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V ponedeljek v šolo vsi osnovnošolci
Vlada je sprostila nekatere ukrepe, v osnovne šole se vračajo vsi učenci,
v srednje šole pa dijaki zaključnih letnikov. S ponedeljkom bo ukinjena
prepoved prehoda občinskih meja, dovoljeno bo zbiranje do deset oseb.
Urša Peternel
Kranj – Slovenija je vstopila v
oranžno fazo epidemije, vlada je zato na včerajšnji seji
potrdila obljubljeno sproščanje ukrepov. V ponedeljek se
tako v šole vračajo preostali
razredi osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov po
programu C. Gre za učence
in dijake na zahodu države,
kajti za vzhodni del se v ponedeljek začenjajo zimske
počitnice. Prav tako bodo na
fakultetah dovoljeni izpiti in
seminarji za do deset ljudi.
S ponedeljkom bo ukinjena
prepoved prehoda občinskih

meja in regij, dovoljeno bo
zbiranje do deset oseb.
V ponedeljek se odpirajo tudi preostale trgovine in
servisne dejavnosti ne glede
na prodajno površino. Potrošniki za koriščenje storitev ne potrebujejo več negativnega testa. Na smučiščih
bo od ponedeljka naprej zadoščal negativni test, ki ni
starejši od sedmih dni.
Epidemiološke razmere
so se v zadnjih dneh izboljšale, včeraj je tako sedemdnevno povprečje potrjenih
primerov znašalo 837, bolnišnično oskrbo pa je potrebovalo 828 bolnikov s

covidom-19. Pogoj za prehod v oranžno fazo je bil,
da se obe številki zmanjšata pod tisoč, kar smo dosegli
že v torek.
Samo včeraj so sicer ob
opravljenih 26.270 testih
potrdili 1385 novih okužb.
Še vedno pa v veljavi ostaja prepoved gibanja po 21.
uri, sprostitev je predvidena v rumeni fazi, torej ko
bo povprečno število novih
okužb padlo pod 600, število bolnikov v bolnišnicah pa
pod 500. Po projekciji Instituta Jožef Stefan bi pogoje
za rumeno fazo lahko dosegli 8. marca.

V ponedeljek se v osnovno šolo vračajo učenci preostalih razredov. / Foto: Gorazd Kavčič

Gasilci pred požarom rešili vrtec
Včeraj ponoči sta v Čirčah zgorela trgovina in gostinski lokal, medtem ko je gasilcem pred najhujšim
uspelo obvarovati bližnji vrtec in prostore krajevne skupnosti.
Simon Šubic
Kranj – »Bilo je noro, gorelo je kot ogromna bakla. Živim nekaj sto metrov stran,
pa se je še vseeno slišalo
prasketanje in pokanje,« je
včeraj dopoldne pripovedoval eden od številnih Čirčanov, ki jih je sredi noči zbudil požar na osrednjem poslovnem objektu v vasi, v katerem so bili povsem uničeni prostori trgovine FutuNatura in gostinskega lokala Rolly Ball bar, medtem ko
so Vrtec Čirče, ki deluje pri
Kranjskih vrtcih, in prostore Krajevne skupnosti Čirče
gasilci obvarovali. Vzrok požara še ni znan.
410. stran

Kamniško progo
bodo posodobili
V pripravi so strokovne podlage in pobude za
elektrificirano in dvotirno železniško progo
Ljubljana Šiška–Kamnik Graben.
Jasna Paladin
Domžale, Kamnik – Na ministrstvu si državni prostorski načrt želijo sprejeti do konca leta 2024, a občini Domžale in Kamnik
imata kar nekaj pripomb.
Državni prostorski načrt za

Priloga:

nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška–
Kamnik Graben, ki je znana tudi kot kamniška proga, med drugim predvideva
nadgradnjo obstoječega tira
in gradnjo drugega tira na
več odsekih.
47. stran

jeseniške novice

Aktualne novice o koronavirusu na
V požaru so bili povsem uničeni prostori trgovine FutuNatura in gostinskega lokala Rolly
Ball bar. / Foto: Gorazd Kavčič
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Potniški terminal
v zaključni fazi

Zatrnik: žogica spet
pri občinskem svetu

Razvijajo motor
za e-skiro

O lokaciji bolnišnice
stroka, ne ulica

Novi potniški terminal na brniškem letališču po dobrem letu in
pol gradnje že dobiva končno podobo. Zunanjost stavbe je bolj ali
manj gotova, pri koncu so gradbena dela, pred časom so začeli
montažo notranje opreme.

V Rekreacijsko turističnem centru
(RTC) Zatrnik od gorjanskih občinskih svetnikov pričakujejo, da
bodo čim prej odločali o koncesiji
za žičniške naprave na Zatrniku,
saj jim odlašanje že povzroča poslovno škodo.

V konzorciju devetih podjetij iz šestih držav, ki razvija inovativni e-skiro, sodeluje tudi železnikarski
Domel z razvojem elektromotorja.
Za projekt, ki je vreden skoraj dva
milijona evrov, zagotavlja denar
Evropska unija.

Mark Toplak je vodenje Splošne
bolnišnice Jesenice prevzel oktobra lani. Prav kmalu se je znašel
tudi v viharju prepirov o tem, kje
naj bi gradili novo regijsko bolnišnico. Kot poudarja, naj o lokaciji
odloči stroka, ne ulica ...

Danes bo zjutraj pretežno
jasno, čez dan se bo prehodno pooblačilo. Jutri
in v nedeljo bo pretežno
jasno. Jutra bodo mrzla.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE
Svetovno prvenstvo v biatlonu s Pokljuke
na RTV SLO

Foto: Sandi Fišer

V ponedeljek se je na Pokljuki začel eden največjih zimskošportnih dogodkov letošnjega leta, svetovno prvenstvo v biatlonu. Po nekaterih ocenah si ga bo ogledalo kar 170 milijonov
gledalcev po vsem svetu. Televizija Slovenija je proizvajalec
mednarodnega televizijskega signala na tem prvenstvu in bo
s pomočjo kar 44 kamer lepote pokljuške planote in Slovenije
ponesla po celem svetu. Za medalje na Rudnem polju se bo
borilo kar 337 tekmovalcev iz 38 držav. Zmagovalne zgodbe
vam bosta v vaše domove prinesla reporter Marjan Fortin in
strokovni komentator Tomas Globočnik.

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa
platnen nahrbtnik. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno
odgovorili na vprašanje: Kateri dve športni disciplini združuje
biatlon? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 24.
februarja 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka
V nagradni igri, ki je bila objavljena 29. januarja, prejme
knjigo pisatelja Avgusta Demšarja Tadeja Ogrin iz Bohinjske
Bistrice. Nagrajenki čestitamo!

Darilo
www.gorenjskiglas.si

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MOJCA KOROŠEC iz Zgornjih Gorij.

KUL znova vložil
konstruktivno nezaupnico
Simon Šubic
Ljubljana – Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in
DeSUS, združene v koalicijo KUL, so v sredo v parlamentarni postopek ponovno
vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Predsednik DeSUS-a
je v izjavi za medije dejal, da
aktualna vlada države ne pelje v smeri temeljnih ustavnih načel, kot so načelo delitve oblasti, svoboda medijev,
spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava, temveč v smeri njihovega rahljanja in v vzpostavitev t. i. druge republike, kar je po njegovem mnenju tudi glavni cilj

stranke SDS. To pomeni, da
bi šli po poti avtoritarne demokracije, je dejal Erjavec.
Predlagatelji
nezaupnice
vladi še očitajo, da v boju proti epidemiji covida-19 nima
učinkovitih rešitev.
Pod predlog konstruktivne nezaupnice je vseh pet
poslanskih skupin prispevalo po dva poslanska podpisa, skupaj torej deset. Za uspeh nezaupnice morajo predlagatelji v državnem zboru
zbrati vsaj 46 glasov, a sami
imajo zagotovljenih le 42
glasov. Glede na poslovniške roke bi o predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše poslanci lahko razpravljali in
odločali že danes, najpozneje pa v sredo.

Gorenjski glas
petek, 12. februarja 2021
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Na vrsti za cepljenje starejši
od osemdeset let
Včeraj in danes tudi po gorenjskih zdravstvenih domovih poteka cepljenje proti covidu-19, na vrsti so še
vedno občani, starejši od osemdeset let. Marca bodo sledili starejši od petinsedemdeset let.
Urša Peternel
Kranj – Na Gorenjskem včeraj in danes nadaljujejo cepljenje proti covidu-19, in sicer starejših od osemdeset
let. Kot je povedal direktor
Osnovnega zdravstva Gorenjske Jože Veternik, so v
pošiljki, ki so jo prejeli v sredo, vsa tri cepiva, in sicer Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Cepivo Pfizer (skupaj okrog 1200 odmerkov) so prejele vse cepilne enote oziroma zdravstveni domovi na
Bledu, v Bohinju, Radovljici,
Tržiču, na Jesenicah, v Kranju in Škofji Loki. V Zdravstvenem domu Kranj so
dodatno prejeli še tristo odmerkov cepiva Moderna. Z
omenjenima vrstama cepiv
bodo cepili starejše od osemdeset let, ki so se prijavili na
cepljenje.
Gorenjska je prejela tudi
štiristo odmerkov novega
cepiva AstraZenece, od tega
so jih tristo dobili v Kranju
in sto v Škofji Loki. V skladu s priporočili z njim cepijo zdravstvene delavce, varovance in zaposlene v socialnovarstvenih zavodih in
drugih ustanovah. Cepivo se
namreč po odločitvi strokovnjakov v Sloveniji priporoča za osebe, mlajše od 65 let.
Ker je cepivo bolj stabilno
in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja, bodo z njim cepili tudi nepokretne oziroma slabo pokretne osebe na
domu.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija
Magajne je pojasnila, da še
kar nekaj prebivalcev, starejših od osemdeset let, čaka na
cepljenje, saj število odmerkov doslej ni zadostovalo
za vse, ki bi se želeli cepiti.
Tako se nadaljuje cepljenje v
tej starostni skupini.

Cepljenje v Kranju ob
četrtkih
V Kranju so včeraj nadaljevali cepljenje proti covidu-19 starejših od osemdeset let in v avli mestne občine cepili okoli štiristo ljudi.

V Kranju so včeraj cepili okrog štiristo starejših od osemdeset let, med njimi je bil tudi
gospod Franc, ki je povedal, da ni okleval in se je takoj prijavil na cepljenje. / Foto: Gorazd Kavčič
Ker podatki o številu odmerkov cepiva po področjih prihajajo pozno, je tudi obveščanje občanov pozno. V
Zdravstvenem domu Kranj
zato priporočajo, da so vsi
starejši, ki so izrazili interes
za cepljenje, pripravljeni na
možnost cepljenja v enem
od prihodnjih četrtkov.
Trenutno je na cepljenje
po spletnem obrazcu prijavljenih več kot 11 tisoč občanov. Od teh prijavljenih je
bilo skupaj 1900 ljudi starejših od osemdeset let, po
včerajšnjem cepljenju jih na
prvi odmerek čaka še 950.
Na cepljenje se je mogoče
prijaviti s spletnim obrazcem, na ta način se postavite
v vrsto, pri kateri prednostna
merila določata ministrstvo
za zdravje in NIJZ.
Hitro testiranje ob četrtkih zaradi cepljenja v Kranju poteka v stari lekarni v
Cerkljah, medtem ko ostale
dni poteka med 9. in 12. uro
v avli Mestne občine Kranj.

Testiranje šolnikov in
trgovcev
V skladu s sklepom vlade
se morajo tedensko poleg
šolnikov odslej testirati tudi
zaposleni v trgovinah in storitvenih dejavnostih. V Škofji Loki so že na praznični
ponedeljek organizirali posebno testiranje za trgovce

Na Institutu Jožef Stefan zaradi cepljenja rizične
populacije pričakujejo zmanjšano obremenitev
bolnišničnih kapacitet in tudi manjše število smrti.
Dnevno število pozitivnih oseb, starejših od 65 let, že
upada, in sicer tako v domovih starejših občanov kot
tudi zunaj njih. Samo v ponedeljek denimo v domovih
za starejše niso zabeležili nobene nove okužbe.

in zaposlene v drugih storitvenih dejavnostih, to je potekalo na lokaciji TIC-a oziroma starega Petrola. V torek je
povsod po Gorenjskem potekalo presejalno testiranje
zaposlenih v šolah in vrtcih.
Še vedno poteka tudi splošno množično testiranje po
vseh zdravstvenih domovih,

po novem enkrat tedensko
testirati. Vsak dan se na delo
v Avstrijo vozi od 25.000 do
30.000 delavcev iz Slovenije, veliko tudi z območja
Zgornje Gorenjske. Kot je
dejal direktor Zdravstvenega doma Jesenice Saša Letonja, pri njih testirajo tudi
dnevne migrante, ki delajo

Na NIJZ ocenjujejo, da bodo do konca meseca cepili
vse starejše od osemdeset let, ki so se prijavili na
cepljenje. Naslednja prednostna skupina bodo starejši
od 75 let, ki jih bodo predvidoma začeli cepiti marca.
Kdaj naj bi začeli cepiti splošno populacijo, še ni
znano, saj bo to odvisno od zanimanja prednostnih
skupin in od števila odmerkov cepiva, ki jih bomo v
državi prejeli.
termini so objavljeni na njihovih spletnih straneh. Po
oceni na Gorenjskem vsak
teden opravijo med 3500 in
4000 testov, po besedah Jožeta Veternika pa jih večino
še zmorejo opraviti z lastnimi kadri. »Nekaj v okviru rednega dela, nekaj v okviru
nadurnega dela, imamo tudi
vključene študente. Zunanji
izvajalci testirajo v Bohinjski Bistrici ob koncu tedna.
Zagotovo pa je med zaposlenimi prisotna utrujenost in
preobremenjenost,« je dejal
Veternik.
Ob tem pa je vlada v sredo sklenila, da bodo tudi zaposleni v trgovini in storitvah po novem imeli prednostno obravnavo na testiranjih, tako kot doslej šolniki
in zdravstveno osebje.

Dnevni migranti v
Avstrijo le s testom
Dnevni migranti, ki hodijo
na delo v Avstrijo, se morajo

v Avstriji, povečan obisk so
imeli ob koncu tedna, testiranje zanje pa je plačljivo. V
jeseniškem zdravstvenem
domu sicer množično testiranje opravljajo vse dni v
tednu v prostorih zdravstvenega doma, ob tem pa še z
mobilnimi ekipami. Testiranje učiteljev in zaposlenih v trgovini so opravili s
skrajnimi napori in ob sodelovanju zaposlenih izven
rednega delovnega časa;
samo v torek so odvzeli kar
sedemsto brisov. Hitrih antigenskih testov imajo za
zdaj še dovolj.

Stanje na Gorenjskem
In kakšno je trenutno stanje okužb na Gorenjskem?
V sredo so po podatkih Covid-19 Sledilnika v Kranju
potrdili 33 novih okužb, v
Šenčurju in Radovljici po
štirinajst, v Tržiču dvanajst,
v Škofji Loki osem, na Jesenicah pet ...
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Terminal v zaključni fazi
Potniški terminal na brniškem letališču bo dokončan po pričakovanjih, torej letos poleti. Lete v Moskvo
pa danes začenja ruski Aeroflot.

Investicija v potniški terminal znaša dobrih 21 milijonov evrov. / Foto: Fraport Slovenija
štiri milijone pa predvidevajo za opremo. Na deset tisoč
kvadratnih metrih površine predvidevajo 22 prijavnih
okenc, pet linij za varnostne
preglede tri trakove za prevzem prtljage in novo sortirnico. Tisoč petsto kvadratnih
metrov pa bo namenjenih
komercialnim površinam.
Letališče, ki je v prejšnjih
letih beležilo rekorde v številu prepeljanih potnikov,

v času epidemije še vedno
dosega le manjši del nekdanjega prometa. V zadnjem
času so lete opravljali le
Air Serbia trikrat tedensko
v Beograd, Lufthansa štirikrat tedensko v Frankfurt in
Turkish Airlines dvakrat tedensko v Istanbul. Tem se
bo danes pridružil še ruski Aeroflot, ki bo enkrat
tedensko letel v Moskvo.
V Fraportu sicer v času

Dvesto milijonov v razvoj
Novartis v Sloveniji je lani v krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti
vložil 204 milijone evrov, od tega petdeset milijonov na lokaciji v Mengšu.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Kljub zahtevnim
razmeram zaradi pandemije covida-19 so v Novartisu
Slovenija, v okviru katerega posluje tudi družba Lek,
v minulem letu izpolnili
zastavljene cilje. Kot so sporočili, so lani redno zaposlili
649 sodelavcev, od tega 95 v

Izgubljena tožba

K

Aleš Senožetnik
Zgornji Brnik – Na brniškem
letališču od poletja 2019 poteka gradnja novega potniškega terminala, ki po dobrem letu in pol že dobiva
končno podobo. Zunanjost
stavbe je že bolj ali manj gotova, pri koncu so tudi gradbena dela, delavci pa so že
pred časom začeli montažo notranje opreme. »Nekaj
opreme, kot je denimo sistem za oskrbo in pregled prtljage, je v terminalu že nameščene, montaža varnostnih sistemov, razsvetljave,
pohištva, računalniške opreme, avdio sistema itd. pa sledi v kratkem. Začela se bo
tudi gradnja dostopnih cest.
Meseci do odprtja bodo namenjeni testiranju opreme
in potniških tokov ter usposabljanju zaposlenih,« so
zapisali v Fraportu Slovenija, kjer pričakujejo, da se bo
potniški terminal odprl skladno s pričakovanji, torej letos poleti, ob začetku predsedovanja Slovenije Svetu EU.
Potniški terminal predstavlja največjo investicijo
upravljavca brniškega letališča. Gradnja bo stala dobrih
17 milijonov evrov, dodatne

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

enoti v Mengšu. Skupaj ima
to farmacevtsko podjetje pri
nas že 4890 zaposlenih.
Mednarodna
ustanova Top Employers Institute je Novartisu v Sloveniji kot prvemu farmacevtskemu podjetju pri nas podelila
mednarodni certifikat Top
Employer za najboljšega zaposlovalca. Kot so pojasnili v

družbi, se certifikat podeljuje na podlagi izsledkov raziskave, ki zajema šest kadrovskih področij, sestavljenih iz dvajsetih tem, med katerimi so denimo tudi strategija upravljanja človeških virov, delovno okolje, pridobivanje talentov, učenje, dobro počutje ter raznolikost in
vključenost.

zimskega voznega reda pričakujejo še Air France, ki bo
prihodnji mesec vzpostavil linijo s Parizom, konec
marca pa EasyJet, ki bo letališče povezal z londonskim
Gatwickom.
Kako hitro se bodo v prihodnjih mesecih vračali prevozniki, pa bo v precejšnji
meri odvisno od uspešnosti spopadanja z epidemijo v
Evropi in svetu.

V krepitev razvojnih in proizvodnih zmogljivosti so lani
vložili 204 milijone evrov, s čimer nameravajo podpirati razširitev podjetja iz generičnega
v bolj inovativno farmacevtsko družbo. Lani so denimo že
proizvedli 27 inovativnih zdravil, skupno pa je Novartis v razvoj pri nas v 17 letih investiral
že 2,7 milijarde evrov.
Na lokaciji v Mengšu so
okrepili razvoj inovativnih
bioloških in podobnih bioloških zdravil ter učvrstili vlogo centra za razvoj tovrstnih
zdravil. V naložbe v enoti v
Mengšu so lani vložili petdeset milijonov evrov.

Po potrebi bodo pritisk stopnjevali

Posodobili mobilno aplikacijo iKranj

Kranj – V iniciativi Zahtevamo šolo so na splošno zadovoljni
z odzivom na torkov poziv k bojkotu pouka na daljavo, čeprav
nimajo podatka, koliko dijakov se ga je dejansko udeležilo. Z
bojkotom so sicer izrazili svoje nestrinjanje z vladnim načrtom
vračanja v šole. »Vlada se že več kot tri mesece igra z našo
prihodnostjo in nam ne omogoča kakovostnega izobraževanja, ki nam ga zagotavlja ustava.« V iniciativi zahtevajo vrnitev
dijakov vseh letnikov v šole do 1. marca po modelu C, pa tudi
prilagoditev mature tako za letošnjo kot prihodnje generacije,
ki jih je prizadela epidemija. Obenem si želijo, da se do vrnitve
v šolo preneha ocenjevanje na daljavo. Od ministrice Simone
Kustec pričakujejo, da bodo na ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport še enkrat pretehtali svoje odločitve in našli
rešitev, »da lahko šola spet postane vir učenja in znanja, ne pa
samo stranska aktivnost, ki jo lahko prekine že slaba internetna povezava«. Napovedali so še, da bodo v prihodnje pritisk
stopnjevali, če ne bo posluha za njihove zahteve.

Kranj – Mobilna aplikacija iKranj je na voljo v novi, posodobljeni verziji, so sporočili iz Mestne občine Kranj. Ker stara verzija
ne bo več sledila posodobitvam, je smiselno, da jo uporabniki
izbrišejo in naložijo najnovejšo različico, svetujejo. Brezplačno
mobilno aplikacijo iKranj so namreč pred kratkim posodobili
na najnovejšo verzijo sistema Ionic, zaradi narave nalaganja
aplikacije na Google Play in Apple store pa je bilo treba staro
verzijo deaktivirati in v sistem naložiti novo. Uporabniki lahko
sicer staro aplikacijo še vedno uporabljajo, vendar ta ne bo več
sledila posodobitvam. S prenosom aplikacije lahko uporabniki
sledijo novicam z različnih področij (šport, kultura, energetika,
turizem, gospodarstvo …) z območja Mestne občine Kranj in
širše. Aplikacija poleg tega omogoča vpogled, kje so radarji,
kje so zapore cest, kje brezplačne wi-fi točke, kakšno je vreme
v Kranju. Mogoče je preveriti tudi lokacije in razpoložljivost
e-avtomobilov za najem oziroma koles v sistemu KRsKOLESOM ali oddati pobudo na platformo KrPovej.

onec minulega leta je
višje sodišče v Ljubljani
odločilo, da mora Občina Komenda družbi Palmarium zaradi razlastitve
infrastrukture in zemljišča na
območju Sončne aleje v naselju Gmajnica plačati visoko
odškodnino v vrednosti skoraj
1,2 milijona evrov. Strani sta
se nato dogovorili za poravnavo v višini skoraj osemsto tisoč
evrov.
Zdi se, da je sklep presenetil
vse po vrsti, od župana Stanislava Poglajna in občinske
uprave do svetnikov. Slednji so
se v javnem pismu v občinskem
glasilu ogradili od dogodkov in,
kot so zapisali, ne prevzemajo
ne odškodninske niti moralne
odgovornosti za oškodovanje
proračuna, saj z zadevo niso
bili seznanjeni, vse dokler jih
občinska uprava na kolegiju
župana ni obvestila o razsodbi
in plačilu visoke odškodnine.
Zaradi tega je odstopil tudi podžupan Igor Štebe.
Komendski župan sicer na
drugi strani zatrjuje, da so bili
svetniki s tožbo, ki se je vlekla
več let, seznanjeni, niso pa jih
obveščali o vseh podrobnostih,
kar da tudi sicer ni v navadi. Ali svetniki, vsaj tisti, ki v
občinskem svetu sedijo že več
mandatov, res niso vedeli ničesar o tožbi ali pa gre že za
predvolilni boj, kot je njihovo
ravnanje označil Poglajen?
Če ne drug, si bodo na vprašanje odgovorili občani sami,
odgovor pa sporočili na prihodnjih volitvah.

A v tem trenutku je pomembnejše to, da je odločitev
dokončna in je morala občina
plačati osemsto tisoč evrov
odškodnine, kar predstavlja
desetino prihodkov sprejetega
proračuna za letošnje leto; in
več kot imajo v načrtu razvojnih programov predvidenih
sredstev denimo za investicije v
cestno infrastrukturo ali kot je
vreden celoten projekt izgradnje
krvavškega vodovoda na območju občine Komenda; ali približno tretjino zneska, ki ga predvidevajo za izgradnjo telovadnice
pri šoli v Mostah, ki prav tako
predstavlja pomembno investicijo v prihodnjih letih.
Občina Komenda se sicer
uvršča med najbolj razvite v
Sloveniji. Mirno podeželsko
okolje, bližina Ljubljane in
drugih večjih mestnih središč
ter tamkajšnja poslovna cona
v občino privabljajo nove prebivalce, predvsem mlade družine. Marsikatera je nov dom
našla prav na Sončni aleji. A
na drugi strani je Komenda
prav zaradi spornih odločitev
nekdanjega vodstva v zvezi s
komendsko poslovno cono tudi
ena najbolj zadolženih glede
na število prebivalcev. Dolg
jim je sicer v zadnjih letih uspelo že zmanjšati, poslovni
coni pa je s prodajo zemljišč
uspelo poravnati že precejšen
del kreditov, zato so bili v Komendi lahko optimistični.
Koliko bo izgubljena tožba
oklestila razvojne potenciale
občine, pa bo jasno v prihodnjih tednih in mesecih.
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Smučišču pomoč po
pravilu »de minimis«
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Občinski svet
v Škofji Loki je potrdil dodelitev pomoči po pravilu »de
minimis« za žičniško dejavnost za leto 2021 in 2022.
Pomoč za razvoj žičniške
dejavnosti se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev in
je mišljena kot državna pomoč. Smučišču Stari vrh bo
občina Škofja Loka letos dodelila nepovratna sredstva v
višini 30.000 evrov, v enaki višini tudi v letu 2022. Po
zakonu dodeljena pomoč
ne sme presegati 200.000
evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Svetniki so podprli predlog občine, ki ga bo ta dala

Na kmetiji odprli
predelovalnico mesa

Objavili anketo o
prometnih navadah

v odobritev ministrstvu za
finance. Ob razpravi o Starem vrhu pa so pogrešali navzočnost direktorja, ki
jim sicer vsako leto poroča o
poslovanju smučišča. Pridružil se jim bo na naslednji
seji, ko bodo svetniki lahko
izvedeli, kako bo smučišče
preživelo v letošnjih razmerah, ko je moralo biti zaradi
epidemije zaprto, medtem
ko so bile snežne razmere boljše kot več sezon zapored. Kot smo slišali, bodo
smučarski centri v državi s
protikoronsko zakonodajo letos deležni državne pomoči, skupaj s pomočjo »de
minimis« pa pričakujejo,
da bo Staremu vrhu zadoščalo za obstoj.

Kranjska Gora – Občina
Kranjska Gora je na svoji
spletni strani objavila povezavo na anketo, s katero želi
pridobiti informacije o potovalnih navadah, pričakovanih prometnih ureditvah ter
odnosu občanov do skupnih
javnih površin. S pomočjo
vprašalnika zbrane podatke
bodo analizirali in jih uporabili za načrtovanje nadaljnjega prometnega razvoja Kranjske Gore oziroma pripravo
občinske prometne strategije. V anketi lahko sodelujejo
vsi občani občine Kranjska
Gora, ki so starejši od 12 let.
Da bi občane spodbudili k
izpolnjevanju ankete, bodo
vsi, ki bodo do 22. februarja oddali veljavno izpolnjen
anketni vprašalnik, lahko sodelovali v nagradnem v žrebanju za praktične nagrade.

Po dolgoletni želji in trdem delu je Mirku Robiču in njegovi družini na
ekološki kmetiji, po domače pr' Vàho, v Srednjem Vrhu uspelo odpreti prvo
predelovalnico mesa kot dopolnilno dejavnost v občini Kranjska Gora.
Suzana P. Kovačič

Zlata osvetlitev

25 LET

Dom Petra Uzarja Tržič razpisuje prosto delovno mesto
DIREKTORJA. Več informacij dobite na spletni strani
www.dputrzic.si/zaposlitev

Radovljica – Stavba Občine
Radovljica bo v ponedeljek,
15. februarja, osvetljena v
zlati barvi. Občina se na ta
način ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku
pridružuje akciji za ozaveščanje in v podporo otrokom in
mladostnikom, ki so zboleli
za to boleznijo.

RebiSmart® 2.0 Pametni injektor
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Z OPOMNIKOM ZA
INJICIRANJE IN EVIDENCO
INJICIRANJA
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MOŽNOST NASTAVITVE
ZA OPTIMIZACIJO INJICIRANJA:
• Hitrost prodiranja igle
• Hitrost injiciranja
• Globina injiciranja
• Čas injiciranja
• Mesta injiciranja

JE INJICIRANJE OCENILO
KOT PREPROSTO
ALI ZELO PREPROSTO1

Glasujte za strokovnost, spoštljivost,
empatičnost, primerno komunikacijo
in srčnost zdravnikov.
1 Devonshire et al BMC Neurology 2010, 10-28

ŠAN POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA: Rebif 22 mikrogramov, Rebif 44 mikrogramov raz- jetrno odpovedjo. Med zdravljenjem z zdravili, ki vsebujejo interferon beta, so poročali o primerih nefrotskega sindroma pri
za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi, Rebif 44 mikrogramov/0,5ml raztopina za injiciranje različnih predhodnih nefropatijah, vključno s fokalno segmentno glomerulosklerozo, glomerulonefritisom z minimalnimi
ku Sestava: Ena napolnjena injekcijska brizga zdravila Rebif 22 mikrogramov (0,5 ml) vsebuje 22 mikrogramov spremembami, membranoproliferativnim glomerulonefritisom in membransko glomerulopatijo. O dogodkih so poročali v
onov i.e.) interferona beta 1a, ena napolnjena injekcijska brizga zdravila Rebif 44 mikrogramov (0,5 ml) vsebuje različnih obdobjih zdravljenja in se lahko pojavijo po več letih zdravljenja z interferonom beta. Predvsem pri bolnikih z večjim
ogramov (12 milijonov i.e.) interferona beta 1a, en napolnjen vložek zdravila Rebif 44 mikrogramov vsebuje 132 tveganjem za ledvično bolezen, se priporoča periodično spremljanje glede zgodnjih znakov ali simptomov, kot so npr. edem,
amov (36 milijonov i.e.) interferona beta-1a v 1,5ml raztopine, kar usterza 88 mikrogramom/ml. Terapevtske proteinurija in okvarjeno delovanje ledvic. V primeru nefrotskega sindroma je potrebno takojšnje zdravljenje, razmisliti pa je
cije: Zdravljenje bolnikov z enim dogodkom demielinizacije z aktivnim vnetnim procesom, če so bile alternativne treba tudi o prenehanju zdravljenja z zdravilom Rebif. Z uporabo interferonov so povezani nenormalni laboratorijski testi,
e izključene in če je bilo ugotovljeno, da so izpostavljeni visokemu tveganju za razvoj klinično dokončne multiple priporoča se spremljanje testov jetrne funkcije in spremljanje celotne in diferencialne krvne slike ter števila trombocitov v
in bolnikov z multiplo sklerozo z zagoni (dvema ali več akutnimi zagoni v obdobju zadnjih dveh let). Odmerjanje rednih časovnih razmakih po začetku zdravljenja z zdravilom Rebif in nato periodično, če ni kliničnih znakov. Občasno se lahko
n uporabe: Na začetku prvega zdravljenja z zdravilom Rebif se odmerek postopno viša z namenom razvoja tahifila- razvijejo ali pa poslabšajo motnje delovanja ščitnice. Pri bolnikih s hudim ledvičnim in jetrnim odpovedovanjem ter bolnikih s
s tem zmanjšanja neželenih učinkov. Priporoča se začetni odmerek 8,8 mikrogramov subkutano, nato pa se odmerek hudo mielosupresijo, moramo interferon beta 1a uporabljati previdno in pod skrbnim nadzorom. Lahko se razvijejo serumska
bju 4 tednov zvišuje do ciljnega odmerka v skladu s spodnjo preglednico:
nevtralizirajoča protitelesa na interferon beta 1a. Zdravilo Rebif še ni bilo raziskano pri bolnikih s primarno progresivno multiPriporočeno postopno povečevanje odmerka Postopno povečevanje odmerka zdravila
plo sklerozo, zato se ga pri teh bolnikih ne sme uporabljati. Zdravili Rebif 22 mikrogramov in Rebif 44 mikrogramov vsebujeta
(% končnega odmerka)
Rebif 44 mikrogramov trikrat/teden
2,5 mg benzilalkohola na odmerek. Uporaba pri nedonošenčkih ali novorojenčkih ni dovoljena. Vpliv na sposobnost vožnje in
teden
20 %
8,8 mikrogramov trikrat/teden
upravljanja s stroji: Zdravilo lahko vpliva na bolnikovo sposobnost za vožnjo ali upravljanje strojev. Interakcije: Poročali so,
teden
50 %
22 mikrogramov trikrat/teden
da interferoni zmanjšajo aktivnost od jetrnega citokroma P450 odvisnih encimov pri človeku in živalih. Previdnost se zahteva
n in naprej 100 %
44 mikrogramov trikrat/teden
pri uporabi zdravila Rebif v kombinaciji z zdravili, ki imajo ozek terapevtski indeks in se v glavnem razgrajujejo preko jetrnečeno odmerjanje zdravila Rebif 44 mikrogramov je trikrat na teden v obliki subkutane injekcije. Zdravilo Rebif 22 ga citokrom P450 sistema, npr. antiepileptiki in nekatere vrste antidepresivov. Klinične študije kažejo, da bolniki z multiplo
amov, prav tako trikrat na teden v obliki subkutane injekcije, se priporoča za bolnike, ki po mnenju lečečega zdravnika sklerozo pri relapsu lahko prejemajo zdravilo Rebif skupaj s kortikosteroidi ali ACTH. Plodnost, nosečnost in dojenje:
sta ne prenesejo višjega odmerka. Pediatrična populacija: V pediatrični retrospektivni kohortni študiji so zbirali podat- Ženske v rodni dobi morajo uporabljati učinkovito kontracepcijo. Če v času zdravljenja bolnica zanosi ali načrtuje nosečnost,
nosti z zdravilom Rebif iz zdravniških kartotek pri otrocih in mladostnikih. Rezultati te študije kažejo, da je varnostni jo moramo poučiti o potencialnih nevarnostih in razmisliti o ukinitvi zdravljenja z zdravilom Rebif. Nosečnost: Podatki o
i otrocih (starih 2 do 11 let) in mladostnikih (starih 12 do 17 let), ki so trikrat na teden subkutano prejemali zdravilo uporabi zdravila Rebif pri nosečnicah so omejeni. Razpoložljivi podatki kažejo, da je lahko zvečano tveganje za spontani splav.
2 mikrogramov ali 44 mikrogramov, podoben kot pri odraslih. Varnost in učinkovitost zdravila Rebif pri otrocih, starih Dojenje: Ni znano, ali se zdravilo Rebif izloča v materino mleko. Zaradi potencialne nevarnosti resnih neželenih učinkov za
t 2 leti še nista bili dokazani. Zdravila Rebif ne smete uporabljati v tej starostni skupini. Kontraindikacije: Začetek dojence, je treba sprejeti odločitev bodisi o prekinitvi dojenja ali pa prenehanju zdravljenja z zdravilom Rebif. Učinkov zdravila
nja v nosečnosti, preobčutljivost na naravni ali rekombinantni interferon beta ali katerokoli pomožno snov, trenutna Rebif na plodnost niso preučili. Neželeni učinki: Gripi podobni simptomi, reakcija na mestu injiciranja, vnetje na mestu
epresija in/ali samomorilne misli. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Bolnik mora biti seznanjen z
pogostimi neželenimi učinki, povezanimi z uporabo interferona beta, vključno s simptomi gripi podobnega sindroma. injiciranja, bolečina na mestu injiciranja, utrujenost, drgetanje, zvišana telesna temperatura, srbenje, izpuščaj, eritematozni
vilih z interferoni beta so poročali o primerih trombotične mikroangiopatije (TMA), ki se je izrazila kot trombotična, ali makulopapulozni izpuščaj, alopecija, nevtropenija, limfopenija, leukopenija, trombocitopenija, anemija, asimptomatsko
citopenična purpura (TTP) ali hemolitično–uremični sindrom (HUS), vključno s smrtnimi primeri. O dogodkih so zvečanje ravni transaminaz, močno zvišanje ravni transaminaz, glavobol, depresija, nespečnost, driska, bruhanje, siljenje na
v različnih obdobjih zdravljenja in se lahko pojavijo nekaj tednov do nekaj let po začetku zdravljenja z interferonom bruhanje, mialgija, artralgija. Varnostni profil pri otrocih in mladostnikih od 2 do 17 let, ki so trikrat tedensko prejemali zdraje TMA diagnosticirana, je potrebno takojšnje zdravljenje (razmisliti o izmenjavi plazme), priporoča pa se tudi takoj- vilo Rebif 22 mikrogramov ali Rebif 44 mikrogramov, je podoben kot pri odraslih. Pakiranje: Zdravili Rebif 22 mikrogramov
nehanje zdravljenja z zdravilom Rebif. Zdravilo Rebif moramo uporabljati previdno pri bolnikih, ki so imeli ali imajo in Rebif 44 mikrogramov raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi sta na voljo v pakiranjih po 12 injekcijskih
vne bolezni, zlasti pri tistih s predhodnimi samomorilnimi mislimi, pri bolnikih, ki so imeli v preteklosti epileptične brizg. Zdravilo Rebif 44 mikrogramov/0,5ml raztopina za inijciranje v vložku je na voljo v pakiranju po 4 vložke. Posebna
ter pri bolnikih, ki se zdravijo z antiepileptiki, zlasti pri tistih, kjer napadov ni bilo mogoče zadovoljivo kontrolirati z navodila za shranjevanje: Shranjujte v hladilniku (2 ºC – 8 ºC). Ne zamrzujte. Shranjujte v originalni ovojnini za zagoeptiki. Bolnike s srčnimi boleznimi, kot so angina pektoris, kongestivno srčno popuščanje ali aritmija, moramo skrbno tovitev zaščite pred svetlobo. V primeru ambulantne uporabe se zdravilo lahko shranjuje pri temperaturi do 25 °C, največ
ati na poslabšanje njihove klinične slike med uvajanjem zdravljenja. Znaki gripi podobnega sindroma lahko stresno 14 dni. Nato se mora zdravilo postaviti nazaj v hladilnik in se mora uporabiti do datuma izteka roka uporabnosti. Način
na srčne bolnike. Pri bolnikih, ki uporabljajo zdravilo Rebif, so poročali o nekrozi na mestu injiciranja. V kliničnih in režim izdajanja zdravila: Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Imetnik dovoljenja za promet: Merck
z zdravilom Rebif je bilo pogosto asimptomatsko zvišanje jetrnih transaminaz (zlasti alanin-aminotransferaze Serono Europe Limited, 56, Marsh Wall, London E14 9TP, Velika Britanija. Datum zadnje revizije besedila: 07/2015.
n 1 3 % bolnikov je razvilo povečanje jetrnih transaminaz, ki je preseglo 5 kratne vrednosti zgornje meje normalne Pred predpisovanjem zdravila natančno preberite celoten Povzetek glavnih značilnosti zdravila. Samo za strokovno javnost.
pokrovitelj
akcije
Pokrovitelj
nevrologa
informacije so na voljo pri predstavniku
imetnika dovoljenjaMojega
za promet z zdravilom:
Merck
LN). Zdravljenje z zdravilom Rebif moramo ukiniti, če se pojavi zlatenicaGeneralni
ali drugi klinični znaki motenj
v delovanju Podrobnejše
ravilo Rebif ima, tako kot drugi interferoni beta, potencial za povzročanje hudih jetrnih poškodb, vključno z akutno d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, tel: 01 5603 810; fax: 01 5603 830, e-pošta: info@merck.si Datum: 17.08.2015

Glasuj na www.viva.si
Z vami že 25 let.
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Pomagajte nam izbrati najboljše!

Srednji Vrh – Ko je bil Anže
Robič star osem let, je pred
svojim razredom v kranjskogorski osnovni šoli predstavil svojega očeta Mirka:
»Moj ati je lovec, gozdar in
mesar ... « Njegov oče Mirko je sinovim besedam ostal
zvest do danes. Na kmetiji v
Srednjem Vrhu, kjer ekološko kmetujejo že leta, z uradnim certifikatom pa tretje leto, je Mirko Robič pred
nedavnim odprl prvo predelovalnico mesa kot dopolnilno dejavnost v občini Kranjska Gora. To je bila njegova večletna želja, a kot prizna, brez sina Anžeta, partnerke Nataše in brata Braneta z ekipo sam ne bi zmogel vsega dela. Celotna investicija je stala več kot 35 tisoč evrov. Jeseni so nabavili
stroje in opremo, pri čemer
je pomagala Občina Kranjska Gora. Gospodar kmetije je namreč uspešno kandidiral na občinskem javnem
razpisu za dodelitev pomoči
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Postavili so osrednji
prostor za razrez mesa, dimnico, hladilnico, zorilnico in vse, kar v te prostore
sodi. Odrekanja, da je Mirko Robič sledil svojim željam, je bilo v preteklosti veliko, a se zato zdaj toliko bolj
veseli novega podjetniškega
izziva.
Za pridobitev in ohranjanje ekološkega certifikata je
potrebna predvsem doslednost, je poudaril Mirko Robič. Na kmetiji imajo trenutno 15 krav, 22 ovac, 50 kokoši
in 5 prašičev. Še se bodo širili. »Prašiče bomo sami vzredili. Do 35 kilogramov težke
kupiš lahko skorajda na vsaki kmetiji, težje prašiče, ki bi
ustrezali ekološkemu načinu kmetovanja, pa zelo težko,« je pojasnil Mirko.
Delo na kmetiji si v družini razdelijo. Anže in Nataša
sta več kot v pomoč. Anže je
sicer zaključil Višjo šolo za
gospodarske poklice v Šentjakobu, Nataša pa se je k
Mirku preselila pred slabim
letom dni z Raven na Koroškem, in kot pravi, se v tem
»našem koncu« že kar dobro znajde. Mirkova mama in
oče, Friderik (Fric) in Angelca, oba imata že čez osemdeset križev, prav tako pomagata po svojih močeh.

Od leve: Anže, Mirko in Nataša
Ata še skrbi za ovce, naseka
drva in zakuri v peči, mama
pa je najraje za štedilnikom.
Ata Fric je bil večkrat nagrajen z zlatim priznanjem za
žganje iz tepk.
Krvavice in maželne delajo po starem družinskem receptu. Po kulinarični posebnosti, maželnih, ki jih praktično vsaka vas v Dolini dela
po svojem receptu, je prav
tako veliko povpraševanja.
Glavne sestavine so iz svinjine (glavnina, srce, pljuča,
podgrlina, po potrebi tudi
malo slanine). Pr' Vàho jim
dodajo riž. In seveda začimbe: sol, poper, majaron. Izdelujejo tudi pečenice, hrenovke, klobase za kuhanje in
suhe klobase ter salame (divjačinske, goveje, svinjske).

Za domače salame Mirko
pove, da se rahlo dimijo tri
dni, potem pa tri mesece zorijo v hladnem in vlažnem
prostoru. Pravo aromo in
okus pa dobijo šele po pol
leta. Ko gre kdo od družine
po opravkih, pa mimogrede
še po hišah razvozi jajca.
Načrtov Mirku Robiču ne
zmanjka. Še letos naj bi pod
kmetijo postavil brunarico, v
nadaljevanju tudi nekaj kožaric po zgledu nekdanjih
bivališč za oglarje za turistično dejavnost. Kmetija je locirana prav blizu zaključka ferat Hvadnik in Jerman, svojim gostom, ki se bodo iz doline pripeljali, prišli peš ali
priplezali, pa bodo najraje
ponudili krožnik domačih
dobrot.

Osrednji prostor za razrez mesa

Za domače salame Mirko pove, da se rahlo dimijo tri dni,
potem pa tri mesece zorijo v hladnem in vlažnem prostoru.
Pravo aromo in okus pa dobijo šele po pol leta.

Gorenjski glas
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Prenova muzeja in Zatrnik: žogica spet
pri
občinskem
svetu
nova stalna razstava
Nastaja nova stalna razstava v Čebelarskem muzeju, ki bo na bolj
interaktiven in doživljajski način prikazala izjemno slovensko dediščino
čebelarstva. Ob prenovi muzejske recepcije so pod več kot desetimi plastmi
ometa našli zanimive poslikave.
Marjana Ahačič
Radovljica – Več kot leto in
pol v Muzejih radovljiške občine že snujejo in izvajajo celovito prenovo Čebelarskega
muzeja, ki je bil ustanovljen
pred več kot šestdesetimi leti
in predstavlja bogato tradici-

»Nova razstava bo zasnovana celostno in interdisciplinarno. Trije nosilni stebri – dediščina, doživetje in
izobraževanje – so podlaga
za njeno postavitev. Poudarek bo na sodobni interpretaciji muzejskih predmetov
z več interaktivnimi vsebi-

organizacijami, gospodarstvom in turizmom, še dodaja Boletova, ki verjame, da
bo nova postavitev omogočila širši pogled na dediščino
čebelarstva, dopolnjen s sodobno globalno problematiko, predvsem čebele kot
ogrožene vrste in dejstva, da

V Rekreacijsko turističnem centru (RTC) Zatrnik od gorjanskih občinskih
svetnikov pričakujejo, da bodo čim prej odločali o koncesiji za žičniške
naprave na Zatrniku, saj jim odlašanje že povzroča poslovno škodo.
Mateja Rant
Gorje – V letošnji zimski sezoni so ponovno začeli oživljati smučišče Zatrnik, kjer
ta čas obratujejo tri nizkovrvne vlečnice za otroke. Upravljavec smučišča RTC Zatrnik
pa si prizadeva tudi za celovito obnovo petih žičniških
naprav, s katerimi bi omogočili smučanje tudi odraslim in zahtevnejšim smučarjem, za kar pa morajo pridobiti koncesijo s strani Občine Gorje za štiri vlečnice in
s strani vlade za sedežnico.
A po mnenju občinskih svetnikov za obnovo in ponovni zagon omenjenih naprav
ne obstaja javni interes. Po
besedah direktorja RTC
Zatrnik Aleša Zalarja je občinski svet v okviru postopka
ugotavljanja obstoja javnega
interesa prezrl vse določbe iz
zakona o žičniških napravah
za prevoz oseb, zakona o Triglavskem narodnem parku
in odloka o občinskem prostorskem načrtu, s katerimi
je javni interes za obstoječe
žičnice na Zatrniku že predpisan.

Sredi januarja preobrat

Ob prenovi muzejske recepcije so pod kar trinajstimi plastmi ometa našli zanimive
poslikave. / Foto: Ivan Esenko, MRO
jo slovenskega čebelarstva,
edinstvene kulturne dediščine pri nas.
»Konec lanskega leta smo
se po dvajsetih letih lotili projekta prenove prostorov in postavitve nove stalne razstave, in sicer z namenom, da bogato tradicijo slovenskega čebelarstva predstavimo na interaktiven, doživljajski, veččuten način
in omogočimo zapomljivo,
drugačno muzejsko izku-

nami. Muzejske teme in
predmete bomo predstavljali z več replikami, 3Dmodeli in čutno izkušnjo,
možnostjo
spoznavanja
predmetov s tipanjem in vonjem. Z uporabo digitalne
tehnologije bomo nadgradili predstavitev dediščine
in reševali prostorsko problematiko, saj je prostora
za predstavitev vseh tematik s predmeti malo,« je še
razložila.

Trije nosilni stebri – dediščina, doživetje in
izobraževanje – so podlaga za novo postavitev.
Poudarek bo na sodobni interpretaciji muzejskih
predmetov z več interaktivnimi vsebinami.
šnjo, dostopno najširšemu
občinstvu,« je pojasnila dr.
Petra Bole, direktorica Muzejev radovljiške občine.
Ob prenovi razvijajo tudi
nove, sodobne pedagoške
ter druge spremljevalne programe in izobraževanja, veliko energije pa usmerjajo
v postavitev nove razstave v
Čebelarskem muzeju.

Kot pravi, nameravajo z
novo razstavo utrditi družbeno in kulturno vlogo muzeja v ožjem in širšem prostoru, saj želijo, da postane prepoznaven čebelarski
muzej v svetu. Pri postavitvi
nove razstave je ključna nadgradnja partnerskega sodelovanja med dediščinskimi
institucijami, čebelarskimi

brez čebel tudi za človeka ni
možnosti preživetja.
»Na svetu bi težko našli deželo, ki ohranja tako
bogato kulturno in naravno dediščino čebelarstva in
je tako tesno povezana s čebelarstvom, kot je prav Slovenija,« pri tem poudarja Petra Bole, tudi avtorica
nastajajoče nove razstave.
»Zaznamovana je s pionirji čebelarske teorije, ponaša
se z avtohtono kranjsko čebelo, ohranjamo edinstvene poslikane panjske končnice, skoraj v vsaki slovenski
vasi najdemo čebelnjak. Ponašamo se z bogato zgodovino prodaje kranjske čebele in matic po celem svetu. V
Sloveniji je več kot deset tisoč čebelarjev, kar je za dvomilijonski narod število, ki
nas postavlja v sam svetovni
vrh čebelarstva. Dediščina je
skupaj z dejavnostmi, ki jih
generira, izjemno dragocen
vir za turistično-gospodarski sektor, trajnostni razvoj
in kreativno industrijo.«
Novo razstavo bodo predvidoma odprli še to pomlad.

»Čeprav sklepa o neobstoju javnega interesa Občina Gorje še do danes ni
izdala v pisni obliki, je na
podlagi tega sklepa občinska uprava pisno napovedala zavrnitev predloga za
sprejem koncesijskega akta
za štiri vlečnice, s čimer
bi bila vzdrževalna dela na
vlečnicah onemogočena,«
ugotavlja Aleš Zalar. V RTC
Zatrnik so zato še okrepili

Odločanje o koncesijskem
aktu s strani občinskega
sveta je v tem sklepu napovedala tudi sama občinska
uprava.« Datum seje občinskega sveta še ni določen, a
ker bo prva redna seja občinskega sveta šele sredi
aprila, v RTC Zatrnik pričakujejo, da se bo občinski
svet sestal na izredni seji.
»Odlašanje z odločanjem
že povzroča poslovno škodo upravljavcu smučišča,«
poudarja Zalar.

Aleš Zalar / Foto: arhiv GG

O koncesijskem aktu na
naslednji seji

prizadevanja za pridobitev
koncesije za omenjene naprave. Med drugim so vložili predlog občinskemu svetu, da zaradi kršitev ustave
in zakonov ugotovi ničnost
sklepa o neobstoju javnega interesa in bi torej morali o tem odločati še enkrat.
Ker se župan Peter Torkar
in občinski svet na ta predlog nista odzvala, je RTC
Zatrnik pri pristojnem sodišču vložil tožbo zoper občinski svet na izrek ničnosti sklepa o neobstoju javnega interesa. A 18. januarja je nato po Zalarjevih besedah prišlo do preobrata,
saj je občinska uprava izdala sklep o ustavitvi predhodnega postopka ugotavljanja potrebe po žičniških
napravah. »To pomeni, da
sklep o neobstoju javnega
interesa za žičniške naprave ni več ovira za odločanje
občinskega sveta o predlogu RTC Zatrnik za sprejem koncesijskega akta.

Za pojasnilo smo prosili tudi župana Občine Gorje
Petra Torkarja, ki je razložil,
da je zakon o žičniških napravah za prevoz oseb v času
vložitve zahteve za sprejem odloka o koncesijskem
aktu vlagatelja RTC Zatrnik
predpisoval postopke, ki jih
je glede na svoje pristojnosti
izvedla občinska uprava oziroma občinski svet. V sredini januarja letos pa je po njegovih besedah začela veljati novela zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb, ki
dodaja nov člen, po katerem
v določenih primerih predhodni postopek ni obvezen.
»Sprememba je bila za vlagatelja ugodnejša, zato je občinska uprava izdala sklep za
ustavitev predhodnega postopka za ugotovitev obstoja
zadostne potrebe po žičniški
napravi,« je dejal župan in
dodal, da bo po pravnomočnosti sklepa občinski svet na
naslednji seji odločal o sprejemu odloka o koncesijskem
aktu.

Trgovina Cerklje: (04) 252 90 17
Trgovina Voklo: (04) 04/251 91 41
Trgovina Moravče: (01) 834 56 84

Trgovina Komenda: (01) 834 56 80
Trgovina Šenčur: (04) 251 91 40
Trgovina Blagovica: 041/370-437

SPECIALIZIRANA PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA
SPECIALIZIRANA
v skladišču
krompirja v Šenčurju,PRODAJA
Mlakarjeva ulica 70, 4208 Šenčur

semenskega krompirja v skladišču krompirja v Šenčurju,
T: (08) 205
19 26, (08)
20570,
19 4208
25, M:Šenčur
(051) 366 411
Mlakarjeva
ulica

Telefon: (08) 205 19 26, (08) 205 19 25, mobitel: (051) 366 411

SEMENSKI KROMPIR

ZELO ZGODEN SEMENSKI KROMPIR −
Jazzy in Lady Christl

SEMENSKI
KROMPIR

Jazzy – zgodnja, zelo rodna sorta za pridelavo zgodnjega krompirja, tipa kifeljčar,
svetlo rumeno meso. Posebnost sorte je kratek čas kuhanja gomoljev – srednje veliki
gomolji so kuhani v cca 15 minutah.
Lady Christl – zelo zgodnja odporna sorta, z lepimi gladkimi gomolji. Plodovi so
podolgovato ovalni, rumena kožica, svetlo rumeno meso.
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Dražje čiščenje
odpadnih voda
Občinski svet v Naklem je potrdil Elaborat o
oblikovanju cen storitev čiščenja komunalne
odpadne vode z javnih površin in nove, višje cene.
Jože Košnjek
Naklo – Direktor Komunale Kranj Tomaž Berčon je
na sredini seji občinskega
sveta Naklo kar dolgo pojasnjeval razloge za potrditev Elaborata o oblikovanju
cen storitev čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v občinah Kranj, Šenčur in Naklo in za dvig cene
čiščenja teh voda, ne pa tudi
odvajanja teh voda. Cena
odvajanja ostaja nespremenjena. Vzrok za predlagane višje cene, štiričlanska družina bo mesečno
plačala dobre štiri evre več
kot doslej, so težave v kranjski čistilni napravi po odločitvi Madžarske, da ne bo
več sprejemala blata. Novi
odjemalec je storitev podražil in tako povzročil Komunali in občinam Kranj,
Šenčur in Naklo, ki so

odgovorne za delovanje naprave, dodatne stroške in
težave. Zato se je Komunala odločila za poldrugi milijon vredno naložbo v sušilnico energetsko uporabnega blata, ki bo problem trajno rešila, za njeno obratovanje pa bo proizvedla dovolj energije čistilna naprava sama. Zgrajena bo sredi
prihodnjega leta. Ta naložba sedaj ne bi bila potrebna, je povedal direktor Berčon, če bi država med gradnjo čistilne naprave dovolila postavitev že takrat načrtovane sušilnice blata.
Občinski svet Naklo je v
svet zavoda Biotehniški center Naklo imenoval Heleno
Krampl Nikač in dal tudi soglasje k razrešitvi direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske Jožeta Veternika (zaradi upokojitve) in k imenovanju Maje Vunšek za direktorico kranjske knjižnice.

Kranj bo še letos dobil novo
samostojno osnovno šolo
Z ustanovitvijo Osnovne šole Janeza Puharja, zdaj Podružnične šole Center, bodo Kranjčani dobili še
deveto samostojno osnovno šolo, ki bo imela še podružnico na Primskovem.
Simon Šubic
Kranj – V Kranju nameravajo ustanoviti Osnovno šolo
Janeza Puharja Kranj, deveto samostojno osnovno šolo
v občini. Nastala bo z odcepitvijo Podružnične šole
Center od Osnovne šole Simona Jenka Kranj, ki je s
1284 učenci druga največja
osnovna šola v državi. Nova
šola bo prevzela tudi del šolskega okoliša svoje zdajšnje
matične šole, pod njeno
okrilje bo spadala tudi Podružnična šola Primskovo.
Kranjski župan Matjaž
Rakovec pričakuje, da bodo
novo šolo ustanovili do prihodnjega šolskega leta, saj
so mestni svetniki osnutek odloka o njeni ustanovitvi na januarski seji že potrdili, prav tako spremembe

odloka o OŠ Simona Jenka.
Večjih ovir na poti do cilja
na občini ne vidijo, z odcepitvijo podružnice se ne nazadnje strinja tudi ravnatelj
OŠ Simona Jenka Rudolf
Planinšek, edino, kar morajo do jeseni še doreči, je ime
nove šole.
Predlog je, da jo poimenujejo po Kranjčanu Janezu
Puharju, prvemu slovenskemu fotografu in izumitelju
ene od metod fotografije na
steklo, čigar nagrobni spomenik je postavljen v Prešernovem gaju v bližini šole.
A na januarski seji mestnega sveta je Igor Velov spomnil, da je še mnogo drugih
znanih Kranjčanov, ki bi si
zaslužili, da po njih poimenujejo šolo. Lista za razvoj
Kranja je tako zbrala kar nekaj različnih predlogov: od

OBRAZI KOVAČNICE
“KOVAČNICA S(M)O LJUDJE!” BREZ LJUDI … BI BILA TO PRAZNA,
NEKDAJ ŠOLSKA UČILNICA Z MIZAMI IN STOLI.
Za prvovrstno oskrbo podje
tnikov na Gorenjskem si priza
deva mlada ekipa petih zapo
slenih na BSC Kranj, ki je ravno
z namenom tesne povezave s
podjetniki nastanjena v dislo
cirani enoti – Kovačnici. Z izva
janjem različnih, tudi nacional
nih evropskih projektov skrbi
jo, da so gorenjski (potencialni)
podjetniki uslišani, imajo pot
rebno znanje in informacije za
razvoj svoje ideje oz. podjetja
ter podporo na svoji poslovni
poti. Vsakemu smo zastavili tri
vprašanja!

BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Nives Justin,
vodja PE Kovačnica

Je Kovačnica torej coworking
(sodelavni prostor) ali inku
bator?
Oboje. (smeh) Svojo pot je za
čela kot coworking oz. podje
tniška skupnost, ki uporabni
kom nudi ugoden najem sode
lovne mize ali pisarne ter topel
sprejem v svojo podjetniško
skupnost. V petih letih pa smo
iz coworkinga prerasli v podje
tniški inkubator, v okviru kate
rega nudimo aktivno podpo
ro in mentoriranje inovativnim
(potencialnim) podjetnikom.
Resnica ali laž (v nadaljeva
nju R ali L): »Nives je vedno
prva v pisarni?«
LAŽ! Moj bioritem je malce dru
gačen od večine. Zame je vsak
danji izziv, da sem ŽE ob 9. 00 v
pisarni, vendar me tam brez te
žav najdete še ob 18.00.
Taja Nograšek,
vodja projekta PONI

Nives se pošali, da je Kovač
nica “njen otrok”! S kateri
mi tremi besedami bi opisali
“svojo” petletnico?
Inovativna, vedno zanimiva,
polna izzivov.

Gorenjski glas
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Taja, kako vam je všeč druga
skupina udeležencev progra
ma PONI?
Nove bodoče podjetnike sem
začela spoznavati dober teden
nazaj ... Lahko rečem, da sem se
v njihovo zagnanost “zaljubila
na prvi pogled”! Predlagam, da
njihovo štirimesečno podjetni
ško urjenje spremljate na FB in
TikTok profilu: PONI Gorenjska.
Kovačnica je največ svojih zu
nanjih obiskovalcev privab
ljala z brezplačnimi dogodki
za podjetnike. Korona?
Hm … Kovačnica je 2020 po
stala “samska”, vendar zato nič
manj sanjska. Vse dogodke smo
enostavno preselili na spletne
platforme. Ugotovili smo celo,
da nas sedaj ne spremlja več
zgolj gorenjska podjetniška
publika, pač pa vseslovenska.
Seveda pa si želimo, da bi bili
čim prej čim več v živo!
R ali L: »Največ paketov na
Župančičevo 22 dostavijo za
Tajo.«
RESNICA! Z vsemi prihodki pod
piram (slovenske) podjetnike in
gospodarstvo (smeh).
Nastija Podobnik,
vodja projekta SPOT
Nastija, katero vprašanje
vam podjetniki največkrat

zastavijo med svetovanjem
na SPOT točki?
Kako odpreti s.p., katere dejav
nosti registrirati in kakšna je raz
lika med dejanskimi in normira
nimi stroški pri s.p.-ju … Na vsa
ta vprašanja in še na mnoga dru
ga vam na SPOT točki v Kovač
nici odgovorimo z nasmehom
(virtualnim). (smeh)
V čem so drugačni podjetniki,
ki imajo za sabo izkušnjo čez
mejnega spoznavanja posla?
Podjetnikom, ki smo jim omo
gočili, da so z Erasmusom za
mlade podjetnike skočili čez
mejo, so se odprla nova ob
zorja. Imeli so možnost učiti se
podjetništva iz prve roke, svo
jega mentorja, poleg tega pa
so že dobili prvo izkušnjo s po
slovanjem v tujini in priložnost
vzpostavljanja stikov in mreže
poslovnih partnerjev.
R ali L: »Za Nastijo so roki
zgolj predlog, in ne pravilo.«
LAŽ! Moj moto: Kar lahko na
rediš jutri, raje naredi predvče
rajšnjim. Kljukica. Narejeno.
Mojca Primožič, pomočnica
vodje projekta SPOT
Mojca, na vaši spletni strani
smo opazili tudi projekt Eu
rope Direct. Povejte več!
V Kovačnici gostimo tudi kon
taktno točko Europe Direct Go
renjska. Pomeni, da smo prvi
kontakt za državljane, ki imajo

dobrotnika Vincenca Drakslerja do njim najljubšega
predloga – arhitekta Edvarda
Ravnikarja, ki je arhitekturno zasnoval več stavb v Kranju (Globus, hotel Creina,
palača Mestne občine Kranj
...). »Podprli bomo tudi ime
OŠ Janeza Puharja, a vseeno
pozivamo k dodatnemu razmisleku,« je dejal Velov. Podžupan Janez Černe pa je v
imenu Krajevne skupnosti
Center predlagal, da se imenu Osnovna šola Janeza Puharja doda beseda Center.
»Nekaj dileme okoli imena je bilo in tukaj je pot še
vedno prosta, a imam občutek, da se tudi mestni svetniki strinjajo, da se nova šola
imenuje Osnovna šola Janeza Puharja Center,« je po
seji ugotavljal župan Matjaž
Rakovec.

vprašanja o EU in njenih institu
cijah. Veste, katerega leta je Slo
venija dobila evre?
V katerem od vaših projektov
bi vi najraje sodelovali?
Definitivno MobiliseSME, ki
omogoča čezmejno izmenja
vo zaposlenih med podjetji. To
rej bi se lahko za enega do šest
mesecev lahko odpravila v so
rodno, tuje podjetje in tam na
birala izkušnje, znanje (kako to
počnejo v tujini) in jih nato pre
nesla v Slovenijo in Kovačnico.

R ali L: »Mojca verjame, da je
za slabo internetno poveza
vo v Kovačnici kriv retrogra
dni Merkur.«
RESNICA! V času retrogradne
ga Merkurja so naporna, ven
dar zelo poučna obdobja.
Andraž Šiler,
vodja projekta IL, OSS
Andraž, kaj pri pomoči podje
tnikov pogrešate v Kranju (Slo
veniji), v povezavi z dobrimi
praksami, ki ste jih spoznali
čez transnacionalne projekte?
Predvsem sodelovanje, po
vezovanje in dolgoročno vizi
jo. V tujini me pri pridobivanju
podjetniških investicij, talen
tov in v poslovnih conah nav
dušuje medobčinsko sodelo
vanje. Pri nas pa je še vedno
preveč “vrtičkarstva” in plani
ranja na en mandat. Po naravi

Podružnično šolo Center so lani s prenovo nekdanje ekonomske šole povečali. Projekt je stal šest milijonov evrov, občina je zanj pridobila tudi sofinanciranje
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (skoraj 3,5
milijona evrov) in od države (okoli 800 tisoč evrov).
Z rekonstrukcijo je pridobila osem novih učilnic in štiri oddelke vrtca, tako imajo
zdaj šestnajst oddelkov za
osnovnošolsko izobraževanje in štiri vrtčevske oddelke. Podružnica Primskovo,
ki se ji bo pridružila, ima deset osnovnošolskih oddelkov in dva vrtčevska. Največja kapaciteta nove šole bi bila
31 osnovnošolskih oddelkov
(21 matična šola, deset podružnica Primskovo) in šest
predšolskih oddelkov.

sem optimist in verjamem, da
bo tudi naše delo pripomoglo
k temu, da se čez deset let o tem
ne bomo več pogovarjali.
Kaj mladi najbolj cenijo pri
individualnih svetovanjih, ki
jih izvajate v sklopu Karier
nega placa?

Sproščen pristop, dostopnost in
informacije iz prve roke. Mislim,
da jih najbolj pomiri dejstvo, da
smo bili tudi svetovalci še pred
nekaj leti v podobni situaciji. In
da tudi za nas takrat te odločit
ve niso bile ravno lahke.
R ali L: »Kot edini moški pred
stavnik je Andraž tudi t. i. ko
vaški hišnik.«
LAŽ! No, čeprav kdaj zamenjam
kako žarnico ali pritrdim kak vi
jak, pa bolj resna hišniška opra
vila raje prepustim strokovnja
kom. (smeh)
Vprašanje za celotno ekipo:
Kakšne kovaške prihodnosti
si želite?
Povezovalne in sodelovalne.
Naša vizija je, da postanemo
najpomembnejši regijski pod
jetniški center za “freelancer
je”, mala in srednja podjetja, ki
povezuje številne akterje s pod
ročja podjetnosti, inovativno
sti, izobraževanja in regional
nega razvoja. Obenem si želi
mo kovaških lokalnih izpostav
v manjših gorenjskih občinah!

Gorenjski glas
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Občina Domžale bo za novo jedilnico in kuhinjo
na Osnovni šoli Rodica namenila 1,3 milijona
evrov.

Rodica – Po tem, ko je občina nedavno zaključila dela
na prizidku k Osnovni šoli
Domžale, kjer je prostor
našla nova jedilnica, te dni
gradijo dodatne prostore
tudi pri Osnovni šoli Rodica. Tamkajšnja šola je pred
leti dobila že prizidek za dodatne učilnice, zaradi vedno
večjega števila otrok pa se je
prostorska stiska začela kazati v prostorih jedilnice in
kuhinje.
Prizidek bodo umestili na
zahodni strani obstoječe jedilnice, na vzhodni strani pa

že gradijo novo kuhinjo. V
obstoječi jedilnici bo ustrezno urejen prostor za umivanje rok, instalacije za prezračevanje in razsvetljavo
ter prostori za razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev v navezavi s
preureditvijo kuhinje. Pred
kratkim je bila v novi jedilnici narejena hidroizolacija,
prav tako so pozidali vse stene nove kuhinje.
Dela, ki jih izvaja podjetje
Gorenjska gradbena družba, bodo po pogodbi zaključna avgusta, njihova vrednost
pa je ocenjena na 1,3 milijona evrov.

Gradbena dela, ki so se začela že lansko leto, bodo
zaključena do avgusta. / Foto: Občina Domžale

TIC v Kamniku znova odprt
Kamnik – Turistično informacijski center (TIC) na Glavnem
trgu je 9. februarja ponovno odprl svoja vrata. »Ponovno smo
dočakali dan, ko lahko v TIC povabimo obiskovalce, ki želijo
pridobiti informacije o Kamniku in turističnih ponudnikih destinacije ter vsa gradiva, ki so na voljo. Najprej pričakujemo
domačine, postopoma pa, upamo tako, obiskovalce iz sosednjih občin. Ocenjujemo, da lahko pričakujemo tuje goste
predvsem iz bližnjih držav šele v aprilu ali celo v maju – vse
je odvisno od sproščanja ukrepov, seveda,« je ob vnovičnem
odprtju povedal Samo Surina. Ekipa Zavoda za turizem, šport
in kulturo Kamnik ob tem vse obiskovalce prosi, da upoštevajo
uradna navodila NIJZ, vstopajo posamezno, nosijo maske in
si ob vhodu razkužijo roke.

Kaj je dovoljeno uporabljati v ekološki pridelavi
Kranj – Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu (KGZ) Kranj pripravlja v torek, 16. februarja,
z začetkom ob pol desetih dopoldne virtualno predavanje Marije Kalan, specialistke za rastlinsko pridelavo v KGZ Kranj, o
dovoljenih sredstvih za varstvo rastlin in gnojenje v ekološki
pridelavi. Predavanje so najprej načrtovali v gasilskem domu v
Gozdu - Martuljku, a ga bodo zaradi epidemije novega koronavirusa izvedli po aplikaciji Zoom. Vsi, ki bi radi prisluhnili predavanju, se do 15. februarja prijavite na elektronski naslov jana.
vrhovnik@kr.kgzs.si ali na telefonsko številko 04 280 46 28,
potlej pa boste na svoj e-naslov prejeli povezavo do aplikacije.

Smučišče na Veliki planini znova obratuje
Kamniška Bistrica – Po nekaj dneh slabega vremena bo smučišče na Veliki planini od danes, 12, februarja, znova odprto.
Smučati bo mogoče vsak dan med 9. uro in 15.30, v soboto
pa bo organizirano tudi nočno sankanje od 16. do 19. ure. Za
vstop na žičniške naprave mora vsak obiskovalec predložiti
negativni test na SARS-CoV-2. Hitro testiranje poteka vsak
dan pri spodnji postaji nihalke med 8. in 12. uro, v petek in
soboto, ko poteka nočno sankanje, bo možno testiranje med
8. in 16. uro.

Kamniško železniško progo
bodo posodobili
31. stran
Projekt predvideva nadgradnjo proge na odsekih Ljubljana Črnuče–Jarše Mengeš, Jarše Mengeš–Šmarca, Šmarca–Duplica Bakovnik in Duplica Bakovnik–Kamnik Graben vključno s povečanjem prečnega prereza
predora Kamnik za namen
vzpostavitve elektrifikacije,
nadgradnjo vseh železniških
postaj in postajališč, tudi Trzin industrijska cona, Trzin
Mlake, Trzin, Domžale, Rodica, Jarše–Mengeš, Homec,
Šmarca, Duplica, Kamnik,
Kamnik mesto, Kamnik Graben, nadgradnjo peronov po
novi tirni shemi, odstranitev
nakladalne klančine na železniški postaji Kamnik Graben, rekonstrukcijo nakladalne klančine na železniških postajah Jarše–Mengeš
in Kamnik, gradnjo izvennivojskih dostopov na vseh železniških postajah in postajališčih (razen ŽP Homec,
ŽP Kamnik mesto in ŽP Kamnik Graben), ureditev parkirnih mest za motorna vozila, ureditev kolesarnic, ukinitev nekaterih nivojskih prehodov in s tem povezane preureditve cestnega omrežja
in gradnjo novih izvennivojskih prehodov, elektrifikacijo celotne proge in gradnjo
nove elektronapajalne postaje Domžale ter nadgradnjo
signalnovarnostnih telekomunikacijskih naprav na celotni progi in uvedbo daljinskega vodenja prometa.

Na kamniški progi že vozi nov vlak, ki pa za boljši javni prevoz ni dovolj. Proga je namreč
zastarela in prepočasna, zato je nujna njena posodobitev. / Foto: Gorazd Kavčič
Ministrstvo za okolje in
prostor je zaprosilo občine
in druge deležnike, da podajo smernice na pobudo, hkrati so o javni razgrnitvi pozvali tudi javnost z javnim naznanilom. Občina Domžale je
med pobudami med drugim
podala preučitev možnosti
poglobitve proge skozi mes-

zato bodo uradno stališče
podali šele po obravnavi. Je
pa že znano, da bodo to problematiko občinski svetniki
obravnavali na izredni seji; ta
bo predvidoma 18. februarja.
Kar nekaj pripomb na
umeščanje rešitev v prostor imajo tudi na Občini Kamnik, saj si želijo, kot so

Občina Domžale je med pobudami med drugim
podala preučitev možnosti poglobitve proge skozi
mesto, a podrobnosti še ne želijo pojasnjevati. To
problematiko bodo občinski svetniki obravnavali na
izredni seji, ki bo predvidoma 18. februarja.
to, a podrobnosti ne želijo
pojasnjevati. Kot so nam uradno sporočili, pobude, dane
s strani Direkcije RS za infrastrukturo, še proučujejo,

nam pojasnili, še bolj optimizirati določene lokalne
ureditve. Kamniški predlogi
so: ureditev novega železniškega prehoda kot podaljšek

Murnove ulice, navezavo železniške povezave do Brnika
in naprej do Kranja, ureditev
križanja železniške proge in
državne ceste na območju
Šmarce, kjer bo zagotovljeno nemoteno prehajanje kolesarjev, torej naj na tem odseku železnica poteka pod
nivojem sedanjega terena,
ureditev parkirišča P+R južno od predvidenega krožišča
na Korenovi in Ljubljanski,
ohranitev železniške postaje v centru Kamnika in ureditev parkirišča pod Žalami
ter ohranitev trase industrijskega tira do nekdanje smodnišnice.
V času objave gradiva ima
vsa zainteresirana javnost
možnost podati predloge in
pripombe.

30 % popusta na vse
izdelke AJM v tednu
od 15. do 20. februarja.
AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico 2a, 2211 Pesnica pri Mariboru

Šola dobiva novo
jedilnico
Jasna Paladin
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Vabljeni v salone AJM za
ogled nove ponudbe,
brezplačno svetovanje
in naročilo izmer.

Ponovno odprti

AJM Ljubljana, Šmartinska 105; AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53.

Dobrodošli ponovno
pri nas.

www.ajm.si
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Tekaški izziv ob stoletnici
državnega prvenstva
Pred stotimi leti je bilo v Bohinju prvo zimsko
državno prvenstvo.
Maja Bertoncelj
Bohinjska Bistrica – Bohinj
se je februarja 1921 zapisal v
zgodovino slovenskega zimskega športa.
V Bohinju smo namreč
13. in 20. februarja 1921
dobili prve državne prvake v petih panogah: sankanju, umetnostnem in hitrostnem drsanju, teku preko
brd in smučarskih skokih.
Poleg tega je takratna daljava
devet metrov zmagovalca državnega prvenstva v smučarskih skokih Jožeta Pogačarja zabeležena kot prvi državni rekord v omenjeni disciplini. Največje junake tega
dogodka so poslali na prve
zimske olimpijske igre v
Chamonix. Ob tem jubileju
v Bohinju pripravljajo smučarskotekaški izziv (netekmovalni in tekmovalni), ki je
prilagojen trenutnim omejitvam, vezanim na covid-19.
Trajal bo dva tedna, in sicer
od 13. do 27. februarja. Netekmovalni izziv zahteva, da

je pretečena razdalja v času
dogodka najmanj dva kilometra na eni izmed tekaških
prog v Bohinju (spodnja dolina, zgornja dolina, Sorica,
Pokljuka), da na enega izmed socialnih omrežij pripnete sliko udeležbe in komentar ter izpolnite anketo
za sodelovanje v nagradnem
žrebanju. Tekmovalni izziv
pa poteka z uporabo aplikacije Strava s članstvom v klubu Bohinj challenge in z izpolnitvijo ankete za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Poteka na progah Bohinjska Bistrica–Dobrava
(14,5 km), vzpon Dobrava
(2,5 km), Laški Rovt (2 km),
Stara Fužina (4 km) in Soriška planina (2 km). Najhitrejši na omenjenih progah
bodo dobili pokale, potekalo
pa bo tudi žrebanje praktičnih nagrad. Urejenost prog
bo odvisna od naravnih razmer in možnosti.
Organizator izziva je Turizem Bohinj, udeležba na
njem pa je brezplačna.

V Gorjah virtualni sprejem Eve Urevc
Gorje – Smučarski tekačici Eva Urevc (ŠD Gorje) in Anamarija
Lampič (TSK Triglav Kranj) sta v nedeljo na tekmi svetovnega
pokala v Ulricehamnu na Švedskem v ekipnem sprintu osvojili
prvo slovensko zmago v tej disciplini. Urevčeva je ob tem
prvič stopila na najvišjo stopničko. ŠD Gorje – Tekaško-biatlonska sekcija je s tem dočakala zlato medaljo na tekmah
svetovnega pokala, kar je lepo darilo ob stoletnici društva,
ki jo praznujejo letos. V običajnih razmerah bi bil v Gorjah
zagotovo velik sprejem. Ne glede na vse so ga priredili. Potekal je včeraj zvečer – situaciji primerno v virtualni obliki.
Prenašali so ga v živo na FB-strani ŠD Gorje – Tekaško-biatlonska sekcija.

Kranjčanke do prve zmage
Kranj – Hokejistke v Mednarodni hokejski ligi nadaljujejo
tekmovanje. V ponedeljek so članice kranjskega HK Triglav v
domači Dvorani Zlato polje gostile HDK Maribor in zmagale
visoko s 6 : 0 (3 : 0, 0 : 0, 3 : 0). Med strelke sta se po dvakrat
vpisali Deja Glavič in Tamara Svetina, po enkrat pa še Katarina
Haus in Teja Jazbinšek. V nedeljo bodo Kranjčanke gostovale
pri HDK Maribor. Na lestvici so na tretjem mestu.

Domžale do točke proti Mariboru
Domžale – Nogometaši v Prvi ligi Telekom Slovenije so začeli
igrati spomladanski del prvenstva. Domžalčani so se v sredo v
dvajsetem krogu pomerili z Mariborom, vodilnim na lestvici.
Padlo je kar šest zadetkov – na vsaki strani trije. Povedli so
domačini z avtogolom Roka Kronavetra, a veselje ni trajalo
prav dolgo, saj je Maribor izenačil po petih minutah. Domžale
je v novo vodstvo popeljal Senijad Ibričić, za 3 : 1 pa je zadel še
Dario Kolobarić. V drugem delu so se razigrali Mariborčani in
uspelo jim je izenačiti, osvojiti vsaj točko in na lestvici ostali
na prvem mestu. Pred Olimpijo imajo le še točko prednosti.
Domžale so pete. Ta konec tedna bodo tekme 21. kroga. Domžalčani v nedeljo odhajajo na gostovanje v Celje.

Podelitev Bloudkovih priznanj danes na spletu
Ljubljana – Danes bodo znani prejemniki Bloudkovih priznanj
za leto 2020, najvišjih državnih priznanj na področju športa.
Slovesnost v 56. izvedbi bi morala biti na Brdu pri Kranju,
zaradi razmer in ukrepov, povezanih s covidom-19, pa bo dogodek (predstavitveni film) virtualen. Začel se bo ob 18. uri in
bo na ogled širši javnosti. Ogledali si ga boste lahko na kanalu
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na Youtubu.

Gorenjski glas
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Prvo tekmo dobili Norvežani
Uvodno preizkušnjo svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki je slovenska mešana štafeta končala
na šestnajstem mestu. Danes na sporedu moški sprint.
Maja Bertoncelj
Rudno polje – Na svetovnem
prvenstvu v biatlonu na Pokljuki so v sredo podelili prvi
komplet medalj.
Tekmo mešanih štafet
so v sneženju dobili favoriti Norvežani v postavi Sturla Holm Laegreid, Johannes
Thingnes Boe, Tiril Eckhoff
in Marte Olsbu Roiseland.
Srebro so osvojili Avstrijci,
za katere je tekmovala tudi
koroška Slovenka Dunja
Zdouc, bron pa Švedi. Slovenija je bila v postavi Jakov
Fak, Klemen Bauer, Polona
Klemenčič in Živa Klemenčič šestnajsta. Najvišje je bila
po prvi predaji. Fak jo je končal na četrtem mestu. »Napovedali smo težke razmere, kar se je uresničilo. Skozi
tekmo se je nabiralo vse več
vode. Proga je bila zelo zahtevna: veliko neravnin, palice se udirajo in teči je bil kar
izziv. Sneg je svež in prehitevati je bilo zelo težko, posebno če si bil vzporedno s
tekmecem. S streljanjem
leže sem opravil perfektno,
stoje sem žal zgrešil zadnji strel in ga nato pokril z
eno popravo. V bistvu sem
bil prepričan, da sem zadel,
puško sem že skoraj dal na
hrbet, potem pa sem videl,

Jakov Fak (desno) je nastopil prvi in Klemnu Bauerju predal kot četrti. / Foto: Matic Klanšek
da strel ni padel. Gledano v
celoti sem s svojim nastopom in občutkom na progi
zadovoljen. To je dobra popotnica za naprej,« je povedal Jakov Fak.
Prvenstvo se je sicer uradno začelo v torek z večerno
otvoritveno slovesnostjo na
Bledu, ki je zaradi epidemije covida-19 potekala virtualno. Uvodoma sta udeležence
prvenstva pozdravila župan
Bleda Janez Fajfar in župan
Bohinja Jože Sodja. Predsednik organizacijskega odbora Jelko Kacin je zagotovil, da

so se organizatorji izjemno
potrudili, da bi tekmovalkam in tekmovalcem omogočili najboljše pogoje v boju
za nazive najboljših na svetu. Zbrane je nagovoril tudi
predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar.
Po slavnostnem mimohodu
zastavonoš in pozdravov reprezentantov držav, ki ga je
zaključil slovenski reprezentant Jakov Fak, je prvenstvo
uradno odprl predsednika
Mednarodne biatlonske zveze Olle Dahlin. Slovesnost se
je zaključila z dvigom zastave

Mednarodne biatlonske zveze, ki jo je prinesel najuspešnejši slovenski športnik novejše zgodovine, olimpijski
in svetovni prvak v veslanju
Iztok Čop.
Po včerajšnjem dnevu tekmovalnega premora bo danes nova tekma. Ob 14.30
se bo začel sprint za moške.
Jutri se bodo v sprintu pomerile ženske (ob 14.30), v
nedeljo pa bosta še zasledovalni tekmi (ob 13.15 za moške, ob 15.30 pa še za ženske).
Prvenstvo bo potekalo vse do
21. februarja.

Šenčurjani po prvem delu drugi
Košarkarji v prvi slovenski košarkarski ligi so zaključili prvi del tekmovanja. Šenčurjani in Domžalčani
bodo nadaljevali v skupini za prvaka, Kranjčani pa v skupini za obstanek.
Maja Bertoncelj
Kranj – V prvi slovenski košarkarski ligi za moške se
je zaključil prvi del tekmovanja, sledi reprezentančni
premor. V drugem delu se
bodo v skupini za prvaka
Cedeviti Olimpiji pridružili Krka, Gorenjska gradbena družba Šenčur, Helios
Suns, Rogaška in Terme Olimia Podčetrtek. V skupini
za obstanek bodo igrali Šentjur, Zlatorog Laško, Hopsi
Polzela in ECE Triglav.
Zadnje odgovore so konec
preteklega tedna dale tekme
18. kola, zadnjega v prvem
delu. V Kranju je bil v soboto gorenjski derbi, v katerem
sta se pomerili ekipi ECE Triglav in Gorenjska gradbena
družba Šenčur. Šenčurjani so bili tudi v drugo boljši
in zmagali s 83 : 91 (27 : 15,
20 : 21, 19 : 27, 17 : 28). Nastopili so brez prvega strelca
lige Dina Murića, do zmage
pa prišli šele v zadnji četrtini.

Gorenjska gradbena družba Šenčur se je zanesljivo uvrstila
v Ligo za prvaka. Trener Konstantin Subotič (levo) je ob tem
dejal, da je to odličen uspeh. Iz njihovih vrst prihaja tudi
prvi strelec lige Dino Murić (desno). / Foto: Gorazd Kavčič
Domačini so imeli na začetku drugega polčasa kar 15
točk prednosti, njihova igra
pa je slonela na navezi Jan
Dornik (19 točk), Andrej Stavrov (16 točk) in Dejan Milašinović (14 točk). Šenčurjani
so do najvišje prednosti prišli prav pri končnem rezultatu

91 : 83, največ točk pa so prispevali Jan Novak (16 točk)
ter Hasan Rizvić in David
Kralj (po 15 točk). Gorenjska gradbena družba je prvi
del tekmovanja s 13 zmagami in petimi porazi končala
na drugem mestu. V prvem
kolu skupine za prvaka bodo

24. februarja gostovali pri
Cedeviti Olimpiji. Na drugi strani bodo Kranjčani prvenstvo nadaljevali v skupini
za obstanek. V prvem delu
so zabeležili štiri zmage in
14 porazov. V naslednjih devetih tekmah se bodo skušali
izogniti zadnjemu mestu, ki
pomeni izpad v drugo ligo. V
uvodnem krogu se bodo 27.
februarja v gosteh pomerili
s Hopsi s Polzele. Tako kot
Šenčurjani so se v Ligo za prvaka uvrstili Helios Suns iz
Domžal. Prvi del so končali
na tretjem mestu s 13 zmagami in petimi porazi. V nadaljevanju jih prva tekma čaka
27. februarja doma. Pomerili se bodo z ekipo Terme Olimia Podčetrtek.
Če imajo košarkarji reprezentančni premor, pa drugi del tekmovanja nadaljujejo košarkarice. Triglavanke
bodo v soboto gostovale pri
ekipi Pro-Bit Konjice, Tosama Ledita pa pri Cinkarni
Celje.
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Razvijajo motor za e-skiro
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Davčni obračun

Ana Šubic

Cveto Zaplotnik

Železniki – Domel iz Železnikov se po e-vozilih in
e-kolesih podaja tudi v svet
e-skirojev. Sodeluje namreč
v konzorciju devetih podjetij
iz Slovenije, Italije, Francije,
Nemčije, Švedske in Belgije,
ki je z inovativnim projektom e-skiroja Dreem zmagal na evropskem razpisu
Horizon 2020 pod okriljem
programa Gradimo nizko
ogljično, klimatsko odporno prihodnost: Zelena vozila. Celoten projekt je vreden
1,9 milijona evrov, Domel
pa bo od tega dobil približno 250 tisoč evrov za razvoj
koncepta motorja, za kar je v
mednarodnem konzorciju,
ki ga vodi italijansko podjetje Punch, zadolžen skupaj s
podjetjem Elaphe. Prav ljubljansko podjetje, ki deluje
na področju inovacij in razvoja elektromotorjev za direktni pogon električnih vozil, je Domel tudi povabilo v
konzorcij.
»Namen projekta je dokončati in preizkusiti koncept varnega in modularnega električnega kickscooterja
za osebno urbano in primestno mobilnost. Predstavlja
dve glavni ravni inovacij: na
strani vozila z razvojem novih funkcij glede modularnosti, zložljivosti in izboljšane varnosti; na sistemski
strani bo konzorcij preučil
in predstavil nove poslovne modele, ki bodo koristili vsem zainteresiranim,« je
povedal pomočnik direktorja razvoja in raziskav v Domelu Boris Benedičič. »Domel skupaj z Elaphe razvija nov inovativen koncept

Foto: Gorazd Kavčič

V konzorciju devetih podjetij iz šestih držav, ki razvija inovativni e-skiro, sodeluje tudi železnikarski
Domel z razvojem elektromotorja. Projekt, vreden skoraj dva milijona evrov, financira Evropska unija.

Davčni zavezanci morajo do 1. marca vložiti
napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz
kapitala, iz oddajanja premoženja v najem ter od
odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar
elektromotorja, vgrajen v
prednje kolo skiroja. Motor bo pri enaki zmogljivosti in učinkovitosti lažji od
klasičnih elektromotorjev.
Gre za inovativen brezkrtačni motor z visokim izkoristkom, inovativno konstrukcijo in tehnologijo, ki
omogoča dolgo življenjsko
dobo, tiho delovanje motorja in visoko snovno učinkovitost,« je pojasnil.
Predstavljena ideja e-skiroja temelji predvsem na reševanju izziva varnosti uporabnikov z inovativnimi tehničnimi rešitvami in tudi
na prilagodljivosti različnim poslovnim modelom,
je razložil Benedičič. S tehničnega vidika je glavni poudarek na varnosti uporabnika. E-skiro bo imel tri kolesa, ki mu dajejo stabilnost.
Vanj bo vgrajena trenutno
edina napihljiva čelada na
trgu, skladna s standardom
CE EN1078, ki absorbira

udarce. Del e-skiroja bo tudi
radarski senzor, tako da bo
možno dodati zvočna opozorila, če se bo skiro približeval oviri, predmetu ali pešcu.
E-skiro bo poleg tega zložljiv
in lahek, imel bo izmenljivo
baterijo in zmogljiv pogon.
S poslovnega vidika pa je
cilj projekta razumeti vedenje uporabnikov in konfiguracijo mest, da bi tako rešili
trenutne probleme in ovire,
ki jih e-skiroji predstavljajo
v mestih. Narejeni bodo modeli voznih parkov za izmenjavo e-skirojev, ki bodo prilagojeni organizacijam z velikim številom potencialnih
uporabnikov, kot so mesta,
podjetja, univerze ...
Domel je lani prejel zlato priznanje Gospodarske
zbornice Slovenije za inovativen pogon za e-kolo.
Kot je pojasnil predsednik
uprave Domel Holdinga
Matjaž Čemažar, imajo od
trga električnih koles velika

pričakovanja, hkrati pa se
zavedajo, da so vstopni stroški zelo visoki. »Glede na
naše zmožnosti vstopamo
na ta hitro rastoči trg po korakih, na začetku s partnerji, vendar z dolgoročno vizijo, da postanemo prepoznaven proizvajalec pogonov za
električna kolesa. Dosežene
kompetence in inovativnost
prikazanega izdelka so dobro izhodišče za nadaljevanje
razvoja in pridobivanje novih priložnosti,« je povedal
Čemažar. Kot je dodal, je za
Domel zelo pomembna priložnost področje elektrifikacije avtomobilov, saj njihovi električni motorji že poganjajo vodne črpalke različnih hladilnih sistemov v
električnih vozilih od hlajenja glavnega pogona do hlajenja baterijskega sklopa.
Prav tako proizvajajo že četrto generacijo elektromotorja, ki poganja kompresor
klimatske naprave električnih vozil.
Leto 2020 so v Domelu
zaradi odličnega poslovanja
v zadnjih mesecih končali
s stoodstotno realiziranim
planom, Skupina Domel
pa je dosegla prihodke v višini 150 milijonov evrov. »S
poslovnim rezultatom smo
kljub turbulentnim razmeram na trgu zadovoljni, saj
smo se približali rezultatu
preteklega leta. Za leto 2021
načrtujemo rast prihodkov
za osem odstotkov, kar je v
negotovih razmerah zaradi
covida-19 ambiciozen načrt,
ki temelji tako na rasti obstoječih produktov kakor tudi
na račun novih projektov, s
katerimi vstopamo na nove
trge,« je še dejal Čemažar.

Kranj – Zdaj prihaja čas za
končni davčni obračun za
lani. Zavezanci morajo do
1. marca oddati napovedi za
odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala, to je od
dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih
deležev ter investicijskih kuponov, od obresti na denarne depozite, od drugih obresti in dividend, poleg tega
pa tudi napovedi za odmero davka od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
ter od dobička od odsvojitve
izvedenih finančnih instrumentov.
Če je fizična oseba oddajala svoje premoženje – hišo,
stanovanje, sobo ali opremo
– v najem drugi fizični osebi, mora na finančno upravo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka, ki ga je dosegla z oddajanjem. Davčna osnova je dosežen dohodek, ki se zniža
za normirane stroške v višini 15 odstotkov dohodka (za
leto 2019 in prej deset odstotkov), zavezanec pa namesto normiranih stroškov
lahko uveljavlja dejanske
stroške vzdrževanja premoženja. V tem primeru mora
napovedi priložiti tudi ustrezne račune. Doseženi dohodek se obdavčuje ceduralno
po 27,5-odstotni davčni stopnji (za leto 2019 in prej po
25-odstotni stopnji) od davčne osnove in se ne všteva
v davčno osnovo za odmero dohodnine. Napoved je
možno vložiti po elektronski poti ali jo oddati (poslati)
v obliki papirnatega obrazca
na finančni urad.

Kar zadeva napoved obresti na denarne depozite pri
bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ali v katerikoli drugi državi Evropske unije, mora zavezanec
vložiti napoved le v primeru,
če je skupni znesek obresti
presegel tisoč evrov, davčna
stopnja je tudi v tem primeru
27,5-odstotna (za leto 2019
in prej 25-odstotna), obdavčitev pa je dokončna. Napoved mora vložiti tudi mladoleten otrok, če so obresti izplačane na njegovo ime.
Do 1. marca morajo napoved vložiti tudi zavezanci, ki
so lani odsvojili vrednostne
papirje, druge deleže ali investicijske kupone, pri tem
pa ni pomembno, ali so jih
odsvojili z dobičkom ali z izgubo. Če so prodali nekatere z dobičkom in druge z izgubo, v določenih primerih
izgubo in dobiček lahko pobotajo. Za prodajo delnic,
ki so jih pridobili v postopku lastninskega preoblikovanja, jim napovedi ni treba
vložiti. Zavezanci, ki so opravili več kot deset transakcij, morajo napoved vložiti v
elektronski obliki, ob manjšem številu transakcij pa lahko tudi v papirni obliki. Dobiček mora napovedati tudi
mladoleten otrok, če je bil izplačan na njegovo ime. Stopnja davka je 27,5-odstotna
(za leto 2019 in prej 25-odstotna) in se zniža za vsakih
pet let imetništva kapitala,
po dvajsetih letih imetništva
pa zavezancem davka ni treba plačati. Davčna osnova je
razlika med nabavno in prodajno vrednostjo, pri tem pa
upoštevajo tudi normirane
stroške.

OMV odhaja iz Slovenije
Družba OMV prodaja sto dvajset bencinskih servisov v Sloveniji. Kdo bo
kupec, še ni znano.
Aleš Senožetnik
Ljubljana – Avstrijska družba OMV namerava prodati 92,5-odstotni delež družbe OMV Slovenija, ki ima v
Sloveniji poleg bencinskih
servisov pod znamko OMV v
lasti tudi servise Eurotruck,
Avanti in Diskont. Tako je
naprodaj tudi 120 bencinskih servisov naftnega trgovca, ki je za Petrolom z okoli 20-odstotnim tržnim deležem drugi največji ponudnik
naftnih derivatov v državi.
Po poročanju STA je glavni izvršni direktor OMV

Reiner Seele za avstrijsko tiskovno agencijo APA pojasnil, da na bencinskih servisih v Sloveniji ne prodajajo
bencina in dizelskega goriva
lastne proizvodnje, zato so
se določili, da bodo te odsvojili. Za podoben korak so se
odločili že lani, ko so v Nemčiji prodali tristo bencinskih
servisov. Avstrijsko podjetje
namreč prenavlja svojo poslovno strategijo in se bo v
prihodnje v večji meri osredotočilo na kemične proizvode, saj si tudi avtomobilska industrija prizadeva
zmanjšati emisije.

Podjetje OMV Aktiengesellschaft je bilo ustanovljeno leta 1956 in velja za eno
največjih avstrijskih industrijskih družb. Na slovenski
trg so vstopili leta 1992, ko
je družba OMV AG skupaj z
Istrabenzom in Ino ustanovila OMV Istrabenz, leta 2004,
ko je OMV AG postal večinski
lastnik podjetja, pa so jo preimenovali v OMV Slovenija.
Mrežo bencinskih servisov
imajo organizirano po načelu franšiznega poslovanja.
OMV Slovenija je v letu
2019 beležil dobrih osemsto
milijonov
evrov
čistih

Družba OMV prodaja mrežo sto dvajset bencinskih servisov v Sloveniji.
prihodkov od prodaje, čisti
dobiček pa je znašal 25 milijonov evrov. Podobne rezultate je družba dosegla tudi
leto poprej. Avstrijsko krovno podjetje pa je po poročanju STA lansko leto končalo
z 1,3 milijarde evrov čistega

dobička, kar je 25 odstotkov
manj kot leta 2019. Prihodki od prodaje so znašali 16,6
milijona evrov.
Kdo bo kupec OMV Slovenija, še ni znano, med možnimi prevzemniki njihove
mreže bencinskih servisov

pa se v javnosti omenja
družba MOL, ki je s svojo ponudbo že prisotna pri
nas. Po včerajšnjem poročanju STA pa se za nakup zanimajo tudi poljski PKN Orlen, azerbajdžanski SOCAR
in ruski Lukoil.
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Gasilci pred požarom rešili vrtec
31. stran

Požar gasili tri ure
Gasilci so poziv zaradi požara prejeli nekaj minut po
3. uri zjutraj, je povedal vodja intervencije Andraž Šifrer, sicer poveljnik Gasilsko reševalne službe Kranj.
»Najprej nam je bilo rečeno,
da gori v vrtcu, naslednja informacija, ki nam jo je posredoval center za obveščanje, pa je bila, da že zelo
močno gori. Ob prihodu na
kraj je bil požar že povsem
razvit na polovici objekta, k
sreči pa je bil vrtec še nedotaknjen, prav tako prostori
krajevne skupnosti, in nam
jih je tudi uspelo obvarovati. Gostinski lokal in trgovina pa sta, žal, praktično povsem uničena,« je razložil.

Pri gašenju požara je sodelovalo okoli sto gasilcev iz
kranjske poklicne enote in
kranjskih prostovoljnih gasilskih društev Kranj - Primskovo, Kokrica, Britof, Goriče, Breg ob Savi, Bitnje, Besnica, Žabnica in Golnik, aktivirani so bili tudi gasilci iz
bližnjega PGD Prebačevo Hrastje, ki sicer sodi v Gasilsko zvezo Šenčur. Ogenj
jim je uspelo pogasiti v približno treh urah, nato je sledilo še dolgotrajno razkopavanje in iskanje žarišč, pri čemer je sodelovalo še ostalih
sedem gasilskih društev iz
Gasilske zveze Kranj, tako
da je na intervenciji sodelovalo vsaj okoli 150 gasilcev.
»Intervencija je bila zelo
zahtevna. Ko smo ugotovili, da je bila polovica objekta že povsem v ognju, nam

je gasilska taktika narekovala, da naredimo presek med
tem delom objekta in vrtcem,
kar nam je v popolnosti uspelo in je vrtec praktično ostal
nedotaknjen. Kako močno
je gorelo, priča tudi podatek,
da je bil požar viden že na daleč. Jaz sem že, ko smo se pripeljali po Jelenovem klancu
navzdol, videl oranžen sij na
nebu,« je še povedal Šifrer.
Pohvalil je tudi dobro sodelovanje s Komunalo Kranj,
ki je takoj okrepila moč svojih črpalk na območju, Elektrom Gorenjske in kranjsko
Civilno zaščito.

Otroke nastanili v
telovadnici
Čirški vrtec včeraj zaradi
požara ni deloval, verjetno
bo tako še nekaj časa. Otroke

V intervenciji je sodelovalo okoli sto petdeset gasilcev. / Foto: Gorazd Kavčič

V pol ure na avtocesti
dvakrat občutno prehiter
Simon Šubic
Kranj – Gorenjski prometni policisti so v ponedeljek
sredi popoldneva na avtocesti zaradi prekoračitve hitrosti dvakrat obravnavali istega voznika, državljana Hrvaške. Najprej je med Šenčurjem in Kranjem ob omejitvi 130 km/h vozil s hitrostjo
216 km/h, pol ure kasneje
pa so mu prometni policisti
na avtocesti Lesce–Karavanke ob omejitvi 110 km/h s
policijsko provido izmerili

še hitrost 190 km/h. Voznika so obakrat ustavili in kaznovali z globo 1200 evrov ter
devetimi kazenskimi točkami. Skupno je torej prejel za
2400 evrov globe in 18 kazenskih točk.
Gorenjski prometni policisti so v zadnjih dveh tednih
na stacionarnem radarju v
prenosnem ohišju obravnavali še 45 drugih hujših prekoračitev hitrosti. V vseh primerih je šlo za vožnjo nad
180 km/h, so poudarili na
Policijski upravi Kranj.

Trčila v peško

Datris d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce

Kranj – Kranjski policisti so včeraj zvečer obravnavali nesrečo
peške, v katero je na prehodu
za pešce trčila voznica osebnega vozila. Pri tem se je peška
lažje poškodovala, so sporočili
policisti, ki pozivajo k previdnosti pri vožnji na območjih,
kjer so prehodi za pešce.

Kriminalisti so takoj pristopili k ogledu kraja požara. / Foto: Gorazd Kavčič
so včeraj nastanili v telovadnico enote Mojca. Prišlo jih
je manj kot deset, saj se je večina staršev od skupno 53 otrok, ki letos obiskuje vrtec,
odločila, da bodo otroke obdržali doma. »Kako bo naprej, še čakamo na informacije. Treba bo preveriti vse električne napeljave, popraviti kurilnico, vse dobro prezračiti in preprati, opraviti
meritve ogljikovega monoksida ... Ko bomo imeli več
informacij, bomo starše obvestili, kako bo potekalo naprej,« je povedala ravnateljica
Kranjskih vrtcev Tea Dolinar. »Če bo otrok več, bo treba iskati nadomestne lokacije v osnovnih šolah, saj jih
v Kranjskih vrtcih nimamo,

razen telovadnice, ki je v
enoti Mojca,« je še pojasnila.

Tabla bara ostala cela
Eden od dveh najemnikov
gostinskega lokala Rolly Ball
bar Primož Čebašek je razložil, da si notranjosti lokala še ni ogledal, domneval pa
je, da je verjetno vse uničeno.
»Počasi bo minilo leto dni, ko
smo lokal vzeli v najem. Lani
spomladi v prvem valu epidemije smo ga povsem prenovili, poleti smo se trudili lokal
voditi po najboljših močeh,
jeseni pa smo ga zaradi epidemije morali spet zapreti.
Zaprt je že tri mesece, zdaj pa
se je zgodil požar. Klicalo me
je že ogromno Čirčanov, vsi

sočustvujejo z nami. Če bo
le lastnik za, sem prepričan,
da bomo s skupnimi močmi
lokal spet odprli. Nekaj pa že
mora pomeniti, da je na strehi ostala cela samo tabla z napisom Rolly bar,« je povedal.

Hiter odziv občine
»Sreča v nesreči je ta, da so
pred ognjem obvarovali prostore krajevne skupnosti in
vrtca. Vseeno nekaj škode
je, saj je močno poškodovana skupna kurilnica. Moram
pa povedati, da so se na Mestni občini Kranj hitro odzvali in imamo za danes ob
14. uri že sklican sestanek,«
pa je povedala predsednica
KS Čirče Nuša Kalan.

Sodnica bo izvedla soočenje
Ker podjetnik Marjan Arh, ki naj bi ga izsiljevala Edi in Meti Plava, trdi, da v zapisniku o podani ustni
ovadbi ni zapisano tisto, kar je povedal kriminalistu, ju bo sodišče na naslednji obravnavi soočilo.
Simon Šubic
Kranj – Na kranjskem okrožnem sodišču so pred kratkim nadaljevali sojenje bratoma Ediju in Metiju Plavi
zaradi domnevnega izsiljevanja podjetnika Aleksandra Arha iz Kamne Gorice.
Tožilstvo jima očita, da naj
bi podjetnika med letoma
2013 in 2015 izsiljevala zaradi vračila dolga. Od Edija
Plave si je namreč Arh izposodil petdeset tisoč evrov, ko
je dolg začel vračati, pa naj
bi brata od njega zahtevala vedno večji znesek. Tako
naj bi že vrnil sedemdeset tisoč evrov, a naj bi zahtevala še več, kar naj bi podkrepila z grožnjami (Meti Plava) in fizičnim nasiljem (Edi
Plava). Edi Plava je tako obtožen izsiljevanja v višini 51
tisoč evrov, brat Meti pa vsaj

v višini štirideset tisoč evrov.
Sodnica Polona Kukovec
je na zadnjo obravnavo znova povabila oškodovanca, ki
je na sodišču že pričal junija
lani in tedaj zatrdil, da izsiljevanja ni bilo. Od Edija Plave si je leta 2010, ko je pri vodenju svojega pohištvenega
salona v Ljubljani zašel v finančne težave, res izposodil
petdeset tisoč evrov, ki naj
bi jih povrnil v šestih mesecih. Dolg mu je vračal po svojih zmožnostih, dokler ni zaradi gospodarske in osebne
krize zašel še v večje finančne težave, zaradi katerih dolga ni več zmogel odplačevati, je Arh junija lani pripovedoval na sodišču. Natančnega zneska, koliko je še ostal
dolžan, ni znal povedati, niti
kakšne so bile obresti. Kot pa
je dejal, je bil Edi Plava razumevajoč do njegovih težav,

vprašanje preostalega dolga pa še vedno rešujeta s poslovnim sodelovanjem. Ob
tem je poudaril, da se je ves
čas pogovarjal z Edijem Plavo, medtem ko z njegovim
bratom Metijem ni imel nobenih opravkov.
Tudi tokrat je Arh, ki so ga
zaradi odsotnosti tožilke zaslišali izven glavne obravnave, povedal enako, ob tem pa
se je izgovarjal, da je po mnogih letih pozabil že marsikatero podrobnost. »Dolg sem
več ali manj poplačal, vračal
sem mu v gotovini, nekaj pa
je na koncu ostalo. Mišljeno
je bilo, da bomo ostali dolg rešili skozi nadaljnje sodelovanje. Za zapreti je ostalo še okoli dvajset tisoč evrov, koliko je
danes, ne vem več,« je povedal. Na vprašanje, ali je bil
Edi Plava kot posojilodajalec
nestrpen, glede na to, da mu

dolga ni vrnil v dogovorjenem
roku šestih mesecev, je odgovoril: »Jasno, da je bil, saj se
nisem držal dogovorov.«
V nadaljevanju je Arh potrdil, da se je zaradi obravnavanega primera kasneje
oglasil na policiji v Kranju,
kjer je policistu, ki ga je sprejel, predstavil situacijo, policist pa je sestavil zapisnik.
Tudi tokrat pa je zatrdil, da v
zapisniku ni navedeno tisto,
kar je on povedal policistu.
»Trdim, da nisem tako govoril, kot je v zapisniku,«
je dejal. Ker na drugi strani
kriminalist zatrjuje, da vse v
zapisniku drži, se je sodnica odločila, da ju na naslednji obravnavi, ki bo na začetku marca, sooči. »Izrekli ste
precej močno obtožbo, da si
je kriminalist vse izmislil,
zato je treba to razčistiti,« je
pojasnila oškodovancu.

www.gorenjskiglas.si
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Na sprehod in razstavo hkrati
Udeleženci delavnic in tečajev za izdelovanje modernih mozaikov so večletno delo postavili na ogled in enajst majhnih razstavišč na različnih koncih mesta
povezali v zgodbo, ki so jo poimenovali Mozaična pot Radovljice.
Marjana Ahačič
Slovenci načeloma radi hodimo, zato ni nič čudnega, da
smo, sploh v zadnjih desetletjih, uredili veliko raznovrstnih pohodniških, sprehajalnih in učnih poti. Nekatere, kot na primer pred časom
urejena pohodniška pot Juliana trail, so doživele izjemno
popularnost, druge so se po
začetni priljubljenosti začele
zaraščati, spet tretjim, tematskim, kot je Pot kulturne dediščine, je videti, kot da jim ne
čas ne družbene spremembe

ne morejo do živega. In ker
sta epidemija in z njo povezana karantena v zadnjem
obdobju na noge spravili
več ljudi kot kadarkoli v zadnjem obdobju, ni nenavadno, da so se v radovljiškem
dnevnem mladinskem centru KamRa, ki deluje v okviru Ljudske univerze Radovljica (LUR) odločili, da svoje večletno delo predstavijo
prav v obliki poti; sicer kratke, priložnostne in speljane zgolj po središču mesta, a
zato nič manj privlačne in kot
nalašč za sprehod in ogled

razstave hkrati. Kar je dobrodošlo sploh v času, ko se izogibamo zaprtim prostorom
in je tudi dostop od umetnosti omejen.

Moderni mozaiki
Z ustvarjanjem modernih
mozaikov se na tečajih, ki jih
v okviru LUR oziroma njenega mladinskega dnevnega
centra KamRa vodi mojstrica izdelovanja mozaikov Urška Ambrožič Potočnik, se v
različnih skupinskih delavnicah v Radovljici ukvarjajo
že več kot pet let. Nekaj jih je
takšnih, da si jih lahko ogledamo tako rekoč kadarkoli,
na primer napis na stavbi radovljiške železniške postaje
ali mozaik, s katerim so popestrili sicer pusto sivo stopnišče stavbe, v kateri so prostori Ljudske univerze, številni pa so ostali shranjeni po
domovih in depojih.

Vsak košček je pomemben del celote. Tako v mozaiku
kot v naravi, v nas in kraju. Mozaik smo pravzaprav
vsi, ugotavljajo udeleženci programov Mladinskega
centra KamRa in njihove mentorice. Ko se v umetnini
majhen košček keramike povezuje z drugim, tretjim,
nastajajo zgodbe, hkrati pa tudi povezanost z dlanmi,
ki mozaik skrbno negujejo, ter se utrjujejo vezi, ki se
spletajo na skupinskih delavnicah in nato povezujejo
celoten kraj.

Umetnost in organizacija
dogodka

V projektu Kako organizirati dogodek je mladim s svojim
znanjem in izkušnjami pri umeščanju in promociji
razstav pomagala uveljavljena kustosinja Marija Skočir iz
ljubljanske Galerije Riharda Jakopiča. / Foto: Gorazd Kavčič

In ko se je ustvarjalni energiji Urške Ambrožič Potočnik in njenih učencev pridružila še organizacijska
moč in znanje Ane Pirih, je
nastal projekt, ki si ga je še
vso pomlad mogoče ogledati na enajstih točkah v mestu. Že novembra so namreč
začeli daljši program z naslovom Bi rad znal organizirati dogodek, v okviru katerega je sedem mladih ob pomoči mentoric (z Ambrožič Potočnikovo in Pirihovo sta sodelovali še Jasmina Šubic in Monika Golja),
ki so s svojimi idejami, znanjem in neizmerno voljo, kot

Kultura
Razstava kolažev umetnice
Maruše Štibelj z naslovom
Kronično pozni ... Stran 14

Pogovor
Mark Toplak: »O lokaciji
bolnišnice naj odloči stroka, ne
ulica.« Stran 15

Lastniki lokalov v Radovljici so se prijazno odzvali ponudbi, da del svojih izložb to pomlad
odstopijo mozaikom. Razstava bo na ogled do konca marca. / Foto: Gorazd Kavčič
poudarjajo mentorice, kreirali celoten potek mozaične
poti in spremljajočega programa na spletu.
Razstava je postavljena na
enajstih lokacijah, predvsem
v izložbenih oknih, mozaične mizice in mozaične slike pa v Knjižnici Antona Tomaža Linharta, kar omogoča,
kot poudarjajo organizatorji,
varen ogled razstave.
Za pohodnike so na spletu
pripravili tudi zemljevid lokacij, ki ga je mogoče naložiti na pametni telefon ali si
ga natisniti.

od leta 2015 mladim in otrokom ponuja široko in pestro
ponudbo izvenšolskih dejavnosti ter učne pomoči, obenem pa nudi varen prostor,
kjer lahko aktivno preživljajo prosti čas in razvijajo svoje
učne sposobnosti, kreativne

potenciale, interese in hobije.
Skozi različne delavnice, predavanja, družabne igre, debate, srečanja in razstave mladim ponuja, da odkrijejo pomen mladinskega udejstvovanja in se aktivno vključijo v
skupnost.

Mladinski center KamRa
Projekt je nastal na pobudo Mladinskega dnevnega centra KamRa, ki deluje pod okriljem Ljudske univerze Radovljica ter ob finančni podpori Občine Radovljica
in Urada za mladino. Kot pojasnjujejo na LUR, center že

Izbrani mozaiki, so na ogled na različnih lokacijah po
Radovljici, večinoma dostopnih kar z ulice. Na fotografiji je
mozaik, delo Petre Kozelj.

Zgodbe
Tjašo Schwarzbartl so mladi
zdravniki specializanti ocenili
kot odlično mentorico. Stran 16
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Od petka do petka

Opozicija vložila še
interpelacijo Simonitija
Simon Šubic

Vložili interpelacijo
ministra Simonitija
Interpelacija zoper kulturnega ministra Vaska Simonitija je
že tretja interpelacija zoper člane aktualne vlade, ki je bila
vložena v letošnjem letu. / Foto: Gorazd Kavčič

Notranji minister Aleš Hojs pravi, da je v ponedeljek tudi
preverjal, kako dosledno Hrvaška preverja razloge za
prestop meje. / Foto: arhiv GG

Poslanci SD-ja, LMŠ-ja,
Levice in SAB-a so v petek
v skladu z napovedmi vložili interpelacijo ministra
za kulturo Vaska Simonitija, ki mu med drugim očitajo neučinkovito ukrepanje
pri odpravi posledic blokade dela na področju kulture
zaradi epidemije ter napade
na neodvisnost novinarstva.
Kot so poudarili, Simoniti
ne opravlja funkcije ministra za kulturo, ampak zgolj
uresničuje interese vladajoče SDS. Očitke v interpelaciji so sicer predlagatelji strnili v desetih točkah. Med drugim mu očitajo še odgovornost za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za
že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije, za »nesmiselno deložacijo« najemnikov prostorov
na Metelkovi v Ljubljani in
za politični odvzem statusa
samozaposlenega v kulturi.

Hojsa na hrvaški meji
obrnili

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je v sredo
opravičil zaradi nedavnega sestanka v gostišču Taverna v
Prlekiji. / Foto: Gorazd Kavčič

Hrvaška policija je v ponedeljek na meji zavrnila vstop
notranjemu ministru Alešu
Hojsu in njegovi mami, ker
nista izpolnjevala pogojev za
vstop tujcem v Hrvaško, je
ta teden poročal portal 24ur.

com. Hrvaška mejna policija razloga za zavrnitev vstopa ni razkrila, pojasnili pa
so, da Slovenija za ponedeljek ni najavila prihoda nobenega od naših ministrov.
Hojs je za 24ur.com razložil, da ima mama na Hrvaškem nepremičnino, zato
sta želela tja, da bi lahko poravnala račune. Ker pa nista
imela opravljenega testa na
novi koronavirus, ki je pogoj
za vstop v Hrvaško, so jima
dali na izbiro vstop s testiranjem in karanteno ali pa
da se obrneta. Odločila sta
se za drugo možnost. Dejal
je še, da je želel tudi preveriti, kako dosledno Hrvaška
preverja razloge za prestop
meje. Ob tem je Hojs poudaril, da ni kršil predpisov
glede prehajanja mej občin
in regij, saj ima v Kopru nepremičnino.

se je vlada zavezala v sporazumu s policisti o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta
2018, v katerem je za policiste in zaposlene na notranjem ministrstvu zagotavljala sredstva za plačilo delovne uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela. Iz
Policijskega sindikata Slovenije so še sporočili, da vlada še naprej ostaja na stališču, da je svoje obveznosti iz stavkovnega sporazuma izpolnila, je pa sprejela
nov vladni projekt Izvajanje
nalog na področju notranje
varnosti v času pogajalskega
procesa za obdobje od 1. januarja do 31. marca letos, v
katerem se za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotavljajo sredstva v enaki višini 1,25 milijona evrov mesečno, kot so se po projektu varovanja schengenske
meje. V sindikatu, ki je stavko začel 11. januarja, tudi
opozarjajo, da še vedno ni
rešena nobena od njihovih
stavkovnih zahtev.

Policisti začasno ustavili
stavko
Stavkovni odbor Policijskega sindikata Slovenije je
v sredo za čas pogajanj začasno ustavil stavkovne aktivnosti. Po oceni sindikata so z
vladno odločitvijo, da bo tudi
za prve tri mesece letošnjega leta zagotovila sredstva za
izplačila policistom, kot so
jim pripadala po projektu varovanja schengenske meje,
vzpostavljeni dobri pogoji za
mirna pogajanja. K vzpostavitvi omenjenega projekta

Evakuirali vojaka s težjim
potekom covida-19
Iz Libanona so včeraj v domovino v spremstvu glavnega zdravnika Slovenske
vojske prepeljali pripadnika slovenskega kontingenta misije Združenih narodov Unifil s težjim potekom
koronavirusne bolezni-19,

je sporočil generalštab Slovenske vojske. Pripadnika
veterinarske enote Slovenske vojske sta na letališču
opravila dezinfekcijo opreme in letala. Ostalih pet slovenskih vojakov v Libanonu
je bilo na testiranju na koronavirusno okužbo negativnih in so zdravi.

Počivalšek se je opravičil
Minister za gospodarstvo
Zdravko Počivalšek se je v
sredo opravičil zaradi nedavnega sestanka v gostišču
Taverna v Prlekiji. »Čeprav
je bil sestanek zakonit, utemeljen in zelo koristen, je
bila to v teh težkih časih tudi
nepremišljena poteza,« je
sporočil preko družbenega omrežja Facebook. V Taverni je po ministrovih besedah minuli petek potekal poslovni sestanek o gospodarskem okrevanju po epidemiji, ki je najbolj prizadela turizem in malo gospodarstvo.
Na Počivalška so se kasneje
vsuli očitki, da so kršili odlok o prepovedi ponujanja
blaga in storitev, ki prepoveduje gostinsko dejavnost za
potrošnike, saj naj bi na sestanku postregli tudi pijačo
in hrano. Počivalšek je pojasnil, da prepoved uporabe
gostinskih lokalov za potrebe poslovnih sestankov ne
velja, dovoljena sta tudi hrana in pijača. Zatrdil je, da je
sam konzumiral le vodo.

Slovenci v zamejstvu (785)

Jože Košnjek

med sosedi

Če bi bile razmere normalne, bi konec leta na Suhi
(Neuhaus) in v bližnjem
Žvabeku (Schwabeck) v
Podjuni praznovali 60-letnico glasbenega ustvarjanja in delovanja 75-letnega upokojenega vojaškega uslužbenca in neumornega naravovarstvenika in
gorskega stražarja Bertija
Lipuscha ali kar »Bertlna«
iz Strpne vasi (Traundorf)
pri Pliberku v Podjuni. Na
prazničnem koncertu – ki
bo, ko bodo razmere dovoljevale – bodo sodelovali številni njegovi glasbeni in tudi
siceršnji prijatelji, predstavljena pa bo tudi dvojna
zgoščenka, ki je nastajala v
Voxon studiu Danila Katza, na kateri bodo posnetki vseh glasbenih skupin, s
katerimi je Berti sodeloval.
Teh pa ni malo. Med njimi

je tudi Oktet Suha, s katerim
so Bertijevi muzikanti navduševali v številnih državah
Evrope, pa tudi med Slovenci v Argentini, v Avstraliji,
v Združenih državah Amerike in v Kanadi. Glasbeni
slavljenec, njegova mama je
koroška Slovenka, je poleg
glasbenega ustvarjanja pel
tudi v številnih slovenskih
pevskih zborih.

Bertija Lipuscha sem spoznal pred leti pri Avseniku
v Begunjah, kjer je bil član
strokovne komisije na tradicionalnem tekmovanju harmonikarjev za Avsenikovo
nagrado. Osnovno glasbeno
izobrazbo, še posebej v igranju na kitaro, ki je od otroštva naprej njegova spremljevalka, je dobil na Ravnah na
Koroškem, nato pa ga je sam

Vodji osrednjih slovenskih kulturnih organizacij na
Koroškem Slovenskem prosvetne zveze in Krščanske
kulturne zveze Mitja Rovšek in Martin Kuchling
v pogovoru za slovenski časopis Novice iz Celovca
poudarjata, da bo javno kulturno življenje še nekaj
časa okrnjeno, v polnosti pa naj bi zaživelo jeseni, ko
bodo zaradi cepljenja možnosti za okužbe manjše.
Zato dejavnost prenašata v digitalni svet, kar je
bilo med Slovenci, še posebej med mladimi, dobro
sprejeto.

Foto: arhiv Okteta Suha

Muzikant iz Podjune

Kitara je že nad šestdeset let najljubši instrument
podjunskega glasbenega jubilanta Bertija Lipuscha.
nadgrajeval. Ni bil samo muzikant, ampak je bil tudi pevec in pisec besedil in melodij. Skupaj jih je napisal nad
osemdeset. Nekatere med
njimi so ponarodele. Javno je
začel igrati in peti pred šestdesetimi leti, njegova prva glasbena skupina so bili Fantje iz Podjune iz leta 1968.
Leto kasneje so prve skladbe posneli tudi za avstrijsko

radiotelevizijo ORF. Skupina je vztrajala kar dolgo, do
leta 1992. Vendar se Berti ni
dal. Ustanovil je daleč naokoli znani Podjunski trio, ki občasno, seveda v spremenjeni
postavi, zaigra še danes. Kjerkoli se podjunski muzikanti
pojavijo, s svojimi vižami in
skladbami najbolj znanih
slovenskih ansamblov navdušijo občinstvo.

13

petek, 12. februarja 2021

Po svetu

Nisem hotela
Gibanje proti spolnemu nadlegovanju, ki se je pod imenom »MeToo« (jaz tudi) začelo v filmskem
svetu ZDA, se širi po vsem svetu. Nedavno je zajelo tudi v tem oziru zelo tradicionalni Balkan, tu pod
imenom »Nisam tražila« (nisem hotela) …

Pogumna Ana Tikvić
Več o tem gibanju izvemo
v intervjuju z dramsko igralko Ano Tikvić, eno od ustanoviteljic platforme Nisam
tražila. Avtorica intervjuja Nadina Štefančič v uvodu oriše, za kaj gre. »Gibanje s ključnikom #nisisama
nadaljuje upor proti spolnemu nadlegovanju, ki so ga
pod odmevnim geslom Jaz
tudi sprva zanetili v Hollywoodu, zatem pa se je
razširil v boj proti spolnim
zlorabam in nadlegovanju
žensk po vsem svetu. Nov
odmev tega zgodovinskega
trenutka se je pred kratkim
zgodil v Beogradu. 26-letna
igralka Milena Radulović je
18. januarja skupaj s še nekaj dekleti na policijo prijavila, da jo je spolno napadel
68-letni Miroslav Aleksić,
učitelj zasebne beograjske igralske šole z imenom
Stvar srca. O posilstvih, ki
so se začela pri njenih 17 letih, je zatem tudi javno spregovorila. Štiri nekdanje študentke Akademije dramskih umetnosti v Sarajevu
– Ana Tikvić, Nadine Mičić, Matea Mavrak in Asja
Krsmanović – so bile ob dogajanju jezne, žalostne in
zaskrbljene. Ko je postalo jasno, da se javnost odziva, 'kot da gre za osamljen

primer,' so se odločile, da na
Facebooku ustvarijo stran
z imenom Nisam tražila,
prek katere so želele dati
prostor tudi drugim žrtvam
spolnih napadov, da spregovorijo. Njihova stran, ki
je v desetih dneh dobila več
kot 40.000 sledilk in sledilcev, je nastala iz pogovora o tem, 'kako enostavno je
podpirati neki #metoo v oddaljenem Hollywoodu, obenem pa se obnašati, kot da
je pri nas vse v redu, medtem ko ni nič v redu,' opisuje Ana Tikvić. Odkar so
zagnale stran, se jim je javilo več kot 4000 žensk s svojimi pričevanji, fakultete po
vsej regiji so pričele zbirati
anonimne prijave spolnega
nadlegovanja, odvijati so se
začele policijske preiskave.
Na štirih zagrebških fakultetah so do petka prejeli že
60 prijav, ki jih bodo predali
državnemu tožilstvu, v BiH
je na tožilstvo doslej prišlo
že dvajset prijav s fakultet.
Dva profesorja na zagrebški filozofski in veterinarski fakulteti sta bila suspendirana. Kot razlaga Ana Tikvić, so se najprej 'oglasile
umetnice, igralke, novinarke iz vse regije, nato pa se je
to izjemno hitro razširilo na
pričevanja žensk vseh poklicev, fakultet, zanimanj, starosti.' Poudarja, da se je pokazalo, da je spolno nadlegovanje vseprisotno in se

dogaja vsak dan.« (Vir:
MMC RTV SLO)

Nasilje nad Ujgurkami
Spolno nadlegovanje, ki
ga morajo prenašati številne žene in dekleta na Zahodu, je načelno nedopustno.
Sicer pa ni tako hudo, če ga
primerjamo s tistim, ki ga
kitajske oblasti izvajajo nad
Ujgurkami v pokrajini Sinkiang. O tem govori obsežna reportaža. V njej je BBC
dokumentiral številne navedbe sistematičnih posilstev, spolnih zlorab in mučenj internirank, nad katere so se spravili policija in
pazniki. »Med drugim naj
bi ženske mučili z elektrošoki in jih analno posiljevali z naelektrenimi palicami.
Ženske so bile tudi podvržene skupinskim posilstvom
in prisilni sterilizaciji. Nekatere ženske so prisilili, da
se slečejo in vklenejo z lisicami druge, preden so nadnje spustili paznike, ki so jih
posiljevali. 'Kriki so odmevali skozi celo stavbo,' navaja ena od prič. Nekatere
ženske, ki so jih ponoči odpeljali iz njihovih celic, se
niso nikdar vrnile, je za BBC
povedala ena od preživelih,
Tursunay Ziawudun. Tiste,
ki so se vrnile, so jim zagrozili, da naj nobeni od sojetnic ne povedo, kaj se je zgodilo z njimi. 'Nikomur ne

Ženske umetnice

Tavčarju pa dokončno omogočila vzpon v tedanjo visoko družbo in temu primerno
socialno in politično promocijo. Ljubezen mu torej ni
bila v pogubo, prej v povzdigo. / Da ne ostanemo pri
ljubezni le na njeni erotični in subtilni ravni, se spustimo za trenutek še na njen
obrtniški, seksualni nivo.
Na tem nivoju je Tavčar občeval s svetovljansko gospico Hermino Pfäffinger, ki
je takrat, ko je bil odvetniški pripravnik v Kranju, živela v bližnjih Podbrezjah.
Njena mlajša sestra Rosa
se je nekaj let pozneje predajala burnemu bohemskemu in močno erotiziranemu

življenju v Parizu, nekaj časa
je bila v njeni družbi tudi slikarka Ivana Kobilica … Eden
najbolj sočnih odlomkov v
knjigi pa je morda tisti, ko
se Ivan in Franica dajeta dol
v njegovi odvetniški pisarni. Začneta na kavču 'za čakajoče stranke', končata na
trofejni medvedovi koži, lovskem darilu iz Poljanske
doline … Je bilo res tako?
Izpričano ni, je pa dovoljeno. Licentia poetica …« (str.
258–259)
Gornji odlomek je iz moje
spremne besede v tej knjigi,
o kateri bomo v našem časopisu ob 170. obletnici Tavčarjevega rojstva še pisali. To
je le prvo povabilo k branju.

Pa še ena splošna o položaju »ženskih umetnic« v
današnjem svetu. Izrekla jo
je Patti Smith (1946): »Nihče ne reče: 'Picasso, moški
umetnik.'« Hm. In kdo je
Patti Smith? V sedemdesetih je zaslovela z revolucionarnim prepletanjem roka
in poezije. Izdala je 12 albumov, med katerimi je najodmevnejši Horses, ki ga je revija Rolling Stone uvrstila na
seznam sto najboljših albumov v zgodovini. Napisala je
tudi več knjig, med njimi sta
v slovenščino prevedeni Pač
mulca in Sanjarjenja …

Nove knjige (575)

Visoški gospod
Miha Naglič
»Pa smo jo dočakali: zgodbo o človeku, ki je Slovencem napisal nekaj najlepših zgodb. Zgodbo o življenju in delu Ivana Tavčarja.
Napisal jo je Ivan Sivec, pisatelj, ki velja za najbolj plodovitega in je med najbolj
branimi zdaj. Svoji knjigi je
dal naslov Visoški gospod in
podnaslov Vse ljubezni pisatelja Ivana Tavčarja. Vendar
ne opisuje Tavčarja le kot visoškega gospoda, ne kaže ga
le v njegovih ljubezenskih
zgodbah. Te so bolj za vabo
… Vse ljubezni pisatelja Ivana Tavčarja so leitmotiv te
knjige. Izpostavim najprej
dve: Tavčarjevo zaljubljenost v ljubljansko gospodično Emilijo Garz in v poljansko sestrično Nežko Perko.

Dve dolgotrajni, a neizživeti
ljubezni, ki pa za Ivana nista bili pogubni. Bil je pisatelj
in ju kot tak izživel oziroma
sublimiral v pisanju. Bili sta
njegovi trajni navdihovalki.
Po dokaj prepričljivi razlagi profesorice Marje Boršnikove je bila Emilija Tavčarjeva Bogomila, njegova Laura in Julija. Ona naj bi navdihovala vse tiste 'včrniljene kontese' (Ivan Cankar),
ki nastopajo v njegovih zgodnjih delih. Sestrična Nežka pa je navdihnila Holekovo Nežiko in Meto iz Cvetja v
jeseni. Tretja od Tavčarjevih
ljubezni pa je seveda tista, ki
je zbližala 35-letnega Ivana,
ki takrat še ni cvetel v jeseni
(tudi njegov Ivan iz cvetja jih
ima le 38), in 18-letno Franico Košenini. Tej ljubezni je bil kos, osrečila je oba,

#MeToo – logo gibanja proti spolnemu nadlegovanju žensk.
Začelo se je v filmskem svetu ZDA, zdaj postaja globalni
fenomen. / Foto: Wikipedija

smeš povedati, kaj se ti je
zgodilo, lahko se samo tiho
uležeš. Cilj vsega tega je uničiti duha vseh.' Po navedbah
Tursunday Ziawudun so se
mnoge nekdanje interniranke po izpustitvi zatekle
k alkoholu in mamilom in
večkrat je videla svoje nekdanje sojetnice brez zavesti ležati na ulici. 'Pravijo, da
ljudi izpuščajo, ampak po
mojem mnenju je z vsakim,
ki zapusti taborišče, konec.'
In točno to je, meni Tursunday Ziawudun, njihov načrt.
Nadzor, internacija, indoktrinacija, razčlovečenje, sterilizacija, mučenje, posilstvo. 'Njihov cilj je uničiti vse. In vsi to vedo.'« (Vir:
MMC RTV SLO)

Ivan Sivec, Visoški gospod, Vse ljubezni pisatelja Ivana
Tavčarja, ICO, Mengeš, 2021, 304 strani

Ujgurske deklice na tržnici v Khotanu, Sinkiang, Kitajska,
fotografirane 9. 10. 2005. Prihodnost njihovih vrstnic v
kitajski državi je temna. / Foto: Wikipedija

Foto: Wikipedija

Miha Naglič

Ameriška pevka in pesnica Patti Smith med nastopom na
Provinssirock festivalu, Seinäjoki, Finska, junija 2007
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Kronično pozni, a ne prepozni
V Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki je na ogled razstava kolažev Maruše Štibelj z naslovom Kronično pozni. Posamezni koščki v njenih kolažih tvorijo
celoto globaliziranega sveta in kličejo k spremembam.
Igor Kavčič
Utapljajoča kultura, Gledati stran, Začarani krog,
Čas za pisanje boljše prihodnosti, Trojno breme in Srce
preteklosti so naslovi nekaterih izmed več kot tridesetih kolažev vizualne umetnice Kranjčanke Maruše
Štibelj, ki so v februarju in
bodo še do dveh tretjin marca na ogled v Galeriji Ivana
Groharja. Naslovi so pri časnikarskih člankih največkrat tisti, ki nas spodbudijo k nadaljnjemu branju.
Pri kolažih Štibljeve naslovi
prevzemajo vlogo vabila – na
neki način pa tudi vstopnega
ključa – v svet, ki ga imamo
pred seboj tako v kolažu na
steni razstavišča kot potem,
ko stopimo iz galerije, v realizmu družbe, v kateri živimo. Kolaži so namreč avtoričin pogled na aktualni čas
in prostor in so hkrati njen
umetniški angažma, da bi
bilo vendarle drugače in kakopak bolje nam in tudi našim zanamcem.

Kolaž vrača v likovno
umetnost
Galerija Ivana Groharja
je namenjena predstavljanju umetniške produkcije kvalitetnejših in vidnejših likovnih ustvarjalcev, ne
le Gorenjske, ampak tudi v
širšem slovenskem kontekstu. »Maruša Štibelj dejansko spada v to kategorijo
umetnikov,« izbor tokratne
umetnice in s tem usmeritev

Njeni kolaži so refleksija
tistega, kar pravzaprav živimo,« poudarja Soklič.

Umetnost je, ki
spreminja

Maruša Štibelj in Začaran krog / Foto: osebni arhiv
galerije Loškega muzeja potrjuje umetnostni zgodovinar in kurator razstave Kronično pozni Boštjan Soklič.
»Ne nazadnje je konec leta
2018 za prve kolaže iz serije, ki jo tu predstavlja, na Salonu lepih umetnosti v Parizu prejela nagrado strokovne žirije.«
Gre za vizualno ustvarjalko, ki povezuje različne
umetniške medije in načine
in je za naš prostor pomembna tudi zato, ker s svojim delom dokazuje, da je kolaž
enakovredna tehnika drugim slikarskim tehnikam.
Kot še pove Soklič, je bil ta
pri nas desetletja na stranskem tiru, saj so ga gojili le
oblikovalci knjig, plakatov
in podobni. »Maruša Štibelj
v aktualnem času afirmira

kolaž kot popolnoma suvereno likovno tehniko. Gre
za likovna dela, primerljiva s klasičnim slikarstvom,
v krajini je prisotna figuralika, veliko je nadrealističnih
momentov, gre za spoj nadrealizma in ostalih -izmov
20. stoletja. Če v novi figuraliki govorimo o povezavi
dialoga med umetnikom in
njegovo notranjostjo, potem
Štibljeva vzpostavlja dialog s
svetom in ga komentira. Je
empatična in se vživlja v različne situacije, nam ljube ali
neljube, naj gre za stanje v
času epidemije ali že dolgo
časa za anomalije sodobne
družbe.«
V Škofji Loki se Maruša Štibelj tokrat prvič predstavlja na samostojni razstavi. Na ogled je postavila

dela, ki so nastajala od leta
2018 naprej. »Naslov razstave in tudi cikla je Kronično
pozni, ki ima osnovo v dveh
delih, ki sem jih pred dobrima dvema letoma pripravila za pariško razstavo. Ker v
tem diptihu nisem povedala
vsega, sem cikel nadaljevala
v serijo, ki jo tokrat predstavljam,« pojasni odlična kolažistka; da so zadnja dela povezana tudi s pandemijo in
aktualnim stanjem v družbi
– na primer kolaža Utapljajoča kultura in Samozaposleni. Skupaj je na ogled več
kot trideset med seboj ločenih del, ki so hkrati združena v eno celoto, saj jih povezuje skupna zgodba. »So odsev globaliziranega sveta, ki
je pravzaprav nekakšen kolaž vsega, kar nas obkroža.

Zgodbe, ki jih umetnica
pripoveduje v kolažih, so aktualne, povezane z razslojenostjo v družbi, človekovim
odnosom do okolja in narave, zahtevami po sistemskih
spremembah … »Vse to ni
od danes, ampak se dogaja
že dalj časa, zato naslov Kronično pozni – potrebne so
namreč spremembe, s katerimi pa zamujamo. V marsikaterem primeru bi lahko
rekla, da smo že prepozni,
ampak glede na to, da sem
umetnik in umetnost vidim
tudi kot neke vrste orodje za
delanje sprememb, tega ne
morem trditi. Vseeno se mi
zdi, da lahko nekaj spremenimo, še posebej s kulturo in
umetnostjo.«
Material, s katerim »slika«
kolaže, je bil nekoč že uporabljen, izrezuje ga iz revij in
časopisov. Podobe so bile že
videne, le da v drugem kontekstu. Kot pove sogovornica, s kolaži želi pokazati tisto, česar v realnem življenju gledamo, a ne opazimo. »Ker sem to pretvorila v umetnost, mogoče tudi
v neko igrivost, v drugačne barve, ljudi pritegne in
začnejo razmišljati o tem.
Umetnost zahteva od človeka, da si vzame čas za razmislek, in ga prisili, da se ustavi, da si delo pozorno ogleda,

da opazuje kompozicije, barve in tudi vsebinske stvari.«
Štibljeva se v zadnjem obdobju poleg kolaža ukvarja
tudi s harmoničnim združevanjem prostorskih instalacij, prepletom zvoka in animacije. Kot pravi umetnica, si je v snovanju svojih del
vedno želela tudi v prostor.
»Lansko poletje sem veliko
raziskovala ob slovenskih
rekah, Kokri, Idrijci, Tolminki, kjer sem našla različne artefakte, ki jih je človek
že zavrgel, narava pa jih je na
neki način na novo izoblikovala. Več teh starih odvrženih predmetov sem prinesla domov in ko sem pripravljala razstavo v Škofji Loki,
sem se odločila, da poskusim tudi s tretjo dimenzijo
in nekaj asemblaži.
V sklopu razstave je tudi video, katerega izhodišče je seveda spet slika, hkrati kazalka intimnega potovanja vase,
v nerazjasnjena območja kolektivne zavesti in prečudnih vizij. »Video ponazarja
prehod, ritualni klic – invokacijo, težnjo po vzpostavitvi
harmonije med individuumom, družbo in vseobsegajočim univerzumom, do katere vodi nejasna cesta,« dodaja Boštjan Soklič.
Maruša Štibelj v svojih delih različne koščke sestavlja
in povezuje v vizualno celoto, naj bodo to kolaži ali pa
intervencije v prostor. S tem
ustvarja neki novi svet, ki pa
nam je, če si le vzamemo čas
in poglobimo vanj, čudno
znan. Mar ne?

Valentin v mehurčku
Operni pevec Anton Habjan je z glasbenimi gosti za splet posnel koncertni večer ljubezenskih pesmi z
naslovom Valentin v mehurčku.
Igor Kavčič
God svetega Valentina,
ki ima po ljudskem izročilu »ključe od korenin«, velja za dan, ko se začne prebujati narava, že dolgo pa
ga tudi pri nas prepoznavamo za dan zaljubljencev. S
spletnim koncertom Valentin v mehurčku bo vaša srca
z ljubezenskimi pesmimi letos pobožal tudi operni pevec Anton Habjan z glasbenimi gosti. V nedeljo, 14. februarja, ob 19.30 bo na kanalu Anton Habjan na Youtubu
in na portalu KTV Medvode
na sporedu koncertni posnetek ljubezenskih pesmi. V

raznolikem programu bomo
slišali slovenske popevke, italijanske kancone, dalmatinske pesmi, pa tudi evergreene v venčku najbolj znanih
Paula Anke. Tudi dueti bodo,
obljublja Anton, sicer baritonist v ljubljanski Operi, kjer
je ansambel zaradi epidemije že nekaj časa v mirovanju.
»Sem človek, ki mora vedno nekaj ustvarjati, in petje
je tisto, kar počnem najraje. Vseskozi sem imel željo,
da bi obnovil repertoar pesmi, ki sem jih pel v raznih
sestavih z različnimi glasbeniki. Tako smo pred časom
pri meni doma v Apnu pod
Krvavcem posneli glasbeni

program popularnih pesmi,« je povedal Anton Habjan, že takrat z mislijo, da bo
posnetek predvajal na spletu
prav za valentinovo.
Projektu, v katerem je nastopil kot osrednji vokalist in
zaigral tudi na trobento, so
se pridružili odlični škofjeloški glasbeniki Nejc Jemc
(harmonika), Jaka Strajnar
(cajon) in Luka Vehar (električna kitara), Kranjčana Boštjan Križaj (akustična kitara) in Dževad Bečić (kontrabas, bas kitara), v goste pa je povabil pevsko kolegico iz ljubljanske Opere sopranistko Darjo Novak
in kitarista Marka Mozetiča

- Mozo. »Z Nejcem sva pripravila aranžmaje za skladbe,
na snemanju pa smo jih potem še skupaj dodelali,« pojasni Habjan, za pripravo videoposnetka pa je na pomoč
priskočila ekipa KTV Medvode, s katero že več let odlično sodeluje. Za zvočno
podobo je poskrbel tonski
mojster Rado Černe, še eden
iz njegove uigrane ekipe sodelavcev. Medvoški televizijci so posnetek v predvajanje
ponudili tudi drugim lokalnim televizijam in odziv je
bil zelo dober. Kot rečeno, bo
posnetek premierno predvajan v nedeljo, za zamudnike
pa bo seveda dostopen tudi

Anton Habjan z glasbenimi gosti / Foto: KTV Medvode
kasneje na kanalu Anton
Habjan na Youtubu.
Kot je še povedal Habjan,
se že veseli, da bodo spet začeli delati v Operi, v načrtu

pa ima tudi še kakšen tovrsten projekt. In kdove kdaj
tudi podoben veliki koncert, kot je bil tisti pred leti
v Železnikih.
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O lokaciji bolnišnice stroka, ne ulica
Mark
Toplak

Mark Toplak je vodenje Splošne bolnišnice Jesenice prevzel oktobra lani. Univerzitetni diplomirani strojnik, ki je v Angliji pridobil
naziv MBA, se je takoj moral spoprijeti z drugim valom epidemije, saj so postali covidna bolnišnica. V prvih stotih dneh je
postavil novo vodstveno ekipo, pred tedni pa se je znašel tudi v viharju prepirov o tem, kje naj bi gradili novo regijsko bolnišnico.
Kot poudarja, naj o lokaciji odloči stroka, ne ulica ...
Urša Peternel

»Na mestu
obstoječe
bolnišnice
prostora
zagotovo
ni, sodobne
bolnišnice se
ne gradijo kot
visoki stolpi,
imele naj bi čim
manj dvigal.
Tudi notranjost
obstoječe
bolnišnice, ki
je bila pred
sedemdesetimi
leti
najmodernejša,
je zastarela, še
vedno imamo
sobe s petimi
posteljami in
sanitarije za
več sob na
hodniku ... To
ni več v skladu
s sodobnimi
zahtevami.«

Minili so štirje meseci, kar
ste prevzeli vodenje. Glede
na to, da niste imeli izkušenj
z delovanjem v zdravstvu,
me zanima, kako ste se 'ujeli' na direktorskem mestu?
Drži, da nisem deloval v
zdravstvu, a imam trideset
let izkušenj iz gospodarstva,
od tega sem dvajset let deloval v velikih sistemih, kjer
sem se srečeval tudi z zdravstvom, saj smo pripravljali informacijske rešitve za
zdravstvene zavode, tako v
Sloveniji kot širše. Zelo koristna je bila tudi izkušnja
vodenja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, kjer
sem spoznal specifiko vodenja javnega zavoda. Ne
nazadnje je kar nekaj zdravstvenih delavcev med mojimi sorodniki, zdravnik je
tudi sin, in med prijatelji,
tako da me je zdravstvo vedno zanimalo in lahko rečem,
da imam na tem področju
kar nekaj znanja.
Imenovali ste novo ekipo in
jo menda tudi pomladili ...
Ena izmed prioritet v prvih
stotih dneh je bila postavitev
ekipe, objavili smo razpis za
pomočnika za splošne in poslovne zadeve in med številnimi kandidati smo izbrali
Benjamina Lukšiča. Za zdaj
lahko ocenim, da smo pri izboru imeli res srečno roko.
Ker je bolnišnica že pred
mojim prihodom dobro poslovala, sem se želel v največji meri nasloniti na obstoječo ekipo, strokovna direktorica ostaja Anja Jovanovič
Kunstelj, pomočnica za področje zdravstvene nege in
oskrbe pa Mojca Strgar Ravnik. Prav danes (pogovarjali smo se v ponedeljek, 2.
februarja, op. a.) so tudi vsi
predstojniki oddelkov dobili
polni mandat, večina ostaja
ista, novi predstojnici pa sta
postali dve mladi zdravnici.
Vodenje bolnišnice ste prevzeli v času drugega vala epidemije. Kako ste se »spopadli« s covidom-19?
Kmalu zatem, ko sem
prevzel vodenje, je bolnišnica najprej de facto, zatem pa
še formalno postala covidna
bolnišnica. Iz dneva v dan
smo morali povečevati število postelj za bolnike s covidom, najprej smo jim namenili en trakt, zatem celo nadstropje, kasneje smo covidni
oddelek razširili še v začasno

Mar prostorske možnosti na
obstoječi lokaciji ne omogočajo razširitve in povečanja
na 500 ali 600 postelj?
Nikakor. Na mestu obstoječe bolnišnice prostora zagotovo ni, sodobne bolnišnice se ne gradijo kot visoki stolpi, imele naj bi čim
manj dvigal. Tudi notranjost
obstoječe bolnišnice, ki je
bila pred sedemdesetimi leti
najmodernejša, je zastarela,
še vedno imamo sobe s petimi posteljami in sanitarije
za več sob na hodniku ... To
ni več v skladu s sodobnimi
zahtevami.

Mark Toplak je rojen leta 1963, po rodu je iz Ljubljane, živi v Zapužah, je poročen in
oče treh otrok. Hči je arhitektka, sin zdravnik – kirurg (zaposlen v jeseniški bolnišnici),
najmlajša hči pa še študentka. Rad ima naravo in šport, v zadnjem času pa ima prednost
družina, vnukinje in vnuka. Žena Vera je sicer Jeseničanka. / Foto: Gorazd Kavčič
mobilno enoto v zabojnikih,
ki stoji na parkirišču bolnišnice za potrebe energetske
in požarne sanacije. Tako
imamo ta čas 44 običajnih
postelj za bolnike s covidom
in štiri intenzivne, poleg tega
pa še deset dodatnih postelj
na pediatriji in ginekologiji.
Še pred tednom dni so bile
vse postelje zasedene, a zadnje dni opažamo, da se trend
umirja. Upam, da bomo število covidnih postelj čim prej
začeli zmanjševati, tako da
bi ostale le še v mobilni enoti. Čeprav se zavedamo, da
bomo še kar nekaj časa imeli
paciente s covidom, pa že razmišljamo o izhodni strategiji
in upamo, da bomo čim prej
v čim večji meri spet začeli izvajati redni program.
V javnost so prišli podatki,
da za enega bolnika s covidom-19 bolnišnice prejmejo osem tisoč evrov dnevno
od ZZZS, za bolnika, ki potrebuje predihavanje z ventilatorjem, pa celo 46 tisoč
evrov na dan. Gre za visoke številke, se bo to odrazilo tudi na poslovnem izidu
za leto 2020?
Te številke držijo. Ali so
previsoke, je vprašanje, saj
smo z drugim valom v bolnišnicah imeli ogromno
stroškov, treba je bilo reorganizirati oddelke, poskrbeti za zaščitno opremo in
opremo za diagnostiko, dodatno plačevati osebje, ki je
bilo preobremenjeno, delalo
je 'na polno' ... Obenem nismo mogli izvajati planiranih
programov, zlasti kirurgije,

ki bolnišnici prinaša največje prihodke. Dejstvo je, da
smo se enostavno spopadli z
epidemijo, ne zaradi denarja, temveč zato, da smo reševali zdravje in življenja.
So številke o poslovanju že
znane?
Poslovanje je bilo pozitivno, poslovali smo bolje od
načrtov, je pa bila bolnišnica že prej finančno sanirana. Je pa zdravstveni sistem
podhranjen in vsi presežki
se vlagajo v ljudi, v opremo,
v posodabljanje ...
Koliko pregledov, posegov
oziroma operacij je v lanskem letu odpadlo, kaj bo to
pomenilo za čakalne dobe?
Zmanjšanje je bilo okrog
desetodstotno, saj smo poleti, v vmesnem času med razglašenima epidemijama, delali veliko in veliko zaostanka nadoknadili. Ambulante ves čas delajo, kolikor lahko, a čakalne vrste se kljub
temu ne krajšajo. A daljšale so se tudi, ko ni bilo epidemije, kar kaže, da je zdravstveni sistem podhranjen.
Koliko zaposlenih se je v vaši
bolnišnici odločilo za cepljenje?
Cepljenih je že oziroma
bo 53 odstotkov vseh zaposlenih. Če prištejemo še tiste, ki so covid že preboleli,
je prekuženost 77-odstotna.
Za cepljenje se je odločila
večina zdravnikov, veliko diplomiranih medicinskih sester, manj pa ostalih zaposlenih v zdravstveni negi.

Kako potekata energetska in
požarna sanacija in prenova
bolnišnične lekarne?
Odločili smo se, da kljub
epidemiji prenove ne bomo
zaustavili, saj ne želimo, da
bi se zavlekla. Smo pa dela
'odmaknili' od pacientov.
Računamo, da bo lekarna
začela delovati maja. Nekatera dela na fasadi na glavni
stavbi so zaustavljena zaradi
zime, nadaljujejo se na drugih traktih, tako da računamo, da bosta energetska in
požarna sanacija zaključeni
do poletja. Zelo si prizadevamo, da bi takoj po obnovi lekarne začeli obnavljati še laboratorij in dogradili intenzivni oddelek, saj se je pokazalo, da je intenziva ozko
grlo in je razširitev nujna. Za
projekt je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno že pred
petimi leti, ker bo šlo za dozidavo na objektu, kjer potekata energetska in požarna
sanacija, pa se s projektom
mudi. Investicija je zato ena
od prioritet, vredna je 2,5 milijona evrov, sestanek z ministrstvom smo že imeli, država pa projekt mora uvrstiti v načrt razvojnih programov.
Na eni strani torej nova vlaganja, na drugi načrti o gradnji nove regijske bolnišnice.
Prav dejstvo, da v bolnišnici ta čas potekajo projekti,
vredni več kot 12 milijonov
evrov, so dokaz, da bolnišnice nihče ne ukinja. Ravno nasprotno. Dejstvo pa je,
da je nova regijska bolnišnica nujna.

A glede lokacije se krešejo
mnenja, zlasti med županoma Jesenic in Radovljice, na Jesenicah podpisujejo celo peticijo. Čeprav sami
niste nikoli naglas povedali,
pa se vendarle zdi, da vam je
kot direktorju bližja lokacija
v Radovljici.
Moje mnenje je, da naj bo
nova bolnišnica med vzhodom Jesenic in Naklim. Najpomembnejši pri izbiri pa
naj bo dejavnik časa, torej
naj stoji tam, kjer jo bo možno čim prej zgraditi. O lokaciji naj odloča stroka, ne ulica. Menim pa, da je lokacija v
Radovljici geografsko odlična, občina je tudi doslej naredila že več korakov, da bi
bilo gradnjo možno hitro realizirati. Še enkrat pa poudarjam, da sam nisem tisti,
ki bo odločal o lokaciji, o tem
bo odločila stroka.
Pa je denar za gradnjo zagotovljen?
V načrtih investicij ministrstva za zdravje je za to
predvidenih 300 milijonov
evrov, ki naj bi jih pridobili iz evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost.
Glede na staranje prebivalstva in pomanjkanje tovrstnih kapacitet Gorenjska
potrebuje tudi negovalne
postelje. Če bi, hipotetično,
jeseniška bolnišnica postala
negovalna bolnišnica, bi občina Jesenice s tem izgubila
ali pridobila?
Bolnišnica na Jesenicah
zagotovo ostaja, zato tudi
potekajo tako velike investicije. Ima sodoben urgentni
center, ki ostaja tu. Kakšne
bodo v prihodnje vsebine, bo
povedala stroka. Ena od perspektivnih dejavnosti je negovalna bolnišnica, s katero
bi Jesenice samo pridobile.
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Zgodbe

Mladim zdravnikom daje svoj čas
Tjašo Schwarzbartl iz Domžal, ki je kot družinska zdravnica zaposlena v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik, so mladi zdravniki specializanti v
anonimni anketi ocenili kot odlično mentorico.
Jasna Paladin
Tjaša Schwarzbartl je ena
od letošnjih prejemnic priznanja Zdravniške zbornice
Slovenije, ki je letos že drugo leto zapored izvedla anonimno ocenjevanje bodočih
zdravnikov, ki so svoje specializacije opravljali v zdravstvenih domovih.
Štiriinštiridesetletnica iz
Domžal je tudi sama v Zdravstvenem domu dr. Julija
Polca Kamnik (ZD Kamnik)
opravljala vaje iz družinske
medicine v šestem letniku medicinske fakultete in
prav na teh vajah je vzljubila
poklic družinskega zdravnika. Tudi samo specializacijo
je opravljala v ZD Kamnik,
kjer se je po končanem študiju leta 2010 tudi zaposlila. »Priznanje me je presenetilo, po pravici povedano
nisem niti vedela, da poteka ocenjevanje oz. da ga kdo
jemlje resno. Menim, da je
zelo dobro, da je Zdravniška zbornica Slovenije prepoznala pomembnost našega dela in ga tudi na tak način ovrednotila, nagradila.

Priznanje in zahvalo sprejemam z veseljem in mi je v
spodbudo za naprej,« nam
je povedala o priznanju ter
skromno nadaljevala: »Zase
bi rekla, da nisem niti pretirano prijazna ali potrpežljiva in vsekakor nisem nekdo, ki vse ve in vse zna. Ko
sem izvedela, da imam kar
tri specializante, sem šla do
svoje mentorice – vidite, to je
mentorstvo v družinski medicini, tudi po končani specializaciji se ne konča – in ji
zaupala svoje strahove glede tako velike odgovornosti. Vzela si je čas zame, me
poslušala in rekla, da vse, kar
specializanti potrebujejo, je,
da se jim daš na razpolago.
Naloga mentorja je, da vsakega specializanta spremlja,
išče njegove močne in šibke
točke, ga usmerja, spodbuja na področju, kjer to potrebuje, in mu stoji ob strani. Za vse to pa moraš, kot
mentor, biti prisoten. In resnično mislim, da je to ključ
do dobrega mentorstva – čas
za mentoriranca. V bistvu
to ni presenetljivo, saj velja
podobno tudi na področju

drugih odnosov, na primer
v partnerskem odnosu, pri
starševstvu ali odnosu med
zdravnikom in pacientom,
če drug drugemu ne namenimo kvalitetnega časa, ni
odnosa.«
O dobrih odnosih ve veliko, prav tako o kakovostnem
koriščenju časa, saj ni le priljubljena zdravnica, ampak
tudi žena in mama štirih
otrok (kot zanimivost nam
pove, da je bila študentska
mamica, saj je bila ob koncu študija medicine že tretjič
noseča), pa tudi študentka,
saj je trenutno tudi v tretjem
letniku doktorskega študija
na Teološki fakulteti, smer
Zakonska in družinska terapija, kjer raziskuje kvaliteto družinskih odnosov in
njihovo povezavo s preventivo sladkorne bolezni tipa 2
znotraj družine.
»Težko bi rekla, da mi je
mentorstvo breme, kljub
temu da mi vzame veliko
energije in časa. V začetku,
ko se specializant pridruži
delu v ambulanti, je res nekoliko bolj naporno. Ali ko
začne dežurstva in te kliče za

Tjaša Schwarzbartl pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik, kjer je zaposlena od
leta 2010 / Foto: Gorazd Kavčič
nasvet sredi noči. Ampak to
so malenkosti. Včasih so stiske, ki pridejo z delom s pacienti, takrat je težje, ker včasih tudi sama ne vem, kako
pomagati … Ko pa osvoji
svoje delo, dejansko prinese
razbremenitev,« nam pove.
Ne glede na vse zadolžitve in aktivnosti si delo

organizira tako, da je redko
potrebno, da ostane v službi preko svojega delovnega časa. Prosti čas namreč
najraje preživlja z družino.
»Rada grem na 'road trip',
všeč mi je, ko zložiš šotor
in spalne vreče v avto in se
odpelješ dogodivščinam
naproti. Ko to ni mogoče,

mi knjige, predvsem fikcija, nudijo avanture, ki jih
drugače ne bi bilo. Moja velika strast pa so tudi hribi.
Tako sem raziskala in prehodila vse nemarkirane
južne pristope na Grintovce, večino kot samohodka
pred popoldansko ambulanto.«

Slovenska monografija o obuvanju
Dr. Bojan Knific je avtor prve slovenske monografije Obutvena dediščina na Slovenskem: O škornjih, čevljih, coklah, opankah, copatah in drugih obuvalih.
Suzana P. Kovačič
Tržiški muzej je v sozaložništvu z Javnim skladom
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti izdal znanstveno monografijo dr. Bojana Knifica, ki kot prva s tega
področja celostno prinaša
spoznanja o obutveni kulturi na Slovenskem. Obravnavan je razvoj obuval od prvih
omemb v srednjem veku do
srede 20. stoletja in pojasnjene številne posebnosti, ki
so se ob sprejemanju obutvene mode uveljavile pri nas in
širše. Knjiga podrobno predstavlja tudi videz, nošenje
in izdelovanje čevljev, škornjev, copat, cokel in opank.
Skrivnosti o obutveni kulturi na Slovenskem razkrivajo
številni pregovori, reki in pesmi, najdemo jih v ugankah
in poimenovanjih obuval na
različnih območjih, najbolj
zgovorni pa so opisi, likovna
pričevanja in obuvala, ki so
se ohranila v muzejih in pri
posameznikih. »Gre za temeljno etnološko delo, pionirsko s področja obravnave

vsak, bil pa je velik izziv zbrati stvari, ki govorijo o obutveni dediščini na Slovenskem,
in jih na kolikor toliko zanimiv način predstaviti,« je povedal. Pri raziskovanju ga je
najbolj prevzelo, kako so se
stvari razvijale in razlikovale. »Tako danes ne vemo, za-

V prvem poglavju avtor razjasnjuje imena obuval, ki so
bila znana na Slovenskem,
pojasnjuje njihov izvor in
rabo. V drugem predstavlja
zgodovinski razvoj obuvanja
v svetu, v tretjem, osrednjem
obravnava obuvanje na Slovenskem od srednjega veka

Od 15. do konca 19. stoletja in ponekod še dlje so bila
obuvala narejena »na glih kopit«. Bila so simetrična
– po enakem kopitu izdelana za desno in levo nogo.
Še danes je znan rek, da je vse po istem kopitu – tudi
čevljarji so več stoletij ohranjali navado, da izdelujejo
»ravne« čevlje, čeprav so številni zdravniki že v
18. stoletju opozarjali, da nogi nista ravni in da so
simetrično izdelani čevlji zdravju škodljivi.

Dr. Bojan Knific / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjski glas
obutvene kulture, ki poleg
ostalega predstavlja, kako se
je razvijala slovenska identiteta – tudi to, na čem Slovenci kot Slovenci stojimo,«
je povedala Jana Babšek, direktorica Tržiškega muzeja.
Obsežna monografija trde

vezave ima več kot petsto črno-belih in barvnih fotografij
oziroma upodobitev. Dr. Bojan Knific, etnolog in kulturni antropolog, se s čevljarsko
dediščino podrobneje ukvarja od leta 2013, ko se je kot
kustos zaposlil v Tržiškem

muzeju. »V Tržiškem muzeju imamo izjemno čevljarsko zbirko, največjo na Slovenskem. To je bil povod, da
sem se tudi s čevlji, škornji,
copati, cokli in opankami začel bolj podrobno ukvarjati. Res je, da se tega ne loti

kaj so nekatere stvari take,
kot so, zgodovina pa nam to
pokaže. Zakaj so bili škornji
nekdaj mehki, in ne trdi, zakaj so kmetje nosili taka obuvala, kot so jih ... Pa pregovori so mi dali neke iztočnice, ker govorijo o preteklosti,
govorijo o obuvanju, veliko
pa nam povedo tudi o sedanjosti, ker se še vedno uporabljajo.«

do sredine 20. stoletja. Sledi poglavje s podrobnostmi
o posameznih vrstah obuval,
posebno poglavje je namenjeno tehnologiji izdelovanja
čevljev in škornjev, zadnje
pa analizi obuvanja v okviru
kostumiranja in sintezi spoznanj, ki doslej niso bila znana. Dodana sta indeks krajevnih imen in prostorskih pripadnosti ter stvarno kazalo.
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Peter Vencelj – vrednote
slovenstva in krščanstva
Jože Dežman
Fizik prof. dr. Peter Vencelj (28. maj 1939–1. januar 2017) je bil »vse življenje zvest vrednotam slovenstva, krščanstva, pravičnosti, medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in pomoči.
Takšen je bil, je in ostaja moj
življenjski pogled«.
Bil je vsestransko angažiran človek. Samoupravni
funkcionar, deloval je v številnih društvih, združenjih.
Nekoč so ga dražili, da ima
35 funkcij.
Vsestransko pa je deloval tudi v Krajevni skupnosti Kranj Center, 12 let je bil
njen predsednik. Angažirali
so se zlasti pri ekološki sanaciji Kranja. Najhujši kranjski okoljski problem je bilo
od štirideset do petdeset ton
prahu, ki ga je bruhal poškodovani dimnik Tekstilindusa. S pritiski so uspeli, saj je
Tekstilindus dobil dovoljenje za prvi priključek na plinovod. Prizadevali so si tudi
za revitalizacijo mestnega
jedra.
Čeprav je Vencelj kot katoličan zavrnil povabilo, da
bi vstopil v Zvezo komunistov, pa je vrhunsko uspel
po strokovni plati. Do upokojitve leta 1998 je predaval
na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani,

Peter Vencelj / Fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije
nekaj let tudi v Mariboru.
Vencelj je veliko sodeloval s
Turboinstitutom. Predaval
je mehaniko, tehniško matematiko, mehaniko kontinuuma, analitično mehaniko in številne druge predmete s področja mehanike.
Bil je predstojnik oddelkov, osem let predsednik
upravnega odbora fakultete s sedmimi oddelki, tri
tisoč študenti, šeststo zaposlenimi. Bil je član številnih odborov in komisij.
Tako je spoznal težave visokega šolstva.
Bil predsednik Odbora za
usmerjeno izobraževanje

pri Izobraževalni skupnosti
Slovenije v letih 1985–1990,
kjer je skušal zmanjšati škodo zaradi usmerjenega izobraževanja.
Kot predstavnik Univerze v Ljubljani je bil imenovan v odbor za splošno ljudsko obrambo v Beogradu.
Tam je slišal vrsto zgodb
o neuvrščenih in jugoslovanskem orožju. Tako tudi,
kako so v Burmo poslali jugoslovanske topove, ki so
bili umerjeni po jugoslovanskih merilih, tam pa so
uporabljali britanska merila in posledice so bile katastrofalne.

Vencelj se je leta 1989
včlanil v Slovensko demokratsko zvezo v Kranju, leta
1990 pa je prestopil med
Slovenske krščanske demokrate do leta 2000.
Ker za šolstvo pri sestavljanju prve demokratične slovenske vlade niso imeli kandidata, ga je poklical mandatar Lojze Peterle. Vencelj je
potem napisal program, ki
ga nihče ni kaj dosti upošteval. V prvi slovenski vladi je
bil najprej republiški sekretar, nato pa minister za šolstvo in šport.
Kot minister je bil proti verouku v šoli. Tudi tak verouk

je prisiljena zgodba. Starši in otroci imajo pravico in
dolžnost, da o tem odločajo.
Uvajali so maturo in doživeli dijaško stavko.
Sprejet je bil zakon, ki je
vpeljal šole s koncesijo: waldorfsko in tri katoliške gimnazije. Uvedli so mednarodno maturo v Ljubljani in
Mariboru.
Od začetka (1989) je deloval med vernimi učitelji, bil
je član njihovega strokovnega sveta, častnega razsodišča.
Vencelj je poudarjal, da
šola ni bila in še vedno ni namenjena svobodnemu oblikovanju svobodnega človeka, ki po lastnem premisleku vstopa v odnose s soljudmi in ki za to, kar dela, odgovarja in za tem stoji. Namen
šolstva je kultiviranje ljudi v
smislu svobodnih in odgovornih oseb. Za tako šolstvo
ne tedaj in ne pozneje ni bilo
posluha.
Od 1993 do 1997 je bil
državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve,
zadolžen za Slovence v zamejstvu in po svetu oziroma predstojnik Urada za
Slovence v zamejstvu in po
svetu, ki ga je organiziral in
kjer je skušal čim bolj celiti delitve iz preteklosti, s pobudami za vrsto sodelovanj
s sosednjimi državami in
Bavarsko.
Po upokojitvi marca 1998
je vodil več kot dvesto avtobusnih izletov med slovenske skupnosti v sosednjih državah. Pomagal je Turistični zvezi Slovenije in Gorenjski turistični zvezi, različnim organizacijam in združenjem pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine.

V letih 1998–2002 je bil
predsednik društva Slovenski katoliški izobraženci.
Bil je predsednik in kasneje podpredsednik Društva
slovensko-avstrijskega prijateljstva.
Kot predsednik mednarodne humanitarne organizacije Slovenskega društva Suverenega malteškega viteškega reda, poslanstvo redu
je pomoč ubogim in obramba vere, od leta 2007 je umiril razmere v njem. Zato so
ga povišali v viteza velikega
križa magistralne milosti.
Leta 2019 so na pobudo
žene Irene v Kranju obujali spomine nanj njegovi sodelavci. Lojze Peterle je Venclja spoznal med katoliškimi
izobraženci. Bil je minister,
ki si jih lahko predsednik
vlade samo želi. Z njim sta
se razumela, vedel je, kaj je
treba narediti. Blage nature,
a jasen in odločen, mož brez
zvijače, dialoški. Zavzemal
se je za šolo v službi kulture, ne ideologije. Slovencev
ni delil na prave in neprave.
Podpiral je vse, ki so krepili slovenstvo. Stopiti skupaj,
medsebojno spoštovanje,
pošteno delovanje in sodelovanje: to so besede, ki jih je
Vencelj jemal zares. Tako so
ga označevali tudi drugi, ki
so delovali z njim.
Vencelj je za prizadevno delo v številnih strokovnih in drugih društvih, svetih in drugih organih prejel
več nazivov častnega člana.
Leta 2015 je prejel tudi naziv
častnega občana mestne občine Kranj. Vlada RS je njegov pogreb 7. januarja 2017
organizirala z vojaškimi
častmi.

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Simon Robič, znanstvenik s Šenturške Gore
Peter Colnar

V družini malega kmeta
Jakoba Robiča se je v Kranjski Gori 11. februarja 1824
rodil kasneje priljubljen duhovnik Simon Robič, ki je v
zreli dobi služboval na Šenturški Gori. Kot kaplan je
najprej služboval v različnih
gorenjskih krajih, dokler ni
bil imenovan za upravitelja
župnije na Šenturški Gori.
Bil je prirodoslovec, biolog,
botanik, geolog, jamar, mikolog, speleolog, zoolog, narodni buditelj, planinec in
publicist. Bil je močno slovensko narodno zaveden in
se je med drugim zavzemal
za ustanovitev Slovenskega
planinskega društva.
Gimnazijo je obiskoval
v Ljubljani. Najprej je študiral filozofijo, nato bogoslovje. Že pred zaključkom študija (kar v tistem
obdobju ni bilo neobičajno) je bil posvečen v duhovnika. Leta 1874 je postal

župnijski upravitelj na Šenturški Gori, kjer je leta 1893
je postal tudi vodja tamkajšnje zasilne šole. Leta 1897
je umrl na Šenturški Gori.
Že kot gimnazijec se je
navdušil nad naravoslovjem, zlasti nad botaniko in
mikologijo. Preučeval je
cvetnice, strupene rastline
in necvetnice ter o njih pisal
v tedanjem časopisju (Dom
in svet, Slovenec). Zbiral je
alge, lišaje in mahove. Izdelal je obsežno zbirko mahov s 127 kartoni. Odkril je
novo vrsto mahu, v Evropi
dotlej neznano. Pomembno
je tudi njegovo delo na področju mikologije. Vossovo
Micologio Carniolico je dopolnil z 21 rodovi gliv, med
njimi je deset vrst, ki jih je
odkril prvi.
Kot entomolog je zbral
obsežno zbirko hroščev in
drugih členonožcev. Hrošče je med drugim pošiljal na

univerzo v Breslau (danes
Vroclav). Po njem so tudi poimenovali vrsto enega hrošča. Kot malakolog je odkril
deset novih vrst mehkužcev,
od katerih se jih pet imenuje
po njem, ter na Kranjskem
živečo vrsto školjke z biserom. Celotna njegova malakološka zbirka je obsegala 10.750 kosov (2759 vrst).
V znanstvene namene je
na Šenturški Gori gojil tudi
modrase in gade.
Ukvarjal se je tudi z osteologijo ter prepariral 19 ptičjih okostij. Bil je tudi geolog
in paleontolog. Zbiral je minerale, preučeval predornine ter o ugotovitvah pisal v
tedanjem časopisju. Odkril
je Mokriško jamo in v njej
popolno okostje jamskega
medveda, ki ga zdaj hranijo
v Prirodoslovnem muzeju v
Ljubljani. Prvi je ugotovil, da
so v okolici Kamnika (Tunjice, Vrhpolje pri Kamniku,

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
	V Dobrli vasi na Koroškem se je 8. 2. 1919 rodila
pisateljica Mimi Malenšek. Mladost je preživela
na domačiji očetovih staršev v Dolenji vasi pri
Podbrezjah.
	V Stražišču (Šmartin pri Kranju) se je 9. 2. 1861
rodil duhovnik Valentin Bernik. Kot Tine Balant
je pisal v časopise Slovenec, Domoljub, Bogoljub,
Zgodnja danica in Venec cerkvenih bratovščin.
	Ob obisku škofa Konrada v Loki so 10. 2. 1315 podpisali grajski inventar na Starem gradu na pobočju
Lubnika nad Škofjo Loko. Gre za najstarejši grad
na loškem ozemlju.
Stranje, Komenda) neogene terciarne kamnine ter pri
Tunjicah odkril tudi fosilnega polža.
V spominu slovenske javnosti je ostal predvsem kot
jamar ter raziskovalec jamske flore in favne. Po njem
se imenuje Društvo za raziskovanje jam Simon Rodič

v Domžalah. Poleg odkritja Mokriške jame je raziskal Veliko Vetrnico na Veliki planini, Brezno v Kofci,
brezna okrog Borovnice in
Doba. O jamah in jamski
favni je pisal poljudnoznanstvene članke. Sodeloval je s
tujimi strokovnjaki, v domovini pa ni bil znan.
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Razgledi

Pedofili
Gorazd Stariha

spolnost
in nasilje

Za obtoženim Siličem
je prišla na vrsto prva deklica. Enajstletna Johana
Renko je najprej priznala,

da sta z Antonijo Dernovšek pri Mikliču izmaknili »stare papirje«. Obe deklici so namreč zalotili 2.
septembra. 1856, ko sta poskušali ukrasti stare pisarije v poštni stavbi. Najprej so
ujeli samo Johano, Antonija je ušla. Johano so nato na
policiji kaznovali z desetimi udarci s šibo in obtožila
je Antonijo, da jo je h kraji
nagovorila ona, ki da je bila
tako pokvarjena, da je pred
časom spala pri nekem gospodu. To je bil povod, da so
policisti deklici čez dva dni
temeljiteje zaslišali glede
tega »gospoda«, in zadeva
je prišla na plan.
Johana je nadaljevala, da z
Antonijo cvetja ne prodajata
več. Prej sta jima materi dovoljevali, da sta cvetje prodajali po gostilnah in na ulici,
do devetih zvečer, poleti tudi
do desetih, denar pa sta dajali materama. Pogosto tudi
nista prespali doma, tako sta
trikrat, štirikrat prespali pri
Maliču (gostilni) v kočiji in
enkrat pri obdolženemu, ki
sta ga zelo dobro poznali.
Tistega večera sta ga srečali v Zvezda parku in ga
prosili, ali bi lahko prenočili pri njem. On je takoj privolil – pri tem sta hlinili, da
so eni od njiju razbili cvetlične lončke, druga pa da
je izgubila deset krajcarjev
in zaradi tega ne upata domov. Rekel jima je, da naj
počakata, on pa je šel še v
kavarno. Ko je prišel iz kavarne, so šli vsi trije skupaj

Vaš razgled

v njegovo stanovanje. Gospod je odklenil vrata, naredil luč, zaklenil vrata in jima
rekel, naj se slečeta. Ona je
ostala v srajci, Dernovškova
pa povsem naga, njena srajca je bila tako strgana, da
jo je odvrgla. Slečeno obleko sta dali na stol in legli v
posteljo, kjer je že ležal gospod, vsaka na eno stran. Po
zofi nista skakali, nista zganjali nobenega hrupa, ampak sta bili tiho, zelo tiho
(»tiho, prav tiho«). Ni bilo
res, da jima je grozil, da ju
bo napodil s korobačem, na
zofi nista spali, ampak sta
bili celo noč v njegovi postelji, okrog petih, šestih pa sta
odšli. Gospod je odprl vrata,
pogledal ven in rekel: »Sedaj lahko gresta, sedaj ni nikogar.« Dejal jima je še, da
naj nikomur ne pravita, da
sta bili pri njem, jima dal po
dva groša in ju odslovil.
Predsednik sodišča je
nato Johani ukazal, da naj
pove, kaj je obtoženi počel z njima v postelji, vendar je mala trdovratno molčala, odgovorila je le, da je
bilo vse tako, kot je povedala preiskovalnemu sodniku. Razlog molčanja je
bil očitno sram, da bi pred
sodnim dvorom govorila
o nespodobnih dejanjih.
Ko kljub vsemu opominjanju in grožnjam niso nič
izvlekli iz nje, so na predlog namestnika državnega
pravdnika prekinili zaslišanje z njo in poklicali osemletno Antonijo Dernovšek.

Zimska pravljica, ki jo v teh dneh z ledenimi zavesami, svečami in mnogimi zamrznjenimi
skulpturami ustvarja igra narave ob veličastnem slapu Peričnik, jemlje dih slehernemu
pohodniku. Tega se je zavedal tudi znameniti Jakob Aljaž, ki je že pred več kot sto leti s
pomočniki prvi uredil pot do slapu. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

V starih časih je mavrica, ki se je pojavila v zimskem času, predstavljala znamenje upanja
in sreče za vse leto. Tisti, ki jim jo je uspelo videti, so svoje veselje delili z bližnjimi okrog
sebe in jim po svojih najboljših močeh skušali polepšati dan. Ob pogledu na čudovit barvni
lok lahko njihovo gesto vsak dan udejanjamo tudi mi. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Gorenjski priimki

Erjavec – priimek iz tabuja, 2. del
Tino Mamić
Ena od najstarejših omemb
priimka Erjavec je v urbarju Loškega gospostva iz leta
1560. Eden od takratnih podložnikov se je pisal Erjavec.

Precej stara so tudi krajevna imena, vendar raziskave doslej še niso pokazale, da bi Erjavec nastal iz
teh imen. Na Primorskem
je vas Rjavče v Brkinih, ki
je včasih zapisana tudi kot

Erjavče. V času fašizma so
jo italijanske okupacijske
oblasti prekrstile v Eriacci.
Vas Erjavci najdemo tudi v
Slovenskih goricah. Pri Laškem pa leži zaselek Erjavček.

Družina Antona Erjavca, župana v Šentvidu nad Ljubljano, deda znanega politika Karla
Erjavca. Z Valentino Bečan sta imela deset otrok.

Pred štiristo leti najdemo priimek Rajovec v Tacnu pod Šmarno goro, ki pa
je do danes že izumrl. »Priimek Raiuoetz (tudi Rayouz)
je v urbarju iz leta 1684, ko
je ta pisan v italijanščini, zapisan kot Eriauez; torej bi se
priimek lahko bral tudi kot
Erjavec,« ugotavlja poznavalec topografije in starih zapisov dr. Jurij Šilc, vendar
opozarja, da se je priimek
pod Šmarno goro ohranil
kot Rajovec.
Prav tam, v župnijah Šentvid in Šmartno pod Šmarno goro, je eno od glavnih
gnezd priimka v Sloveniji.
Priimek najdemo že stoletja
nazaj v vaseh Tacen, Brod,
Vižmarje, Dvor. Od tam izvira tudi najbolj znan Erjavec,
politik in večkratni minister
Karl Erjavec (1961). Rojen je
bil v Belgiji, kamor se je zaradi pritiskov oblasti umaknil
njegov oče Viktor (1930). Na

Erjavci so na Brod prišli iz Vižmarij. Pri priimku pradeda
politika Karla Erjavca vidimo, kako je bilo pisanje priimka
v 19. stoletju neenotno. Župnik v Šentvidu ga je zapisal
kot Rjavec. Zapis je iz družinske knjige Župnije Ljubljana
Šentvid.
Brodu sta se rodila njegov
ded Anton (1896–1944), župan Šentvida, ki so ga likvidirali partizani, in njegov stric,
domobranec Karel Drago
Erjavec (1924–1944). Rodbina je na Brod prišla iz Vižmarij okoli leta 1885. Sem se
je priselil Karlov praded Anton Erjavec (1859–1931).
Sicer pa so znani Erjavci bolj kot s politiko povezani z literarnim ustvarjanjem. Pesnik in duhovnik
Anton Erjavec (1887–1910)
je bil doma na Brodu v Šentvidu nad Ljubljano. Njegov
sodobnik in »sosed« Fran
Erjavec (1893–1960) je bil
doma v bližnjih Vižmarjah.

Njegov soimenjak pa je v
Ljubljani rojeni Fran Erjavec (1834–1887), naravoslovec, potopisec in pripovednik. Gre za enega od pripovednikov, ki so soustvarjali
temelje slovenske proze in
pripovedništva. Zato so vse
Erjavčeve šole in ulice poimenovane po njem. Ni pa se
uveljavilo ime Alburnus Eriaveci za ribo, ki jo je Erjavec
prvi našel v Savi. Franov oče
Mihael Erjavec, po katerem
je podedoval izredno ljubezen do narave, je bil doma iz
Kriške vasi pri Višnji Gori.
Iz iste vasi je doma tudi duhovnik in javni delavec Matija Erjavec (1836–1908).
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HUMOR, HOROSKOP
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.

HOROSKOP
TANJA
Oven (21. 3.–21. 4.)
Ker boste s strani družine čutili določene pritiske, se boste
za nekaj časa umaknili. Umaknili v svoj svet, saj se drugam ne morete. Vsega tega ne smete vzeti za slabo, vsak
dan se kaj novega naučimo. Vi se boste tega, da se morate
imeti radi.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Razočaranje, ki ga boste doživeli, bo le posledica vašega
obnašanja. To, da se vedno znova prilagajate in le redko
poveste svoje mnenje na glas, ni dobro na dolgi rok. Spremenite se lahko le sami, ne pričakujte tega od drugih.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V tem tednu vas čaka velik preobrat. Seveda pozitiven. Že
kar nekaj časa se v svoji koži niste počutili najbolje. In sicer
zato, ker se dogodki niso odvijali tako, kot ste si želeli. Pot
ne pelje vedno samo naravnost, so tudi ovinki in klanci.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Na vseh področjih boste uspešni, najbolj pa pri financah,
čeprav tudi na čustvenem področju ne boste zaostajali.
Mozaik se vam bo začel sestavljati in polni energije boste
želi male in velike zmage. Dobra volja bo dolgo trajala.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Okoli sebe boste opazili stvari, ki jih prej niste nikoli.
Naučili ste se gledati z drugačnimi očmi in to vas bo
pripeljalo do cilja. Malenkosti, ki se skrivajo v malih
paketih, kar naenkrat postanejo velike in pomembne.
Presenečeni boste.

Devica (24. 8.–23. 9.)
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izmed
odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.
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Ugodno prodam jakno in dostavno torbo Wolt. Primerno
za izhode po 21. uri.
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Jakna Wolt

REŠITEV
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Skrajni čas je, da poskrbite za svoje zdravje. Sicer z vami
ni nič zelo narobe, le sebi morate posvetiti več pozornosti. Samo sebi. Potrebna je športna aktivnost, ki je lahko
tudi samo sprehod. Narava, umiritev in svež zrak delajo
čudeže.
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Lep sončen dan nekje v gorenjskem zakotju.
Starejši moški dela pred hišo, nenadoma se čez dvorišče
zasliši ženin glas:
»Jooooža, spet te na telefon kliče neki Low Battery. Že
četrtič.«
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Radi imate ustaljen ritem in da načrtujete najmanj za nekaj
dni vnaprej. Tokrat ne bo šlo tako, saj se vam bo vsak dan
dogajalo kaj novega in morda neznanega. Sprejeli boste
dodatne odgovornosti, kar se bo poznalo tudi pri financah.
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Neobičajen klic

6

REŠITEV

Janeza vprašajo, kaj je bolje – biti neumen ali plešast.
Janez strese kot iz rokava: »Neumen.«
»Zakaj mislite, da je bolje biti neumen?«
»Manj se opazi,« odgovori Janez.

Vodnar (21. 1.–19. 2.)

Ribi (20. 2.–20. 3.)
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Zemlja se vrti in vi se boste vrteli z njo. Včasih hitro, drugič počasi. Pomembno je le, da ste zadovoljni in da veste,
kam greste. Sprememb, ki so pred vami in jih že pričakujete, se ne boste ustrašili. Šli boste samo naprej, do lune.

Kaj je bolje?
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Kozorog (22. 12.–20. 1.)

Sin pride iz šole in oče ga vpraša: »Kaj ste se pa danes učili
pri matematiki?«
»Iskali smo najmanjši skupni večkratnik.«
»Res čudno. Ali ga res še niso našli?« začuden vpraša oče.
»Ko sem bil jaz v šoli, smo ga tudi iskali.«
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Kar se tiče ljubezenskih zadev, boste za nekaj časa obstali
na mrtvi točki. Imeli ste več kot dovolj možnosti za odločitve, vendar ste jih spregledali. Ampak druga stran se
zaveda vaših obveznosti in dobili boste še eno priložnost.

Še vedno ga iščejo

Rešitev:
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Strelec (23. 11.–21. 12.)

Pijan voznik kliče 112: »Dober večer. Rad bi prijavil prometni prekršek. Pravkar sem povozil dinozavra.«
»Kaj ste ...?«
»Povozil sem dinozavra.«
»Gospod, dinozavri so izumrli.«
Pijani voznik začne jokati: »Ampak jaz tega res nisem
hotel.«
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Navajeni ste, da se nikoli ne ustavite, vedno ste v pogonu,
pa naj bo to osebno ali poslovno. Predmeti gredo navadno
na servis ali na obnovo. In kam boste šli vi? Ustavili se boste
še pravi trenutek in si vzeli čas samo zase.

Dinozaver je bil
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Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
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Oseba, ki vam veliko pomeni, vam bo dokazala, da je
vredna vašega zaupanja. Ker lepa beseda lepo mesto
najde, tudi vi ne boste varčevali s čustvi. Na področju
službe vas čaka presenečenje, saj se vam ponudi izvrstna priložnost.

LAŽJI
SUDOKU
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Tehtnica (24. 9.–23. 10.)

TA JE DOBRA
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Na trenutke se boste zaprli v svoj oklep kot školjka, saj se
boste bali, da bi bili prizadeti, na ta način pa boste imeli
občutek varnosti. Imate veliko pravih vrednot in prihaja čas,
ko boste vse to pokazali pred svetom. Skrivanja je konec.
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V knjigi je
veliko receptov
prikazanih s
fotografijami korak
za korakom, z
nasveti in namigi.
Tu so jedi,
kakršne imajo
otroci najraje,
od receptov,
ob katerih smo
odraščali že njihovi
starši in stari straši,
do domiselnih
sodobnih receptov
– za zajtrk in
malico, za kosilo
in večerjo, za
piknik in zabavo,
za sladkanje in za
praznike.

Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani
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.

4
EUR

+ po

št ni n a

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

1. in 2. nagrada: dereze Veriga K. F., Lesce
3. nagrada: knjiga
Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede,
24. februarja 2021, na Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1,
4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj
skega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

KAŽIPOT, MALI OGLASI

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Naročila za objavo sprejemamo po telefonu 04/201 42 00 ali osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju oz. po pošti – od ponedeljk a do četrtka do 11. ure!
Cene oglasov in ponudb v rubriki so izredno ugodne.

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
PO SPROSTITVI UKREPOV BOMO PONUJALI NASLEDNJE
DESTINACIJE: TURISTIČNI BONI – STRUNJAN: 16.–21. 4., 4.–9.
5., BERNARDIN: 10.–15. 4., 15.–20. 5., ŠMARJEŠKE: 18.–23. 4., MORAVSKE TOPLICE: 20.–27. 5., RADENCI: 20.–27. 5., BANOVCI: 3.–8.
5., 8.–13. 5.; MORJE: DALMACIJA – DUGI OTOK: 2.–9. 7., 5.–12.
7., 9.–14. 7., 12.–22. 7., 14.–24. 7., 22.–30. 7., 30. 7.–6. 8., 14.–18. 8.,
18. 8.–26. 8., 26. 8.–3. 9., LASTOVO: 19.–27. 6., 27. 6.–4. 7., 7.–14.
8.,11.–19. 9.. SPREJEMAMO PRIJAVE.www.rozmanbus.si

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

SUHA bukova drva, tel.: 040/532320
21000298

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13
E: malioglasi@g-glas.si
 ale oglase sprejemamo:
M
za objavo v petek do srede
do 14. ure in za objavo
v torek do petka do 14. ure!
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek,
petek neprekinjeno
od 8. do 15. ure, sreda od
8. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto.

STANOVANJSKA
OPREMA

NEPREMIČNINE

VZREJNE ŽIVALI

PRODAM

PRODAM

DOBRO ohranjen pograd z vzmetnicama, ugodno, tel.: 064/126-338		

10 dni starega ČB bikca, tel.: 04/2551-705, 031/616-647		

21000231

UGODNO – več kosov pisalnih miz,
starejši model, tel.: 040/235-954

2 prašiča, težka cca 140 kg, domača
krma, možna dostava, tel.: 041/582770
21000301

POSLOVNI PROSTORI

GOSPODINJSKI
APARATI

BIKCA simentalca, težkega 300 kg,
tel.: 04/51-47-195

ODDAM

PRODAM

SKLADIŠČE v Hrastju, velikosti 12 m2,
najem 75 EUR/mesec, tel.: 031/393886
21000288

UGODNO – dobro ohranjen pralni stroj
Gorenje, cena 50 EUR, tel.: 04/2312-182, 031/225-207

BIKCA simentalca, starega 5 mesecev,
tel.: 041/812-113		

21000297

Pisateljica Nina Kosmač vabi v soboto, 13. februarja, ob 19.
uri na spletno povezavo us02web.zoom.us/j/85492357440
na pogovor o literaturi realizma in naturalizma.

21000293

ZAVESE, ugodno, primerne za vsa
okna, tel.: 031/400-950
21000276

GLASBILA

RAZSTAVE

PIANINO klavir Yamaha, ugodno, tel.:
031/577-715
21000296

Naklo – KUD LIK Naklo, ki vsako leto na praznik slovenske
kulture organizira recital, je letos pripravilo skupinsko slikarsko razstavo Cerkve v Prešernovem življenju in vljudno vabi
na ponoven ogled te razstave v nedeljo, 14. februarja, od 10.
do 12. ure. Razstava z motivi cerkva v Kranju, Vrbi, Trnovem in
Naklem (Prešeren je zahajal tudi k župniku Blazniku v Naklo)
je postavljena v Pavlinovi galeriji Doma J. Filipiča v Naklem.

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

FESST, d. o. o.,
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:
info@fesst.si
Internet:
www.fesst.si

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI

TAPISERIJE, unikati, različne velikosti,
motivi in cenovnega razreda, izjemno
darilo, tel.: 040/567-544
21000249

STARINE

21000311

JALOVO kravo, ki ima od 10 do 12
litrov mleka, ali menjam za bika simentalca, tel.: 04/25-71-084		
JARKICE – rjave in bele nesnice,
lastna vzreja, cepljene. Dostavljamo po
Gorenjski. Kmetija Šraj, Robert Šraj,
Čadramska vas 19, Poljčane, tel.:
031/751-675

21000279

VW Sharan 2.0 TDI, avtomatik, l.
2015, 148.000 km, vsa oprema, cena
po dogovoru, tel.: 031/341-379		

21000196

STROJI IN ORODJA
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in
grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113
21000201

KROMPIR, jedilni in krmni, bel in rdeč,
ter koruzo, tel.: 040/355-865		
TELICO simentalko v osmem mesecu
brejosti, tel.: 031/576-908		
21000309

KUPIM
STARINE: mizarski ponk, skrinje,
razglednice, kipe in drobnarije, tel.:
051/258-936
21000203

NUDIM
AS Gorjuše - Nomenj išče pastirja-sirarja na planini Zajavornik za pašno
sezono 2021. Pisne prijave do 1. 3.
2021 na: AS Gorjuše - Nomenj, Gorjuše 36a, 4264 Boh. Bistrica 21000278

TELIČKO simentalko, staro 7 mesecev, tel.: 040/677-347

IŠČEM DELO – v Kranju, proizvodno
delo v tovarni, Janez, tel.: 031/829924
21000294

STORITVE
NUDIM
SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarniki, markize, www.asteriks.net 21000199
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., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838		
21000204

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki,
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.:
041/583-163
21000205
SANACIJE, obnove dimnikov z inox
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava,
montažni dimniki, dimniške kape. Garancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o.,
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229246
21000070
TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena
tesnila, do 30 % prihranka pri ogrevanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik,
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.:
031/720-141
21000197
ŽE 23 LET z vami grad. podjetje REDŽO.B, d.o.o., Adergas 13, Cerklje
– izvajamo vse od temeljev do streh,
notranji ometi, predelne stene, vse
vrste fasad, kamnite in betonske
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč,
041/294-279, 041/589-996 21000020

RAZNO
PRODAM
STROJ za domačo peko kruha Maulinex, termo steklenico 7 in 2 litra,
opekač kruha – toaster, tel.: 041/858149
21000045

21000302

KUPIM

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

21000275

VW Polo 1.4 TDI Trendline, letnik
2015, 152.000 km, 5 vrat, bela barva, odlično ohranjen, redno servisiran.
Avto Lušina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja
Loka, tel.: 04/50-22-000, 041/630754		

ODKUPIMO karambolirana vozila, vozila v okvari, slabše ohranjena in nevozna, poceni avtovleka po celi Sloveniji,
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce,
tel.: 040/629-675

UGODNO – kvalitetni otroški avtosedež Romer, od 13 do 36 kg, tel.:
040/882-236
21000310

ŽIVALI IN
RASTLINE

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za
Avstrijo – Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 064/130081
21000200

OSTALO
PRODAM
DROBILNIK za veje Al-ko easy
crush LH 2800, cena 120 EUR, tel.:
031/505-496
21000308

OKROGLE bale sena in silažne bale,
tel.: 041/896-712

PRODAM

21000271

PSIČKO, staro dva meseca. Mama je
nemška ovčarka, oče črni labradorec,
tel.: 040/221-591
21000281

V knjigi vam razkrivamo
koristne nasvete in
postopke za domačo
pripravo mlečnih
izdelkov. Od najbolj
preprostih, kot so
kislo mleko, jogurt,
kefir do zahtevnejših
mehkih sirov v slanici,
mocarele, sira za žar
in drugih izdelkov iz
smetane.
V knjigi je poleg cele
palete navodil za
izdelavo tudi več kot
40 slastnih receptov
za jedi, za katere so
poleg drugih sestavin
uporabljeni tudi
mlečni izdelki.

KMETIJSKI STROJI
PRODAM
OSOVINO z gumami in podporno kolo
od nakladalke, tel.: 031/286-590		
21000306

KUPIM

TEHTNICI – 500 kg in 1000 kg, tel.:
041/358-044		

NEKAJ traktorskih priključkov in traktor, tel.: 041/680-684

21000295

21000280

OD lastnika kupim traktor za lastne
potrebe, dobro plačilo, tel.: 030/419790
21000270

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

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM
SUHE hrastove plohe in deske, tel.:
070/737-932
21000313

Sklad 13. kroga za Sedmico: 1.000.000 EUR
Sklad 13. kroga za PLUS: 1.880.000 EUR
Sklad 13. kroga za Lotka: 900.000 EUR

DVA bikca ČB, stara 10 dni, tel.:
040/317-977

21000290

MALO rabljen kombiniran otroški voziček rdeče barve, tel.: 031/435-299		

PRODAM

KUPIM

Loto PLUS: 2, 3, 6, 12, 26, 31, 33 in 20
Lotko: 7 2 6 6 9 3

ČB bikca, starega 10 dni, tel.:
031/446-519
21000307

21000273

21000285

Rezultati 12. kroga – 10. februarja 2021
11, 16, 21, 27, 29, 32, 34 in 38

ČB bikca, starega 2 meseca, tel.:
041/695-007
21000286

21000303

PRODAM

Cerkve v Prešernovem življenju

21000299

ČB bikca, starega 14 dni, tel.:
031/210-494
21000292

OKROGLO rosfrej pomivalno korito s
pipo, cena 20 EUR, tel.: 04/23-10189, 031/768-763

Literatura realizma in naturalizma

LOTO

21000289

10 DNI starega bikca LS/LIM/LS in 19
dni starega bikca ČB, tel.: 041/377102
21000277

21000287

ZAPOSLITVE (m/ž)

IŠČEM

PISALNE mize, bele in rjave barve,
površina 155 x 76 cm, tel.: 041/382786
21000274

PRODAM

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

VINO cviček, možna dostava, tel.:
031/206-874, Tone
21000300

POHIŠTVO

21000282

OBVESTILA

Znani so nagrajenci nagradne križanke ČARODEJ TONI.
Prvo nagrado, knjigo Čarodej Toni in družinsko vstopnico za Blejski grad, prejme Maj Brzuhalski Skumavec iz
Podnarta, drugo nagrado, knjigo Čarodej Toni in pralno
masko, prejme Mija Murovec iz Zgornjega Jezerskega,
tretjo nagrado, knjigo Čarodej Toni, pa prejme Mirjam
Dvorak Drašler iz Turjaka. Vsem nagrajencem čestitamo
in jim želimo prijetno branje.

SILAŽNE bale prve košnje, tel.:
040/700-697
21000272

OSTALO

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom PRAŠIČ UPORABEN OD RILCA DO REPA, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 26. januarja 202, so: Nace Maček
iz Cerkelj in Janez Čadež iz Medvod, ki prejmeta 1. in 2.
nagrado – dereze Verige K.F., Lesce; Valentina Tavželj iz
Kranja, ki prejme 3. nagrado – knjigo. Nagrajencem čestitamo!
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KURIVO
PRODAM
DRVA, metrska ali razžagana, možnost
dostave, tel.: 041/718-019		
21000198

BUKOVA in mešana drva, razžagana,
možna dostava, tel.: 031/282-734
21000312

SUHA bukova in mešana drva, tel.:
041/841-632
21000284

PUHALNIK za seno Grič in tračni
zgrabljalnik, tel.: 031/220-731
21000304

TRAKTOR, kiper prikolico in mini bager, tel.: 031/500-933
21000224

PRIDELKI
ZELJE v glavah prodam ali menjam za
krmni krompir, žito ali jabolka, možna
dostava, tel.: 031/604-918

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas
petek, 12. februarja 2021

168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

21000269

PRODAM
JABOLKA domača, neškropljena, idared, tel.: 040/623-359
21000291
JEDILNI in krmni krompir: sora, desire, slavnik, diva in daifla, tel.: 041/971508
21000283

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.

14
EUR

+ po

št ni n a

ZAHVALE
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V SPOMIN
Spomini lepi, v srcu skriti,
se vsak dan znova prebudijo
in vračajo nam čas najlepši,
ko skupaj s tabo bili smo srečni.

Gorenjski glas
petek, 12. februarja 2021

info@g-glas.si

Tako trda tema, kot je le v globokih vodah,
rodi še to pot v objeme in poljube zvezd.

Silva Metka Trojar
30. 12. 1942–6. 2. 2021

Minilo je deseto leto, odkar je mnogo prezgodaj odšel od nas
naš dragi

Adijo, mama!

Andrej Fojkar

Vsi, ki te imamo radi
Škofja Loka

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in obiskujete
njegov prerani grob.
Radi te imamo, vsi tvoji

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...
Z bolečino v srcu vam sporočamo, da nas je v 84. letu starosti
zapustil naš dragi

Miro Dolinšek
iz Žanove ulice v Kranju

Žalujoči vsi njegovi

Zdaj ne trpiš več, draga. Zdaj počivaš.
Kajne, sedaj te nič več ne boli.
A svet je mrzel, prazen, opustošen
za nas, odkar te več med nami ni.

ZAHVALA

V 87. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila draga mama,
stara mama, tašča in teta

Bernarda Šturm
rojena Koder, iz Potoka

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vso pomoč, izrečene in napisane besede
tolažbe in darovane sveče. Hvala negovalkam na domu in zadnji
dve leti osebju DU Podbrdo za skrbno nego. Hvala vsem, ki ste
jo obiskovali in za klice na njen telefon. Hvala g. župniku Tinetu
Skoku za lep pogrebni obred in sveto mašo. Zahvala tudi pogrebni službi Akris za organizacijo pogreba ter Francu Tušku in Janu
Trilerju za lepo petje in spremljavo. Hvaležni smo vsem, ki ste jo
imeli radi in jo ohranjate v lepem spominu.
Vsi njeni

Ne jočite ob mojem grobu,
nisem tukaj in ne spim.
Tisoče vetrov sem,
diamantni lesk na gladini morja,
sončni žarek na zrelem klasu.
Zvezda sem, njena blaga luč v noči.
Ne jočite ob mojem grobu, nisem tukaj.

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu ...
(Tone Pavček)

OSMRTNICA
V 81. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, oče, ata

Anton Mihelič Mihče
iz Svetega Duha pri Škofji Loki

Pogreb bo v družinskem krogu v soboto, 13. februarja 2021, ob 15.
uri na pokopališču Lipica. Od Antona se lahko poslovite na dan
pogreba med 13. in 15. uro.
Žalujoči vsi njegovi

Ugasnila je luč življenja,
ZAHVALA
se prižgala luč spomina,
V 85. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat
ko ostaja v srcu tiha,
in stric
skrita bolečina.

Janez Vidmar
iz Zaloga pri Cerkljah

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sovaščanom, znancem in sodelavcem za izrečena ustna in pisna sožalja ter darovane sveče. Hvala tudi gospodu župniku Marenku
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Pogrebnik Dvorje in pevcem Kvarteta Grm. Iskrena hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga
boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Zalog, februar 2021

Poslovila se je

Terezija Zorko

upokojena predsednica Okrožnega sodišča v Kranju
Spoštovano kolegico bomo ohranili v lepem spominu.
Svojcem izrekamo iskreno sožalje.
ZAHVALA

Ob nenadni boleči izgubi ljubljene partnerke, mami, babi, tašče,
tete in sestre

Minke Mrgole

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za vse izrečene ustne in pisne misli sočutja in spodbude, podarjeno cvetje
in sveče ter mašne darove. Hvala gospodu župniku Jožetu Kljunu
za lep poslovilni obred, citrarki Tanji Zajc Zupan in pevki Teji
Saksida ter trobentaču Mateju Rihterju za prelepe melodije pri
poslovilnem obredu. Hvala pogrebni službi Navček in Cvetličarni
Urška. Velika hvala osebju urološkega oddelka in oddelka CIT v
Kliničnem centru Ljubljana za vso skrb in nego v boju za njeno
življenje. Hvaležni smo vsem, ki ste našo babi poznali in spoštovali ter se ji poklonili na njeni zadnji poti ali se je spominjate v
lepih mislih.
Babi, vedno te bomo nosili v srcu in se s hvaležnostjo spominjali
vseh lepih trenutkov, ki smo jih preživeli skupaj. Z njimi bomo
polnili praznino, ki je nastala s tvojim odhodom v večnost.
Žalujoči vsi njeni

Sodelavci Okrožnega sodišča v Kranju ter okrajnih sodišč v Radovljici, na Jesenicah,
v Kranju in v Škofji Loki

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
ZAHVALA
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla
V 80. letu starosti nas je nenadoma in za vedno zapustil naš dragi
in jokala, ker te več ni.
mož, ati, ata in tast

Franc Rogelj
iz Vogelj

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem za ustno in pisno
izrečene besede sožalja in tolažbe, darovane sveče, cvetje, svete
maše in darove za cerkev. Hvala sodelavcem Gorenjskega muzeja,
Občinske uprave Občine Šenčur in Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. Posebej hvala p. Andreju Piršu za lep pogrebni obred,
nosačem, gospe Evi Čeh za zapete žalostinke in pogrebni službi
Navček. Hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od njega in ga boste
ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: žena Ani, hčere Monika, Irena in Tatjana z družinama
Voglje, Šenčur, 3. februarja 2021

ZAHVALE

Gorenjski glas
petek, 12. februarja 2021

Sklenjen je življenja krog,
a spomin ljubeč živi naprej.
V grobu preranem v miru počivaj
do snidenja spet nekoč, nekje ...

ZAHVALA

ZAHVALA

V 79. letu starosti smo se poslovili od

Andreja Derlinka

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi
mož, oče, dedi, brat, stric, svak in tast

Florjan Jerič
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem za izraženo sožalje, darovane sveče,
svete maše in denarne prispevke. Zahvaljujemo se tudi njegovi
dolgoletni zdravnici dr. Kuraltovi, medicinski sestri Zevnikovi in
patronažni sestri Požarjevi. Hvala gospodu kaplanu Lebanu in
pogrebni službi Pogrebnik za lepo opravljen obred. Hvala vsem,
ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči vsi njegovi
Dvorje, januar 2021

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate, mama, spomin
bo večno ostal.
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iz Javorij nad Poljanami

Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu v času težke bolezni stali ob strani. Hvala osebni zdrav
nici dr. Demšarjevi in osebju Onkološkega inštituta Ljubljana ter sosedom. Hvala za vsa
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala pa še gospodu
župniku za lepo opravljen pogrebni obred in društvu Rovtarji.
Vsi njegovi

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči.
In čeprav spokojno spiš,
z nami še naprej živiš.

V 91. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce našega dragega
moža, očeta, deda in pradeda

Rudija Nadiževca

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je od nas poslovila naša draga in skrbna
mama, stara mama in prababica

Reznekovega Rudija iz Strahinja

Ivanka Krsnik

Od pokojnika se bomo poslovili v soboto, 13. februarja 2021, ob 14.
uri v družinskem krogu na pokopališču v Naklem. Žara pokojnika
bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem, ki ste mamo pospremili na njeni zadnji poti in se
od nje poslovili. Zahvaljujemo se za izrečena sožalja in podar
jene sveče ter cvetje. Hvaležni smo vsem, ki so mamo obiskovali,
še posebno pa Metki Valjavec, Mileni Dežman in Jelki Snedic.
Najlepše se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Tatjani Peharc in
patronažni sestri Radmili ter osebju Splošne bolnišnice Jesenice.
Zahvaljujemo se tudi Komunalnemu podjetju Tržič, gospodu
župniku Ivanu Potrebuješu ter pevcem skupine Ultima za lepo
opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Slavica, hčerki Irena in Blanka, vnuki Jani, Matej in
Klavdija, pravnukinje Kaja, Naja, Nika in Tija

z Brezij pri Tržiču

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
V 96. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedek, pradedek
in stric

Jože Zorec st.

Žalujoči vsi njeni

p. d. Šimnov ata iz Mavčič

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(Tone Pavček)

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane
sveče in cvetje. Zahvala ZB NOB Kranj za venec, g. župniku Ja
nezu Šavsu za lep obred, nosačem, pevcem, trobentaču, pogrebni
službi Navček ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

ZAHVALA
V 52. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož,
ati, sin, brat, svak, stric, bratranec in boter

Žalujoči vsi njegovi
Mavčiče, februar 2021

Tone Zorman
zidarski mojster iz Bašlja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča
nom, poslovnim partnerjem, sodelavcem, staršem in učencem
OŠ Koroška Bela Jesenice, Gimnaziji Škofja Loka, dramski in
folklorni skupini Preddvor, prijateljem, sošolcem in znancem za
izrečena sožalja, darovane mašne namene, darove v dobrodelni
namen, cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Navček, gospodu
župniku Pavlu Okolišu, pevkama in vsem, ki ste bili v teh težkih
časih v mislih in molitvi z nami.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

ZAHVALA
V 98. letu starosti se je od nas poslovila

Zofija Dolenc
iz Kranja, rojena na Stirpniku

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem ter članom DU Žabnica in ZB Stražišče, ki ste se
prišli poslovit od nje ali ste se kako drugače poklonili njenemu
spominu ter nam izrekli sožalje in darovali cvetje in sveče.
Iskrena hvala osebju Doma upokojencev Kranj za skrbno nego.
Imeli smo jo radi in jo bomo za vedno ohranili v svojih srcih.

Žalujoči vsi njegovi

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe,
naša draga mama,
ostaja in živi.

Hči Majda in snaha Marija z družinama

ZAHVALA

V 98. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama,
babica, prababica, sestra in teta

Marija Vreček

rojena Ajdovec, po domače Tabrova Micka z Visokega
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, da
rovane sveče, cvetje in svete maše. Najlepša hvala za lep pogrebni
obred pogrebni službi Navček, g. kaplanu Martinu Lebanu, Mari
jinim častilcem, ki ste jo z molitvijo Rožnega venca pospremili na
njeni zadnji poti, ter vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali in ji
nudili podporo v zadnjih mesecih njenega življenja.
Ohranimo Marijo v lepem spominu, vedno bo ostala z nami.
Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre ...
le daleč, daleč je ...

ZAHVALA
V 94. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi mož, ati, ata in brat

Peter Jeler

po domače Mežnarjev Peter z Visokega
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in
sveče, svete maše in darove za cerkev. Hvala g. kaplanu za lepo
opravljeno pogrebno slovesnost, pogrebni službi Navček, gasil
cem in pevcem ter dr. Franciju Bečanu za dolgoletno zdravljenje.
Ohranimo ga v lepem spominu.
Žalujoči: žena Anica, sin Milan in hči Bernarda z družinama
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Zimo bodo odganjali virtualno Informativni dnevi
Letos so pustni dogodki zaradi epidemioloških razmer povečini odpovedani, ponekod pa vseeno
obljubljajo virtualno izkušnjo pustovanja.
Maša Likosar
Kranj – V Kranju bo pustne maske jutri na Glavnem
trgu med 9. in 13. uro čakal
foto kotiček, kjer bodo lahko
brezplačno ovekovečile svojo pustno opravo. Pripravili so tudi tekmovanje za naziv najboljša maska karnevala, kjer se za nagrado lahko potegujete tako, da se v
pustni opravi fotografirate
v mestnem jedru Kranja in
fotografijo do srede, 17. februarja, pošljete na naslov
info@visitkranj.si. Nagradili bodo deset najboljših
mask.
V Klubu Jedro v Medvodah bodo danes ob 18. uri
pripravili virtualno pustno

delavnico Izdelaj si svojo
pustno masko, ki jo bo po korakih vodila umetnica in izdelovalka mask Karmen Jeraj. Delavnica bo objavljena
na njihovi strani na Facebooku, med 18. in 19. uro bo Jerajeva za vsa vprašanja v zvezi z izdelovanjem na voljo
tudi na platformi Zoom. Po
delavnici jim na naslov mladina@zavodsotocje.si lahko do torka, 16. februarja,
posredujte fotografijo svojega izdelka. Najboljša maska
bo nagrajena. Jutri ob 18. uri
bo na strani Kluba Jedro na
Facebooku in spletni strani Visit Medvode na ogled
tudi pustna predstava Gospod Pustek in gospa Hrustka, ki bo otrokom odkrila

skrivnost, kaj počne gospod
Pust. Zabaven program bo
vključeval ples, gibalne igre
in druga presenečenja, med
drugim bo z obiskom presenetila tudi pravljična Vila
Eksena. Predstava bo poteka »v živo« s pomočjo videokonference in bo omogočala, da otroci v določenih delih sodelujejo.
Pust, pust širokih ust in
Pustna sekcija Striček z Vira
pri Domžalah za leto 2021
obljubljajo virtualno pustovanje. Potem ko so zadnjo
nedeljo v januarju že prevzeli oblast in ključe občinske blagajne, bodo v nedeljo pripravili virtualni Karneval malo drugače. Prenos
v živo si bo moč ogledati ob

14. uri in 31 sekund na portalu Domžalec.si in na njihovih socialnih omrežjih. Tudi
šenčurski Godlarji, ki vsako
leto pripravijo eno največjih
pustnih povork na Gorenjskem, bodo tokrat zimo preganjali virtualno. Na pustno
soboto bodo ob 8. uri na njihovi spletni strani in strani
Občine Šenčur objavili video kolaž z utrinki preteklih desetih pustnih povork.
V drugih krajih, na primer
na Bledu, Jesenicah, v Radovljici, Kamniku, Škofji Loki,
kjer so v preteklih letih tradicionalno organizirali pustne povorke in rajanja, jih letos zaradi epidemije niso načrtovali.

»Zaljubljena nedelja«
Pustni soboti sledi nedelja
zaljubljencev. Štirinajstega
februarja je praznik sv. Valentina ali valentinovo, ko
svojim najdražjim izpovemo ljubezen ter jih na poseben način obdarimo. Letos
je izbor nekoliko okrnjen,
ker še vedno veljajo številne omejitve in ukrepi, zato
bodo morali biti zaljubljenci še posebno kreativni. Svoje ljubljene osebe bodo med
drugim lahko pogostili z valentinovim kulinaričnim paketom, ki jih bodo pripravili in na dom dostavili gostinci; ali pa jih povabili na enega izmed spletnih valentinovih koncertov, ki jih v nedeljo zvečer napovedujejo nekateri slovenski glasbeniki.

Pustnih povork, kakršnih smo bili vajeni v preteklih letih, letos ne bo. / Foto: Gorazd Kavčič

le na daljavo

Danes in jutri bodo na srednjih šolah in fakultetah
organizirali informativne dneve, ki pa jih bodo
letos zaradi ukrepov v zvezi epidemijo covida-19
izpeljali na daljavo.
Mateja Rant
Kranj – Glede na epidemiološko situacijo v tem šolskem letu izvedba informativnih dnevov na šolah ne bo
mogoča, zato bodo šole svoje
predstavitve izvedle na virtualni način po spletu. Informativne dneve bodo šole predvidoma pripravile danes ob 9.
in 15. uri ter jutri ob 9. uri.
»Vsem kandidatom svetujemo, da si podrobno pogledajo spletne strani šol, v katere se želijo vpisati oziroma
jih zanimajo,« so poudarili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in
dodali, da je na njihovi spletni strani objavljen tudi seznam vseh srednjih šol skupaj s seznamom izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, vključno s povezavami do spletnih strani šol.
Pomembne informacije, ki
jim bodo pomagale pri izbiri srednje šole, lahko učenci
najdejo tudi na novem spletnem portalu slovenskesrednjesole.si, kjer ta čas 59

Decembra največ umrlih v
zadnjih dvajsetih letih
Večja umrljivost je posledica covida-19.
Cveto Zaplotnik

Blagovna znamka Adrie tujemu ponudniku
Aleš Senožetnik
Zgornji Brnik – Blagovna znamka nekdanjega letalskega prevoznika Adria
Airways, ki je pred slabim letom in pol končal v stečaju,

je bila v tretjem poskusu prodana. Za 33 tisoč evrov naj bi
jo kupil ponudnik iz tujine,
je ta teden sporočil stečajni
upravitelj Janez Pustatičnik.
Izhodiščna cena je bila sicer
deset tisoč evrov, na javno

zbiranje pa je prispelo devet
ponudb. Na javnih dražbah
sicer poteka prodaja še več
drugega premoženja podjetja. Kot je v februarskem poročilu zapisal stečajni upravitelj, je bilo na zadnji dan

vremenska napoved

Danes bo zjutraj pretežno jasno in hladno, čez dan se bo prehodno pooblačilo. Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno. Jutra
bodo mrzla, jutri bo temperatura ves dan pod lediščem, pihal
bo severovzhodnik. V nedeljo bo ponekod že nekaj stopinj
nad ničlo.

minulega leta pri dolžniku
zaposlenih še osem oseb,
število zaposlenih pa se bo
še naprej zmanjševalo, in sicer glede na aktivnosti, ki jih
bo treba izvesti za stečajni
postopek.
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srednjih šol in devet šolskih
centrov predstavlja 239 izobraževalnih programov.
Osnovno šolo sicer v letošnjem šolskem letu zaključuje 19.191 učenk in učencev (lani 18.053), ki bodo
lahko kandidirali na skupno
24.108 (lani 23.782) vpisnih
mest na srednjih šolah. Za
srednje strokovno izobraževanje je na voljo 40 odstotkov vpisnih mest, za gimnazije 30, za srednje poklicno
izobraževanje 28 in za nižje poklicno izobraževanje
dva odstotka. V srednjih šolah v gorenjski regiji je za
2091 učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, na voljo
2560 razpisanih mest. Bodoči dijaki bodo na Gorenjskem lahko izbirali še med
dvema novima programoma – na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radovljica bodo v prihodnjem šolskem letu začeli izvajati nov
program kozmetični tehnik,
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj pa je bogatejša za
še en športni oddelek.

Kranj – Po podatkih državnega statističnega urada je decembra lani v Sloveniji umrlo 3221 ljudi, kar je bilo skoraj tri četrtine več kot v enakem predlanskem mesecu in največ v enem mesecu v zadnjih dvajsetih letih.
Povprečno so decembra lani
umrli 104 prebivalci na dan,
predlani v enakem mesecu
pa povprečno šestdeset. Decembrski dan z največjim
številom umrlih je bil šesti
december, na ta dan je umrlo 130 ljudi.
Po začasnih statističnih
podatkih se je lani v Sloveniji rodilo 18.363 ljudi, umrlo
pa jih je 23.891. Število rojenih je bilo za pet odstotkov
manjše kot leto prej, število umrlih pa višje za 16 odstotkov. Naravni prirast, to
je razlika med živorojenimi in umrlimi, je sicer že od
leta 2017 dalje negativen, a
lani je bil predvsem zaradi

visoke umrljivosti v novembru in decembru najvišji po
letu 1945.
Lani je v Sloveniji umrlo za 18 odstotkov več ljudi
kot povprečno v letih 2015–
2019, presežna umrljivost
pa je bila najvišja prav v gorenjski statistični regiji, kjer
je bilo lani število umrlih
skoraj za četrtino višje od
letnega povprečja v obdobju 2015–2019. Razlika med
posameznimi leti je bila najvišja novembra in decembra – lani je v teh mesecih v
Sloveniji umrlo kar 89 oziroma 80 odstotkov več ljudi, kot jih je povprečno umrlo v enakih mesecih v letih
2015–2019.
Tudi januarja je bila umrljivost višja kot v enakem
lanskem mesecu. V času od
1. do 17. januarja je umrlo
1474 prebivalcev Slovenije,
v enakem lanskem obdobju pa 1069. Začasni podatki
za ves mesec januar pa bodo
znani 5. marca.

