
GORENJSKA

Še letos pet risov  
tudi na Gorenjsko
V zadnjih dveh letih so v sloven-
ske gozdove na novo naselili štiri 
rise, še pet naj bi jih letos pripelja-
li tudi na Gorenjsko. Ris Maks, ki 
so ga junija izpustili v snežniških 
gozdovih, je že nekaj časa v 
Triglav skem narodnem parku.
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GORENJSKA

Pogačar partner pri 
promociji Slovenije 
Slovenski kolesar Tadej Pogačar 
bo s svojo prepoznavnostjo in 
uspehi skrbel tudi za promocijo 
Slovenije kot turistične destinacije 
za aktivni oddih. Z njim je partner-
stvo sklenila Slovenska turistična 
organizacija.
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KRONIKA

Plaz na Mlinem
V noči na soboto se je na Mlinem 
zaradi obilnih padavin in taljenja 
snega sprožil zemeljski plaz s 
strani Ceste Gorenjskega odreda 
proti Jezernici. Po podatkih Civilne 
zaščite Občine Bled ni bil nihče 
poškodovan, nastala pa je obse-
žna materialna škoda.

16

ZADNJA

Virus tudi med delavci 
turškega izvajalca
Gradnja druge cevi predora Kara-
vanke nemoteno poteka, doslej se 
je turški izvajalec Cengiz Insaat 
prebil že več kot tristo metrov glo-
boko. So pa pred dnevi med tur-
škimi delavci zaznali nekaj okužb 
s koronavirusom.
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VREME

Danes bo večinoma  
sončno, jutro bo mrzlo. 
Jutri in v četrtek bo delno 
jasno z občasno povečano 
oblačnostjo. 

–7/1 °C
jutri: delno jasno 
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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:  loški glas

Maja Bertoncelj

Ljubno – Ljubno ob Savinji 
je pretekli konec tedna go
stilo tekme svetovnega po
kala v smučarskih skokih za 
ženske. 

To je bila šele druga po
staja v tej zimi, na njej pa se 
je pisala slovenska zgodovi
na. Naše skakalke Ema Kli
nec, Špela Rogelj, Urša Bo
gataj in Nika Križnar so na 
sobotni ekipni tekmi prvič 
zmagale. Druge so bile Nor
vežanke, tretje pa Avstrijke. 
Na nedeljski posamični te
kmi je Ema Klinec skočila 
na drugo mesto. »S koncem 
tedna na Ljubnem moramo 
biti zadovoljni. Dosegli smo 

dva vrhunska rezultata in še 
nekaj lepih posamičnih uvr
stitev. Na ekipni tekmi smo 
bili tako močni, da smo lah
ko gladko zmagali kljub na
pakam. Ekipna zmaga, zgo
dovinsko prva, šteje veliko,« 
pravi glavni trener sloven
skih skakalk Žirovec Zoran 
Zupančič. 

Pretekli konec tedna je 
navdušil tudi biatlonec Ja
kov Fak. Na tekmi s skupin
skim startom v Anterselvi, 
zadnji pred bližajočim se 
svetovnim prvenstvom na 
Pokljuki, je po dveh sezo
nah znova osvojil stopničke. 
Bil je tretji.

Zgodovinska zmaga skakalk
Slovenske smučarske skakalke so prvič dosegle ekipno zmago na tekmi svetovnega pokala. Uspešen 
konec tedna na Ljubnem je na posamični tekmi z drugim mestom zaključila Ema Klinec. Biatlonec 
Jakov Fak je bil tretji na zadnji tekmi pred svetovnim prvenstvom.

Ema Klinec iz Poljan je na Ljubnem na posamični tekmi 
osvojila drugo mesto, bila je tudi članica zmagovalne ekipe. 
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – O prvem 
potrjenem primeru angle
škega seva virusa je premi
er Janez Janša povedal: »Gre 
za državljana Kosova, ki ima 
v Sloveniji začasno prebiva
lišče. V Slovenijo je prišel iz 
Belgije. O tem smo bili obve
ščeni preko evropskega sis
tema za zgodnje obveščanje. 
Belgijske oblasti so nas ob
vestile, da je pri nas oseba, 
ki je bila pri njih testirana in 
odkrita kot pozitivna na an
gleški sev koronavirusa 16. 
januarja.« V Slovenijo je ta 
oseba pripotovala v soboto 

– in to z izvidom testa, ki je 
bil negativen. »Kasneje se 
je odkrilo, da je imela ose
ba dva testa, pozitivnega in 
negativnega, ob vstopu v dr
žavo in že prehodu drugih 
meja med Belgijo in Slove
nijo pa je uporabila samo ne
gativni test. Pristojni to razi
skujejo.« Premier je še dejal, 
da oseba, vsaj po lastnih za
gotovilih, ni bila v rizičnem 
stiku, kar tudi preverjajo, po
slana pa je bila v izolacijo.

Od slovaške vlade smo v 
Slovenijo dobili nekaj tisoč 
testov, ki so občutljivi samo 
na angleški sev. Že so začeli 
presejati vzorce (odvzete od 

11. januarja naprej) v vseh 
slovenskih regijah.

Vlada je prejšnji teden od
ločila o delnem sproščanju 
ukrepov v epidemiološko 
ugodnejših regijah (tudi Go
renjski), danes naj bi se od
prli vrtci za vse otroke in šole 
za učence prve triade. Včeraj 
tik pred zaključkom časopi
sne redakcije pa je premier v 
državnem zboru na poslan
sko vprašanje pojasnil, da 
vlada še ne ve, ali se bo pouk 
danes res lahko začel, gle
de na novo situacijo z angle
škim sevom.

V Sloveniji potrdili angleški sev virusa 
Predsednik vlade Janez Janša je potrdil, da so v Sloveniji v soboto odkrili 
prvo osebo, ki je pozitivna na bolj nalezljiv angleški sev koronavirusa. »Glede 
sproščanja ukrepov bo ta teden potreben ponovni premislek,« je še dejal.

Na Gorenjskem je včeraj potekalo testiranje s hitrimi antigenskimi testi za zaposlene v 
vrtcih in šolah, posnetek je iz avle Mestne občine Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Tržič – V stečajnem postop
ku dolžnika Papir servis teče 
nezavezujoče zbiranje po
nudb zaradi prodaje poslov
noproizvodnega komple
ksa Lepenka na naslovu Slap 

8 v Tržiču. Kot je pojasnila 
Jasna Hohnjec, strokovna 
sodelavka stečajnega upra
vitelja Zlatka Vilija Hohnje
ca, se prodajajo vse parcele 
skupaj kot celota.

Nekdanja Lepenka 
se še prodaja
Do 14. februarja zbirajo ponudbe za prodajo 
poslovno-proizvodnega kompleksa nekdanje 
Lepenke na Slapu v Tržiču iz stečajnega postopka.
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Knjigo prejme JOŽE ŠTEFE iz Škofje Loke.

Simon Šubic

Kranj – Osnutek osmega pro-
tikoronskega paketa ukre-
pov (PKP8), vrednega oko-
li 320 milijonov evrov, ki ga 
je vlada potrdila minuli četr-
tek, so konec tedna obravna-
vali socialni partnerji v Eko-
nomsko-socialnem svetu. 
Ker so imeli vladni predstav-
niki mandat le za evidentira-
nje predlogov socialnih par-
tnerjev, ne pa tudi za njiho-
vo uskladitev, so pogajanja 
na predlog sindikatov v so-
boto prekinili. Ko to poro-
čamo, tako še ni znano, ali 
bodo kljub zastoju pri poga-
janjih končni predlog PKP8 
poslanci prejeli že do sredi-
ne tega tedna, kot je napo-
vedal minister za delo Janez 
Cigler Kralj. 

Osnutka PKP8 vlada ni 
javno objavila, a kar nekaj 
rešitev že nekaj časa kroži v 
javnosti. Poročali smo že, da 
ključna ukrepa za ohranitev 
delovnih mest – subvencio-
niranje skrajšanega delov-
nega časa in čakanje na delo 
doma – ostajata. Ukrep čaka-
nja na delo doma bodo po-
daljšali do konca aprila, vla-
da pa si bo pridržala pravico, 
da ga dodatno podaljša še 
dvakrat po mesec dni. PKP8 
naj bi razširil subvencioni-
ranje skrajšanega delovnega 
časa tudi na kmetije, ki za-
poslujejo delavce na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi. 

Eden glavnih ukrepov bo 
kritje dela bremena deloda-
jalcem zaradi dviga mini-
malne plače, ki naj bi po no-
vem znašala 1024,24 evra 
bruto. Delodajalcem bodo 
pomagali na način, da bi od 
januarja do junija najnižjo 
osnovo za socialne prispev-
ke znižali s šestdeset odstot-
kov povprečne plače na viši-
no minimalne plače, drža-
va pa bi tako nosila okoli 42 
odstotkov bremena razlike 

višine minimalne plače. 
Skupno bo ukrep, ki ga vla-
da lahko podaljša še do kon-
ca leta, državni proračun stal 
okoli 47 milijonov evrov.

PKP8 vsebuje še več dru-
gih ukrepov. Med predvi-
denimi je razširitev kroga 
upravičencev do enkratne-
ga solidarnostnega dodat-
ka v višini 150 evrov tudi 
na vojne veterane, ki ima-
jo veteranski dodatek kot 
edini prejemek, in invali-
de, ki prejemajo nadome-
stilo po zakonu o social-
nem vključevanju invali-
dov. Prav tako je predvide-
no izplačilo enkratnega so-
lidarnostnega dodatka v vi-
šini 50 evrov za polnoletne 
dijake. Vlada predlaga tudi 
začasno polno plačilo soci-
alnih prispevkov verskim 
uslužbencem. 

Med načrtovanimi je 
ukrep izvajanja podaljšane 
obravnave bolnikov v bol-
nišnicah, ki se nanaša na 
čas, potreben za okrevanje. 
Kot je povedal Cigler Kralj, 
bo zagotavljanje podaljša-
ne obravnave osebi lahko 
trajalo največ trideset dni z 
možnostjo podaljšanja še 
za naslednjih trideset dni. 
Še naprej, do konca leta, bo 
veljal ukrep, da se delavcu 
enkrat v koledarskem letu 
omogoči koriščenje bolniš-
ke odsotnosti z dela brez po-
trdila zdravnika do tri zapo-
redne dni. 

S PKP8 naj bi vlada omo-
gočila tudi poroštvo za kre-
dite banke SID podjetjem 
iz turizma in gostinstva. Za 
prihodnje mesece napove-
dujejo tudi nove razpise za 
nepovratna sredstva turi-
stičnim podjetjem. Do kon-
ca junija naj bi podaljšali 
tudi možnost koriščenja na-
domestil za avtobusne in že-
lezniške prevoznike, izvajal-
ce mestnih prevozov in pre-
voznike s kombiji. 

Katere ukrepe 
prinaša PKP8
Med novostmi so kritje bremena delodajalcem 
zaradi dviga minimalne plače, subvencioniranje 
skrajšanega delovnega časa tudi za kmetije in 
solidarnostni dodatek za polnoletne dijake. 

Sedemdnevno povprečje 
potrjenih okužb na ravni dr-
žave je bilo v nedeljo 1232, 
hospitaliziranih je bilo vče-
raj zjutraj 1173 covidnih bol-
nikov. V intenzivni negi se 
jih je zdravilo 192, za posle-
dicami te bolezni pa je v ne-
deljo umrlo 19 ljudi. »Trenu-
tne razmere so podobne tis-
tim na začetku novembra. 
Ker se dobro spomnimo, 
kako zahteven je bil novem-
ber, in posebej zato, ker se 
spet odpirajo šole, je izredno 
pomembno, da se vsi držimo 
samozaščitnih ukrepov,« je 
na včerajšnji novinarski kon-
ferenci opozorila vladna go-
vorka Maja Bratuša.

Glede na resno epide-
miološko stanje in potrjen 
angleški sev virusa pri nas 
bo po besedah predsedni-
ka vlade glede sproščanja 
ukrepov potreben ponovni 
premislek.

Zgled dobre prakse 
organizacije cepljenja 

Direktor NIJZ Milan Krek 
se je v petek v Kranju sestal 
z vodstvom Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske (OZG) in 
Zdravstvenega doma (ZD) 
Kranj in se seznanil s pote-
kom cepljenja proti covidu-19 
ter pripravami na množično 
cepljenje. Krek je poudaril, 
da je bilo že do sedaj ceplje-
nje na Gorenjskem zelo dob-
ro organizirano in da bi bilo 

smiselno te izkušnje prenesti 
širše v slovenski prostor. Kot 
je dejal, je na nivoju OZG 
zelo dobro vzpostavljen sis-
tem evidence prijavljenih na 
cepljenje, obenem so z orga-
niziranimi cepilnimi mesti 
razbremenili zdravnike splo-
šne oziroma družinske me-
dicine. »Vzpostavili so tudi 
nov informacijski sistem, ki 
omogoča manj birokratskih 
procesov, kot jih je sicer s pa-
pirologijo.«

Po podatkih Covid-19 Sle-
dilnika je bilo v Sloveniji 
doslej cepljenih nekaj manj 
kot 49 tisoč ljudi, od tega z 
drugim odmerkom nekaj 
manj kot sedem tisoč. 

Direktor OZG Jože Veter-
nik je povedal, da cepljenje 
proti covidu-19 trenutno po-
teka na šestih cepilnih mes-
tih po Gorenjskem. »Kot 
veste, smo že cepili zdra-
vstvene delavce in sodelavce, 
stanovalce domov za starej-
še in tam zaposlene ter prej-
šnji teden prvič občane, sta-
rejše od osemdeset let. Gle-
de na predvideno dinami-
ko dobave cepiv na Gorenj-
skem pričakujemo množič-
nejše cepljenje konec febru-
arja oziroma marca,« je po-
udaril Veternik. Na nivo-
ju OZG se je že cepilo od 
šestdeset do sedemdeset 
odstotkov zaposlenih. Sple-
tno mesto https://cepljenje.
ozg.si/ za prijavo na ceplje-
nje občanov na nivoju OZG 
deluje od 5. januarja, cepijo 

pa po vrstnem redu, kot ga 
je določilo ministrstvo za 
zdravje. Doslej se je na cep-
ljenje prijavilo približno de-
set odstotkov Gorenjcev. Di-
rektorica ZD Kranj Lili Gan-
tar Žura, dr. med., je pozva-
la vse, ki se še niso prijavili, 
da to storijo. 

Nadgradili aplikacijo 
#OstaniZdrav

Nadgrajena aplikacija z 
oznako 1.10.1 je že na voljo 
uporabnikom sistema An-
droid. Nizko tveganje je zdaj 
razdeljeno na dve stanji: če 
uporabnik še ni bil izpostav-
ljen osebi s potrjeno okužbo 
s SARS-CoV-2, je stopnja tve-
ganja nizka, kar kaže zelena 

obarvanost. Če pa je upo-
rabnik bil izpostavljen ose-
bi s potrjeno okužbo, vendar 
je bil ta stik na večji razda-
lji oziroma kratkotrajen, se 
aplikacija obarva oranžno. 
Stanje tveganja za okužbo je 
posodobljeno do šestkrat na 
dan. Posodobljena so pripo-
ročila, kako ravnati v prime-
ru večjega tveganja. Dodani 
sta povezavi na eUpravo za 
pridobitev potrdila o karan-
teni in na spletni obrazec 
NIJZ, kjer lahko uporabnik 
v primeru potrjene okužbe 
pridobi TAN-kodo, pa tudi 
povezava na spletno stran 
gov.si, kjer je objavljena vi-
deo predstavitev aplikacije v 
znakovnem jeziku.

Potrdili angleški sev virusa
1. stran

Mateja Rant

Kranj, Škofa Loka – Svoja vra-
ta danes ponovno odpirajo 
šole in vrtci tudi v gorenjski 
regiji, in sicer se v šole vra-
čajo učenci prve triade, med-
tem ko bo za učence od 4. 
do 9. razreda, dijake, učen-
ce glasbenih šol ter študen-
te višjih šol in fakultet izo-
braževanje še naprej poteka-
lo na daljavo. Pred vrnitvijo v 
šole je včeraj potekalo mno-
žično testiranje zaposlenih, 
ki za učitelje sicer ni bilo ob-
vezno, a kot so poudarili na 
ministrstvu za zdravje, tisti, 
ki se ne bodo testirali, pouka 
ne bodo mogli izvajati v živo.

V kranjskih osnovnih šo-
lah so se za testiranje zapo-
slenih dogovorili z zdrav-
stvenim domom. Že ob 7. 
uri zjutraj je prišlo na vrsto 
več kot sto zaposlenih iz 
Osnovne šole Simona Jen-
ka. Ravnatelj Rudolf Pla-
ninšek je zagotovil, da so v 

šoli dobro pripravljeni na 
današnji začetek pouka za 
prvo triado, skrbelo ga je 
le, kako bodo organizirali 
delo, če bo med učitelji veli-
ko okužb. »Sicer pa imamo 
v šoli z ukrepi za prepreče-
vanje okužb s covidom-19 
že veliko izkušenj od prej, 
tako da ne pričakujem več-

jih težav,« je poudaril in do-
dal, da so poskrbeli za loče-
ne vhode za vsako paralel-
ko, razredi pa bodo v 'me-
hurčkih'. 

Tudi testiranje učiteljev v 
Škofji Loki je včeraj poteka-
lo v dogovoru s tamkajšnjim 
zdravstvenim domom. Rav-
nateljica Osnovne šole Cvet-
ka Golarja Karla Krajnik je 

pojasnila, da so se testirali 
vsi zaposleni, od števila po-
zitivnih testov pa bo odvis-
no, kako bodo organizirali 
pouk ter jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje. »Pouk 
bo v največji meri potekal 
znotraj 'mehurčkov', le v po-
daljšanem bivanju se bo naj-
brž čisto proti koncu težko 

izogniti združevanju sku-
pin, a se bomo kljub temu 
trudili vzdrževati razdaljo.« 
Verjame tudi, da bodo učite-
lji znali poskrbeti, da se bodo 
učenci v šolo vrnili sprošče-
no, prve ure pa bodo name-
nili ponovnemu vzpostavlja-
nju rutine in socializaciji.  

Več težav pri vračanju ot-
rok pričakuje Tea Dolinar, 

ravnateljica Kranjskih 
vrtcev, saj so se, kot pravi, 
glede organizacije dela znaš-
li v nezavidljivi in nespre-
jemljivi situaciji. »Starše je 
najbolj neprijetno presene-
til spremenjen delovni čas 
enot od 6.30 do 15.30, ki je 
samo začasne narave, a dru-
gače ne moremo speljati.« 
Spopadajo se namreč s hudo 
kadrovsko stisko, saj je ok-
rog dvanajst odstotkov nji-
hovih zaposlenih ta čas od-
sotnih zaradi varstva otrok, 
ki obiskujejo 4. in 5. razred, 
vsak teden pa se kakšen od-
delek skupaj s strokovno de-
lavko znajde v karanteni za-
radi okužbe oziroma rizič-
nega stika. Včeraj jo je obe-
nem še skrbelo, kaj bodo 
pokazala testiranja, ki so za 
njihove zaposlene poteka-
la v poznih večernih urah 
in bodo torej razpored lah-
ko naredili šele danes. Oce-
njuje, da bodo v 24 od 94 od-
delkov imeli samo po enega 
strokovnega delavca v oddel-
ku v celotnem poslovalnem 
času vrtca. Na kadrovsko 
podhranjenost so zato opo-
zorili tudi v pismu, ki so ga 
minuli petek naslovili na mi-
nistrico Simono Kustec, od-
govor pa še čakajo. 

Bojijo se kadrovske stiske
V vrtcih in osnovnih šolah na Gorenjskem so se včeraj pripravljali na vrnitev 
otrok in učencev prve triade, potekalo je tudi testiranje zaposlenih.

Direktor NIJZ Milan Krek se je v petek srečal z vodstvom 
Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zdravstvenega doma 
Kranj. Seznanil se je s potekom cepljenja proti covidu-19 in 
pripravami na množično cepljenje na Gorenjskem. 
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Kranj – V Hoferjevih trgovinah so bili ob koncu lanskega leta 
naprodaj dobrodelni piškotki Nasmeškotki. Kot so sporočili 
iz Hoferja, so tako zbrali 21.039 evrov, največ doslej. Denar 
bodo v okviru programa Botrstvo v Sloveniji namenili dijakom 
iz socialno šibkih družin za kritje oskrbnin v dijaških domovih.  

Z dobrodelnimi piškotki zbrali 21.039 evrov Ob odgovarjanju na poslanska vprašanja je premier 
Janez Janša včeraj izrazil dvom, ali se bo zaradi pojava 
novega seva virusa pouk danes dejansko začel. Do 
zaključka redakcije odločitev še ni bila znana. 
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Velika planina je vedno 
bolj obiskana. Prizorom 
polnih parkirišč in oble-

ganih dovoznih poti iz poletja 
smo priča tudi letošnjo zimo.

To ne preseneča. Planina je 
čudovita v vseh letnih časih, s 
svojo pastirsko in naravno de-
diščino edinstvena v svetu in 
občina si že dlje časa prizade-
va, da bi jo kot eno od vodilnih 
turističnih destinacij na Kam-
niškem obiskalo kar največ 
ljudi.

Obisk je zadnja leta res re-
korden. Doslej so ga šteli po 
prodanih vstopnicah za ni-
halko in sedežnico, od minule-
ga poletja pa ga bodo tudi po 
prodanih parkirnih lističih za 
parkirišče na Rakovih ravneh. 
(Večinoma) dober glas o občini 
in iz občine se tako uspešno širi 
po Sloveniji in svetu, a množi-
čen obisk prinaša tudi vrsto te-
žav (ne le v času koronakrize, 
ampak tudi sicer). 

Parkirišč ni dovolj, žičniške 
naprave so zastarele, gostinski 
lokali nimajo dovolj kapaci-
tet in ustreznih sanitarij, na 
planini ni vode (razen ka-
pnic), številni obiskovalci kr-
šijo pravila (denimo ljubitelji 
motornih sank, ki se vozijo po 
planini, kjer je vožnja z mo-
tornimi vozili prepovedana), 
saj se zdi nadzor pristojnih 
zaradi velikosti in odročnosti 
planine pomanjkljiv. Odvaja-
nje in čiščenje odpadnih voda 
v pastirskih, počitniških in 
planinskih kočah je večinoma 
neustrezno urejeno, ker pa gre 
za kraško planoto, se vse do-

gajanje na planini odraža v 
vodnih izvirih pod njo, na kar 
s skrb vzbujajočimi podatki in 
analizami meritev že nekaj let 
opozarjajo kamniški jamarji.

Odvajanje odpadnih voda z 
malimi komunalnimi čistilni-
mi napravami in neprepust-
nimi greznicami je na vodo-
varstvenih območjih, kakršno 
je Velika planina, treba urediti 
do konca letošnjega leta, a 
podatka, koliko objektov to še 
mora urediti, na občini (še) 
nimajo.

Težava je, ker se s tem ubada 
– bolj ali manj zagnano – vsak 
zase. Na planini je namreč ve-
liko deležnikov – podjetje Veli-
ka planina v stoodstotni lasti 
občine, pašne oziroma agrar-
ne skupnosti Velika, Mala in 
Gojška planina, planinski do-
movi in vedno več počitniških 
koč, kjer se odvija tudi luksu-
zni turizem. Vedno znova se 
kaže, kako zelo pomembno bi 
bilo, da bi vse skupaj povezo-
val neki skupni organ, pa ne 
zato, da bi bilo na planini še 
več obiskovalcev, ampak zato, 
da bi namesto večine, ki si želi 
udobja, kot je dostop z avtomo-
bilom, oddih v koči z masaž-
nim bazenom in savno, ali le 
osnov, kot sta uporaba sanita-
rij in pošteno kosilo, mislili na 
naravo. Ta naše grehe namreč 
hitro kaznuje in vse, kar bomo 
na planini naredili, se nam bo 
povrnilo v vodi iz pipe. Njena 
kakovost pa še zdaleč ni samo-
umevna, zato je nerazumljivo, 
da skrb za naravo ni prioriteta 
nas vseh.

Velika planina

KOMENTAR
Jasna Paladin

Dr. Jurij Kurillo

Če govorimo o cepljenju 
proti nalezljivim boleznim, 
se moramo vsekakor vrni-
ti na začetek, v davno leto 
1796. Takrat je namreč bis-
trovidni angleški podeželski 
zdravnik Edward Jenner 
(1749–1823) dokazal, da 
cepljenje s kravjimi kozami 
zavaruje človeka pred okuž-
bo s pravimi črnimi kozami, 
hudo boleznijo, ki je tisti čas 
morila ljudi po vsem svetu. 
S tem postopkom je bilo ob 
koncu prejšnjega stoletja 
mogoče to obolenje popol-
noma in dokončno odpravi-
ti z našega planeta. Poznej-
ša cepljenja proti otroškim 
in drugim nalezljivim bo-
leznim – davici, ošpicam, 
mumpsu, oslovskem kaš-
lju, otroški paralizi, tuber-
kulozi – pa je zavarovalo ot-
roke pred obolenji, ki so dot-
lej neprestano grozila njiho-
vemu zdravju in življenju. 
Sčasoma so strokovnjaki 
razvili mnogo različnih ce-
piv (vakcin) proti najrazlič-
nejšim mikrobnim in viru-
snim infekcijam, kakršne 
se neprestano pojavljajo ob 
»tekmovanju« med mikrobi 
in drugimi živimi bitji v na-
ravi, kamor je vključen tudi 
človek.

Pri razvoju cepiva posegli 
po novih postopkih

Ob koncu leta 2019 se je 
pojavila nova virusna na-
lezljiva bolezen z izvorom 
v nekem živalskem »baze-
nu« v kitajskem Vuhanu in 
se nato postopoma razlezla 
po vsem zemeljskem plane-
tu. Virus, imenovan SARS-
-CoV-2, je tako lani povzro-
čil pravo pandemijo, epide-
mijo svetovnih razsežnosti, 
bolezni covid-19, ki je vrgla 
ob tla tudi gospodarsko naj-
bolj razvite države sveta. Do 
zdaj je zahtevala že dva mili-
jona žrtev.

Razmeroma hitro so na 
to grožnjo odgovorili znan-
stveniki in začeli nemudo-
ma razvijati cepivo proti no-
vemu virusu, saj bi zgolj to 
lahko zaustavilo pandemijo 
... Iz nuje so posegli po po-
polnoma novih postopkih, 
ki se povsem razlikujejo od 
dozdajšnjih, ko so cepiva ve-
činoma temeljila na uporabi 
inaktiviranih, oslabljenih ali 
mrtvih virusov oziroma bak-
terij, ki so spodbudili imun-
ska dogajanja v cepljenem 
organizmu. 

Ob sodobnem, kar naj-
bolj natančnem poznava-
nju živih celic so ugotovili, 
da lahko umetno sintetizira-
jo tako imenovano informa-
cijsko ribonukleinsko kisli-
no (mRNK), ki jo s cepivom 
vnesejo v telo človeka. Nje-
gove celice po tem »obvesti-
lu« izdelajo v svojih riboso-
mih virusno beljakovino iz 
njegovih konic. Ta pa po-
tem prebudi v cepljenem te-
lesu obrambne funkcije pro-
ti samemu virusu in ga tako 
zaščiti pred okužbo. Vnese-
ni delček se nič ne dotakne 
dedne snovi, ki je v celičnih 
jedrih človeka. Zaradi ume-
tne sinteze cepivo ne vsebu-
je nobenih bioloških prime-
si pa tudi ne samega virusa, 
zato ne more povzročiti bo-
lezni covid-19. Z novimi me-
todami so raziskovalci moč-
no skrajšali preskusno ob-
dobje, vendar pri tem zane-
sljivost odobrenih cepiv ni 
nič trpela.

Šest razvojnih stopenj 
cepiva

Ta čas ustvarjajo (po New 
York Timesu, 14. januar 
2021) laboratoriji po sve-
tu kar 93 cepiv proti nove-
mu koronavirusu, ki pa so 
na različnih razvojnih sto-
pnjah. Na stopnji predkli-
ničnega testiranja skuša-
jo raziskovalci ugotoviti de-
lovanje pripravljenega cepi-
va najprej na celice, potem 
pa na živali, kot so miške ali 
opice. Na prvi klinični var-
nostni stopnji cepijo manjše 
število ljudi tako, da ugotovi-
jo varnost, doziranje in učin-
kovitost proizvoda. Pri drugi 
razvojni stopnji razširjenih 

preskusov uporabijo novo 
cepivo pri več sto ljudeh raz-
ličnih starosti, da bi ugotovi-
li morebitne razlike v učin-
ku posameznega prepara-
ta in njegovo varnost. Ko je 
cepivo doseglo tretjo razvoj-
no stopnjo, ga uporabijo pri 
več deset tisoč prostovolj-
cih, pri katerih ugotavljajo, 
koliko so odporni proti in-
fekciji z virusom v primer-
javi z drugo skupino, ki je 
dobila samo placebo (navi-
dezno, vendar neučinkovito 
snov). Na stopnji omejene 
odobritve so ponekod zače-
li uporabljati svoje novo ce-
pivo, še preden so bili zna-
ni popolni izsledki iz druge 
faze. To sta naredili Kitajska 
in Rusija, kar naj bi po mne-
nju strokovnjakov prineslo 
določena tveganja. Na zad-
nji stopnji dokončne odo-
britve ponovno natančno 
pregledajo vse izsledke razi-
skave in se potlej odločijo za 
masovno izdelavo cepiva, ki 
je namenjeno končnim upo-
rabnikom. Takih izdelkov je 
bilo do nedavna samo dvoje.

Če se med cepljenjem po-
javi pri prostovoljcih kakr-
šenkoli nezaželen stranski 
učinek, preskuse takoj us-
tavijo in jih nadaljujejo šele 
po natančni preiskavi, sicer 
pa tudi popolnoma opustijo. 
Iz tega vzroka je bilo do zdaj 
eno cepivo proti virusu pov-
sem zavrnjeno. 

Evropska unija doslej 
odobrila dve cepivi

Evropska unija je za svo-
je članice nedavno odobrila 
cepivo Cominatri ameriške-
ga farmacevtskega velikana 
Pfizerja in evropske firme 

BionTech ter cepivo podje-
tja Moderna, ki delujeta obe 
na enaki tehnološki podlagi 
in zagotavljata 96-odstotno 
zaščito. Obe sta bili preskuše-
ni po vseh pravilih v vseh fa-
zah. Za popolno zaščito pred 
virusom je potrebno dvakra-
tno cepljenje v razmiku treh 
tednov. Po samem vnosu ce-
piva nima človek v glavnem 
nobenih večjih težav, kar lah-
ko potrdim s svojo osebno iz-
kušnjo. Pri nas dobijo ceplje-
ne osebe natančna navodila 
NIJZ z vsemi potrebnimi po-
datki in navodili.

Zakaj so cepiva 
nepogrešljiva

In če se vrnem k naslo-
vu članka, so to besede dr. 
Philippa Sansonettija, fran-
coskega profesorja s Paste-
urjevega inštituta, nosilca 
odlikovanja legije časti in 
uglednega mednarodnega 
specialista za raziskovanje 
bakterij in virusov. Ta je leta 
2017 napisal knjigo z naslo-
vom Vaccins. Pourquoi ils 
sont indispensable (Cepiva. 
Zakaj so nepogrešljiva), v ka-
teri prikazuje mračno podo-
bo sveta, preden so se uvelja-
vila cepljenja proti nalezlji-
vim boleznim, in nato naše 
obdobje, ki se je prav s to me-
dicinsko iznajdbo rešilo naj-
hujšega. In če se bo cepilo 
zadosti prebivalcev Zemlje, 
so strokovnjaki prepričani, 
da bodo prav vakcine odlo-
čilno zatrle tudi to najnovej-
šo nadlogo, ki jo je povzročil 
neznaten mikroorganizem, 
velik komaj od petdeset do 
dvesto nanometrov (milijar-
dink metra), ki pa ima trenu-
tno v šahu ves svet.

Cepljenje – dragulj 
sodobne medicine
Če se bo cepilo zadosti prebivalcev Zemlje, so strokovnjaki prepričani, da bodo prav vakcine odločilno 
zatrle tudi najnovejšo nadlogo, ki jo je povzročil virus, imenovan SARS-CoV-2. 

V Sloveniji se je že začelo cepljenje proti novemu koronavirusu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje (ZPIZ) prejšnji 
teden na izredni seji ni spre-
jel predloga sindikatov, naj 
se pridruži zahtevi za od-
pravo določil sedmega pro-
tikoronskega zakona v zve-
zi s tako imenovanim pri-
silnim upokojevanjem. Gre 
za upokojevanje starejših, ki 
jih lahko delodajalec odpus-
ti brez navedbe vzroka, če iz-
polnijo pogoje za upokojitev 
(šestdeset let starosti in štiri-
deset let pokojninske dobe). 
To naj bi namreč vplivalo 
tudi na vzdržnost pokojnin-
ske blagajne, kajti upokojen-
cev bo več, zavarovancev pa 
manj.

Sindikati so že pred spre-
jetjem zakona takim re-
šitvam nasprotovali, prej-
šnji teden pa jih je vseh se-
dem sindikalnih central tudi 

vložilo v ustavno presojo in 
zahtevalo njihovo začasno 
zadržanje. Menijo namreč, 
da so omenjene določbe pro-
tiustavne, da diskriminirajo 
starejše delavce, da se zni-
žujejo pravice starejših in 
ogrožajo tudi njihovo soci-
alno varnost. Poleg tega pa 
se tako posega v delovno za-
konodajo brez sodelovanja 
socialnih partnerjev in brez 
poprejšnjega socialnega di-
aloga. Zakonska novost pa 
je tudi v nasprotju s prizade-
vanji države po čim poznej-
šem upokojevanju zaposle-
nih, saj Slovenija velja za dr-
žavo na dnu lestvice po de-
lovni aktivnosti starejših.  

Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in ena-
ke možnosti kot predlagatelj 
zakona vse te očitke zavrača. 
Omenjena določila so bila 
v zakonodajnem postop-
ku vključena v zakon po in-
tenzivnem demokratičnem 

procesu v državnem zboru 
z utemeljitvijo, da bo to hi-
ter odgovor na dogajanje na 
trgu dela, kjer je vse več brez-
poselnosti zlasti med mladi-
mi, je utemeljil minister Ja-
nez Cigler Kralj. Menil je, da 
bodo ti ukrepi izboljšali za-
posljivost mladih in tudi sta-
rejših ... Podobnega mnenja 
so tudi delodajalci: v Zdru-
ženju delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije se ne 
strinjajo z izjavami, da gre 
za prisilno upokojevanje, saj 
zakon zgolj dopušča mož-
nost starostne upokojitve za 
delavce, ki imajo izpolnjene 
pogoje, ni pa nujno, da se bo 
delodajalec za to tudi odločil. 

Po podatkih ZPIZ bo le-
tos pogoje za upokojitev iz-
polnilo 16 tisoč delavcev, po 
oceni generalnega direktor-
ja Marijana Papeža pa vsem 
tem ne bo takoj prenehalo 
delovno razmerje, temveč 
je takšnih okoli devet tisoč. 

Izdatki zavoda bi se ob tej 
oceni povečali za okoli 120 
milijonov evrov. Svet zavo-
da se je na izredni seji, kjer 
je prisluhnil tako deloda-
jalski kot sindikalni strani, 
zgolj seznanil z določbami 
protikoronskega zakona, ki 
se dotikajo zakona o delov-
nih razmerjih in zakona o 
javnih uslužbencih o odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnih razlogov brez ute-
meljevanja razlogov, če de-
lavec oziroma javni uslužbe-
nec izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev pravice do starostne 
pokojnine v skladu s pokoj-
ninskim zakonom. Sprejel 
pa je sklep, na podlagi kate-
rega bo zavod pripravil anali-
zo učinkov teh zakonskih re-
šitev ne le na dolgoročno fi-
nančno vzdržnost pokojnin-
skega sistema, ampak tudi 
na dostojno nadomestitve-
no razmerje med plačami in 
pokojninami.

Sindikati zahtevajo ustavno presojo
Sindikalne centrale so v ustavno presojo vložile določili sedmega protikoronskega zakona, ki zadevata 
upokojevanje starejših. Na izredni seji je o tem razpravljal tudi Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje.

Aleš Senožetnik

Kranj – Ob umirjanju števi-
la okužb z novim koronavi-
rusom je vlada v soboto po-
novno dovolila odprtje smu-
čišč v posameznih regijah z 
boljšo epidemiološko sliko. 

Tudi tam pa smučišča obra-
tujejo ob upoštevanju ome-
jitvenih ukrepov. Smuča-
nje je tako dovoljeno le za 
obiskovalce znotraj regije, 
ki morajo pred tem opravi-
ti hitri test na okužbo s covi-
dom-19. Poleg tega, da mo-
rajo smučišča upoštevati na-
vodila NIJZ za preprečeva-
nje širjenja epidemije, je na-
mreč v veljavi tudi ukrep, ki 
uporabo žičniških naprav 
dovoljuje le tistim, ki ob na-
kupu vozovnice predložijo 
negativen izvid hitrega te-
sta, ki ne sme biti starejši 
od 24 ur. Izjema velja le za 
otroke do 12. leta starosti v 
spremstvu staršev. 

Sprostitvi ukrepov 
navkljub pa predvsem zara-
di slabega vremena minu-
li konec tedna gneče na go-
renjskih smučiščih ni bilo. 
Zaradi večjih količin novo-
zapadlega snega je bilo zapr-
to smučišče na Soriški plani-
ni. Odprli so ga danes, brez-
plačno testiranje pa je na 
voljo v Železnikih pri zdra-
vstvenem domu in v Kul-
turnem domu Joža Ažma-
na v Bohinjski Bistrici. Na 
Voglu so v soboto in nedeljo 

dopoldne brezplačno hit-
ro testiranje omogočili prav 
tako v Kulturnem domu 
Joža Ažmana. Kot nam je 
povedala Aleksandra Fiorel-
li, ga bodo izvajali tudi v pri-
hodnje, termine pa prilaga-
jali potrebam. 

Na Veliki planini so sicer v 
petek še napovedovali smu-
ko, a je zaradi dežja smu-
čišče nato v soboto ostalo za-
prto, v nasprotju z nedeljo, 
ko je bila smuka že mogoča. 
Za obiskovalce, ki testa niso 
opravili na kateri izmed točk, 
kjer potekajo brezplačna hit-
ra testiranja, pa to omogo-
čajo pred vstopom v nihal-
ko. Cena opravljenega testa 
znaša pet evrov, prav za toli-
ko so znižali tudi ceno vsto-
pnice za odrasle. Hitro testi-
ranje bo pri spodnji postaji 
nihalke možno opraviti tudi 
ta teden, vsak dan od torka 
do nedelje med 9. in 12. uro.

Smučišče so konec tedna 
odprli tudi na Krvavcu, kjer 
vsaj za zdaj testiranja ne po-
nujajo. »O tem razmišlja-
mo, a končne odločitve še 
nismo sprejeli,« nam je po-
vedala Barbara Božič iz RTC 
Krvavec. Zaradi objektiv-
nih razlogov hitro testiranje 
trenutno ni mogoče tudi na 
smučišču v Kranjski Gori. 
Kljub nestabilnemu vreme-
nu ocenjujejo, da je bil zlas-
ti v nedeljo obisk zadovoljiv, 
med smučarji pa so prevla-
dovali otroci.

Znova odprta 
smučišča
Minuli konec tedna so v regijah z boljšo 
epidemiološko sliko spet lahko začela obratovati 
smučišča. Nekatera obiskovalcem omogočajo tudi 
testiranje na okužbo z novim koronavirusom. 

Med smučišči, ki izvajajo testiranje s hitrimi testi, je tudi 
Velika planina. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Ljubljana – Osnovno šolo v le-
tošnjem šolskem letu zaklju-
čuje 19.191 učenk in učen-
cev (lani 18.053), ki bodo 
lahko kandidirali na skup-
no 24.108 (lani 23.782) vpi-
snih mest na srednjih šolah. 
V srednjih šolah v gorenjski 
regiji je za 2091 učencev, ki 
zaključujejo osnovno šolo, 
na voljo 2560 razpisanih 
mest. Prihodnji dijaki bodo 
na Gorenjskem lahko izbira-
li še med dvema novima pro-
gramoma – na Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem Rado-
vljica bodo v prihodnjem šol-
skem letu začeli izvajati nov 
program kozmetični tehnik, 
Gimnazija Franceta Prešer-
na Kranj pa je bogatejša za 
še en športni oddelek.

V programih splošnih gi-
mnazij je prihodnjim di-
jakom na voljo 5762 mest, 
od tega 420 v zasebnih šo-
lah, v programih strokov-
nih gimnazij pa je razpisa-
nih 1418 mest. V programih 
srednjega strokovnega izo-
braževanja bo novincem na 
voljo 9600 mest, v progra-
mih srednjega poklicnega 

izobraževanja enako kot 
lani 6672 mest in v progra-
mih nižjega poklicnega izo-
braževanja prav tako kot lani 
656 mest. Tudi v prihod-
njem šolskem letu se bodo 
dijaki v nekaterih izobraže-
valnih programih na določe-
nih šolah lahko izobraževa-
li v vajeniški obliki, in sicer 
po novem v 14 izobraževal-
nih programih. V vajeniški 
obliki se bo namreč mogoče 
izobraževati še v programih 
avtoserviser in avtokarose-
rist, med drugim tudi v Šol-
skem centru Škofja Loka. V 

razpisu prostih mest za no-
vince v vzgojnem programu 
dijaških domov pa je za novo 
šolsko leto predvidenih sku-
paj 2186 mest. Podrobnejša 
pojasnila o vpisu in izobra-
ževanju ter druge informa-
cije bodo prihodnji srednje-
šolci lahko dobili na infor-
mativnih dnevih, ki jih bodo 
šole predvidoma pripravile 
v petek, 12. februarja, ob 9. 
in 15. uri ter v soboto, 13. fe-
bruarja, ob 9. uri. Kot opo-
zarjajo na ministrstvu, glede 
na epidemiološko situacijo 
v tem šolskem letu izvedba 

informativnih dnevov na šo-
lah ne bo mogoča, zato bodo 
šole svoje predstavitve izved-
le na virtualni način po sple-
tu. »Vsem kandidatom sve-
tujemo, da si podrobno pog-
ledajo spletne strani šol, v 
katere se želijo vpisati ozi-
roma jih zanimajo,« so po-
udarili na ministrstvu in do-
dali, da bo na njihovi sple-
tni strani objavljen tudi se-
znam vseh srednjih šol sku-
paj s seznamom izobraže-
valnih programov, ki jih iz-
vajajo, vključno s povezava-
mi do spletnih strani šol.

Na Gorenjskem dva nova 
izobraževalna programa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je minuli teden objavilo razpis za vpis novincev v srednje 
šole in dijaške domove za prihodnje šolsko leto.

V Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju bo po novem še en športni oddelek. / Foto: Gorazd Kavčič

Mojstrana – Smučišče Mojstrana je v nedeljo začelo obrato-
vati, in sicer za nočno smuko med 17.30 in 20.30. Od danes 
bo žičnica obratovala po ustaljenem urniku, torej vsak dan 
od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro, za nočno smuko 
pa med 17.30 in 20.30. Pogoj za nakup vozovnice je negativni 
izvid testa na covid-19, ki mora biti opravljen v Sloveniji in ni 
starejši od 24 ur, izjema so le otroci do 12. leta starosti, ki smu-
čajo v spremstvu staršev. Vse smučarje prosijo, da upoštevajo 
priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skrajno 
desno ob robu smučišča je na voljo tudi ograjen del za sankače.

Obratuje smučišče v Mojstrani
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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!

A
nk

er
st

 G
nb

R
, E

ge
lm

oo
sw

eg
 2

6,
 A

-9
71

1 
Pa

te
rn

io
n

V bližini Velikovca širimo naš ti m
in zaposlimo:

več voznikov bagra m/ž
(Baggerfahrer)

Pogoj so delovne izkušnje. Delo na področju avstrijske 
Koroške. Delo za nedoločen čas, plača po dogovoru. 

Prosimo, javite se nam na:
offi  ce@modre.at ali 0043 4231 2006

Modre Bergbau GmbH, Bergstein 20, A-9102 Srednje Trušnje/Mitt ertrixen, tel. 0043 4231 2006-0

www.modre.at

Suzana P. Kovačič

Belca – V zimi 2017/18 in ok-
tobru 2018 so podori odnesli 
del gozdne ceste v dolino hu-
dournika Belca. Nakopičene 
plavine so ob izjemnih pada-
vinah na tem območju okto-
bra 2018 ogrozile vas Belca. 
Porušen del zgornjega skal-
nega bloka in čelne breži-
ne je po oceni znašal več kot 
dvajset tisoč kubičnih me-
trov. Na podoru nad cesto 
so po 29. oktobru 2018 os-
tali večji skalni bloki z jasno 
vidnimi odprtimi razpoka-
mi. Kot so sporočili z mini-
strstva za okolje in prostor, 
so skupaj z Občino Kranjska 
Gora takoj pristopili k izved-
bi interventnih del odstra-
njevanja naplavin in reševa-
nju posledic ter odstranjeva-
nju grozeče nevarnosti. Na 
začetku decembra 2018 je 
bilo prvo miniranje zgornje-
ga skalnega bloka, s katerim 
je odpadlo približno 25 tisoč 
kubičnih metrov hribine.

Na podlagi geoloških po-
ročil je bilo ocenjeno, da bi 
bilo nadaljnje čiščenje ceste 
in obnova odnešenega dela 
ceste zaradi stalno priso-
tne nevarnosti podiranja ka-
mnitih blokov prenevarna. 
Zato so do konca leta 2019 
uredili nadomestno cesto 
do vrha skalnega bloka. »V 

nadaljevanju smo iskali dol-
goročno rešitev za postopno 
odstranitev nevarnosti s t. i. 
kamnolomno ureditvijo ob-
močja podora v etažah od 
zgoraj navzdol z vrtanjem, 
miniranjem, premetom ma-
teriala in odvozom,« so po-
jasnili na ministrstvu.

Z dostopom do vrha skal-
nega podora je bilo mož-
no oktobra 2019 in novem-
bra 2020 dodatno minira-
nje glavnih razpok in naj-
bolj labilnih blokov v osre-
dnjem delu skalnega blo-
ka. »Odstranjenih je približ-
no štirideset tisoč kubičnih 
metrov materiala. Miniranje 
na stabilnost celotnega skal-
nega bloka Belca na podla-
gi vizualnega opazovanja ni 
imelo večjega vpliva. Predla-
gana zanesljiva dolgoročna 
rešitev za zdaj ostaja odstra-
nitev skalnega bloka po začr-
tanih projektnih rešitvah (z 
etažami od zgoraj navzdol),« 
pojasnjujejo na ministrstvu. 

Za miniranja in ureditev 
dostopne ceste na vrh po-
dora so namenili šeststo ti-
soč evrov iz državnega pro-
računa, medtem ko je pla-
čilo davka na dodano vred-
nost izvedenih sanacij, pro-
jektov, nadzora, monitorin-
ga, odmer, strošek nadzo-
ra ter izdelavo tehnične do-
kumentacije plačala Občina 

Kranjska Gora. V letu 2018 
so iz občinskega proraču-
na zagotovili 33.760 evrov, v 
letu 2019 še 31.641 evrov in 
lani 14.812,10 evra. 

Ocenjena vrednost celot-
nega projekta za sanacijo 
podora in ponovno vzposta-
vitev gozdne ceste na obmo-
čju podora sicer znaša več 
kot tri milijone evrov. 

»Ena ključnih investicij 
za zagotavljanje varnosti je 

bila lani zgrajena zaplavna 
pregrada na vodotoku Bel-
ca, ki jo je izpeljala država 
ob pomoči občine. Prebi-
valci Belce po dolgem času 
lahko spet mirno spijo. Mis-
lim, da je s tem zadeva reše-
na za desetletja. Skupaj z dr-
žavo bomo uredili še dostop 
do zgornjega dela podora in 
del vodotoka do Save Dolin-
ke,« je povedal župan Ob-
čine Kranjska Gora Janez 

Hrovat. Zaplavna pregrada 
je stala dobrega pol milijo-
na evrov. Na območju Bel-
ce so v minulih dveh letih v 
okviru izvajanja nalog javne 
vodnogospodarske službe 
Direkcije RS za vode izved-
li tudi dela za stabilizacijo 
struge in zagotavljanje pre-
točnosti vodotoka Belca in 
Save Dolinke. V ta namen 
so zagotovili skoraj 650 ti-
soč evrov.

Na Belci lahko spet mirno spijo
Ujma oktobra 2018 je povzročila velike skrbi krajanom Belce v občini Kranjska Gora. Lani zgrajena zaplavna pregrada na 
hudourniku Belca že služi namenu. Država in Občina Kranjska Gora sta se zavzeli tudi za sanacijo podora in ponovno 
vzpostavitev gozdne ceste na območju podora nad vasjo. 

Ena ključnih investicij za zagotavljanje varnosti je bila lani zgrajena zaplavna pregrada na 
vodotoku Belca, ki jo je izpeljala država ob pomoči Občine Kranjska Gora. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Smokuč – Sedmega januar-
ja 2021 je v 94. letu staros-
ti umrl prof. dr. Dušan Flor-
jančič, doktor znanosti in 
strojnik, ki je živel med Švi-
co in Slovenijo, nazadnje pa 
v Smokuču. Pokopali so ga 
na ljubljanskih Žalah.

Kot piše v zapisu na por-
talu Obrazi slovenskih po-
krajin, se je rodil leta 1927 
v Ljubljani, kjer je dokončal 
osnovno šolo in gimnazijo. 
Bil je eden izmed treh naj-
boljših dijakov, zato so mu 
na ministrstvu za kulturo in 
šolstvo ponudili študij v tuji-
ni. Uspel mu je vpis na štu-
dij aerodinamike na Švicar-
ski državni tehniški visoki 
šoli v Zürichu. Študij je us-
pešno zaključil leta 1950 z 
zelo visoko povprečno oceno 
in postal diplomirani strojni 
inženir. Ostal je v Švici, kjer 

je opravljal znanstveno-raz-
iskovalno delo na ETH In-
štitutu za aerodinamiko. Pri 
delu v tujini mu je zelo po-
magalo dobro znanje tujih 
jezikov, saj je govoril tudi an-
gleško, nemško, francosko, 
rusko, srbsko in hrvaško. 
Leta 1970 je bil promoviran 
kot doktor znanosti, kasneje 
pa se je zaposlil pri podjetju 

Sulzer, kjer se je ukvarjal z 
jedrskimi črpalkami in se 
uveljavil kot strokovnjak za 
turbinske stroje. 

Predaval je na ETH v Švici, 
po upokojitvi pa je na pova-
bilo predaval tudi na Univer-
zi v Ljubljani kot redni pro-
fesor za področje turbostro-
jev. Ob njegovi smrti so na 
Fakulteti za strojništvo Uni-
verze v Ljubljani med dru-
gim zapisali, da je svoje stro-
kovno znanje predajal mlaj-
šim kolegom in jim nese-
bično pomagal pri vključe-
vanju v mednarodne toko-
ve. Predaval je tudi na uni-
verzah v Braziliji, Venezue-
li in Rusiji. 

Ves čas je bil aktiven ja-
dralni pilot in z zapisom 
so se mu poklonili tudi čla-
ni Alpskega letalskega cen-
tra v Lescah, katerega član je 
bil vse od leta 1967. Kot so 
zapisali, je pustil izjemen 

pečat na slovenskem jadral-
nem letenju. Bil je tudi eden 
od pobudnikov izgradnje ja-
dralnih letal v podjetju Elan, 
ki so bila odlična tekmo-
valna letala. Takšna še da-
nes uporabljajo kot odlična 
klubska letala v slovenskih 
aeroklubih. 

Prof. dr. Florjančič je, kot 
so zapisali v ALC Lesce, za 
jadralno letenje navdušil 
tudi svoje otroke in soprogo, 
kasneje pa tudi vnuke. 

Aktivno je sodeloval tudi 
pri nepolitični zdomski fun-
daciji Slovencev v Švici, ime-
novani Pro kultura Sloveni-
ca. Ta organizacija je skrbela 
za posredovanje slovenske 
kulture rojakom v Švici ter 
za finančno podporo šolanju 
dijakov slovenskega porekla 
na gimnaziji v Celovcu. 

V lepem spominu ga bodo 
ohranili tudi Slovenci na av-
strijskem Koroškem.

Umrl je prof. dr. Dušan Florjančič
Doktor znanosti s področja strojništva je živel med Švico in Slovenijo, nazadnje v Smokuču. Bil je tudi 
dolgoletni član ALC Lesce in jadralni pilot.

Prof. dr. Dušan Florjančič 
(1927–2021) / Foto: arhiv ALC Lesce

Radovljica – V začetku leta 
je vodenje Srednje gostinske 
in turistične šole Radovljica 
prevzel Ivan Damjan Mašič, 
dolgoletni profesor infor-
matike na šoli, po izobrazbi 
magister znanosti s področ-
ja sistemov za podporo od-
ločanju. Kot pravi Mašič, ki 
je doma v Hlebcah, v svojem 
petletnem mandatu želi delo 
nadaljevati v smeri doseda-
nje vizije, ki šolo uvršča med 
najboljše gostinsko-turistič-
ne šole. Sicer pa novi ravna-
telj ta čas že vodi intenzivne 
priprave na vzpostavljanje 
novega programa za kozme-
tičnega tehnika, ki ga kot 
prvi na Gorenjskem uvaja-
jo že s prihodnjim šolskim 
letom. Ob tem izpostavlja 
izjemen pomen kakovostne-
ga izobraževanja na podro-
čju gostinstva in turizma. 
»Gastronomija in turizem 
se bosta kmalu postavila na 
mesto, kjer sta bila, mogoče 
v še boljši in kakovostnejši 
obliki kot pred koronakrizo, 
takrat pa bo izšolan kader še 
kako pomemben in iskan,« je 
prepričan Mašič.

Novi ravnatelj Ivan 
Damjan Mašič

Radovljica – Občina Rado-
vljica je še pred koncem leta 
zaključila projekt obnove 
ceste in komunalne infra-
strukture na kilometer in pol 
dolgem odseku med Spodnjo 
Dobravo in Prezrenjami. Za 
obnovo, ki je vključevala še 
zamenjavo starih, dotrajanih 
azbestnih cevi vodovoda, je 
občina namenila 217 tisoč 
evrov. 

Zamenjali azbestne 
cevi vodovoda
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Marjana Ahačič

Kranj – Skupina strokov-
njakov, slovenski prihajajo 
predvsem z Zavoda za goz-
dove in Biotehniške fakulte-
te Univerze v Ljubljani, se v 
okviru mednarodnega pro-
jekta Life Lynx ukvarja s po-
novno naselitvijo risa v Slo-
venji in na Hrvaškem. Načr-
tujejo, da jih bodo v obstoje-
čo populacijo skupaj vklju-
čili 14, nekaj jih pride tudi 

na Gorenjsko. Cilj projek-
ta je namreč preprečiti po-
novno izumrtje dinarsko-ju-
govzhodnoalpske populaci-
je risa in njena dolgoročna 
ohranitev, je povedal eden 
od članov projektne skupi-
ne Rok Černe z Zavoda za 
gozdove Slovenije. Tisti, ki 
bodo izpuščeni prav na Go-
renjskem, pa naj bi osno-
vali povezovalno populaci-
jo med Alpami in Dinaridi. 
Samo povezane populacije, 

poudarjajo strokovnjaki, se 
bodo v naših gozdovih ohra-
nile na dolgi rok.

Maks je že na 
Gorenjskem

Do sedaj so jih iz Romu-
nije in Slovaške pripeljali že 
sedem, štirje so bili izpušče-
ni v slovenskem, trije pa v hr-
vaškem delu Dinaridov, vsi 
so samci, je še pojasnil Čer-
ne. Prvi doseljeni ris Goru 
je po izpustu leta 2019 v Lo-
škem potoku vzpostavil svoj 
teritorij na Kočevskem, kjer 
so potrdili že tri njegove po-
tomce. Ris, ki so ga poime-
novali Maks, pa je bi v nara-
vo kot zadnji doslej iz prila-
goditvene obore v snežniš-
kih gozdovih izpuščen lani. 
Najprej, pove Černe, se je 
zadrževal na območju Ja-
vornikov, kasneje pa preč-
kal avtocesto in se čez Škof-
jeloško hribovje in Pokljuko 
odpravil proti severu. Tre-
nutno je na območju Tri-
glavskega narodnega parka; 

njegovo gibanje spremljajo 
prek t. i. telemetrične ovra-
tnice, ki beleži in pošilja po-
datke o njegovi lokaciji, opa-
zili pa so ga tudi že kranjsko-
gorski lovci.

Raziskuje prostor in išče 
samico

»Ris je teritorialna vrsta, 
kjer vsak samec brani svoj 
teritorij pred drugim sam-
cem in vsaka samica brani 
svoj teritorij pred drugo sa-
mico. Teritorija samca in sa-
mice pa se lahko prekrivata. 
Ris, ki še nima svojega teri-
torija, ga lahko vzpostavi na 
še nezasedenem prostoru. 
Prostor pa mora biti prime-
ren za življenje; torej mora 
imeti na razpolago dovolj 
hrane – glavnina risove pre-
hrane so srne. Običajno se 
samci ustalijo na območju, 
kjer je v bližini tudi kakšna 
samica,« dolge selitve poja-
snjujejo strokovnjaki. Giba-
nje risa Maksa je že dvak-
rat nakazalo na to, da naj bi 

vzpostavil teritorij na obmo-
čju Javornikov in na obmo-
čju Menišije, pravijo, a se je 
potem odpravil dalje. Naj-
verjetneje ga je s teh območij 
pregnal drug, močnejši ris. 

»V tem času pri risih pote-
ka obdobje paritve, za katero 
je značilno, da risi ob iska-
nju osebka nasprotnega spo-
la prehodijo velike razdalje. 
Ker na območju Gorenjske 
(zelo verjetno) ni prisotnih 
samic, Maks trenutno za-
man raziskuje prazen pros-
tor ter išče samico. Pri dose-
ljenih živalih se lahko poja-
vi tudi želja po vračanju na-
zaj domov.«

Projekt se nadaljuje in na-
slednja je za naselitev risa na 
vrsti Gorenjska, kjer načrtu-
jejo izpust petih risov. »V so-
delovanju s TNP in Lovsko 
družino Nomenj - Gorjuše 
smo zgradili dve prilagodit-
veni obori, eno na Pokljuki in 
drugo na Jelovici. Prilagodi-
tev v obori pri živalih zmanj-
ša željo po vračanju domov, 
hkrati pa risi v nov pros-
tor vstopijo spočiti in v pol-
ni kondiciji.« Kdaj natančno 
bodo risi prišli v Slovenijo, še 
ni znano, saj je to odvisno od 
tega, kdaj jih bodo v državah 
izvora, torej v Romuniji in na 
Slovaškem, uspeli odloviti. 

Še letos pet risov tudi na Gorenjsko
V zadnjih dveh letih so v slovenske gozdove na novo že naselili štiri rise, še pet naj bi jih že letos pripeljali tudi na Gorenjsko. Ris Maks, ki so ga junija lani 
izpustili v snežniških gozdovih, se že nekaj časa zadržuje na območju Triglavskega narodnega parka.

Ris Maks, ki je trenutno na območju Zgornjesavske doline, 
kamor je prišel iz snežniškega pogorja; tja so ga naselili 
lani. / Foto: Miha Krofel

Obora na Pokljuki, ki je že pripravljena na prihod risa. 

Risi so zelo plašni, ljudi se bojijo, verjetnost, da bi 
ga zagledali, je zelo majhna. Ob srečanju z risom 
se ustavimo in opazujmo njegovo reakcijo; običajno 
pobegne. Če ne, gremo mirno stran od njega.

Cveto Zaplotnik

Bled – Na Zgornjem Gorenj-
skem je v višje ležečih pre-
delih več kot en meter debe-
la snežna odeja, v nižinah pa 
marsikje tudi presega debe-
lino štirideset centimetrov. 
Takšne razmere so zahtevne 
za divjad, otežujejo pa tudi 
lov, ki sicer v zimskih mese-
cih ni tako intenziven kot v 
preostalem delu leta. Po za-
konu o divjadi in lovstvu lov 
na območjih, kjer je snežna 
odeja debela več kot štiride-
set centimetrov, ni dovoljen.

Kot pojasnjuje Blaž Čer-
ne iz blejske območne eno-
te Zavoda za gozdove Slove-
nije, divjad na območjih z 
debelo snežno odejo že ob-
čuti prehransko stisko. Če 
se bo ta stiska nadaljeva-
la do pomladi, se lahko po-
novita zimi 2005/2006 in 
2012/2013, ko je bilo zara-
di izčrpanosti in bolezni ve-
liko poginov. Divjad je si-
cer prilagojena na življenje v 
zimskih razmerah, posame-
zne vrste se jim še posebej 

prilagodijo. Za jelenjad je 
značilno, da se v hudih zi-
mah z debelo snežno odejo 
preseli iz višje ležečih prede-
lov v dolino. Tako se je zgo-
dilo tudi v letošnji zimi, ko 
je s platojev Pokljuke in Je-
lovice in višjih leg Karavank 
že prišla v nižje ležeče prede-
le, v bližino vasi, kjer povzro-
ča škodo na gozdnem in 

sadnem drevju, odpira bale 
travne silaže, išče hrano v 
koritastih silosih ... V zavo-
du za gozdove so doslej pre-
jeli tri prijave škode v nase-
ljih po jelenjadi, še več jih 
pričakujejo v prihodnje.

V ostrih zimskih razme-
rah bolj kot sicer deluje »za-
kon« naravne selekcije, po 
katerem preživijo živali z 

boljšo telesno kondicijo; boj 
za hrano in preživetje pa se 
bije tudi med živalskimi vr-
stami. Na Zgornjem Go-
renjskem se v letošnji zimi 
v ta boj vključujeta tudi dva 
tropa volkov, ki sta se obli-
kovala predlani – prvi na Je-
lovici šteje od šest do osem 
volkov, drugi na Pokljuki je 
verjetno manjši. S selitvijo 

divjadi iz višje ležečih v niž-
je ležeče predele so v doli-
no prišli tudi volkovi. Lovci 
opažajo njihove sledi v sne-
gu, predvsem pa posledi-
ce njihovih dejanj. Ko se je 

Blaž Černe v petek s sodelav-
cem mudil v dolini Radovne, 
je pri krmišču v bližini jeze-
ra Kreda naletel na pokonča-
ni košuto in muflonko, in-
formacije o pokončanih ži-
valih pa dobiva tudi iz Bohi-
nja in iz drugih koncev. Vol-
kovi očitno ob krmiščih, kjer 
se koncentrira divjad, čaka-
jo na svoj plen, predvsem 
na muflone pa tudi na jele-
njad in srnjad. »Divjad bi v 

sedanjih razmerah prehran-
ske stiske potrebovala mir, a 
je zaradi prisotnosti volkov 
nemirna in neprestano na 
preži, s tem pa porablja tudi 
energijo,« pojasnjuje Blaž 
Černe in poudarja, da ne-
mir povzročajo tudi obisko-
valci, ki jih v koronarazme-
rah ne zadrži doma niti viso-
ka snežna odeja. Ob tem jih 
poziva, da naj imajo vsaj pse 
na povodcu.

V normalnih zimskih raz-
merah krmljenje divjadi na 
krmiščih sploh ni potrebno, 
njihova vloga je predvsem 
v tem, da odvračajo divjad 
od tega, da prihaja v nase-
lja in povzroča škodo. V se-
danjih razmerah je potreba 
po krmi večja, slabost pa je 
v tem, da ob krmiščih nasta-
ja tudi velika koncentraci-
ja divjadi, kar se potlej odra-
ža pri škodi na okolju, pred-
vsem na gozdnem drevju. Iz 
preteklosti so znani tudi pri-
meri, ko starejše živali mlaj-
šim niso dopustile prihoda 
do krmišč, tako da so od iz-
črpanosti poginile.

Jelenjad v dolino, volkovi čakajo ob krmiščih
Na Zgornjem Gorenjskem se je jelenjad v letošnji hudi zimi z debelo snežno odejo preselila iz višje ležečih predelov v doline, kjer povzroča škodo na drevju 
in silažnih balah. Volkovi ob krmiščih čakajo na svoj plen. V zavodu za gozdove pričakujejo letos večje izgube pri divjadi.

Divjad na enem od krmišč na Zgornjem Gorenjskem / Foto: Jernej Avsenek
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V hudi zimi »nastrada« 
tudi srnjad v višje ležečih 
predelih z debelo snežno 
odejo in z majhno 
ponudbo hrane; jelenjad, 
srnjad in muflone 
napadajo volkovi, gamse 
ogrožajo snežni plazovi ...
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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

Jože Košnjek

Duplje – Če prihajate v 
Duplje iz kranjske smeri po 
stari cesti proti Tržiču, vas 
takoj za vasjo Žeje na des
ni strani pozdravi nova rde
če se lesketajoča streha zvo
nika na dupljanski župnijski 
cerkvi svetega Vida v Spo
dnjih Dupljah. Sčasoma bo 
izgubila sedanji lesk in pos
tajala vedno bolj bakreno ze
lena. 

Za obnovo zvonika žu
pnijske cerkve, ki je bila 
na sedanji lokaciji ob ces
ti Strahinj–Duplje zgraje
na leta 1789 – stara cerkev je 

bila višje na bregu nad Spo
dnjimi Dupljami –, je bil že 
skrajni čas. Zvonik, ki je bil 
sprva nižji in je imel štirio
glato streho, sedanjo obli
ko in višino pa je dobil leta 
1845 in je bil najprej obnov
ljen leta 1921 in nato med le
toma 1950 in 1955, je kljub 
rednemu in vzornemu 
vzdrževanju vedno bolj kle
cal pod težo let in poškodb. 
Leta 2017 je bila streha zad
njič prebarvana z markan
tno rdečo barvo. Večje po
škodbe takrat še niso bile vi
dne. Konec leta 2018 pa se 
je križ na vrhu zvonika groz
ljivo in nevarno nagnil. Pred 

padcem v globino ga je za
drževal le še strelovod, saj je 
bil nosilni hrastov tram zelo 
načet. Gospodarski svet žu
pnije je pohitel z obnovo, ki 
jo je za ceno dobrih 40.000 
evrov zaupal mojstru Sod
niku iz Zaloga pri Cerkljah. 
Obnovljena je bila celotna le
sena konstrukcija zvonika, 
zamenjan je bil nosilni tram 
za križ, ki je bil tudi obnov
ljen, streha pa je bila prekri
ta z novo bakreno pločevino. 
Mojstri so se dela lotili sre
di lanskega oktobra in ga us
pešno končali prve dni lan
skega decembra. 

Predstavniki gospodar
skega odbora župnije po
udarjajo, da so bila dela iz
vedena brez težav, ob izje
mnem razumevanju fara
nov in sosedov cerkve, ki so 

delavcem omogočali dostop 
do cerkve in jih »nagraje
vali« z dobrotami. Ker žu
pnijska blagajna sama ni 
zmogla plačila del, so si po
magali z 20.000 evri poso
jila. Polovico so ga že vrni
li. Gospodarski odbor se 
dobrotnikom zahvaljuje za 
pomoč, na katero računa
jo tudi v prihodnje pri na
črtovani nujni obnovi orgel. 
Dupljanska župnijska cer
kev je bila dolgo brez njih. 
Do leta 1973 so si pomaga
li s harmonijem, kupljenim 
leta 1931, julija leta 1973 pa 
so postavili in 2. septembra 
istega leta blagoslovili nove 
orgle, ki jih je po naročilu 
tedanjega župnika Franceta 
Friza izdelal mojster Anton 
Jenko iz Šentvida nad Ljub
ljano. 

Obnovljen dupljanski zvonik
Decembra je bila končana obnova dotrajanega zvonika pri župnijski cerkvi svetega Vida. V njem še 
vedno odzvanja leta 1837 nameščen veliki zvon.

Znameniti dupljanski bronasti zvon je preživel vse vojne in 
kljub starosti še vedno lepo zveni. / Foto: Gorazd Kavčič

Zvonik dupljanske župnijske cerkve med obnovo
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Malo znana posebnost zvonika cerkve svetega Vida v 
Dupljah je 1008 kilogramov težak veliki zvon, ki ga 
je leta 1837 ulila celovška livarna in je najstarejši zvon 
iz te livarne na Kranjskem. Na zvonu, na katerem 
so podobe križa Srca Marijinega in svetega Vida, je 
zapisano, da ga je v slavo božjo leta 1837 v Celovcu ulil 
Thomas Gollner. Ta zvon je preživel vse vojne, tudi 
prvo, ko so množično pobirali bronaste zvonove iz 
zvonikov in jih pretapljali v material za topove in še 
posebej v ohišja za municijo. Avstro-ogrski častnik, ki 
bi moral vojakom ukazati snetje zvona, je ob pogledu 
na napis ugotovil, da ga je ulil njegov ded, in ukazal, 
naj ga pustijo v zvoniku … Zvon je bil že večkrat 
posnet, tudi v videospotu Slovenskega okteta ob pesmi 
Pa se sliš' od svetega Vida zvon.

 »Nezavezujoče zbiranje 
ponudb je javno vabilo za 
dajanje ponudb, pri kate
rem izhodiščna cena ni do
ločena in je obveznost ste
čajnega dolžnika skleniti po
godbo s ponudnikom, ki po
nudi najvišjo ceno, izključe
na. Rok za zbiranje ponudb 
je dva meseca po objavi na 
spletnem mestu Ajpes – to
rej do 14. februarja,« je po
jasnila Jasna Hohnjec. Po
nudbe lahko oddajo doma
če in tuje pravne in fizične 
osebe. Zbiranje ponudb je 
informativnega značaja in 
upravitelj ni dolžan skleni
ti prodajne pogodbe, četudi 
ponudba vsebuje vse razpi
sne pogoje. Upravitelj si pri
držuje tudi pravico, da v pri
meru prejema ene ali več po
nudb izvede dodatna pogaja
nja s ponudniki, tako da jih 

pisno pozove k izboljšanju 
ponudb v dodatnem roku os
mih dni. Stečajni postopek 
sicer teče od 22. maja 2017, 
za premoženje pa so že tek
le prodaje.

V kompleksu so proi
zvodnoskladiščni objek
ti, upravna stavba z vratar
nico in pripadajoči pomo
žni objekti. Glavni poslov
noproizvodni objekti so 
masivne gradnje, skladišč
ni objekti so montažne le
sene izvedbe. »Če bo po tre
nutni zakonodaji veljavnost 
pogodbe vezana na more
bitna dodatna soglasja ozi
roma odobritve države, lo
kalne skupnosti ali drugega 
pristojnega organa oziroma 
institucije, se kupec zaveže 
za pridobitev teh na njegove 
stroške in riziko, vse v rokih, 
ki se podrobneje opredelijo v 
prodajni pogodbi,« je še po
jasnila Jasna Hohnjec.

Nekdanja Lepenka 
se še prodaja
31. stran

V kompleksu nekdanje Lepenke so proizvodno-skladiščni 
objekti, upravna stavba z vratarnico in pripadajoči pomožni 
objekti. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Dijaška skupnost Gimnazije Kranj danes pripravlja 
»dan alternativnega pouka« oziroma dneva za mentalno 
zdravje Dan ZaMe. Od 7.45 do 12.55 bodo s pomočjo profe-
soric in socialnih delavk organizirali predavanja in delavnice 
v zvezi z duševnimi težavami in stiskami v času epidemije, 
ki jih bodo izvajali priznani strokovnjaki, kot na primer Jani 
Prgić, Matej Tušak, Tristan Rigler in številni drugi. Kot so po-
udarili organizatorji projekta, tako želijo priskočiti na pomoč 
vsem dijakom, ki se ta čas soočajo z depresijo, aksioznostjo 
in podobnimi težavami kot posledicami epidemije. Prepričani 
so namreč, da se o mentalnem zdravju premalo govori ozi-
roma je s tem še vedno povezana stigma, tako da je njihov 
projekt namenjen prav temu, da se začnejo pogovarjati tudi 
o duševnem zdravju in bi vsak znal poskrbeti zase. Na preda-
vanjih bodo med drugim spregovorili o psihološkem zdravju 
mladostnikov, življenju v izolaciji in motivaciji za učenje, naj-
stniški depresiji in anksioznosti ter tudi psihologiji množic in 
teorijah zarote.

Spregovorili bodo o mentalnem zdravju

Bled – V regijah z boljšimi epidemiološkimi razmerami so 
znova lahko odprti tudi muzeji in galerije, a v Zavodu za kul-
turo Bled so se kljub temu odločili, da z odprtjem Blejskega 
gradu še počakajo do odprtja medobčinskih meja. Po besedah 
direktorja zavoda Matjaža Završnika se je namreč ob preteklih 
sproščanjih ukrepov pokazalo, da je v dneh, ko so bili prehodi 
med občinami dovoljeni, grad obiskalo dvajset ali več ljudi na 
dan, v dneh, ko je veljala zapora medobčinskih meja, pa le po 
dva ali trije. »Stroški odprtja gradu so ob dveh ali treh obi-
skovalcih na dan preprosto previsoki,« je poudaril Završnik.

Grad ostaja zaprt

Komenda – Ustanova Petra Pavla Glavarja tudi letos namenja 
finančna sredstva občanom Komende v hudi denarni stiski. 
Razpis je odprt vse leto oziroma do porabe sredstev, predla-
gatelji so lahko tudi posamezniki, ki vedo za stisko bližnjega. 
Podrobnosti razpisa so objavljene na spletni strani Ustanove.

Socialna pomoč za občane Komende v stiski
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Materinski dom 
(MD) Gorenjske je našel 
dom v obnovljeni vili v bli-
žini sodišča, v samem sre-
dišču mesta, le nekaj kora-
kov od vseh potrebnih insti-
tucij (šole, vrtci, prometna 
infrastruktura, zdravstve-
ni dom itd.). Dom je name-
njen materam z otroki in no-
sečnicam, ki so se znašle v 
trenutni ali dalj časa traja-
joči socialni stiski in nima-
jo drugih možnosti za biva-
nje. »Pomembno je, da so 
naše uporabnice pripravlje-
ne na aktivno reševanje svo-
je stiske. Poleg namestitve v 
prijaznem in spodbudnem 
okolju naši uporabniki do-
bijo psihosocialno pomoč 
in podporo, ki jo nudijo stro-
kovni delavci in zunanji so-
delavci – prostovoljci,« pravi 
Martina Slak, strokovna vod-
ja Materinskega doma Go-
renjske. V desetletju delova-
nja je dom sprejel devetde-
set žensk in 118 otrok, sku-
paj 208 uporabnikov, spre-
jeli so sedem nosečnic, ki so 
v času namestitve v domu 
tudi rodile. 

Cilj: opolnomočena 
ženska

MD Gorenjske lahko na-
enkrat sprejme do deset 
uporabnikov (štiri ženske in 
do šest otrok), imajo štiri za-
sebne sobe (ena soba je ure-
jena za samsko žensko – no-
sečnico ali mamico z dojenč-
kom, tri sobe pa lahko sprej-
mejo tri osebe), ostali pro-
stori doma so namenjeni 

skupni uporabi. V vsakem 
od dveh nadstropij je kuhi-
nja in velika kopalnica, to-
rej po dve uporabnici upora-
bljata eno kuhinjo in si deli-
ta kopalnico. Skupni sta tudi 
dve dnevni sobi, okrog doma 
je veliko prostora za zunanje 
aktivnosti in igro, na zeleni-
ci stojijo otroška igrala in tri 
visoke grede. 

V domu trenutno bivajo 
štiri mamice s po enim ot-
rokom. »Pri nas lahko bivajo 
do enega leta, kar je odvisno 
od specifike in aktivnega re-
ševanja svoje problematike. 
Opažamo, da večina uporab-
nic dobro »izkoristi« čas bi-
vanja v domu in da se čas bi-
vanja podaljšuje,« nadaljuje 
Martina Slak. Pojasni tudi, 
kako poteka obravnava ma-
ter, ki pri njih začasno živijo 

s svojimi otroki: »V domu iz-
vajamo individualne razgo-
vore in skupinska druženja. 
Z vsako uporabnico izdela-
mo individualni načrt, v ka-
terem uporabnica navede ci-
lje, ki jih želi doseči. Večino-
ma so ti cilji umiritev in raz-
bremenitev, iskanje zaposli-
tve, iskanje stanovanja, uče-
nje dosledne vzgoje, učenje 
asertivne komunikacije, iz-
gradnja pozitivne samopo-
dobe, višja funkcionalna pi-
smenost idr. Uporabnicam 
nudimo strokovno in psi-
hosocialno podporo, ob tem 
strokovni službi pomagajo 
tudi prostovoljci. Pomaga-
mo jim pri uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev (npr. 
pridobitev denarne pomo-
či, brezplačne pravne po-
moči ...), jih pripravljamo 

na sodne postopke, krepi-
mo pri sprotnem premago-
vanju osebnih stisk, sprem-
ljamo na določene instituci-
je, če je to potrebno. Uporab-
nice same ali z našo podpo-
ro iščejo oglase za stanova-
nje, zaposlitev, pomagamo 
jih pri izpolnjevanju potreb-
nih obrazcev, pisanju vlog. 
Naš cilj je opolnomočena 
ženska, ki v času bivanja v 
materinskem domu (in po 
zaključku) z lastno aktiv-
nostjo ob podpori strokov-
nih delavcev postaja bolj za-
dovoljna, okrepljena in sa-
mozavestna oseba, usposo-
bljena za samostojno živ-
ljenje. Verjamemo, da z ak-
tivnim sodelovanjem nare-
dijo pozitivne spremembe 
pri sebi in svoji problemati-
ki. Same ali z našo pomočjo 

si poiščejo bivališče, okrepi-
jo se v svoji starševski vlogi 
in izboljšajo življenjsko situ-
acijo. Psihosocialno podpo-
ro v smislu ustvarjalnih, po-
govornih in drugih aktivno-
sti nudimo tudi otrokom, ki 
bivajo pri nas.«

Zgodbe izza zidov 
materinskega doma

Materinski dom skriva 
različne zgodbe, vzpone in 
padce, sodelavci doma pa 
uporabnice spodbujajo in 
podpirajo na njihovi poti. 
Njihovo veselje je še posebej 
veliko, ko jih uporabnice po 
končanem bivanju v domu 
pokličejo in hvaležno pove-
jo, da so si uredile življenje. 
Ena od njih, ki je decembra 
2020 končala enoletno biva-
nje v domu, je v zahvalnem 
pismu med drugim zapisa-
la: »Ne morem verjeti, da bo 
otrok kmalu star eno leto, 
medtem ko sem jaz še nose-
ča prišla v materinski dom. 
Bili so lepi, pa tudi zelo tež-
ki in naporni dnevi, tedni. 
Predvsem ko sem se iz bol-
nišnice z novorojenčkom 
vrnila v materinski dom, je 
bilo zelo težko, ker so nam 
bili zaradi izbruha epidemi-
je covid onemogočeni stiki z 
drugimi ljudmi, ki niso ži-
veli znotraj naše skupnosti. 
Zelo sem trpela, ker z otro-
kom nisva smela imeti sti-
kov s partnerjem, otrokovim 
očetom. Zaradi vseh situacij 
sem se bila pripravljena še 
bolj boriti in vztrajati, da si 
uredim življenje in dobim 
primerno bivališče za nas. 
Nisem mati samohranilka, 

pa vendar sem v letu dni, 
sicer ob pomoči zaposle-
nih, sama hranila, negova-
la otroka, ga vozila k zdrav-
niku itd. Sedaj se izpolnju-
je moja želja, da kot družina 
končno lahko zaživimo sku-
paj. Najmočnejši je moj spo-
min na sprejem v materin-
ski dom. Spominjam se tis-
tega lepega dne, ko sem sto-
pila v to hišo in bila pozitivno 
presenečena nad lepim oko-
ljem, prijaznimi in pozorni-
mi strokovnimi delavkami 
in uporabnicami, s katerimi 
smo ohranile prijateljske sti-
ke. Materinski dom mi je dal 
veliko izkušenj in oblik po-
moči – podpore ob rojstvu 
prvega otroka, pozornosti 
ter nepozabnih druženj v ob-
liki srečanj, delavnic, izletov 
in skupnega urejanja okoli-
ce hiše. Glede na to, da sem 
že eno leto v domu, bi lahko 
napisala cel roman, pa žal ni-
mam časa, saj komaj čakam, 
da se vselim v novo 'gnezde-
ce'. Če strnem svoje bivanje 
v domu, sem zelo zadovolj-
na s programom. Imamo se 
možnost naučiti veliko no-
vega, saj so delavnice (pogo-
vorne, ustvarjalne, kuharske 
...) zelo koristne za dušo in 
telo. V domu nudijo vse za 
kvalitetno življenje, tudi če 
prideš z zelo malo prtljage. 
Zveni kot reklama, vendar 
pa je to mnenje posledica iz-
kušnje, ki sem jo imela.« Za 
podporo in pomoč se je zah-
valila vodji, strokovnim de-
lavkam in prostovoljkam, 
ostalim uporabnicam, hi-
šniku in vzdrževalcem, prav 
vsi ji bodo ostali v prijetnem 
spominu.

Prijazen dom mamicam z otroki
Pred desetimi leti so na Jesenicah v okviru Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske odprli prvi materinski dom na 
Gorenjskem. Junija 2017 se je ta preselil v Kranj. 

Materinski dom Gorenjske v Kranju nudi prijazno okolje mamicam z otroki.

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Zadnji dan minu-
lega leta je Občina Preddvor 
objavila razpis o prodaji sto-
odstotnega deleža v podjetju 
Energetika, in sicer po po-
stopku javno-zasebnega par-
tnerstva. Razpis se zaključu-
je 9. februarja, na občini pa 
tokrat verjamejo, da bo pro-
daja uspela. 

Občina je edina lastnica 
podjetja Energetika, ki se na 
območju Preddvora in Po-
toč ukvarja z distribucijo to-
plotne energije. Na toplovod 
so priključena gospodinj-
stva v Preddvoru in tudi jav-
ni objekti, med njimi šola, 

vrtec in dom starejših obča-
nov. Dosedanji poskusi pro-
daje niso uspeli, zlasti zara-
di nekaterih nepravilnosti v 
poslovanju podjetja. »Med 
temi je bila neplačana kon-
cesnina občini. Prihodnji 
novi lastniki bi lahko bili v 
pravnem strahu, da bi jim 
občina za nazaj zaračuna-
la zapadle dajatve, zato smo 
sprejeli odločitev o odpisu 
nekaterih terjatev. To smo 
poravnali z odkupom zem-
ljišča, kjer stoji kotlovnica 
Energetike, in s podelitvijo 
stavbne pravice temu podje-
tju. Ker je vrednost podjetja 
zdaj zmanjšana za vrednost 
zemljišča (ta je znašala blizu 

400 tisoč evrov), je hkrati 
lahko tržno zanimivejše za 
morebitne kupce, podjetja, 
ki se ukvarjajo z distribuci-
jo toplotne energije,« nava-
ja župan Rok Roblek. O tem 
je na decembrski seji raz-
pravljal občinski svet ob prvi 
obravnavi proračuna za leto 
2021, saj ima prodaja Ener-
getike vpliv tudi na prora-
čunske prihodke in odhod-
ke, ob tej priložnosti pa so 
sprejeli tudi dogovor o od-
pisu terjatev. Podjetje pa je 
spravilo v finančno nezavi-
dljiv položaj tudi napačno 
zaračunavanje jalove ener-
gije. Občina je v zvezi s tem 
lani sprožila sodni postopek. 

Kot pravi župan Roblek, se je 
zdaj podjetje izkopalo tudi iz 
rdečih številk, kar bo ob op-
timizaciji poslovanja s strani 
novega lastnika (boljši pri-
stop do kupcev, novi priklo-
pi, sodelovanje pri rednem 
vzdrževanju in s tem zmanj-
ševanju izgub) pripomoglo 
k njegovemu pozitivnemu 
poslovanju.

Fiksni in variabilni del 
kupnine

V občini so se dogovori-
li tudi o načinu kupnine za 
Energetiko, ki je razdeljena 
na fiksni in variabilni del. 
Fiksni, ki ga mora kupec 

nakazati občini, je minima-
len in znaša 50 tisoč evrov, 
variabilni, vreden najmanj 
100 tisoč evrov, pa je name-
njen izničenju tveganja za 
prihodnje kupce do zaključ-
ka procesa. Če bi se sod-
ni postopki končali po naj-
slabšem scenariju za obči-
no (Roblek je sicer prepri-
čan, da se to ne bo zgodilo), 
da namreč izgubijo tožbo, je 
tveganje novega kupca ničel-
no, saj podjetje v tem prime-
ru kupi za najnižjo kupnino. 
Če pa bo sporazum glede ja-
love energije prepoznan kot 
ničen, bo lahko kupec plačal 
celotno kupnino, torej 150 ti-
soč evrov. 

Razširitev toplotnega 
omrežja 

Župan Roblek še doda, 
da je Energetika v zadnjem 
letu pridobila tudi nekaj 
novih odjemalcev toplotne 

energije, v prihodnje pa bi 
lahko izkoristili še potenci-
al, ki obstaja na tem obmo-
čju. Še vedno ni priključe-
no naselje Hrib, sicer naj-
bližje kotlovnici, računajo 
tudi na priključitev novega 
stanovanjskega naselja, ki 
bo nastalo na območju Je-
lovičinega kompleksa, pa 
tudi na samo podjetje Jelo-
vica, ki ima povezavo na to-
plovod že izvedeno, a v pre-
teklosti ni prišlo do dogovo-
ra, da bi se na toplovod pri-
ključila tudi tovarna. Podje-
tje Energetika se v preteklo-
sti ni dovolj ukvarjalo z na-
črti o razširitvi omrežja, da 
bi bilo to bolj ekonomično 
in bi se nemara lahko zniža-
la tudi cena energije. »Zdaj 
verjamemo in upamo, da 
najdemo kupca, ki se na vse 
to spozna in bo delal v tej 
smeri ter gradil sistem nap-
rej, da bo konkurenčnejši,« 
sklene Rok Roblek.

Nov poskus prodaje Energetike
Občina Preddvor je ponovno razpisala prodajo podjetja Energetika, ki ima na tem območju koncesijo 
za distribucijo toplotne energije.
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Alenka Brun

Kranj – Tudi to so besede, ki 
so del zapisa Društva kuhar-
jev in slaščičarjev Slovenije 
(DKSS) na Facebooku. Ti so 
se pred slabimi 14 dnevi od-
ločili, da tudi sami ponudi-
jo pomoč. Stopili so v stik s 
kuharji iz Hrvaške kuharske 
zveze (Hrvatski kuharski sa-
vez), ki so na licu mesta takoj 
po tragičnem dogodku obli-
kovali prostovoljne struktu-
re. Slovenci so sploh takoj 
izkazali pripravljenost za 
pomoč svojim južnim sose-
dom, kuharji pa tako, da prev-
zamejo kuhalnico za kakšen 
dan in na ta način omogo-
čijo počitek hrvaškim ku-
harskim kolegom na obmo-
čju, ki ga je prizadel potres.  
Slovenska ekipa se je odpra-
vila na pot 10. januarja 2021 
dopoldne in ostala dva dne-
va. Skupino so sestavljala 
znana slovenska kuharska 

imena, med njimi tudi Gore-
njci. Tako so se na Hrvaško, 
natančneje v Sisak, odpravi-
li Alma Rekić, Boštjan Kova-
čič, Branko Podmenik, Mar-
tin Blejec, Davor Družinec, 
Staš Zorzo, Zdravko Krnja-
jić, Dušan Veršec, Boštjan 

Palčič in Mario Špoljar. V 
kuhinji osnovne šole v Si-
sku so prevzeli pripravljanje 
toplih obrokov za člane reše-
valnih struktur in neposred-
no prizadetih v potresu. 

Tokrat so kuharji pozabili 
na svoje znanje o visoki ku-
linariki, saj so bili v ospredju 

enostavni in hranljivi obro-
ki, pripravljeni za transport. 
Enolončnice, rižote, testeni-
ne z omakami in podobno. 

Izkušnja je bila nepozab-
na, a z grenkim priokusom. 
Tako se je spominja tudi Je-
seničanka Alma Rekić, ki 

se je še lani januarja vese-
lila novega projekta: resta-
vracije Pekarna s slovenski-
mi jedmi, ki bi končno, po 
dveh letih skrivnih priprav, 
na Manhattnu v New Yorku 
aprila 2020 doživela odprtje, 
a je vmes posegel koronavi-
rus. Alma je bila zadolžena 

za recepture slovenskih jedi, 
ki jih je malce modernizira-
la, kasneje pa naj bi poskr-
bela, da bi kuhinjsko osebje 
z glavnim kuharjem na čelu 
začutilo bistvo slovenskega 
krožnika. Ko pa se je zgodil 
močan potres na Hrvaškem, 
že drugi v lanskem letu, ni 
oklevala in bila takoj prip-
ravljena priskočiti na pomoč 
tam, kjer lahko. Pripovedu-
je, kako si bo za vse življe-
nje zapomnila učilnico, v ka-
teri je spala dve noči, ko je s 
kuharskimi kolegi iz društva 
kuhala v šolski kuhinji v Si-
sku. »Kovčkov sploh nismo 
razpakirali, imeli smo jih pri 
posteljah. Za vsak slučaj, če 
bi se ponovil kakšen močan 
sunek in bi morali na hit-
ro zapustiti učilnico. Pa že 
tako te podzavestno sprem-
lja misel, da se lahko kadar-
koli spet zatrese. Vsa šola 
je razpokana, zid kar odpa-
da. Hiša nasproti šole se je 

pogreznila. Ko vse to gle-
daš, te spreleti čuden obču-
tek. Tudi povojno stanje ti 
pride na misel … Zaprte ces-
te, porušene hiše na vsakem 
koraku ...« Z žalostnim pri-
dihom v smehu doda, da to-
liko čebule in krompirja že 
dolgo niso nalupili. A delo 
jo je še najmanj motilo. »To 
je še najmanjši problem. Ko 

pa poslušaš ljudi, ki so osta-
li brez vsega; ko vidiš, kako 
spijo na tleh, in te sprašuje-
jo, ali imaš morda kilogram 
kruha za domov, takrat do-
jameš ...« Prizorov, ki jih je 
doživela, ne bo nikoli poza-
bila. Za nekaj minut obmol-
kne, potem tiho ponovi: »Za-
nimiva izkušnja, res, a bi bilo 
bolje, če je ne bi bilo.«

Izkušnja z grenkim priokusom
Kot da epidemija covida-19 ni bila dovolj, je v zadnjih decembrskih dneh nekatere kraje na Hrvaškem 
prizadel še potres, ki je svojo največjo moč pokazal v mestu Petrinja ter ni prizanesel tudi Sisku in 
Glini. Brez strehe nad glavo je ostalo na stotine ljudi, mnogi med njimi so izgubili vse. Življenje, ki so 
ga poznali, je ostalo pokopano pod ruševinami.

Alma Rekić / Foto: DKSS

Urša Peternel

Jesenice – Na zadnji razpis 
za mesto direktorja Gornje-
savskega muzeja Jesenice 
sta prispeli dve prijavi, pri-
javila sta se se dolgoletna di-
rektorica in sedanja vršilka 
dolžnosti direktorice Irena 
Lačen Benedičič in dr. Mar-
ko Mugerli, kustos v muze-
ju. Ustanoviteljici muzeja 
sta Občina Jesenice in Obči-
na Kranjska Gora, ki pa pod-
pirata vsaka drugega kandi-
data. Tako so Kranjskogor-
ci že konec lanskega leta dali 
soglasje k imenovanju Mar-
ka Mugerlija za direktor-
ja, medtem ko na Jesenicah 
podpirajo Ireno Lačen Be-
nedičič (o soglasju k imeno-
vanju bodo uradno odločali 
na naslednji seji občinske-
ga sveta).  

A kdo bo potem izbran za 
direktorja, če se občini pri 
imenovanju ne strinjata? 

Direktor občinske upra-
ve Občine Jesenice Gregor 
Hudrič je na nedavni seji 
komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja 
pojasnil, da zakon določa, 

da v primeru soustanovitelj-
stva sedežna občina vodi po-
stopek, soustanoviteljica pa 
mora dati soglasje. A Obči-
na Jesenice je pridobila tudi 
mnenje ministrstva, iz kate-
rega izhaja, da se pri soglas-
ju upoštevata samo deleža 
sofinanciranja občin usta-
noviteljic, soglasje pa mora 
biti dano s strani občine, ki 
sofinancira javni zavod v več 

kot petdesetih odstotkih. V 
tem primeru Gornjesavski 
muzej Jesenice Občina Je-
senice sofinancira v višini 
52,73 odstotka. To bi torej 
pomenilo, da za imenovanje 
direktorja sploh ni potrebno 
soglasje Občine Kranjska 
Gora. No, Občina Jesenice 
bo, kot kaže, soglasje Obči-
ne Kranjska Gora vendarle 
ponovno skušala pridobiti, 
a tokrat za imenovanje Ire-
ne Lačen Benedičič.

Ob tem pa so na seji komi-
sije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na Je-
senicah opozorili na še en 
problem, namreč da v razpi-
su med pogoji za mesto di-
rektorja niso bile zahtevane 
vodstvene sposobnosti. Do-
ločbe o tem so bile iz odloka 
o ustanovitvi muzeja umak-
njene leta 2015, iz mnenja 
ministrstva za kulturo, ki so 

ga pridobili v občinski upra-
vi, pa izhaja, da tega pogoja 
ni mogoče vključiti v razpis, 
če ga ne vsebuje ustanovitve-
ni akt zavoda. 

Svet javnega zavoda, ki 
na koncu potrjuje direk-
torja, je pred tem dal pozi-
tivno mnenje k obema kan-
didatoma, vendar je menil, 
da je prav zaradi vodstve-
nih izkušenj dosedanja di-
rektorica primernejša kan-
didatka.

Direktorica ali direktor 
Gornjesavskega muzeja
Pri imenovanju direktorja Gornjesavskega muzeja Jesenice se je zapletlo, ker 
Občina Kranjska Gora podpira drugega kandidata kot Občina Jesenice.

Svet javnega zavoda, ki na koncu potrjuje direktorja, je 
dal pozitivno mnenje k obema kandidatoma, vendar je 
menil, da je prav zaradi vodstvenih izkušenj dosedanja 
direktorica primernejša kandidatka.

»Kovčkov sploh nismo razpakirali, imeli smo jih 
pri posteljah. Za vsak slučaj, če bi se ponovil kakšen 
močan sunek in bi morali na hitro zapustiti učilnico. 
Pa že tako te podzavestno spremlja misel, da se lahko 
kadarkoli spet zatrese. Ko vse to gledaš, te spreleti 
čuden občutek. Zaprte ceste, porušene hiše na vsakem 
koraku ... Tudi povojno stanje ti pride na misel.«
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Jasna Paladin

Kranj, Kamnik – Razmere z 
neurejenostjo gradbenih in 
uporabnih dovoljenj gasil-
skih domov po Gorenjskem 
in širše po Sloveniji niso 
nove, a streznitev za gasilce 
je prišla pred dobrim letom 
dni, ko je gradbena inšpekto-
rica na podlagi prijave obrav-
navala gasilska domova v Bo-
hinjski Bistrici in Zasipu pri 
Bledu ter oba zaradi neustre-
zne dokumentacije takrat za-
prla.

»Na Gasilski zvezi Slove-
nije smo te stvari vzeli pod 
drobnogled in se jih resno 
lotili. Že lani januarja smo 
vsem občinskim gasilskim 
zvezam pripravili gradivo z 
vsemi potrebnimi informa-
cijami, ki so jih nato posre-
dovale naprej posameznim 
gasilskim društvom. Vede-
ti moramo namreč, da so te 
stvari dolžna urediti društva, 
ki so tudi lastniki domov. 
Zveze jim lahko samo po-
magajo z informacijami,« 
nam je povedal predsednik 
Gasilske zveze Gorenjske 
Jože Derlink, ki je tudi pod-
predsednik Gasilske zveze 
Slovenije.

Kot nam je še povedal, 
imajo v Mestni občini Kranj 
od šestnajstih gasilskih do-
mov uporabna dovoljenja le 
trije, še dva pa jih bosta pre-
jela po obnovi, ki že pote-
ka. Mestna občina Kranj je 
v proračunu za letošnje leto 
zagotovila denar za obno-
vo gasilskih domov (najprej 
se bodo lotili tistih štirih, v 
katerih imajo prostore tudi 
krajevne skupnosti), a do 
njega bodo upravičena le 

tista prostovoljna gasilska 
društva, ki bodo za svoje do-
move imela urejeno vso do-
kumentacijo, zato je to lepa 
spodbuda, da se stvari lotijo 
čim prej.

Ponekod so gasilcem na 
pomoč priskočile tudi obči-
ne. V Kamniku so tako v pro-
računu Gasilski zvezi Ka-
mnik namenili dodatnih de-
set tisoč evrov za projekt le-
galizacije gasilskih domov 
po občini. Gre za denar, s 
katerim bo zveza društvom 
pomagala pokriti del stro-
škov priprave vse potrebne 
dokumentacije, legalizaci-
je se bo sicer lotilo vsako ga-
silsko društvo posebej. »Ga-
silski domovi, ki so v občini 
stari trideset let in več, so se 
gradili s prostovoljnim de-
lom, na 'horuk', in takrat se 
dokumentacija ni dokonč-
no uredila. Žal pa je potem 

takšno stanje ostalo vse do 
danes,« nam pove predse-
dnik Gasilske zveze Kamnik 
Tomaž Zabavnik, ki vodi 
tudi posebno komisijo, ki je 
bila v začetku minulega leta 
ustanovljena na pobudo ob-
čine. Prioritetna naloga de-
lovanja komisije je tudi po-
moč pri ureditvi gradbenih 
in uporabnih dovoljenj za 
vsa društva, ki tega še nima-
jo urejenega. 

Ureditev dovoljenj bi v 
vsakem posameznem pri-
meru v najbolj optimistič-
nem pogledu trajala vsaj pol 
leta, zato bo projekt najver-
jetneje večleten. »Stanje po 
gasilskih domovih v naši ob-
čini je zelo različno. Uporab-
nega dovoljenja nima no-
ben objekt, nekaterim manj-
ka samo še kakšno potrdilo, 
drugim pa cela vrsta doku-
mentacije. To se bo reševalo 

za vsako gasilsko društvo 
posebej,« nam je še povedal 
Tomaž Zabavnik. V občini 
Kamnik je sicer trinajst ga-
silskih domov.

In kakšen je interes med 
društvi? »Velik, saj so se ne-
kateri stvari že lotili, večina 
pa se jih bo v prihodnjih te-
dnih, saj smo vsi skupaj ča-
kali sprejetje občinskega 
proračuna za letošnje leto. 
Društva si urejene doku-
mentacije želijo čim prej, saj 
je za kandidiranje za more-
bitna nepovratna sredstva in 
tudi na razpise Eko skladov 
in druge razpise treba prilo-
žiti tako gradbeno kot upo-
rabno dovoljenje objekta. 
Vedeti pa moramo, da je ve-
čina gasilskih domov, ki so 
stari krepko čez trideset let, 
potrebnih tudi temeljite ob-
nove in sanacije,« sklene To-
maž Zabavnik.

Večina brez urejenih dovoljenj
V Sloveniji imamo 1400 prostovoljnih gasilskih društev in prav toliko gasilskih domov, a velika večina 
ustreznih dovoljenj nima. Nič drugače ni na Gorenjskem, pravijo v Gasilski zvezi Gorenjske. Društvom 
se razmere mudi urediti, marsikje jim bodo pomagale tudi občine.

Gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva Predoslje / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – Kot ugotavljajo na 
vodiški občinski upravi, so 
kvalitetne telekomunikacij-
ske storitve še vedno dosto-
pne premajhnemu številu 
občanov. Skoraj tretjina še 
nima možnosti dostopa do 
internetne povezave, hitrej-
še od 20 MB/s. V Vodicah to 
pripisujejo manjši komerci-
alni zanimivosti njihovega 
območja za ponudnike širo-
kopasovnih internetnih sto-
ritev. Tako so denimo leta 
2019 objavili pet javnih po-
zivov za gradnjo optičnega 

omrežja, na katere pa niso 
prejeli odziva.  Telekom Slo-
venije je sicer v lanskem letu 
sodeloval pri sočasni grad-
nji na območju Utika in Bu-
kovice, zgradili so tudi ka-
belsko kanalizacijo na ob-
močju Sela in Vesce, v zad-
njem delu leta pa tudi na ob-
močju Novega Utika. Kot so 
sporočili v odgovoru občini, 
je v izdelavi tudi projekt te-
lekomunikacij za posodo-
bitev obstoječega omrežja v 
Šinkovem Turnu, ki bi bila 
predvidoma lahko izvede-
na letos. Ob koncu lanske-
ga leta pa so začeli izvajati 

priklope v Selu in Vesci, so-
časno pa omogočili tudi ko-
riščenje novega omrežja v 
delu Utika in Bukovice. Kot 
dodajajo na občinski upra-
vi, bodo tudi v prihodnje na-
daljevali pozive, da operater 
optično omrežje razpelje do 
uporabnikov tudi na drugih 
območjih, kjer že imajo pot-
rebno kabelsko kanalizaci-
jo, torej v Vodicah, Bukovici, 
Utiku, delu Kosez in Polju. 
Kabelska kanalizacija se gra-
di tudi na območju Dobruše, 
v okviru gradnje pločnika pa 
jo nameravajo zgraditi tudi 
od Vodic do Zapog.

Tretjina brez hitrih povezav
V občini Vodice skoraj tretjina občanov še nima možnosti dostopa do 
internetne povezave, hitrejše od 20 MB/s. Na javne pozive za gradnjo 
optičnega omrežja ni odziva. 

Danica Zavrl Žlebir

Crngrob – Pokanje s streli-
šča v Crngrobu naj bi bilo 
moteče za prebivalce bli-
žnjih krajev. Zanimalo nas 
je, ali pritožbe prihajajo tudi 
na občinsko upravo v Ško-
fji Loki. Zemljišče, na kate-
rem je strelišče, sicer sodi v 
Mestno občino Kranj, ven-
dar pa naselja, ki se nahaja-
jo v krajevni skupnosti (KS) 
Stara Loka in KS Sveti Duh 
v občini Škofja Loka, ležijo v 
vplivnem območju strelišča.

»Posamezni občani, ki ži-
vijo v teh naseljih, se občas-
no pritožujejo zaradi hru-
pa, ki nastaja ob streljanju 
na strelišču, predvsem ko 
je intenziteta streljanja več-
ja. Je pa v zadnjih letih veli-
ko manj tovrstnih pritožb, 
predvsem zaradi izboljša-
nja infrastrukture in izve-
denih protihrupnih ukre-
pov na strelišču,« odgovarja-
jo z Občine Škofja Loka. »V 
KS Stara Loka so sicer prejeli 
tudi pritožbo krajanov glede 

hrupa s strelišča s predlo-
gi po izgradnji protihrupne 
zaščite oz. izgradnji zaprte-
ga objekta za potrebe strelja-
nja ali celo zaprtju strelišča. 
Izražena je bila tudi bojazen, 
da naj bi v prihodnosti priš-
lo celo do širjenja strelišča 
v Crngrobu. Iz Slovenske 
vojske so odgovorili, da po-
večanje oziroma širitev stre-
lišča ni načrtovana. Za ob-
dobje med leti 2024 in 2028 
pa je načrtovano, da se do-
datno uredi že obstoječe sta-
nje ter dograjevanje oziro-
ma izboljšanje protihrupne 
in varnostne zaščite (ure-
janje nasipov, nadstrešni-
ca nad linijo streljanja, dre-
naža strelišča, ograja okrog 
strelišča …).«

Občina Škofja Loka s Slo-
vensko vojsko, ki upravlja 
strelišče v Crngrobu, sicer 
vseskozi sodeluje zelo ko-
rektno in konstruktivno. 
Spomnimo, da sta pred leti 
občina in vojska sodelovali 
tudi pri obnovi tamkajšnje 
ceste.

Moti jih pokanje  
iz Crngroba
Pred kratkim nas je bralec iz naselja Sv. Duh 
opozoril na moteč hrup, ki ga povzroča streljanje 
na bližnjem strelišču v Crngrobu. 

Kamniška Bistrica – Nenadna odjuga in večje količine dežja, ki 
so sledile zmrzali, so zrahljale tudi brežine v dolini Kamniške 
Bistrice, tako da je na cesto minuli konec tedna padlo več 
manjših skal, ki so ovirale promet (na sliki). Previdnost na 
cesti v Kamniško Bistrico še vedno ni odveč.

Kamenje na cesti oviralo promet
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Cerklje – Med občinami, ki so pristopile k pobudi Evropske 
komisije WiFi4EU, preko katere zagotavljajo brezplačen 
brezžični dostop do interneta na javnih krajih, je tudi Občina 
Cerklje. V okviru pobude so pridobili 15 tisoč evrov za name-
stitev opreme za brezžični internet, ki je tako na voljo na Trgu 
Davorina Jenka (občinska stavba), v Petrovčevi hiši s parkom 
pomembnih mož, OŠ Davorina Jenka in podružnični šoli v 
Zalogu, Kulturnem hramu Ignacija Borštnika in športni dvo-
rani, Zdravstvenem domu Cerklje, Gasilskem domu Cerklje, 
Nogometnem centru Velesovo ter na trgu v Adergasu.

Tudi v Cerkljah brezplačen internet

Kranj – Z vrnitvijo otrok v 
vrtce in v prvo triado osnov-
ne šole bo od danes mestni 
promet, ki ga v Kranju izvaja 
podjetje Arriva, spet potekal 
po običajnem voznem redu, 
in ne več po počitniškem, saj 
ima veliko učencev vozovni-
ce na registriranih linijah jav-
nega prevoza, so sporočili z 
Mestne občine Kranj (MOK). 
Po včerajšnjem hitrem testi-
ranju z antigenskimi testi 
učiteljev prve triade in vzgo-
jiteljev vrtcev se z današnjim 
dnem testiranje v avli MOK 
kot običajno znova izvaja 
tudi za ostale občane in bo 
tako potekalo do nasled-
njega termina za cepljenje 
oziroma morebitnih hitrih 
testiranj za učitelje in pro-
fesorje, so še pojasnili na 
Mestni občini Kranj.

Spet po običajnem 
voznem redu

Kranj – Grozd nevladnih organizacij Gorenjske organizira v 
četrtek, 28. januarja, ob 10. uri posvet o izvajanju participativ-
nega proračuna v gorenjskih občinah. Sodelovali bodo: Maja 
Cimerman iz organizacije Danes je nov dan, Matic Primc, 
predsednik Organizacije za participatorno družbo, župana 
občin Radovljica in Škofja Loka Ciril Globočnik in Tine Radinja 
ter Silvo Režek, vodja oddelka za javne finance v Občini Bohinj. 

Posvet o participativnem proračunu
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Slovenska turi-
stična organizacija je s tem 
okrepila že do sedaj uspeš-
no sodelovanje z globalno 
prepoznavnimi slovenski-
mi športniki, kot sta Primož 
Roglič in Luka Dončić, pri 
promociji Slovenije kot de-
stinacije za aktivni oddih. 

Na virtualni novinarski 
konferenci so poudarili ak-
tivni oddih kot enega ključ-
nih turističnih produktov 
slovenskega turizma ter po-
men vrhunskih slovenskih 
športnikov, še posebno ko-
lesarjev, za povečanje pre-
poznavnosti in ugleda Slo-
venije kot destinacije za 
odlična aktivna doživetja. 
Udeležili so se je Tadej Po-
gačar, slovenski cestni kole-
sar, član UAE Team Emira-
tes in zmagovalec Dirke po 
Franciji 2020, Maja Pak, di-
rektorica STO, Bogdan Fink, 
organizacijski direktor dirke 
Po Sloveniji in direktor KK 
Adria Mobil, ter Marko Le-
narčič, direktor Združenja 
Aktivna Slovenija. 

Ustanovil Pogi Team

Pogačar se je oglasil s 
priprav v Združenih arab-
skih emiratih. »Smo v Al 
Ainu. Vreme je lepo, pogoji 
za trening so dobri. Ni pa to 
Slovenija, ni dom,« je priz-
nal na začetku, nato pa gle-
de sodelovanja s STO, kole-
sarjenja pod slovensko zas-
tavo in sloganom I feel Slo-
venia dodal: »V čast in v po-
nos mi je nastopati za Slo-
venijo, doseči kakšen dober 

rezultat na velikih medna-
rodnih tekmovanjih. Pono-
sen sem na to, da prihajam 
iz Slovenije. Sodelovanje s 
STO je takoj padlo na plod-
na tla, saj rad pripomorem 
k temu, da cel svet prepoz-
na našo državo kot turistič-
no destinacijo za aktivni od-
dih. Veseli me, da lahko tudi 
sam prispevam kamenček 
v ta mozaik, da ljudem po-
vem in pokažem, kako lepa 
je pravzaprav Slovenija. Slo-
gan I feel Slovenia mi je že 
od mladih nog zelo všeč, je 
res posrečen. Vedno, ko vi-
dim transparente in plaka-
te, ki ga vsebujejo, pa naj 
bo to na dirki ali zgolj na 
sprehodu, se spomnim na 

domovino. Imamo lepo dr-
žavo in prav je, da jo spoz-
najo tudi drugi. Uživam vsa-
kič, ko sem doma v tej lepi 
naravi, sploh kadar grem ko-
lesarit.«

Tadej Pogačar ima na 
družbenih omrežjih več sto 
tisoč sledilcev, število hitro 
narašča. Ne skrbi pa samo za 
promocijo Slovenije, ampak 
tudi za svoje naslednike. V 
okviru Kolesarskega društva 
Rog, v katerem je treniral od 
svojega devetega leta do od-
hoda med profesionalce, je 
pred kratkim ustanovil Pogi 
Team, ki vključuje otroški 
in mladinski pogon kole-
sarjev. »S tem želim prispe-
vati k nadaljnjemu razvoju 

kolesarstva v Sloveniji. Že-
lim, da imajo mladi kolesar-
ji kar najboljše pogoje za tre-
ning,« pravi Pogačar. 

Natrpan urnik, poln 
največjih dirk

Razkril je tudi že svoje 
največje cilje v sezoni 2021. 
Kot vse kaže, bo nastopil 
na dveh tritedenskih dir-
kah: na Touru, kjer bo bra-
nil lansko veliko zmago, in 
na Vuelti. »Urnik bo natr-
pan, poln največjih dirk. To 
mi daje potrditev, da v ekipi 
zaupajo vame in da jaz za-
upam vanje. Bomo videli, 
kako se bo na koncu izšlo. 
Upamo na najboljše,« pravi 
22-letni kolesar s Klanca pri 

Komendi. Sezono bo začel 
z Dirko po Združenih arab-
skih emiratih (21.–27. febru-
ar), jo nadaljeval s Strade Bi-
anche, dirko od Tirenskega 
do Jadranskega morja, sle-
dila bo Baskija, klasike v Ar-
denih, državno prvenstvo, 
Dirka po Franciji, olimpij-
ske igre, Vuelta, evropsko 
prvenstvo, svetovno prven-
stvo in kakšna jesenska ita-
lijanska klasika. »Vse se vrti 
okrog Toura, a sem koris-
ten tudi na drugih dirkah,« 
se zaveda. Ob sebi bo imel 
med pomočniki tudi Kra-
njčana Jana Polanca. Slo-
venski ljubitelji kolesarstva 
bi Pogačarja zagotovo še 
kdaj radi videli tudi na dir-
ki Po Sloveniji, na kateri je 
doslej nastopil trikrat. »To 
je ena najlepših dirk v kole-
darju, a letos se zaradi pro-
grama dirk in pripravljalnih 
taborov pred Dirko po Fran-
ciji ne bo izšlo. Upam, da 
bom v prihodnjih letih na tej 
dirki imel priložnost nasto-
piti še večkrat,« odgovarja. 

Slovenija je odlična za 
aktivni oddih

V STO so veseli sodelova-
nja s Tadejem Pogačarjem. 
»Kolesarjenje je zagotovo 
tisti šport, kjer gre za nepos-
redno povezljivost športa s 
turističnim produktom ak-
tivnih počitnic, tj. produk-
ta 'outdoor', ki je eden iz-
med najpomembnejših tu-
rističnih produktov Slove-
nije,« je med drugim po-
vedala Maja Pak, direkto-
rica STO. Produkt aktivne-
ga doživetja na prostem je 

med najkonkurenčnejšimi 
v Evropi. Pomembno vpli-
va na podobo Slovenije kot 
trajnostne destinacije in se 
povezuje s produktom špor-
tni turizem. Izkazuje ve-
lik potencial nadaljnje ras-
ti. Kot so pojasnili, ga raz-
iskave poudarjajo kot ene-
ga najbolj izrazitih trendov 
na področju potovanj za leto 
2021. Na vprašanje, na kak-
šen način bo potekalo sode-
lovanje s Tadejem Pogačar-
jem, je Maja Pak odgovori-
la: »Tadej je že naš amba-
sador, saj smo mu decem-
bra na Dnevih slovenskega 
turizma institucije v turiz-
mu podelile naziv turistič-
ni ambasador leta 2020. Na 
osnovi našega dogovora bo 
predstavljal našo državo kot 
zeleno, raznoliko turistično 
destinacijo, odlično za ak-
tivni oddih in tudi za pripra-
ve športnikov. Slovenijo in 
znamko I feel Slovenia bo 
predstavljal na svojih in na-
ših kanalih, na družbenem 
omrežju ... Sledilcem bo 
razkrival najljubše kotičke 
v Sloveniji, kje najraje kole-
sari, kam se najraje odpravi 
na počitnice, kako ga nara-
va navdihuje, ozaveščal bo 
o pomenu varovanja nara-
ve. Z njim bomo posneli fo-
tografije, video posnetke v 
različnih krajih, pri raznih 
doživetjih. Prisoten bo tudi 
na nekaterih naših najpo-
membnejših poslovnih do-
godkih, navijačem pa bomo 
v posebnih promocijskih 
projektih tudi delili majice 
z napisom I feel Slovenia in 
njegovim podpisom.«

Pogačar partner pri promociji Slovenije 
Slovenski kolesar Tadej Pogačar, junak lanske Dirke po Franciji, bo letošnjo sezono začel v drugi polovici februarja na Dirki po Združenih arabskih emiratih. 
Njegov koledar je poln največjih dirk, vse pa se vrti okrog Toura. S svojo prepoznavnostjo in uspehi bo skrbel tudi za promocijo Slovenije kot destinacije za 
aktivni oddih. Z njim je partnerstvo sklenila Slovenska turistična organizacija.

Tadej Pogačar se vselej rad vrne domov in kolesari po slovenskih krajih. Slovenijo bo 
po svetu promoviral tudi kot destinacijo aktivnega oddiha. Na sliki je med državnim 
prvenstvom v cestni vožnji na Pokljuko. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Stara Fužina – Čeprav je Kosi-
jev dom, priljubljena planin-
ska postojanka na planini Vo-
gar nad Bohinjskim jezerom, 
zaradi trenutnih razmer za-
prt, lastniki, Planinsko dru-
štvo Železničar iz Ljubljane, 
niso pozabili na okroglo oble-
tnico – lani je društvo pra-
znovalo sedemdeset let delo-
vanja, letos mineva šestdeset 
let, odkar je v njihovi lasti pla-
ninski dom na Vogarju, julija 

pa bo minilo 55 let, kar so ga 
slovesno odprli.

Nad vhod Kosijevega 
doma so zato že lani posta-
vili transparent, ki opozarja 
na jubilej, in na eno od zu-
nanjih sten stavbe namesti-
li priložnostno fotografsko 
razstavo, ki prikazuje njego-
vo 70-letno zgodovino. 

Kot lahko preberemo na 
njihovi spletni strani, je Pla-
ninsko društvo Železničar 
pastirski stan in zemljišče v 
Fužinskih planinah kupilo 

leta 1961. Pred obnovo in 
razširitvijo stanu v planin-
sko postojanko so leta 1962 
napeljali vodovod z dva kilo-
metra in pol oddaljene plani-
ne Hebed. Leta 1963 so zru-
šili precejšen del stare stavbe 
in začeli graditi na novo; že 
jeseni istega leta je bil objekt 
pod streho. Naslednji dve 
leti so nadaljevali gradnjo in 
dom opremili ter julija 1966 
pripravili slovesno odpr-
tje. Ob 20-letnici društva so 
dom poimenovali po Dragu 

Kosiju (1894–1968), enem 
najbolj marljivih in zaslu-
žnih članov PD Železničar, 
ki ima tudi velike zasluge 

za gradnjo doma. Leta 1976 
so dom še nekoliko pove-
čali in popravili ter postavi-
li dve smučarski vlečnici. V 

osemdesetih letih so dozida-
li novi del doma, uredili ku-
hinjo, sanitarije in požarno-
varnostne naprave.

Obletnica Kosijevega 
doma na Vogarju
Planinsko društvo Železničar je planinski dom na Vogarju kupilo pred 
šestdesetimi leti in ga poimenovalo po enem svojih najbolj marljivih  
in zaslužnih članov.

Kosijev dom na Vogarju v znamenju okroglih obletnic / Foto: Matjaž Švab
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Igor Kavčič

Ljubljana – Galerija Insti-
tuta Jožef Stefan je eno iz-
med razstavišč z dolgoletno 
tradicijo in kvalitetnim pro-
gramom, ki delujejo zunaj 
siceršnjih likovnih galerij. 
Tokrat se s produkcijo zad-
njih let predstavlja akadem-
ska slikarka Barbara Kaste-
lec iz Žirov, ki že več kot de-
setletje živi in ustvarja v Lju-
bljani. 

V svojem likovnem izrazu 
tako rekoč od začetka ustvar-
jalne poti raziskuje temati-
ko hrane. »Najzgodnejše sli-
ke Barbare Kastelec so nje-
ni spominski fetiši, čas otro-
štva, iz podzavesti izslikane 
podobe želja in užitkov, ki 
pritičejo tej dobi, nežni, krh-
ki, a vendar polni nenehnih 
prepovedi. Na ciklih velikih 
slik V kaj se zaljubljam, Li-
pov čaj in magdalenice ter 
Obljubljena dežela so vehe-
mentno izslikana samosvo-
ja tihožitja, priklicana iz sli-
karkinih že davno pozablje-
nih občutij,« o prvem slikar-
kinem obdobju, v katerem 
so glavni nosilci sporočila 
na njenih slikah predimen-
zionirane podobe kremnih 
rezin, čokoladnih slaščic, 
sladoleda, banane, čilija …, 
piše umetnostna zgodovi-
narka Tatjana Pregl Kobe. 

O povečanih dimenzijah, 
ki so značilne za njen likovni 

opus, Kastelčeva pojasnjuje: 
»Kot študentko slikarstva 
me je zelo privlačilo obdob-
je poparta in pri nas skupi-
na OHO – predvsem zato, 
ker so se umetniki ukvarjali 
z upodabljanjem vsakdanjih 
stvari. Upodobljeni objekt 
so hoteli na neki način pove-
ličati, ga izpostaviti. Objekt, 
ki ga lahko vsak dan vidimo 
na trgovskih policah, se ga 
niti ne zavedamo in je ne-
pomemben, tako naenkrat 

postane akter na platnu. 
Zato so ga umetniki pri svo-
jih upodobitvah povečeva-
li; da nekaj nepomembne-
ga, vsakdanjega postane po-
membno, pride v zavest gle-
dalca, je tisto, kar me je s tega 
vidika povečave pritegnilo 
in me na neki način še zdaj 
drži.« V zgodnjem obdobju 
svojega slikarstva je sicer na 
vsakdanje produkte – čoko-
ladice, bombonjere, banane 
– gledala tudi, kot na nosilce 

nekih zgodb, spominov, ne 
zgolj na objekte. »Bolj so me 
zanimali kot neki fetiši pri 
afriških ljudstvih, ki nam 
lahko prinesejo preteklost, 
spomine, zato se to obdobje 
mojega slikanja povezuje z 
miselnostjo Proustovega ro-
mana V Swannovem svetu,« 
dodaja slikarka in nadaljuje: 
»Zdaj sicer še vedno vztra-
jam pri upodabljanju hrane, 
vendar gre za drugačen vi-
dik, ne le moj osebni, ampak 

vidik, ki se dotika vseh nas. 
Hrana bo kmalu postala pro-
blem, saj že za obdobje tride-
setih let napovedujejo dra-
stično pomanjkanje hrane. 
S temi deli poskušam priti v 
zavest gledalca na neki igriv 
način, ampak, da se ta zače-
nja zavedati svoje vloge v od-
nosu do sveta, rastlin in ži-
vali.«

Barbara Kastelec tako na 
razstavi predstavlja zadnja 
dva slikarska ciklusa, in si-
cer Pelodi, ki je nastajal v le-
tih 2017 in 2018, ter zadnji 
ciklus Življenje; Sluzavci, ki 
se še dopolnjuje. Kot je po-
vedala, se v tem ciklusu osre-
dotoča na mikroorganizme, 
ki sodelujejo pri propada-
nju hrane in s tem prinašajo 
novo življenje – od žlahtnih 
plesni in kvasov do bakterij 
…, skratka mikroorganiz-
mov, ki spreminjajo hrano 
in ji vdihujejo novo, drugo 
življenje. »Sluzavci so prak-
tično nastajali v obdobju ka-
rantene od marca dalje, za-
snove, skice zanje pa so bile 
pripravljene že leto prej, ko 
sem bila na umetniški rezi-
denci v Parizu. Nekatere iz-
med slik so tako prvič pred-
stavljene na tej razstavi.«

Dela se bržkone tudi za-
radi soje tematike v galeri-
ji na Institutu dobro poču-
tijo. Kastelčeva se pritrjuje: 
»Zadnja leta, ko se ukvarjam 
s prepletanjem znanosti in 

umetnosti, sem večkrat raz-
mišljala, da bi bila dobrodo-
šla postavitev v taki galeri-
ji ali celo na Biotehniški fa-
kulteti. Ob svojem trenu-
tnem delu se večkrat obr-
nem po nasvet ali za kakšne 
podatke, ki jih na spletu ne 
morem najti, k strokovnja-
kom in moram reči, da sem 
prav presenečena nad odzi-
vom, kako so pripravljeni 
pomagati z informacijami.« 
Pred leti je prav tako imela 
odlično izkušnjo, ko so nje-
ne Atomske gobe postavili v 
prostorih ministrstva za ob-
rambo. Galerija na institu-
tu sicer ni klasična galeri-
ja, a se po mnenju slikarke 
zdi energija, ki jo nudi s svo-
jim pretokom znanstveni-
kov in raziskovalcev, res do-
ber prostor za njeno razsta-
vo z naslovom Čudoviti novi 
čas. »Čas, ki bo, upam, z 
našo spremembo zavesti in 
drugačnim odnosom do ži-
vih bitij kmalu prišel,« po-
udarja Barbara Kastelec, ki 
ob slikanju sicer vodi tudi li-
kovne delavnice za otroke, 
mladino in odrasle. Trenu-
tno na delavnicah na dalja-
vo na Zoomu lahko poučuje 
celo tečajnike, ki niso v Slo-
veniji. Pristop je seveda dru-
gačen, želi pa si čim prej ži-
vega, pristnejšega stika s te-
čajniki.

Razstava bo odprta mesec 
dni do 15. februarja.

V slikah umetnost prepleta z znanostjo
V Galeriji Instituta Jožef Stefan akademska slikarka Barbara Kastelec na razstavi z naslovom Čudoviti novi čas predstavlja slike, ki nas bodo spodbudile k 
drugačnemu odnosu do sveta, rastlin in živali.

Barbara Kastelec nas v Čudoviti novi čas popelje s svojimi najnovejšimi deli. / Foto: Marjan Verč

Igor Kavčič

Kranj – Kriminalke so v zad-
njih letih postale eden naj-
bolj branih literarnih žanrov 
pri nas. Tako prevodi tujih 
kot domači avtorji z zgodba-
mi tega ali onega inšpektor-
ja, ki s svojo ekipo rešuje za-
pletene primere, vabijo k na-
petemu branju. Temu sledi 
le nekaj pritiskov na daljin-
ski upravljalnik in svojo kri-
minalno serijo si lahko ogle-
damo še na televiziji. A niso 
vedno v središču pozornos-
ti inšpektorji. Pri Mladin-
ski knjigi sta v zbirki Krimi 
izšla dva romana: Četrtkov 
klub za umore britanskega 
avtorja Richarda Osmana v 
prevodu Jerce Kos in Vrni 
se pome prav tako Britanke 
Heidi Perks v prevodu Nata-
še Müller.

Četrtkov klub za umore 
je duhovita kriminalka, ki 

je v matični domovini prava 
uspešnica. V naselju staro-
stnikov Sončni gaj na angle-
škem podeželju se vsak če-
trtek sestajajo štirje osemde-
setletni prijatelji. Ne pletejo 
in ne kartajo, ne učijo se tu-
jih jezikov niti ne balinajo – 
zabavo si iščejo v razvozla-
vanju starih, nepojasnjenih 
umorov. Medse vabijo upo-
kojene sodnike, kirurge in 
druge izvedence ter se pri 
detektivskem delu imenitno 
zabavajo. Vse dokler se ne 
zgodi umor čisto v njihovi 
bližini. Četverica začne nav-
dušeno preiskovati zadevo, 
odločena, da razvozla, kdo 
je spravil s sveta gradbin-
ca Tonyja. Sicer sodelujejo 
s policijo, hkrati pa k zade-
vi pristopijo nekoliko po svo-
je. Branje nam ponuja šte-
vilne prisrčne prizore, iskri-
ve dialoge, polne življenj-
skih modrosti. Prepletajo se 

zgodbe več ljudi, kar vzdržu-
je napetost pri razkrivanju 
umora. Zgodba ima glavo v 
kriminalki, srce pa v glavnih 
likih in njihovih medoseb-
nih odnosih.

Roman Vrni se pome bo 
blizu vsem, ki imajo radi kri-
minalke, v katerih po mno-
gih letih – običajno po na-
ključju – pride do razpleta-
nja nekega dogodka iz pre-
teklosti. Glavna junakinja 
Stella Harvey se ob novici 
o najdenem truplu na vrtu 
svojega nekdanjega doma 
vrne v kraj svojega otroštva 
trdno odločena, da odkrije 
ozadje umora izpred 25 let. 
Z družino je namreč žive-
la na majhnem otoku, kjer 
so se vsi poznali med seboj, 
pred četrt stoletja pa so ne-
nadoma na videz brez raz-
loga odpotovali na celino in 
se nikoli vrnili. Le zakaj? To 
vprašanje jo vodi nazaj na 

otok. Otočani je ob vrnitvi 
ne sprejmejo odprtih rok in 
Stella se zave, da nekoč pri-
jazni ljudje varujejo temač-
ne skrivnosti.

Novo branje prinaša tudi 
zbirka Kapučino. Otroci z 
vlaka italijanske pisateljice 
Viole Ardone v prevodu Ire-
ne Trenc Frelih je pretresljiv 
roman o stiski prisilne ločit-
ve in izgube identitete. Ob 
koncu druge svetovne voj-
ne je kar sedemdeset tisoč 
otrok iz socialno ogrožene-
ga juga Italije moralo zapu-
stiti svoje domove. Družine 
so jih, da bi se rešile pred la-
koto, poslale na bogatejši se-
ver, kjer pa je otroke priča-
kal nov in njim nerazum-
ljiv svet. Na milost in nemi-
lost prepuščeni dobroti tuj-
cev so se vsak na svoj način 
spopadali z neznanim oko-
ljem, navadami in drugač-
nim jezikom. Nekateri so 

pobegnili, drugi so ob pod-
pori nove družine postopno 
zaživeli v ljubečem domu, 
dokler jih niso spet poslali 
nazaj na jug. O tem govori 
zgodba, podana skozi oči se-
demletnega fanta Ameriga.

Tu je še roman Tesno-
ba do roba švedskega pi-
satelja Friderika Backma-
na (Mi smo medvedi!, Mož 
z imenom Ove ...) v prevo-
du Uroša Kalčiča, ki nam 
tokrat v branje ponuja ko-
mično detektivsko zgodbo. 
Dan pred silvestrovim se od-
vija ogled stanovanja, šest 

zainteresiranih kupcev in 
nepremičninska posredni-
ca. Nenadoma v stanovanje 
plane bančni ropar na begu 
pred policijo in začne se dra-
ma s talci. Ta se ne odvija, 
kot bi ropar želel. Dva zagre-
njena ljubitelja Ikeinega po-
hištva, razdražena nosečni-
ca, depresivna milijarderka 
in nadležna nepremičninar-
ka (da o zajcu sploh ne govo-
rimo) so za roparja vendarle 
prehud zalogaj. Ko ima vse-
ga dovolj, jih izpusti. A ko 
policija vdre v stanovanje, 
tam ni nikogar.

Zgodbe, ki ogrevajo zimo
Od prisrčnih raziskovalcev umora in neverjetnih dogodkov iz preteklosti do povojne zgodbe rejniških 
otrok ter nepremičninskih poslov pred silvestrovim – pri Mladinski knjigi
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Maja Bertoncelj

Kranj – Anterselva v Italiji je 
bila zadnja postaja biatlonske-
ga svetovnega pokala pred 
svetovnim prvenstvom, ki ga 
bo od 10. do 21. februarja go-
stila Pokljuka. V slovenskem 
taboru sta jo zaznamovala v 
prvi vrsti Jakov Fak, ki je na 
nedeljski tekmi s skupinskim 
startom osvojil tretje mesto, 
in Alex Cisar s prvimi točka-
mi v svetovnem pokalu. Na 
najdaljši posamični preizkuš-
nji je bil 36. »Zelo sem vesel. 
Po dolgih dveh sezonah sem 

končno znova na stopničkah 
– šestindvajsetič v karieri. To 
je dober občutek pred svetov-
nim prvenstvom. Ni pa evfo-
rije. Zavedam se, da bo treba 
dobro trenirati in odlično tek-
movati in da bo vsaka tekma 
na prvenstvu izziv zase. Kon-
kurenca je zelo močna,« raz-
mišlja Jakov Fak, ki je bil na 
strelišču neuspešen enkrat, 
prikazal pa je tudi dobro teka-
ško pripravljenost. Kot pravi, 
sedaj sledi krajši premor in 
čas za družino, nato pa skle-
pne priprave na vrhunec le-
tošnje sezone.

Fak znova na stopničkah
Šestindvajsete stopničke v karieri biatlonca 
Jakova Faka so odlična popotnica pred svetovnim 
prvenstvom na Pokljuki. Tretji je bil v Anterselvi.

Maja Bertoncelj

Kranj – Cestni kolesar Gre-
ga Bole je konec leta 2020 iz-
gubil mesto v ekipi Bahrain 
McLaren, za katero je nasto-
pal zadnje štiri sezone. Ista 
usoda je doletela še enega 
Gorenjca – Luko Pibernika. 
Slednji se je odločil zaključi-
ti kolesarsko kariero, Bole pa 
je iskal novega delodajalca in 
ga naposled našel v Dubaju v 
Združenih arabskih emira-
tih, kjer preživi večino časa.

»Povedano po pravici, ni-
sem pričakoval, da mi pri 
Bahrainu ne bodo podaljšali 
pogodbe. Res je, da za mano 
rezultatsko ni uspešna sezo-
na, a sem bil vedno predan 
ekipi in pomagal. Glede na 
to, da se imajo po eni strani za 
nekoliko slovensko ekipo, bi 
pričakoval, da bi me obdrža-
li, še posebno ker menim, da 
nisem bil med najšibkejšimi 
členi,« je iz Dubaja konec pre-
teklega tedna povedal Grega 

Bole in dodal, da se je znašel 
v neprijetni situaciji: »Imam 
družino, in ko sem izvedel, 
da mesta v ekipi nimam, sem 
seveda upal, da mi bo uspelo 
podpisati pogodbo s kakšno 
drugo ekipo. Potrkal sem na 
številna vrata, poskusil sem 
resnično vse. Situacija v Evro-
pi tudi zaradi covida-19 ni ro-
žnata. Hvaležen sem najbolj-
šemu prijatelju v Dubaju, da 
mi je pomagal.«

Pretekli teden je podpisal 
pogodbo z ekipo Shabab Al 
Ahli Club, ki ga veže do leta 
2022. »To je klub, v katerem 
gojijo številne športe, vodi pa 
ga sam šejk Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, ki je vla-
dajoči šejk v Dubaju. V kole-
sarski ekipi so mladi fantje, 
tako da bom poleg vloge ko-
lesarja pomagal tudi pri nji-
hovem razvoju, jih učil dirka-
ti, trenirati, jim predajal svo-
je izkušnje. Potekajo dogovo-
ri tudi za prihod Janija Braj-
koviča,« je pojasnil Gorenjec, 

znan v prvi vrsti kot odličen 
sprinter. Za novo ekipo je že 
dosegel eno zmago, in sicer, 
kot je dejal, na njihovi najbolj 
prestižni dirki Al Salam Tou-
rnament, ki jo organizira sam 
šejk in je na njej tudi prisoten. 
Klub nastopa samo v Združe-
nih arabskih emiratih. Bole 
je bil pomemben člen tudi v 
reprezentanci. »Vedno sem 

bil rad zraven,« pravi in upa, 
da bo imel v slovenskem dre-
su še kdaj priložnost nastopi-
ti, vsaj na kakšni dirki, na pri-
mer Po Sloveniji.

V Dubaju je trenutno sam, 
družina je doma na Bledu. 
»Po zaključku šolskega leta 
načrtujemo, da se bodo tudi 
oni preselili sem,« je še zak-
ljučil.

Grega Bole ostaja med kolesarji
Gorenjec je podpisal pogodbo z ekipo Shabab Al Ahli Club iz Združenih arabskih emiratov. 

Grega Bole je pretekli teden podpisal pogodbo z ekipo 
Shabab Al Ahli Club. / Foto: osebni arhiv

Kranj – Slovenska moška rokometna reprezentanca je ostala 
brez mesta v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Egiptu. Neod-
ločen izid (25 : 25) na nedeljski zadnji tekmi drugega dela proti 
domačinom je bil premalo za pot med najboljših osem ekip. 
Slovenci so zaradi zdravstvenih težav nastopili v oslabljeni 
zasedbi. »V dani situaciji smo dali vse od sebe. Ko ostaneš 
brez treh igralcev, obenem pa še polovica ekipe dan preživi na 
stranišču, ni lahko. Tudi sam zaradi poškodbe nisem mogel 
napraviti gibanj v vseh smereh. Odigrali smo odličen prvi pol-
čas, na koncu pa nas je pokopala tri-, štiriminutna nezbranost, 
ko smo v napadu igrali z dodatnim igralcem. Sem razočaran, 
a ponosen na fante in na to, da sem kapetan te reprezentance. 
Pristop in borbenost sta bila na pravi ravni. Že kmalu nas čaka 
nov, še večji izziv,« je povedal Škofjeločan Jure Dolenec. Nov 
izziv bo marca: kvalifikacije za olimpijske igre.

Rokometašem ni uspelo priti med najboljših osem

Kranj – Svetovno prvenstvo v deskanju na snegu bi moralo 
biti na Kitajskem, a je bilo že decembra odpovedano. Znana 
je nova lokacija. Alpski deskarji se bodo za naslove svetovnih 
prvakov pomerili 1. in 2. marca na Rogli.

Svetovno prvenstvo alpskih deskarjev bo na Rogli

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so se okrepili s 
17-letnim Francescom Pinellijem, sicer članom ekipe Kitchener 
Rangers iz lige OHL, ki velja za najkakovostnejšo mladinsko 
ligo na svetu. »V letošnji sezoni se tekme v OHL zaradi situ-
acije s koronavirusom ne igrajo, zato smo v klubu z veseljem 
izkoristili priložnost in Francesca zvabili v svoje vrste. Mladi 
hokejist velja za velik up kanadskega hokeja in ima izredno 
visoke možnosti za uspešno kariero v ligi NHL,« sporočajo iz 
vrst železarjev, ki nadaljujejo uspešno igranje v Alpski hokejski 
ligi. Na lestvici so že na drugem mestu, za Olimpijo, potem 
ko so v četrtek doma s 3 : 2 premagali S.G. Cortina Harfo, v 
soboto pa v gosteh z 2 : 3 še Rittner Baum. Nadaljevanje v 
Alpski hokejski ligi jih čaka 2. februarja.

Nova okrepitev in nova zmaga Jeseničanov

Kranj – Sezono svetovnega pokala so pretekli teden v Ober-
jochu v Nemčiji začeli telemark smučarji. Najboljši Slovenec 
Jure Aleš je na najvišjo stopničko stopil že na prvi tekmi. V 
četrtek je zmagal v sprintu. »Lepo je začeti sezono na način, 
kot sem jo lani tudi končal. Glede na situacijo sem prišel v 
Nemčijo dobro pripravljen. V začetnem obdobju smo imeli 
za trening dobre pogoje v Švici, v Saas-Feeju. Potem smo 
trenirali pri nas doma: v Kranjski Gori in na Soriški planini, 
tako da sem se že na treningih počutil hiter. Popravki glede na 
lansko leto so se pokazali kot učinkoviti,« je povedal telemark 
smučar z Brega ob Savi, član Telemark kluba Kranj. Znova je na 
stopničke stopil v soboto. Tretji je bil na paralelnem sprintu. 

Jure Aleš sezono začel z zmago

Kranj – V soboto so drugo četrtfinalno tekmo članskega dr-
žavnega prvenstva na Jesenicah odigrali hokejisti HD Hidria 
Jesenice in HK Triglav. Po presenetljivi zmagi v Kranju z 1 : 2 
so imeli prednost v zmagah hokejisti domačega moštva HD 
Hidria Jesenice. Tokrat so bili uspešni Kranjčani, ki so bili 
boljši s 3 : 6 in poravnali izid v zmagah na 1 : 1. Tretja, odločilna 
tekma za preboj v polfinale bo danes v Ledeni dvorani Zlato 
polje v Kranju z začetkom ob 18. uri.

Danes odločitev o četrtem polfinalistu 

Maja Bertoncelj

Ljubno – Slovenske smučar-
ske skakalke so v soboto na 
Ljubnem ob Savinji pisale 
zgodovino. Prvič so postale 
zmagovalke ekipne tekme. 

»Dosegli smo zgodovinsko 
zmago, prevzeli vodstvo v po-
kalu narodov, ki ga želimo ob-
držati do konca sezone. Ima-
mo štiri tekmovalke, ki lah-
ko na posamični tekmi sko-
čijo med deseterico. Po zad-
njih treningih in kvalifikaci-
jah je bil takšen uspeh neka-
ko pričakovati, ni pa šlo brez 
boja. Vesel sem, da so dekle-
ta zdržala. Ekipna zmaga po-
meni največ. Veliko ljudi je, 
ki je vsa ta leta ženskih sko-
kov tlakovala pot do tega us-
peha,« je po sobotni ekipni 
tekmi na Ljubnem pojasnil 
Zoran Zupančič, glavni tre-
ner slovenske ženske skakal-
ne reprezentance. Ob tem ni 
pozabil našteti dosedanjih 
trenerjev in tudi naših nek-
danjih skakalk.

Slovenske skakalke so tre-
nutno v samem svetovnem 
vrhu, kar so potrdile tudi na 
domačem prizorišču. Ljub-
no ob Savinji je pretekli ko-
nec tedna tekme svetovnega 
pokala gostilo desetič. To je 
bila šele druga postaja v tej 
zimi, na njej pa se je pisala 
slovenska zgodovina. Naše 
skakalke Ema Klinec, Špe-
la Rogelj, Urša Bogataj in 
Nika Križnar so na sobotni 

ekipni tekmi prvič zmaga-
le. Druge so bile Norvežan-
ke, tretje pa Avstrijke. »Sa-
nje so se uresničile z zmago 
na domači skakalnici. Smo 
dobra ekipa,« je dejala Nika 
Križnar. Smučarska skakalka 
iz Delnic pri Poljanah je bila 
decembra na prvi tekmi sve-
tovnega pokala druga, visoka 
pričakovanja je imela tudi za 
nedeljsko posamično tekmo. 
Končala jo je na desetem mes-
tu, s čimer ni bila zadovoljna. 
»Danes sem imela nekaj nes-
reče z vetrom, poleg tega tudi 
skoki niso bili takšni, kot bi 
morali biti. Želja je bila viso-
ka, previsoka, in potem se do-
gajajo napake,« je dejala Križ-
narjeva. Junakinja v sloven-
skem taboru je bila Ema Kli-
nec. Na svoji prvi posamični 
tekmi v sezoni, prvo je zaradi 
covida-19 morala izpustiti, je 
osvojila drugo mesto, po prvi 
seriji pa je celo vodila. Do prve 
posamične zmage, do Norve-
žanke Eirin Marie Kvandal, ji 
je zmanjkalo 1,4 točke. »Če bi 
mi pred tekmo rekli, da bom 
druga, takoj podpišem. Špor-
tniki vedno stremimo k temu, 
kaj bi lahko še izboljšali. Vsak 
skok je lahko še boljši. Sem pa 
seveda zelo zadovoljna in ko-
maj že čakam naslednje tek-
me,« je razmišljala smučar-
ska skakalka iz Poljan. Doda-
la je, da je za njo zahteven ko-
nec tedna, njen prvi v sezoni: 
»Najtežje je bilo v petek priti 
v ritem. Vesela sem bila, da 

sem z nadaljevanjem dobi-
la občutek, kam sodijo moji 
skoki. Ta tekmovalni ritem 
moram ohranjati še naprej in 
skozi tekme graditi priprav-
ljenost. Pripravljalno poletno 
obdobje je dolgo. Ker na prvi 
tekmi nisem mogla nastopi-
ti, sem vse skupaj vzela kot še 
mesec, dva priprav več. V gla-
vi je bilo treba nekoliko spre-
meniti razmišljanje.« Čeprav 
je prebolela covid-19, pa pra-
vi, da zato ne more reči, da je 
kaj mirnejša. »Imela sem laž-
jo obliko, tako da ne vem, kaj 
to pomeni z vidika prisotno-
sti protiteles. Lahko samo te-
sti pokažejo dejansko stanje. 

Upam pa, da ne bo več težav 
s tem.«

Smučarske skakalke nas-
lednje tekme svetovnega po-
kala čakajo že ta konec tedna 
v Nemčiji. »Program do kon-
ca sezone je zgoščen. Časa za 
trening skoraj ne bo več. Če 
sem prav izračunal, le devet 
dni – in v teh dneh med prizo-
rišči lahko narediš le kakšen 
posamičen trening, popra-
viš dres … Načrt sedaj je, da 
v torek naredimo kondicij-
sko vadbo, v sredo tehnični 
trening v Planici, v četrtek pa 
odhod v Titisee-Neustadt,« 
je v nedeljo še pojasnil Zu-
pančič.

Slovenke v najboljši formi
Slovenske smučarske skakalke so vodilne v pokalu narodov, sezono pa nadaljujejo že ta konec tedna. 

Slovenke so prvič v zgodovini ženskih tekem svetovnega 
pokala v smučarskih skokih na najvišjo stopničko stopile na 
ekipni tekmi. / Foto: Jure Makovec
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Smučarskotekaški biser
Ko sem bila mlajša, sem 

se vztrajno upirala kakršne-
mu koli družinskemu sopi-
hanju v hribe, sovražila sem 
mesečne kolesarske izlete 
in zgodnje jutranje budnice, 
ki so po navadi vodile do ce-
lodnevnega zmrzovanja na 
enem izmed bližnjih smu-
čišč. Takrat nikakor nisem 
mogla razvozlati miselno-
sti svojih staršev, ki so s ta-
kim veseljem poganjali pe-
dale, se vsako leto prepotili 
na Ljubljanskem maratonu 
in niti pozimi niso odnehali 
z dolgimi družinskimi tura-
mi po zasneženih planinah.

Ugotavljam, da sem se ro-
dila v družino športnikov. Pa 
ne takih s svetovnimi uspe-
hi in obetavno kariero, no, 
če odštejem brata, ki so ga 
dolge in hitre noge pripe-
ljale do štipendije v Ameri-
ki in se mi vsak dan javlja iz 
tople, vedno sončne Floride. 

Bolje rečeno, je naša druži-
na precej mahnjena na šport 
in trdno sem prepričana, da 
mi prirojena miselnost in 
neizogibna genska zasnova 
ne dopuščata možnosti izbi-
re, ko na tekaških smučeh še 
z zadnjimi atomi moči pre-
magujem že milijonti kla-
nec na Jezerskem in se že-
nem le še zaradi trme. Za-
dovoljstvo pride na koncu, 
ko se utrujena, težkih nog in 
razbolelih mišic ustavim še 
pri samopostrežni brunari-
ci na sladkem čaju in si po-
vrnem energijo, ki je ostala 
nekje na progi. 

Lepote teka na smučeh 
sem odkrila šele letos, ko 
sta me prijateljici povabi-
li na Jezersko in sem po de-
setih letih spet stala na oz-
kih smučkah ter se skupaj 
z njima smejala svoji ne-
rodnosti. In tako sem se v is-
tem tednu vrnila še dvakrat, 

v tretje odšla raziskovat od-
lično urejene proge v Rateče 
pri Kranjski Gori ter se naču-
dila perfektnim pokljuškim 
trasam. Navdušenje je ved-
no večje in mi včasih krade 
čas, ki bi ga morala v tem iz-
pitnem obdobju raje preži-
veti pred knjigami, a me tudi 
slaba vest hitro mine, ko dr-
sim pod zasneženimi kroš-
njami dreves in se mi v do-
lini Ravenske Kočne odpi-
ra pogled na bel amfiteater 
Kočne, Grintovca in Dolge-
ga hrbta.

Vsak dan urejene, 15-ki-
lometrske proge so spelja-
ne vse od Planšarskega jeze-
ra do konca doline pri turi-
stični kmetiji Ancelj ter pre-
ko doline Ravenske Kočne 
povezujejo spodnjo posta-
jo tovorne žičnice. Travniki 
okoli jezera so zaradi ravne-
ga terena odlični za začetni-
ke, hudi vzponi in številni 

strmi spusti od zgornje žič-
nice pa zahtevajo že nekaj 
tekaškega znanja. Če vas 
radovednost vleče v Rate-
če, pa je tam ravninski del 
speljan vse od meje z Itali-
jo proti Trbižu, rahli vzponi 

in spusti po okoliških travni-
kih pa zahtevajo veliko mero 
vztrajnosti in napora, ki pa 
sta tako na Jezerskem kot v 
Kranjski Gori kmalu poza-
bljena ob pogledu na čudo-
vito zasneženo pokrajino. 

Tekaške proge proti spodnji postaji žičnice na Jezerskem

Jelena Justin

Vodiška planina je zapi-
sana v zgodovino slovenske-
ga naroda. Blizu današnjega 
Partizanskega doma na Vo-
diški planini je bil 5. avgusta 
1941 ustanovljen Cankarjev 
bataljon, ki je bil sestavljen iz 
dveh čet, Jeseniške in Jelov-
ške. Cankarjev bataljon je us-
tanovil Stane Žagar, član glav-
nega poveljstva slovenskih 
partizanskih čet in član Ko-
munistične partije Slovenije. 

V teh dneh, ko je zara-
di obilice deževja in snega 

velika nevarnost snežnih 
plazov, je bila odločitev za 
vzpon na Vodiško planino 
odlična izbira. Priznam, da 
iz Krope na Vodiško še ni-
sem hodila, zato za izhodi-
šče izberem to staro železar-
sko-fužinarsko naselje ob 
potoku Kroparica.

Iz Kranja se skozi Naklo 
in Podbrezje peljemo pro-
ti Posavcu, kjer nas smero-
kaz usmeri levo proti Kropi. 
Prečkamo železniško progo 
in nadaljujemo levo. Po ne-
kaj kilometrih smo v Lipni-
ci, kjer je razcep cest. Desna 

cesta gre v Kamno Gori-
co, levo peljemo mi v Kro-
po. Ko pridemo v Kropo, tik 
pred tovarno Plamen zavi-
jemo desno in se zapelje-
mo do župnijske cerkve sv. 
Lenarta, kjer parkiramo, in 
tam je tudi naše izhodišče. 
Nad parkiriščem zagleda-
mo smerno tablo in se odlo-
čimo za levo, krajšo, a tudi 
strmejšo pot, ki je ponekod 
malce zahtevnejša. Začetek 
poti poteka po kolovozu. Od-
pre se nam skromen pogled 
na Kropo, visoko nad nami 
pa so širni gozdovi Jelovice. 

Pot se nadaljuje v gozd, še 
vedno poteka po kolovozu. 
Prečimo nekaj grap. Trenu-
tno je vode precej, a preče-
nje ni oteženo. Priporočam, 
da imamo s seboj male de-
rezice, saj je ob nizkih tem-
peraturah poledenelo. Pot se 
vije strmo ob hudourniškem 
grabnu. Ključna mesta poti 
so zavarovana, na enem 
mestu je celo vrv. Pot je str-
ma, izpostavljena. Potrebna 

je pozornost. Višje pot zavi-
je ostro desno, kjer nas čaka 
vzpon po stopnicah, nato 
postane lažja, a je še ved-
no strma. V manjših ok-
ljukih se vzpenja proti gre-
benu Vreteno, kjer se nam 
z leve strani pridruži pot »z 
žage« oz. od Slovenske peči. 
Z Vretena nadaljujemo des-
no. Pot se še vedno precej 
strmo vzpenja. Trenutno je 
na tej poti nekaj plazovin, ki 
so pa že stare in je prečenje 
varno. Že majhen plaz nam 
daje vedeti, kakšna je sila na-
rave. Tik preden dosežemo 
rob Vodiške planine, se ste-
za položi in v zložnem pre-
čenju dosežemo Partizanski 
dom na Vodiški planini. 

V dolino se vrnemo po 
krožni poti. Od doma gre-
mo čez travnik proti Kro-
pi in Kamni Gorici. Pot se 
lepo spušča skozi gozd. Ta 
del poti je močno snežen in 
tudi steza se predira oz. je 
naluknjana. Ko pridemo do 
razpotja, kjer levo zavije ste-
za v Kamno Gorico, gremo 
mi desno proti Kropi. Pot 
lepo v okljukih vijuga čez 

strmo pobočje. Malce naprej 
od enega okljuka nas iz skale 
gleda pravi peklenšček. 

Ko dosežemo širok kolo-
voz, bi krajša pot do jekle-
nega konjička zavila desno, 
a moj predlog je, da zavije-
mo levo in se po kolovozu 
povzpnemo še na Cutov Laz, 
ki ga označuje vpisna skrinji-
ca na drevesu in nekaj klopi. 
Kot zanimivost: očitno Cutov 
Laz pogosto obiščejo tudi Ki-
tajci, glede na zapis dobro-
došlice. S Cutovega Laza ses-
topimo v smeri Stočja. Sle-
dimo markacijam in sme-
rokaz nas usmeri desno Na 
Mihovo. Ko markirana pot 
zavije levo navzdol, pred se-
boj zagledamo dobro vidno 
stezo, ki preči pobočje. Ste-
zi sledimo do še enega kolo-
voza, spodaj že vidimo tovar-
no Plamen. Po kolovozu do-
sežemo Srednji Konec in se 
po asfaltirani cesti povzpne-
mo do jeklenega konjička. 

Nadmorska višina: 1108 m
Višinska razlika: 700 m
Trajanje: 3–4 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Vodiška planina (1108 m n. m.)

Atraktivna pot do 
zgodovinske točke
Vodiška planina leži na skrajnem severozahodnem robu Jelovice. Na planini 
je bil med drugo svetovno vojno ustanovljen Cankarjev bataljon. Okolico 
doma krasi lipa, ki datira v leto 1473.

Pot je ponekod tehnično malce zahtevnejša in 
izpostavljena. / Foto: Jelena Justin

Greben Vreteno, kjer se naši poti »čez Mev« z leve pridruži 
pot »od žage« oz. Slovenske peči. / Foto: Jelena Justin

Vpisna skrinjica na Cutovem Lazu. Dobrodošlica v več jezikih. Sestopimo v smeri Stočja. 
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdove je 
priznanja najbolj skrbnim 
lastnikom gozdov običajno 
podelil na prireditvi ob kon-
cu leta. Lani prireditve zara-
di epidemije novega koro-
navirusa ni bilo, ob koncu 
leta so se vsem pisno zahva-
lili, pred kratkim so na sple-
tnih straneh zavoda objavili 

publikacijo s predstavitvijo 
vseh nagrajencev, priznanja 
in simbolične nagrade pa 
jim bodo izročili po izboljša-
nju epidemioloških razmer.

Gozdovi kljub ujmam 
v dobri »kondiciji« 

Na blejskem gozdnogo-
spodarskem območju je pri-
znanje na predlog blejske 
območne enote zavoda pre-
jela Mojca Dijak Grmek, 
lastnica kmetije Pr' Anžiču 
na Koprivniku v Bohinju. 

Kmetija leži v Triglavskem 
narodnem parku in na ob-
močju Nature 2000, obsega 
pa osem hektarjev gozdov in 
štiri hektarje travnikov. Goz-
dovi ležijo na nadmorski vi-
šini od 700 do 1200 metrov, 
v drevesni sestavi prevladu-
jejo iglavci. Čeprav sta jih v 
preteklosti večkrat poško-
dovala veter in sneg, v zad-
njem času pa jih napadajo 

podlubniki, so jih na kmetiji 
s skrbnim gospodarjenjem 
ohranili v dobri »kondici-
ji« in z visoko lesno zalogo. 
Večino gozdarskih del opra-
vita sin Jure in mož Marko, 
ki je sicer že petintrideset 
let zaposlen pri večjem goz-
darskem podjetju; pri nego-
valnih in lažjih fizičnih de-
lih pa sodeluje vsa družina. 
Dobro sodelujejo z revirnim 
gozdarjem, z nasveti pa jim 
pomaga tudi hčerka Hele-
na, ki končuje gozdarsko 

izobraževanje. Na boljših 
rastiščih z dobrimi zasnova-
mi obnavljajo sestoje po na-
ravni poti, sicer pa tudi s sa-
jenjem gozdnih drevesc. Re-
dno izvajajo obžetev, skrbi-
jo tudi za meje parcel. Vsako 
leto postavijo oglarsko kopo 
– v preteklosti so jo za pre-
živetje, zdaj pa zaradi ohra-
njanja tradicije in za pope-
stritev turistične ponudbe. 
V vse objekte na kmetiji je 
vgrajen les iz domačih goz-
dov. Kmetujejo ekološko, re-
dijo tudi osem goved. Telice 
in presušene krave odženejo 
poleti na planino Goreljek, 
kjer imajo tudi svoj stan.

Ves les tudi doma 
predelajo

Na kranjskem gozdno-
gospodarskem območju 
so lani za najbolj skrbne-
ga lastnika gozdov izbrali 
Branka Kavčiča iz Dražgoš, 
gospodarja na kmetiji Pr' 
Hkavšču. Njegova posest 
obsega 56 hektarjev gozdov, 
posest povečuje tudi z na-
kupi. Večino gozdov ima na 
Jelovici, več manjših parcel 
pa v okolici vasi. Z gozdo-
vi intenzivno gospodari, v 
zadnjem desetletju je pose-
kal letno povprečno štiristo 
kubičnih metrov drevja, kar 
je več kot sedem »kubikov« 
na hektar. Kot navajajo v Za-
vodu za gozdove, gozdove 
skrbno neguje, gozdna dela 
– posek in spravilo lesa – 
opravlja kakovostno, ob uj-
mah in ob pojavu lubadar-
ja hitro ukrepa, samoinici-
ativno vzdržuje gozdno ces-
to in posebno skrb namenja 
vzdrževanju gozdnih vlak, 
še zlasti odvodnjavanju. Z 
gozdarsko javno službo od-
lično sodeluje, udeležuje se 
tudi predavanj, tečajev in 
drugih aktivnosti, ki jih or-
ganizira zavod. V gozdovih 
ga moti škoda, ki jo na mla-
dem drevju povzroča jele-
njad, jezi pa se nad gobarji, 
ki po gozdovih odmetavajo 
pločevinke, in nad vozniki 
štirikolesnikov, ki vozijo po 
prometnicah in brezpotjih. 

Na kmetiji ves les iz doma-
čega gozda tudi predelajo, v 
zadnjih letih so zaradi utes-
njenosti delovnih prostorov 
na kmetiji postavili na robu 
vasi novo žago, kar je bila 
velika investicija. Na gozd 
vežejo Branka tudi lepi spo-
mini. Tako se spominja, 
kako so otroci iz kosov sve-
žega lubja drevesnih de-
bel naredili tobogan, kako 
so jim krokarji med delom 
v gozdu odvezali nahrbtni-
ke in jim pojedli vso mali-
co, kako jim je medved poje-
del vsa jabolka, a preden se 
je lotil še ostalih jedil, so ga 
pregnali ...

Po žledu še ni na 
»zeleni veji«

Na ljubljanskem gozdno-
gospodarskem območju je 
priznanje na predlog lju-
bljanske območne enote za-
voda za gozdove prejel Jožef 
Eniko z Ledinice v občini 
Žiri. Njegova kmetija obse-
ga 28 hektarjev zemljišč, od 
tega je 19 hektarjev gozdov. 
Čeprav je že dopolnil 76 let, 
je še vedno aktiven tudi pri 
delu v gozdovih. Kot pravi, 
je imel gozdove do pustoše-
nja žledu pred sedmimi leti 
vzorno urejene, od takrat 
dalje pa jih tudi zaradi po-
gostih novih ujm v zadnjih 

letih še vedno ni spravil v 
red. V gozdovih prevladuje-
jo sestoji v razvojni fazi de-
beljaka in pomlajenca, ima 
pa tudi šest hektarjev mla-
dovja, ki ga redno negu-
je, za kar v zimskem času 
porabi tudi po sedemde-
set ur. Še vedno prime tudi 

za motorno žago in se use-
de na traktor, vendar v zad-
njem času večje sečnje raje 
odda za to usposobljenim 
izvajalcem. Z revirnim goz-
darjem odlično sodeluje, 
udeležuje pa se tudi tečajev, 
ki jih za lastnike gozdov or-
ganizira zavod za gozdove. 

Veliko je skrbnih lastnikov gozdov
Zavod za gozdove Slovenije vsako leto podeli priznanja najbolj skrbnim lastnikom gozdov. Z Gorenjskega so priznanje za lansko leto prejeli Mojca Dijak 
Grmek s Koprivnika v Bohinju, Branko Kavčič iz Dražgoš in Jožef Eniko z Ledinice pri Žireh.

Mojca Dijak Grmek s Koprivnika v Bohinju

Branko Kavčič iz Dražgoš med nakladanjem hlodov

Jožef Eniko z Ledinice pri Žireh

V Sloveniji je okrog 413 tisoč lastnikov gozdov, kar 
pomeni, da je vsak peti Slovenec gozdni posestnik. Tri 
četrtine gozdov je v zasebni lasti, z njimi gospodarijo 
lastniki v sodelovanju z javno gozdarsko službo. Veliko 
je odličnih, skrbnih lastnikov, za katere je značilno, 
da so z gozdom tesno življenjsko povezani, skrbno 
izvajajo dela v gozdu, spoštujejo večnamensko vlogo 
gozda, se stalno usposabljajo za varno in strokovno 
delo v gozdu ...

Kot ugotavlja Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda 
za gozdove Slovenije, so gozdarji na prvem mestu 
strokovnjaki in ljudje in šele na drugem mestu 
uslužbenci, ki pripravljajo in izvršujejo upravne 
odločbe. »Pri našem delu se pogosto spletejo trdne 
vezi z lastniki gozdov, te vezi pa ustvarjajo pogoje za 
sodelovanje v dobro narave in ljudi, tako lastnikov 
gozdov kot širše družbe.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je doslej objavilo dva 
javna razpisa, s katerima je 
za odpravljanje zaraščanja 
kmetijskih zemljišč name-
nilo 2,7 milijona evrov. Pri 
prvem razpisu je agencija 
za kmetijske trge in razvoj 

podeželja izdala 22 odločb o 
dodelitvi 76.454 evrov za od-
pravo zaraščanja na površini 
25,5 hektarja, pri drugem pa 
doslej štirideset odločb o do-
delitvi 134.918 evrov za od-
pravo zaraščanja na 45 hek-
tarjih zemljišč. Ker je bil na 
oba razpisa slab odziv, se je 
ministrstvo na podlagi pogo-
vorov s predstavniki agencije 

in kmetijsko gozdarske zbor-
nice o razlogih za slabo kori-
ščenje denarja (doslej je bilo 
porabljenega manj kot osem 
odstotkov razpisanega zne-
ska) odločilo, da vladi pred-
laga spremembo uredbe, ki 
ureja izvajanje tega ukrepa. 
Vlada je na nedavni seji spre-
membe tudi potrdila. Po no-
vem presečni datum 18. junij 

2011 ne velja več, ampak je 
podporo možno uveljavljati 
za vsa zemljišča, ki so v ob-
činskem prostorskem načr-
tu opredeljena kot kmetijska 
zemljišča in so v evidenci de-
janske rabe vpisana kot zem-
ljišča v zaraščanju (oznaka 
1410), drevesa in grmičevje 
(1500) ali gozd (2000). Viši-
na podpore se kot enkratna 

pomoč v pavšalnem znesku 
zvišuje s tri tisoč na pet tisoč 
evrov na hektar.

Ministrstvo bo na pod-
lagi spremenjene uredbe 
predvidoma februarja ob-
javilo javni razpis za odpra-
vljanje zaraščanja kmetij-
skih zemljišč, za to je v leto-
šnjem proračunu predvide-
nih dvesto tisoč evrov. 

Višja podpora za odpravljanje zaraščanja
Kranj – V četrtek ob 9.30 
bo v organizaciji KGZ Kranj 
virtualno predavanje kmetij-
ske svetovalke Ane Beden o 
možnosti prodaje mesa na 
kmetiji. Vsi, ki bi ji radi pris-
luhnili, se morajo najkasneje 
jutri prijaviti na e-naslov jana.
vrhovnik@kr.kgzs.si ali na te-
lefonsko številko 04 280 46 
28, po prijavi pa bodo na svoj 
e-naslov prejeli povezavo do 
aplikacije Zoom.

O možnosti prodaje 
mesa na kmetiji
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Simon Šubic

Kranj – Pod koordinacijo 
Agencije za varnost prometa 
(AVP) se je včeraj začela štiri-
najstdnevna preventivna ak-
cija ozaveščanja o tveganjih 
uporabe mobilnega telefo-
na v prometu Varno brez te-
lefona. »Klic, sporočilo, vše-
ček ali objava na družbenih 
omrežjih lahko počakajo. Za 
volanom ne bodite za ekra-
nom, v prometu ne bodite na 
spletu!« poziva agencija sku-
paj s partnerji, ki sodelujejo 
pri izvedbi akcije. Med sode-
lujočimi je tudi policija, ki bo 
med rednim delom poostre-
no nadzirala uporabo naprav 
in opreme, ki ovirajo voznike 
med vožnjo, kot tudi upora-
bo varnostnih pasov in zadr-
ževalnih sistemov. 

»Mobilni telefoni močno 
vplivajo na kognitivne spo-
sobnosti voznika. Pisanje 
sporočil ali pregledovanje 
družbenih omrežij med vo-
žnjo pomeni do 23-krat več-
je tveganje za nastanek pro-
metne nesreče. Telefoni mo-
tijo našo koncentracijo, saj 
človek ni sposoben opravljati 
dveh miselnih operacij hkra-
ti,« opozarjajo na AVP. Tuje 
raziskave kažejo, da je med 
pisanjem SMS-sporočila 
ali pregledovanjem družbe-
nih omrežij voznik povpreč-
no pet sekund osredotočen 
na telefon, in ne na vožnjo. 
Pri hitrosti 60 km/h prevo-
zi razdaljo več kot 83 metrov. 
V naselju pri vožnji 50 km/h 
prevozi skoraj 70 metrov. Še 
večje tveganje pa je na avto-
cestah, kjer pri hitrosti 130 
km/h v petih sekundah pre-
vozi več kot 180 metrov, na 
hitri cesti pri vožnji 100 km/h 
pa prevozi 139 metrov. »Gre 

za podobno tveganje, kot da 
bi takšno razdaljo prevozil z 
zaprtimi očmi. Voznik vozi 
z bistveno zmanjšano pozor-
nostjo in s tem ogroža sebe in 
vse druge udeležence prome-
ta,« opozarjajo na AVP.

Pri voznikih so različne 
študije ugotovile tudi do pet-
deset odstotkov slabši re-
akcijski čas kot pri vožnji v 
normalnih pogojih, saj po-
časneje zaznavajo prome-
tno signalizacijo, imajo dalj-
ši zavorni čas, imajo zmanj-
šano zaznavanje okolice, po-
časneje se odzivajo na ne-
predvidene dogodke, imajo 
zmanjšano vidno polje, vozi-
jo s krajšo oziroma neustre-
zno varnostno razdaljo, ne 
zmorejo vzdrževati enako-
merne hitrosti vožnje, odziv 
na nepredvidene dogodke je 
slabši, pogosto pa tudi brez 
nadzora menjajo vozni pas. 

Uporaba mobilnega te-
lefona pa pomembno moti 

tudi pozornost kolesarjev 
in pešcev. Agencija opozar-
ja, da nemalokrat vidimo za-
mišljene pešce, ki s pogle-
dom v mobilni telefon sto-
pijo na prehod za pešce ali 
na kolesarsko stezo in ne 
preverijo, ali so to storili do-
volj varno. Pravočasnost in 
ustreznost reakcije pešca 
je zaradi uporabe mobilnih 
telefonov in pregledovanja 
družbenih omrežij zmanj-
šana do šestdeset odstotkov.

Nova terenska raziskava

AVP bo med akcijo izvedel 
tudi novo terensko raziskavo 
glede uporabe mobilnih te-
lefonov v prometu. Prejšnja 
iz leta 2016 je pokazala, da 
jih med vožnjo uporablja kar 
75 odstotkov voznikov. Trije 
od štirih voznikov so med 
vožnjo telefonirali, vsak tret-
ji je pregledoval družbena 
omrežja. Približno sedem 

odstotkov voznikov si je za-
pisovalo opomnike, pet od-
stotkov jih je brskalo po sple-
tu, trije odstotki pa so upo-
rabljali druge mobilne apli-
kacije. Pogovori med vožnjo 
v povprečju trajajo pet mi-
nut, pisanje ali pregledova-
nje sporočil vzame tri mi-
nute, za pregled družbenih 
omrežij pa vozniki porabijo 
štiri minute. 

Slovenski policisti so si-
cer v lanskem letu ugotovili 
36.771 kršitev glede uporabe 
mobilnega telefona med vo-
žnjo, kar je 17 odstotkov več 
kot v letu 2019, v zadnjih de-
vetih letih pa se je število to-
vrstnih kršitev podvojilo. 
Med kršitelji z 28,5 odstot-
ka prevladuje starostna sku-
pina od 35 do 44 let, glede na 
kategorijo udeleženca v pro-
metu pa prevladujejo vozni-
ki osebnih vozil (62 odstot-
kov) in vozniki tovornih vo-
zil (23,2 odstotka). 

Telefoni motijo koncentracijo
Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za 
nastanek prometne nesreče, reakcijski čas voznikov pa se pri uporabi telefona poslabša za polovico. 

V obravnavi v državnem zboru je novela zakona o pravilih cestnega prometa, po katerem se 
bo uporaba telefona med vožnjo kaznovala z 250 evri in tremi kazenskimi točkami. Zdaj je 
predpisana globa v višini 120 evrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kranjski krimina-
listi so pred dnevi s kazen-
sko ovadbo na Okrožno so-
dišče v Kranju privedli osu-
mljenca, ki so ga zalotili pri 

tatvini predmetov iz poslov-
nega objekta in zadržali do 
prihoda policistov. Sodiš-
če je za osumljenca, ki so ga 
policisti že obravnavali zara-
di premoženjskih kaznivih 
dejanj, odredilo pripor.

Vlomilec v priporu

Tržič – Tržiški policisti so v petek obravnavali kurjenje v indu-
strijskem objektu, po katerem so meritve gasilcev pokazale 
visok nivo ogljikovega monoksida, zato so vstop prepovedali. 
Poškodovan ni bil nihče, prav tako ni nastala škoda.

V objektu prisoten ogljikov monoksid

Bohinjska Bistrica – V nedeljo se je na Voglu poškodoval smu-
čar, ki je smučal izven urejenih prog in trčil v drevo. Prvo po-
moč so mu nudili reševalci na smučišču, nato so ga odpeljali 
s helikopterjem. Proti smučarju poteka prekrškovni postopek 
zaradi smučanja izven smučarske proge. 

Smučarja v bolnišnico odpeljali s helikopterjem

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so v 
nedeljo zvečer v okolici Kra-
nja obravnavali prijavo rabe 
pirotehnike na javnem kra-
ju. Patrulja je na kraju opa-
zila več najstnikov, ki so se 
razbežali. Enega od njih so 
v nadaljnji kontroli izsle-
dili in mu zasegli nekaj sto 

kosov petard. Obravnavajo 
ga tudi zaradi neupošteva-
nja ukazov policistov. Med 
zbiranjem obvestil so poli-
cisti zaznali kršitev še ene-
ga najstnika in mu prav tako 
zasegli okoli sto kosov raz-
ličnih petard. S kršitvami so 
policisti seznanili tudi nji-
hove starše, so pojasnili na 
Policijski upravi Kranj.

Policisti najstnikoma 
zasegli kup pirotehnike

Policisti so najstnikoma zasegli veliko količino različnih 
petard. / Foto: PU Kranj

Radovljica – Radovljiški policisti so predvčerajšnjim obravna-
vali nesrečo neregistriranega motokros motorja na javni cesti. 
V nesreči je bil udeležen najstnik, policisti pa zdaj preverjajo 
morebitno odgovornost staršev. Motor so zasegli.

Najstniku zasegli neregistriran motor

Simon Šubic

Šenčur – V nedeljo zvečer so 
policisti v Šenčurju obravna-
vali prometno nesrečo, v ka-
teri sta se poškodovala odra-
sla pešca. Povzročitelj je po 
nesreči pobegnil, a ga je pri 
tem opazila priča, ki je po-
licistom podala opis vozila. 

S hitro intervencijo so poli-
cisti pobeglega voznika naš-
li. Kot so ugotovili, ni bil pod 
vplivom alkohola. Proti voz-
niku zdaj poteka predkazen-
ski postopek zaradi povzro-
čitve prometne nesreče iz 
malomarnosti in zapustitve 
poškodovanca v prometni 
nesreči brez pomoči. 

Pobeglega voznika našli

Simon Šubic

Mlino – V noči na soboto se 
je na Mlinem zaradi obilnih 
padavin in taljenja snega, kar 
je povzročilo namočenost 
zemljine, sprožil zemeljski 
plaz s strani Ceste Gorenj-
skega odreda proti Jezerni-
ci. Po podatkih Civilne zaš-
čite Občine Bled ni bil nih-
če poškodovan, nastala pa je 
obsežna materialna škoda, 
ki jo še ocenjujejo. Zemljina 
je skupaj s sadnim drevjem 
zgrmela v Jezernico in zapr-
la njeno pot, zato je Jezernica 

poplavila klet bližnje hiše. 
Poleg Civilne zaščite so akti-
virali tudi Prostovoljno gasil-
sko društvo Mlino, so pojas-
nili na Občini Bled.

Plaz si je že v soboto ogle-
dala Komisija Občine Bled 
za odpravo posledic naravnih 
nesreč. Kot so povedali na ob-
čini, so vodo speljali s plazišča 
stran, plazišče pa toliko zašči-
tili, da trenutno ne predsta-
vlja več grožnje za okolico. 
Včeraj si je plaz ogledal tudi 
strokovnjak s področja geolo-
gije, ki bo ocenil, v kakšnem 
stanju je in kako bo potekala 

sanacija. Nujno sanacijo bo 
krila Občina Bled iz rezerv-
nega sklada za naravne nes-
reče. Župan Janez Fajfar, ki 
je vesel, da v naravni nesreči 

ni bil nihče poškodovan, ob-
čane prosi, naj zaradi velike 
razmočenosti tal spremljajo 
stanje na že znanih plaziščih 
ter vodostaje vodotokov.

Plaz na Mlinem
Zemeljski plaz, ki se je na Mlinem sprožil v noči 
na soboto, si je včeraj ogledal geolog. 

Zemljina je skupaj z drevjem zgrmela v Jezernico, ki je zato 
poplavila bližnjo klet. / Foto: Občina Bled



Alenka Brun

K
er leta 2020 niso 
mogli zaključiti z 
načrtovanim sre-
čanjem z Ano Pra-
znik, so jo v Knjiž-

nico dr. Toneta Pretnarja v 
Tržiču povabili sredi januar-
ja. S pomočjo spleta ste tako 
lahko na družbenih omre-
žjih knjižnice spremljali 
pogovor z omenjeno gostjo, 
ki ga je vodila Sabina Šolar. 
Na strani knjižnice na Face-
booku pa si posnetek pogo-
vora še vedno lahko ogledate.

Ano Praznik slovenska 
javnost pozna že skoraj dvaj-
set let. Je nasmejana, dobro-
voljna, dobrodelna, pravijo. 
V uvodu v pogovor pa jo je 
Šolarjeva predstavila še kot 
Zasavko, ki je postala Štajer-
ka, radijko in televizijko, ki 
jo lahko spremljamo v vodi-
teljski vlogi v oddaji Delov-
na akcija. Je rada dobre vol-
je in si ne more predstavlja-
ti dneva brez smeha. Obožu-
je večere ob kaminu, kjer ne 
sme manjkati jasminov čaj. 
Odvisna je od adrenalina, 

blizu ji je šport. Želi pa si, da 
bi vsak postal najboljša raz-
ličica sebe. Sicer Ana zase 
meni, da se trudi biti najbo-
ljša različica sebe, a je to vča-
sih kar težko, ker je perfek-
cionistka. 

Ko je bila mlajša, je govo-
rila, da bo vzgojiteljica. Ved-
no je imela dve ljubezni: 
rokomet in glasbo. Ko se je 
bilo treba odločiti, je izbrala 

glasbo. Šport vseeno ostaja 
del njenega vsakdana (koli-
kor ji pač dopušča čas). Pela 
pa je, kar pomni, še doda. V 
Maribor jo je pripeljala lju-
bezen, ki sicer ni obstala, a 
je Ana v štajerski prestolni-
ci ostala in kasneje tu našla 
tudi pravo ljubezen.

Pisalo se je leto 2002 …

 ... ko je nastala glasbena 
zasedba Bepop, ki je pri Slo-
vencih v hipu postala prilju-
bljena. Njene člane so izbrali 
v oddaji Popstars, med njimi 
je bil tudi Gorenjec Simon 
Meglič. Ljudje so si skupi-
no zapomnili tudi po trage-
diji, ki se je zgodila kmalu po 
njeni ustanovitvi, ko se je z 
motorjem smrtno ponesre-
čil njen član, takrat komaj 
17-letni Nejc Erazem. Sku-
pina je potem nekaj časa še 
delovala, sledil je porodniš-
ki dopust Tinkare Zorec in 
Bepop se je počasi poslovil 

od glasbenih odrov. Pred šti-
rimi leti so se člani ponov-
no zbrali in danes trojček 
deklet pridno nastopa oziro-
ma čaka, da koronasituacija 
mine in se bo lahko vrnil na 
odre.

Ana pravi, da ji je ob spo-
minu na Nejca vedno toplo 
pri srcu. Še danes ne ve, ali 
kaj takega, tovrstno izgubo, 
sploh lahko preboliš. Bepop 
je zanjo ena družina, ki si jo 
sam izbereš, pove.

Delovna akcija

Že nekaj sezon Ano lahko 
spremljamo v vlogi voditelji-
ce priljubljene oddaje Delo-
vna akcija na Pop TV. V njej 
širi pozitivno energijo in 
spreminja ljudem življenja, 
meni Šolarjeva.

Ana razloži, kako se je vse 
začelo: »Pop TV me je pova-
bil na avdicijo in ugotovi-
li smo, da mi voditeljstvo v 
tovrstni oddaji leži. Podob-
ne tipe oddaj sem poznala 
iz tujine, tako da sem si zna-
la predstavljati, kako bi bila 
zadeva videti tehnično, ne 
pa, kako bo to z vidika čus-
tev, s psihološkega vidika.« 
Ta del pa se je Ane kar dotak-
nil. Nekatere zgodbe ji seve-
da ostanejo v spominu. Dis-
tanciranja se še uči. Sploh 
odkar je mama, meni, je še 
težje tam, kjer so v zgodbo 
vpleteni otroci. Vesela je, da 
so jo ljudje sploh pripravlje-
ni spustiti v svoj dom, ker ni 
lahko povabiti tako rekoč vse 
Slovenije, da vidi skromnost 
stanovanja ali hiše. Nihče si 
ne želi živeti v takih razme-
rah, ampak preprosto vča-
sih nekateri nimajo drugih 
možnosti, pripoveduje Ana, 

KDO JE ANA PRAZNIK
Dekle z zanimivim priimkom, za katero smo prvič slišali pred leti, ko je na slovenski glasbeni  
sceni zasijala glasbena zasedba Bepop. Njen glas lahko slišimo na radiu, obraz vidimo na televiziji.  
Ano Praznik so nedavno gostili v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja Tržič, kjer se je z njo pogovarjala  
Sabina Šolar.

Ana Praznik iz Delovne akcije / Foto: Pop TV

V tržiški Knjižnici dr. Toneta Pretnarja se je z Ano Praznik 
pogovarjala Sabina Šolar. / Foto: A. B.

ki vsakič v zgodbo vloži sebe 
vso. V vsem tem času je spo-
znala še, da moraš srečo poi-
skati v sebi, v stvareh, ki te 
spravljajo v dobro voljo.

»Vse skupaj pa poteka 
tako, da se družine prijavi-
jo na spletni strani Delov-
ne akcije. Včasih jih prija-
vijo tudi drugi, ki jim želijo 
pomagati. Je pa treba vede-
ti, da za tem projektom sto-
ji ogromna ekipa ljudi, ne 
samo mojstri in jaz – tis-
to, kar je vidno na televizi-
ji. Poslanstvo oddaje pa je, 
da ljudem poskušamo omo-
gočiti boljše življenje, jim 
damo možnost novega živ-
ljenja. In res prenova stano-
vanja ali hiše traja le teden 
dni. Vsi me namreč sprašu-
jejo, ali je to res.«

Beseda je nanesla tudi 
na komentarje, ki jih lahko 
včasih slišimo, na primer 
da niso izbrali prave druži-
ne. A Ana pojasni, da enos-
tavno zaupajo, in ko je akci-
ja končana, jih ne preverja-
jo. Meni, da je težko sodi-
ti, kdo živi v težjih razme-
rah od nekoga drugega. Po 
njenem mnenju si vsak, ki 
živi v pomanjkanju, zaslu-
ži pomoč, in bilo bi lepo, ko 
bi ljudje več privoščili kot 
negativno komentirali.

Dobrodelna Ana

Ker pa se ji je zdelo, da 
skozi Delovno akcijo lju-
dem ne daje dovolj in da lah-
ko pomaga še kako druga-
če, je Ana uresničila idejo o 
šolskih zvezkih. Imajo neke 
vrste motivacijsko noto, ki jo 
ustvarjajo različni napisi na 
platnicah. Pozitivne afirma-
cije, pravi Ana. So evro dražji 
od zvezkov primerljive kako-
vosti, vendar je ta evro šel za 
otroke, ki si jih ne morejo 
privoščiti, skoraj deset tisoč 
zvezkov pa je donirala.

Čas je, da prisluhnemo sebi

Ana je sicer precej sponta-
na, energična in si ne pred-
stavlja dneva brez smeha, 
vendar to ne pomeni, da 
nima kakšnega slabega dne. 
Na lansko leto, ko je v naša 
življenja vstopil covid-19, ne 
gleda negativno. »Menim, 
da smo se marsičesa nauči-
li, marsikaj spoznali. Vide-
li svoje meje, slabosti, pre-
dnosti. Si vzeli čas za part-
nerja, bolje spoznali svoje 
otroke.« Zdi se ji, da vsi zna-
mo govoriti, je pa čas, da se 
naučimo tudi poslušati. Ne 
samo druge, ampak tudi 
sebe. »Ampak zares,« skle-
ne pogovor Ana Praznik.

Z 28. januarjem VOYO predstavlja novo originalno serijo 
Vse punce mojga brata, kjer v glavnih vlogah nastopata bra-
ta Domen in Vid Valič. Prvi v vlogi odgovornega, resnega in 
svoji partnerki zvestega osnovnošolskega učitelja ter drugi 
v vlogi ezoteričnega učitelja zumbe, ki s spogledovanjem 
in številom simpatij bogati svoj ego. Ko njuno skupno sta-
novanje postane premajhno za oba in vse njune ljubezni, 
postane življenje sploh zanimivo. Pestro igralsko zasedbo, 
ki bo bogatila življenje bratov v glavnih vlogah, dopolnjuje-
ta Ajda Smrekar kot Domnovo dekle Anja ter Beti Strgar, ki 
bo stopila v čevlje Kiki, Anjine prijateljice in nekdanje Vido-
ve »znanke«. V seriji bomo videli tudi Vanjo Plut, Ano Špik, 
Primoža Petkovška, Nebojšo Popa Tasića, Alenko Kraig-
her, Tijano Zinajić in Saša Weilgonija. 

Vse punce mojga brata

Brata Domen in Vid Valič / Foto: arhiv Pop TV (Urša Premik)

V kranjski porodnišnici so minuli teden našteli 29 poro-
dov, rodilo se je 20 deklic in 9 dečkov. Najtežji je bil deček 
s 4340 grami, najlažja pa deklica, ki je tehtala 2720 gra-
mov. Na Jesenicah je na svet prijokalo 7 deklic in 4 dečki. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3930 gramov, najlažja pa 
deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2510 gramov.

Novorojenčki
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Mateja Rant

S
ploh si ne znam 
predstavljati, kako 
grozno je, če zara-
di bolezni izgubiš 
lase. Zato se mi je 

zdelo lepo, da bi otrokom, ki 
so ostali brez las, pomaga-
la s svojimi lasmi,« nam je 
po zanjo pogumnem dejan-
ju zaupala Lara Hrast. Las si 
namreč po besedah njenega 

očeta Boštjana Hrasta ni stri-
gla že vsaj sedem let, zato je 
imela kar malce treme, pre-
den je vstopila v frizerski 
salon, kjer so ji njene dolge 
lase skrajšali za več kot tride-
set centimetrov. A ko je svo-
jo novo pričesko občudova-
la v ogledalu, si je bila še bolj 
všeč, še zlasti zato, ker je s 
tem tudi nekomu pomagala.

»Tudi sama bi bila vese-
la, da bi kdo kaj podobne-
ga naredil zame, če bi se 

znašla v taki situaciji,« raz-
mišlja Lara Hrast, ki je sprva 
nameravala svoje lase proda-
ti za izdelavo lasulje, saj si je 
želela kupiti psička. »Dolgo 
je zbirala denar za psa in od 
neke frizerke je slišala, da bi 
lahko zaslužila tudi s svoji-
mi lasmi. To bi ji omogočilo, 
da bi prej prišla do ljubljen-
čka, ki si ga je tako zelo žele-
la,« je razložil njen oče. A 
ko je na televiziji videla pri-
spevek o tem, da je mogoče 

lase darovati za otroke, ki so 
zaradi bolezni izgubili lase, 
je bila takoj odločena, da jih 
bo podarila. Slišala je nam-
reč, da britanski dobrodel-
ni sklad brezplačno izdeluje 
lasulje za otroke, ki so pre-
stali zdravljenje s kemote-
rapijo. Lase zanje zbira fri-
zerka Nina Smrekar Ivanič. 
Kljub temu pa Lara ni ostala 
brez psička, saj so jo z njim 
razveselili starši za rojstni 
dan. 

DAROVALA SVOJE LASE
Dvanajstletna Lara Hrast iz Kranja se je odločila, da bo svoje dolge lase darovala za izdelavo lasulj za 
male bolnike z rakom. 

Lara z očetom Boštjanom Hrastom

Podarila je več kot trideset centimetrov svojih las.
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Vstal bi!

Ko ob sedmih
sem vstal,
vedno lahko
bi še dolgo spal.

Zdaj sredi noči
bi vstal,
samo da lahko
bi v šolo se podal!

Tian Vidic, 4. r, Podružnična šola Ovsiše

Hvala razredničarki za podporo in spodbudo, saj bi bilo 
res škoda, da Tianove pesmice ne bi prebrali vsi, ki ima-
mo radi pesmi. Še malo – in šolske klopi bodo spet polne 
šolarjev, ki so željni znanja.

Šola

Odprejo se vrata
in mi hitimo
po novo znanje.

Pozvonil bo zvonec
in naznanil bo
konec pouka.

Jutri pa spet
odhitimo
in klopi napolnimo.

Manca

Tudi Mančina pesem sporoča, da pogreša šolo. Upam, da 
se klopi kmalu napolnijo s šolarji. 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. 

PESMI MLADIH

Alenka Brun

K
ljub za gostin-
ce turbulentne-
mu letu 2020, ki 
se kar noče kon-
čati, so inšpektor-

ji Gault&Millau Slovenija 
uspeli opraviti obiske res-
tavracij in popularnih zbi-
rališč ter s tem zagotoviti 
izdajo vodnika Gault&Mil-
lau Slovenija za leto 2021. V 
njem je predstavljenih 153 
restavracij, več kot 80 POP 
zbirališč, 67 vinskih kle-
ti s 198 ocenjenimi vzorci 
vina, 13 pivovarn ter več kot 
30 karakterističnih sloven-
skih živilskih produktov. 
Vodnik bo kmalu naprodaj 
in takrat bomo lahko videli, 
kdo vse se je dokončno uvr-
stil vanj in ali so Gorenjci 
v njem ohranili pridoblje-
ne kape iz preteklega leta. 
Med njimi namreč najde-
mo kar precej takih, ki se 
lahko pohvalijo s kar po tre-
mi kapami, kar pomeni po 
Gault&Millau kuhinjo viso-
ke kakovosti. 

Tokrat smo izvedeli le, 
kakšen je najboljši »šest-
hodni meni« vodnika za 
letošnje leto – torej ime-
na prejemnikov štirih kap. 
Te pomenijo kuhinjo zelo 
visoke kakovosti, petih kap 
(kuhinja izjemne kakovos-
ti) pa pri nas še niso pode-
lili. V vodniku pa zasledi-
mo tudi lepo število tistih, 
ki so pridobili dve in eno 
kapo – dve pomenita avtor-
sko in ena dobro kuhinjo. 
»Zdaj je postalo že skoraj tra-
dicionalno, da vodnik vsako 

leto malce osvežimo. Lani 
smo dodali nove sklope, 
med drugim tudi karakteris-
tične slovenske živilske pro-
dukte, katerih nabor letos še 
povečujemo. Prav tako letos 
ne boste zasledili več naj-
boljše restavracije, temveč 
izbor najboljših restavracij, 
ki so prejele po štiri kape. 
S tem usklajujemo prakso 
Gault&Millau po svetu ter 
na piedestal postavljamo vse 
gostince, ki so si uspeli izbo-
riti zavidljive štiri kape,« 
pravi Mira Šemić, direkto-
rica Gault&Millau Sloveni-
ja. »Posebej želim poudari-
ti, da so štiri kape veliko pri-
znanje in njihovo ohranjan-
je iz leta v leto potrjuje izre-
dno kakovost in vrhunskost 
restavracije oziroma gostin-
ca,« še dodaja. 

Kdo je najboljši po izbo-
ru gastronomskega vodnika 
Gault&Millau Slovenija za 
leto 2021, smo letos izvede-
li na malce drugačen način: 
virtualno. Razglasitev naj-
boljših je vodila kar Šemi-
ćeva, na pomoč pa ji je pris-
kočil znani gostinec Tomaž 

Kavčič iz Gostilne Pri Lojze-
tu – Dvorec Zemono. Poleg 
najboljših restavracij pa 
smo izvedeli še, kdo je pos-
tal chef leta, prihodnosti, tra-
dicije, najboljši POP ter mla-
di talent, natakar/sommeli-
er in katera je najboljša slaš-
čičarna. Tu pa so pri razgla-
sitvi Šemićevi pomagali lan-
skoletni dobitniki nazivov. 
Gledalce dogodka je sko-
zi ekran nagovorila še Maja 
Pak, direktorica Slovenske 
turistične organizacije, ki je 
tudi glavni partner projekta.

Izvedeli smo, da med 
dobitniki štirih kap ostajajo 
Gostilna pri Lojzetu – Dvo-
rec Zemono (Vipava), Hiša 
Franko (Staro selo pri Koba-
ridu), Hiša Denk (Zgornja 
Kungota), Ošterija Debe-
luh (Brežice), Restavraci-
ja Mak (Maribor) in Res-
tavracija Strelec (Ljublja-
na). Drugi nazivi pa si sle-
dijo takole: chef prihodnos-
ti 2021 je Luka Košir (Gosti-
šče Grič, Šentjošt nad Hor-
julom), mladi talent Leon 
Pintarič (Gostilna Rajh, 
Murska Sobota), najboljši 

natakar/sommelier Grega 
Repovž (Gostilna Repovž, 
Šentjanž), najboljši POP 
Wine Bar Šuklje (Ljublja-
na) in najboljša slaščičarna 
Fetiche patisserie (Ljublja-
na). Imamo pa še naziv chef 
tradicije, ki ga je lani prejel 
Uroš Štefelin iz Vile Podvin 
iz Mošenj in ga je letos pre-
dal ženski naslednici, edi-
ni gorenjski predstavnici v 
naboru: chefinja tradicije 
2021 je tako postala Mojca 
Trnovec iz Gostilne Miho-
vec iz Zgornjih Pirnič.

V velikem finalu, kot je 
Šemićeva poimenovala raz-
glasitev najboljšega chefa za 

2021, pa je čast razglasitve 
prepustila chefu leta 2019 
Igorju Jagodicu, kuhar-
skemu mojstru gorenjskih 
korenin, ki svojo kuhalnico 
vrti v znanem ljubljanskem 
Strelcu. Chef leta 2021 je 
tako postal Gregor Vrač-
ko iz Hiše Denk, ki se je v 
predstavitveni izjavi tudi 
humorno izrazil, da na gos-
tinstvo gleda kot na mara-
tonski šport. Poudaril pa je 
še, da moraš biti v kuhinji 
tisto, kar si, brez odkrivanja 
neke tople vode. In da je za 
ideje včasih dovolj, če pogle-
daš vase ali se samo ozreš po 
okolici.

Gault&Millau Slovenija 2021

NAGRAJENCE RAZGLASILI PO SPLETU

Mira Šemić, direktorica 
Gault&Millau Slovenija

Naziv chef tradicije je ostal na Gorenjskem in šel v roke 
ženski: chefinja tradicije po Gault&Millau za leto 2021 je 
postala Mojca Trnovec (Gostilna Mihovec, Zgornje Pirniče).
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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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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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

T
ončka, primože-
na na Jožetovo 
kmetijo, je sicer 
doma iz sosednje 
vasi Potok. Izve-

mo, da kmetija Pr' Salonc 
leži ravno na sredi razpoteg-
njene vasi Martinj Vrh, ki 
po površini lahko konkurira 
Davči, kmetija pa sodi pod 
župnijo Zali Log. 

Zakonca Tolar sta oba 
odraščala na kmetijah in 
oba sta bila najstarejša otro-
ka. Pri Tončki, ki se je pred 
poroko pisala Ceferin, so bili 
štirje otroci, pri Jožetu pet. 

»Dvaindvajset let sem bila 
stara, ko sem se omožila,« 
pravi Tončka, ki danes šteje 
82 let, soprog pa je štiri leta 
starejši od nje. »Spoznala sva 
se v kinu,« nadaljuje. »S pri-
jateljico sva šli radi v kino v 

Železnike. Ata je na tomboli 
v Ljubljani zadel kolo, ki smo 
ga potem z največjim vesel-
jem uporabljali otroci. Tako 
sva šli v kino vedno s kole-
som. Peljala sem jo na 'štan-
gi'. Enkrat sva se ravno odpra-
vljali s predstave domov, ko 
se je ob nama ustavil Jože, 
češ kaj bi se 'matrali', bo on 

peljal prijateljico. Mimogre-
de pa ga je zanimalo, ali bova 
naslednjo nedeljo ponovno 
šli v kino. In tako se je zače-
lo …« Tončka se smeje spom-
ni, da dvorana ni bila velika in 
tudi stolov ni bilo. »Smo kar 
dve uri stali med gledanjem 
filma,« pripomni.

Tolarjeva se razgovori-
ta okoli dvorjenja, zanimi-
vo pa je bilo, da Jože Tončke 
doma ni predstavil tako rekoč 
do zadnjega. Pravzaprav je 
komaj mesec dni pred poro-
ko videla kmetijo, kamor naj 
bi se primožila, ter spoznala 
taščo in tasta. »Par sva bila pa 
že kaki dve leti,« reče. Jože se 
samo tiho namuzne.

V zakonu imata Tolarjeva 
sedem hčera. Tončka navi-
hano: »Dvajset let smo jih 
'kupovali'. (smeh) Najstarej-
ša bo letos stara šestdeset, 
najmlajša pa štirideset – tako 

da bosta skupaj sto.« Ima-
ta 13 vnukov in štiri vnukin-
je ter tudi že eno pravnukin-
jo. »Doma so sedaj štirje fan-
tje,« vskoči v razlago hčerka 
Jožica, ki živi z družino v isti 
hiši in se je rodila šesta po 
vrsti. »Glede na to, da smo 
bila sama dekleta, je sedaj 
med vnuki precej fantov,« 
pove in doda, da je januar 
pri njih pravi rojstnodnevni 
mesec, saj sta v nedeljo pra-
znovala še dva vnuka: eden je 
bil star 18, drugi pa 14 let. 

Tončka je bila vedno gos-
podinja, medtem ko je Jože 
nekaj časa delal tudi kot vra-
tar v Alplesu, sedaj pa že 
vrsto let uživata zasluže-
ni pokoj. Tončka je še ved-
no zelo aktivna. Rada plete, 
skrbi za pujsa, kokoši, nji-
vo, grabi listje, vsako soboto 
peče kruh in ob nedeljah se 
redno po kosilu odpravi na 
sprehod. Ponosno pove, da 
ima dovolj energije in da pri 
njenih letih nima nobenih 
zdravil. Jože doda, da on jih 
sicer ima, a so bolj »nedolž-
ne sorte«. Njemu le kolena 
in kolki nagajajo, tako da si 
pri hoji pomaga z berglami. 
Ima delavnico, ki je njegov 
svet. Prej je veliko »tišlaril«, 
sedaj plete košare, česar se je 
naučil od očeta. Izdelki sami 
takoj dajo vedeti, da je moj-
ster izjemno natančen. Pa 
rad bere. Nekatere revije so 
pri hiši že zelo dolgo, ravno 
tako knjige določenih založb 

SPOZNALA STA SE V KINU
Pred šestdesetimi leti sta 21. januarja usodni da dahnila Antonija oziroma Tončka Ceferin in Jože 
Tolar iz Martinj Vrha nad Železniki. To je bil dan, ko sta se vzela najstarejša hči s kmetije, kjer se je po 
domače reklo Pr' Marenkovc, in najstarejši sin s kmetije Pr' Salonc, kjer danes Tolarjeva tudi živita.

Zakonca Tolar sta praznovala šestdeseto obletnico poroke.

Tončka in Jože s poročnima pričama Francetom Ceferinom 
in Janezom Tolarjem

Na dvorišču so slavljencema domači postavili mlaj.

in časopisi. Ljube so mu zgo-
dovinske teme. 

Ko sta Tolarjeva praznova-
la zlato poroko, je bilo vese-
lo, povesta. Tokrat je situacija 
drugačna. Tončka si je želela, 
da tudi šestdeseto obletnico 
poroke obeležijo, zato so se z 
družino odločili, da vse skupaj 
prestavijo na poletje. Sicer pa 
pred domačo hišo Pr' Salonc 
stoji mlaj, na katerem se 
bohoti napis Živela diamant-
na poročenca, za kar so pos-
krbeli vnuki in zet. Tončka se 
nasmehne, da je bil mlaj zan-
jo vseeno presenečenje – do 

zadnjega namreč ni vedela, 
kaj s tako vnemo fantje dela-
jo na dvorišču.

Dan po obletnici sta se 
zakonca Tolar s pomočjo 
aplikacije Zoom srečala tudi 
z drugimi hčerami. »Ena 
živi v Ljubljani, ena v Celju 
in štiri v Železnikih,« poja-
sni Tončka. »Mami pogre-
ša stik, druženje,« jo dopol-
ni Jožica. Tončka pritrdi 
in iskreno sklene, da zelo 
pogreša tudi izlete z Gorenj-
skim glasom, ki se jih je v 
preteklosti izjemno rada 
udeleževala.

»Življenje«
Ko sem najbolj žalostna, se 
vedno spomnim na vas, saj me 
vsakokrat znate dvigniti. Vem, 
da ste mi že odgovorili v tem 
smislu. Rada bi vas vprašala, 
ali vidite, ali imam v bližini 
nekoga, ki me obrekuje. Hvala 
vam in vse dobro. 
Saj veste, kako pravijo, da se 
za dobrim konjem vedno kadi. 
Vem, da to ni tolažba in vam je 
hudo, ko pridejo slabe besede 
do vas. Žal vam moram pove-
dati, da se za vašim hrbtom 
res dogaja obrekovanje, in to 
od osebe, za katero to že pred-
videvate in jo imate na sumu. 
Ta oseba se čuti prizadeto 
in ne ve, na kakšen način naj 
vam škoduje. V resnici vam ne 
more, saj obrekovanje ne pade 
na plodna tla, ampak ta oseba 
v očeh drugih postane še slab-
ša in bolj negativna. Svetujem 

vam, da se v to ne poglabljate 
več in na splošno to zadevo 
ignorirate, saj ravno to najbolj 
boli in posledično se bo ravno 
zato prenehalo. Lep pozdrav.

»Sonček«
Zopet se obračam na vas in 
vas prosim za nasvet. Kako bo 
z mojimi financami in prenovo 
stanovanja? Ali se bova z bra-
tom dobro razumela? Zanima 
me tudi hčerkina   služba. Za 
zeta: ali se bodo kaj izboljšali 
pogoji poslovanja in finance? 
Prenova stanovanja je res 
vaša želja in vsekakor vam 
bo uspelo, na koncu boste 
še bolj zadovoljni, kot priča-
kujete. Najboljše obdobje 
za to imate v mesecu aprilu 
in maju in nato kasneje še v 
avgustu. Odnos z bratom bo 
dober, saj nobeden od vaju 
ne mara prepiranja in stre-

mita k iskrenosti. Za zdaj pri 
hčeri ne vidim menjave slu-
žbe, so pa spremembe glede 
tega v naslednjem letu. Če bo 
menjala prej, se lahko zgodi, 
da nova služba ne bo za dalj-
še obdobje. Še malo časa bo 
treba in pogoji poslovanja se 
bodo izboljšali, tako da se bo 
zet poslovno spet postavil na 
noge in izboljšal finance. Pri 
zdravju ne vidim nobenih blo-
kad pri nikomer, razen vsako-
dnevnih stresov. Srečno.

»Kdaj nakup hiše«
Najprej se vam zahvaljujem 
za vse pretekle odgovore, ki so 
bili meni v zelo veliko pomoč.
Sedaj imam zopet vpraša-
nje v zvezi z nakupom hiše. 
Že dve leti kupujeva hišo in 
bi res rada, da se to uspešno 
zaključi. Dobro veste, da je 
vaša energija močna in je 

vaš šesti čut skoraj nezmot-
ljiv. Svoj notranji glas morate 
vedno poslušati. Hiša na Zla-
tem polju vam ni všeč in za to 
zagotovo obstaja razlog. Tudi 
jaz menim in vidim enako. 
Tudi cena za to hišo je previ-
soka in ni toliko vredna, kot 
jo cenijo. Vidim malo manj-
šo hišo od tistih, ki ste jih že 
imeli v mislih, in tudi cenovno 
je za približno trideset ali šti-
rideset tisoč evrov ugodnejša. 
Lokacija je v bližini Kranja. Ni 
dvojček, ampak je samostojna 
hiša z nekaj vrta oziroma zem-
lje. Videti je, da vam za to hišo, 
ki jo potem tudi kupita, nekdo 
pove. Informacija pride kma-
lu, lahko že v mesecu marcu. 
Mož je precej obremenjen in 
rad bi že zaključil to zgodbo 
s hišo, vendar na silo nobena 
stvar ni dobra. Umiril se bo in 
zdravje se izboljša. Srečno.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_26. 01. 2021

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

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 10. 
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.

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

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

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

ZALO@BA KME^KI GLAS

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

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

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

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

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

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

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
12

www.gorenjskiglas.si  
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Erika Jesenko

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

Kokosovi in limonini piškoti
Zakaj bi kupovali piškote, 

če lahko še boljše spečemo 
sami doma?

Za pripravo kokosovih tri-
kotnikov potrebujemo: 200 
g kokosove moke, 170 g pše-
nične moke, 1 jajce, 150 g 
masla, 130 g mletega slad-
korja, 1 pecilni prašek, ščep 
soli; za obliv: 150 g temne čo-
kolade. 

Skupaj zmešamo koko-
sovo, pšenično moko, slad-
kor, pecilni prašek, sol, jajce 
in na kocke narezano mas-
lo. Vse skupaj dobro zgnete-
mo v testo.

Testo prestavimo v sre-
dnje velik pekač, ki smo ga 
prekrili s peki papirjem. 
Razporedimo ga po celotni 

površini in ga dobro priti-
snemo ob dno. Pekač posta-
vimo v pečico, ogreto na 180 
°C, in pečemo 25 minut.

Še vroče testo razrežemo 
na trikotnike in pustimo, da 
se ohladi. Piškotne trikotni-
ke nato pomočimo v stoplje-
no čokolado ter jih polaga-
mo na površino, prekrito s 
peki papirjem. 

Nasvet: Ko se čokolada str-
di, piškote prestavimo v ška-
tlo in jo zapremo.

Za pripravo limoninih 
piškotov potrebujemo: 250 
g moke, 2 rumenjaka, 150 g 
masla sobne temperature, 
130 g sladkorja v prahu, lupi-
nica dveh limon, 3 žlice limo-
ninega soka, pol pecilnega 

praška, ščep soli, borovniče-
va marmelada za namaz.

Skupaj zmešamo moko, 
sladkor, limonino lupinico, 
pecilni prašek in sol. Doda-
mo na kocke narezano mas-
lo in ga na grobo vgnetemo 
med moko. Nato primešamo 

še rumenjaka in limonin 
sok. Vse skupaj zmešamo v 
testo. Testo nabrizgamo na 
pekač, prekrit s peki papir-
jem. Pečemo v pečici, segreti 
na 180 °C, od 10 do 15 minut. 
Ko se piškoti ohladijo, jih na 
spodnji strani namažemo z 

borovničevo marmelado ter 
jih po dva zlepimo skupaj.

Nasvet: Namesto da testo 
nabrizgamo, ga lahko obli-
kujemo v manjše kroglice. 
Ker je testo precej lepljivo, si 
pomagamo tako, da si roke 
navlažimo z vodo.

V hladnih dneh so dobrodošle tudi jedi iz pečice: pite, zložen-
ke, zavitki, lazanje, kolači. Po pripravi nam dajo čas, da še kaj 
opravimo, dokler iz pečice omamno ne zadiši.

Pita s piščančjim mesom in gobami

Potrebujemo 100 g pirine moke, 75 g zmletih mandljev, 100 g 
masla, rumenjak, sol, 250 g čebule, 150 g šampinjonov, 200 g 
fileja piščančjih prsi, 50 g celih mandljev, 2 žlici olja, kajenski 
poper, 200 g paradižnika češnjevca, 4 jajca, 200 ml mleka in 
100 g kisle smetane.

Moko, zmlete mandlje, zmehčano maslo, rumenjak in žličko 
soli gladko zgnetemo. Testo oblikujemo v kroglo, pokrijemo in 
za 30 minut damo na hladno. Gobe očistimo in operemo, jim 
odrežemo bete, klobuke razrežemo na četrtine. Čebulo razre-
žemo na večje kose, meso pa na trakove. Mandljeva jedrca 
razpolovimo in popražimo na suhi ponvi. V loncu segrejemo 
olje in na njem popražimo meso. Dodamo gobe, malo popra-
žimo, solimo, popramo, nato primešamo še opran paradižnik, 
čebulo in mandlje. Testo razvaljamo, položimo v model za 
pite, rob potegnemo navzgor in razporedimo meso z zelenja-
vo. Skupaj žvrkljamo jajca, mleko in smetano ter zlijemo po 
nadevu. Pečemo v pečici do 40 minut na 200 °C.

Krompirjeva zloženka s koromačem

Potrebujemo 750 g krompirja, 750 g koromača, sol, poper, 50 
g mesnate slanine, 200 g kisle smetane, 2 jajci, 100 g naribane 
gavde, svež peteršilj in olje.

Krompir operemo, olupimo in naribamo na tanke rezine. Ko-
romač očistimo, operemo in narežemo na tanke rezine. Oboje 
zložimo v namaščen pekač, solimo in popramo. Slanino na 
tanko narežemo in jo porazdelimo na vrhu. Smetano, jajci in 
sir zmešamo in polijemo po zloženki. Pečemo jo 40 minut 
v pečici, segreti na 200 °C, nato jo potresemo z narezanim 
peteršiljem.

Prepečeni njoki s paradižnikom

Potrebujemo 750 g njokov, sol, 2 čebuli, 50 g pršuta, 100 g 
kuhane šunke, 4 žlice masla, strok česna, 120 g gavde, 80 g 
gorgonzole, 150 g sladke smetane, poper in konzervo pelatov.

Njoke skuhamo v slanem kropu in jih temeljito odcedimo. 
Olupljeno čebulo narežemo na obročke, pelate na koščke, 
pršut in šunko pa na ozke trakove. V ponvi segrejemo 2 žlici 
masla, dodamo čebulo, pršut in šunko, malo pražimo in do-
damo še nasekljan česen. Obe vrsti sira narežemo na kocke, 
damo v lonček, primešamo smetano in na šibki vročini med 
mešanjem kuhamo 5 minut. Nazadnje še solimo in popramo. 
Pekač namastimo s preostalim maslom, vanj razporedimo 
njoke, popraženo šunko, pelate ter prelijemo s sirovo omako. 
Pečemo 15 minut v pečici, ogreti na 200 °C.

Milena Miklavčič

»Stanodajalci so poklica-
li policijo, a ko sem jim po-
vedala, da sem popila nekaj 
kozarcev vina, so zaprli be-
ležnico. Rekli so mi, da sem 
sama kriva, ker sem bila pi-
jana in sem verjetno izziva-
la. Pa so šli …«

Urška nadaljuje: »V služ-
bo sem se vrnila šele čez tri 
tedne. Pa bi morala osta-
ti še malo doma, vem. Ime-
la sem preganjavico, nočne 
more, ob vsakem bolj glas-
nem govorjenju me je zgra-
bila panika. V temi se nisem 
upala iz hiše. Če sem bila v 
bližini moškega, ki je zau-
darjal, sem že bruhala. Ne-
koč se me je nekdo pri malici 
po nesreči dotaknil. Njegov 
gib je v meni sprožil alarm, 
bes, če hočete. Zakadila sem 
se vanj. Če me ne bi zgrabili, 
bi mu s pestmi razbila obraz. 
Ne le šef, ki me je poklical k 
sebi, tudi sama sem vedela, 
da tako ne gre več naprej. Da 
potrebujem pomoč, sicer se 
mi bo zmešalo. Bil je zelo ra-
zumevajoč do mene. Oblju-
bil mi je, da me bo služba po-
čakala, in rekel, naj naredim 
vse, da pridem k sebi.

Naslednji dan sem zavila 
v zdravstven dom. Ko sem 

videla, da bi morala obiskati 
zdravnico, ki je bila do mene 
nerazumevajoča in arogan-
tna že, ko sem bila osnovno-
šolka, sem se obrnila in se 
vrnila domov.

Bila sem čisto nemočna, 
samo jokala sem. Sedla sem 
na prag, niti po stopnicah se 
nisem mogla povzpeti, tako 
čudna sem bila. Vso premo-
čeno in premraženo – vmes 
je začelo močno deževati – 
me je našla stanodajalka Ci-
rila in me odpeljala k sebi. 
Vse sem ji povedala. Nič ni 
rekla, nič me ni obsojala. 
Naslednji dan me je odpelja-
la v staro Gorico k nekemu 
psihiatru. Rekla mi je, da ga 
dobro pozna, da sta bila ne-
koč sošolca. Vsak obisk me 
je stal okoli sto evrov, a sem 
vztrajala skoraj tri mesece. 
Potem mi je predlagal, naj se 
preselim kam drugam, kjer 
me ne bodo poznali in bom 
lahko začela znova. Zelo 
sem mu bila hvaležna. Zad-
njih nekaj obiskov mi sploh 
ni več zaračunal.

Službo sem našla v Beti v 
Metliki, sobico pa prav tako. 
Počutila sem se kot doma, 
saj sem stanovala pri go-
spe, ki je gojila kakije in ki-
vije. Tisto leto, ko sem priš-
la k njej, je bogato rodila tudi 
marelica.

Kupila sem si kolo. Plača 
ni bila tako dobra kot v Go-
rici, a sem bila skromna. Ni-
sem ne pila ne kadila. Go-
spa Milka, pri kateri sem bi-
vala, me je naučila šivanja. 
Žal sem se zaradi zdravil, ki 
sem jih uživala, precej zre-
dila. Sama sebi sem se zde-
la zelo grda, odurna. V treh 
letih, kar sem bila v Metli-
ki, sem sicer navezala stike 
z dvema sodelavkama, prija-
teljice, ki bi ji lahko zaupa-
la, pa nisem imela nobene. 
Začela sem se smiliti sama 
sebi. Bolj ko sem se smilila, 

bolj sem jedla. Gospa Milka 
mi je svetovala, naj obiščem 
domače, ker ji že pet let ni-
sem videla. Za sedemdeset 
evrov me je bila pripravljena 
peljati z avtom.

Ko sem zagledala mamo, 
je nisem prepoznala. Zelo se 
je postarala, oče pa tudi. Sta-
la sem pri vratih, on pa je na-
lagal polena v štedilnik, v ku-
hinji. Pogledal me je in zma-
jal z glavo. 'Takšna si, kot 
dobro rejena prasica, pre-
den jo zakoljejo!' so bile nje-
gove prve besede. Niti me ni 
užalil, saj sem bila navajena 
njegovih grobosti. Mama mi 
je skuhala kavo in me vpra-
šala, ali sem poročena, ali 
imam otroke, dovolj denar-
ja za preživetje. 'Kdo jo bo pa 
hotel?' se je spet oglasil oče.

Čez dve leti sta eden za 
drugim umrla. Z bratoma 
smo prodali hišo in tri par-
cele. Dobila sem dovolj de-
narja, da sem si kupila sta-
novanje, v katerem sem še 
danes. To je bila edina dob-
ra stvar, ki so jo zame nare-
dili starši.

Spet sem se selila, tokrat v 
Mengeš. V službo pa sem se 
vozila v Ljubljano. Občasno 
sem še zmeraj imela psihič-
ne težave. Reševala sem jih 
tako, da sem spala pri priž-
ganih lučeh.

Potem sem spoznala Al-
bina. Bil je kuhar v menzi, 
kamor smo sodelavke hodi-
le na malico. Zelo nezgovo-
ren, tih, celo mrk se mi je 
zdel. Rada sem ga imela le 
takrat, kadar me je pogledal 
in se mi nasmehnil. Sicer 
ni bilo pogosto, a vendarle. 
Nekoč pa me je ustavil in re-
kel, da je slišal, da imam ve-
liko stanovanje, v katerem 
živim sama. Pa mi je pred-
lagal, da se preseli k meni, 
če bi mi bilo prav. Šla sva na 
kavo, kjer mi je zaupal svo-
jo nič kaj prijetno zgodbo. 

Živel je pri nekdanji tašči, 
žena mu je pred leti ušla z 
drugim. Tašča se je po izgu-
bi moža zelo navezala nanj, 
ob ločitvi se je raje odpove-
dala hčerki kot njemu. Tudi 
sicer ni imel kam iti, pa je 
ostal. S časom ga je začela 
tašča vedno bolj nadlegova-
ti. Če ji ni hotel odpreti vrat 
v stanovanje, mu je grozila, 
da bo poklicala 'Bosance', 
ki ga bodo pretepli. Moral 
je spati z njo, četudi si tega 
ni želel. Začel je jemati po-
mirjevala, ker sicer taščine-
ga nasilja ne bi preživel.

Naslednji dan se je prese-
lil k meni. S seboj je prine-
sel potovalko in odejo. In nič 
drugega. Namestil se je v ka-
binetu, a ga je ta preveč utes-
njeval, zato sem mu odsto-
pila spalnico. Meni je zadoš-
čal kavč v dnevni sobi. Tako 
in tako sem ponoči pogosto 
gledala televizijo, ker nisem 
mogla spati.

Ves čas, kar je pri meni, 
živiva kot prijatelja. Občas-
no se malo pocrkljava, a brez 
spolnih odnosov. Obema se 
studijo. Razlogi so različni, 
a upam, da jih vsaj vi razu-
mete. Lepo je imeti družbo, 
časi, ko sem bila čisto sama, 
niso bili dobri. Zgodi se, da 
kakšen teden ne spregovo-
riva niti besedice, potem pa 
manko nadomestiva v nekaj 
dneh. Bližina sočloveka mi 
je pomembnejša od seksa. 
Če ne bi bilo tistega posilstva 
pa mamine dediščine, kdo 
ve, morda bi danes uživala 
srečo na kakšen drug način?

Še dobro, da imam papigo 
Evico, njo imam pa res rada. 
Včasih me pogleda, kot bi 
bila pod njenim perjem skri-
ta človeška duša. Tudi z vami 
se je lepo pogovarjati, ker mi 
ne vpadate v besedo. Taki ste 
kot Evica. Gledate me in me 
poslušate.«  

(Konec)

Kot zgodba iz Biblije, 2. del

Papiga s človeško dušo

usode

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
26. 1.

–6/3 °C

Nedelja 
31. 1.

–3/3  °C

Sreda 
27. 1.

Četrtek
28. 1.

Petek
29. 1.

Sobota
30. 1.

–8/5 °C –6/3 °C –3/4 °C –3/6 °C

Ponedeljek 
1. 2.

Torek
2. 2.

Sreda
3. 2.

Četrtek
4. 2.

–4/1  °C –6/2  °C –3/4  °C –1/5  °C

Varnostni tehnik, m/ž (Kamnik) 
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe elektrotehnike ali mehatronike, natančnost, sa-
moiniciativnost, samostojnost pri delu, komunikativnost, sposobnost za delo na 
višini, znanje angleškega jezika, nekaznovanost, NPK varnostni tehnik. Zarja Elek-
tronika, d. o. o., Kovinarska cesta 4, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 23. 2. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni sodelavec v prodaji, m/ž (Lesce) 
Od vas pričakujemo: organiziranost, natančnost, samoiniciativnost, odgovornost, 
sposobnost in pripravljenost na timsko delo, odlične komunikacijske sposobnos-
ti, aktivno znanje angleškega jezika (znanje nemškega in hrvaškega je prednost), 
računalniško pismenost, vsaj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivem delovnem 
mestu. Trisa, d. o. o., Hraška cesta 5, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 19. 2. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Tržič) 
Vaše naloge bodo obsegale: izdelava kvalitetnih proizvodov po delovnem nalogu, 
izvajanje operacij po tehnološkem postopku in izvajanje avtokontrole ... Cablex-T, 
d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 22. 2. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik C- in E-kategorije v mednarodnem prometu, m/ž (Horjul, prevoz po EU) 
Naloge in odgovornosti: prevoz blaga po evropskih državah, nakladanje na tovor-
no vozilo in razkladanje z njega, vestno in odgovorno delo z vozilom in prevozno 
dokumentacijo ter skrb za upoštevanje in spremljanje CPP in zakonodaje na podro-
čju mobilnih delavcev. Gabrovšek transport, d. o. o., Mala ulica 10, 1354 Horjul. Pri-
jave zbiramo do 13. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Predstavnik storitev za kupce, m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidata pričakujemo tekoče znanje francoskega in angleškega jezika, doda-
tna prednost je še znanje nemščine. Pomembno pa je tudi aktivno poznavanje MS 
Office, proaktivnost, vsaj višja izobrazba družboslovne smeri ter izkušnje z delom 
v mednarodnem okolju (vsaj 2 leti). Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 31. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kreativni vodja nabave, m/ž (Kranj) 
Ključne odgovornosti: celoten nadzor in vodenje nabave ter prodaje, strateške od-
ločitve v dogovoru z nadrejenimi, raziskava in analiza trga. Eurocom, d. o. o., Sa-
vska Cesta 22, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 21. 2. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Voznik, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: vsaj 4. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, 12 mesecev delov-
nih izkušenj, usposobljenost za pridobitev kode 95, izpit za voznika viličarja. Elek-
tro Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 2. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar, m/ž (Šenčur) 
Naloge: popravilo tovornih nadgradenj, ravnanje šasij, varjenje aluminija, kle-
parska popravila kabin. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prija-
ve zbiramo do 28. 1. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog, m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: priprava tehnološke dokumentacije proizvodov, tehnolo-
ška obdelava naročnikovih datotek. Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 
4207 Cerklje pri Gorenjskem. Prijave zbiramo do 15. 2. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Razvijalec e-commerce aplikacij, m/ž (Šenčur) 
Uživaš v programiranju? Dobro poznaš PHP, MySQL, Javascript, REST API? Poznaš 
tudi C#, .NET, MS SQL? Poznaš različne PHP e-commerce platforme? Znaš angleško? 
Če je tvoj odgovor da, bi te zelo radi osebno spoznali. Descartes labs, d. o. o., Dela-
vska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 19. 2. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Svetovalec na prodajnem mestu, m/ž (Kranj) 
Opis dela: obnova in prodaja zavarovanj novim in obstoječim zavarovancem, re-
dno informiranje zavarovancev o novostih na trgu in na področju zdravstvenih za-
varovanj, oblikovanje in načrtovanje ter izvedba delovnih aktivnosti ... Vzajemna, 
d. v. z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 1. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Varilec-monter, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: ročne spretnosti, iznajdljivost in izvajalske sposobnosti, vsaj 2 leti de-
lovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, zanesljivost in odgovornost. Roto 
group, d. o. o., Gorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota. Prijave zbiramo 
do 20. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Administrator v oddelku podatkovnih baz, m/ž (Brnik) 
V ekipo vabimo osebo, ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju podatkovnih 
baz ali intenzivnega dela z Excelom, zelo dobro pozna Excel (osnovne in napredne 
funkcije). HS plus, d. o. o., Gmajna 10, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 31. 1. 2021. Po-
drobnosti 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

26. 1. tor. Pavla   7.31 16.58

27. 1. sre. Janez   7.30 17.00 

28. 1. čet. Peter   7.29 17.01           

29. 1. pet. Franc   7.28 17.03

30. 1. sob. Martina   7.27 17.04

31. 1. ned. Janez   7.26 17.06

1. 2. pon. Ignac   7.24 17.07

Spominski zapis Tragedija 
tretjega bataljona Prešernove 
brigade 15. decembra 1943 na 
Goreljku v Lovčevem hotelu na 
Pokljuki me je spodbudil k po-
novnemu branju knjige avtor-
ja Mileta Pavlina: V ognju in 
snegu. Prebrala sem obe izdaji, 
prvo iz leta 1963 in drugo, do-
polnjeno, iz leta 1981, obe sem 
si izposodila v knjižnici. Pis-
mo gospoda Lovrenca Vojvode 
nakazuje – izraža polemiko z 
nekaterimi zapisi v tej knjigi. 
Le-te nikakor že a priori ne 
zavračam. Nasprotno, skozi 
branje obeh izdaj knjige, vsega 
zapisanega in mogoče tudi česa 
nezapisanega sem si hotela 
ustvariti svoj vtis, svoje mnenje. 
Sedanje zimske razmere na 
Gorenjskem so bile kot nalašč 
za poglabljanje v zimske raz-
mere okrog 15. decembra 1943: 
trda zima z obilico snega.
Pohod na Pokljuko se je za 3. 
bataljon Prešernove brigade 
začel 8. decembra 1943 pri 
majhni vasici Robidnica, bli-
zu Novakov, na slemenu med 
Črnim vrhom in Blegošem in 
se zaključil 14. decembra z na-
stanitvijo v Lovčevem hotelu 
in Vrhunčevi vili (štab bata-
ljona) na Goreljku. Nekaj sto 
metrov vzhodno od Robidnice 
je bila pred kapitulacijo Italije 
stara italijansko-jugoslovan-
ska državna meja, ki je dolgih 
več kot dvajset let ločevala so-
sede in sorodnike. Gostoljubni 
in zavedni domačini v vaseh 
okoli Cerknega kar verjeti niso 
mogli, da je resnično, da so 
spet pridobili pravico govori-
ti slovensko. Po vaseh so peli, 
vriskali, se veselili, kot da ne 
bi bilo krvave vojne ... V mislih 
sem se pridružila 3. bataljonu 
na njegovi poti in si jo tudi 
ogledala na zemljevidu. Tre-
ba je bilo premagovati lakoto, 
utrujenost, mraz in zaspanost. 
Težka oprema, nahrbtniki, 
kotli, zaboji s strelivom in raz-
strelivom, puške, mitraljezi, 
vreče z živili, slaba obutev ..., 
vse to je še oteževalo njihovo 
pot. Pohodi, čeprav na zemlje-
vidu kratki, so bili za partiza-
ne dolgi in naporni. Spali so v 
izpraznjenih hlevih, skednjih, 
le redkokdo kdaj ob topli peči. 
Javorje, Davča, Blegoš, Prtovč 
pod Ratitovcem ..., gazijo mo-
ker sneg, na sedlu pod planino 
Pečana skoraj utonejo v zame-
tih, ki jih je nagrmadil mrzli 
severni veter. Pisec opisuje tudi 
razmere v samem Bohinju: 
predvojno delavsko gibanje in 
začetek narodnoosvobodilne-
ga gibanja. Bilo je veliko izdaj 
okupatorskim oblastnikom. Iz-
daja je bila usodna tudi za 3. 
bataljon. Komandant kasneje 
odstavljenega štaba bataljona 
je čez pol leta padel na Jelovici.
Zakaj sem tole napisala? Da bi 
spodbudila tudi druge bralce k 
branju knjige V ognju in snegu 
in bi se s tem poklonili spominu 
na padle borce, tudi preživele, 
a danes večinoma že pokojne. 
Kaj je imel okupator pri nas 
početi in se tako zverinsko zna-

Tragedija na 
Pokljuki

šati nad domačimi prebivalci: 
zapiranja, mukotrpna zasliše-
vanja, streljanje talcev, pošilja-
nje ljudi v koncentracijska tabo-
rišča ...? Nacistična ideologija 
je nemško gospodo (Herren-
volk) iznorela v krvoloke.
 In še moj predlog: Knjiga V 
ognju in snegu naj postane ob-
vezno čtivo srednješolcev – ma-
turantov. Tudi z vso konstruk-
tivno polemiko.

 Neva Ažman, Radovljica

Z zanimanjem sem prebral čla-
nek odgovorne urednice, v ka-
terem nas bralce Gorenjskega 
glasa obvešča o tem, kakšen bo 
časopis v letu 2021. Zadovoljen 
sem, da Gorenjski glas še ved-
no ostaja tak, kot je, da ga bom 
še naprej z veseljem prebiral. 
Uredništvu čestitam, da zaradi 
pametne uredniške politike ob 
upadanju naročnikov tiskanih 
medijev, predvsem dnevnikov, 
to ne velja za Gorenjski glas in 
da je najbolj bran regionalni 
časopis v Sloveniji.
Dnevnikov ne prebiram več. O 
dnevnih političnih dogodkih, 
o strankarskih prepirih, o sov-
ražni klimi, ki vlada v Sloveni-
ji, ter o podobnih novicah, res-
ničnih in izmišljenih, izvem, 
ko prižgem radio ali televizor 
ali pa pobrskam po računalni-
ku, zato ne potrebujem dnev-
nikov. Gorenjski glas pa mi 
prinaša novice iz moje občine, 
sosednjih občin in Gorenjske. 
Obvešča me o dogodkih, ki me 
zanimajo, ker so mi blizu. Po-
litično in ideološko je uravno-
težen časopis, uredništvo loči, 
kaj je poročilo, kaj komentar. 
Zgodbe bralcev, ki jih prinaša, 
me zanimajo, ker so mi blizu. 
Povezuje nas s Slovenci, ki ži-
vijo onstran Karavank. 
Pred nekaj leti smo na poto-
vanju po Nemčiji obiskali Ma-
inz, rojstno mesto očeta sodob-
nega tiskarstva Gutenberga 
in si ogledali tudi znameniti 
Gutenbergov muzej. Spomi-
njam se, da sem si v dvorani, 
ki prikazuje stanje tiskanih 
medijev v današnji Nemčiji, 
ogledal panoje, na katerih je 
bilo prikazano stanje tiskanih 
medijev. Prav v vseh nemških 
zveznih deželah so bili regio-
nalni časopisi po branosti na 
prvem mestu. Prizadevanju 
uredništva Gorenjskega glasa 
je to lahko spodbuda, da bodo 
še naprej tako dobro delali in 
da bodo še naprej glasilo go-
renjske pokrajine.

Avgust Mencinger,  
Radovljica                                               

Gorenjski glas  
v letu 2021

V Gorenjskem glasu je bil 15. 
januarja 2021 objavljen članek 
z naslovom »Po vaseh se bolj 
poznamo po hišnih imenih 
kot priimkih«, dodajam nekaj 
kritičnih pripomb. Ideja je si-
cer pohvale vredna, izvedba bi 
terjala strokovnejšo obdelavo, 
še posebej brez pravopisnih na-
pak, bolj sistemsko urejena.
Elipsaste glinene ploščice za 
naš okoliš niso najbolj primer-
ne, ne po obliki, ne po barvi, ne 
po lesketajoči površini in privite 
s svetlimi, pocinkanimi vijaki. 
To je odvrnilo marsikaterega 
gospodarja, da bi to imel na 
svoji hiši. V takih primerih bi 
morali biti napisi brez pravop-
isnih napak oziroma sistemsko 

Hišna imena

Pojasnilo na pismo Pavla Beš-
tra, objavljeno 12. januarja 
2021, v katerem je nekaj zlona-
mernih laži in klevet o meni, ki 
terjajo pojasnilo. 
»Političnega veljaka« Jožeta 
Resmana (in on mene) sem 
res spoznala na Občini Jese-
nice. Isti Resman je res vodil 

Odgovor

tudi DS za ustanovitev Obči-
ne Žirovnica, ki res ni prip-
ravila DIIP, ampak elaborat 
o upravičenosti ustanovitve, 
vključno s finančnim vidi-
kom. 
Isti Resman ni nikoli niti kan-
didiral za župana, ki imenuje 
direktorja uprave. Na ta polo-
žaj me je, z veliko razumljive 
zadrege, povabil prvi župan 
Dežman, s še večjo pa Poga-
čar – in to dvakrat. Župan 
Pfajfar me je podedoval. Za 
vse župane sem z veseljem de-
lala do zadnjega z vso strastjo 
z željo, da bi bili dobri, uspeš-
ni župani, ki bi se odločali 
z močjo argumentov po za-
koniti in demokratični poti. 
Tudi če bi se zanjo morala 
zahvaliti svojemu možu, ob-
čine moja služba ni stala niti 
centa. Samo moji nadležni 
trmi (ob nepogrešljivi pomoči 
sodelavcev) se samo pri dveh 
projektih občina lahko zahva-
li za nekaj sto tisočakov, ki so 
jih druge občine plačevale za 
ljubi mir in bi jih brez mene 
tudi v Žirovnici. Moja kritika 
prevlade moči (ki ob izgubi 
kompasa deluje vedno bolj 
panično) nad argumenti zato 
ni črkarska pravda, ampak 
prizadevanje za standarde in 
razvojne cilje, od katerih se za 
velike denarje oddaljujemo. 
O g. Noču mnenja ne skrivam. 
Zame je samo eden od obra-

zov vladajoče občinske politi-
ke nebrzdanega, destruktivne-
ga populizma, rokohitrstva in 
narcizma, ki ji ni nič sveto in 
je v ČZS največja grožnja za 
ohranitev kranjske čebele in 
razvoj čebelarstva. G. Bešter 
pa lahko vloži uradno pobudo 
za spremembo datuma svetov-
nega dneva čebel, če verjame, 
kar piše v Nočevi knjigi, da je 
(bil) Anton Janša največji slo-
venski čebelar samo do takrat, 
ko se je rodil on, Boštjan Noč. 

Bernarda Resman

urejeni; kaj se piše z veliko za-
četnico. Če se je pri hiši priimek 
spremenil, npr. Janez Kozjek 
– kovač – obrtnik, h. i. »pr' Ko-
vač« pišemo z veliko začetnico, 
ker je kovač tudi pogost prii-
mek. Ne zdi se mi primerno, 
da bi pisali h. i. »pr' kovač«, še 
manj 'Pr' kovač', če je zdaj pri 
hiši priimek Rozman, h. i. pa 
je ostalo staro. Ne zdi se mi pri-
merno, da se piše »pri« z veliko 
začetnico, kar je slovnično pra-
vilno – »Pri kovaču«, ker je Ko-
vač pogost priimek. Primerno 
bi bilo, da se piše narečno »pr' 
Kovač«, »pr' Hribarjo«, »pr' 
Španc«, »pr Foj« … Nikakor 
pa ne »PR KOVAČ, »PR FOJ«, 
»PR JOHANC« …, kakor je to 
po občini Žirovnica. Zmotna je 
trditev Škofičeve, če se h. i. na-
vezuje na žensko, da je morala 
ta biti zelo pomembna za skup-
nost. Primeri: »pr' Skut'nkov'h 
babah«, »pr' Kvamfarc«, »pr' 
Petrovčov Mick«, »pr' Johanc« 
… Kadar se h. i. navezuje na 
naravne okoliščine (»Pri hri-
barju«) – Podlogar, Podgošar, 
Podgradovc, se narečno pravil-
no uporablja »pr' Podlogarjo«, 
»pr' Podgradovc« … Poseben 
primer je v Mostah. Označeno 
h. i. je zdaj »Podstovam«, staro 
h. i. za gostilno je »Podstov« 
(Kam greš? Podstov! Kje si bil? 
Podstovam!). Pravilno ugota-
vlja g. Klinar, da je hišno ime v 
ponos gospodarjem; Foj, Dovar, 

Mazovc, Kodras, Petrovc …; in 
to je treba ohranjati, pravilno 
zapisano in lično prikazano.
Ker je peraški tuf značilna 
okrasna kamenina v naši oko-
liščini že stoletja, bi bilo pri-
merno podlago za tablice po 
hišah izdelati v obliki odlom-
ka te kamenine, v nepravilni 
naravni obliki in barvi, s tem-
no zelenimi napisi, v različnih 
velikostih, tri centimetre debe-
le, da bi bila na hrbtni strani 
lahko vdelana zanka za obeš-
anje. Moteči svetli vijaki niso 
primerni; bolj to kaže na kič. 
Tudi svetlikava površina ni 
primerna za starinski videz. 
Vse navedeno krepko negira 
upravičenost izbora med pri-
mere dobrih praks ohranjanja 
kulturne dediščine v EU. Bog 
ne daj, da tako 'skrpucalarijo' 
namestite na rojstno hišo dr. 
Franceta Prešerna v Vrbi.
Prav gotovo moja kritika ne 
bi bila potrebna, če bi vodite-
lja tega načrta sprejela mojo 
ponudbo za pomoč, ko sta v 
dvorani na Breznici predsta-
vila to idejo javnosti. Ža-
lostno, da so to sprejeli župa-
ni in plačali, skrb vzbujajoče, 
da tega ni zaznala šolska 
inteligenca. S tem je onečaš-
čeno kulturno polje naše lepe 
okolice.

Pavel Bešter,  
predsednik D'PR'
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Gorenjski muzej  
je ponovno z vami. 

V ŽIVO!
Vabljeni na ogled  
naših stalnih in občasnih 
razstav, vsak dan, razen 
ponedeljka,  
med 10. in 18. uro. 

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

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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom ŽIVALI V NARAVI 
PUŠČAJO SLEDI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 8. januarja 
2021, so: Janez Hočevar iz Vodic in Ela Štern z Golnika, ki prejmeta 
1. nagrado in 2. nagrado, dereze Verige K.F., Lesce; Andreja Cuder-
man iz Kranja, ki prejme 3. nagrado, knjigo. Nagrajencem čestitamo!

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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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

22Število strani: 168 / Mere : 16,3 x 22 cm

EUR

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

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

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

                        + poštnina

19
EUR

Število strani: 152  / Mere: 17 x 23 cm,  
trda vezana    
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ZAHVALA

Ob smrti drage mame 

Frančiške Razinger
rojene Bergant, po domače Čopove Francke z Blejske Dobrave 

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje. Še posebej se zahvaljujemo zdravnikom 
in osebju covidnega oddelka SB Jesenice ter negovalki Karmen za ves trud.  

Hvala tudi gospodu župniku in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Vsi njeni 

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Mondeo, karavan, disel, letnik 
2004, lepo ohranjen, ugodno, tel.: 
040/711-603 21000166

STROJI IN ORODJA
PRODAM

GENERATOR Bosch 220 V, 3 kva, 50 
hz, 3.000 vrt./min. z navodili za MHE, 
cena po dogovoru, tel.: 041/706-046  
 21000156

GRADBENI  
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO – novo okno, v 150 x š 160, 
dvojna zasteklitev, in roleto ter 2 tehtni-
ci 100 kg, tel.: 041/452-268  
 21000161

KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 21000121

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 7. kroga – 24. 
januarja 2021

1, 3, 9, 22, 30, 31, 33 
in 39

Loto PLUS:
3, 10, 12, 15, 25, 33, 34 in 4

Lotko: 7 2 8 3 9 3

Sklad 8. kroga za 
Sedmico: 700.000 EUR
Sklad 8. kroga za PLUS: 

1.750.000 EUR
Sklad 8. kroga za Lotka: 

790.000 EUR

LOTO

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 21000155

SUHA bukova in hrastova drva, možen 
prevoz, tel.: 031/343-161 21000163

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

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

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež BMW, z lupinico, 
kot nov, simbolična cena 50 EUR, tel.: 
041/706-046 21000157

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PAJEK Daros, hidravlični dvig, in kiper 
prikolico, 4 tone, tel.: 051/673-752  
 21000165

KUPIM

KOMBAJN za krompir, tel.: 041/865-
675 21000164

VRTALNI stroj, bencinski ali traktorski 
za delo v sadovnjaku ali vinogradu, tel.: 
041/841-835 21000167

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

4 telice pasme limuzin, stare 1 leto, in 
fižol češnjevec, tel.: 031/585-345  
 21000162

ČB telico, brejo 6 mesecev, in 2 telici, 
stari 8 mesecev, tel.: 040/728-264  
 21000159

ČB bikca, stara 10 dni, in teličko, staro 
20 dni, tel.: 040/728-264  
 21000160

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

KRAVO pasme RJ/JE, rojena 22. 1. 
2016, breja, datum telitve je 11. 2. 
2021, navajena paše in priveza, mir-
na, navajena ročne in strojne molže. 
Smo ekološka kmetija iz Bohinja, tel.: 
041/593-349  
 21000168

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

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

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

PRIDELKI
PRODAM

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

RAZNO
PODARIM

ELEKTRIČNI skiro in vezane letnike 
revije Sam svoj mojster, tel.: 041/706-
046 21000158

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PREDAVANJA

Od Babnega Polja do Goričic pri Cerkniškem jezeru
V petek, 29. januarja, lahko prisostvujete potopisnemu pre-
davanju ljubiteljske etnologinje, fotografinje in turistične vo-
dnice Alenke Veber, ki vas bo popeljala iz Babnega Polja do 
Goričic pri Cerkniškem jezeru. Potopisno predavanje se bo 
prepletalo z etnološkim in umetnostnozgodovinskim pog-
ledom. Za dostop do povezave dogodka prijavo oddajte po 
elektronski pošti kristina@lu-trzic.si.
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Urša Peternel

Hrušica – Do prejšnjega pet-
ka so delavci turškega izva-
jalca Cengiz Insaat izkopa-
li dobrih 307 metrov druge 
cevi avtocestnega predora 
Karavanke. Eden največjih 
projektov v državi in največji 
v jeseniški občini tako kljub 
mrazu in epidemiji korona-
virusa nemoteno poteka.

Kot so pojasnili na Dar-
su, izvajalec izkopna dela iz-
vaja v skladu z načrti, doslej 
pa se v predoru niso srečali 
s kakšnimi večjimi nepred-
videnimi težavami. Sledijo 
tudi terminskemu planu, iz-
kopna dela so se začela avgu-
sta lani, do preboja cevi z av-
strijsko stranjo pa naj bi izva-
jalec imel dobra tri leta časa. 
Na slovenski strani je pre-
dorska cev dolga dobre tri ki-
lometre in pol, na avstrijski 
strani pa 4400 metrov. Av-
strijci so do sredine prejšnje-
ga tedna napredovali že 3600 
metrov globoko v Karavanke. 

Spomnimo, izvajalca so 
na avstrijski strani v delo 
uvedli že septembra 2018, 
medtem ko se je na naši stra-
ni najprej zapletalo z razpisi, 

zatem pa je izbruhnil koro-
navirus. Tako je začetek del 
na naši strani sovpadel s pr-
vim valom epidemije, izva-
jalec Cengiz Insaat je zato 
imel težave s pridobivanjem 
delovnih dovoljenj za delav-
ce, njihovimi karantenami 
pa tudi z dovozom opreme 
in mehanizacije.

Ta čas na projektu na 
slovenski strani dela 98 

delavcev, od tega je 83 tur-
ških. Ti bivajo v kontejner-
skem naselju na Hrušici, 
kot so potrdili na Darsu, pa 
so pred kratkim med njimi 
zaznali nekaj okužb s koro-
navirusom. 

»Izvajalec je okužene de-
lavce izoliral v samostoj-
nem objektu znotraj naselja 
za čas karantene. Po infor-
macijah spremlja njihovo 

stanje. Vse preostale name-
rava večkrat na teden prever-
jati s testiranjem,« so pove-
dali na Darsu in poudarili, 
da trenutne razmere nare-
kujejo čim večjo izoliranost 
delavcev, ki imajo le najnuj-
nejše stike izven naselja ozi-
roma delovišča.

Gradnja vzhodne cevi pre-
dora bo predvidoma konča-
na v letu 2025. 

Koronavirus tudi med 
delavci turškega izvajalca
Gradnja druge cevi predora Karavanke nemoteno poteka, doslej se je turški izvajalec Cengiz Insaat 
prebil že več kot tristo metrov globoko. So pa pred dnevi med turškimi delavci zaznali nekaj okužb s 
koronavirusom, izolirali so jih v samostojnem objektu znotraj naselja na Hrušici.

Gradnja vzhodne cevi predora Karavanke: sledijo 
terminskemu planu. / Foto: Gorazd Kavčič

Do prejšnjega petka so izkopali dobrih tristo sedem metrov globoko v Karavanke.

Naselje za turške delavce je postavljeno ob avtocestnem 
izvozu na Hrušici.

Danes bo večinoma sončno, jutro bo mrzlo. Jutri in v četrtek 
bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature 
bodo še naprej zimske.

Rudno polje – Zaradi priprav nanj in izvedbe svetovnega prven-
stva v biatlonu, ki bo na Pokljuki potekalo od 9. do 21. febru-
arja, uporaba tekaških prog, stadiona in strelišča na Rudnem 
polju ter tekaške proge proti planini Konjščica od ponedeljka, 
25. januarja, do ponedeljka, 22. februarja, ne bo možna, saj bo 
prizorišče v celoti zaprto. »Za namen rekreacije in treningov 
klubov bosta do 5. februarja na voljo stara trikilometrska proga 
za vojašnico in proga proti planini Javornik, po 5. februarju pa 
bo zaradi prireditve zaprto celotno območje tekaških prog na 
Rudnem polju, proti planini Konjščica in planini Javornik. V 
omenjenih terminih bo za del ceste med Mrzlim studencem in 
Rudnim poljem veljal tudi poseben prometni režim. Podrob-
nosti prometne ureditve bodo na voljo na uradni spletni strani 
prvenstva,« pojasnjujejo v OO Pokljuka. Obiskovalce prosijo 
za spoštovanje zapore in se zahvaljujejo za razumevanje.

Zapora tekaških prog na Rudnem polju 

Tržič – Dr. Metka Knific Zaletelj s prvim februarjem ne bo 
več direktorica Občinske uprave Občine Tržič, tega dne bo 
nastopila delovno mesto načelnice Upravne enote Kranj. Tr-
žiški župan Borut Sajovic je ob tem dejal, da ji je hvaležen za 
vse, kar so dobrega skupaj naredili v zadnjih letih, in ji zaželel 
uspešno delo tudi naprej. Naloge vršilca dolžnosti direktorja 
Občinske uprave Občine Tržič bo s prvim februarjem do javne-
ga razpisa prevzel Klemen Srna, vodja Urada za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti.

Odhaja z mesta direktorice občinske uprave

Brdo pri Kranju – Gradbeno podjetje Makro 5 gradnje je ta 
teden začelo izvajati obnovitvena dela v Hotelu Brdo. Inve-
sticija se odvija skladno z načrtom, so ob tem zagotovili v 
Javnem gospodarskem zavodu Brdo. Obnova hotela, vredna 
11,5 milijona evrov (z DDV-jem), mora biti končana do 10. 
junija, torej še pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu 
Evropske unije v drugi polovici leta. Z obnovo bodo število 
sob z obstoječih 78 povečali na 119, obnovili bodo tudi streho 
in fasado hotela. 

Začetek obnove Hotela Brdo

Nemilje – Nad cesto v Nemiljah na višini od petih do šestih 
metrov z drevesa že nekaj dni visi obcestni količek, s kakršnimi 
komunalna podjetja pozimi označijo rob cestišča v pomoč pri 
pluženju. Količek je zataknjen za odlomljeno vejo, ki že več 
mesecev visi nad drevesom, nas je opozoril bralec, ki nam 
je tudi posredoval fotografijo. »V nasprotju s trditvami, da 
se zimske službe niso dobro pripravile za zimo, objavljamo 
fotografijo iz Nemilj v občini Kranj, kjer je Komunala Kranj z 
označevalnim obcestnim kolom označila ne samo cestišča, 
pač pa tudi višino snega nad cesto, do katere bodo plužili,« je 
hudomušno pripisal. Seveda ne verjamemo, da so komunalni 
delavci res obesili obcestni količek na drevo, jim pa priporo-
čamo, da ga čim prej odstranijo, saj predstavlja precejšnjo 
nevarnost za vse udeležence v prometu. 

Obcestni količek na drevesu

GLASOV JEŽ


