
GORENJSKA

Indijančki in  
večerja za Niko
Smučarske skakalke Nike Križnar 
se je na olimpijskih igrah najbolj 
dotaknila tekma, na kateri je osvo-
jila bronasto medaljo. Njeni cilji v 
nadaljevanje sezone so osvojitev 
pokala narodov in še kdaj stopiti 
na najvišjo stopničko.

8

ZDRAVJE & LEPOTA

Demenci prijazna  
točka v bolnišnici
Splošna bolnišnica Jesenice je 
prva splošna bolnišnica, ki nosi 
naziv Demenci prijazna točka. 
Točka je namenjena osebam z de-
menco, njihovim svojcem, zapo-
slenim ter ostalim v lokalni sku-
pnosti.

10

ŠPORT

Bloudkovi nagrajenci 
za lani so...
Na Brdu pri Kranju so v petek 57. 
podelili Bloudkova priznanja, naj-
višja priznanja na področju športa 
v Sloveniji. Za leto 2021 so podeli-
li štiri Bloudkove nagrade in deset 
Bloudkovih plaket. Med nagrajen-
ci so tudi Gorenjci.

13

ZADNJA

Pohodniki množično 
prinašajo vodo
Zaradi pomanjkanja padavin v 
zad njem obdobju je v Domu na 
Lubniku, kjer so odvisni od kapni-
ce, začelo primanjkovati vode, 
zato so veseli vsakega litra, ki jim 
ga prinesejo obiskovalci koče.

24

VREME

Danes bo oblačno s pada-
vinami. Jutri bo sprva 
sončno, popoldne bo več 
oblačnosti. V četrtek bo 
pretežno oblačno.

–3/6 °C
jutri: delno oblačno
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75 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 15. februarja 2022

Leto LXXV, št. 13, cena 2,00 EUR                  Odgovorna urednica: Marija Volčjak   Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si   www.gorenjskiglas.si

Priloga: Kranjčanka

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Sporazum je 
bil podpisan v petek, opre
deljuje pa vzpostavitev na
cionalnega poligona za alp
ske discipline na smučišču 
Stari vrh. 

»Smučišče Stari vrh s tem 
dobiva novo poglavje v svo
ji zgodovini. Skupaj s sosed
njo občino smo se več let po
govarjali, kako naprej s smu
čiščem, kakšne so njegove 
perspektive predvsem za na
daljnji razvoj. Smo na točki, 
ko gledamo naprej. Velika 
večina dolgov iz preteklosti 
je sanirana. Stari vrh je per
spektivno smučišče.« 

Podpis za razvoj Starega vrha
Smučišče Stari vrh se bo razvijalo kot nacionalni poligon za alpske discipline. V zgodbo je vstopila 
Smučarska zveza Slovenije. Z občinama Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane so podpisali sporazum 
o sodelovanju v prihodnosti. Skupaj bodo ustanovili nov poslovni subjekt, ki bo upravljal smučišče.

Novo poglavje v razvoju smučišča Stari vrh so predstavili (od leve): Enzo Smrekar, 
predsednik Smučarske zveze Slovenije, Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, in Milan 
Čadež, župan Občine Gorenja vas - Poljane. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

Jesenice – Država bo še letos 
podelila koncesije za grad
njo štirih novih sežigal
nic komunalnih odpadkov. 
Uredbo o tem naj bi vlada 
sprejela v kratkem. Med ob
činami, ki naj bi se zanima
le za postavitev, se je v prete
klosti omenjala tudi Občina 
Jesenice. Pa so na Jesenicah 

še vedno zainteresirani za 
gradnjo sežigalnice?

Kot izhaja iz odgovora, ki 
smo ga dobili v kabinetu žu
pana Blaža Račiča, odločitve 
o tem še niso sprejeli. So pa 
že pred časom izrazili načel
no pripravljenost, da se o za
misli začnejo pogovarjati s 
pristojnimi službami. 

Sežigalnica na 
Jesenicah?
»Koristi za naše občane vidimo predvsem v tem, 
da bi na ta način dokončno rešili problematiko 
kopičenja lahke frakcije na območju CERO Mala 
Mežakla ter v znižanju stroškov daljinskega 
ogrevanja,« so povedali na Občini Jesenice.

44. stran

46. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Slovenija se je v ne
deljo veselila nove, že šeste 
medalje z olimpijskih iger v 
Pekingu. Osvojil jo je alpski 
smučar Žan Kranjec. V ve
leslalomu je bil drugi in si 
okrog vratu obesil srebrno 
medaljo. Veselje je bilo veli
ko, tudi pri njegovih najbliž
jih in navijačih doma v Bu
kovici pri Vodicah.

Največji uspeh v karieri si 
je prismučal z izjemno dru
go vožnjo, v kateri je postavil 

najboljši čas, po prvi je bil 
osmi. Včeraj so navdušili 
smučarski skakalci. V ekipi 
so bili trije z Gorenjskega, 
in sicer Lovro Kos iz Moravč, 
Cene Prevc in Peter Prevc, ki 
izhajata iz Dolenje vasi, po
leg njih pa še Timi Zajc iz 
Hramš. V razburljivi tekmi 
so osvojili srebrno meda
ljo. Zlati so Avstrijci, brona
sti pa Nemci. Peter Prevc in 
Timi Zajc sta osvojila že dru
go medaljo na teh igrah, Pe
ter pa skupno že svojo četrto. 

Žan Kranjec in skakalci srebrni
Slovenski športniki so na olimpijskih igrah v 
Pekingu osvojili že sedem odličij: šesto alpski 
smučar Žan Kranjec, sedmo pa skakalna ekipa, ki 
je bila v postavi Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc 
in Peter Prevc prav tako srebrna.

Žan Kranjec se je veselil svojega 
največjega uspeha v karieri. 413. stran

Cene Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Lovro Kos so včeraj na ekipni tekmi osvojili 
drugo mesto. Zaostali so le za Avstrijci. / Foto: OKS
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Knjigo prejme ANICA JAKOPIČ z Jezerskega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenki

V nagradni igri, ki je bila objavljena 28. januarja 2022, prejme 
emajliran lonček s potiskom, ki ga podarja RTV Slovenija, 
Metka Tolar iz Železnikov.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 1. februarja 2022, prejme 
trajnostno nakupovalno vrečko, ki jo podarja RTV Slovenija, 
Darja Stare iz Naklega. Nagrajenkama čestitamo!

Kranj – Prejšnji teden so na Maistrovem trgu v Kranju odprli 
pisarno stranke Naša dežela dr. Aleksandre Pivec. Poleg pred-
sednica stranke Aleksandre Pivec sta se dogodka udeležila 
tudi državna poslanka Mateja Udovč, ki je januarja prestopila 
v stranko, in regijski koordinator Marko Velikanje. Pivčeva je 
ob tej priložnosti pojasnila, da gre za eno v nizu odprtij pisarn 

po vsej Sloveniji, saj že dobro leto postavljajo novo politično 
stranko, ki se želi umestiti na politično sredino. »To ne po-
meni, da ne odobravamo, ne spoštujemo različnih ideoloških 
prepričanj. Zavedamo se, da vsaka sodobna demokracija želi 
in zahteva različne ideološke poglede, pa vendar moramo biti 
spoštljivi do vseh in ideologijo postaviti na stran, ko govorimo o 
pomembnih vsebinah. Vsebine, ki so dobre za ljudi, za državo, 
pa morajo biti vodilo vsake dobre politike,« je dejala Pivčeva.

Naša dežela odprla pisarno v Kranju
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Simon Šubic

Šenčur – »V državnih arhi-
vih je dovolj dokumenta-
cije o tem, kako je družbe-
ni kapital iz Slovenije po-
begnil malo pred padcem 
berlinskega zidu, se kas-
neje, transformiran v za-
sebni kapital, s privatiza-
cijo vrnil nazaj in vzposta-
vil centre moči, ki so tvorili 
omrežje. To je imelo nega-
tiven vpliv na razvoj sloven-
skih institucij. Že to je do-
volj pošastno, kar se še naj-
de v arhivu. Kaj bi šele naš-
li, če bi bili arhivi ohranje-
ni, in ne uničeni v taki meri, 
kot so bili,« je minuli četr-
tek na pogovornem večeru 
v polnem Domu krajanov 
v Šenčurju dejal Rado Pez-
dir, avtor knjige Vzporedni 
mehanizem globoke drža-
ve, v kateri je opisal delova-
nje sistema vzporedne eko-
nomije, ki ga je v nekdanji 
Jugoslaviji vzpostavila slo-
venska komunistična parti-
ja skupaj s Službo državne 
varnosti. 

»To je problem dolgoroč-
ne narave: lastništvo je pos-
tavilo neko novo finančno 
in siceršnjo elito, kar še ved-
no bistveno vpliva na doga-
janje danes,« je pripomnil 
državni poslanec SDS Bran-
ko Grims, drugi sogovornik 
pogovora, ki ga je moderiral 
direktor in urednik tednika 
Demokracija Jože Biščak. 
»V Sloveniji je uspelo tran-
zicijski eliti obdržati ključne 
vzvode moči,« je poudaril. 

Pezdir je med drugim iz-
postavil dogajanje v ban-
čnem sistemu, ki je pripelja-
lo do druge bančne luknje: 
»V bankah v večinski držav-
ni lasti je bilo kar nekaj po-
stopkov dajanja kreditov iz-
vedenih mimo regulacije, 
mimo zakona o bančništvu 
in kontra internim predpi-
som v bankah. Govorimo o 
kreditih, ki niso bili nikoli 
vračani in tudi ni bilo name-
na, da bi bili kadarkoli vrnje-
ni. Na ta način je samo Akti-
va Darka Horvata, ki teme-
lji globoko v vzporednem 
mehanizmu, izvlekla 300 

milijonov evrov iz sloven-
skega bančnega sistema, kar 
smo morali vsi sanirati. Tak 
primer je tudi ACH in še več 
večjih skupin, kar kaže na 
to, da je bil vzporedni meha-
nizem in da je Banka Slove-
nije dovolila celotno dogaja-
nje. To nas je stalo približno 
pet milijard evrov. Kar me 
še najbolj razjezi pri tako 
evidentnem vzporednem 
mehanizmu v slovenskem 
bančnem sistemu, je to, da 
očitno za NPU in tožilstvo 

nihče ni kriv. Absolutno no-
bene obsodbe nimamo, no-
benega procesa.« 

Na vprašanje, kako je glo-
boka država delovala na Go-
renjskem, je Pezdir odgo-
voril, da v Arhivu RS o tem 
ni ohranjene nobene doku-
mentacije. »Bi pa bil zani-
miv arhiv Agencije za revi-
zijo procesa lastninjenja, ki 
je še živ in v katerem so opi-
sani tudi postopki privatiza-
cije posameznih gorenjskih 
podjetij.« 

Družbeni kapital postal zasebni
Pogovorni večer v Šenčurju z Radom Pezdirjem in Brankom Grimsom: kako se je družbeni kapital, 
ki ga je slovenska partija skrila v tujini, v Slovenijo v času lastninjenja vrnil kot zasebni. 

Pogovor z Radom Pezdirjem in Brankom Grimsom je vodil 
direktor in urednik Demokracije Jože Biščak (z desne proti 
levi). / Foto: Tina Dokl 

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Sonček – Zveza 
društev za cerebralno parali-
zo Slovenije daje pobudo za 
spremembo zakona o voli-
tvah v državni zbor (ZVDZ) 
za uresničevanje 29. člena 
Konvencije o pravicah in-
validov ter preprečevanja 
diskriminacije zaradi inva-
lidnosti. Pobudo je na ne-
davni novinarski konferen-
ci predstavil direktor Zveze 
Sonček Iztok Suhadolnik. 
»Na dan 3. januarja 2022 je 
bila volilna pravica odvzeta 
2.929 polnoletnim državlja-
nom. Podatkov o tem, koli-
ko je oseb z intelektualno 
oviranostjo oziroma dušev-
no motnjo, ni mogoče pri-
dobiti. Volilna pravica je bila 
omenjenim osebam odvze-
ta na podlagi ZVDZ. Slednji 
v 7. členu uzakonja mož-
nost, da se osebi, ki jo sodiš-
če postavi pod skrbništvo in 
ugotovi, da ni sposobna ra-
zumeti pomena, namena 
in učinkov volitev, odvzame 

pravica voliti in biti voljen v 
državni zbor. Omenjena do-
ločba je v nasprotju z določ-
bami Ustave RS. Nasprotu-
je zlasti ustavnopravni do-
ločbi, po kateri je volilna 
pravica splošna in enaka in 
jo ima vsak polnoleten dr-
žavljan, brez diskriminaci-
je. Hkrati je navedena do-
ločba ZVDZ v nasprotju z 8. 
členom Ustave RS, v skladu 
s katerim morajo biti zako-
ni in drugi predpisi v skla-
du s splošno veljavnimi na-
čeli mednarodnega prava in 
z mednarodnimi pogodba-
mi, ki obvezujejo Sloveni-
jo.« Pobudo za spremem-
bo ZVDZ je Zveza Sonček 
naslovila na vse parlamen-
tarne in neparlamentarne 
stranke, poslala jo je tudi 
predstavnikom najvišjih in-
stitucij v Sloveniji. »V Zvezi 
Sonček se namreč zavzema-
mo za polnopravno vključe-
nost odraslih z vsemi dr-
žavljanskimi pravicami, 
vključno z volilno pravico,« 
je poudaril Suhadolnik.

Za spremembo zakona

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Za pona-
zoritev: v državi so v soboto 
potrdili 4257 novih prime-
rov okužb s koronavirusom, 
pred tednom dni 7509. Na 
širšem Gorenjskem so po 
občinah potrdili naslednje 
število okužb: Kranj 86, Ka-
mnik 61, Škofja Loka 39, Ra-
dovljica 37, Tržič 32, Jeseni-
ce in Železniki po 23, Med-
vode 21, Šenčur 19, Cerklje 
17, Mengeš 16, Gorenja vas 
- Poljane, Naklo in Vodice 
po 14, Komenda in Bled po 
12, Bohinj in Žirovnica po 9, 
Preddvor in Žiri po 8, Kranj-
ska Gora 7, Gorje 2. V vseh 
občinah je bil tedenski pri-
rast negativen.

Aktivnih primerov okužb 
je po podatkih Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje ne-
kaj več kot 140 tisoč, še na za-
četku februarja smo jih ime-
li blizu dvesto tisoč. V nede-
ljo je bilo hospitaliziranih 
na navadnem oddelku 793 
bolnikov, od tega s covidom 
347, zaradi covida pa 446. V 
oddelkih intenzivne terapi-
je se jih je zdravilo 139, od 
tega s covidom 21, preosta-
li zaradi covida. Umrlo je še 

18 covidnih bolnikov, skupaj 
do zdaj že več kot 6600.

Minister za zdravje Janez 
Poklukar je pred nekaj dnevi 
ob vladnem obisku primor-
sko-notranjske regije pove-
dal, da je kljub doseženemu 
vrhu okužb petega vala epi-
demije še vedno treba vzdr-
ževati previdnost v enotah in-
tenzivne terapije, kjer vrh še 
čakajo. »Obeta se nam nor-
malnost, kakršno smo imeli 
pred pandemijo, ki bo prila-
gojena bolezni, ki nas bo še 
nemara še naprej spremlja-
la.« Vodja strokovne sveto-
valne skupine za covid-19 
Mateja Logar pa je za televi-
zijske Odmeve povedala, da 
bo več o sproščanju ukrepov 
v državi znanega po sestan-
kih v teh dneh, da pa bodo 
najprej skušali najti tiste de-
javnosti, pri katerih se lah-
ko z osnovnimi ukrepi za-
gotavlja varnost tako ponu-
dnikom kot uporabnikom. 
Splošni preventivni ukre-
pi, kot so vzdrževanje razda-
lje, nošenje mask, razkuže-
vanje, prezračevanje in delo 
od doma naj bi ostali v veljavi 
vsaj še nekaj časa. V Sloveni-
ji je precepljenost v primer-
javi z nekaterimi evropskimi 

državami, ki sproščajo uk-
repe, nižja. Delež cepljenih 
z vsemi odmerki je v popu-
laciji 58-odstoten, delež cep-
ljenih polnoletnih oseb pa 
68-odstoten. Najbolje pre-
cepljena občina v državi je še 
vedno Kranjska Gora s skoraj 
80-odstotno precepljenostjo 
polnoletnih prebivalcev.

Na Institutu Jožef Stefan 
(IJS) so v zadnji projekciji 
zapisali, da epidemija upada 
z razpolovnim časom prib-
ližno enajst dni. Ocenjeno 
reprodukcijsko število, to je 
število oseb, ki jih v povpre-
čju okuži posamezni okuže-
ni, je približno 0,85. »Epide-
mija bo zdaj samo še upada-
la in prehajala v endemijo, 

bolj kužna različica omikro-
na BA.2 bo to upadanje le 
nekoliko upočasnila. Ende-
mija covida bo zaradi sezon-
ske narave širjenja okužb 
tudi valovala, vendar tako ve-
likih valov v bolnišnicah, kot 
smo jih imeli med epidemi-
jo, ne bo več. Naslednji val 
bo predvidoma v jesensko-
-zimskem obdobju, kot je 
značilno tudi za druge kuž-
ne respiratorne bolezni.« 
Če pa se bo pojavila kakšna 
nova različica virusa s slabo 
navzkrižno imunostjo z ob-
stoječimi različicami, se lah-
ko epidemija ponovi, njena 
resnost pa bo odvisna od ka-
rakteristik nove različice, so 
zapisali na IJS.

Število okužb še upada
Podatki kažejo, da smo prešli vrh petega vala epidemije covida-19. Če ne bo kakšnih presenečenj, bo po 
oceni Instituta Jožef Stefan naslednji val predvidoma v jesensko-zimskem obdobju, kot je značilno tudi 
za druge kužne respiratorne bolezni. V teh dneh potekajo pogovori o postopnem sproščanju ukrepov.

Splošni preventivni ukrepi, tudi razkuževanje, bodo še nekaj 
časa naša realnost. / Foto: Gorazd Kavčič, arhiv Gorenjski glas
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Po podatkih iz Popisa 
kmetijstva 2020 je v Slo-
veniji 67.927 kmetijskih 

gospodarstev, vsako povpreč-
no obdeluje sedem hektarjev 
kmetijskih zemljišč. Medtem 
ko se je število gospodarstev 
v primerjavi z letom 2010 
zmanjšalo za devet odstotkov 
in glede na leto 2000 za 21 
odstotkov, se je njihova pov-
prečna velikost v desetih letih 
povečala za 0,6 hektarja in v 
dvajsetih letih za 1,4 hektarja. 
Slovenske kmetije so ne glede 
na to povečanje v primerja-
vi z evropskimi še vedno zelo 
majhne. Povprečna kmetija v 
Avstriji obdeluje 20 hektarjev 
kmetijskih zemljišč, v Italiji, 
na Hrvaškem in Madžar-
skem okrog 11 hektarjev, v 
Nemčiji 60 hektarjev, na Ni-
zozemskem 32 ... 

Značilnost slovenskih kmetij 
pa ni le majhnost, ampak tudi 
velika razdrobljenost posesti. 
Najučinkovitejši ukrep zoper 
razdrobljenost je komasacija, 
to je upravni postopek, pri ka-
terem zemljišča na določenem 
območju zložijo in ponovno 
razdelijo med lastnike tako, 
da vsak dobi čim bolj strnjena 
zemljišča. V teh dneh se koma-
sacije lotevajo tudi v medvoški 
občini – v katastrskih občinah 
Smlednik, Moše in Hraše, kjer 
bodo zložili 375 hektarjev ze-
mljišč, ki so zdaj razdeljena na 
983 parcel. 

Komasacija ima veliko po-
zitivnih učinkov – z zmanj-

šanjem števila parcel se 
znižajo obdelovalni stroški, 
lažja je obdelava s sodobno 
mehanizacijo in lažji dostop 
do parcel, meje so označene 
z mejniki, ni več neskladja 
med uradnimi evidencami in 
dejanskim stanjem itd., a ob 
vseh pozitivnih učinkih skriva 
tudi nevarne pasti. Ker posega 
v lastniška razmerja, lahko 
hitro skali odnose med lastniki 
zemljišč. Tisti, ki zagovarjajo 
»status quo«, lahko razumejo 
komasacijo tudi kot prisilo, 
nekateri so na svoje parcele ču-
stveno navezani in se od njih 
težko poslovijo, spet drugi so 
prepričani, da za svoje odlič-
ne parcele ne morejo dobiti 
enakovrednih ... Komasacija 
je zelo občutljiv postopek, pri 
katerem je veliko lažje na pa-
pirju razdeliti območje v večje 
obdelovalne kose, kot to ures-
ničiti na terenu. Tudi izkušnje 
iz preteklosti kažejo, kako po-
membno je pri tem postopku 
seznanjanje lastnikov z rešit-
vami in odločitvami, pošteno 
in pravično delovanje, strpno 
reševanje problemov, kulturen 
dialog ... Iskric, iz katerih se 
lahko razplamti ogenj, je pri 
vsaki komasaciji veliko. Tega 
se očitno zavedajo tudi v med-
voški občini. Tako kmetijski 
minister dr. Jože Podgoršek 
kot župan Nejc Smole sta ob 
začetku komasacije zaželela, 
da bi bili lastniki zemljišč tudi 
na koncu zadovoljni – in še 
naprej dobri prijatelji.

Veliko pozitivnih učinkov 
komasacije, a tudi pasti
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Škofja Loka – Obisk srednje 
šole ali fakultete v okviru in
formativnega dneva je za 
prihodnje dijake in študente 
posebno doživetje, saj poleg 
tega, da dobijo koristne in
formacije, ki jim olajšajo od
ločitev o nadaljnjem šolanju, 
začutijo tudi utrip srednje
šolskega oziroma študent
skega življenja. Kljub temu 
da letos želenih izobraževal
nih ustanov ponovno niso 
mogli obiskati v živo, so se 
po vseh slovenskih srednjih 
šolah in fakultetah potrudili 
in jim s spletnimi predstavit
vami čim bolj približali izku
šnjo šolanja pri njih. 

Na Srednji šoli za lesar
stvo, ki je del Šolskega cen
tra Škofja Loka, so osnovno
šolcem in njihovim staršem 
predstavili programe in in
teresne dejavnosti, seznani
li so jih s strokovnim izobra
ževanjem in praktičnim po
ukom. Izobražujejo za pok
lice lesarski tehnik, kjer raz
pisujejo 28 mest, mizar (52 
mest), tapetnik (26 mest) in 
obdelovalec lesa (16 mest). 
Na predstavitvi so med 

drugim poudarili, da je šola 
primerna tako za fante kot 
dekleta, v tem šolskem letu 
jo od skupno 260 dijakov 
obiskuje pet dijakinj, da je 
edina šola v Sloveniji, ki iz
obražuje za poklic tapetnik, 
program mizar pa izvajajo 
tudi v vajeniški obliki. 

Izkušnje so delili tudi dija
ki, ki so pojasnili, da na šoli 
izvajajo več zanimivih pro
jektov, kot je projekt Alp
trees, omogoča jim usklaje
vanje s športnim ali kultur
nim udejstvovanjem, najbolj 
pa jim je všeč pouk prakse, 
kjer izdelujejo lastne izdelke. 

Predznanje iz lesarstva ali 
tapetništva ni pogoj za vpis 
na njihovo šolo, z odločitvijo 

za srednjo strokovno ali po
klicno šolo pa si dijaki ne 
zaprejo poti za nadaljnji štu
dij. »Po končanem šolanju 
so naši dijaki takoj zaposlji
vi. Večkrat prejmejo klice 
obrtnikov, ki so jim prip
ravljeni ponuditi prakso z 
možnostjo kasnejše zapo
slitve. Ne nazadnje gre za is
kane poklice, ki jih na trgu 
dela primanjkuje. Pridobijo 
lahko tudi štipendijo za defi
citarne poklice,« so pojasni
li na šoli in dodali: »Hkrati 
so odprte tudi številne mož
nosti za nadaljnje šolanje. 
Veliko dijakov nadaljuje štu
dij lesarstva na višji strokov
ni šoli, ki je prav tako del Šol
skega centra Škofja Loka.«

Po videopredstavitvi so 
imeli prihodnji dijaki mož
nost, da na predavatelje in 
ravnatelja Milana Štigla na
slovijo vprašanja. Nanaša
la so se na vpisne pogoje, 
praktični pouk, vzporedno 
šolanje, predmetnik, sta
tus športnika, bivanje v 
dijaškem domu, kdaj in 
kakšna je malica, zanimala 
jih je tudi težavnost angle
škega jezika. Če jim izku
šnja virtualnega informa
tivnega dneva ni bila do
volj, se v februarju in mar
cu lahko prijavijo na dneve 
odprtih vrat, v okviru kate
rih bodo srednjo šolo za le
sarstvo obiskali in jo spoz
nali od blizu. 

Šole so se predstavile na daljavo
Po slovenskih srednjih šolah in fakultetah so v petek in soboto potekali informativni dnevi na daljavo. 

Izkušnje šolanja na Srednji šoli za lesarstvo v Škofji Loki so z osnovnošolci na 
videopredstavitvi delili tudi dijaki. / Foto: posnetek zaslona

Ana Šubic

Selca – Skupina Lotrič Me
trology iz Selc se je med 6. 
in 10. februarjem že dru
gič predstavljala na svetovni 
razstavi Expo v Dubaju, tok
rat v okviru tematskega sklo
pa Zdravje in dobro počutje. 
Prvič so na Expu sodelovali 
novembra v sklopu Tovarne 
prihodnosti. Takrat so po be
sedah generalnega direktor
ja Marka Lotriča vzpostavili 
večje število poslovnih kon
taktov, med drugim s pred
stavniki podjetja Enginee
ring Tracker Establishment 
s sedežem v Združenih 
arabskih emiratih, s kateri
mi so minuli četrtek podpi
sali partnerski dogovor za 
skupen nastop na trgu Savd
ske Arabije. 

Lotrič Metrology je so
deloval tudi na četrtkovem 

poslovnem forumu Kakovo
stni izdelki in celovite stori
tve slovenskega malega go
spodarstva, ki je potekal pod 
okriljem javne agencije Spi
rit Slovenija, Obrtnopod
jetniške zbornice Slovenije 

in gospodarskega ministr
stva, in sicer s predstavitvi
jo lastne rešitve za nadzor 
hladne verige Exactum in 
novo storitvijo certificiranja 
zaščitnih mask. Napredna 
rešitev na osnovi zbranih 

podatkov, združenih v plat
formi Exactum, predstavlja 
korak naprej v zagotavlja
nju hladne verige hitro po
kvarljivih živil, zdravil in os
talega temperaturno obču
tljivega blaga, so pojasnili v 
podjetju. Predstavljena re
šitev omogoča enotno spre
mljanje pogojev skozi celot
no verigo vrednosti – od pro
izvodnje, skladiščenja, logi
stike, vse do končnega upo
rabnika, kar predstavlja bi
stveno prednost, je poudaril 
Jure Thaler, direktor razvo
ja in raziskav v Lotrič Meros
lovju. Direktorica prodaje in 
marketinga Urška Habjan je 
o novem laboratoriju za cer
tificiranje mask povedala, da 
gre za enega od zgolj petih 
laboratorijev v Evropi, ki lah
ko ponudi širok nabor stori
tev od preskušanja do certifi
ciranja na enem mestu.

V Dubaju podpisali dogovor
Skupina Lotrič Metrology je na Expu v Dubaju s podjetjem iz Združenih arabskih emiratov sklenila 
partnerski dogovor za skupen nastop na trgu Savdske Arabije.

Direktor Lotrič Metrology Marko Lotrič po podpisu 
pogodbe z arabskim partnerjem / Foto: Patrik Vašl

Po videopredstavitvi 
so imeli prihodnji 
dijaki možnost, da na 
predavatelje in ravnatelja 
naslovijo vprašanja.



4 Gorenjski glas
torek, 15. februarja 2022

info@g-glas.si

Na Jesenicah imajo že dalj 
časa težave s kopičenjem 
lahke frakcije v CERO Mala 
Mežakla, obenem pa bi s po-
stavitvijo sežigalnice lahko 
znižali stroške daljinskega 
ogrevanja za jeseniška go-
spodinjstva, ki se v letošnji 
zimi soočajo z visokimi pod-
ražitvami.

»Koristi za naše občane v 
primeru postavitve sežigal-
nice na območju občine Je-
senice vidimo predvsem v 
tem, da bi na ta način do-
končno rešili problemati-
ko kopičenja lahke frakci-
je na območju CERO Mala 
Mežakla (nakopičeno lahko 
frakcijo koncesionar v zad-
njem obdobju sicer odvaža) 
ter v posledičnem znižanju 
stroškov daljinskega ogreva-
nja za jeseniška gospodinj-
stva,« so povedali na Občini 
Jesenice.

A kot so poudarili, gre pri 
sežigalnici za državno go-
spodarsko javno službo, za 
njeno izvajanje pa je pristoj-
na država.

»Občina Jesenice kot lo-
kalna skupnost nima izde-
lane nobene projektne do-
kumentacije in nobenih 
lastnih izračunov, nima za-
gotovljenih nobenih ze-
mljišč v svoji lasti in tudi no-
bene pristojnosti izvajanja 
gospodarske javne službe 

sežiganja odpadkov,« so 
opozorili. 

O možnosti postavitve se-
žigalnice so sicer govorili na 
eni od sej občinskega sve-
ta, takrat so državi ponudi-
li sprejemljivost gradnje se-
žigalnice na Jesenicah, če bi 
objekt izpolnjeval vse okolje-
varstvene zahteve.  

Prav na okoljevarstveni 
vidik postavljanja sežigal-
nic pa javno opozarjajo na 
Zdravniški zbornici Slove-
nije. Trenutno besedilo pre-
dloga uredbe namreč omo-
goča podeljevanje konce-
sij za vsaj trideset let, in to 

brez presoje vplivov sežigal-
nic na okolje in zdravje pre-
bivalcev, so poudarili zdrav-
niki, zbrani v delovni sku-

pini za spremljanje, opo-
zarjanje in ozaveščanje o 
nevarnostih onesnaženega 
okolja za zdravje. Pri ume-
ščanju sežigalnic v prostor 

je zato nujno treba upošte-
vati vremenske značilnos-
ti območja, pomen kmetij-
skih zemljišč, vodnih virov 

in poseljenosti, opozarjajo 
zdravniki, obenem pa je tre-
ba opraviti oceno potencial-
nih vplivov na zdravje okoli-
škega prebivalstva.

Sežigalnica na Jesenicah?
31. stran

Kaj bi postavitev sežigalnice pomenila za zdravje Jeseničanov? Na Občini Jesenice 
poudarjajo, da bi gradnjo dopustili le, če bi objekt izpolnjeval vse okoljevarstvene zahteve. 

Možna lokacija za izgradnjo objekta za termično 
obdelavo odpadkov je območje podjetja SIJ Acroni, 
kjer je že objekt za proizvodnjo toplotne energije, 
so povedali na Občini Jesenice, a poudarili, da so 
zemljišča v lasti koncerna SIJ, ne občine.
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Maša Likosar

Spodnje Gorje – Decembra 
lani je izvajalec, podjetje IN-
KAING, začel gradnjo pove-
zovalnega fekalnega kanala 
na območju Spodnje Gorje–
Podhom ter pripadajočega 
črpališča. Povezovalni kanal 
bo omogočil navezavo gravi-
tacijskega kanala, ki se gra-
di v cestnem telesu državne 
ceste od križišča pri Fortuni 
v smeri proti Bledu, in obe-
nem priklop na javno kanali-
zacijsko omrežje temu delu 
naselja Spodnje Gorje. Iz-
vajalec te gradnje je podje-
tje VGP Kranj, s katerim je 
Občina Gorje sklenila po-
godbo za gradnjo več sklo-
pov javnega kanalizacijske-
ga omrežja na območju dr-
žavne ceste Javornik–Gorje, 
gradnja pa se je začela v zad-
njem tednu januarja. »Ker 
gre za poseg v državno cesto, 
je bil pristop h gradnji vezan 
na projekt rekonstrukcije 
ceste, meteorne kanalizacije 

in gradnjo pločnikov ter jav-
ne razsvetljave, kjer je inve-
stitorica država, občina pa je 
zaradi gradnje pločnikov in 
javne razsvetljave soinvesti-
torica v višini slabih dvanajst 
odstotkov. Izvajalec te grad-
nje je Gorenjska gradbena 
družba,« so pojasnili na Ob-
čini Gorje. 

Gradnja bo predvidoma 
potekala v dveh zaporednih 

fazah. Prva se izvaja od For-
tune do Trgovine Mercator v 
Spodnjih Gorjah, kjer je po-
polna zapora prometa, in bo 
predvidoma zaključena do 
30. aprila letos. V času grad-
nje bo zaradi zapor obvoz 
potekal po lokalnih cestah, o 
zaporah pa javnost obvešča-
jo v sredstvih javnega obve-
ščanja ter na spletni stra-
ni Občine Gorje. Ker bodo 

zaradi gradbenih del na regi-
onalni cesti in obcestne po-
zidave občasno onemogoče-
ni dostopi do stanovanjskih 
stavb, je občina zagotovila 
možnost parkiranja na za-
časno utrjenem zemljišču 
v neposredni bližini, kjer se 
izvajajo dela prve faze. Ena-
ko bo poskušala zagotoviti 
tudi v preostalih fazah ozi-
roma odsekih gradnje. 

Dela bodo potekala v več fazah
Gorenjska gradbena družba, podjetje VGP Kranj in INKAING so začeli načrtovano gradnjo 
infrastrukture v območju državne ceste skozi naselje Spodnje Gorje. Dela bodo zaradi optimizacije 
dostopov potekala v več fazah.

V času gradnje bo zaradi zapor obvoz potekal po lokalnih cestah. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – »Višje-
ga naziva na tem področju 
ne moremo dobiti, ga pa mo-
ramo ohranjati in zagovarja-
ti,« poudarja koordinatorica 
projekta dr. Jana Vilman.

Zelena shema je nacio-
nalni program pod krovno 
znamko Slovenia Green, ki 
združuje vsa prizadevanja 
za trajnostni razvoj turiz-
ma v Sloveniji, destinaci-
jam in ponudnikom ponu-
ja konkretna orodja za oce-
no in izboljšanje trajno-
stnega delovanja, obenem 
pa skozi znamko Slovenia 
Green to zeleno delovanje 
tudi promovira,« je poja-
snila Vilmanova.

Platinasti znak, ki pome-
ni, da izpolnjujejo kar 93 od-
stotkov vseh meril, ki so bila 
potrebna za pridobitev zna-
ka, so kot prva in edina de-
stinacija doslej pri nas preje-
li že pred dvema letoma. Po-
stopek je zahteven, poudarja 
Vilmanova, zajema pa tako 
zelo širok nabor aktivnosti 
kot tudi njihovih izvajalcev.

Ena izmed zahtev, ki jo 
morajo v okviru sheme iz-
polniti, je tudi priprava ak-
cijskega načrta ukrepov, 
ki pravzaprav predstavlja-
jo konkretne odgovore na 
vprašanja, kaj bodo na tem 
področju v Bohinju delali v 
prihodnjih treh letih. 

»Kot destinacija ima 
Bohinj  največji izziv na 

pod  ro čju upravljanja in 
zmanjševanja količine trdnih 
odpadkov, zato predlagamo, 
da kot občina pridobimo na-
ziv zero waste (brez odpad-
kov), resno se moramo lotiti 
merjenja in izračuna ogljič-
nega odtisa, izboljšati je tre-
ba komunikacijo s turistič-
nim gospodarstvom, pred-
vsem na način, da spremlja-
mo ekonomske učinke rabe 
energentov, da jih nagovarja-
mo k zelenim znakom ter da 
jih pozivamo k podpisu ko-
deksov in pravičnemu poslo-
vanju,« je pojasnila.

»Zelo pomembna tema, ki 
nas še čaka, je komunikaci-
ja z obiskovalci, predvsem v 
smislu zelenih zavez in oza-
veščanja o podnebnih spre-

membah, preverjati mora-
mo tudi zadovoljstvo, tako 
lokalnih prebivalcev kot obi-
skovalcev in turističnega go-
spodarstva.«

Kot poudarjajo v Bohi-
nju, so si platinasti naziv 
prislužili s številnimi ak-
tivnostmi, ki jih izvajajo 
tako na področju turizma 
kot naravovarstva, v okvi-
ru znamke Bohinjsko, vseh 
aktivnosti za zeleno mobil-
nost in upravljanje s prosto-
rom ter dobro pripravljeni-
mi strateškimi dokumen-
ti. Predvsem pa, še poudar-
ja Vilmanova, v Bohinju ze-
leno živijo, kar pomeni, da 
je treba večino aktivnosti iz 
akcijskega načrta le še for-
malizirati.

V Bohinju že zdaj 
živijo zeleno
Bohinjski občinski svet je na nedavni seji podprl 
akcijski načrt, vezan na platinasti znak Zelene 
sheme slovenskega turizma, s katerim se 
ponašajo kot edina destinacija v državi.

Platinasti znak, ki pomeni, da izpolnjujejo kar 93 
odstotkov vseh meril, ki so bila potrebna za pridobitev 
znaka, so kot prva in edina destinacija doslej pri nas 
prejeli že pred dvema letoma.

Šenčur – Občinska uprava Občine Šenčur v zadnjem času pre-
jema povečano število klicev za vpis v Dom starejših Šenčur. 
Zato obveščajo, da ne zbirajo prijav za vpis in prosijo, da nanje 
ne naslavljate klicev glede vpisa. »Ko bo koncesionar začel po-
stopek zbiranja vpisov, nas bo obvestil in bomo obvestilo tudi 
javno objavili,« so pojasnili na šenčurski občini. Koncesionar 
in investitor, ki bo gradil dom, je podjetje Comett domovi, rok 
za dokončanje gradnje pa je december 2022. V Šenčurju bo 
sicer za starejše predvidoma zagotovljenih 157 prostih mest. 

Za vpis v šenčurski dom starejših ne zbirajo prijav

Jesenice – Jeseniški občinski svetniki so se na zadnji seji sez-
nanili s poročilom Nadzornega odbora Občine Jesenice o 
opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blejska 
Dobrava v letu 2020, pregledali pa so tudi projekt ureditve 
vaškega jedra Blejska Dobrava. Ugotovitve je predstavil član 
odbora Stanislav Pem, ki je povedal, da v nadzoru niso ugo-
tovili pomanjkljivosti in nepravilnosti. Še več, nadzorni odbor 
je ocenil, da je sodelovanje krajanov in malih podjetnikov pri 
projektih v krajevni skupnosti lahko zgled dobre prakse tudi 
za druge projekte v drugih delih občine.

Nadzorni odbor s pohvalo Blejski Dobravi
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Jesenice – Na Fakulteti za 
zdravstvo Angele Boškin na 
Jesenicah, ki je samostojni 
visokošolski zavod (ustano-
viteljica je Občina Jesenice), 
so pripravili informativna 
dneva, ki sta potekala na da-
ljavo. Bodočim študentom 
so predstavili fakulteto, in-
formacije glede vpisa, vsebi-
ne in poteka študijskih pro-
gramov na prvi stopnji, sis-
tema tutorstva in mednaro-
dnih izmenjav.

Kot je povedala deka-
nja doc. dr. Sanela Pivač, 
za novo študijsko leto raz-
pisujejo v programu Zdra-
vstvena nega (VS) sedemde-
set mest za redni in šestde-
set mest za izredni študij. 
Gre za program, za katere-
ga imajo koncesijo. Za pro-
gram Fizioterapija (VS) so 
razpisali štirideset mest za 

redni in štirideset mest za 
izredni študij, za program 
nimajo koncesije in je zanj 
treba plačati šolnino. Raz-
pisali so še trideset mest na 
izrednem študiju Napre-
dna zdravstvena nega (ma-
g./2l.), trideset mest za ma-
gistrski program Promoci-
ja zdravja (mag., 2l.) ter iz-
redni doktorski študij Zdra-
vstvene vede (DR), kjer je 
razpisanih dvajset mest.

Po besedah dekanje so si 
pred letošnjim razpisom 
prizadevali, da bi povečali 
število vpisnih mest za štu-
dijski program Zdravstvena 
nega (VS), za katerega ima-
jo koncesijo. Žal jim to ni 
uspelo, in to kljub velikim 

potrebam po tovrstnem ka-
dru v zdravstvu. Kot je opo-
zorila Pivačeva, so na mini-
strstvo za zdravje naslovili 
več dopisov, v katerih so jih 
zaprosili za soglasje k pove-
čanju vpisnih mest, a niso 
dobili nobenega odgovora. 

»To nas preseneča, zlasti 
upoštevajoč dejstvo, da gre 
za izjemno deficitaren kader 
in seveda ob tem, da se načr-
tuje gradnja gorenjske bol-
nišnice. Pričakovali bi vsaj 
odgovor oziroma odziv mi-
nistrstva za zdravje. Za po-
večanje vpisnih mest ima-
mo že vzpostavljene dolo-
čene pogoje: ekipo izkuše-
nih visokošolskih učiteljev, 
tesno sodelovanje z učnimi 

bazami, številne nacional-
ne in mednarodne razvojne 
in raziskovalne projekte, ki 
so potrebni, da mladim pre-
damo najboljše znanje ... A 
v študijskem letu 2022/23 
do tega žal ne bo prišlo,« je 
razočarana dekanja.

Da so potrebe po zdra-
vstvenem kadru velike, go-
vori tudi dejstvo, da njiho-
vi diplomanti službo dobi-
jo takoj ali pa so že zapos-
leni. »Trenutno delodajalci 
povprašujejo po diploman-
tih v večji meri kot diplo-
manti po službah, saj je pro-
stih delovnih mest več, kot je 
na voljo diplomantov, poklic 
je izrazito deficitaren,« je iz-
postavila dekanja.

Brez soglasja k povečanju vpisa
Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin si prizadevajo, da bi lahko vpisali več študentov zdravstvene 
nege. Kot opozarja dekanja, gre za izrazito deficitaren kader, njihovi diplomanti službo dobijo takoj. 

Dekanja doc. dr. Sanela Pivač

Vprašanje glede 
možnosti povečanja 
vpisnih mest, zlasti v 
luči pomanjkanja kadra 
in napovedane gradnje 
gorenjske regijske 
bolnišnice, smo naslovili 
tudi na ministrstvo 
za zdravje, a odgovora 
nismo prejeli.

Marjana Ahačič

Bled – Vsem knjigam, ki si 
jih bodo bralci od današnje-
ga dne dalje izposodili v blej-
ski knjižnici, se rok izposoje 
izteče 10. maja, ko jih bodo 
že lahko vrnili v nove prosto-
re knjižnice v Medgeneracij-
skem centru Bled.

Z današnjim dnem se 
tako začenja selitev Knjižni-
ce Blaža Kumerdeja iz sta-
rih prostorov v središču Ble-
da v drugo nadstropje nove 
stavbe Medgeneracijskega 
centra.

»Medgeneracijski center 
in s tem nova blejska knji-
žnica bo predvidoma od-
prt na praznik Občine Bled 
10. aprila. V tem času mo-
ramo preseliti in nato ure-
diti okoli 50 tisoč enot knji-
žnega gradiva, razporeje-
nega v okoli 2.500 škatel. 

Seveda bomo veseli čisto 
vsake knjige, ki nam je ne 
bo treba prenašati iz stare v 
novo stavbo, zato pozivamo 
občane Bleda, naj si v času, 
ko je stara knjižnica še od-
prta, to je do 7. marca, izpo-
sodijo čim več knjig, ki jih 

bodo nato vrnili v novo knji-
žnico,« je povedala Božena 
Kolman Finžgar, direktori-
ca Knjižnice A. T. Linhar-
ta Radovljica, v okvir katere 
sodi tudi blejska knjižnica.

»Seveda si želimo, da v 
času, ko bomo zaprti, niko-
mur ne bi zmanjkalo knjig, 
po drugi strani pa nam bodo 

bralci s tem, ko si bodo knji-
ge izposodili v stari in jih 
vrnili v novo knjižnico, tudi 
zelo pomagali,« pravi in do-
daja, da pričakujejo, da se 
bodo občani Bleda v velikem 
številu odzvali in sodelova-
li pri selitvi knjig. »Knjižni-

ca ni naša, knjižnica pripada 
bralcem, prebivalcem Ble-
da,« poudarja Kolman Fin-
žgarjeva.

Zelo je zadovoljna, da se je 
njihovemu povabilu za po-
moč pri selitvi že odzvalo ve-
liko število prostovoljcev, ki 
jih bodo glede na njihov čas 
in sposobnosti razporedili 

na različna selitvena dela. 
Koliko jih bo sodelovalo pri 
tem tehnično zahtevnem 
podvigu, Kolman Finžgar-
jeva še ne ve natančno, ker 
vseh prijav še niso zbrali. 
Je pa že jasno, da bodo šle v 
novo knjižnico najprej knji-
ge za otroke in mladino. Tja 
jih bodo prva dva dneva po 
zaprtju stare knjižnice pre-
nesli otroci in mladina iz 
blejskega vrtca in osnovne 
šole.

Kot je še povedala Božena 
Kolman Finžgar, imajo z ve-
likimi selitvami knjižničar-
ji že kar nekaj izkušenj; zad-
njo in največjo so dobili v Ra-
dovljici, kjer so, prav tako ob 
pomoči prostovoljcev, leta 
2018 v 3.500 škatlah prene-
sli več kot sto dvajset tisoč 
enot knjižničnega gradiva 
in ogromne količine druge 
opreme.

Selitev blejske knjižnice se začenja
Knjižničarji prosijo bralce, naj si v stari knjižnici izposodijo čim več knjig, ki jih bodo nato vrnili v novo 
knjižnico. Tako si bodo za čas, ko bo knjižnica zaprta, zagotovili dovolj čtiva in obenem knjižničarjem 
olajšali selitev. Za vse gradivo, izposojeno od danes naprej, je rok vrnitve brez zamudnine 10. maj.

»Seveda si želimo, da v času, ko bomo zaprti, nikomur 
ne bi zmanjkalo knjig, po drugi strani pa nam bodo 
bralci s tem, ko si bodo knjige izposodili v stari in jih 
vrnili v novo knjižnico, tudi zelo pomagali.«

Jasna Paladin

Domžale – Akciji popisa sta-
rih hišnih imen, ki jo izvaja 
Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske, se je pridružila 
tudi občina Domžale.

V prvem koraku bodo popi-
sali hišna imena na območju 
krajevnih skupnosti Homec - 
Nožice, Preserje, Radomlje in 
Rova. V okviru projekta bodo 
v krajih naštetih krajevnih 
skupnosti stara hišna ime-
na najprej temeljito zbrana, 
kasneje pa obeležena z gline-
nimi tablicami na hišah, v ti-
skani knjižici in na spletnem 
portalu  www.hisnaimena.si. 
Od leta 2009 je bilo v več kot 
400 krajih po 22 občinah na 
širšem Gorenjskem zbranih 

že blizu 13 tisoč starih hišnih 
imen. »Včasih se ljudje niso 
prepoznavali po priimkih, 
temveč po svojih hišnih ime-
nih. Marsikje na slovenskem 
podeželju je to živo še danes 
– hišna imena označujejo lju-
di, domače živali in lastnino 
določene domačije. S hišnim 
imenom se ljudje čutijo bolj 
povezane z domačim krajem, 
saj staro hišno ime potrjuje, 
da hiša v kraju ima zgodovi-
no,« pravi Klemen Klinar z 
Razvojne agencije Zgornje 
Gorenjske.

Domačine iz obravnava-
nih naselij vabijo, da svoje 
staro hišno ime sporočijo na 
e-naslov klemen.klinar@ra-
gor.si ali na številko 04/581 
34 16.

Popis starih hišnih imen

Škofja Loka – Tjaša Rupar, dijakinja Gimnazije Škofja Loka, je 
dobitnica naziva naj dijakinja Slovenije za šolsko leto 2020/21. 
Naj dijakinji in naj dijaku sta nagradi podelila ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec in predsednik 
Dijaške organizacije Slovenije (DOS) Simon Trussevich. Na-
men projekta Naj dijak/Naj dijakinja, ki je tokrat potekal že 
osmič, je izbrati aktivne dijake in dijakinje, ki so uspešni ne le 
na učnem področju, ampak se v prostem času ukvarjajo tudi 
z različnimi obšolskimi dejavnostmi, ki velikokrat ostanejo 
neopažene, poudarjajo v DOS. Verjamejo namreč, da lahko 
z zdravo mero tekmovalnosti pri sodelovanju v izboru naj 
dijaka/naj dijakinje spodbudijo dijake k doseganju še boljših 
rezultatov in obenem za to motivirajo še druge dijake.

Naj dijakinja je Tjaša Rupar

Bašelj – Območno združenje (OO) ZB za vrednote NOB 
Preddvor je pred dnevi – zaradi koronavirusnih razmer v 
manjšem obsegu – pripravilo spominsko slovesnost pri obe-
ležju padlim borcem na pogorišču Sempetove hiše pod Sv. 
Lovrencem nad Bašljem. Osrednji nagovor je imel Milan Tičar 
iz OO ZB za vrednote NOB Preddvor, ki je podrobno opisal 
dogodek pred osemdesetimi leti, požig Sempetove koče in 
padlih partizanov v njej. Dne 3. februarja leta 1942 sta tu živ-
ljenje izgubila borca Kokrške čete Ivan Zupanc iz Vogelj in 
Vinko Burnik s Skaručne. Srečko Dermastja s Skaručne pa je 
bil ob napadu koče težko ranjen in prepeljan v bolnišnico, kjer 
je kmalu umrl. Padlim so se poklonili z vencem in prižigom 
sveč. Preddvorskemu županu Roku Robleku in občini pa so se 
zahvalili za zavzet odnos do ohranjanja kulturne dediščine, ob 
tem tudi za ohranjanje obeležij v spomin vsem, ki so izgubili 
življenje v boju z okupatorjem. 

Poklonili so se spominu na padle borce

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni svet 
je potrdil novo ekonomsko 
ceno storitve pomoči druži-
ni na domu, ki bo od 1. marca 
za 2,79 evra višja in bo zna-
šala 23,13 evra. Cena za upo-
rabnike se kljub podražitvi 
storitve ne bo spremenila 
in bo ob delavnikih še nap-
rej znašala 4,20 evra, ob ne-
deljah 5,83 evra, ob prazni-
kih in dela prostih dneh 6,17 
evra na uro opravljene sto-
ritve. Zvišanje ekonomske 
cene storitve je sicer posle-
dica dviga izhodiščnih plač-
nih razredov oskrbovalk in 
dviga minimalne plače, so 
razložili na Mestni občini 
Kranj (MOK).

Kljub dvigu ekonomske 
cene pa bo MOK letos sto-
ritev pomoči na domu sub-
vencionirala v 74,1-odsto-
tnem deležu, kar je celo za 
5,3 odstotka manj kot pretek-
lo leto. Razlog je predvideno 
povračilo iz državnega pro-
računa za stroške dela soci-
alnih oskrbovalk zaradi dvi-
ga za štiri plačne razrede. 

V letošnjem proračunu je 
za subvencioniranje stori-
tev pomoči družini na domu 
planirano 753.930 evrov za 
skupno 33,5 oskrbovalke, če 
bo izvajalcu storitve, Domu 
upokojencev Kranj, uspelo 
zaposliti dodatne oskrboval-
ke. Lani so na primer to delo 
v povprečju opravljale 26,5 
oskrbovalke na mesec. 

Cena pomoči na domu 
višja, a ne za uporabnike
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Šmartno – Stanovalcem 
Doma Taber v Šmartnem 
pri Cerkljah so prvi febru-
arski četrtek popestrili 
Cerkljanski gavnarji. Kljub 
temu da so zaradi varno-
stnih ukrepov glasbeni po-
pestritvi lahko prisluhni-
li le z varnih razdalj svojih 
balkonov, so Gavnarji pri-
nesli nekaj dobre volje, ki 
jo v času epidemije pogos-
to primanjkuje.

Razlogov za dobro voljo 
pa imajo v teh dneh v Ta-
bru še več. Pred dnevi so 
namreč uspešno pridobili 
koncesijo za izgradnjo loče-
ne enote oddelka za 48 oseb 
z demenco. »Investicija bo 

po predvidoma znašala 3,8 
milijona evrov. Projektna 
dokumentacija je priprav-
ljena, tako da gremo v krat-
kem v vložitev gradbene-
ga dovoljenja in nato čim-
prejšnjo izbiro izvajalca del 
ter začetek gradnje,« nam 
je povedal cerkljanski žu-
pan Franc Čebulj. To pa ni 
edina investicija, ki jo na-
črtujejo v Tabru. Poleg od-
delka za osebe z demenco 
bodo namreč zgradili tudi 

varovana stanovanja, na ob-
močju doma pa bo zaseb-
nik investiral v izgradnjo 
zobnih ambulant. Občina 
pa namerava na osrednjem 
travniku pred domom ure-
diti tudi park, namenjen 
počitku stanovalcev. 

»Za razširitev koncesije 
smo se odločili predvsem 
zato, ker je demenca bole-
zen v porastu. Vse več pro-
silcev je dementnih, v na-
šem domu pa imamo za te 
stanovalce zagotovljenih le 
18 mest,« nam je povedala 
direktorica doma Martina 
Martinčič. Trenutno imajo 

v čakalni vrsti za sprejem 
na oddelek z demenco 180 
oseb, tako da bodo novi od-
delek zlahka napolnili. Več-
je izzive pa direktorica vidi 
pri iskanju kadra. Za oskr-
bo bodo namreč potrebovali 
dodatnih 34 delavcev, ki pa 
jih je tudi zaradi nizkih plač 
vse težje najti. »Z županom 
se pogovarjava tudi o mož-
nosti višjega plačila, saj je 
treba delavce nekako moti-
virati in jih nagraditi. Sicer 
pa gre za širši problem, gle-
de katerega bo morala tudi 
država nekaj ukreniti,« je 
dejala direktorica, župan 

pa je dodal: »Iščemo zakon-
ske podlage, da bi vsaj tis-
tim delavcem, ki imajo naj-
nižje prihodke, plače neko-
liko povišali. Žal smo v sis-
temu javne uprave in temu 
primerno so zaposleni pres-
labo nagrajeni za delo, ki ga 
opravljajo.«

Pred občino in vodstvom 
doma so torej še številni iz-
zivi, a kot je poudarila direk-
torica Martina Martinčič, je 
trenutno najvažnejše to, da 
čim prej začnejo graditi do-
datni oddelek, ki mora biti 
dokončan do konca prihod-
njega leta.

Za čimprejšnji začetek 
gradnje dodatne enote
V Domu Taber so pridobili koncesijo za gradnjo dodatne enote za oskrbovance z demenco. Hkrati 
iščejo tudi možnosti za dvig plač zaposlenim.

Takole bo videti enota za oskrbovance z demenco, ki so jo poimenovali Pristava. / Vir: AB Nadižar

Simon Šubic

Kranj – Mestna občina Kranj 
je prejela 190 predlogov za 
izvedbo projektov v posame-
znih krajevnih skupnostih v 
okviru participativnega pro-
računa za leto 2022, vred-
nega 625 tisoč evrov. Preje-
te predloge mora zdaj pre-
gledati komisija, ki bo pre-
verila, kateri ustrezajo pred-
pisanim pogojem za uvrsti-
tev v participativni prora-
čun. Med drugim bodo ugo-
tavljali njihovo izvedljivost, 
ali so v pristojnosti občine in 
ali se vrednost posameznega 
projekta giblje med 2500 in 
24.000 evri (z DDV), kolikor 
je na voljo sredstev za vsako 
krajevno skupnost. O konč-
ni izvedbi projektov, ki jih bo 

komisija potrdila, bodo od-
ločili občani na glasovanju 
od 1. do 10. marca. Izglaso-
vane projekte bodo 11. mar-
ca objavili na spletnem mes-
tu predlagaj.kranj.si, kjer bo 
mogoče spremljati tudi nji-
hovo izvedbo.

Med prejetimi predlogi 
so ureditev oziroma poso-
dobitev otroških igrišč, re-
kreacijskih površin, spre-
hajalnih in kolesarskih poti 
ter gozdnih učnih poti. Ob-
čani so predlagali tudi ob-
novo objektov kulturne de-
diščine, postavitev oziro-
ma obnovo spomenikov ter 
ureditev skupnega prostora 
za druženje in aktivno pre-
življanje prostega časa, na 
primer ureditev parka, po-
stavitve klopi ter pitnikov, 

tudi informacijskih tabel. 
Med infrastrukturnimi pre-
dlogi je bilo največ pobud 
za odpravo talnih ovir, ob-
nove pločnikov, postavitev 
merilcev hitrosti in ulične 
razsvetljave, med t. i. meh-
kimi vsebinami pa vodena 
vadba, predstave za otroke, 
monitoring štorkelj in po-
dobno.

Preden so na MOK zače-
li zbirati projektne predlo-
ge, so izvedli štirinajst sez-
nanitvenih delavnic, ki se 
jih je udeležilo osemdeset 
občank in občanov. Izpelja-
li so tudi osem projektnih 
pisarn, na katerih so občin-
ski uslužbenci občanom po-
magali pri izpolnjevanju ob-
razca za oddajo predlogov in 
snovanju idej. Udeležilo se 

jih je 12 občanov, po telefo-
nu ali elektronski pošti pa so 
svetovali še več kot desetim 
osebam. »Skupno smo to-
rej pomagali več kot sto lju-
dem,« so poudarili na MOK, 
kjer so z dosedanjim odzi-
vom zadovoljni. »Upali smo 
na približno tak odziv, kakr-
šen je na koncu tudi bil, in 
smo zadovoljni. Gre za pov-
sem novo sodelovanje, s ka-
terim so se občanke in obča-
ni MOK pobliže srečali prvič 
in je bilo zato potrebnega 
več njihovega angažmaja,« 
so sporočili. Kot so dodali, 
se nadejajo, da bodo občani 
v prihodnjih letih, ko jim bo 
participativni proračun že 
bolj domač, še aktivneje so-
delovali pri njegovem ure-
sničevanju. 

Predlagali skoraj dvesto projektov
V Kranju so naredili prvi korak k uresničenju prvega participativnega proračuna, vrednega 625 tisoč 
evrov oziroma 24 tisoč evrov na krajevno skupnost. Občani so predlagali izvedbo 190 projektov. 

Investicija je ocenjena na 
3,8 milijona evrov.

»Čim prej želimo priti do 
skupnega novega subjek-
ta, ki ga bo upravljal. Obči-
ni imata infrastrukturo na 
smučišču, Smučarska zve-
za Slovenije pa znanje – tako 
v smislu upravljanja smu-
čišč kot glede investicij, ki 
so potrebne za to, da je smu-
čanje karseda kakovostno. 
Nivo upravljanja lahko sku-
paj precej dvignemo in omo-
gočimo razvoj Starega vrha,« 
je ob tem povedal Tine Radi-
nja, župan Občine Škofja 
Loka, Milan Čadež, župan 
Občine Gorenja vas - Polja-
ne, pa je dodal: »Zdaj je pra-
vi čas, da na našem skupnem 
smučišču naredimo kora-
ke naprej. V letu 2018 smo 
skupaj s sredstvi loškega go-
spodarstva in občin v podje-
tju prišli do lastništva potreb-
ne infrastrukture, kar je tudi 
pogoj za pogovarjanje s par-
tnerji. S tem začetkom želi-
mo omogočiti našim smu-
čarjem boljše pogoje in hkra-
ti jasno povedati, da se bo na 
Starem vrhu infrastruktura 
obnavljala. Vesel sem, da nas 
je Smučarska zveza Sloveni-
je uslišala. Skupaj z Obči-
no Škofja Loka in podjetjem 
STC Stari Vrh smo iskali par-
tnerja, ki bi bil pripravljen na 
našem skupnem smučišču 
narediti zgodbo. Smučarska 
zveza Slovenije je pravi par-
tner za prihodnost.« 

S sodelovanjem so zado-
voljni tudi na Smučarski 
zvezi Slovenije. »To je po-
memben korak in eden od 
začetkov trdega dela, ki je 
pred nami. Vse to sovpada z 

našo novo strategijo, vizijo, v 
kateri je poudarek na razvo-
ju. Imamo nekatere pano-
ge v dobri kondiciji, z dob-
ro infrastrukturo, ki omogo-
čajo dobre priprave. Ves čas 
pa se borimo s problemati-
ko alpskih smučarskih disci-
plin. Zato je bila iniciativa s 
strani občin Škofja Loka in 
Gorenja vas - Poljane spre-
jeta z velikim zanimanjem. 
Verjamemo, da lahko v tem 
partnerskem odnosu pri-
spevamo veliko znanja, iz-
kušenj, organizacijskih ka-
pacitet za izvajanje številnih 
aktivnosti na smučišču. Ne 
gre zgolj za treninge in tek-
movanja. Na prvem mestu 
je komercializacija samega 
smučišča. Pred nami je raz-
burljivo in delovno obdobje. 
Čas bo pokazal, kakšni bodo 
rezultati. Verjamem, da lah-
ko s skupnimi močmi zač-
nemo upravljati smučišče 
na način, da bomo v njegov 
razvoj usmerili veliko vla-
ganj – vse v sodelovanju z 
lastniki zemljišč in lokalno 
skupnostjo. Gre za iskanje 
sinergije med turističnim, 
rekreativnim smučanjem 
in panožnim pogonom,« je 
dejal Enzo Smrekar, predse-
dnik Smučarske zveze Slo-
venije, in dodal, da bi lahko 
novo zgodbo peljali že pri-
hodnjo sezono. »Do takrat 
bo STC Stari Vrh deloval kot 
doslej. Smučalo se bo, vzpo-
redno pa poteka ta proces,« 
je k temu dodal Radinja.

Čadež je še poudaril, da je 
tokrat govora o zimi, da pa 
ostajajo izziv aktivnosti na 
tem območju tudi v poletnih 
mesecih.

Podpis za razvoj 
Starega vrha
31. stran

Mojstrana – Slovenski planinski muzej (SPM) v Mojstrani vabi 
ljubitelje dobrih knjig na predstavitev in vključitev v bralno-štu-
dijski krožek, ki bo posvečen knjižnim delom Juliusa Kugyja, 
poeta Julijskih Alp. Mentorja bosta Natalija Štular, kustosinja 
pedagoginja, in Matjaž Podlipnik, vodja SPM. Študijski krožek 
v muzeju začnejo 28. februarja, skupaj jih bo pet (še 28. marca, 
25. aprila, 30. maja in 24. oktobra), vsakič ob 19. uri. Krožek bo 
brezplačen, študijski ekskurziji junija in septembra – Kugyjevi 
gorski vodniki in Kugy in tržaški kras – pa z doplačilom. Prijava 
na študijski krožek je mogoča do 28. februarja, pošljete jo na 
neli.stular@planinskimuzej.si ali info@planinskimuzej.si. Pri-
javite se lahko na posamezno srečanje ali na celoten program.

Študijski krožek Iz življenja v gorah s Kugyjem

Jasna Paladin

Ljubljana – Planinska založ-
ba je izdala slovensko-an-
gleško monografijo z nas-
lovom Z znanjem do zvezd: 
Slovenska šola za nepal-
ske gorske vodnike, ki jo je 
zasnovala in uredila Moj-
ca Volkar Trobevšek, posve-
čena pa je vizionarju Alešu 
Kunaverju ter inštruktorjem 

in zdravnikom, ki so 40 let 
prostovoljno razdajali svo-
je znanje, izkušnje in čas ter 
prispevali, da je Nepal da-
nes turistično razvita dežela 
z odlično izobraženimi vod-
niki in vrhunskimi alpinisti. 
Predstavitev knjige in pogo-
vor z ustvarjalci bo 18. febru-
arja ob 17.30 na 16. Festivalu 
gorniškega filma v Cankar-
jevem domu v Ljubljani.

Knjiga Z znanjem do zvezd
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Jasna Paladin

Črna pri Kamniku – Občina 
je imela v Črni pri Kamniku 
namen zgraditi čistilno na-
pravo, saj je kraj premajhen, 
da bi bili v njem dolžni zgra-
diti kanalizacijsko omrežje, 
ki so ga na severnem delu 
občine sicer pripeljali že vse 
do bližnje Stahovice. Načrti 
so bili pripravljeni, naložba 
pa ocenjena na okoli 600 ti-
soč evrov.

A iz občine so sporočili, da 
se jim je uspelo dogovoriti z 
državo, ki v kratkem name-
rava začeti prenavljati cesto 
skozi dolino Črne od Staho-
vice proti Črnivcu. »Država 
bo preplastila približno štiri 
kilometre državne ceste od 
Stahovice skozi Črno in vse 
do novih dveh mostov, obči-
na pa bo sočasno v cesto za-
kopala cevi za kanalizacijo, 
kar nas bo predvidoma sta-
lo slabih 400 tisoč evrov, to-
rej manj, kot bi nas stala či-
stilna naprava, ki bi zahteva-
la ločeno upravljanje, tako 
pa bodo vse odplake odve-
dene na Centralno čistilno 
napravo Domžale-Kamnik. 

Izvajalec, ki bo za vsa dela – 
tako za cesto kot kanalizacijo 
– isti, je že izbran,« je zado-
voljen župan Matej Slapar, 
ki pa poudarja, da je to le za-
četek urejanja odpadnih 
voda na tem delu občine. Ka-
nalizacijo si namreč želi pri-
peljati vse do Velike planine, 
ki leži nad dolino Črne, saj je 
prepričan, da bo le to trajno 
uredilo odvajanje odpadnih 

voda s planine, kjer imajo la-
stiki pastirskih koč in drugih 
objektov zdaj bolj ali manj 
nepretočne greznice. »Idej-
ni načrti kažejo, da se odpla-
ke na Veliki planini da uredi-
ti s cevmi, dokument identi-
fikacije investicijskega pro-
jekta, ki ga bodo potrjevali 
tudi občinski svetniki in je 
že v pripravi, pa nam bo po-
kazal, za kakšne stroške gre 

in kako bi projekt lahko iz-
peljali časovno. Turizma in 
drugih aktivnosti bo na Ve-
liki planini vedno več, in 
prepričan sem, da je kanali-
zacija edina možnost, da ob-
varujemo naše vodne vire,« 
nam je še povedal župan.

Kdaj natanko se bodo za-
čela gradbena dela v Črni, še 
ni znano, bodo pa dokonča-
na do poletja.

Namesto čistilne naprave 
bodo zgradili kanalizacijo
Država se bo v prihodnjih tednih na območju Črne lotila preplastitve ceste, ki vodi na Črnivec, občina 
pa bo hkrati pod cesto položila kanalizacijo, ki bo odpadne vode odpeljala vse do centralne čistilne 
naprave v Domžalah.

V Črni bodo dobili nov asfalt pa tudi kanalizacijo.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Občina Škofja 
Loka je že pred leti vstopila 
v mrežo članic občin, kate-
rih namen je ustvariti druž-
bo brez odpadkov oziroma t. 
i. zero waste družbo. Lani sta 
se tako Občina Škofja Loka 
kot Občina Železniki odloči-
li, da aktivno pristopita k iz-
vajanju zavez te strategije. 
Kot je na zadnji seji občin-
skega sveta pojasnila vod-
ja oddelka za okolje, prostor 
in občinsko redarstvo Tatja-
na Bernik, so izdelali doku-
ment strategije, ki so ga na 
Občini Železniki že sprejeli, 
prav tako pa so ga obravnava-
li in soglasno sprejeli svetni-
ki na seji občinskega sveta 
Občine Škofja Loka. Cilj tako 
imenovane Zero waste stra-
tegije je podrobneje oprede-
liti korake in aktivnosti za 

lažje doseganje konkretnih, 
časovno opredeljenih okolj-
skih ciljev na poti k družbi 
brez odpadkov. Občina Ško-
fja Loka je skupaj s preosta-
limi gorenjskimi občinami 
podpisala pristopno izjavo h 

Konvenciji županov, s kate-
ro se je zavezala k zmanjša-
nju emisij toplogrednih pli-
nov za štirideset odstotkov 
do leta 2030 v primerjavi z 
emisijami iz leta 2005. Kon-
vencija županov je po spre-
jetju evropskega Zelenega 

dogovora spodbudila vse ob-
čine podpisnice, da obno-
vijo svojo pristopno izjavo 
ter skladno z zavezo Evrop-
ske unije zvišajo zavezo za 
zmanjševanje emisij toplo-
grednih plinov na 55 od-

stotkov. Lani je Občina Ško-
fja Loka pristopila k indivi-
dualnemu izračunu ogljič-
nega odtisa. Izračun ogljič-
nega odtisa za Občino Ško-
fja Loka je izdelan skladno 
z mednarodnimi standar-
di, iz njega pa je razvidno, 

da v Občini Škofja Loka naj-
več emisij toplogrednih pli-
nov nastane kot posledica 
industrijske dejavnosti, dru-
gi največji vir emisij v obči-
ni je promet, tretji pa kme-
tijstvo. S pomočjo izvedene-
ga ogljičnega odtisa bodo le-
tos določili ključne kategori-
je za podrobnejše spremlja-
nje emisij toplogrednih pli-
nov ter načrt za zmanjševa-
nje ogljičnega odtisa Obči-
ne Škofja Loka do leta 2030 
in 2050.

Občinski svet Občine Ško-
fja Loka je na januarski seji 
sprejel tudi izjavo Občine 
Škofja Loka o izvajanju Ope-
rativnega programa ohra-
njanja kakovosti zunanjega 
zraka. Osnovni cilj tega ope-
rativnega programa je ohra-
njati dobro kakovost zuna-
njega zraka za zdravo in ka-
kovostno življenje.

Želijo čisto okolje in zrak
Občina Škofja Loka je skupaj s preostalimi gorenjskimi občinami podpisala pristopno izjavo h 
Konvenciji županov, s katero se je zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, lani so pristopili k 
individualnemu izračunu ogljičnega odtisa, sprejeli pa so tudi izjavo o izvajanju operativnega programa 
ohranjanja kakovosti zunanjega zraka.

Redne izračune ogljičnega odtisa bo Občina 
Škofja Loka nadaljevala vsako leto in tako bo 
lahko spremljala učinek zastavljenih ukrepov za 
zmanjševanje toplogrednih plinov, prav tako pa bo v 
sklopu aktivnosti, ki bodo spremljale izračun, lahko 
predstavila primere dobre prakse iz celotne občine.

Jasna Paladin

Kamnik – Dobre tri kilome-
tre dolga kolesarska pot, ki 
bo povezala Kamnik z Go-
dičem, bo makadamska in 
široka tri metre, speljali pa 
jo bodo tik ob reki. Večji del 
poti bodo uredili na novo, 
tudi tam, kjer je že poteka 
priljubljena sprehajalna pot, 
približno 750 metrov pa bo 
speljanih po obstoječih pro-
metnih površinah. Uredili 

bodo tudi pet manjših mo-
stov.

Občina je za projekt že 
imela odobrenih dobrih 
900 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev, a so z izvajalcem 
gradbenih del (Gorenjska 
gradbena družba skupaj s 
Komunalnim podjetjem Ka-
mnik) podpisali pogodbo za 
slabih 500 tisočakov.

Gradbena dela so se minu-
li teden že začela, dokonča-
na pa bodo do poletja.

S kolesom iz Kamnika  
do Godiča
Občina Kamnik je začela graditi kolesarsko 
povezavo do Godiča, ki bo potekala ob Kamniški 
Bistrici.

Gradnja kolesarske povezave od Kamnika do Godiča že 
poteka.

Mateja Rant

Škofja Loka – Ob Selški Sori 
bodo v februarju opravili sa-
nitarno čiščenje zaraščenih 
obvodnih brežin in odstra-
nili plavje v strugi. S tem se 
začenja urejanje obrečne 
promenade ob Selški Sori 
v mestnem središču Ško-
fje Loke, so sporočili z Ob-
čine Škofja Loka. Naročni-
ka in soinvestitorja ureditve-
nih del sta občina in direkci-
ja za vode.

»Ureditev brežin in obre-
žnih podpornih zidov bo ob-
segala odstranitev pretira-
no razraščene obvodne ve-
getacije in dreves, ki so se 
razrasla zaradi nerednega 
in stihijskega vzdrževanja v 
preteklosti. Razrasla obre-
žna vegetacija in vegetaci-
ja v rečni strugi predstavlja 
oviro za pretočnost in omo-
goča zadrževanje plavja,« je 
razložil predstavnik za sti-
ke z javnostjo Občine Ško-
fja Loka Jernej Tavčar. Dela 
bodo potekala na območju 
med Koširjevim jezom in 
Kaščo in bodo predvidoma 

trajala deset dni. »Ker gre za 
zelo občutljivo območje iz-
jemne vedutne izpostavlje-
nosti in estetske vrednosti, 
značilnega prepleta naravne 
in kulturne krajine, se bodo 
ureditvena dela izvajala se-
lektivno in postopno, na ne-
invaziven sonaravni način,« 
je poudaril Tavčar in dodal, 
da bodo obrežno vegetacijo 
poskušali ohraniti v čim več-
ji možni meri, da bo zagota-
vljala osenčenje vode. Z iz-
vedbo omenjenih del bodo 
ustvarili pogoje za začetek 
urejanja obrečne promena-
de ob Selški Sori. »Prome-
nada se bo navezovala na 
ureditve obrežja na spodnji 
terasi Selške Sore, ki so bile 
izvedene v začetku devetde-
setih let, in bo omogočala va-
ren in urejen dostop do bre-
gov Selške Sore.« Letos bodo 
najprej uredili vstopni del 
promenade na delu nabrež-
ja pod avtobusno postajo na 
levem bregu Selške Sore, ki 
so ga izbrali na glasovanju v 
okviru projekta participativ-
nega proračuna #Naša Loka, 
je še razložil Tavčar.

Ureditev brežin  
ob Selški Sori
Občina Škofja Loka bo začela urejati obrečne 
promenade ob Selški Sori v mestnem središču, 
in sicer letos najprej vstopni del promenade, tako 
imenovano Zamorčevo nabrežje.
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Žiri – Nika Križnar je prva 
Gorenjka, ki je na olimpij-
skih igrah v Pekingu osvoji-
la medaljo – kar dve, in je že 
v domovini. Z njo smo se po-
govarjali v petek.

V Žireh, kjer ste začeli ska-
kalno pot, so vam pripravili 
sprejem. Ste ga pričakovali?

So me kar presenetili. Ve-
dela sem za sprejem v podje-
tju Norica, ki je sponzor klu-
ba. Pripravili so nam dobro-
došlico po vrnitvi iz Pekin-
ga. Nato pa smo šli še k ska-
kalnicam. Nisem pričakova-
la toliko ljudi, tudi ne godbe. 
Bilo je lepo, vsakemu posebej 
hvala, ker so se tako potrudili. 
Pričakujem še sprejem v do-
mačem kraju, v Delnicah, ki 
sem ga zaradi vseh obvezno-
sti morala odpovedati. Mis-
lim, da navijači to razumejo 
in podpirajo mojo odločitev. 
Bo še prišel čas tudi za to.

Kdaj ste zadnjič skočili v Ži-
reh?

Lani poleti na manjši ska-
kalnici s krajšimi smučmi. 
Za začetek sezone se vsa-
ko leto na skakalnico poda-
mo z njimi, da dobimo ob-
čutek, stabilnost. Ni tako da-
leč nazaj, ni pa to tisti obču-
tek, ko sem v Žireh skakala 
še kot majhna deklica. Ve-
likokrat pogledam slike za 
nazaj, zavrti se mi posnetek, 
ko sem bila stara, mislim, 
da trinajst let, ko sem skaka-
la na 40-metrski skakalnici. 
Zanimivo je, kako tehnika 
napreduje, kako se vse sku-
paj spreminja, kako jaz od-
raščam. Zares lepo.

Osvojili ste veliki kristal-
ni globus, medalji na sve-
tovnem prvenstvu, sedaj še 
na olimpijskih igrah. Vsaka 
zgodba je posebna. Kakšna 
je ta iz Pekinga?

Olimpijski odličji sta pika 
na i mojim ciljem, željam, 
ki sem si jih zadala že dol-
go nazaj. Ponosna in vesela 
sem, da sem zastopala Slo-
venijo in dobila dve meda-
lji. Kristalni globus mi og-
romno pomeni, tudi meda-
lji s svetovnega prvenstva, 
z olimpijskih iger, pa sve-
tovni rekord, ki mi je še do-
datno pogrel srce. Imam kar 
lepo zbirko uspehov in lahko 
sem zelo vesela in ponosna, 
da mi je vse to uspelo.

Postavili ste svetovni rekord 
151 metrov. Koliko vam še 
manjka, da bi preskočili fan-
ta, kar si želite?

Preveč, še 67 metrov. Pre-
več, da bi na skakalnicah, na 

katerih skačemo, lahko sko-
čila tako daleč. Vem, da bi ga 
na velikanki preskočila, ved-
no bolj verjamem v to, saj vi-
dim, da mi skoki uspevajo, 
da sem letalka. En cilj bi bil s 
tem še dodatno izpolnjen, ni 
pa med tistimi glavnimi, saj 
dekleta še ne smemo na ve-
likanko. Ni nujno, da bom to 
sploh dočakala, tako da ta cilj 
jemljem bolj z rezervo. Bom 
pa upala in sanjala, da se to 
enkrat zgodi.

Olimpijske igre še potekajo. 
Koliko jih spremljate?

Iskreno povedano, jih ne, 
saj je toliko obveznosti, da 
jih enostavno ne morem. 
Hitim sem in tja in upam, da 
na kakšne aktivnosti ne za-
mudim. Ko bom lahko mal-
ce zadihala, bom verjetno 
pogledala kaj več. Vsaj ska-
kalce pa spremljam toliko, 
da vem, kako jim gre. Kako 
je pri drugih športih, pa tež-
ko rečem.

Tudi olimpijske igre v Pekin-
gu so spisale veliko zgodb. 
Se vas je kakšna posebno do-
taknila?

V Pekingu smo težko spre-
mljali, kaj se dogaja v drugih 
športih, saj nismo imeli tele-
vizije. Kakšna zgodba bi se 
me zagotovo dotaknila. Naj-
bolj se me je dotaknila moja 
zgodba s posamične tekme, 
na kateri sem osvojila bron, 
moja najboljša prijateljica 
Urša Bogataj pa zlato. To je 
bila najbolj objokana tekma. 
Na tekmi mešanih ekip sem 
resda dobila zlato, medalja je 
bila tam nekako pričakovana, 
a posamična se me je bolj do-
taknila. Za druge slovenske 
medalje moram reči: klobuk 
dol vsem za vrhunske dosež-
ke. Pokazali smo, kako moč-
ni smo slovenski športniki.

Kako vam je bilo sicer všeč 
na Kitajskem?

Prav veliko Kitajske nis-
mo videli, kolikor pa smo jo, 
mi je bila všeč. Sama olim-
pijska vas je bila super, tudi 
olimpijski krogi so bili vide-
ti posebni. Skakalni center 
je vrhunski in upam, da bo 
deloval še naprej. Dovoljeno 
smo imeli gibanje na rela-
ciji olimpijska vas–skakalni 
center–prizorišče za pode-
litve. Upoštevali smo pravi-
la. Vsak dan smo se testirali 
na covid-19, nosili maske, se 
razkuževali. 

Domov ste prišli preteklo 
sredo. Kam rečete, da pride-
te domov: na Mlako, kjer ži-
vite pri fantu, ali v Delnice? 

Navadila sem se že, da 
ko rečem, da grem domov, 

imam v mislih Mlako. Se mi 
pa kdaj tudi še zareče. Prej 
sem bila doma v Delnicah in 
še vedno rečem, da grem na 
sprejem domov v Delnice. 
Srce je še vedno tam, navi-
jači živijo in dihajo z mano. 
Uradno pa sem doma na 
Mlaki. V sredo sem prišla na 
Mlako, saj je bila pot predol-
ga, bili smo nenaspani, da bi 
šla še naprej. Na Mlaki so me 
bližnji lepo sprejeli.

Ste si kaj posebnega zažele-
li? Indijančkov, ki jih imate 
tako radi, verjetno ni bilo? 

Bili so, bili. Posebno pre-
senečenje so bili prav indi-
jančki. Bilo jih je ogromno, 
a nisem imela prav velikega 
apetita. Hrana je bila na Ki-
tajskem slaba, sem se nava-
dila manj jesti. Poleg indi-
jančkov so mi pripravili ve-
čerjo, tudi kuža me je bil zelo 
vesel. Res je bilo lepo.

Toliko pa ste na Kitajskem 
vseeno pojedli, da dres ni bil 
prevelik?

Naša ekipa deluje zelo 
dobro. Moram reči, da ima-
mo drese in vso opremo 
tako, kot mora biti. Tudi 
sama sem takšna, da ne že-
lim goljufati, nočem biti di-
skvalificirana zaradi neum-
nosti. Vedno sem menila, 
da če skok ni bil pravi, si nisi 
zaslužil biti visoko, če si sko-
čil dobro in tudi če je bil dres 
manjši, si še vedno lahko 
skočil na stopničke. Drese 
smo imeli po pravilih. Tudi 
če je bil zaradi slabe hrane 
kakšen kilogram manj, smo 
ga popravili.

Zdi se, da se že dlje dogajajo 
nepravilnosti z dresi.
Nekaj časa že. Že prej smo 
opazili, da imajo nekatere 

ekipe zelo velike drese. Žal 
so se jim diskvalifikacije 
zgodile ravno na olimpij-
skih igrah. Marsikdo bi re-
kel, da bi bilo bolje, da bi 
se to zgodilo kakšno tekmo 
prej, da bi vedeli, kaj popra-
viti. Če si diskvalificiran za-
radi deset centimetrov pre-
širokega dresa, je to goljufi-
ja, to se ne more zgodilo na-
ključno. Če pa se to zgodi za-
radi centimetra, dveh, da ni 
bilo nalašč, pa si lahko res 
žalosten.

Se je Japonka Sara Takanaši 
zasmilila tudi vam?

Zagotovo. Videla sem jo v 
izteku, kako je jokala, kako 
so ji solze tekle v potokih. 
Pristopila sem do nje, ji rek-
la nekaj spodbudnih besed, 
jo tolažila. Vem, da jo bo to 
žrlo še kar nekaj časa. Ni ji 
lahko, tudi meni ne bi bilo, 
sploh ker je bilo to še na eki-
pni tekmi. Srčno upam, da 
se bo čim prej pobrala in da 
ji bo morda na olimpijskih 
igrah čez štiri leta, če bo še 
vztrajala, uspelo osvojiti me-
daljo. Znana je po tem, da 
trdo trenira.

Do kdaj ste še doma?
Zadnji konec tedna v fe-

bruarju imamo naslednje 
tekme svetovnega pokala. 
Do takrat se bomo v miru 
pripravljali doma, se osre-
dotočili na naslednji velik 
cilj: osvojitev pokala naro-
dov. Prvi naslednji trening 
imamo v ponedeljek v telo-
vadnici, ne še na skakalnici.

Kaj pa vaši osebni cilji do 
konca sezone?

Biti še naprej konstantna, 
pokazati, kar znam, in še 
kdaj stopiti na najvišjo sto-
pničko.

Indijančki in večerja za Niko
Smučarske skakalke Nike Križnar se je na olimpijskih igrah v Pekingu najbolj dotaknila posamična 
tekma, na kateri je osvojila bronasto medaljo. Njene misli so že usmerjene v nadaljevanje sezone, cilji 
pa prvič osvojitev pokala narodov in še kdaj stopiti na najvišjo stopničko.

Nika Križnar je pri 21. letih svojo bogato zbirko  
uspehov dopolnila še z zlato in bronasto olimpijsko 
medaljo. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Žiri – V Nordijskem centru 
Poclain v Žireh so v petek 
pripravili sprejem za zlato 
in bronasto olimpijko Niko 
Križnar, peto Emo Klinec in 
trenerja Zorana Zupanči-
ča. Slednji je tudi občan Ži-
rov, Nika in Ema prihajata iz 

sosednje občine Gorenja vas 
- Poljane, vsi trije pa so člani 
SSK Norica Žiri. Njim v čast 
so izobesili slovensko zas-
tavo, postavili mlaj, igral je 
tamkajšnji pihalni orkester. 
Čestitala sta jim tudi Janez 
Žakelj, župan Občine Žiri, 
in Leon Šikovec, predsednik 
SSK Norica Žiri. 

V Žireh sprejeli svoje 
skakalne junake

Ema Klinec, Zoran Zupančič in Nika Križnar s predstavniki 
Občine Žiri, kluba in sponzorja. Na svoje junake so zelo 
ponosni in vse tri imajo za svoje, je poudaril tudi župan 
Žirov Janez Žakelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Sprejema so se udeležili tudi starši Nike Križnar (mama 
Barbara in oče Damjan) ter bratec Nace. »Družina je zelo 
pomembna. Staršem sem zelo hvaležna, tudi za vse vožnje 
na treninge, ki so jih opravili do Žirov in nazaj v Delnice. 
Hvala tudi štirim bratom in sestri. Danes je tukaj le Nace, 
ostali so bili že z mano na sprejemih do sedaj, tudi pri Urši 
Bogataj v Polhovem Gradcu. Neizmerno sem hvaležna, 
da prihajam iz tako velike družine in da se tako močno 
podpiramo,« je povedala Nika. / Foto: Gorazd Kavčič

Tako Nika in Ema kot Zoran so bili deležni številnih čestitk. 
Na sliki Nika, ki je mladim namenila spodbudne besede: 
»Uresničite si sanje, ne obupajte, ni važno, ali je to šport, 
šola ali kaj drugega. Trenutno se še ne zavedate, kaj vse 
lahko dosežete. Verjemite, da vam bo vse pomenilo veliko 
in boste lahko zelo zadovoljni. Vztrajajte.« / Foto: Gorazd Kavčič
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Alenka Brun

Bašelj – Vse se je začelo z za-
vrnitvijo ene od domačih no-
gometnih članskih ekip tret-
je slovenske lige. Takrat je bil 
Kostja Horvat star 19 let. To 
je bil čas, ko ga je gnala velika 
želja po uspehu. Odločil se je, 
da poskusi v tujini in čez se-
dem mesecev se je preselil v 
Amsterdam. Naključje je ho-
telo, da so ga vzeli v polpro-
fesionalni klub AVV Zeebur-
gia, ki je v tistem času igral 
v peti ligi. Tehnično je bil na 
začetku slab, a je trdo delal, 
veliko individualno treniral 
in napredek se je kmalu poz-
nal: prvo sezono je zaključil 
kot drugi strelec omenjene 
ekipe, strelsko formo pa na-
daljeval v drugi sezoni, dok-
ler si ni poškodoval menisku-
sa in kolenskih križnih vezi. 
Sledila je rehabilitacija. 

V tem času je začel resne-
je razmišljati o profesionalni 
karieri nogometaša. 

Padci in vzponi

Po dveh dobrih sezonah v 
Zeeburgii je dobil priložnost 
v četrti ligi pri ekipi DVVA. 
Star je bil 22 let. Potem je 
prišel trenutek, ko se je mo-
ral čez noč odločiti, ali bi se 
preizkusil v Ameriki v profe-
sionalnih vrstah. Odpotoval 
je v Detroit. Spomni se »bru-
talnega« urnika treningov, 
česar njegovo telo ni bilo va-
jeno. Profesionalnemu tem-
pu je komaj sledil. To je bila 
prva prava preizkušnja zanj. 
Sledil je zaplet okoli vizuma 
in vrnil se je na Nizozemsko. 

Po treh letih igranja nogo-
meta je Kostja Horvat spoz-
nal ogromno ljudi in okolje, 
v katerem je treniral in igral. 
S pomočjo priporočila se je 
njegova nogometna pot na-
daljevala pri hrvaškem dru-
goligašu. A se kljub dobri 
preizkusni dobi stvari niso 
izšle po željah. Prišlo je do 
manjšega zapleta, saj v ekipi 

niso iskali hitrega in eksplo-
zivnega igralca, temveč levi-
čarja … Ni odnehal. Vrnil se 
je v Slovenijo. Zeleno luč je 
dobil v klubu druge sloven-
ske lige NK Dekani, kjer, pra-
vi, se je prvič počutil, kot da je 
nekaj dosegel. »V štirih letih 
sem prišel zavrnjen iz tretje 
lige do mesta v ekipi v drugi 
ligi. Na žalost je epizoda tra-
jala le dober mesec, potem 
so razglasili epidemijo in se 
je vse ustavilo.« A ni miroval, 
oborožen z izkušnjami in sa-
mozavestjo si je našel nove-
ga delodajalca, tokrat v Belgi-
ji. Zaigral je v ASV Geel, klu-
bu, ki je nedavno igral v drugi 
belgijski ligi, na zelenici no-
gometnega stadiona pred 15 
tisoč ljudmi. »To je bil zame 
velik dosežek, da sem pod-
pisal z velikanom. Sezono 
pa je ponovno prekinila ko-
rona,« pripoveduje Horvat. 
Nato se je pokazala prilož-
nost na Cipru, pri drugoliga-
šu POX FC. Tu pa je Horvatu 

ponovno zagodlo zdravje in 
tri dni pred koncem prestop-
nega roka so mu sporočili, da 
je mesto v ekipi izgubil. »To 
je realnost profesionalnega 
nogometa,« razlaga Horvat. 
»Veliko več padcev kot vzpo-
nov.« A zato ljubezni do no-
gometa ni izgubil. Naučil 
se je biti zavrnjen, a še ved-
no vztrajati. Z nasmehom še 
doda, je bil res užitek igrati 
proti nasprotnikom, kot sta 
to Dinamo Zagreb in Apoel 
iz ciprske Nikozije. 

Družina ga podpira

»Vem, da so ponosni 
name, da se podim za sanja-
mi,« pove goreče in nada-
ljuje, da se domov v tem ob-
dobju večinoma vrača le na 
obisk, in sicer nekajkrat na 
leto za teden dni. »Seveda je 
težko biti tako daleč, ampak 
za uresničitev sanj se pač mo-
raš žrtvovati,« je prepričan 
mladenič, ki je sicer doma iz 
zaselka Laško nad Bašljem.

Gorenjski »fuzbaler« da-
nes govori in razume kar 
nekaj jezikov, nizozemsko 
in angleško govori tekoče. 
Pravi, da se novih jezikov 
z veseljem uči in v tem vidi 
samo prednost. »V nogo-
metu je veliko priložnosti, 

samo poiskati jih moraš,« 
meni. »Moj cilj je, da ne 
bom imel obžalovanj. Ko 
bom enkrat prestar, da bi 
igral, si tako ne bom mo-
gel očitati, da nisem naredil 
vsega v svoji moči, da bi ži-
vel svoje sanje. «

Za sanjami se podi po nogometni zelenici
Kostja Horvat trenutno živi v švedskem Stockholmu, kjer je najprej treniral v nogometnem klubu United Nordic IF, sedaj pa je podpisal pogodbo s 
tretjeligašem Newroz FC. Njegova nogometna kariera se precej razlikuje od tiste, ki smo je Slovenci vajeni iz domačih logov. Horvat se je namreč odločil, da 
jo bo gradil v tujini.

Kostja Horvat

Suzana P. Kovačič

Naklo – »Leta 1952 je v febru-
arju zapadlo skoraj dva me-
tra snega. Ceste je bilo treba 
očistiti. Ceste so plužili s ko-
nji in lesenimi plugi. Ko je 
tretjega dne prispela v Naklo 
stalna partija s popolnoma 
izmučenimi konji, je Ob-
činski ljudski odbor iz Kra-
nja izdal sklep o mobiliza-
ciji vseh vsaj delno sposob-
nih konj. Tako je bilo okoli 
devete ure v plug vpreženih 
sedem parov konj. Oranje s 
plugom na konjsko vprego 
je zelo zahtevno, ker je treba 
uskladiti konje, da naenkrat 
vlečejo vsi, na ovinkih pa le 
tisti, ki so pri plugu. Konji 
niso bili vajeni tega dela in so 
bile težave pri speljevanju. 
Prve težave so se začele že v 
Naklem, ker konji niso ho-
teli potegniti. Do Kranja so 
potrebovali skoraj uro, in ker 
konji niso bili vajeni pluga, 
so v Kranju pripregli še štiri 
pare konj. Proti večeru so le 
priplužili do gostilne Bohinc 
na vrhu klanca v Medvodah. 
Ker pa je pred približno pol 
ure iz ljubljanske smeri priš-
la partija iz Dravelj, je bil go-
stilniški hlev, namenjen za 
počitek konj, skoraj poln, 
zato so furmani morali ne-
kaj konj pokriti z odejami in 

jih privezati pod nadstrešje v 
bližini. Komaj so se furmani 
umaknili izpod nadstreška, 

se je za njihovimi hrbti zru-
šila streha pod težo snega in 
pod sabo pokopala kar šest 
konj. Dva so rešili, štirim pa 
ni bilo več pomoči. To so bili 
Andrejčetov in Vogvarjev 
konj ter dva Janezovčova iz 
Strahinja, kar je za lastnike 

konj pomenilo veliko trage-
dijo in kar nekaj časa in trde-
ga dela je bilo potrebnega, da 

so zopet kmetje lahko kupi-
li konje,« je zapisal Janez Čr-
nilec - Primožovc iz KD Nak-
lo.

Spomin na ta tragični do-
godek so v KD Naklo ob pet-
deseti obletnici zaznamova-
li s spominskim pluženjem 

od Naklega do Medvod. 
»Tako kot takrat smo sredi 
vasi pripravili plug in zače-
li vpregati. Sodelovali so čla-
ni KD Naklo, aktiv kmečkih 
žena Naklo in enota konje-
niške policije. Glavni vodja 
pluga je bil častni gost Franc 
Jošt, vodja vpreg Franc Gra-
šič, konje pa je usmerjal 
Tone Pavlin. Vprega je spe-
ljala proti Kranju, kjer smo 
pripregli še dva para konj 
in nadaljevali proti Medvo-
dam. Tudi narava je obeleži-
la ta dogodek, saj je na ta dan 
močno snežilo. Srečno smo 
prispeli v Medvode, kjer sta 
nas takratni župan Medvod 
in župan Naklega tudi slove-
sno pričakala in hkrati pos-
krbela, da smo imeli skupno 
druženje in obujali spomi-
ne,« je navedel Črnilec.

Tudi šestdeseto obletnico 
so zaznamovali s spomin-
skim pluženjem, ki so ga iz-
vedli samo po nakelski ob-
čini in se v mrzlem in snež-
nem vremenu spomnili na-
klanskih oračev in konj iz 
leta 1952. V letošnjem fe-
bruarju, ko zaznamujejo se-
demdeseto obletnico, prire-
ditve v taki obliki, kot so jih 
imeli ob prejšnjih jubilejih, 
žal zaradi koronarazmer ne 
bo, pa je povedal predsednik 
KD Naklo Zdravko Cankar. 

Ko so ceste plužili še s konji 
V Konjeniškem društvu (KD) Naklo februarja zaznamujejo sedemdeseto obletnico pluženja ceste 
Naklo–Jeprca–Medvode.

Fotografija iz počastitve petdesete obletnice pluženja

Spodnje Gorje – Bralka Nada Kuralt iz Spodnjih Gorij nas je 
opozorila, da je bilo v članku Astronavtom je bilo lažje hoditi 
po Luni kot smučati, ki je bil objavljen v Gorenjskem glasu 
11. februarja, napačno navedeno, da so astronavte peljali z 
motornimi sanmi in jih medtem prevrnili. Kot je pojasnila, 
so astronavte od Bleda do Gorij pripeljali s konjsko vprego, 
od tod do Zatrnika pa z avtomobili. 

Pojasnilo

Samo Lesjak

Adergas – Kulturno umetni-
ško društvo (KUD) Pod lipo 
Adergas je ob kulturnem pra-
zniku pripravilo proslavo ter 
razstavo Pesnikova podoba 
avtorja Silva Sirca. Na prosla-
vi so tako starejše kot mlaj-
še generacije članic in članov 
društva nastopile z recitali 
Prešernovih pesmi, nekaj pa 

so jih ob glasbeni spremljavi 
tudi zapeli. Pri proslavi je so-
delovala Občina Cerklje, pri-
soten je bil tudi župan Franc 
Čebulj. Sledil je ogled razsta-
ve Pesnikova podoba, na ka-
teri je avtor Silvo Sirc zbral 
več kot sto petdeset različnih 
podob našega največjega pe-
snika, ki se sicer za časa svo-
jega življenja ni pustil upo-
dabljati. 

Proslava in razstava 
Pesnikova podoba

Priznani režiser in gonilna sila KUD Pod lipo Adergas Silvo 
Sirc je v razstavo Pesnikova podoba kot vselej vložil mnogo 
truda. / Foto: S. L.

Prve težave so se začele že v Naklem, ker konji niso 
hoteli potegniti. Do Kranja so potrebovali skoraj uro, in 
ker konji niso bili vajeni pluga, so v Kranju pripregli še 
štiri pare konj. Proti večeru so le priplužili do gostilne 
Bohinc na vrhu klanca v Medvodah.
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Lekarniške enote:  Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, 
Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja Loka, 
Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica

Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij

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

Poklic farmacevta
V Sloveniji so farmacevtski delavci zaposleni v industriji, 
predstavništvih tujih tovarn zdravil, veledrogerijah, šolstvu 
in laboratorijih ter bolnišničnih, javnih in zasebnih lekarnah.
S farmacevti se ljudje najpogosteje srečajo v lekarni. Lekar-
na je prostor, kjer se opravlja lekarniška dejavnost. Osnovni 
namen lekarniške dejavnosti je preskrba prebivalcev z zdra-
vili s svetovanjem.
Ob vstopu v lekarno se obiskovalec usmeri k okencu »Na 
recept« ali »Brez recepta«. Zdravila, za katera je potreben 
zdravniški recept, lahko izda samo magister farmacije, tista 
brez recepta pa tudi farmacevtski tehnik. Kako se izdajajo 
zdravila v lekarni, določi Javna agencija za zdravila in medi-
cinske pripomočke na podlagi Zakona o zdravilih.
Naziv magister farmacije se pridobi z zaključenim študi-
jem na Fakulteti za farmacijo, ki traja od pet do šest let. Po 
pridobitvi licence je magister farmacije v lekarni odgovoren 
za preskrbo in izdajo zdravil, drugih izdelkov za ohranjanje 
in varovanje zdravja ter magistralnih zdravil. Slednja so pri-
lagojena posameznemu pacientu in nadomeščajo zdravila, 
ki niso dosegljiva na trgu, niso v primerni farmacevtski obli-
ki ali odmerku. Zelo pomembno vlogo pri izdaji ima farma-
cevtovo svetovanje. Farmacevt ljudem na prijazen in pol-
juden način poda strokovne informacije, zakaj se zdravila 
uporabljajo, kako naj jih pravilno in varno jemljejo, katere 
želene in neželene učinke lahko pričakujejo. 
Če želijo pacienti izvedeti več o svojih zdravilih, je v lekarni 
na voljo storitev Pregled uporabe zdravil, to je osebni posvet 
z magistrom farmacije. Na osnovi pregleda uporabe zdravil 
farmacevt izdela osebno kartico zdravil, kjer so zapisana 
imena vseh zdravil/prehranskih dopolnil, ki jih pacient upo-
rablja, ter kako njihovo jemanje čim bolje razporediti čez 
dan, da bo uspešnost zdravljenja največja.
Farmacevtski tehnik pridobi strokovni naziv, ko opravi sred-
nješolsko izobraževanje s področja farmacije na Srednji šoli za 
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, pripravništvo in strokovni 
izpit. Sodeluje pri nabavi, shranjevanju in izdaji zdravil brez 
recepta, medicinsko-tehničnih pripomočkov na naročilnico, 
prodaji prehranskih dopolnil, kozmetike in ostalega blaga. 
V lekarni je točno določeno, kaj kdo dela. Vsi procesi so 
natančno dokumentirani, vodijo se predpisane evidence. 
Farmacevt skrbi za zadostno zalogo zdravil in drugih izdel-
kov. Pri svojem delu upošteva načela etike in deontologije.
Lekarniški delavci sledijo razvoju stroke, zato se stalno izpo-
polnjujejo na različnih področjih. Pogosto sodelujejo z dru-
gimi zdravstvenimi delavci, zlasti zdravniki in medicinskimi 
sestrami. Nekateri magistri farmacije opravijo specializacijo 
iz klinične ali lekarniške farmacije. Klinični farmacevti 
Gorenjskih lekarn delujejo v ambulantah farmacevta sveto-
valca na Gorenjskem (v ZD Bled, Jesenice, Kranj, Tržič, Rado-
vljica, Škofja Loka). Na pregled pacienta napoti družinski 
zdravnik. 

Magistri farmacije z dodatnimi znanji iz homeopatije vam 
lahko pomagajo pri izbiri homeopatskih zdravil za lajšanje 
blažjih zdravstvenih težav.
Pogosto so farmacevti prvi zdravstveni delavci, na katere se 
ljudje obrnejo z zdravstvenimi težavami. Iz pogovora preso-
dijo, kako resne so težave in katero zdravilo brez recepta bi 
bilo za posameznika najprimernejše. Če ocenijo, da težav 
pacient ne more rešiti sam, ga napotijo k zdravniku. Včasih z 
zdravniki sodelujejo pri reševanju težav, povezanih z zdravi-
li. Dodatno obrazložijo zdravnikove odločitve in tako razre-
šijo vprašanja v zvezi z zdravljenjem z zdravili. Svetujejo o 
zdravem načinu življenja, različnih dietah (za znižanje hole-
sterola, pri sladkorni bolezni), spodbujajo k opustitvi kajen-
ja, izmerijo krvni tlak.
Farmacevt v lekarni ima zahtevno, a hkrati lepo delo, ki ni 
nikoli dolgočasno. Ob izdaji zdravila se osredotoča na mno-
go stvari, ki na prvi pogled niso vidne. Lep poklic omogoči 
osebno zadovoljstvo, zato tudi kakšna težavica z zahtevnimi 
strankami hitro utone v pozabo.
Za strokovni posvet so vam na voljo v vaši lekarni ali na 
spletni strani www.gorenjske-lekarne.si. Vabljeni! 

Mojca Mandelc, mag. farm.

Metin gel, Balzam proti bolečinam, Kitajsko mazilo

 

Sadni čaj
S suhimi jabolki, cvetovi hibiskusa,
plodovi šipka, lupinami pomaranče, 

klinčki in cimetom

Urša Peternel

Nalepka s tremi spominči-
cami na vhodnih vratih v 
Splošno bolnišnico Jeseni-
ce kaže, da je bolnišnica 
ena od Demenci prijaznih 
točk. Ta naziv nosi že skoraj 

tristo ustanov v državi, zla-
sti domov za starejše, 
lekarn, knjižnic, jeseniška 
bolnišnica pa je prva sploš-
na bolnišnica s tem nazi-
vom. 
Točka je namenjena ose-
bam z demenco, njihovim 
svojcem, zaposlenim ter 
ostalim v lokalni skupnosti. 
Zaposleni v Splošni bolniš-
nici Jesenice – tudi vratar – 
so se za pridobitev tega 

naziva udeležili programa 
usposabljanja, ki ga izvaja 
Slovensko združenje za 
pomoč pri demenci Spo-
minčica. 
Kot je povedala pomočnica 
direktorja bolnišnice za 
zdravstveno nego Mojca 
Strgar Ravnik, so pridobili 
ustrezna znanja in infor-
macije, ki jih bodo lahko 
uporabljali pri delu z oseba-
mi z demenco in njihovimi 
svojci. Znali pa jih bodo 
tudi usmeriti na nadaljnjo 

obravnavo. 
Predsednica združenja 
Spominčica Štefanija L. 
Zlobec (za demenco je zbo-
lel tudi njen zdaj že pokojni 
mož Jaša Zlobec, književ-
nik, publicist, prevajalec in 
politik) je dejala, da veliko 

bolnikov z demenco v bol-
nišnico pride zaradi drugih 
bolezni. V novem okolju jih 
je strah, včasih niti ne znajo 
povedati, kaj jih boli, da so 
lačni ali žejni, da jih zebe ... 
Zato je zelo pomembno, da 
zaposleni, od receptorja 
naprej, prepoznajo demen-
co in se s takšnim bolni-
kom znajo pogovarjati.
V bolnišnici pa informacije 
o prepoznavanju prvih zna-

kov bolezni, načinu komu-
niciranja in o tem, kako 
osebam z demenco poma-
gati v določenih situacijah, 
lahko dobijo tudi svojci in 
vsi drugi. Zelo pomembno 
je, da se na ta način širi tudi 
znanje in razumevanje 
demence, bolnikov s to 
boleznijo je namreč vse več. 
Ob tem pa je Štefanija L. 
Zlobec posebej poudarila, 
da je to bolezen, ki je ni tre-
ba skrivati oziroma prikri-
vati.

Demenci prijazna 
točka v bolnišnici
Splošna bolnišnica Jesenice je prva splošna 
bolnišnica, ki nosi naziv Demenci prijazna točka.

Tri spominčice na vhodu označujejo, da je jeseniška 
bolnišnica Demenci prijazna točka. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Ob današnjem mednarod-
nem dnevu boja proti otro-
škemu raku je predsednik 
države Borut Pahor pred 

nekaj dnevi izročil priznan-
je jabolko navdiha Junakom 
3. nadstropja, ki so ustano-
vili Inštitut Zlata pentljica, 
da ozaveščajo o raku pri 
otrocih in navdihujejo s 

svojo življenjsko močjo. 
Junaki 3. nadstropja, ki so 
se zdravili ali se še zdravijo 
na hemato-onkološkem 
oddelku Pediatrične klinike 
UKC Ljubljana, so heroji. 

Čeprav je bolezen zazna-
movala tudi njihove druži-
ne, mladi junaki ohranjajo 
optimizem, s katerim opo-
gumljajo drug drugega in 
tiste, ki jim stojijo ob strani.

Jabolko navdiha Junakom 3. nadstropja

Kot je poudarila Štefanija L. Zlobec, je zelo 
pomembno, kako se pogovarjamo z osebo z demenco: 
smo potrpežljivi, prijazni, osebi gledamo v oči, ji 
stisnemo roko.

Deset opozorilnih znakov demence: izguba spomina, 
težave pri izvajanju znanih nalog, težave pri 
komuniciranju, izgubljanje v času in prostoru, slaba 
ali okrnjena presoja, težave pri sledenju informacijam, 
izgubljanje predmetov, vedenjske in razpoloženjske 
spremembe, težave pri prostorskem in vidnem 
zaznavanju, umik od dela in družbe.
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Kako zgodaj se lahko začne-
jo obrabni procesi hrbteni-
ce?
Problem pri človeku z orto-
pedskega vidika je hrusta-
nec. Hrbtenica ima spredaj 
medvretenčno ploščico, ki 
je hrustančna, in zadaj dva 
fasetna sklepa, ki sta tudi 
hrustančna. Na žalost je 
hrustanec struktura, ki zelo 
zgodaj podleže degenerativ-
nemu oziroma obrabnemu 
procesu, že po dvajsetem, 
petindvajsetemu letu staro-
sti. Če si predstavljamo: do 
dvajsetega, petindvajsetega 
leta se gradimo, potem pa 
se, kar se tiče hrustanca, že 
staramo. Obraba pa ima 

samo eno smer – smer slab-
šanja. Ne moremo je ustavi-
ti, lahko pa jo upočasnimo 
predvsem s telesno aktiv-
nostjo, rednimi vajami, 
upoštevanjem smernic 
zdravega načina življenja za 
hrbtenico. Zagotovo nam 
škoduje dolgotrajno seden-
je. Po pol ure, 45 minutah 
sedenja se moramo za 
nekaj minut razgibati, spre-
hoditi. Bremena dvigujemo 
pravilno s koleni, izogiba-
mo se prisilnih drž nagnje-
ni naprej in nazaj in smo 

čim bolj vzravnani. Če tega 
ne upoštevamo, je obraba 
lahko hitra in pride do bole-
čin, patoloških stanj, kot so 
hernije, stenoze, včasih 
seveda potrebujemo tudi 
operativno zdravljenje.
Na žalost opažam degenera-
tivne spremembe že pri 
najstnikih. Že pri 17-letnikih 

vidim obrabne spremembe, 
česar v moji generaciji, ki je 
bila večino časa zunaj na 
igrišču in ne pred računalni-
ki, ni bilo. Tega problema bi 
se morali zavedati.

Na kakšen način obravnava-
te skoliozo pri otrocih?
Skolioze so primarne, to so 
tiste, ki nastopajo pri zdra-
vih otrocih, ki nimajo nobe-
ne pridružene bolezni. So 
tudi sekundarne, npr. pri 
cerebralni paralizi, mišičnih 
boleznih, tumorjih, razvoj-
nih motnjah. Ukvarjam se z 
obojimi, operacije težjih 
deformacij pa izvajam kot 
edini hrbtenični kirurg v 
Sloveniji, za kar imam še 
vedno pogodbo z Ortoped-

sko kliniko UKC v Ljubljani.
Bistveno je, da se skolioza 
spremlja, se ovrednoti njen 
obseg – in šele ko in če 
doseže skolioza petdeset 
stopinj ali več, je potrebna 
operacija. Idealno obdobje 
operacije je v starosti tri-
najst, štirinajst let, to je pro-
ti koncu rasti, hrbtenica pa 
je še vedno fleksibilna. Ena 
operacija v omenjeni staro-
sti reši vse. Pri mlajših otro-
cih ne, ker hrbtenica še 
raste in lahko pride do še 
hujše deformacije. Zato je 

pri mlajših otrocih treba 
uporabljati sisteme, ki omo-
gočajo raztegovanje, na ta 
način spremljamo rast hrb-
tenice. Iz tujine sem v Slo-
venijo prinesel nekaj novih 
metod s področja zdravlje-
nja skolioz, med drugim t. 
i. Growing rod MAGEC 
sistem (sistem magnetnih 

palic) pri zdravljenju skoli-
oz za otroke, stare od pet do 
deset let. Sistem se operati-
vno vgradi na hrbtenico, 
nato pa se s pomočjo zuna-
njega magnetnega polja na 
od tri do štiri mesece razte-
guje do zaključka otrokove 
rasti. Raztegovanje je 
ambulanti poseg, postopek 
je kratek in neboleč.

Kaj za kasnejše življenje 
pomeni, če skolioze ne zdra-
vimo?
Ko otrok neha rasti, skolio-
za ne napreduje več in ima 
do konca življenja enake 
vrednosti. Skolioza do pet-
deset stopinj predstavlja 
samo estetsko motnjo. Sko-
lioza nad petdeset stopinj 
pa se pogostokrat po konča-
ni rasti še slabša, zato jo 
operiramo. Skolioza pri 
šestdesetih stopinjah vpliva 
že na dihala, krvni obtok, 
organe v trebušni votlini. 
To je funkcionalna motnja 
in pomeni, da vpliva tudi na 
vitalne znake, kot so pljuča, 
srce, obtočila ... Imamo pa 
skolioze, ki so 90-stopinj-
ske, celo 100-stopinjske in 
otroka tudi življenjsko ogro-
žajo, je že priključen na 
dihalni aparat, sploh če ima 
še kakšno pridruženo obo-
lenje.
Skoliozo ima približno 
deset odstotkov otrok, dva 
odstotka od teh je za opera-
cijo. Na žalost je čakalna 
doba za skoliozo na Orto-
pedski kliniki v Ljubljani 
skoraj dve leti.

So v povezavi s hrbtenico še 
kakšne druge težave tudi pri 
mladih?
Najpogostejša je bolečina v 
križu, na žalost tudi pri vse 
več mladih. Predvsem mis-
lim, da zaradi načina življe-
nja. Preveč sedenja in pre-
malo gibanja povzroča, da ni 
dovolj mišične mase. 
Bolečino v križu ima v svo-
jem življenju 90 odstotkov 
ljudi; pride do preobremeni-
tve, kakšnega nenadnega 
giba in posledično do delne 
poškodbe mišice ali zvinov 
sklepov v hrbtenici. Govo-
rim o tisti zelo hudi boleči-
ni, ki nas za nekaj dni, nekaj 
tednov priklene na posteljo. 
Večina teh bolečin tudi slej 
ko prej spontano izzveni, 
operativni poseg je redko 
potreben.

Svetujete tudi fizioterapijo?
Tako rekoč vse bolnike s 
težavami v hrbtenici poš-
ljem k fizioterapevtu. Pred-
vsem zato, da bolnika podu-
či o vajah, da mu pokaže 
prave vaje za hrbtenico. 
Namen fizioterapije je dol-
goročen. Vaj se naučimo z 
namenom, da jih vsakodne-
vno izvajamo celo življenje. 
Jaz sem kirurg in pomagam 
z operacijami, ampak sem 
čisto na koncu na vrsti. 
Vedno rečem: najprej pos-
kusite narediti vse drugo,  
operacija je zadnja.

Se vsako bolečino v hrbteni-
ci da pojasniti?
Večinoma je bolečina, govo-
rimo o vratni, prsni, ledveni 
bolečini, ki se ne širi v roke 
ali noge, mišična bolečina. 
Predvsem je treba izključiti 
nestabilnost hrbtenice pa 
utrujenostne zlome kosti, 
ki nastopajo v najstniškem 
obdobju, ko na hitro zraste-
mo. Ti dve zadevi je treba 
izključiti.
Ko pride bolnik in pove, da 
ga boli križ, je zato moje 
zelo hitro vprašanje, ali ga 
boli tudi noga, roka. Tak 

bolnik je veliko bližje opera-
cije kot tisti, ki ga boli samo 
križ ali vrat. Ko boli še noga 
ali roka, pomeni, da je živč-
na struktura v hrbteničnem 
kanalu verjetno utesnjena. 
To so hernije, stenoze lah-
ko tudi tumorji, vnetja.

Katera pa so nujna stanja v 
hrbtenični ortopediji?
Tri nujna stanja so. Prvo je 
t. i. sindrom Cavdae Equi-
nae, kjer izgubimo kontrolo 
nad odvajanjem vode ali 
blata. Gre za urgentno sta-
nje in pomeni, da je nekje v 
hrbteničnem kanalu velik 
pritisk na živce, ki nadzira-
jo odvajanje vode in blata. 
Takrat se res mudi. Če v 
osmih urah operiramo, se 
bo z veliko verjetnostjo pop-
ravilo.
Druga relativna urgenca je 
zmanjšana moč v mišicah 
spodnjih ali zgornjih okon-
čin; če ne moremo stopiti 
na pete oziroma hoditi po 
prstih, če nam kleca v kole-
nih. To pomeni, da je živ-
čna struktura v hrbtenič-
nem kanalu močno stis-
njena in slabo prevaja. Kot 
da bi prekinili električni 

kabel; žarnica je v redu, 
ampak elektrika pa ne pri-
de do nje. Ker je slaba pre-
vodnost, izgubimo mišič-
no moč. Tudi tu se mudi z 
operacijo, ker če je živec 
stisnjen, se lahko zgodi, da 
bo trajno odmrl in takega 
potem tudi z operacijo ne 
moremo rešiti.
Tretja urgenca, kar je red-
ko, so gnojna vnetja v hrb-
tenici, ki jo spremljajo 
visoka temperatura, mrzli-
ca, povišani vnetni znaki.
V vseh drugih primerih 
težav v hrbtenici pa bo bol-
nik sam povedal, ali ga tako 
boli, da tega več ne zdrži, in 
bo takrat prižgal zeleno luč 
za operacijo.

Katerih operacij največ opra-
vite?
Operiram celotno hrbteni-
co in vso patologijo. Pri 
mlajših, v starosti nekje od 
25 do 45 let, je največ ope-
racij diskus hernij. Herni-
ja nastane zaradi začetnih 
obrab medvretenčne ploš-
čice. Pri starejših je največ 
operacij spinalne stenoze 
(kostne zožitve). Ta nasta-
ne kot posledica močno 
napredovane obrabe med-
vretenčne ploščice in se 
posledično sile prenesejo 
nazaj na sklepe, posledica 
je tudi obraba fasetnih 
sklepov, s tem tvorba kost-
nih izrastkov, ki se bočijo v 
hrbtenični kanal in tako 
nastane koščena zožitev ali 
stenoza hrbteničnega 
kanala. Ta nastane po 55., 
60. letu starosti. Pogosto 
je problem tudi nestabilna 
hrbtenica in jo je treba fik-
sirati, potem so še druge 
redkejše operacije, kot so 
tumorji (večinoma metas-
taze, maligni primarni 
tumorji na hrbtenici so 
redki), gnojna vnetja, 
deformacije, skolioze (pri 
starejših so to degenerativ-
ne skolioze kot posledica 
asimetrične obrabe hrbte-
nice) ...

Obrabo lahko 
upočasnimo
Dr. Robert Košak, dr. med., je specialist ortoped, specialist za obolenja 
hrbtenice. Hrbtenica je ena najbolj obremenjenih struktur pri človeku, 
degenerativne spremembe pa dr. Košak opaža že pri najstnikih.

Robert Košak / Foto: Primož Pičulin

Robert Košak je leta 1996 zaključil Medicinsko 
fakulteto v Ljubljani. Že med študijem je prejel 
Prešernovo nagrado za znanstveno-raziskovalno delo. 
Leta 1997 se je zaposlil na Ortopedski kliniki UKC 
Ljubljana, kjer je leta 2003 zaključil specializacijo iz 
ortopedije. Leta 2006 je prejel naziv doktorja znanosti 
s področja analize obrabe kolčnih endoprotez. Že 
med specializacijo se je zanimal za hrbtenična 
obolenja in izvajal hrbtenične operacije. Na Oddelku 
za kirurgijo hrbtenice Ortopedske klinike v Ljubljani 
je bil zaposlen do julija 2018. Trenutno dela kot 
strokovni direktor v zasebnem Kirurškem sanatoriju 
MD Medicina v Ljubljani, v Ortopediji Košak, kjer 
se ukvarja s patologijo hrbtenice in izvaja operacije 
celotne hrbtenice. Ožje področje njegovega delovanja 
je zdravljenje otroških skolioz, težje deformacije 
operira kot edini hrbtenični kirurg v Sloveniji. V tujini 
je opravljal dodatna izobraževanja, pri nas pa uvedel 
nekaj novih metod na področju zdravljenja skolioze.

Tako rekoč vse bolnike s težavami v hrbtenici pošljem 
k fizioterapevtu. Predvsem zato, da bolnika poduči 
o vajah, da mu pokaže prave vaje za hrbtenico. 
Namen fizioterapije je dolgoročen. Vaj se naučimo z 
namenom, da jih vsakodnevno izvajamo celo življenje. 
Jaz sem kirurg in pomagam z operacijami, ampak 
sem čisto na koncu na vrsti. Vedno rečem: najprej 
poskusite narediti vse drugo, operacija je zadnja.

Skolioze so primarne, to so tiste, ki nastopajo pri zdravih 
otrocih, ki nimajo nobene pridružene bolezni. So tudi 
sekundarne, npr. pri cerebralni paralizi, mišičnih 
boleznih, tumorjih, razvojnih motnjah. Ukvarjam se z 
obojimi, operacije težjih deformacij pa izvajam kot edini 
hrbtenični kirurg v Sloveniji, za kar imam še vedno 
pogodbo z Ortopedsko kliniko UKC v Ljubljani.
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Ljubljana – Nika in Borut 
živita novo življenje, z nji-
ma pa tudi avtist Sebastijan. 
Sebastijanov, oče odvetnik 
Zajc, je na koncu z življenj-
skimi močmi. Življenje se 
obrne na glavo, triperesna 
deteljica vstopi v nadvse mis-
teriozen medicinsko-farma-
cevtski primer. Kaj vse se bo 
zgodilo v nadaljevanju, bos-
te lahko izvedeli v nedeljo 
v prvem delu druge sezone 
televizijske serije V imenu 

ljudstva. Po nedeljskem raz-
pletu zgodbe v Dolini rož na-
mreč na male zaslone spet 
prihaja omenjena kriminal-
na serija, tokrat pa bodo v 
ospredju korupcijske afere v 
farmacevtsko-zdravstvenih 
krogih. Že znani junaki se 
bodo znašli pred novimi iz-
zivi, spremljali pa jih bomo 
lahko osem nedelj zapored.

Nika, Borut, Sebastijan, 
Tomaž, Majda ter njihovi 
sorodniki, prijatelji in kole-
gi se po kratkem zatišju od-
kritij gradbenih malverzacij 
v prvi sezoni, nehote zaplete-
jo v nove korupcijske afere, 
tokrat lokalnih in globalnih 
medicinsko-farmacevtskih 
poslov. Resnicoljubna od-
vetnica Nika, ki je v sebi še 
vedno najprej čuteča oseba, 
šele nato pa strastna odvetni-
ca in iskalka pravice, težko 
razume, da obstajajo ljud-
je, ki so zmožni za zaslužek 
poteptati in uničiti življenja 
preprostih, poštenih ljudi. 

Tudi v nadaljevanju bodo 
v vlogah glavnih junakov 
nastopili znane igralke in 
igralci iz prejšnje sezone. 
Osrednje like igrajo Ajda 
Smrekar (Nika), Rok Vihar 
(Borut), Urban Kuntarič 

(Sebastijan), Brane Grubar 
(odvetnik Jože Zajc), Vesna 
Jevnikar (Nikina mama Maj-
da), Branko Završan (Nikin 
oče Tomaž), Lučka Počkaj 
(novinarka Danijela), Jernej 
Gašperin (Peter), Lucija Ha-
rum (odvetnica Špela), Karin 
Komljanec (odvetnica Sabri-
na), Vlado Novak (Nikin de-
dek Miro, upokojeni krimi-
nalist), v drugi sezoni pa se 
jim bodo pridružili še Gaja 
Filač (Živa), Helena Peršuh 
(Živina mati Anica), Primož 
Pirnat (inšpektor Verbič), 

Primož Vrhovec (direktor 
Slatenšek) in Janez Starina 
(čebelar Božo).

Režiser serije je Vojko An-
zeljc, scenarista Aleš Čar in 
Martin Horvat, producent 
Sašo Kolarič, direktor foto-
grafije pa Miha Tozon, tudi 
prejemnik cehovske nagra-
de iris za najboljšo vizualno 
storitev za prvo sezono seri-
je V imenu ljudstva. Ko že 
govorimo o uspehih na slo-
venski filmski sceni, velja 
dodati, da sta nagrado veli-
ki plan za vlogo za prvo se-
zono serije prejela tudi igral-
ca Ajda Smrekar (za najbolj-
še igralske stvaritve za dve-
letno ustvarjalno obdobje – 
za vlogo Nike Glavan) in Ur-
ban Kuntarič (za najboljše 
igralske stvaritve za dveletno 
ustvarjalno obdobje – za vlo-
go Sebastijana). 

Serijo podpira tudi odlična 
glasba, ki je delo skladatelja, 
producenta in instrumenta-
lista ter člana skupine Sidd-
harta Tomaža Okrogliča Ro-
usa. 

Glasba iz obeh sezon se-
rije V imenu ljudstva bo na 
voljo tudi na dveh digitalnih 
albumih, ki bosta izšla ta te-
den pri ZKP RTV Slovenija.

V imenu ljudstva 
gre naprej
Druga sezona televizijske serije V imenu ljudstva 
ima osem delov. Že znani junaki se bodo srečali z 
novimi izzivi, na primer korupcijo v zdravstvu.

Igralka Prešernovega gledališča Vesna Jevnikar v 
nadaljevanki igra Nikino mamo Majdo. / Foto: RTV Slovenija

Igor Kavčič

Kropa – V Kulturnem dru-
štvu Kropa po lanskole-
tnem uspešnem premier-
nem Kroparskem glasbe-
nem abonmaju letos prip-
ravljajo novo sezono, v ka-
teri najavljajo še več večerov 
klasične glasbe. V prvi sezo-
ni so ponudili obilico kvali-
tetnih in odmevnih koncer-
tnih dogodkov, kot je pove-
dal eden pobudnikov in so-
organizator abonmaja Anže 
Habjan, pa so zaradi poveča-
nega interesa javnosti v leto-
šnjem programu abonma-
ja koncertno ponudbo 

dodatno razširili. »Letošnja 
sezona tako prinaša kar de-
vet koncertnih večerov, sli-
šali bomo manjše zasedbe, 
zborovsko glasbo, komor-
no orkestrsko glasbo in že 
poznane instrumentalno-
-vokalne koncerte v druž-
bi Slovenskega godalnega 
seksteta. Poleg že priznanih 
in uveljavljenih slovenskih 
glasbenih poustvarjalcev pa 
Kroparski glasbeni abonma 
posega tudi v mednarodni 
prostor, sa se bo na enem od 
koncertnih dogodkov publi-
ki predstavila tudi medna-
rodno uveljavljena komor-
na skupina Minui, ki v svoji 

izvirni zasnovi ponuja vsem 
znane operne mojstrovine, 
a v povsem novi, predvsem 
sveži in inovativni preoble-
ki.«

Prvi koncert v novi sezo-
ni bo na sporedu že to nede-
ljo, 20. februarja, ob 18. uri 
v Kulturnem domu v Kropi, 
na njem pa bodo zazveneli 
komorni dragulji v sestavi 
priznanih slovenskih glas-
benikov. Violinistka Lana 
Trotovšek, lanskoletna pre-
jemnica nagrade Prešerno-
vega sklada, sicer živi v Lon-
donu in ustvarja znotraj in 
izven meja evropskega kul-
turnega prostora. Igra na 

glasbilo priznanega goslar-
skega mojstra Petra Anto-
nia dalla Coste iz leta 1750, 
na violino tega mojstra je na 
primer igral tudi W. A. Mo-
zart. Na odru se ji bosta tok-
rat pridružila tudi mednaro-
dno uveljavljeni flavtist slo-
venskih korenin Boris Biz-
jak in »domačin«, violist 
Nejc Mikolič. Poleg skladb 
klasicističnih mojstrov kot 
sta Hoffmeister in Beetho-
ven, bodo v izvedli še trio 
za flavto, violino in violo 
Maxa Regerja in virtuozno 
ter med publiko priljublje-
no Pasacaglio za violino in 
violo (Handel/Halvorsen).

Nova sezona glasbenega abonmaja
Na uvodnem koncertu Kroparskega glasbenega abonmaja se bo predstavila violinistka Lana Trotovšek.

Igor Kavčič

Kranj – Zadnje tedne moč-
no pričakovana tretja premi-
era v aktualni sezoni je v če-
trtek našla pot do svoje prve 
publike. Uprizoritev so zadr-
ževale nestabilne razmere v 
času epidemije in tudi dej-
stvo, da gre za avtorski pro-
jekt oziroma snovalno gle-
dališče, ko predstava brez 
besedilne predloge nasta-
ja med ustvarjalnim proce-
som vaj. Igralski sekstet an-
sambla Prešernovega gleda-
lišča, Vesna Jevnikar, Doro-
teja Nadrah, Vesna Pernar-
čič, Vesna Slapar, Miha Rod-
man in Aljoša Ternovšek, je 
pod vodstvom režiserja mlaj-
še generacije Doriana Šilca 
Petka moči združil s kolek-
tivom Freštreš, ki ga tvorijo 
Dorijan Šiško, Peter Ferlan 
Aljaž Galser in Farah Sara 
Kurnik in je poskrbel za li-
kovno podobo predstave.

Kako pomembna je bila 
tokrat širša ustvarjalna eki-
pa, nam pove že bežen pog-
led na oder, saj je predstava 
scensko zasnovana, kot ve-
lika slika v galeriji. Oder je 
namreč zamejen v okvir in 
vse, kar se dogaja na njem, 
se pravzaprav dogaja v sliki. 
Scenografija z večpredstav-
nostno likovno podobo ko-
lektiva Freštreš – predsta-
vo je sicer scensko osmislila 
Nika Curk – prevzema nalo-
go sedmega igralca.

V uro in pol dolgi uprizori-
tvi se pred nami zvrsti nabor 
različnih odrskih slik, ki se 
ukvarjajo z odsotnostjo člo-
veka do sočloveka, hrepene-
njem po medsebojnem sti-
ku, osamljenostjo, anksio-
znostjo, depresijo, izgublje-
nostjo v prostoru … Zdi se, da 

je s tem v logičnem sosled-
ju tudi umanjkanje besed. 
Predstava skoraj nima bese-
dila, kar gledamo, je predsta-
vljeno z drugimi izraznimi 
sredstvi, to pa je seveda za-
nimiv izziv za gledalca. Odr-
sko brezbesedje in s tem se-
litev naše percepcije k vizual-
nemu namreč veliko pove o 
današnjem času in človeku, 
ki je predmet, pravzaprav pa 
žrtev tega časa. Scenografija 
z likovno podobo vsakokra-
tnega prizora – slike je ob ko-
stumografiji (zasnovala jo je 
Tina Bonča) odraz današnje-
ga kaotičnega hiperdražljaj-
skega okolja. Vseskozi smo 
zasipani z množico podob 
in dražljaji direktno s svetov-
nega spleta. Podoba prevze-
ma smisel besede, postaja-
mo estetizirana družba vi-
zualnih pobodb. Človek se 
v vsem tem obilju dražljajev 
ne znajde najbolje – med gle-
danjem televizije ob hkrati 
prižganem računalniku do-
biš sporočilo na telefon, ko 
hodiš po ulici s slušalkami v 

ušesih, čez glasbo slišiš pro-
met, šume iz okolice, v vidno 
polje se nam vsiljujejo rekla-
me … Vsa ta komunikacija 
nas ne zbližuje, ampak na-
sprotno – oddaljuje nas ene-
ga od drugega.

Odrske osebe potujejo 
skozi slike in iščejo izhod, 
neko odrešitev, ki pa je v 
občutenju uprizoritve nek-
je daleč stran. Zdi se, kot da 
vztrajamo v nekem statu-
su quo, ki bi ga morali radi-
kalno spremeniti, a se to ne 
zgodi. Določene vzorce smo 
sprejeli za samoumevne v 
našem obstoju – seveda se 
tudi gledalci med predstavo 
marsikdaj lahko počutimo 
zraven, na odru – in z nji-
mi vztrajamo naprej. »Letos 
ni kakijev. Saj jih lani tudi 
ni bilo. In predlani tudi ne. 
Ampak se imamo pa fino,« 
v zaključni sliki vendarle sli-
šimo z odra. Sprijaznili smo 
se s stanjem, v katerem kot 
civilizacija trenutno smo. S 
stanjem, ko mnoge stvari, 
ki se nam dogajajo, nimajo 

več nobene teže. Ženski lik 
v predstavi doživi prometno 
nesrečo, stopi iz zvite ploče-
vine, se ovije v zaščitno fo-
lijo iz prve pomoči, sede na 
klop in se zagleda v telefon. 
Kot da se ni zgodilo nič take-
ga. Ali pa moški lik, ki doži-
vi živčni zlom in v jezi začne 
razbijati po pohištvu in s tem 
celo prebije glasbo. Vendar 
pa se umiri, mirno pospravi 
posledice svojega početja in 
se vrne v družbo, v kateri ni 
srečen. Glasba – spisal jo je 
skladatelj Laren Polič Zdra-
vič – skozi celotno predstavo 
deluje skorajda filmsko, po-
nekod sanjsko, in hkrati po-
vezovalno med slikami, kot 
da gre za variacije istega ob-
čutka, ki ga ne znamo ube-
sediti.

Uprizoritev Zadnji naj 
ugasne luč je galerija slik. 
V njih so le še posamezniki, 
izgubljeni v množici dražlja-
jev, posamezniki, ki niso več 
skupnost. Da, včasih se v 
množici podob izgubi bese-
da in z njo človek.

Galerija slik našega časa
V Prešernovem gledališču so premierno uprizorili avtorski projekt z naslovom Zadnji naj ugasne luč v 
režiji Doriana Šilca Petka in v koprodukciji s Kinom Šiška. Mlada ekipa z izvirno gledališko estetiko.

Skozi aktualni čas podob nas popelje odlična ustvarjalna ekipa. / Foto: PG Kranj (Mediaspeed)

Kranj – Po januarski premieri v SSG Trst bo v četrtek na spo-
redu še kranjska premiera krstne uprizoritve družinske dra-
me Marka Sosiča Meja sneženja v režiji Gorana Vojnovića. 
Predstava je namreč nastala v koprodukciji Prešernovega 
gledališča in SSG Trst. Igrajo: Borut Veselko, Primož Forte, 
Nikla Petruška Panzion in Živa Selan.

V četrtek Meja sneženja
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Maja Bertoncelj

Predoslje – Na Brdu pri Kra-
nju so v petek 57. podelili 
Bloudkova priznanja, naj-
višja priznanja na področju 
športa v Sloveniji. Za leto 

2021 so podelili štiri Bloud-
kove nagrade in deset Bloud-
kovih plaket. Med nagrajen-
ci so tudi Gorenjci.

Bloudkove nagrade so 
prejeli: ženska skakalna 
ekipa v postavi Ema Klinec, 
Nika Križnar, Špela Rogelj 
in Urša Bogataj, ki je lani 
na svetovnem prvenstvu v 
Oberstdorfu osvojila sre-
brno medaljo, moška član-
ska košarkarska reprezen-
tanca Slovenije 2021, četr-
ta z olimpijskih iger v To-
kiu, smučarska tekačica 
Anamarija Lampič, ki je 
na svetovnem prvenstvu v 
Oberstdorfu osvojila bro-
nasto medaljo v posamič-
nem in ekipnem sprintu. 
Vsi omenjeni so nagrado 

prejeli za vrhunski medna-
rodni športni dosežek. Pe-
ter Ozmec, promotor športa 
invalidov na Koroškem, pa 
je bil nagrajen za življenj-
sko delo v športu. Bloudko-
va priznanja za leto 2021 so 

prejeli: smučarska tekačica 
Eva Urevc, smučarski ska-
kalec Anže Lanišek, judo-
istka Andreja Leški, špor-
tni plezalec Luka Poto-
čar, nogometni funkcionar 
Franc Kopatin, doktor ki-
nezioloških znanosti Blaž 
Lešnik, legenda lokostrel-
skega športa Marjan Podr-
žaj, dolgoletni športni de-
lavec iz Murske Sobote Zo-
ran Kos, športni delavec iz 
Ljutomera Branko Žnidarič 
in lovec na svetovne rekor-
de v jadralnem padalstvu 
Primož Suša.

»Šport ima velik vpliv na 
javno mnenje, morda celo 
večjega, kot se zavedamo. 
Zato je v teh zahtevnih časih 
še toliko bolj pomembno, da 

s svojimi izjemnimi dosežki 
in zgledi poleg drugih uni-
verzalnih vrednot promo-
vira spoštovanje, strpnost, 
poštenost, solidarnost in po-
vezanost. To so vrednote, 
ki jih tako posamezniki kot 

družba v celoti v teh časih 
najbolj potrebujemo,« je po-
udaril Viktor Grošelj, pred-
sednik Odbora za podelje-
vanje Bloudkovih priznanj. 
Kot je pojasnil, je do razpi-
snega roka na odbor prispe-
lo 75 vlog za 60 nominiran-
cev: »Za nagrade je bilo po-
danih 34 predlogov, za pla-
kete pa 29. Pred odborom 
je bila tako zahtevna nalo-
ga, ki smo se je lotili spoštlji-
vo, strokovno in odgovorno. 
Vodilo nas je prepričanje, 
da delujemo v dobro sloven-
skega športa in promovira-
nja omenjenih vrednot, tako 
kot to s svojimi dosežki in 
etično držo izpričujejo tudi 
letošnji nagrajenci. V tež-
kih časih so dobri zgledi in 

navdušujoča dejanja še veli-
ko pomembnejši kot običaj-
no. Kažejo nam, da je kljub 
zaostrenim razmeram mo-
goče spoznavati globlje, vi-
deti dlje in poseči više. S 
ponosom lahko zatrdim, 

da je slovenski šport to po-
membno motivacijsko nalo-
go opravil z odliko. Sloven-
ski športniki so nas navdu-
ševali od januarja do decem-
bra s tako vrhunskimi rezul-
tati in v tako širokem nabo-
ru športov, kot da nas je Slo-
vencev dvajset milijonov in 
ne desetkrat manj.« Vred-
nost Bloudkove nagrade je 
devet tisoč evrov, Bloudkove 
plakete pa tri tisoč evrov. Od 
leta 1965 je bilo podeljenih 
1308 priznanj, od tega 302 
nagradi in 1010 plaket.

Prireditve sta se udeleži-
la tudi predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor in 
ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Simo-
na Kustec.

Bloudkovi nagrajenci so ...
Podelili so štiri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket za leto 2021. 

Bloudkovi nagrajenci za leto 2021 / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Pokriti olimpijski bazen v Kranju bo od četrtka, 17. 
februarja, do nedelje, 20. februarja, gostil kvalifikacijski turnir 
skupine A v vaterpolu za uvrstitev na letošnje evropsko prven-
stvo, ki bo v Splitu. Pomerilo se bo pet reprezentanc, poleg 
Slovenije še Francija, Nemčija, Švica in Belgija. Slovenija se 
bo v v četrtek pomerila z Belgijo (ob 20. uri), v petek jo čaka 
tekma s Švico (ob 20. uri), v soboto z Nemčijo (ob 20. uri), za 
konec turnirja pa v nedeljo še s Francijo (ob 12. uri). Favoritinji 
turnirja sta reprezentanci Francije in Nemčije, Slovenija je 
doslej na evropskih prvenstvih nastopila trikrat. Selektor je 
Krištof Štromajer, pomočnik pa Jaka Mikoletič.

Vaterpolisti v Kranju v boju za evropsko prvenstvo

Kranj – Nogometaši v Prvi ligi Telemach so igrali tekme 21. ozi-
roma prvega spomladanskega kroga. Domžalčani so z ekipo 
CherryBox 24 Tabor Sežana igrali neodločeno 1 : 1 in osvojili 
točko. Kalcer Radomlje je včeraj gostoval pri Aluminiju, rezul-
tat tekme do zaključke redakcije še ni bil znan. V četrtek ob 16. 
uri se bodo v Domžalah v zaostali tekmi 19. kroga Domžale 
pomerile z Olimpijo. 

Nogometaši Domžal do nove točke

Maja Bertoncelj

Medvode – Pretekli in ta te-
den poteka projekt Šolar na 
smuči, katerega organizator-
ji so Smučarska zveza Slove-
nije, Zavod za šport Republi-
ke Slovenije in Policija. 

Prvi tako imenovani me-
dijski dan je bil minulo sre-
do, ko so otroci v Nordij-
skem centru Bonovec Med-
vode v družbi ambasadorke 
projekta Petre Majdič spoz-
navali tek na smučeh. Svo-
je znanje je predajala tret-
ješolcem OŠ Simona Jenka 
Smlednik. Predstavitev teka 

na smučeh je potekala tudi v 
Planici in na Pokljuki. Ta te-
den je namenjen alpskemu 
smučanju. Na petih prizori-
ščih, med katerimi je na Go-
renjskem Krvavec, bo vklju-
čenih skupaj več kot 2500 
četrtošolcev. Mlade smučar-
je motivira in jih spodbuja 
Jure Košir, ki je ambasador 
akcije Šolar na smuči od nje-
nega začetka. 

Tudi letos je glavni namen 
akcije seznanitev otrok s te-
kom na smučeh in alpskim 
smučanjem s poudarkom 
na varnem in kulturnem 
ravnanju na progah. 

Šolar na smuči

Pri teku na smučeh je tretješolce na progah v Medvodah 
spodbujala tudi Petra Majdič. / Foto: Peter Košenina

Kranjska Gora – V Slovenski olimpijski vasici v Kranjski Gori je 
bil v soboto sprejem za letošnje slovenske olimpijce. Peščica 
gledalcev, število je bilo omejeno zaradi koronarazmer, je z 
bučnim aplavzom nagradila dobitnike kolajn v Pekingu, ki so 
se že vrnili v domovino – zmagovalko posamične tekme ska-
kalko Uršo Bogataj in tretjeuvrščeno Niko Križnar, bronasto 
deskarko Glorio Kotnik in srebrnega Tima Mastnaka. Olimpij-
sko zlato je osvojila tudi mešana skakalna ekipa (Urša Bogataj, 
Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc), vendar Prevc in Zajc 
še tekmujeta in bo čas za čestitke ob prihodu v domovino. 

Prvi uradni sprejem za slovenske olimpijce

Zapisane v zgodovino slovenskega športa, od leve Gloria 
Kotnik, Urša Bogataj in Nika Križnar / Foto: Nik Bertoncelj

Ko je Žan Kranjec prišel v 
cilj druge vožnje, je imel 1,41 
sekunde prednosti, kar je že 
dalo slutiti, da bo po lestvici 
napredoval. Za njim so za-
ostali vsi z izjemo vodilne-
ga Švicarja Marca Oderma-
tta, prvega veleslalomista in 
smučarja zime. Zmagal je s 
prednostjo 19 stotink sekun-
de. Bronast je Francoz Mat-
hieu Faivre, zaostal je 1,34 
sekunde. Srebro 29-letnega 
Kranjca je tretja slovenska 
moška olimpijska medalja v 
alpskem smučanju. Pred 28 
leti je v Lillehammerju olim-
pijski bron v slalomu osvojil 

Jure Košir, še deset let dlje pa 
je od srebra Jureta Franka v 
veleslalomu v Sarajevu. »Za 
drugo vožnjo sem zamenjal 
smuči. Super sem se poču-
til, na progi dodajal od starta 
do cilja. Za razmere je bila to 
skoraj sanjska vožnja. Ved-
no se da kaj bolje, prav veliko 
prostora za izboljšave pa ni 
bilo. Olimpijska medalja je 
res nekaj neverjetnega, samo 
sanjal sem o tem. Vedel sem, 
da imam v nogah, da lahko 
osvojim medaljo, a olimpij-
ske igre so na štiri leta, pred 
štirimi sem bil četrti, nikoli 
ne veš, kako bo. Vesel sem, 
da sem še na velikih tekmo-
vanjih dobil medaljo,« je za 

Televizijo Slovenija povedal 
Žan Kranjec, član Smučar-
skega kluba Novinar, in do-
dal: »Ko sem prišel v cilj, sem 
najprej moral dvakrat pogle-
dati, ali vidim pravo števil-
ko prednosti. O medalji tak-
rat nisem razmišljal.« Me-
dalja na olimpijskih igrah je 
bila njegova velika želja, ves 
trud za nazaj je sedaj popla-
čan. Za njim je težko obdob-
je: najprej je v delovni nesre-
či izgubil očeta, potem še le-
tošnja sezona, v kateri mu ni 
šlo po načrtih in je izgubil 
mesto v elitni veleslalomski 
sedmerici. 

Nov velik dan v Pekin-
gu je bil včeraj. Skakalci so 

nastopili na ekipni tekmi in 
s tem zaključili svoje nasto-
pe na Kitajskem – in to v ka-
kšnem slogu. Ekipa v postavi 
Lovro Kos, Cene Prevc, Timi 
Zajc in Peter Prevc je osvo-
jila srebrno medaljo. »Če-
stitke fantom za osem odlič-
nih skokov. Srebrna medalja 
ekipe na olimpijskih igrah 
vsem veliko pomeni. Z malo 
več sreče bi postali prvaki, a 
zame je to srebro kot zlato,« 
je za TV Slovenija dejal tre-
ner Robert Hrgota, najizku-
šenejši v ekipi Peter Prevc pa 
je dodal: »Odlično se nam je 
izšlo. Tekma je bila napeta do 
konca. Zasluženo smo prišli 
do drugega mesta.«

Žan Kranjec in skakalci srebrni
31. stran
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Portugalski epilog
Vroč, zatohel avtobus usta-

vi na že dobro znani postaji 
Camelias. Oprtam si nahrb-
tnik in iz prtljažnika izvle-
čem težak kovček, ki trenu-
tek kasneje s protestiranjem 
skače čez tlakovane portske 
ulice. Misel, da je obisk lju-
bega mesta tokrat zadnji, 
me napolni s tesnobo in oči-
tam si, ker čudovitemu Por-
tu nisem namenila več po-
zornosti. Ko se v majhnem 
hostlu znebiva prtljage, se z 
Nejcem spet sprehodiva čez 
Ponte Luís, opazujeva pro-
čelje ozkih barvnih hišk z 
majhnimi okni ob vznožju 
četrti Ribeira in se usedeva 
na teraso ene od vinskih kle-
ti ob Douru, kjer si naročiva 
beli portovec, sirno ploščo in 
masten chouriço – zaključiti 
morava, kot se spodobi. 

Če se odpravljate na Por-
tugalsko, naj bo Porto vseka-
kor prvi na seznamu. »Vibe« 

tu je nepozaben – ulični 
umetniki, glasba, večerni 
utrip in pozna zaspana jutra; 
pa vsa arhitektura in zgodo-
vina, bogate okrašene cerkve 
in revne, skoraj ciganske uli-
ce v Ribeiri, odlična hrana in 
še boljše portugalsko vino. 
Nejc takoj za njim, na častno 
drugo mesto, postavi Sintro. 
Zgodovinsko mesto, poseja-
no s palačami in gradovi, je 
zaradi izjemne kulturne po-
membnosti pod Unescovo 
zaščito, vsekakor pa si mora-
te za ogled pravljične Palácio 
Nacional in Palácio da Pena 
ter grajskih vrtov vzeti cel 
dan časa. 

Mene so veliko bolj kot 
predeli Lizbone prepričala 
manjša mesta, ki so naključ-
no posejana po osrednji in 
obalni Portugalski. Obidos, 
ki je zanimiv okoli božiča, ko 
se celotno mesto spremeni 
v ogromno božično tržnico 

in na še vedno tople decem-
brske konce tedna privab-
lja ljudi iz cele Portugalske. 
Pa Aveiro, mesto, ki mu šte-
vilni zaradi rečnih kanalov 
in okrašenih gondol pravi-
jo kar portugalske Benetke. 
Tam se vsekakor ustavite na 
čokoladni tripi in jajčni kre-
mi, ki se skriva v sladici ovos 
moles, ter se zapeljite do čr-
tastih hišk ob Prai da Costa 
Nova. Na peto mesto bi za-
pisala Nazaré. Sicer majhno 
in na videz nepomembno ri-
biško mestece se ponaša z 
najvišjimi in najnevarnejši-
mi valovi na svetu, ki od okto-
bra do februarja dosežejo vi-
šino od deset do dvajset me-
trov in tako jemljejo dih turi-
stom in tresejo hlače najbolj-
šim svetovnim surfarjem. 

V poletnih mesecih se 
odpravite na jug, v Algar-
ve – do Sagresa, Tavire Fara 
in belega svetilnika na Cabo 

da Roca, ki označuje najza-
hodnejšo točko Evrope. Uži-
vajte ob pogledu na razbraz-
dano apnenčasto obalo in vi-
soke klife, ki objemajo dolge 
peščene plaže. Podite na raz-
iskovanje Serre de Estrella 

in starih vasic v Lousi, vse-
kakor pa se na koncu usta-
vite v Coimbri – »mojem« 
mestu, ki sem mu pred dne-
vi pomahala v slovo in tako 
dokončno zaključila čudovi-
to študentsko poglavje. 

Zadnji sprehod skozi univerzo v Coimbri in konec 
študentske izmenjave

Jelena Justin

Številni dolomitski vrho-
vi so pozimi varni za vzpon, 
sploh tisti, do katerih vodi-
jo široke poti oz. mulatjere, 
s pomočjo katerih so v prvi 
svetovni vojni oskrbovali vo-
jake na tirolski fronti. Mno-
go je vrhov, ki ponudijo sko-
raj pravljične razglede na tis-
te znane, težko dostopne vr-
hove, ki jih vsi dobro pozna-
mo. Naš današnji vzpon je 
eden takšnih, saj se nam bo z 
vrha Monte Specie/Strudel-
köpf odprl pogled na tri do-
lomitske velikane: Tri Cine, 
Cristallo in Croda Rossa. 

Skozi predor Karavanke 
se zapeljemo proti Lienzu, 
na koncu katerega v kroži-
šču zavijemo proti Italiji oz. 
Brunecku. Prečkamo mejo 

in v kraju Toblach zavijemo 
proti Cortini d'Ampezzo. 
Cesta se začne vzpenjati in 
po približno 13 kilometrih 
smo na razcepu: levo gre 
cesta proti jezeru Misurina, 
mi pa nadaljujemo narav-
nost proti Cortini. Vendar 
le nekaj sto metrov. Smo v 
kraju Carbonir in ob ces-
ti, na levi strani zagledamo 
večje makadamsko parki-
rišče. Z vzponom začnemo 
na desni strani ceste, kjer 
se začne mulatjera, ki vodi 
do koče Vallandro. Mulat-
jera je v zimskem času ure-
jena v tekaško progo. Vzpe-
njamo se, odpira se nam 
pogled na skupino Cristal-
lo. Dosežemo smerokaz, 
ki nas usmeri na planinsko 
pot skozi gozd. Steza se po-
nekod malce strmeje vzpne, 

nekajkrat prečkamo mulat-
jero. Malce pod kočo Val-
landro ponovno stopimo 
na mulatjero, nadaljujemo 
po njej in se tik pod kočo 
strmo povzpnemo do koče 
Vallandro. Pred zatočiščem 
Vallandro stoji zgradba av-
stro-ogrske vojske, ki je ob 
nekdanji meji z Italijo služi-
la za zaščito Valle di Landro 
in Valle di Braies Vecchia. 
Med prvo svetovno vojno je 
bila opremljena z mitralje-
zi, topovi in tanki. Močno 
poškodovano obzidje je bilo 
delno obnovljeno.

Od koče nadaljujemo po 
široki, zasneženi poti šte-
vilka 34, ki višje zavije des-
no. Še vedno hodimo po 
nekakšni mulatjeri, s kate-
re se odpirajo dihjemajo-
či razgledi na Cristallo in 

Croda Rosso. Pot se pone-
kod strmeje povzpne in nas 
v prečnem vzponu pripelje 
na sedlo Strudel, kjer stojijo 
ruševine nekdanje avstro-
-ogrske vojašnice. Na Mon-
te Specii so namreč poteka-
li številni krvavi boji in spo-
padi. Mimo ruševin se str-
mo povzpnemo na razgled-
ni plato, čez katerega do-
sežemo vrh Monte Specie. 
Razgledi so enkratni. Na do-
segu roke je Cristallo, ravno 
tako Croda Rossa. Na drugi 

strani doline se vidi plato 
Monte Piana, zadaj pa ve-
ličastne Tri Cine. Na vrhu 
Monte Specie je ogromen 
križ, ki simbolizira padle v 
prvi svetovni vojni.

Po poti vzpona se vrnemo 
nazaj do ruševin vojašnice, 
nato pa zavijemo levo in se 
po poti, ki je precej ožja in 
poteka med ruševjem (no, 
pozimi se ga komaj opazi), 
spustimo do koče Vallandro. 
Za ta del poti naj opozorim, 
da je hoja tukaj s krpljami 

lahko problematična, zaradi 
ozke poti in skal, pa še pole-
denela je lahko. 

Ko dosežemo kočo Val-
landro, se po poti vzpo-
na vrnemo na izhodišče. 
Prepričana sem, da si bos-
te po »Štrudlju« privošči-
li tudi odličen »štrudelj« v 
koči Vallandro. Bo teknil!

 
Nadmorska višina: 2307 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Monte Specie (2307 m n. m.)

»Štrudelj«
Dolomiti. Vrh z razgledom na znamenite Tre Cime in Crodo Roses. Udobna 
mulatjera nas pripelje do koče Vallandro, od tam do vrha nas loči še 
približno uro hoda. Če je dovolj snega, je tura odlična s krpljami. 

Koča Vallandro, kjer imajo odličen »štrudelj« / Foto Jelena Justin

Vrh Monte Specie/Strudelköpf. Križ na vrhu naj bi simboliziral padle v prvi svetovni vojni. 
Ja, tukaj je potekala strašna tirolska fronta. / Foto Jelena Justin

Približani pogled na severno stran dolomitskih lepotic, Tri Cine / Foto Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Družba Slovenski dr-
žavni gozdovi (SiDG), ki jo 
je država ustanovila v letu 
2016 za gospodarjenje z dr-
žavnimi gozdovi, gospoda-
ri z 240 tisoč hektarjev goz-
dov, kar predstavlja nekaj 
več kot petino vseh gozdov v 
Sloveniji. Lani je dosegla 71 
milijonov evrov prihodkov, 
leto prej 57 milijonov evrov, 
ob tem pa je lani ustvarila re-
kordnih 14 milijonov evrov 
čistega dobička ali 87 odstot-
kov več kot leto prej. 

Skoraj ves les prodali 
domačim kupcem

V državnih gozdovih so 
lani posekali 1,1 milijo-
na kubičnih metrov lesa, 
približno toliko kot predla-
ni. Okrog 900 tisoč kubič-
nih metrov lesa so prodala 
lesno-predelovalnim obra-
tom, s katerimi ima druž-
ba sklenjene dolgoročne 
pogodbe, skoraj ves les, kar 
97 odstotkov, pa sloven-
skim kupcem. Lani so prvič 
organizirali dražbo vred-
nejših gozdnih sortimen-
tov, ki je glede na doseže-
ne cene presegla vsa priča-
kovanja. 

Letos bodo sami posekali 
že petino lesa

V družbi vse več lesa po-
sekajo in spravijo iz goz-
da sami, temu primerno so 
tudi lani nadaljevali nabavo 
nove gozdarske mehaniza-
cije. Medtem ko so predlani 
sami posekali 11 odstotkov 
celotne količine lesa, so jo 
lani 18 odstotkov (190 tisoč 
»kubikov«), za letos je cilj 20 
odstotkov. Tudi vse več lesa 
prepeljejo z lastnimi prevo-
znimi sredstvi.

Državi 13,4 milijona evrov 
nadomestila

Za upravljanje z držav-
nimi gozdovi bodo za lani 
plačali državi 13,4 milijona 
evrov nadomestila, leto prej 
so ga 10,8 milijona evrov. 
Nadomestilo predstavlja fi-
nančni vir gozdnega sklada, 
ki ga upravlja ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Sklad namenja 
denar za pridobivanje goz-
dov, financiranje ukrepov 
v zasebnih gozdovih na ob-
močju Nature 2000, za pro-
mocijo rabe lesa, lesnih iz-
delkov ter gozdno-lesnih ve-
rig, del pa ga namenja tudi 
občinam, v katerih poteka 
sečnja v državnih gozdovih.

Za lesne centre iščejo 
strateške partnerje

V družbi so naredili lani 
tudi pomemben korak k 
vzpostavitvi lesno-predelo-
valnih centrov. Konec no-
vembra so objavili javni po-
ziv za sodelovanje strateških 
partnerjev pri vzpostavitvi 
tovrstnih centrov, rok za od-
dajo ponudb je potekel 31. ja-
nuarja. Družba je pripravlje-
na vstopiti v lesne centre s ka-
pitalskim vložkom v znesku 
do 7,4 milijona evrov, pri če-
mer bi bil njen delež manj-
šinski (do 49-odstotni); del-
no pa bi centrom tudi zago-
tavljala surovine. Njen cilj je 
vzpostaviti enega ali več cen-
trov, pri izbiri strateških par-
tnerjev pa bo predvsem upo-
števala možnost vzpostavi-
tve deficitarne predelovalne 
dejavnosti (na primer proi-
zvodnje furnirjev), dosega-
nje višje dodane vrednosti 
predelave lesa, uvajanje no-
vih načinov predelave in do-
delave lesa ...

V prestrukturiranje 
hčerinskega podjetja

V družbi se pripravljajo 
tudi na tehnološko, poslov-
no, finančno in razvojno pre-
strukturiranje hčerinskega 

podjetja Snežnik Kočevska 
Reka, ki je lani v primerja-
vi s prejšnjimi leti že poslo-
valo pozitivno. Letos bodo 
v podjetje vložili pet milijo-
nov evrov, v naslednjih letih 
še sedem – skupno torej oko-
li 12 milijonov evrov.    

V Podstoržiču zgradili 
novo gozdno cesto

Na Gorenjskem je okoli 17 
tisoč hektarjev državnih goz-
dov, s katerimi gospodarita 

gozdna obrata v okviru Po-
slovne enote Ljubljana. V 
teh gozdovih so lani pose-
kali 52.100 kubičnih metrov 
lesa, od tega je bilo približ-
no tretjino sanitarne sečnje. 
Čeprav se gradacija podlub-
nikov od leta 2019 dalje 
zmanjšuje, je lani pri sani-
tarni sečni še vedno prevla-
dovala sečnja lubadark. Kar 
zadeva vlaganja v gozdno 
infrastrukturo, so lani na 
novo zgradili, posodobili ali 

zagotovili prevoznost 22,7 
kilometra gozdnih vlak ter 
po končanem odvozu lesa 
sanirali nekaj več kot devet 
kilometrov gozdnih cest. 
Na območju Podstoržiča 
so zgradili nekaj manj kot 
dva kilometra gozdne ceste 
(Kozji vrh 1), aprila pa bodo 
nadaljevali gradnjo odseka 
(Kozji vrh 2) v dolžini 1,83 
kilometra, ki jo bodo predvi-
doma končali junija prihod-
nje leto.  

Državni gozdovi z rekordnim dobičkom
V družbi Slovenski državni gozdovi so lani ustvarili rekordnih štirinajst milijonov evrov čistega dobička. Vse več lesa posekajo in prepeljejo sami. Pripravljajo 
se na vzpostavitev lesno-predelovalnih centrov in na prestrukturiranje hčerinskega podjetja Snežnik Kočevska Reka.

V družbi Slovenski državni gozdovi skoraj ves les prodajo domačim kupcem.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Do podpore so upra-
vičeni mladi kmetje, stari 
od 18 do vključno 40 let ter 
z ustreznim poklicnim zna-
njem in usposobljenostjo. 
Če so pokojninsko in inva-
lidsko zavarovani iz opravlja-
nja kmetijske dejavnosti 
ali vključitev v to zavarova-
nje predvidevajo s poslov-
nim načrtom, znaša pod-
pora 45 tisoč evrov, enaka je 
tudi za samostojne podjetni-
ke posameznike in družbe z 
enim družbenikom. V pri-
meru, da na kmetijskem go-
spodarstvu, ki so ga prevze-
li, niso vključeni v pokojnin-
sko in invalidsko zavarova-
nje niti tega ne predvidevajo, 
znaša pomoč 18.600 evrov. 
Agencija jim bo podporo 
izplačala v dveh obrokih – 
najprej 70 odstotkov dode-
ljenih sredstev in nato še 30 
odstotkov. Pogoj za izplači-
lo denarja je izpolnitev pred-
pisanih obveznosti in vseh 

ciljev iz poslovnega načrta, 
ki ga mora mladi kmet pri-
ložiti k vlogi na razpis. V po-
slovnem načrtu mora prika-
zati gospodarski razvoj kme-
tije, mejnike in razvojne ci-
lje ter prispevek kmetije k 

doseganju okoljskih ciljev, k 
inovativnosti in prilagajanju 
na podnebne spremembe. 
Na razpisu lahko sodelujejo 
tudi mladi kmetje s kmetij, 
ki so finančno podporo pre-
jeli ži v prejšnjem program-
skem obdobju (2007–2013).

»Pri prenosu kmetije na 

mladega prevzemnika je po-
membno, da prenesejo nanj 
vse nepremičnine. Če pa si 
prenosnik zadrži do pol hek-
tarja zemljišč, naj na njih ne 
bo gospodarskih poslopij, ki 
so pomembna za opravlja-

nje kmetijske dejavnosti,« 
opozarjajo v Kmetijsko goz-
darski zbornici Slovenije in 
dodajajo, da je treba poskr-
beti tudi za prenos plačil-
nih pravic na mladega prev-
zemnika (zadnji rok za to je 
28. februar), oddati zbirno 
vlogo, v registru kmetijskih 

gospodarstev spremeni-
ti ime gospodarja kmetije, 
preveriti možnost nadaljnje 
uporabe najetih kmetijskih 
zemljišč ... 

V kmetijski svetovalni 
službi ugotavljajo, da javni 
razpisi za pomoč mladim 
kmetom veliko prispevajo k 
temu, da se več kmetov od-
loči za predajo kmetije svo-
jemu nasledniku še v času, 
ko je ta še poln energije in 
volje do dela na kmetiji. Iz-
kušnje namreč kažejo, da so 
mladi gospodarji bolj inova-
tivni, lažje sledijo razvojnim 
trendom v kmetijstvu in se 
tudi lažje prilagajajo tržni 
konkurenci.

Na ministrstvu za kmetij-
tvo, gozdarstvo in prehrano 
zagotavljajo, da bodo tudi v 
novem programskem ob-
dobju 2023 - 2027 finanč-
no poomagali mladim kme-
tom, ki začenjajo s kmetij-
sko dejavnostjo. Za dodelje-
vanje pomoči že pripravljajo 
izvedbene uredbe.    

Finančna pomoč mladim kmetom 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, s katerim mladim kmetom 
namenja 8,9 milijona evrov finančnih podpor za zagon dejavnosti na kmetijah. Vloge za dodelitev 
podpore morajo vnesti v elektronski sistem do 31. marca.

V programskem obdobju 2014–2020 je bilo za pomoč 
mladim kmetom rezerviranih nekaj manj kot 70 
milijonov evrov. Do konca lanskega leta so podporo 
odobrili 1641 mladim kmetom v skupnem znesku 
60,6 milijona evrov. Največ prejemnikov pomoči, 
skupno več kot polovica, je iz podravske, savinjske in 
pomurske regije, 58 odstotkov jih prihaja z območij z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, skoraj 
54 odstotkov se jih ukvarja z govedorejo.  

Škofja Loka – Škofjeloška kmetijska svetovalna služba vabi 
jutri, v sredo, z začetkom ob pol desetih dopoldne na spletno 
predavanje o pljučnicah pri teletih. Predaval bo dr. Jože Starič 
iz Veterinarske fakultete v Ljubljani. Udeleženci se bodo sez-
nanili z osnovami imunskega sistema in obrambo dihal pred 
okužbami, z glavnimi povzročitelji pljučnice ter potekom in 
zdravljenjem bolezni; izvedeli pa bodo tudi, zakaj so teleta 
občutljiva za okužbe dihal in kako rejci lahko povečajo od-
pornost telet in zmanjšajo verjetnost nastanka pljučnice. Vsi, 
ki bi radi prisluhnili predavanju, naj pokličejo na telefonsko 
številko 031 343 747 Majdo Luznar, da jim bo poslala povezavo 
do predavanja po spletu.

Predavanje o pljučnicah pri teletih

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo javni poziv fizičnim in pravnim osebam ter osebam 
javnega prava, da predlagajo kandidate za podelitev nagrade 
zlata čebela. Predloge iz Slovenije in iz tujine pričakuje do 
15. marca, tema letošnjega razpisa pa je ohranjanje čebel in 
drugih opraševalcev. Prejemnika nagrade bo izbral poseben 
odbor, podelil pa jo bo predsednik države 20. maja, na sve-
tovni dan čebel.

Zbirajo predloge za nagrado zlata čebela

Cveto Zaplotnik

Kranj – Letos se bo elektron-
sko izpolnjevanje in oddaja-
nje zbirnih vlog za neposre-
dna plačila začelo 24. febru-
arja in bo trajalo do 6. maja. 
Vlogo bo sicer možno odda-
ti tudi v zamudnem roku, od 
7. do 31. maja, vendar se bo 

v tem primeru vlagateljem 
izplačilo za vsak delovni dan 
zamude znižalo za en odsto-
tek, v primeru dodelitve pla-
čilnih pravic iz nacionalne 
rezerve pa za tri odstotke. 
Pred oddajo vloge bo treba 
preveriti urejenost podatkov 
v registru kmetijskih gospo-
darstev.

Subvencijska kampanja
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Simon Šubic

Kranj – Z zaslišanjem sod-
nih izvedencev za psihiatrijo 
in psihologijo so prejšnji te-
den na kranjskem okrožnem 
sodišču nadaljevali sojenje 
40-letnemu Jošku Šinkovcu 
iz Gorenje vasi, obtoženemu 
poskusa uboja. Kranjsko to-
žilstvo v obtožnici navaja, da 
naj bi 17. avgusta lani s poho-
dnimi palicami na dvorišču 
domače hiše na Hotavljah 
napadel svojega svaka Aljaža 
Gamseta. Udarjal ga je tako 
močno, da ga je hudo poško-
doval po vsem telesu, napos-
led pa se je oškodovancu us-
pelo zateči k oškodovančevi 
babici, kjer so poklicali poli-
cijo. Obtoženi, ki je gluh od 
rojstva in se s sodiščem spo-
razumeva s pomočjo tolmač-
ke za slovenski znakovni je-
zik, zatrjuje, da svaka ni hotel 
ubiti, napadel pa da ga je za-
radi stalnih provokacij. Oško-
dovanec je na drugi strani so-
dišču zaupal, da ga je obtože-
ni tudi pred obravnavanim 
dnevom že večkrat napadel in 
da se ga z ženo Matejo, Šin-
kovčevo sestro, bojita.

Sodni izvedenec psiholog 
dr. Emil Benedik je pri obto-
žencu zaznal motnjo manj 
zrele osebnostne organiza-
cije, zato se težje spoprije-
ma z vsakdanjimi življenj-
skimi situacijami in s ču-
stveno obremenjujočimi si-
tuacijami. Nanje se odzi-
va na manj zrel, konstrukti-
ven način, težave ima s pre-
sojo kompleksnejših social-
nih organizacij. »Na kratko: 
težko se normalno odziva 
na vsakdanje informacije,« 

je dejal izvedenec. »S psiho-
loškega stališča razumem 
njegove reakcije kot težave s 
presojo, včasih neke nejasne 
situacije bolj paranoidno in-
terpretira, tudi nevtralne si-
tuacije, kot da mu druge ose-
be hočejo nekaj slabega. Bolj 
se čuti ogroženega, kot bi se 
glede na situacijo moral, po-
sledično ima težave z obvla-
dovanjem svojega impulziv-
nega vedenja, jeze, frustraci-
je,« je razložil Benedik in do-
dal, da pri obtožencu priha-
ja tudi do zlorabe alkohola. 
»Alkohol pa na splošno vpli-
va na rahljanje mentalne 
presoje, pri ljudeh z impul-
zivnim vedenjem še dodat-
no poslabšuje nezmožnost 
presoje njihovih reakcij.«

Na vprašanje, kako odpra-
viti neprimerno obvladova-
nje stresnih situacij, je iz-
vedenec odgovoril, da gre 

pri obtoženem za primarno 
poškodovanost in specifič-
ne osebnostne lastnosti, ki bi 
jih težko spreminjali. »Lah-
ko bi nekaj naredili na podro-
čju abstinence, saj ga alkohol 
spravlja še v dodatne težave. 
Sedaj, v priporu, je v prisilni 
abstinenci, a lahko se vede-
nje ponovi, če bo imel spet 
možnost uživanja alkohola,« 
je povedal. Pri obtoženem je 
ugotovil tudi blažjo tesnob-
no depresivno motnjo, ki pa 
je morda posledica pripora, je 
še dejal Benedik. 

Izvedenec s področja psihi-
atrije dr. Peter Pregelj je po-
vedal, da je obtoženi labilen 
in ima težave pri kontroli im-
pulzov, kar negativno vpliva 
na njegovo sposobnost razu-
mevanja dejanj in obvlado-
vanja ravnanja. V času stori-
tve kaznivega dejanja je doži-
vljal intenzivnejša čustva, ki 

so bila povezana s situacijo, 
ki jo je sam doživljal v odno-
sih do posameznih oseb. Po-
javila so se negativna čustve-
na stanja, vendar pa ni mogo-
če ugotoviti psihične motnje, 
zaradi katere tedaj ni mogel 
razumeti svojih ravnanj in 
jih zavreti, za kar sicer pot-
rebuje večji napor, kot če teh 
psihičnih vedenj ne bi imel, 
je pojasnil izvedenec. Pre-
gelj je še ocenil, da glede na 
osebnostne značilnosti obto-
ženca obstaja večje tveganje 
za ponovitev kaznivega deja-
nja, ki bi se povečalo v prime-
ru zlorabe alkohola. »Ko pri-
de do kombinacije obeh de-
javnikov, se tveganje za neko 
večje agresivno dejanje pove-
ča.«

Po obeh zaslišanjih je za-
govornica Mateja Likozar 
Rogelj sodnemu senatu pre-
dlagala postavitev novega iz-
vedenca psihiatrične stroke, 
da bi ugotovil dejanski vzrok 
obtoženčevega ravnanja. To 
bi bilo treba ugotoviti tako 
zaradi nadaljnje obravna-
ve obtoženca v zvezi z očita-
nim kaznivim dejanjem kot 
tudi za odpravo morebitnih 
negativnih situacij v prihod-
nje, je poudarila. 

Tožilka Marija Marinka 
Jeraj je predlogu nasproto-
vala, ker da je Pregelj tako v 
pisnem mnenju kot na zasli-
šanju na sodišču jasno odgo-
voril na vsa zastavljena vpra-
šanja, kar za potrebe tega 
kazenskega postopka za-
dostuje. Z njo se je strinjal 
tudi sodni senat, ki je, kot je 
sporočila sodnica Andrija-
na Ahačič, dokazni predlog 
obrambe zavrnil. 

Novi izvedenec ni potreben
Po zaslišanju sodnih izvedencev za psihologijo in psihiatrijo je obramba Joška Šinkovca, obtoženega 
poskusa uboja, predlagala postavitev dodatnega izvedenca za psihiatrijo, a je sodišče predlog zavrnilo. 

Sojenje Jošku Šinkovcu, ki mu zaradi poskusa uboja grozi 
do petnajst let zapora, bodo nadaljevali sredi marca. 

Simon Šubic

Kranj – V policijski radar se 
je v soboto ujel voznik pre-
stižnega avtomobila, ki je 
po gorenjski avtocesti drvel 
s hitrostjo 217 km/h. Usta-
vili so ga prometni policisti, 
ki so zoper kršitelja uvedli 
prekrškovni postopek. 

»Taka vožnja je zelo tvega-
na in nevarna, voznik pa bo 
imel veliko težavo obvlada-
ti vozilo, če pride do nepri-
čakovane situacije, ki je lah-
ko že premik drugega vozi-
la iz enega na drug prome-
tni pas. Prehitri voznik mora 
takrat narediti vrsto vozni-
ških manevrov samo zato, 
da se mu izogne. Če vmes 

pride do trčenja, bo verjetno 
hudo. Zato opozarjamo na 
prilagojeno hitrost vožnje in 
upoštevanje omejitev hitro-
sti,« opozarjajo policisti. 

Gorenjski policisti so si-
cer minuli četrtek ponov-
no poostreno nadzirali pro-
met. Osredotočeni so bili 
predvsem na kršitve, ki pri-
vedejo do najhujših prome-
tnih nesreč. Prometni poli-
cisti so tako obravnavali 48 
kršitev prometnih pravil. V 
dvanajstih primerih je šlo za 
prehitro vožnjo, od tega je 
prehitro vozilo kar devet vo-
znikov tovornih vozil. Prav 
tako veliko, osem, je bilo 
tudi kršitev zaradi neupo-
števanja semaforjev.

Aktivni so bili tudi blejski 
policisti, ki so v četrtek do-
poldan obravnavali dvanajst 
kršitev, med njimi sedem 

zaradi prehitre vožnje v na-
selju. Iz prometa so izločili 
tudi voznika z 0,60 mg/l al-
kohola v izdihanem zraku. 

Avtocesto zamenjal za dirkališče
Gorenjski prometni policisti so na avtocesti ustavili voznika, ki je vozil s hitrostjo kar 217 km/h. 

Zoper voznika, ki je na avtocesti stopalko za plin tiščal do 
dna, so uvedli prekrškovni postopek. / Foto: PU Kranj
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Kamnik – V soboto je občanka na Policijsko postajo Kamnik 
prinesla denar, ki ga je našla na bankomatu Nove Ljubljanske 
banke na Ljubljanski cesti pri Foto Grohar v Kamniku. Policisti 
so napisali zapisnik o najdenih stvareh, občanko oziroma ob-
čana, ki je pozabil denar v reži bankomata, pa pozivajo, naj 
pride ponj na policijsko postajo. 

Denar ostal na bankomatu

Žeje pri Komendi – Kamniške policiste so v petek poklica-
li iz Žej pri Komendi, kjer je občan na žago pripeljal les in 
ga razložil. Ob koncu dela je iz neznanega vzroka padel s 
prikolice na tla in se pri tem udaril v glavo. Tržiški policisti 
pa so v nedeljo obravnavali padec moškega z lestve z večje 
višine. Poškodovanega občana so s helikopterjem odpeljali v 
ljubljanski klinični center. 

Padla z višine

Simon Šubic

Kranjska Gora – Gorenjski 
policisti so zadnji konec te-
dna obravnavali sedem ne-
sreč pri športnih aktivnos-
tih na snegu, ki so se kon-
čale s poškodbami ponesre-
čencev. 

Pet nesreč se je zgodi-
lo v nedeljo, od tega so trik-
rat posredovali tudi reševal-
ci. Okoli 11.30 se je na teka-
ški progi na Jezerskem poš-
kodoval smučarski tekač. 
Ob 12.15 sta se na smučišču 
Krvavec zaletela smučarja, 
mlajša smučarka pa se je v 
trku huje poškodovala. Huje 
se je poškodovala tudi smu-
čarka, ki je okoli 15. ure pad-
la na smučišču Vogel. Obe 
smučarki so s helikopterjem 
Slovenske vojske prepeljali v 
klinični center. 

V soboto je na kranjsko-
gorskem smučišču padla 

smučarka in si poškodova-
la roko. Policija poroča tudi 
o nesreči na enem od na-
ravnih sankališč. Med san-
kanjem je sankačica z nogo 
trčila ob bankino in padla s 
sank. 

Gorenjski policisti so si-
cer v tej smučarski sezo-
ni obravnavali več kot tri-
deset 30 nesreč smučarjev. 
»V skoraj vseh primerih so 
smučarji padli sami. Med 
njimi je bilo deset otrok, pri 
katerih je v sedmih primerih 
podan sum na težje poškod-
be, večinoma zlome,« je raz-
ložil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. 

Po ugotovitvah policistov 
do smučarskih nesreč naj-
pogosteje prihaja zaradi 
neprilagojene hitrosti smu-
čanja glede na znanje smu-
čarja, poznavanja proge in 
razmer ter zaradi utrujeno-
sti in zdrsov. 

Obravnavali sedem 
nesreč na snegu
Poškodovala sta se tudi smučarski tekač in 
sankačica. 

Gorenjski policisti so to zimo obravnavali že več kot trideset 
nesreč smučarjev. / Foto: arhiv GG

Škofja Loka – V Škofji Loki so pred dnevi na javnem kraju našli 
neaktivirano jugoslovansko ročno bombo. Našla jo je občan-
ka, ki je tudi poklicala policijo. Bombo so prevzeli policisti 
iz specialne enote, njihovi kolegi kriminalisti pa o dogodku 
zbirajo obvestila in vodijo postopek.

Našla neeksplodirano ročno bombo

Torovo – V četrtek je na Torovem potekal evropsko usklajen 
nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Kontrolirali so 53 
vozil in ugotovili 19 kršitev, največ zaradi hitrosti, tovora in 
nepravilnosti pri uporabi tahografa. Eno vozilo so do odprave 
nepravilnosti tudi izločili iz prometa.

Največ kršitev zaradi hitrosti



Ana Šubic

M
ed deseti-
mi izvajal-
ci, ki so se 
predstavili v 
sobotnem, 

drugem predizboru Eme, se 
je v finale izbora slovenskega 
predstavnika na Pesmi Evro-

vizije uvrstilo še šest nas-
topajočih, med njimi tudi 
kranjska pevka Leya Lean-
ne s skladbo Naked. Poleg 
nje so se v drugem prediz-
boru po telefonskem glaso-
vanju in glasovanju strokov-
ne žirije med finaliste prebi-
li še Hauptman, Gušti feat. 

Leyre, Anabel, BQL in LPS. 
Nastopili sta še dve pevki z 
Gorenjskega, obe prihajata 
iz tržiške občine: Eva Moš-
kon s pesmijo Kliki in Kla-
ra Jazbec s skladbo Vse, 
kar imam, a se jima je fina-
le izmuznil, prav tako sta se 

od tekmovanja poslovila Mia 
Guček in Vedran Ljubenko. 

Kdo bo slovenski predsta-
vnik na 66. tekmovanju za 
pesem Evrovizije, ki bo sre-
di maja v Torinu, bo znano 
po finalu Eme to soboto, 19. 
februarja. Izbor bodo pre-
našali od 20.20 naprej na 
TV SLO 1, Valu 202, Radiu 
Koper, Radiu Maribor in na 

www.rtvslo.si. Na odru se bo 
zvrstilo dvanajst finalistov: 
poleg že omenjenih še Bati-
sta Cadillac, July Jones, Ste-
la Sofia, Manouche, David 
Amaro in LUMA, ki so jih 
izbrali v prvem predizboru. 
Zmagovalna pesem bo dolo-
čena na podlagi telefonske-

ga glasovanja in glasovanja 
petih žirij v razmerju 50 : 50.

Leya Leanne bo edina fina-
listka z Gorenjskega. Mla-
da pevka je sicer ena od šti-
rih zmagovalcev tekmovan-
ja glasbenih novincev EMA 
freš, ki so jih uvrstili na Emo.

V FINALE TUDI 
LEYA LEANNE
V finale Eme se je prebila tudi kranjska pevka Leya 
Leanne, ostali gorenjski predstavnici Eva Moškon 
in Klara Jazbec pa sta se poslovili od izbora.

Leya Leanne / Foto: Adrian Pregelj

Klara JazbecEva Moškon 
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Ana Šubic

V 
legendarni zase-
dbi Pop Desing 
sta zavela svež 
veter in mlado-
stna energija. 

Izkušenim glasbenim mač-
kom se je namreč kot glav-
ni pevec po odhodu Mira-
na Rudana pridružil Mitja 
Šinkovec iz Poljč pri Begun-
jah, ki je v preteklosti prepe-
val in igral v številnih zase-
dbah. Pravzaprav je pova-
bilo v Pop Design prejel že 
konec lanskega poletja in ga 
je takoj z navdušenjem spre-
jel, a jim je zaradi neugodne 
epidemiološke slike doslej 
uspelo izpeljati le en nastop. 
»Počutil sem se fenomenal-
no. Pričakujemo pa izboljša-
nje razmer in s tem prepotre-
bne nastope za vse – tako za 
nas kot za občinstvo,« je dejal 
Mitja.

Kmalu nove skladbe in 
videospoti

Kot nam je zaupal, je izred-
no vesel, da je dobil možnost 
postati del legendarne skupi-
ne, v kateri so še Tone Koš-
mrlj (bas kitara), Jani Marin-
šek (kitara), Damijan Toma-
žin (bobni) in Martin Erjavec 
(klaviature). »Večkrat sem 
bil na koncertih, saj sem bil 
in sem njihov največji 'fan'.« 
Na vprašanje, katere uspeš-
nice Pop Designa so mu naj-
ljubše, je odvrnil, da so mu 
vse pri srcu. Pred dnevi je 

praznoval 32. rojstni dan in 
je tako precej mlajši od osta-
lih članov zasedbe, zato nas 
zanima, kako se je ujel z nji-
mi. »Glasba ima svoj rojstni 
list, in ko postaneš del neke 
družine, je občutek, kot da si 
z njimi že vse življenje,« je 
odgovoril. Ta čas že snema-
jo nove skladbe. »Takoj smo 
začeli ustvarjati skupaj, kar 
me izredno veseli. Kmalu 
lahko pričakujete nove pes-
mi in spote,« je napovedal 
novi pevec Pop Designa.

Vsaka glasbena zvrst te 
nauči nekaj novega

Kljub 32 letom ima Mitja za 
seboj že kar nekaj glasbenih 
in pevskih izkušenj. Na glas-
beno pot je stopil pri šestih 

letih, ko je začel hoditi v glas-
beno šolo. Igral je harmoni-
ko. »Svoj prvi 'plačan' nas-
top sem odigral pri trinajstih 
letih,« je razkril. Od takrat je 
zabaval občinstvo v zelo raz-
ličnih glasbenih zvrsteh, od 
džeza, popa, roka do narod-
no-zabavne glasbe. »Zdi se 
mi, da je vedno dobrodošlo, 
da odkrivaš nove zvrsti, ker te 
vsaka nauči nekaj novega in 
se s tem izboljšuješ,« je dejal 
Mitja, ki se ga spomnimo kot 
člana nekdanje zasedbe Tan-
gels, Veselih Begunjčanov, s 
katerimi je prepotoval sko-
raj celo Evropo in kar nekaj 
Severne Amerike, leta 2011 je 
bil polfinalist šova Slovenija 
ima talent, leta 2017 je sode-
loval v šovu Znan obraz ima 

svoj glas, vrsto let se je posve-
čal prepevanju in ustvarjanju 
pri 101ka bandu ... Kot nam 
je zaupal, so člani 101ka ban-
da lepo sprejeli njegov novi 
izziv in še vedno priložnos-
tno ostajajo skupaj, a je pri 
njem sedaj v prvem planu 
Pop Design.

V času epidemije poprijel 
za vsako delo 

Mitja se je pred pojavom 
novega koronavirusa preživ-
ljal z glasbo. »V zadnjih dveh 
letih se je vse obrnilo na gla-
vo. Poprijel sem za vsako 
delo, da sem lahko preživ-
ljal družino,« je še povedal 
pevec, ki sicer skupaj z zaro-
čenko gradi hišo na Zgor-
njem Gorenjskem.

OD NAJVEČJEGA 
OBOŽEVALCA DO PEVCA
Pop Design ima novega pevca – Mitjo Šinkovca iz Poljč pri Begunjah, ki je kljub 32 letom izkušen 
vokalist in je v priljubljeno zasedbo prinesel novo energijo. Kot nam je zaupal, je izredno vesel, da je 
dobil možnost postati del legendarne skupine, saj je bil in je še vedno njen največji oboževalec.

Pop Design: Martin Erjavec, Jani Marinšek, Mitja Šinkovec, Damijan Tomažin in Tone 
Košmrlj / Foto: arhiv zasedbe
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Mateja Rant

V 
OŠ Orehek iz 
Kranja so se pro-
jektu pridružili 
lani oktobra na 
pobudo učitel-

jice zgodovine Irene Hoče-
var. Do preteklega četrt-
ka, ko so jih dostavili druš-
tvu UP-ornik, so jih izde-
lali kar 35.300, je ponosen 
tudi ravnatelj Drago Zalar. 
»Odločili smo se namreč, da 
bomo končali do 31. januar-
ja in tako zaznamovali tudi 
dan spomina na holokavst, 
kar na naši šoli storimo vsa-
ko leto,« je pojasnila Irena 
Hočevar.

Gubanje ladjic iz odpa-
dnega papirja je bilo sprva 
zamišljeno kot zaposlitev 
učencev na začetku šolske 
ure, ko se je Irena Hočevar 
pripravljala na pouk. »Na 
naši šoli je namreč zara-
di karanten še vedno pote-
kal hibridni pouk, zato sem 
želela, da učenci čas, ko 

čakajo, da vzpostavim vse 
potrebno za začetek pouka, 
zapolnijo z neko aktivnos-
tjo.« Ideja gubanja ladjic jo 
je navdušila, ker so bili na ta 
način učenci ne samo aktiv-
ni, ampak jih je to spodbuja-
lo tudi k ustvarjalnosti, obe-
nem pa je poleg dobrodelne 
zelo hitro vse skupaj dobi-
lo še socialno noto. Projekt, 
ki je sprva potekal samo na 
predmetni stopnji, so nam-
reč razširili še na razredno 
stopnjo, ker so posamezni 

razredi ostajali v karante-
ni doma, pa so se sčasoma 
pridružile celotne družine. 
»Obenem so starejši učen-
ci postali mentorji mlajšim 
pri izdelovanju ladjic, tako 
da so se širile socialne vezi 
med razredi.« Učenci so 
po besedah Irene Hočevar 
drug drugemu postali nav-
dih, razvilo se je tekmovanje 
znotraj razredov, izdelovali 
so ladjice, ki so merile od 
enega centimetra pa vse do 
enega metra. »Čeprav gre 

na videz za povsem nezah-
tevno stvar, so od tega odne-
sli zelo veliko,« je prepriča-
na Irena Hočevar. Ravna-
telj Zalar jo je ob tem dopol-
nil: »Socialni stiki, ki so bili 
v času korone zelo okrnjeni, 
so znova zaživeli skozi ladji-
ce.« Veseli ga, da je učitelji-
ca našla dejavnost, ki so se 
ji učenci priključili z navdu-
šenjem, obenem pa še zdaj 
komaj verjame, da jim je 
uspelo izdelati tako veliko 
število ladjic za dobrodelni 
namen.

Iz zbranih ladjic, ki jih na 
društvu sprejemajo vse do 
9. maja, dneva Evrope, bo 
skupina študentov arhite-
kture ustvarila umetniško 
inštalacijo, nato pa jih bodo 
poslali v reciklažo. »Zbrani 
denar bo namenjen društvu 
UP-ornik za plačilo najnuj-
nejših položnic in nakupu 
darilnih kartic za vse upora-
bnike.« Po podatkih s sple-
tne strani društva UP-ornik 
so doslej zbrali že več kot dva 
milijona ladjic.

DOBRODELNE LADJICE
Tudi v Osnovni šoli (OŠ) Orehek Kranj so se pridružili projektu humanitarnega društva UP-ornik, 
katerega cilj je izdelati šest milijonov papirnatih ladjic za šest milijonov žrtev. Gre za dobrodelni projekt 
v spomin žrtvam genocidov in današnjim žrtvam človeške ignorance najranljivejših v naši družbi.

Učenci OŠ Orehek so izdelali kar 35.300 papirnatih ladjic. 

Minuli četrtek so ladjice odpeljali na sedež društva 
UP-ornik v Mariboru. / Foto: Gorazd Kavčič

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Alenka Brun

N
a Goriškem do 
20. februar-
ja 2022 potek 
Mesec kuhin-
je z goriškim 

radičem. Med vrtninami je 
ta radič nekaj posebnega, 
njegove rdeče glavice spomi-
njajo na vrtnice. V goriških 
oziroma primorskih koncih 
ga imenujejo tudi sukenski 
regut. Je zelo cenjena vrtni-
na, ki je v zadnjih letih prido-
bila veliko prepoznavnost. 

V zimskem času kuhar-
ji nestrpno pričakujejo 

sukenski regut, da lahko iz 
njega pripravljajo različne 
specialitete, na primer klasič-
no solato s krompirjem, fižo-
lom, jajcem in ocvirki, oku-
sen je tudi v drugih tako hlad-
nih kot toplih jedeh. Odlično 
se ujema z mesom, testenina-
mi, rižem in ribami. Z radi-
čem pripravljajo celo sladice. 

V letošnji sezoni goriške-
ga radiča pa so se na Obmo-
čni obrtno-podjetniški zbor-
nici Nova Gorica odločili, 
da združijo moči s sedmi-
mi gostinskimi ponudniki 
ter pridelovalcem mesnin 
in cvetličarko ter predstavi-
jo različne jedi in celo šopke 

iz goriškega radiča, saj ga 
nekateri imenujejo tudi 
goriška vrtnica. Tako so pri-
pravili Mesec kuhinje z gori-
škim radičem.

»Vzgoja goriškega radiča je 
zahtevna, saj se začne zgodaj 
spomladi in traja vse zimske 
dni, ko ga lahko ponudimo na 
krožniku. Za vzgojo so potre-
bni prodnata obsoška zemlja, 
skrben izbor semen ter veliko 
znanja in ljubezen do te vrtni-
ne, saj vsa dela potekajo roč-
no,« še izvemo.

Medtem ko bodo Primor-
ci še nekaj dni na piedestal 
postavljali znameniti radič, 
so se ne Gorenjskem zak-
ljučili Okusi Škofjeloškega. 
Kuharji so takoj začeli snovati 
menije za včerajšnje valenti-
novo, mnogi gostinski ponu-
dniki pa so se odločili v čast 
Prešernovemu dnevu pripra-
viti tudi kakšno jed, koktajl, 
napitek ali sladico. Seveda je 
bil okus fige prisoten, a med 
ponujenimi jedmi smo našli 
tudi nekaj takih, ki naj bi izvi-
rale iz časa življenja velikega 
pesnika ali na neki način spo-
minjale nanj. 

Pr' Matičku na Primsko-
vem pri Kranju se je tako 

recimo na meniju med 
drugim znašel tudi kurji 
ajmohjt s knedli in zelenja-
vo. Pa repincelj s kuhanim 
jajcem, seveda brez Prešer-
nove fige – kot so poimeno-
vali sladico – ni šlo. 

Pr' Fartku na Gobavici 
nad Mengšem so na Prešer-
nov praznik stregli pesni-
kov koktajl. Glavna sestavi-
na: figovo žganje, ki so mu 
dodali rum, liker amareto, 
bezgov sirup ter limonin in 
jabolčni sok.

V radovljiški Hiši Linhart 
je bila na jedilniku tudi nad-
grajena jed iz prve kuharske 
knjige v slovenskem jeziku, 
Kuharskih bukev Valentina 
Vodnika, in sicer bandeljc. 

Kranjski KluBar gastro-
pub pa je že dan pred slo-
venskim kulturnim praz-
nikom prijetno presenetil 
z Večerom slovenske glas-
be, hrane in pijače. Točili so 
Kranjsko pivo, ki je pri poz-
navalcih izjemno priljublje-
no, v kuhinji pa so pripravili 
kranjski piskr, ki so ga sesta-
vljali domača kruhova skle-
da s kranjsko klobaso s hre-
nom in gorčico. Pri sladkem 
so gostje lahko posegli po 

domačih buhteljnih s figovo 
marmelado ali se posladka-
li s figami, oblitimi s čokola-
do. Poleg figovega likerja pa 

so lahko vse skupaj popla-
knili še s prešernim kuha-
nim vinom ali Julijino vročo 
čokolado. 

FIGE IN GORIŠKI RADIČ

Fartkov praznični Prešernov koktajl / Foto: osebni arhiv

Domači buhteljni s figovo marmelado iz KluBar gastropuba 

Ošterija Žogica streže jed regut ko če bet – kuhan krompir, 
fižol, česen, ocvirki, poširano jajce. Lahko bi rekli klasičen 
radič z jajcem, ocvirki in krompirjem, postrežen na zelo 
sodoben način. / Foto: arhiv OOZ Nova Gorica

Ljubezen, kisik,
bližina ljubi bližino. 

Dotik ustnic,
vonj po borovi smoli
sredi gozda, ljubezen.
 
Kisik, kapljice snega se topijo,
dotik rok, 
bližina ljubi bližino. 

Vonj po pomladi,
vonj po ljubezni v mesečini.
 
Vdih in izdih, vdih in izdih,
Po mavrični cesti.
 
Zeleno v smreki, belina v snegu,
toplina v srcu,
ljubezen povsod, kjer sem.

Sarah Kay

Kaj je lepšega kot to, da nas ljubezen napolni z vsem naj-
lepšim, kar sploh obstaja. Ljubiti in biti ljubljen ... – in 
potem nastane še pesem. Vsem želim lepe sončne zim-
ske dni. Meta

Ljubezen in kisik

PESMI MLADIH
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Maša Likosar

Julijana Štilec in Mir-
ko Košir sta se prvič 
srečala leta 2020 na 
snemanju prve odda-
je šova Ljubezen po 

domače. »Bilo je, kot da bi se 
že sto let poznala,« je dejala 
Julijana, ki je bila ena od šti-
rih deklet, ki so pisale Mir-
ku. Le Julijanino pismo ga 
je zares prepričalo. »Napisa-
la je kratko in jedrnato pis-
mo, kjer je pojasnila, da ima 
v življenju vse urejeno, le 
nekaj ji je manjkalo, družba. 
Mislim, da sem jo izbral, še 
preden sem jo zares videl,« 
je pojasnil Mirko, Julijana 
pa se je odzvala: »Bil je tako 
zagret, da ga je bilo nemogo-
če zavrniti in razočarati.« 

Pred oddajo sta bila oba 
več let samska. Julijana je 
ponosna mati štirih hče-
ra, ima tudi osem vnukov, 
zaposlena je bila v Gorenj-
skem tisku. Mirko ima eno 
hčerko, 27 let je bil strojevo-
dja. »Hčerke so ga lepo spre-
jele. Vnuk je dejal le, kje sem 
dobila tako mladega fanta, ki 
ni nič siv,« je pojasnila Julka, 
kot ji pravi Mirko.  

Julijana je v Mirkovih 
očeh »dušica od človeka«. 
»Na zunanjost nič ne dam, 
meni je važno srce in Julki-
no je neizmerno. Ni ena tis-
tih ženk, ki bi se ličila in skr-
bela le za zunanjost. Ko sva 

se spoznavala, sem jo pogle-
dal v roke in takoj opazil, da 
je delavna. Je tudi izvrstna 
kuharica. Vse, kar skuha, je 
odlično. Včasih je tudi malce 
prismojena, a zato jo imam 
še raje,« je dejal Mirko, ki se 
spomni, da mu pri Julijani le 
pričeska ni bila všeč. »Ime-
la je tako visoko našopirjeno 
frizuro. Kasneje jo je frizer-
ka uredila in danes je popol-
na.« 

Julijana pravi, da se dos-
lej še nikoli ni imela tako 
prijetno, kot se ima v druž-
bi Mirka. »Nobena stvar me 
ni motila na njem. Imel je 
nekaj, kar me je očaralo, nje-
govi brki namreč,« je dejala 
in nadaljevala: »Pravim mu, 
da je srčen in malo trčen. 

Vsepovsod ga imajo radi, 
je veseljak, ki se rad poša-
li in raznaša srečo ter vese-
lje med ljudi. Sicer pa ga ne 
smem preveč hvaliti, da se 
ne bo prevzel.«

Živita vsak po svoje in si 
večkrat izmenjujeta obiske. 
»Ugaja nama, da sva malo 
narazen, tako je vselej izjem-
no lepo, ko se vidiva. Skrega-
la se še nisva, za to niti nima-
va časa, ker nama je preveč 
luštno,« sta pojasnila. Kilo-
metre, ki ju ločujejo, prema-
gujeta z vsakodnevnim kli-
cem. »Včasih se slišiva tudi 
večkrat na dan. Novodobna 
tehnologija nama celo omo-
goča, da se vidiva, tako se 
manj pogrešava,« je prista-
vila Julka.

Pri teh letih, Julijana 
je lansko leto praznovala 
sedemdeset let, Mirko je 
leto in pol starejši od nje, 
ljubezen doživljata druga-
če kot v mladosti. »V jese-
ni življenja si človek najbolj 
želi prijetne družbe, zato 
nama je ključno, da uživava, 
se dopolnjujeva, se razvaja-
va in objemava,« je pojas-
nil Mirko. Prazniku zalju-
bljencev, valentinovemu, 
ki smo ga praznovali včeraj, 
ne dajeta pomena. Zanju je 
vsak dan poseben. »Ne pot-
rebujeva praznika, da nama 
je lepo,« sta pritrdila v en 
glas.

O poroki ne razmišljata. 
Za denar, ki bi ga namenila 
organizaciji poroke, pravi-
ta, bosta šla raje na dopust. 
»Zelo rada greva, lani sva 
bila že trikrat na dopustu, 
v kratkem se nama obeta 
oddih v toplicah. Žal nama 
zdravstveno stanje, ki ga 
kroji koronavirus, ne omo-
goča vseh doživetij, ki si jih 
želiva, a za to je še čas,« je 
dejala Julka in Mirku nami-
gnila, da bi se nekoč žele-
la peljati z letalom. »Le da 
se korona umiri in greva,« 
je na njeno željo odgovoril 
Mirko. 

Četudi sta se v oddajo 
oba prijavila bolj za šalo kot 
zares, sta danes vesela, da 
sta se. »Življenje z ljubljeno 
osebo dobi pravi smisel,« 
sta sklenila zaljubljenca. 

VSAK DAN POSEBEN
Razcvet ljubezni med Julijano Štilec iz Dragočajne in Mirkom Koširjem s Polšnika smo spremljali v peti 
sezoni šova Ljubezen po domače. Njuna medsebojna naklonjenost dokazuje, da ljubezen nima meja in 
niti starost ni ovira. »Luštno se imava – in to je vse, kar pri teh letih šteje,« sta poudarila. 

Mirko Košir in Julijana Štilec sta tudi leto in pol po tem, ko 
so kamere šova Ljubezen po domače ugasnile, še vedno 
skupaj. / Foto: Tina Dokl

V Radovljici sta 20. januarja 2022 partnersko zvezo skle-
nili Živa Zidar in Noa Bell Hazan, 2. februarja 2022 pa 
zakonsko zvezo Miloud Chenoui in Karmena Mulalić. Na 
Bledu sta 4. februarja 2022 zakonsko zvezo sklenila Miloš 
Mišić in Kristina Janković.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v Kranju rodilo 13 deklic in 17 deč-
kov. Najlažja je bila deklica z 2160 grami, najtežji pa deček, 
ki je tehtal 4300 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 6 
deklic in 7 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4090 
gramov, najlažja pa deklica, ki ji je tehtnica pokazala 2230 
gramov.

Novorojenčki

»Prihodnost 1960«
Večkrat prebiram vaše 

napovedi in vidim, da so lju-
dje zelo zadovoljni. Zato vas 
tudi jaz prosim za pomoč. Kaj 
me čaka v odnosu z možem in 
kako bo z najinim zdravjem? 
Zanima me tudi za sinovo lju-
bezen in kaj ga čaka na splo-
šno v prihodnosti. Bo spoznal 
svojo ljubezen? V upanju na 
vaš odgovor vas lepo pozdra-
vljam.

Veliko težkih stvari imate 
za seboj, a nikoli niste klonili. 
K sreči ste po naravi pozitiv-
no naravnani. Niso pomem-
bna leta, ki jih štejemo. Sta-
ri smo ravno toliko, kot se 
sami počutimo, res pa je, da 
vsi trenutki in tudi počutje 
ni vedno enako. Zato nikoli 

ni prepozno za spremembe. 
A spremembe le redko kdaj 
pridejo same od sebe, zato 
čakati na to ni smiselno. Ne 
boste se več toliko prilagaja-
li. Čeprav na zunaj ni vide-
ti, se zdravstveno bolje drži-
te od moža. Ob njem se že 
dolgo ne počutite več dob-
ro in so trenutki, ko je za vas 
docela nevzdržno. Preostale 
trenutke pa morate prežive-
ti tako, da bo za vas najbo-
lje. Včasih pač življenje ali 
pa usoda poskrbita za nas 
tako, da je prav. Pozabili ste 
se imeti radi, in kot je vide-
ti, ne manjka več veliko, da 
boste sebe postavili na prvo 
mesto. Potem je samo še 
pot naprej, pot do vaše oseb-
ne sreče. Prihodnost vašega 

sina je ravno sedaj na prelo-
mnici in obetajo se mu same 
dobre spremembe, tudi gle-
de ljubezni. Ob koncu leta se 
mu odpira dobra priložnost 
za zamenjavo službe, odloči-
tev bo prava. Zaradi njega se 
vam ni treba obremenjeva-
ti, naučili ste ga, kaj je najpo-
membnejše, in mu dali prave 
življenjske vrednote. Želi se 
odseliti iz gnezda, dajte mu 
vso možno podporo in dovo-
lite, da poleti. Vse bo v redu. 
Imejte se radi, želim vam vse 
lepo.

»Tiger«
Redno berem vaše članke in 

tudi večkrat ste mi že odgovori-
li na vprašanja. Tokrat me naj-
prej zanima za vnuka. Konču-
je osnovno šolo, ima težave in 
me zanima, ali jo bo končal in 
ali bo sprejet na šolo, na kate-
ro se je vpisal. Skrbi me tudi za 
zdravje mlajšega sina. 

Povsem razumem vaše skr-
bi. Razpeti ste med svojimi 

otroki in vnuki in vsem želi-
te samo dobro. Vnuk je v naj-
težjih letih in iz vsake situa-
cije skuša potegniti najbolj-
še. Osnovno šolo bo uspeš-
no končal in tudi v prihodno-
sti je videti šolanje, tako da se 
vse te težave pozitivno uredi-
jo. Izbral si bo precej zahtev-
no smer šolanja, a v tem ne 
vidim nič slabega, saj je spo-
soben veliko bolj, kot to poka-
že. Vaš sin je prevečkrat žalo-
sten, žalost pa je tista, ki pov-
zroča zdravstvene težave. Za 
njim so težke preizkušnje in 
izgubil je upanje na boljše 
čase. A vse to se zanj kma-
lu spremeni. Kmalu, v času 
pomladi, se začnejo dogajati 
dobre stvari in njegov svet bo 
postal lepši, s tem pa se bo 
izboljšalo tudi njegovo zdra-
vje. Razočaranje, ki ga je sku-
sil, bo spremenil v pozitivno 
energijo in poln novih načr-
tov bo hitel naprej. Imel bo 
najmanj dva otroka, brez skr-
bi. Želim vam vse dobro. 

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Včeraj, na valentinovo, so na POP TV začeli predvajati 
šesto sezono šova Ljubezen po domače. V novi sezoni 
ljubezen išče sedem kandidatov in dve kandidatki s pode-
želja, med njimi je tudi Gorenjka Nada Zajc iz Domžal, 
sicer mama znane citrarke Tanje Zajc Zupan. Kot pravi 
Nada, išče partnerja, ki bi v teh letih vedel, kaj želi. Želi 
si, da je resen, pošten, dober, da se z njim da pogovarjati 
... Ljubezen po domače bo na POP TV vsak ponedeljek 
in torek ob 20. uri. Tudi letos ne bo šlo brez priljubljenih 
komentatorjev, ki bodo dogajanja na kmetijah spremljali 
v oddaji Ljubezen po domače na kavču, in sicer ob 21.15.

Nova sezona Ljubezni po domače

Med junaki s podeželja, ki v televizijskem šovu iščejo 
ljubezen, je tudi Nada Zajc iz Domžal.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_15. 02. 2022

1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in  
3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih polj 
in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po š lji te do torka, 1. marca 
2022, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred  
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

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

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

Redna cena knjige je 25 €. Če knjigo 
naročite na Gorenjskem glasu je cena le 22,50

EUR

Nosilka osrednjega 
lika je socialna 
delavka Kristina. Pri 
svojem delu se nenehno 
sooča z ljudmi, ki jim 
pomaga v stiski. Ko jo 
sredi vročega poletja 
najdejo mrtvo na nekem 
parkirišču v Šentvidu, 
nihče niti ne sluti, kdo 
bi lahko bil kriv za njeno 
smrt. Je njena smrt 
povezana z izginotjem 
dečka pred petdesetimi 
leti, morda z izginotjem 
deklice Pije?
Psihološki triler izpod 
peresa žirovske 
pisateljice Milene 
Miklavčič vas bo 
navdušil, prebrali ga 
boste na mah!

NOVO

V volčjem brlogu 

Mednarodna 
uspešnica, ki temelji 
na presunljivi resnični 
zgodbi Margot Wölk  
in vzbuja provokativna 
vprašanja o 
sostorilstvu, krivdi in 
borbi za preživetje.

352 strani, 135 x 200 mm, trda vezava

www.gorenjskiglas.si

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

                        + poštnina

11
EUR

Vse otroštvo se je 
upiral vsem pravilom, 
vedno je bil v opoziciji, 
vedno je bil drugačen. 
Mladi upornik se je 
razvil v najboljšega 
zagovornika v državi, 
postal in ostal je 
ikona slovenskega 
odvetništva. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

1999246 strani, trda vezava
EUR

www.gorenjskiglas.si  
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Erika Jesenko

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

Riž lahko pripravimo na različne načine. Primeren je za pred-
jed, glavno jed, solate in sladice. 
 
Riževa pica

Potrebujemo 2 dl dolgozrnatega riža, žličko soli, 5 dl vode, 2 
jajci, 3 dl naribanega sira, čebulo, svež paradižnik ali pločevinko 
sesekljanega, 2 žlici paradižnikove mezge, pol žličke soli, poper, 
origano, česen, 300 g šunke in šampinjone.

Skuhamo riž. Jajca stepemo in zmešamo s kuhanim rižem ter 
polovico sira. Okrogli večji pekač namastimo, stresemo vanj 
riž in poravnamo. Pečemo v ogreti pečici okrog 20 minut pri 
200 °C. Čebulo olupimo, sesekljamo in popražimo. Dodamo 
sesekljan paradižnik in mezgo. Začinimo in kuhamo, da se 
zgosti. Z omako namažemo riževo »testo«. Obložimo s šun-
ko, šampinjoni ter s preostalim sirom. Pečemo še 10 minut, 
da se sir stopi in dobi malo barve. 

Z rižem polnjena rdeča paprika

Potrebujemo 6–7 rdečih paprik kozji rog, 250 g riža, bučko, 2 
stroka česna, peteršilj, koščke pršuta ali prekajenega mesa, sol, 
poper, majaron, olje in jajce. 

Riž skuhamo do mehkega. Česen, peteršilj in meso drobno 
narežemo, bučke pa na kocke. Na olju na hitro popražimo 
česen, dodamo bučke, pršut in pol peteršilja. Pražimo toliko, 
da se bučke zmehčajo, in damo h kuhanemu rižu. Dodamo še 
preostali peteršilj, jajce, sol, poper, majaron ter premešamo. 
Paprikam previdno odstranimo pokrovčke in očistimo notra-
njost. Napolnimo jih z riževo zmesjo ter položimo v naoljen 
pekač. Pomažemo jih z oljem, rahlo solimo, nato pa pečemo 
pri 230 °C tako dolgo, da spremenijo barvo.

Mesna musaka iz riža in bučk

Potrebujemo 250 g riža, jušno kocko, 500 g zmlete svinjine, 3 
bučke, 4 paradižnike, 6 žlic olja, 4 jajca, 4 žlice drobtin, nastrgan 
sir, sol, poper, 50 g masla in 2 žlici ostre paprike.

Opran riž skuhamo z jušno kocko. Meso začinimo s soljo, 
papriko in poprom. Bučke olupimo in narežemo na tanke 
rezine, paradižnik pa na debele. Kuhan riž odcedimo, ga damo 
v posodo, mu dodamo 4 žlice olja in premešamo. Posodo za 
narastke ali višji pekač naoljimo. Riž razdelimo na 4 četrtine. 
Dvema četrtinama primešamo meso. Na dno najprej naloži-
mo četrt riževe zmesi, nato plast riža z mesom, plast bučk, 
plast paradižnika in zopet plast riža z mesom. Nadaljujemo, 
da porabimo vse, zadnja plast naj bo preostala četrtina riža. 
Potresemo še narezano maslo, drobtine in sir ter prelijemo s 
stepenimi jajci. Pečemo 40 minut pri 180 °C. 

Nasvet

Riž lahko skuhamo tudi v visoki ponvi (vok). Potrebujemo 500 
g riža, 10 g soli, 100 g masla in 750 ml vode. Ponev segrejemo, 
vanjo damo maslo in počakamo, da se raztopi. Dodamo riž 
in ga med stalnim mešanjem pražimo 3 minute. Solimo in 
zalijemo z vodo. Znižamo temperaturo, pokrijemo in kuhamo 
približno pol ure. V tem času ne dvigujemo pokrovke. Šele na 
koncu kuhanja jo dvignemo in riž premešamo.

Kokosove potičke
Prikupne male kokosove 

potičke. Že sliši se dobro, a 
kako šele je.

Za pripravo kokosovih po-
tičk potrebujemo: za kvaše-
no testo: 0,5 kg moke, pol 
kocke kvasa, 1 jajce, 2,5 dl 
mleka, 60 g masla, dve žlici 
sladkorja, lupinico ene limo-
ne, 1 zravnano žličko soli; za 
kokosov nadev: 12 zvrhanih 
žlic kokosove moke, 2 pra-
ška za vaniljev puding, 7 žlic 
sladkorja, 9 dl mleka. 

Moko presejemo in na 
sredini naredimo jami-
co, kamor nadrobimo 
kvas. Kvas zmešamo z eno 

žličko sladkorja ter zalijemo 
z mlačnim mlekom. Pusti-
mo, da vzhaja od 10 do 15 mi-
nut. K moki dodamo preos-
tale sestavine: jajce, stoplje-
no maslo, sladkor, limoni-
no lupinico in sol. Vse sku-
paj zgnetemo v testo. Testo 
pokrijemo in pustimo na to-
plem vzhajati 1 uro.

Medtem ko testo vzha-
ja, pripravimo nadev: Sku-
paj zmešamo prašek za pu-
ding in sladkor. Prilijemo 2 
dl hladnega mleka in zme-
šamo v gladko zmes. Preos-
talo mleko zavremo in vanj 
zakuhamo zmes vaniljevega 

mleka. Pri nižji temperaturi 
kuhamo še nekaj minut, da 
se puding zgosti. Nato vanj 
vmešamo kokosovo moko in 
pustimo, da se nekoliko oh-
ladi in strdi.

Vzhajano testo razdeli-
mo na dva enaka dela in 
vsak del razvaljamo v pra-
vokotnik, pri čemer naj bo 
ena stranica precej daljša 
od druge. Vsak pravokotnik 
namažemo s kokosovim na-
devom in zavijemo v tanek 
svaljek. Vsak svaljek nare-
žemo na 3 centimetre debe-
le dele, da dobimo majhne 
potičke. Potičke polagamo 

na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem, kjer naj vzhajajo še 
15 minut. Premažemo jih s 

stepenim jajcem in v peči-
ci, ogreti na 200 °C, peče-
mo 30 minut.

Milena Miklavčič

Skozi različne zgodbe, ki 
prihajajo do mene, spozna-
vam, kako se je življenje v le-
tih, kar jih zapisujem, spre-
menilo. Spremenil se je tudi 
odnos do vrednot. Tistemu, 
kar je bilo še pred dvajseti-
mi, tridesetimi leti sveto, se 
danes zlahka izognemo.

Če sem na začetku zbi-
ranja teh samoizpovednih 
zgodb pisala o težkem in ne-
izprosnem boju za preživet-
je in o tem, kako so se mo-
rali sogovorniki marsičemu 
odpovedovati, če so želeli v 
življenju uspeti, zagotoviti 
boljši jutri svojim otrokom, 
je podobnih pripovedi danes 
komaj kaj. Čeprav ni več po-
manjkanja, ki je zaznamo-
valo generacije dedov in ba-
bic, pa so se pojavile drugač-
ne težave, ki tistim, s kateri-
mi se pogovarjam, prav tako 
povzročajo sive lase in čire 
na želodcu.

Danes bi vam rada pove-
dala Žanovo zgodbo. Iz vsa-
ke, tudi iz njegove, se lahko 
česa naučimo. Lahko tudi 
med vrsticami.

Žan, ki je danes star 45 let, 
o sebi pripoveduje zelo fle-
gmatično. Blizu so mu bese-
de: če bo, bo, če pa ne bo, je 
pa tudi vseeno.

»Pri 25 letih sem se na že-
ljo dekleta in domačih poro-
čil, a v zakonu nisem dolgo 
zdržal. Z očetom sva preu-
redila podstrešje, nastalo je 
lepo stanovanje, a kaj, ko se 
v njem nisem dobro počutil. 
Vsakič ko sva se z ženo sprla, 
sem se zatekel v svojo nek-
danjo sobico, kjer sem lah-
ko v miru odspal noč, ne da 
bi mi kdorkoli 'najedal'. Pa 
žena ni bila napačna: lepa, 
prijazna, dobro je skrbela za 
sina. Krivda za nesporazu-
me je tičala v meni. Prepros-
to se mi ni dalo ukvarjati z 
njo. Ko sem bil samski, mi 
je zadoščalo, da mi je mama 
kuhala in prala. V vse drugo 
se ni vtikala. Lahko sem pri-
hajal in odhajal, nikoli niso 
padale pripombe. Žena me 
je nenehno spodbujala, naj 
dokončam študij na FOV 
v Kranju, a bolj ko je sili-
la vame, bolj je v meni ra-
sel odpor. Ko sem prišel do-
mov in si nisem želel dru-
gega kot pet minut pred te-
levizijo, mi je že porinila v 
naročje sina, češ tu ga imaš, 
jaz grem po opravkih. Ka-
dar žena ni nergala, je mati. 
Nezadovoljstvo, ki se je ko-
pičilo v meni, je iz dneva v 
dan raslo. Potem je beseda 
dala besedo in prijatelj, ki je 
bil prijatelj tudi z nekim la-
stnikom nočnega bara, mi 
je predlagal dober biznis. V 
Avstrijo bi šel po tri Ukra-
jinke in jih pripeljal v Slo-
venijo. Po pravici povem, da 
mi je bilo za plačilo, četudi 
je bilo dobro, toliko kot za 
lanski sneg. Ponudbo sem 
sprejel samo zato, da sem se 
umaknil od doma. Bolj kot 
sama vožnja v Avstrijo mi 
je ostal v spominu kombi. 
Bilje čisto nov, zelo dobro 
opremljen, imel je tudi na-
vigacijo, ki je bila takrat ve-
liko čudo tehnike, za dana-
šnje pojme pa bi bila pred-
potopna. Biznis je bil čisto 
legalen, tako da se mi ni bilo 
treba nič bati. Punce so me 
pričakale v hotelu, bile so 

luštne, prijetne, a profesio-
nalke. Name so gledale kot 
na smet, ki je brez denarja, 
torej – zanje ničvreden. Tik 
pred odhodom pa me je ena 
od njih prosila, če se nam 
lahko pridruži njena sestra, 
ki sicer ni plesalka, a si vsee-
no zelo želi priti v Slovenijo. 
Bil sem v dilemi: kaj, če jo 
odkrijejo policisti pri kon-
troli prometa, morda celo 
na meji, teoretično je bilo 
možno tudi to, da mi jo ho-
čejo podtakniti, da bi padel v 
zasedo. A sem nazadnje pri-
volil, pa ne vem, zakaj. Po 
svoje mi je bila punca všeč, 
ker ni imela pobarvanih las 
in na kilograme šminke in 
pudra na obrazu. Vso vo-
žnjo me je bilo strah, da me 
bodo ustavili, a se to ni zgo-
dilo. Ko smo prispeli v Tr-
žič, mi je ilegalka ponuja-
la denar, ki sem ga zavrnil. 
Dejal sem ji, naj si raje poi-
šče kakšno sobo ter si uredi 
papirje. Kakšno leto ali celo 
več je nisem videl, pravza-
prav sem že pozabil nanjo. 
Nekoč pa me je poiskala v 
službi; kako je izvedela, kje 
delam, mi ni bilo jasno. Po-
vabila me je na kavo, začela 
sva se družiti in kmalu sva 
tudi spala skupaj. Kakšen 
mesec sem še sedel na dveh 
stolih, potem pa sem se od-
selil od doma. In to brez sla-
be vesti. Starši in žena – res 
so mi šli na živce! Sem imel 
Ukrajinko rad? Nisem. Slu-
žila mi je le za izgovor, da 
sem se umaknil v svobodo. 
Skupaj sva bila dobrih se-
dem mesecev, potem pa je 
izginila približno tako, kot 
je prišla v moje življenje. 
Čez noč je ni bilo več. Želel 
sem poiskati njeno sestro, 
da bi mi povedala, kje je, a 
tudi nje ni bilo več v Slove-
niji. Menda se je s kolegica-
mi začasno preselila v Du-
brovnik. Zelo kmalu sem 
v stanovanje, ki sem ga na-
jel, pripeljal drugo žensko, 
nato tretjo, četrto … Nobe-
na ni ostala dolgo. Odšle so, 

ker so mi zamerile pomanj-
kanje interesa zanje.

Minevala so leta, ko na 
starše, ženo in sina nisem 
niti pomislil. Imel sem svo-
bodo, dovolj priložnosti za 
seks brez obveznosti, tudi 
denarja mi ni manjkalo. 
Prijateljev, ki so imeli pri-
jatelje, ki so potrebovali po-
sebne usluge, mi prav tako 
ni manjkalo.

Potem me je obiskal bra-
tranec. Povedal mi je, da je 
oče lansko leto umrl, da se 
mama bori s številnimi bo-
leznimi, da je postala tudi 
sladkorni bolnik. 'Tvoja 
dolžnost je, da poskrbiš za-
njo', je še dodal. 'Tudi prav,' 
sem si rekel. 'Grem pa do-
mov.' Čisto vseeno mi je 
bilo.

Vseeno me je malo stis-
nilo pri srcu, ko sem videl 
mamo. Ni bila v dobri koži.

Mislil sem, da bova dob-
ro orala, a se je ves čas za-
pletalo. Najprej me je prisi-
lila, da sem začel nositi ne-
katera očetova oblačila, ker 
se ji jih je zdelo škoda vre-
či stran. Nenehno je bdela 
nad menoj, kot bi se bala, da 
ji bom spet pobegnil. Ob re-
dni prehrani sem se precej 
poredil, kar me je zelo mo-
tilo. Ko sem prišel iz službe, 
me je že čakala. Ves čas je ne-
kaj govorila, jaz sem pa ki-
mal, ne da bi jo poslušal. Po 
vseh stenah so visele sinove 
fotografije. Star je bil že oko-
li 18 let. Čisto nič mi ni bil 
podoben. Bil je v prvem le-
tniku elektrotehnike, mama 
mi je rekla, da me želi sre-
čati. Ni mi bilo prav, a sem 
mu vseeno stisnil roko in ga 
objel. No, ni napačen fant, 
priznam. Pred seboj ima 
cilj, ki ga jaz nisem nikoli 
imel. Zmeraj sem se ravnal 
po motu: kar bo, pa bo. Žena, 
četudi še nisva ločena, živi z 
drugim. V najboljših letih se 
vračam na začetek: k mami 
in k sinu. Zanima me, koli-
ko časa bom zdržal ...«

(Konec)

Kar bo, pač bo, če bo

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
15. 2.

–1/6 °C

Nedelja 
20. 2.

–1/10 °C

Sreda 
16. 2.

Četrtek
17. 2.

Petek
18. 2.

Sobota
19. 2.

–3/8 °C –1/9 °C –1/11 °C 0/11 °C

Ponedeljek 
21. 2.

Torek
22. 2.

Sreda
23. 2.

Četrtek
24. 2.

–2/7 °C –2/9 °C –2/10 °C –2/11 °C

PISMA, KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom PRIGRIZKI IZ 
LASTNE PEČICE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 28. ja-
nuarja 2022, so: Majda Arh iz Zgornjih Gorij in Frančiška Vo-
dopivec iz Kranja, ki prejmeta 1. in 2. nagrado (dereze Veri-
ga K.F., Lesce), Marijan Zor iz Smlednika, ki prejme 3. nagra-
do (knjiga Zdravje in jaz – Prijatelja). Nagrajencem čestitamo!
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

V knjigi je zbranih 
več kot sto novih 
receptov (za 
juhe, zelenjavne 
jedi, meso, ribe, 
rižote, testenine 
in sladice). 
Opremljeni so z 
več kot petsto 
fotografijami, 
ki nazorno 
prikazujejo 
potek priprave 
jedi, tako da se 
boste priprave 
lahko lotili 
tudi kuharski 
začetniki. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

14,99246 strani, trda vezava

EUR

Rezultati – žrebanje 13. 2. 2022
5, 14, 15, 19, 24, 30, 33 in 23

Loto PLUS: 1, 8, 15, 19, 25, 33, 36 in 22
Lotko: 2 3 7 2 6 1

Sklad 16. 2. 2022 za Sedmico: 1.140.000 EUR
Sklad 16. 2. 2022 za PLUS: 50.000 EUR

Sklad 16. 2. 2022 za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, KRANJ

Torek, 15. februarja
11.00 Asher Kravitz: JUDOVSKI PES (v dvorani PGK)

Četrtek, 17. februarja
19.30 Marko Sosič: MEJA SNEŽENJA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 15. 2.
17.40, 19.00, 20.00, 20.30, 21.15  
POROČIVA SE
18.15, 20.50 PADEC LUNE

KINO SPORED

17.00, 18.30 VELIKI RDEČI PES CLIFFORD, 
sinhro.
20.15 SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV
17.15 HIŠA GUCCI
Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

15. 2. tor. Jurka   7.06  17.28

16. 2. sre. Julijana    7.04 17.30 

17. 2. čet. Silvin   7.03 17.31 

18. 2. pet. Simeon   7.01  17.33

19. 2. sob. Julijan   6.59 17.34

20. 2. ned. Leon   6.58 17.35

21. 2. pon.  Irena   6.56 17.37

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

PRIREDITVE
Pogovor z Romano in Lojzetom Krajnčanom

Tržič – Danes, v torek, 15. februarja, se ob 19. uri tako na 
spletu kot v Knjižnici Toneta Pretnarja v okviru pogovorov z 
znanimi Slovenci, ki potekajo pod skupnim naslovom Obra-
zi slovenskih pokrajin, lahko udeležite pogovora z Romano 
in Lojzetom Krajnčanom.

IZLETI

Zimska tura nad lomsko dolino

Tržič – Cherahiking v soboto, 19. februarja, vabi na zimsko 
turo nad lomsko dolino. Tura tehnično ni zahtevna, morate 
pa biti kondicijsko dobro pripravljeni. Prijave in podrobne 
informacije na telefonski številki 031 375 122 ali e-pošti: che-
rahiking@gmail.com.

OBVESTILA
Druženje preddvorskih upokojencev
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor v okviru medge-
neracijskega druženja vabi jutri, v sredo, 16. februarja, ob 17. 
uri na umovadbo, v četrtek, 17. februarja, ob 17. uri na igra-
nje tombole, v sredo, 23. februarja, ob 17. uri pa na slikanje 
na platno.

PREDAVANJA
O Avstraliji
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi na potopisno preda-
vanje Mojce Pajk z naslovom Avstralija, ki bo danes, v torek, 
15. februarja, ob 18. uri v Gostilnici Kresnik Naklo.

O kultnem pisatelju Gabrielu Garcii Marquezu
Pisateljica Nina Kosmač vabi na predavanje o kultnem pi-
satelju Gabrielu Garcii Marquezu, prejemniku Nobelove na-
grade za književnost. Predavanje se bo začelo v soboto, 19. 
februarja, ob 19. uri na aplikaciji Zoom, povezava: https://
us05we.zoom.us/j/82409097527?pwd=MHFReEZzZWFo-
OWJneFozekZXaUpvdz09 ID reunion code: 824 0909 7527.

PREDSTAVE

Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 20. 
februarja, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo gleda-
liška matineja za otroke Škratovanje. V goste prihaja klovnesa 
Efigenija Sfrčkljana. Zaradi omejitve je obvezna rezervacija 
sedežev na 040 576 560 – Aleš ali ales.jekovec@gmail.com.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Ljubljana, Radovljica – Center za arhitekturo Slovenije je ob-
javil razpis za letošnjo Vurnikovo študentsko nagrado. Gre za 
natečaj, ki so ga Center arhitekture Slovenije, Občina Rado-
vljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani ter Fakulteta za gradbeništvo, prome-
tno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru skupaj 
za študente arhitekture in urbanizma prvič izvedli leta 2018. 
Prejemniki priznanj so vsako leto znani na podelitvi nagrad v 
Radovljici, in sicer 1. junija, na Vurnikov rojstni dan.

Objavljen razpis za Vurnikovo študentsko nagrado

To, kar ste si privoščili na 
hokejski tekmi na Jesenicah, 
je bil vaš največji dosedanji 
fiasko. Norčevali ste se na-
mreč iz s slovensko ustavo 
predpisane izvedbe Himne 
republike Slovenije. To je v 

Spoštovana 
Machalia 
Jackson, po 
gorenjsko Ana 
Soklič

vaši estradni karieri najsra-
motnejše dejanje. Prekoračili 
ste mejo in vaša izvedba je 
zrela za tožbo. Če ne veste, 
kako se mora izvajati Himna 
Republike Slovenije, potem 
se ne vtikajte vanjo, zlasti 
še, ker ste bili za izvedbo ho-
norirani. Poznate slovenski 
pregovor: »Še pijanec se drži 
svojega plota!« Torej, držite 
se svojega žanra! Seveda je 
kriv tudi naročnik Hokejska 
zveza Slovenije ali pa morda 
Hokejski klub Jesenice (tu se 
vidi tudi njihov nizek intelek-
tualni nivo oz. nepoznavanje 

ustave!). Enako tudi njima 
grozi tožba! Posnetek sem 
poslal Uradu predsednika 
Republike Slovenije!
Po tem pismu bom vložil re-
publiški Ustavni komisiji, da 
dopolni predlog, ki opredelju-
je izvedbo himne s približno 
naslednjim tekstom: Osnova 
za izvedbo himne je štiri-
glasna zborovska skladba 
Stanka Premrla z besedilom 
Franceta Prešerna. Himna 
se ne sme izvajati solistič-
no: inštrumentalno, ne v 
izvedbah pevcev in pevk t. 
i. estradnikov oz. izvajalcev 

komercialne zabavne in na-
rodno-zabavne glasbe. Že 
sedaj v ustavi piše: Himna se 
lahko izvaja s simfoničnim 
ali pihalnim orkestrom (špor-
tna tekmovanja, olimpijade) 
ali v večglasni izvedbi vseh 
zborovskih zasedb z besedi-
lom kulturne in protokolarne 
slovesnosti). Lahko pa oboje 
skupaj. To seveda pomeni, da 
se za izvedbo himne Repu-
blike Slovenije ne izplačuje 
honorar, ampak je to častno 
dejanje!

Mitja Gobec, Ptuj

Kranj – V Kranju so začeli priprave na tradicionalno, 21. čistilno 
akcijo Očistimo Kranj 2022 – Kranj ni več usran, ki bo za vrtce 
in šole potekala v petek, 25. marca, za ostale udeležence pa 
dan kasneje. Zveza tabornikov občine Kranj, ki v sodelova-
nju z Mestno občino Kranj (MOK) čistilno akcijo organizi-
ra, poziva vse, ki se bodo odločili za čiščenje območja svoje 
krajevne skupnosti ali svojega delovanja, da na elektronski 
naslov ocistimokranj@gmail.com do 12. marca sporočijo, kje 
bodo čistili, koliko oseb pričakujejo, ali potrebujejo pomoč 
usposobljenih članov Civilne zaščite (MOK) zaradi zahtev-
nega terena in koliko malic bodo potrebovali. Taborniki bodo 
ob pravočasni prijavi poskrbeli za rokavice, vrečke za smeti, 
odvoz odpadkov, malico in priložnostno darilo, napoveduje 
vodja akcije Klemen Markelj. 

Kranjski taborniki zbirajo prijave za čistilno akcijo

Radovljica – Tudi v Radovljici bodo pripravili sprejem za ene-
ga od junakov tokratnih olimpijskih iger. Na slovesnosti na 
Vurnikovem trgu pred knjižnico bodo v četrtek ob 16. uri poz-
dravili smučarskega skakalca Petra Prevca, ki zadnjih nekaj 
let z družino živi v Radovljici. 

V četrtek sprejem za Petra Prevca v Radovljici
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Vzdrževalec – nastavljalec, m/ž (Kranj) 
Področje dela: vzdrževalna dela v proizvodnem obratu, tekoče vzdrževanje, servi-
siranje, popravila, nastavljanje strojev in naprav. Žima, d. d., Ulica Mirka Vadnova 
6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Območni vodja prodaje – avstrijski trg, m/ž (Komenda) 
Opis del in nalog: redno periodično obiskovanje in servisiranje rednih strank in pro-
dajnih zastopnikov, redno informiranje in svetovanje strankam o ponudbi proiz-
vodov družbe, izdelava in izvedba operativnega plana prodaje. Pričakujemo: VI. 
ali višjo stopnjo izobrazbe ekonomske, strojne ali elektro smeri ... IMP Pumps, d. 
o. o., Pod hrasti 28, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 28. 2. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

.NET Razvijalec, m/ž (Šenčur) 
Vabimo te v našo ekipo v Šenčurju, kjer za mednarodne trge razvijamo spletne in 
mobilne aplikacije za ecommerce podjetja. Smo del Descartes Systems Group, ki je 
vodilno podjetje na področju programske opreme za logistično intenzivna podjet-
ja. Ponujamo ti redno zaposlitev za nedoločen čas, delo v dobro organizirani agil-
ni ekipi, prijazno delovno okolje in ravnovesje med delom in prostim časom. Des-
cartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 15. 3. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v tehnični trgovini, m/ž (Kranj) 
Medse sprejmemo novega sodelavca za delovno mesto prodajalec v tehnični trgo-
vini. Delovne naloge: prodaja blaga, svetovanje strankam, odgovornost za blagaj-
no, nabava in prevzem blaga, skrb za urejenost in čistočo delovnega okolja. Delov-
no mesto je v Kranju. Ključavničarstvo in trgovina Pirc Milan, s. p., Hrastje 81, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 4. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, m/ž (Lesce) 
Pogoji: najmanj IV. stopnja izobrazbe – poklicno izobraževanje (avtomehanik/me-
hatronik) ali druge ustrezne smeri, zaželena V. stopnja (mehanik-elektronik), dobro 
poznavanje avtomobilističnega trga, vozniški izpit B-kategorije ... ASP, d. o. o., Ces-
ta Janeza Finžgarja 2, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 15. 3. 2022. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
Se vidiš v delu prodajalca na področju mobilne telefonije? Pridruži se nam, če imaš 
veselje do prodaje, dela s strankami, se želiš dokazovati, ti vsaka stranka predstavl-
ja nov izziv in imaš močno voljo do učenja. Če se najdeš v opisanem delovnem mes-
tu, se prijavi. E JIMM, d. o. o., Cesta Maršala Tita 34, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 
4. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni inženir, m/ž (Kranj) 
Kaj boste delali? Načrtovali prenos novega izdelka v proizvodnjo, sodelovali pri raz-
voju novih izdelkov, načrtovali proizvodne procese za nove ali spremenjene izdel-
ke ... Iskraemeco, d. d., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 6. 3. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnolog (gradbena smer), m/ž (Hrušica) 
Si želiš novih izzivov, osebnega in strokovnega razvoja? Si pripravljen na timsko 
delo in dobro atmosfero? V svojo ekipo vabimo zanesljivo, natančno, komunika-
tivno osebo, ki se je pripravljena srečevati z novimi izzivi. National opažni siste-
mi, d. o. o., Hrušica 73, 4276 Hrušica. Prijave zbiramo do 13. 3. 2022. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Urejevalec strojev, m/ž (Naklo) 
Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje strojev, montažo in demontažo orodij na stroje, 
uvajanje sodelavcev, pripravo materialov, izvajanje kontrolnih postopkov, odpravl-
janje zastojev na orodjih, strojih in napravah ... Orodjarstvo Knific, d. o. o., Pot na pilar-
no 12 , 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 13. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za projekte avtomatizacije, m/ž (Trata, Škofja Loka) 
Za uspešno delo boste potrebovali: VI/2. stopnjo izobrazbe strojne smeri ... Domel, 
Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbi-
ramo do 28. 2. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik (viličarist), m/ž (Brnik)
Naloge in odgovornosti: upravljanje viličarja, manipulacija blaga, fizično delo v 
skladišču, komisioniranje, sprejemanje, izdaja, naklad in razklad blaga ter njegova 
kontrola … Cargo-partner, d. o. o., Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 13. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Računovodja, m/ž (Tržič) 
Od vas pričakujemo: spretnost in natančnost, pripravljenost na dvoizmensko delo, 
motiviranost za delo, pozitiven odnos do dela, sebe in okolice. Cablex-T, d. o. o., 
Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 13. 3. 2022. Podrobnos-
ti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji – upravljalec linije, m/ž (Lesce) 
Opis delovnega mesta: upravljanje linije bobnov ali linije obešal, zaposlitev za 
določen čas z možnostjo spremembe zaposlitve v nedoločen čas, urnik dela: troiz-
mensko, vrsta zaposlitve: polni delovni čas, redno in zelo stimulativno plačilo, ure-
jeno delovno okolje. CMC Galvanika, d. o. o., Alpska 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo 
do 4. 3. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

Nekateri recepti v 
knjigi so preprosti, 
za druge je 
potrebno malo več 
spretnosti, vendar 
so vsi preskušeni, 
tudi večkrat. S 
krašenjem ni 
pretiravala, da se 
sladice ne bi zdele 
že na prvi pogled 
prezahtevne: 
Uporablja 
bolj naravne 
sestavine, kot 
so koščki sadja, 
posušeni cvetovi, 
drobljeni oreščki, 
nasekljana 
čokolada in 
drugo.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

26Število strani: 152 strani, 20 x 24 cm, trdo vezana    

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

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

                        + poštnina

4Mehka vezava, 22 x 29 cm, 112 strani

EUR

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. 

9    90
EUR

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

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

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

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

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

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

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

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

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

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

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec. 
Vesela bom vaše ponudbe, tel.: 
070/391-822 22000407

POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO, ravno, parcelo do 700 
m2, okolica Kranja do Nakla, cena do 
200 EUR/m2, tel.: 040/475-287 
 
 22000405

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

RENAULT Espace 1.9 disel, letnik 
2004, in zimske gume na kolotekih, 
tel.: 068/177-277 22000396

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 22000065

DRUGA VOZILA
KUPIM

KAMP prikolico z baldahinom, letnik 
1994–2003, od 2.500 dol 3.500 
EUR, tel.: 031/374-706 22000384

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ZIMSKE gume za Berlinga, na železnih 
platiščih Kleber HP2 205/65 R15, 
tel.: 041/694-938 22000246

STROJI IN ORODJA
PRODAM

VENTILATOR za žagovino, cirkular za 
drva, 3 kw, in motrorno žago Husqvar-
na XP 560, tel.: 041/479-089 22000402

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE trske za centralno, krušno in 
kmečko, kamin, tel.: 041/986-986 
 22000388

KURIVO
PRODAM

4 M3 suhih bukovih drv, tel.: 041/841-
632 22000408

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 
 22000298

SUHA bukova drva. Dostava po dogo-
voru, tel.: 041/558-748  
 22000307

SUHA bukova drva, možna dostava v 
okolici Kranja, tel.: 041/971-508 
 22000357

SUHA hrastova drva, tel.: 041/917-
188 22000394

SUHA mešana drva, hrast, jesen, mo-
žna dostava, tel.: 040/201-295  
 22000399

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

HLADILNIK Electrolux, kot nov, z za-
mrzovalnikom, tel.: 040/332-590 
 22000389

RABLJEN pralni stroj Beko, 5 kg, cena 
55 EUR, tel.: 040/381-170  
 22000406

OSTALO
PRODAM

2 jogija Vitapur, dimenzije 90 x 200, 
odlično ohranjena, tel.: 041/505-171 
 22000393

HOBI
KUPIM

KOVANCE, odlikovanja, značke, ure, 
slike, srebrnino, luči, razne stvari ..., 
tel.: 068/473-293 
 22000326

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 15 postaj, 170 
x 130 cm, vrednost 125.000 EUR, 
cena - dogovor, tel.: 040/567-544 
 22000356

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

40-LITRSKI kotel za žganjekuho, 
bakren, cena po dogovoru, tel.: 
031/520-004 
 22000392

PRIKOLICO za prevoz gorske kosilni-
ce KCS in transportni plato 2 m, tel.: 
041/482-547 
 22000385

SEKALNIK za veje na dve traktorski 
vreči, tel.: 031/259-288 
 22000410

TRAKTOR Štore 402 s kabino in trosi-
lec umetnega gnojila s kardanom, tel.: 
030/315-037  
 22000391

KUPIM

TRAKTOR in kmetijske stroje, lahko v 
okvari, tel.: 031/500-933  
 22000310

TRAKTOR in še nekaj priključkov, tel.: 
031/238-649 22000409

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli in rdeči, ter do-
mačo čebulo in česen, tel.: 031/585-
345  
 22000400

SILAŽNE bale, Radovljica, tel.: 
041/695-261 22000387

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne in grahaste pred nesnostjo in kg 
piščance za dopitanje. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 22000278

2 ČB bikca, stara 30 dni, tel.: 
041/342-350 
 22000345

BIKCE in telice limuzin, težke okoli 
200 kg, tel.: 031/585-345 
 22000401

PUJSE, težke od 30 do 120 kg, možna 
izbira moškega spola in možna dosta-
va, tel.: 041/455-732 22000256

TELICO simentalko, staro 6 mesecev, 
eko reja, tel.: 051/202-229 22000395

TELIČKO ČB, staro 1 mesec, tel.: 
031/417-221 22000386

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

AGRARNA skupnost Smokuč - Rodi-
ne, Smokuč 23, Žirovnica, išče pas-
tirja za pašo na planini Zelenica, tel.: 
041/603-208 22000365

IŠČEMO osebo (m/ž) za redno za-
poslitev, od 18 do 35 let, za težka 
sestavljalna in finomehanična dela v 
Kranju. Dobre ročne spretnosti so ob-
vezne. Prijave do 15. 3. 2022 samo 
po e-pošti: kuzmaltd@siol.net. Kuzma, 
d.o.o., Hotemaže 17a, Preddvor  
 22000403

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela 
od temeljev do strehe, fasade, 
škarpe, urejanje dvorišč, tlakovanje, 
asfalt, ograje, dimniki, izolacija – po 
zelo ugodni ceni. LEARD, d.o.o., Piv-
ka 11, Naklo     
                                           22000281

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj, izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 22000279

REZ sadnega drevja in trte. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 22000404

RAZNO
PRODAM

OKRASNO rogovje jelena dvanajste-
rak in osmerak, cena 120 EUR, tel.: 
040/228-427 
 22000397

SENO, 1.500 kg, zimske gume na 
železnih platiščih Kleber HPZ 205/65 
R15, tel.: 041/694-938  
 22000244

TRAJNO žarečo peč na drva in močan 
trofazni ventilator, tel.: 031/814-903  
 22000390

IŠČEM

IMAM lepo bukovo hosto – iščem ose-
bo, ki je pripravljena delati butare, tel.: 
041/233-150  
 22000398

POŠTENO delovno gospo – varen in 
topel dom, tel.: 031/306-600 
 22000411

Zahvale, 
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice 
ali zahvale v različnih 
velikostih.

Naročila sprejemamo
po telefonu: 04/201 42 47 ali 
e-pošti: malioglasi@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Mateja Rant

Vincarje – »Oskrbnica sem 
že pet let, pa se nam doslej 
to še ni zgodilo,« je sko-
raj prazen zbiralnik kapni-
ce komentirala Tatjana Le-
tnar. Zato se je v dogovoru 
s predsednikom Planinske-
ga društva Škofja Loka Jane-
zom Pintarjem odločila, da 
na družabnih omrežjih po-
hodnike pozovejo, da jim s 
seboj v nahrbtniku prinese-
jo še kakšen liter vode, da 
bi jim tudi v prihodnje lah-
ko nudili čaj in druge dobro-
te, s katerimi postrežejo obi-
skovalcem. »V slabem tednu 
so nam tako prinesli že ok-
rog tisoč litrov vode,« je nad 
odzivom ljudi prijetno pre-
senečena Tatjana Letnar, ki 
ob tem pristavi, da je dobro-
došla vsaka kapljica.

V koči so namreč povsem 
odvisni od kapnice. »Štiri-
desettisočlitrski zbiralnik 
pa je ta čas skoraj prazen, 
saj že dva meseca ni deževa-
lo,« je razložila Tatjana Let-
nar. To jo je spodbudilo, da 
na družabnih omrežjih ob-
javi poziv pohodnikom, naj 

s sabo prinesejo vodo, ki jo 
potrebujejo v kuhinji. »Ob-
java je imela v nekaj dneh 
več kot 3500 delitev, odziv 
pa je bil nad pričakovanji,« 
je hvaležna. Pohodniki so 
namreč prinašali tudi origi-
nalno zaprto kupljeno vodo, 
čeprav so povsem zadovolj-
ni z vodo iz pipe. »Prihajali 

so iz vse Slovenije, vodo so 
prinašale tudi cele družine, 
celo otroci v svojih majhnih 
bidonih, pa cele skupine po-
hodnikov, ki so s seboj na-
enkrat prinesli tudi po sto 
litrov vode,« je ganjena Ta-
tjana Letnar. Z vodo mora-
jo kljub temu ravnati zelo 
previdno. »Zdaj pač malo 

manj pomivamo po tleh,« 
se nasmeje Tatjana Letnar, 
ki upa, da jih bo kmalu od-
rešil dež, prav tako pa se do-
govarjajo z gasilci, da bi jim 
pripeljali malo večjo količi-
no vode. A do takrat bodo še 
naprej veseli in hvaležni za 
vsak liter vode, ki ga bodo 
pohodniki prinesli s seboj.

Pohodniki prinašajo vodo
Zaradi pomanjkanja padavin v zadnjem obdobju je v Domu na Lubniku, kjer so odvisni od kapnice, 
začelo primanjkovati vode, zato so veseli vsakega litra, ki jim ga prinesejo obiskovalci koče.

V Domu na Lubniku so ta čas hvaležni za vsak liter vode, ki ga pohodniki prinesejo s seboj. 
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Danes bo oblačno s padavinami, snežilo bo nad 800 metri 
nad morjem, v zaprtih alpskih dolinah lahko tudi nižje. Popol
dne bodo padavine slabele, mogoče so krajevne plohe. Jutri 
bo sprva sončno, popoldne bo več oblačnosti. V četrtek bo 
zmerno do pretežno oblačno.

Simon Šubic

Kranj – V Mestni obči-
ni Kranj so napovedali, da 
bodo še ta mesec naspro-
ti Petrolovega bencinskega 
servisa Zlato polje Vzhod 
začeli graditi parkirišče P+R 
(angleško park and ride ozi-
roma parkiraj in prestopi), 
saj je Služba vlade za razvoj 
in evropsko kohezijsko po-
litiko odobrila sofinancira-
nje projekta, izbran je tudi 
že izvajalec del. Vrednost 

investicije je ocenjena na 
858 tisoč evrov, od tega bos-
ta država in Evropska unija 
iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj sofinancira-
li dobrih 553 tisoč evrov, os-
tali znesek bo zagotovila ob-
čina. 

Na novem »Parkiraj in 
prestopi« parkirišču Zlato 
polje bodo do septembra po-
leg servisnih objektov ure-
dili 56 parkirnih mest, od 
tega tri za gibalno ovirane 
osebe, šest s polnilnicami 

za električna vozila in pet 
za motorje. V vzhodnem 
delu parkirišča je predvide-
no postajališče KRsKOLE-
SOM z dvajsetimi mesti za 
kolesa.

Parkirišče bo namenjeno 
predvsem dnevnim uporab-
nikom, ki prihajajo v Kranj 
na delo ali v šolo, s parkirišča 
pa bodo lahko pot nadaljeva-
li z vožnjo proti centru mes-
ta z javnim potniškim pro-
metom, z javnim kolesom 
ali peš. Na tak način želijo 

v MOK zmanjšati promet v 
ožjem središču, razbreme-
niti gosto poseljene površi-
ne in zagotoviti še dodatna 
parkirna mesta. 

V Kranju so konec lanske-
ga leta že zgradili trideset do-
datnih parkirnih mest. Po-
leg obstoječih parkirišč so 
na Ulici 1. avgusta 5 na novo 
zgradili 16 parkirnih mest in 
na Gradnikovi ulici 5 pet, na 
Cesti 1. maja od 61 do 63 pa 
deset parkirnih mest za boč-
no parkiranje.

Podprli gradnjo P+R parkirišča 
Na Zlatem polju v Kranju bodo do septembra zgradili šestinpetdeset parkirnih mest. 

Mateja Rant

Žiri – Avto-moto zveza Slo-
venije (AMZS) je minulo so-
boto v sodelovanju z AMD 
Žiri izvedla akcijo Kolesa za 
vse, v okviru katere so zbira-
li rabljena, a še uporabna ko-
lesa, ki jih bo Zveza prijate-
ljev mladine Ljubljana Moste 
- Polje podarila otrokom iz 
ekonomsko šibkejših okolij. 
S podporo projekta Varno na 
kolesu, ki izobražuje šolar-
je, ki se pripravljajo na kole-
sarski izpit, bodo novi lastni-
ki koles dobili tudi zaščitne 

kolesarske čelade, so pojasni-
li v AMZS. V Žireh so bili z od-
zivom ljudi nadvse zadovolj-
ni, saj so v enem dopoldnevu 
zbrali kar 24 koles – devet za 
odrasle, sedem otroških, šti-
ri za malčke in tudi štiri po-
ganjalčke, je pojasnil Branko 
Filipič. »Nekaj koles je bilo 
zelo lepo ohranjenih, saj so 
bila skoraj kot nova.« Kolesa 
bodo predali Športnemu ser-
visu Žiri, da jih serviser Du-
šan Oblak po potrebi popravi 
in jih bodo tistim, ki si kolesa 
ne morejo privoščiti, podarili 
popolnoma opremljena.

Zbrali štiriindvajset koles

V Žireh so v akciji Kolesa za vse zbrali kar 24 rabljenih 
koles. / Foto: Tanja Mlinar

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji deluje 
portal Primerjam.si, ki po-
vezuje iskalce in ponudni-
ke storitev za dom in po-
sel. Kot navaja Boris Upelj, 
s portalom sodeluje že več 
kot tisoč izvajalcev del, prek 
portala pa vsak mesec po-
magajo najti izvajalca več 
kot šest tisoč iskalcem sto-
ritev. Uporabniki portala že 
šesto leto izmed izvajalcev 
del izberejo najboljše moj-
stre. Takšnih, ki so si lani 
prislužili naziv izbor strank 
2021, je bilo 190, najbolj-
ših petdeset med njimi pa 
so nagradili še s prizna-
njem top 50. Na tej lestvi-
ci so tudi gorenjski moj-
stri Aleksander Bogataj iz 

Žirov (mizarstvo), G-mont 
Goran Bobičanec iz Trzi-
na (suhomontažni siste-
mi »knauf«), Janez Borov-
nica z Dobruše (geodet-
ske storitve), Lokve iz Lesc 
(okna) in Miha Oblak z Ble-
da (kamnoseštvo). 

Kot ugotavljajo na porta-
lu Primerjam.si, je povpra-
ševanje po obrtniških stori-
tvah lani v primerjavi z le-
tom prej poraslo za desetino. 
Najbolj so bili iskani krovci, 
mojstri za ureditev toplotnih 
črpalk, sončnih elektrarn ter 
vgradnjo oken ter podjetja 
za gradnjo in prenovo. Naj-
bolj je poskočilo povpraševa-
nje po storitvah asfaltiranja, 
opazno pa je poraslo tudi 
povpraševanje po storitvah 
cateringa.

Najboljši gorenjski mojstri

Ljubljana – Včeraj do zaključka časopisne redakcije še ni bilo 
znano, ali bo v sredo, 16. februarja, potekala sicer že napo
vedana stavka v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. 
Reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva 
in socialnega varstva, danes z vladno stranjo še pričakuje
jo nadaljevanje v petek začetih pogajanj o novih uvrstitvah 
delovnih mest na tem področju. V primeru, da stavka bo, 
pa so sindikati sporočili: »Pri stavki v zdravstvu smo seveda 
omejeni. Zdravstveni delavci bodo v času stavke od 7. do 22. 
ure zagotavljali bolnikom nujno medicinsko pomoč, nego in 
oskrbo (52. člen ZZDej). Zaposleni v zdravstveni negi bodo v 
času stavke opravljali storitve zdravstvene nege, katerih opu
stitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja bolnikov 
in varovancev (9. člen KPZZN). Znotraj zavodov pa se bodo 
dorekle podrobnosti, na kakšen način bodo zagotovili spošto
vanje zgoraj zapisanih zakonskih predpisov.«

Še vedno negotovo glede stavke


