVANJA

Jeseniški cikel Božidarja Jakca
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na predavanje 
z naslovom Jeseniški cikel Božidarja Jakca, ki bo na Zoomu 
potekal danes, v torek, 19. januarja. V sklopu razstave slo-
venskega umetnika Božidarja Jakca v Muzeju Kosova grašči-
na bo umetnostni zgodovinar in kustos Gornjesavskega 
muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik pripravil predavanje o Jese-
niškem ciklu, ki je z vidika obravnavane vsebine in upodobi-
tev delavcev in industrijskega pejsaža posebnost v Jakčevem 
opusu. Dostop do predavanja bo možen deset minut pred 
začetkom dogodka. Za več informacij pokličite Gornjesavski 
muzej Jesenice, tel.: (04) 583 35 03.

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. 

Ana Šubic

Kranj – Tik preden je sneg 
pobelil nižine in je pritisnil 
mraz, nas je bralec opozo-
ril, da na Sorškem polju opa-
ža galebe. Prepričanje, da 
se ti delijo na »morske« in 
»rečne« oz. »sladkovodne«, 
je zmotno, je pojasnil Matej 
Gamser iz Društva za opazo-
vanje in proučevanje ptic Slo-
venije (DOPPS) in dodal, da 
se eni in drugi redno pojavlja-
jo kjerkoli v notranjosti in na 
obali. V Sloveniji je zabeleže-
nih 14 vrst galebov, tri gnezdi-
jo, daleč najpogostejša pa sta 
rumenonogi galeb, ki ga po-
leti opazujemo na morju, in 
rečni galeb, ki pri nas gnez-
di redno le na Ptujskem jeze-
ru. »Galebi, ki jih je moč opa-
ziti na ravnicah Gorenjske v 
hladnem delu leta, skoraj iz-
ključno pripadajo vrsti rume-
nonogi galeb,« je razložil.

Rumenonogi galeb gnezdi 
na Obali pa tudi v nekaterih 
večjih mestih v notranjosti, 

med drugim v Kranju in Dom-
žalah, medtem ko na kme-
tijskih površinah ne gnezdi-
jo, pač pa jih uporabljajo za 
prehranjevanje in počitek. 
Tej vrsti galeba se po besedah 
Gamserja godi zelo dobro, 
globalna populacija je v zad-
njih 20 do 30 letih dobese-
dno »eksplodirala«. Povedal 
je tudi, da so galebi zelo dob-
ri letalci, saj so praktično vse 
vrste selivke, zato brez težav 
premagajo nekaj sto kilome-
trov razdalje.

»Spomladi in v zgodnjem 
poletju je možno na njivah 
in travnikih opazovati pred-
vsem mlade, spolno nezre-
le ptice, v manjšem številu,« 
je pojasnil in dodal, da ru-
menonogi galebi v notranjo-
sti Slovenije pridejo najbolj 
do izraza v poznopoletnem 
in jesenskem času, torej po 
obdobju gnezdenja. Hrani-
jo se na poljih in smetiščih, 
dokler jih prvi resen mraz in 
sneg ne preženeta. V manj-
šem številu se pojavljajo tudi 

na poljih na Gorenjskem, iš-
čejo pa hrano živalskega izvo-
ra in tako po zagotovilu Gam-
serja ni bojazni, da bi »ropa-
li« posevke. »Zato galebe še 
toliko bolj premami kakšen 
traktor, ki orje ali brana njivo, 
saj imajo tam galebi 'pogrnje-
no mizo'.« Zaradi naraščanja 
populacije lahko pričakuje-
mo vse pogostejše prizore ru-
menonogih galebov na nji-
vah. »To bo oz. je že stalni 

pojav tudi na gorenjskih rav-
nicah. Kot zanimivost: ru-
menonogi galeb je bil opa-
žen tudi v osrčju Kamniško-
Savinjskih Alp, blizu Češke 
koče nad Jezerskim. Tja ga je 
verjetno zaneslo močno neu-
rje. Tudi na Bohinjskem jeze-
ru je reden gost,« je pojasnil. 

Kot rečeno, so stalnica 
postali tudi galebi, ki gnez-
dijo v mestih na ravnih in 
s prodom posutih strehah 

visokih stavb. Tako kot vsa-
ka žival tudi rumenonogi 
galeb brani svoje gnezdo oz. 
mladiče, vendar pa po bese-
dah Gamserja galebi za lju-
di niso nevarni. Nevarnost 
obstaja le, če se spomladi 
znajdemo v neposredni bli-
žini gnezda z mladiči, do če-
sar pa pride izjemno redko, 
vsekakor pa je priporočljivo 
pravočasno zapustiti galebji 
teritorij, je še svetoval. 

Galebi tudi na gorenjskih njivah
Galebi, ki jih poleti opazujemo na morju, zaradi naraščanja populacije postajajo stalnica v mestih, tudi v Kranju. Hrano najdejo  
na poljih, kjer tudi radi počivajo.

Zaradi naraščanja populacije bodo prizori rumenonogih galebov na njivah vse pogostejši. 
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Kranj – Finančna uprava je 
pred kratkim nadgradila mo-
bilno aplikacijo eDavki. Naj-
večja novost je v tem, da za-
koniti zastopnik lahko preko 
aplikacije dostopa do profila 
poslovnega subjekta – vlaga 
in prejema dokumente, preg-
leduje že vložene dokumente 
in vpogleduje v podatke po-
slovnega subjekta, pooblašče-
nec fizične osebe pa do profila 
fizične osebe. Medtem ko je 
zastopniku dostop do profila 
poslovnega objekta omogo-
čen samodejno, pa pooblaš-
čenec fizične osebe lahko do-
stopa do profila fizične osebe 
le na podlagi pooblastila. 

Nadgradili mobilno 
aplikacijo eDavki

Ljubljana – Dobrodelna akci-
ja, ki jo ob koncu leta organi-
zirata Spar Slovenija in Anina 
zvezdica, je lani potekala pod 
sloganom Pomagajmo sku-
paj. Bila je rekordna. Spar, 
ki je akcijo tudi logistično 
podprl, je doniral dvajset ti-
soč evrov, v velikem številu 
pa so se akciji odzvali tudi 
njihovi kupci in napolnili na-
kupovalne vozičke s hrano. 
S skupnimi močmi so tako 
zbrali hrano za 3270 pomoči 
potrebnih družin. 

Zbrali hrano za več kot 
tri tisoč družin
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

V priročniku 
je strnjeno in 
praktično opisana 
reja ovc in koz 
pri nas. Poglavja 
v knjigi: zakaj 
reja drobnice, 
osnovne fiziološke 
značilnosti ovc  
in koz, obnašanje 
ovc in koz, Izbira 
pasme ovc, 
nakup in obnova 
plemenske črede, 
ureditev pašnika, 
pridelava krme, 
posebnosti v 
prehrani drobnice, 
prehrana mesnih 
in mlečnih ovc in 
koz, opravila pri 
ovcah in kozah, ...

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS
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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

14136 strani, mere: 17 x 23, 5 cm, brošura         

EUR

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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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

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      

EUR

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Bi poskusili  
rižoto s  temnim 
pivom in kranjsko 
klobaso,   
riževe polpete, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee? Da ne 
pozabimo na 
sočne riževe 
solate, dolmo, 
paello, omorice ... 
kar 65 receptov  
za riževe jedi  
je v knjigi.  
Riž različnih oblik 
in sort bomo še 
bolj vzljubili.
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom: NAJ BO 
NOVO LETO V SREČO ODETO, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu 29. decembra 2020, so: Andrej Starman iz Zgor-
nje Besnice in Bojana Pivk iz Kranja, ki prejmeta 1. nagrado in 
2. nagrado – dereze -  Veriga K.F., Lesce; Fani Car iz Komende, 
ki prejme 3. nagrado – knjigo. Nagrajencem čestitamo!

 ZAHVALA

V 67. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, ata, tast, zet, 
stric in bratranec

Viljem Tušek
inž. strojništva v pokoju

Ob zadnjem slovesu se za sočutje in navzočnost zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, sošolcem, sosedom, 
sovaščanom in znancem. Hvala trobentaču za melodijo in župniku 
Eriku Šviglju za lep obred. Z radostjo v duši bosta tvoja dobrota 
in ustrežljivost vedno odzvanjali v naših srcih. Hvala vsem, ki ga 
boste ohranili v spominu.

Vsi tvoji

Telo je omagalo,
spomini bodo ostali večno.

Ugasnilo je sonce, ko nas je zapustila naša predraga 

Tjaša Trdina 
iz Stražišča

Vsem, ki ste jo imeli radi, bili z njo v mislih in jo pospremili na 
njeni zadnji poti, ji poklonili cvetje, sveče in ostale darove, se iskre-
no zahvaljujemo. Hvala družini Oseli, da je bila lahko toliko let del 
vaše družine. Imela vas je rada. Maši in Taji se iskreno zahvaljujemo 
za poslovilne besede. Bila si naše sonce, vedno nasmejana. Zato ne 
moremo razumeti, zakaj se je tvoje življenje končalo tako tragično.
Kjerkoli si, bodi srečna! Vedno boš v naših srcih.

Tvoji najdražji

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.
(J. W. Goethe)

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 5. kroga – 17. januarja 2021
5, 12, 14, 19, 20, 35, 38 in 21

Loto PLUS: 2, 9, 22, 31, 32, 37, 38 in 28
Lotko: 7 7 8 6 5 0

Sklad 6. kroga za Sedmico: 590.000 EUR
Sklad 6. kroga za PLUS: 1.690.000 EUR
Sklad 6. kroga za Lotka: 760.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, 
nudim takojšnje plačilo, tel.: 070/391-
822 21000099

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA in gabrova suha drva,dostava 
po dogovoru, tel.: 031/616-879  
 21000103

JESENOVA, suha drva, skladiščena 
pod streho, cena 48 EUR/m3, tel.: 
031/866-426 21000100

SUHA bukova in gabrova drva ter ku-
pim cirkular za kamen, tel.: 041/608-
765 21000106

SUHA bukova in hrastova drva ter 
krompir brez umetnih gnojil, tel.: 
041/358-030 21000112

SUHE trske, žamanje za centralno, 
krušno peč ali kamin, tel.: 041/986-
986 21000101

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ZA simbolično ceno prodam kotno 
sedežno garnituro, ogled možen izven 
stanovanja, tel.: 031/863-835  
 21000105

GOSPODINJSKI  
APARATI
KUPIM

RABLJEN štedilnik, 2 plin - 2 elektrika 
ali samo električni, tel.: 040/174-295  
 21000113

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

FANTOVSKO kolo, 24 col, sive barve, 
cena 50 EUR, tel.: 031/422-531  
 21000097

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

ROČNO narejene nogavice iz domače 
volne, tel.: 051/839-240 21000096

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

STARO kmetijsko orodje in stroje, tel.: 
031/692-315 21000114

KUPIM

NEKAJ traktorskih priključkov in trak-
tor, tel.: 031/555-083 21000117

OHRANJEN obračalnik za traktor 
Pasquali, tel.: 041/719-142 
 21000098

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka, tudi za predelavo, 
tel.: 041/659-975 
 21000115

PRAŠIČJE polovice s kožo (2,8 EUR) 
ali brez (3 EUR). Teža polovice od 48 
kg naprej, dostava na dom – prevoz je 
že vključen v ceni polovice. Prodam 
tudi slanino za mast za ocvirke (2,5 
EUR/kg) in krvavice (6 EUR), tel.: 
030/740-999 21000022

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 1 mesec, 
tel.: 031/542-293 21000109

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 za zakol, domača krma, tel.: 
070/141-013  
 21000108

OSTALO
PRODAM

SENO, otava 2020, ekološko, tel.: 
040/205-911 21000102

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO šoferja C-kategorije za 
razvoz pelet, na območju Gorenjske. 
Eco - Prim Primož Hudobivnik, s.p., 
Dvorje 55, Cerklje 
 21000111

IŠČEMO osebo (m/ž) za redno za-
poslitev, od 20 do 30 let, za težka 
sestavljalna in finomehanična dela v 
Kranju. Dobre ročne spretnosti so ob-
vezne. Prijave do 15. 2. 2021 samo 
po e-pošti: kuzmaltd@siol.net. Kuzma, 
d.o.o., Hotemaže 17a, Preddvor  
 21000107

IŠČEMO sodelavca/ko za sezonsko 
delo v proizvodnji sadik zelenjave in 
zelišč. Flanca, d.o.o., Letališka ul. 3, 
Šenčur, tel.: 041/774-287, info@vr-
tnarstvo-globocnik.si 
 21000116

PRODAJALEC (m/ž) za delo v deli-
katesi Lesce. Pogoj: iz okolice Lesc. 
Prijave na: joze.mlinaric@mlinaric.si. 
Mesarija Mlinarič, d.o.o., Železniška 
ulica 1, Lesce 
 21000084

V KMETIJSKI trgovini zaposlim iz-
kušenega 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

ZAPOSLIMO tiskarja v tiskarni – si-
totisk. Pričakujemo zanesljivost in na-
tančnost. Prošnje na info@iroplast.si. 
Iroplast, d.o.o.., Glavna c. 42, Naklo 
 21000110

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

6-METRSKI trak, vsestransko upora-
ben, z reduktorjem, višina 6 m, gor - 
dol, tel.: 04/59-58-754 21000104
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TOREK SREDA ČETRTEK
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Danes bo sprva delno jasno, nato pa zmerno do pretežno 
oblačno. V višjih legah bo pihal zahodnik. Jutri bo pretežno 
oblačno, občasno bo lahko rahlo deževalo. Ponekod bo pihal 
jugozahodnik. V četrtek bo oblačno, občasno bo rahlo deže-
valo. Meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nad morjem. 

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

Ana Šubic

Kranj – Delež otrok, vklju-
čenih v nujno varstvo, ki ga 
vrtci zaradi epidemioloških 
razmer izvajajo že vse od 
konca oktobra, je iz tedna v 
teden večji tudi na Gorenj-
skem, je pa to dejansko od-
visno od občine in sklepa 
župana, je pojasnila predse-
dnica Skupnosti vrtcev Slo-
venije Janja Bogataj. »Neka-
tera okolja so nekoliko bolj 
izpostavljena kot druga, veli-
ko je odvisno od tega, koliko 
je delovnih mest v posame-
znem okolju in kako dosled-
ni so pri zagotavljanju potr-
dil staršev. V Škofji Loki, Ka-
mniku, na Bledu, v Tržiču, 
Gorjah, Železnikih je priso-
tnost otrok v vrtcu od 20 do 
25 odstotkov, preseneča pa 
precej nižja prisotnost v Kra-
nju, na Jesenicah in v Rado-
vljici, kjer je okoli osemod-
stotna.« Slovensko povpre-
čje znaša približno 28 od-
stotkov, pri čemer posebej 
izstopa Ljubljana s 37 odstot-
ki vključenih otrok.

»V Skupnosti vrtcev Slove-
nije menimo, da bi se vrtci 
morali odpreti,« je poudari-
la Bogatajeva in dodala, da 
otroci morajo odraščati med 
vrstniki ter da sta socialno in 
spodbudno učno okolje za-
nje neprecenljiva izkušnja, 
poleg tega pa zaznavajo tudi 
hude stiske staršev. Tudi v 
Vrtcu Škofja Loka, katere-
ga ravnateljica je Bogataje-
va, se vključenost otrok po-
večuje; ta teden je 24-odsto-
tna, deluje pet enot. »Glede 
na to, da je na Gorenjskem 
ugodna epidemiološka sli-
ka, predvidevam, da se bodo 
s prihodnjim tednom vrtci 
odprli in bo mogoče obliko-
vati 'mehurček' glede na po-
samezen oddelek, s takšnim 
normativom, da bi bil omo-
gočen prihod v vrtec za vse 
otroke, morda le z nekoliko 
krajšim poslovnim časom, 

da bomo lahko zagotavljali 
sočasnost strokovnih delavk 
v oddelku. V takem primeru 
otroci ob jutranjem spreje-
mu in popoldan ob odhodih 
domov ne bi prehajali med 
skupinami, od začetka do 
konca bi ostali v matičnem 
oddelku, v njihovem 'me-
hurčku',« je pojasnila Boga-
tajeva.

Številne družine v stiski  

Tudi ravnateljica Kranj-
skih vrtcev Tea Dolinar je po-
udarila, da se dobro zavedajo 
stisk, v katerih v obdobju epi-
demije živijo številne druži-
ne, in da si želijo čimprejšnje 
vrnitve v ustaljene tirnice. V 
Kranjskih vrtcih trenutno 
delujeta v omejenem obse-
gu enoti Mojca in Najdihoj-
ca, od včeraj pa je možno 
predšolske otroke z OŠ Ore-
hek pripeljati tudi v dežur-
ni vrtec v Mavčičah. Prvi te-
den zaprtja vrtcev so zago-
tavljali nujno varstvo prib-
ližno od 60 do 70 otrokom 
dnevno, pretekli teden pa je 
bilo po podatkih Dolinarjeve 
v dežurnih enotah okoli 180 
otrok, kar predstavlja slabih 

devet odstotkov predšolskih 
otrok, ki obiskujejo javne 
vrtce v kranjski občini. Star-
ši morajo predložiti potrdilo 
delodajalca, s katerim izka-
zujejo upravičenost do nuj-
nega varstva.

V občini Tržič nujno 
varstvo trenutno izvajajo tri 
glavne enote Vrtca Tržič. V 
prvem tednu je bilo vklju-
čenih največ 21 otrok, v pre-
teklem tednu pa je bilo pri-
javljenih 128, medtem ko 
dnevna prisotnost nekoli-
ko niha: skupaj je bilo naj-
več 114 otrok oziroma dob-
ro petino. Starša morata po-
leg izjave, da je otrok zdrav, 
ki jo zahtevajo tudi v dru-
gih vrtcih, predložiti potrdi-
lo delodajalca. Na Vrtec Tr-
žič se sicer obrača tudi vse 
več staršev, ki po dvanajstih 
tednih že res težko vzdržu-
jejo običajno kakovost živ-
ljenja. V vrtcu opažajo, so 
družine tudi v stiskah in da 
epidemija povzroča tudi ve-
liko psihosocialnih težav, 
zato ob utemeljitvi presoja-
jo, ali otroka vključiti v nujno 
varstvo tudi brez potrdila de-
lodajalcev. Ker je takih pri-
merov vse več, pa zahtevajo, 

da starši pridobijo potrdilo 
zdravnika.

Ne želijo izkoriščanja 
nujnega varstva

V Vrtcu Bled, ki nudi nuj-
no varstvo v enoti na Ble-
du, so še minuli teden spre-
jeli vse otroke, katerih star-
ša sta bila zaposlena in nista 
mogla varstva priskrbeti na 
drug način. Potrdil deloda-
jalcev po prvem tednu niso 
več zahtevali, a so s tem te-
dnom to spremenili, saj ne 
želijo, da prihaja do izko-
riščanja nujnega varstva. 
V prvem tednu je bilo vanj 
vključenih le pet otrok, zad-
nji teden pa že 60, kar je sko-
raj petina vseh vpisanih.

Nujno varstvo v občini 
Cerklje izvaja enota Vrtca 
Murenčki pri osnovni šoli. 
Medtem ko je bilo konec ok-
tobra prisotnih pet otrok, jih 
je v tem tednu 40, kar predsta-
vlja dobrih 11 odstotkov otrok, 
ki obiskujejo vrtce v cerkljan-
ski občini. Nujno varstvo po-
teka za zdrave otroke, kate-
rih starši ne morejo delati od 
doma, kar morajo dokazati s 
potrdilom delodajalca.

V vrtcih vse več otrok
»Glede na to, da je na Gorenjskem ugodna epidemiološka slika, predvidevam, da se bodo s prihodnjim 
tednom vrtci odprli,« pravi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj.

Vrtci že od konca oktobra izvajajo zgolj nujno varstvo, a se število vključenih otrok iz tedna 
v teden povečuje. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana – Včeraj je svoja vrata ponovno odprl ljubljanski 
živalski vrt. Vstop je mogoč od 9. ure do 16.30. Poleg upošte-
vanja vseh aktualnih ukrepov pa veljajo posebna pravila tudi 
za preprečevanje okužb občutljivih vrst živali, zato obiskovalce 
pozivajo, da jih upoštevajo ter se ne dotikajo živali in jih ne 
krmijo. Vsem imetnikom letnih vstopnic bodo podaljšali mož-
nost koriščenja za obdobje, ko je bil živalski vrt zaprt. Živalski 
vrt je od novega leta bogatejši tudi za mladička alpake, ki so ga 
poimenovali Silvester, v ogradi domačih živali pa so se skotili 
mladiči jezersko-solčavskih ovac. V zimskem času sicer še po-
sebej priporočajo ogled medvedov in volkov z novim samcem 
Aragornom, alpskih kozorogov, losov in severnih medvedov.

Živalski vrt znova odprl svoja vrata

Mladiček alpake Silvester / Foto: Živalski vrt Ljubljana

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdove 
Slovenije vsako leto podeli 
priznanja najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov, po ene-
mu iz vsake območne enote 
zavoda. Običajno so jim pri-
znanja podelili na priredi-
tvi ob koncu leta. Lani, ko je 
izbor potekal že dvaindvaj-
seto leto zapored, priredi-
tve zaradi epidemije nove-
ga koronavirusa niso mog-
li organizirati, ob koncu leta 
so se vsem pisno zahvalili, 
pred kratkim pa so na sple-
tnih straneh zavoda objavi-
li publikacijo, v kateri pred-
stavljajo vseh štirinajst naj-
bolj skrbnih lastnikov goz-
dov. Zgodbe lastnikov so 
objavljene tudi na Facebo-
ok straneh ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano in zavoda za goz-
dove. Ko se bodo epidemi-
ološke razmere izboljšale, 
bodo predstavniki zavoda 
obiskali skrbne lastnike na 
domu ter jim izročili prizna-
nja in simbolične nagrade. 
Na blejskem gozdnogospo-
darskem območju so za naj-
bolj skrbno lastnico gozda 
izbrali Mojco Dijak Grmek 
s Koprivnika v Bohinju, na 
kranjskem območju Bran-
ka Kavčiča iz Dražgoš in na 
ljubljanskem Jožefa Enika 
z Ledinice pri Žireh. Skrb-
ni lastniki gozda so z goz-
dom tesno življenjsko po-
vezani, skrbno izvajajo dela 
v gozdu, spoštujejo večna-
mensko vlogo gozda, se 
stalno usposabljajo za var-
no in strokovno delo v goz-
du, vzdržujejo gozdne vlake 
in posestne meje ...

Najbolj skrbni 
lastniki gozdov
Z Gorenjskega so priznanje prejeli Mojca Dijak 
Grmek s Koprivnika v Bohinju, Branko Kavčič iz 
Dražgoš in Jožef Eniko z Ledinice pri Žireh.




