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Poskenirajte QR kodo ali skočite na www.posta.si/mdmi in
preverite vse možnosti dostave in prevzema svoje pošiljke.
Izberete lahko med 114 bencinskimi servisi Petrola, 41 bencinskimi
servisi MOL, 24 samopostrežnimi paketomati, 450 paketniki
Direct4.me, 500 poslovalnicami Pošte Slovenije ter še veliko več!
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Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki izhaja že 73 let. Raziskava branosti
kaže, da branost narašča, in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev.
Tudi v prihodnjem letu bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal gorenjske
novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine deležni 25 odstotkov popusta,
pri polletnem 20 odstotkov, pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta. Vse
informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št. 04/201 42 41 ali po elektronski pošti:
narocnine@g-glas.si.

GORENJSKA 2020

Covidovo leto
Lani sem zapisala, da naše življenje ni več tako predvidljivo, kot je bilo
včasih. V mislih sem imela tehnični napredek. Niti v sanjah si nisem
predstavljala, da nas bo doletela pandemija.
Covid-19 je svet postavil na glavo. Le kdo bi si mislil, da se naše življenje lahko ustavi, da delamo od doma, da nosimo maske in razkužujemo
roke, da brez besed hodimo drug mimo drugega, da so gostilne zaprte,
da ni prireditev in praznovanj … Še lani smo razpravljali o evtanaziji, o
tiskalnikih človeških organov in nesmrtnosti. Sedaj se obračamo v čas
pred sto leti, ko je po Evropi razsajala španska gripa, ki je dihanje ustavila tako hitro, da so ljudje umirali na cestah.
Spomladi smo jo kar dobro odnesli, ker smo virus vzeli resno, prepričali so nas grozljivi prizori iz italijanskega Bergama. Poleti smo si oddahnili, mnogi so bili prepričani, da je virus izginil. Toda ostal je, potuhnjeno je čakal na jesen in znova zaplesal svoj smrtonosni ples. Tokrat je
težje, ker nam živci popuščajo, ker smo vsega naveličani. Kdaj bo tega
konec? Pred kratkim me je receptorka na vhodu v našo poslovno hišo
spomnila, da sem spomladi, malo v šali, malo zares, rekla, da bo najhujše mimo do mojega rojstnega dne, do junija torej, vendar ne letos, prihodnje leto. »Kako prav si imela, spet ne bo nič s smučanjem,« je še
zavzdihnila.
Zima bo težka, čeprav bo kmalu na voljo cepivo. Toda cepiti se mora
dovolj ljudi, strokovnjaki napovedujejo, da se bo učinek cepljenja pokazal do aprila, ko se bo epidemija umirila. Virus ne bo kar izginil, epidemija se izpoje v dveh do treh letih. Koliko časa potrebuje pandemija, ne
ve nihče.
Novi koronavirus bomo premagali, o tem ni dvoma. Gospodarsko se
bomo pobrali, tudi o tem ni dvoma. Toda ostale bodo posledice, predvsem za tiste, ki so hudo zboleli ali so izgubili svojce. Upam, da se bo
na Gorenjskem hvaležnost do zdravnikov in medicinskih sester prelila v
izgradnjo nove bolnišnice, ki jo resnično potrebujemo.
Ste opazili, kako lepa je bila letošnja jesen, takšna kot včasih? Prehodi
med letnimi časi prav tako. Drobceni, nevidni virus nas je opozoril, da
je narava še vedno močnejša od človeka. Bojim se, da bomo na to hitro
pozabili.

Spoštovane naročnice in naročniki
Z letopisom se vam zahvaljujemo za zvestobo, z željo, da Gorenjski glas
berete še naprej. Letošnje leto je bilo težko, pošta nam je kar dvakrat
ustavila jutranjo dostavo časopisa in bali smo se odpovedi. Vendar jih ni
bilo veliko, ostali ste zvesti Gorenjskemu glasu, za kar smo vam neizmerno hvaležni.
Želim vam vesel Božič in trdno zdravje v letu 2021.

Marija Volčjak

Letopis GORENJSKA izhaja enkrat letno kot priloga časopisa Gorenjski glas, ki v nakladi 17.000 izvodov izhaja ob torkih in petkih. Izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Direktorica/odgovorna urednica Marija Volčjak; izvršni urednik: Cveto Zaplotnik; novinarji/uredniki: Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj,
Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic, Ana Volčjak Aleksič, Cveto
Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir; fotoreporterji: Tina Dokl, Gorazd Kavčič, Primož Pičulin; zunanji sodelavec: Miha Naglič; tehnični urednik: Grega Flajnik; oblikovanje:
Matjaž Švab; oglasno trženja: Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj. Gorenjski glas, d.o.o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, tel.: 04/201-42-00, e-pošta: info@g-glas.si,
www.gorenjskiglas.si. Letopis Gorenjska 2020; tisk: Delo, d.d., Tiskarsko središče Ljubljana; distribucija: Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor. Za naročnike Gorenjskega glasa
je priloga letopis Gorenjska sestavni del časopisa, izšel je kot brezplačna priloga. Letopis Gorenjska 2020 je priloga 101. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 18. decembra
2020. Foto na naslovnici: Gorazd Kavčič
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FEBRUAR – SVEČAN

JANUAR – PROSINEC

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave.
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novo leto
Genovefa
Angela
Simeon
Gašper
Zdravko
Severin
Julijan
Gregor
Pavlin
Tatjana
Veronika
Srečko
Pavel
Marcel
Anton
Marjetka
Marij
Boštjan
Neža
Cene
Rajko
Felicijan
Darko
Pavla
Janez
Peter
Franc
Martina
Janez
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konec presajanja ob 19

h

6:00

začetek presajanja ob 17

h

20:16

Ignac
Marija
Blaž
Andrej
Agata
Dora
Egidij
Janez slovenski
kulturni praznik
Polona
Viljem
Marija
Damijan
Katarina
Valentin valentinovo
Jurka
Julijana pustni
torek
Silvin
Simeon
Julijan
Leon
Irena
Marjeta
Marta
Modest
Matija pust
Sergij
Andrej
Gabrijel
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17:00
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konec presajanja
ob 16

h

20:06

začetek presajanja ob 2

9:17

Dovoljenje za objavo tega Setvenega koledarja je izdala
Založba AJDA, Vrzdenec, kot nosilec pravic v Sloveniji.

BI SE TUDI VI RADI NAUČILI VEČ?

ZALOŽBA AJDA
• Dr. Rudolf Steiner, TEMELJI USPEŠNEGA KMETOVANJA V OŒEH DUHOVNE ZNANOSTI ali kratko
KMETIJSKI TEŒAJ je v platno vezana knjiga na 252 straneh in z osmimi barvnimi reprodukcijami.
Je slovenski prevod stenografskih zapisov osmih predavanj, v katerih je dr. Steiner utemeljil
biološkodinamiœno metodo. Je temeljna knjiga našega dela. Vrzdenec 2011 • 32,85 €
• Dr. Rudolf Steiner, KAKO DOSEŒI SPOZNANJA VIŠJIH SVETOV, je prevod enega temeljnih del dr. Steinerja. Ljubljana 2008 • 27,38 €

• Günter Friedmann, DEMETER ŒEBELARJENJE je zbir predavanj œebelarskega mojstra,
ki velja v Evropi za najveœjega Demeter œebelarja. Predstavlja œebelarjenje po meri œebele,
prinaša pa tudi Smernice Zveze Demeter in jih primerja z drugimi ekološkimi smernicami v
Evropi. Vrzdenec 2010 • 8,76 €
• Matthias Thun, BIO ŒEBELARJENJE 1/2/3 je zbir predavanj œebelarskega mojstra, sina
Marije Thun. V predavanjih opozarja na pogoste napake pri delu s œebelami, predstavi nam
razvoj œebele v evoluciji in njeno poslanstvo za œloveka, izdelavo zdravih panjev iz ržene slame,
œebelarjenje v skladu s kozmiœnimi ritmi in naœin obvladovanja varoje. Vrzdenec 2015 • 8,76 €
• PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 1 in PRIDELUJMO SVOJA SEMENA 2. sta brošuri z zbirom vrste
predavanj biodinamiœnih strokovnjakov za podroœje semenarstva. Posebna dragocenost so njihova
spoznanja in izkušnje na vselej poglobljenih specialnih podroœjih. Brošuri sta pravi zaklad znanja, ki
ga nujno potrebujemo. Osvetljujeta problematiko, ki jo na snovi omejena stroka brez poglobljenih
uvidov duhovne znanosti ne zmore zajeti in jih zato ne upošteva. Vrzdenec 2012 • 8,76 €
• Dr. Wolfgang Held, SPIRITUALNA ASTRONOMIJA. Biološkodinamiœno gospodarjenje
je prepleteno z dogajanjem v kozmosu. Brošura tega švicarskega matematika, fizika,
astronoma in uœitelja je zapis njegovih predavanj za društvo Ajda. Je korak k razumevanju
dogajanja v kozmosu, viru vsega, kar lahko povezujemo z življenjem kot takim, tudi s
samim seboj. Vrzdenec 2012 • 8,76 €

Dan za korenino – je pravi čas za setev ali sajenje, nego in spravilo rastlin, ki razvijejo plod v
območju korenin: krompir, korenje, pastinak, repa, rdeča pesa, zelena, česen in čebula, koreninski
peteršilj ...

• Michael Kassner, CELOSTNA PREHRANA 1 in CELOSTNA PREHRANA 2. Brošuri prinašata
zapise predavanj agronoma in waldorfskega uœitelja, ki že veœ kot 25 let deluje v
antropozofskem centru za raziskovanje prehrane. Predstavi prav razumljeno prehrano v
toku življenja, pomen pestre prehrane z žiti, odgovarja pa tudi na vrsto konkretnih vprašanj.
Vrzdenec 2008 • 8,76 €
• Dr. Mario Mayrhoffer, ŒLOVEK IN ANTROPOZOFSKA MEDICINA, predstavlja zbir
predavanj avstrijskega antropozofskega internista in onkologa. Obravnava œloveka v oœeh
antropozofske medicine, pristop zdravnika do pacienta, organ jetra, rakaste bolezni in
pomen ritmov za œloveško zdravje, navaja pa tudi naslove antropozofskih zdravnikov v
sosednji Avstriji. Vrzdenec 2014 • 8,76 €

SETVENI PRIROCNIK 2020-naslovnica.indd 1

9,90 E

• POVITKI IN OBLOGE je brošura, ki utegne postati naš nepogrešljiv vsakdanji spremljevalec.
Predstavlja naœin odpravljanja zaœetnih bolezenskih težav ali spremljanja zdravljenja s povitki
in oblogami, kot jih priporoœa antropozofska medicina. Razen predavanja dr. Mayrhofferja o tem
Vse cene vkljuœujejo 9,5% DDV
naœinu zdravljenja, predstavlja izvajanje povitkov
in oblog, navaja pa tudi antropozofska zdravila za
domaœo lekarno z indikacijami in doziranjem pri
najpogostejših zdravstvenih težavah. Vrzdenec
2016 • 9,90 €
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PRAVI ZAKLAD POMEMBNIH NAPOTKOV JE

2021
Setveni priroœnik
Marije Thun
Koledar za kmete, vrtiœkarje in œebelarje
izdelal Matthias K. Thun
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MAREC – SUŠEC
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Albin
Janja
Martin
Kazimir
Janez
Nika
Tomaž
Janez dan žena
Frančiška
40 mučenikov
Krištof
Gregor gregorjevo
Kristina
Matilda
Klemen
Hilarij
Jerica
Edvard
Jožef
Srečko
Benedikt
Vasilij
Jože
Gabrijel
materinski
Minka dan
Maksima
Rupert
Janez
Ciril
Bogo
Benjamin

APRIL – MALI TRAVEN
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18:00
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h

11:21

začetek presajanja ob 10

20:48

Dan za list – je pravi čas za delo z rastlinami, ki oblikujejo plod v predelu listov. To so: solate,
kapusnice, kolerabica, cvetača, listnati peteršilj, radič, endivija, motovilec, blitva in špinača pa
tudi trata pred hišo.
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Hugo
Franc
Ljuba
Izidor velikonočna
nedelja
Vinko velikonočni
ponedeljek
Viljem
Darko
Albert
Tomaž
Metilda
Leon
Lazar
Ida
Valerij
Helena
Bernarda
Rudi
Konrad
Leon
Neža
Simeon
Leonida
Vojko
Jurij
Marko
Marcelin
upora
Jaroslav dan
proti okupatorju
Pavel
Robert
Katarina
plod

list
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04:31

začetek presajanja ob 18
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05:31

korenina
polna luna

neprimeren čas
mlaj
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MAJ – VELIKI TRAVEN

JUNIJ – ROŽNIK

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave.
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Jože praznik dela
Boris praznik dela
Aleksander
Cveto
Angel
Janez
Stanko
Viktor
Gregor
Izidor
Žiga
Pankracij
Servacij
Bonifacij
Zofka
Janez
Jošt
Erik
Ivo
Bernard
Feliks
Milan
Željko binkošti
Suzana
Gregor
Zdenko
Janez
Avguštin
Magdalena
Ivana
Angela
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začetek presajanja ob 1

h

13:14

konec presajanja ob 21

h

Dan za cvet – k cvetnim rastlinam štejemo vse rastline, pri katerih želimo doseči bogato in
dolgo cvetenje, to so enoletne cvetlice in trajnice, cvetoče grmovnice, nekatere zdravilne rastline
pa tudi brokoli.
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Fortunat
Erazem
Pavla
Franc
Valerija
Norbert
Robert
Primoža
Medard dan
Trubarja
Primož
Marjeta
Srečko
Janez
Anton
Vasilij
Vid
Beno
Dolfe
Marko
Julijana
Silverij
Alojz
Ahac
Kresnica
Janez
Hinko dan
državnosti
Stojan
Ema
Hotimir
Peter, Pavel
Emilija

Dovoljenje za objavo tega Setvenega
koledarja je izdala Založba AJDA,
Vrzdenec, kot nosilec pravic v Sloveniji.
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JULIJ – MALI SRPAN
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Bogoslav
Marija
Irenej
Urh
Anton
Bogomila
Ciril, Metod
Špela
Veronika
Ljubica
Olga
Mohor
Evgen
Franc
Vladimir
Marija
Aleš
Miroslav
Vincenc
Marjeta
Danilo
Majda
Branislav
Kristina
Jakob
Ana
Sergij
Zmago
Marta
Julita
Ignac

AVGUST – VELIKI SRPAN
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Peter
Alfonz
Lidija
Dominik
Marija
Ljubo
Kajetan
Miran
Janez
Lovrenc
Suzana
Klara
Lilijana
Demetrij
Marija Marijino
vnebovzetje
Rok
združitev prekmurskih
z matičnim
Pavel Slovencev
narodom
Helena
Ljudevit
Bernard
Ivana
Timotej
Filip
Jernej
Ludvik
Viktor
Jože
Avguštin
Janez
Roza
Rajko
plod
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neprimeren čas
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SEPTEMBER – KIMAVEC

OKTOBER – VINOTOK

Če delamo z rastlinami ob pravem času, bo pridelek večji, rastline pa bolj zdrave.
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Tilen
Štefan
Dora
Zalka
Lovrenc
Zaharija
Marko
Marija
Peter
Nikolaj
Milan
Gvido
Filip
Rasto
vrnitev Primorske
matični
Nikodem kdomovini
Ljudmila
Frančiška
Irena
Suzana
Svetlana
Matej
Mavricij
Slavojko
Nada
Gojmir
Justina
Damijan
Venčeslav
Mihael
Sonja

Dovoljenje za objavo tega Setvenega
koledarja je izdala Založba AJDA,
Vrzdenec, kot nosilec pravic v Sloveniji.
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Julija
Bogumil
Terezija
Franc
Marcel
Vera
Marko
Brigita
Abraham
Danijel
Milan
Maks
Edvard
Veselko
Terezija
Jadviga
Marjeta
Luka
Etbin
Irena
Urška
Vendelin
Severin
Rafael
Darija dan suverenosti
Lucijan
Sabina
Simon
Ida
Marcel
Bolfenk dan
reformacije

12:00

17:00
presajanje

13:05

konec presajanja ob 11

h

16:57

začetek presajanja ob 19

Dan za plod – je pravi dan za setev, nego in spravilo vseh naših žit pa tudi naših plodovk,
kot so paradižnik, paprika, fižol, grah, kumarice, buče in bučke, leča, soja pa tudi jagode, vse
sadno drevje in jagodičevje.

h
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NOVEMBER – LISTOPAD
8:00

1
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28
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pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.

cvet

12:00

dan spomina na mrtve

polna luna

list

17:00
presajanje

Dušanka
Silva
Drago
Zahar
Lenart
Engelbert
Bogomir
Teodor
Andrej
Martin
Emil
Stanislav
Nikolaj
Polde
Jerica
Gregor
Roman
Elizabeta
Srečko
Marija
Cilka
Rudolfa
Klemen dan
Maistra
Janez
Katarina
Konrad
Vigil
Jakob
Radivoj
Andrej
plod

DECEMBER – GRUDEN

22:15

konec presajanja ob 18

h

09:58

začetek presajanja ob 00

korenina

h

8:00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.
sob.
ned.
pon.
tor.
sre.
čet.
pet.

Marijan
Blanka
Franc
Barbara
Savo
Miklavž
Ambrož
Marija
Valerija
Smiljan
Danijel
Aljoša
Lucija
Dušan
Kristina
Albina
Lazar
Teo
Urban
Julij
Tomaž
Mitja
Viktorija
Eva
božič
samostojnosti
Štefan dan
in enotnosti
Janez
Živko
David
Evgen
Silvester

12:00

16:00
presajanje

08:43

konec presajanja ob 4

h

05:36
začetek presajanja ob 6

h

neprimeren čas

mlaj
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Jože Košnjek

DECEMBER 2019

Veseli dan v Jelendolu
Prebivalci Jelendola nad Tržičem lanskega decembra ne bodo tako hitro pozabili,
saj je bilo ta mesec končano prvo leto
obnove ceste in drugih objektov od Dovžanove soteske naprej, ki jih je poškodovala ali uničila silovita naravna ujma pred
enim letom. Obnova je zgodba o uspehu,
v katerem so denar, znanje in delo združili država, Občina Tržič, krajani in dobri
ljudje, ki so v nesreči nesebično pomagali. V Škofji Loki so odprli novi energetsko varčni Vrtec Kamnitnik, v katerem je
prostora za 330 otrok. Gradnja je stala 7,5
milijona evrov. V kranjski občini so zgradili novi krožišči v Bitnjah in na Primskovem. Ob tem so ponovno opozorili na
nujnost gradnje štiripasovne ceste med
Kranjem in Šenčurjem. Gasilska reševalna služba na letališču Brnik, ki je bila
ustanovljena leta 1963 in je sedaj del Fraporta Slovenija, je dobila nove prostore in
tudi novo nadzorno sobo. V Zdravstvenem domu Kranj, ki deluje na sedanji
lokaciji že 60 let, so uredili nove prostore
Centra za krepitev zdravja s telovadnico.
Zavarovalnica Triglav je prodala posestvo
Podvin s pripadajočim dvorcem, kar bo
omogočilo razvoj tega nekdaj slovečega
gorenjskega turističnega in gostinskega
bisera.

Vrtec Kamnitnik sta odprla škofjeloški župan Tine Radinja in ravnateljica vrtca Janja Bogataj.

Eksplozija v Britofu
Kranjski družbi Iskratel pred leti kljub
najsodobnejši tehnologiji, ki jo predpisuje Evropska unija, ni uspelo na razpisu
za vgraditev elektronskega cestninjenja
na slovenskih avtocestah. Zato se je
odločila za 18-milijonsko tožbo Darsa. V
podjetju Domel Železniki pa so bili zaskrbljeni, ker je bilo razveljavljeno soglasje za zgraditev objektov, ključnih za
protipoplavno varnost kraja. Zaradi tega
je ogrožena naložba, vredna 15 milijonov evrov. Zagotovitev poplavne varno10

Veselje Jelendolčanov in Tržičanov po sanaciji posledic poplav leta 2018 je bilo razumljivo.

sti ima velik gospodarski pomen. Podjetje Hidria se je odločilo za modernizacijo svojega obrata na Jesenicah, ki bo
zagotovila nova delovna mesta in še
tesnejše sodelovanje z avtomobilskima
koncernoma BMW in Daimler Benz.
V Britofu je v napeljavi pod glavno cesto
uhajal plin in eksplodiral. Zdravniško
pomoč je iskalo šest ljudi. Območje je
bilo zaradi varnosti zaprto. Plin so zaznali tudi v bližnjih Orehovljah in v Tržiču. Med manj prijetnimi decembrskimi
dogodki omenjamo še te. V Škofji Loki
so se pojavile ošpice. V Svetju pri Medvodah je 74-letnik večkrat streljal na
nekdanjo ženo, nato pa si je sodil sam. V
podjetju Ecol v Lazah v Stražišču je
izbruhnil požar. Policija je sporočila, da
je bilo leta 2019 manj kaznivih dejanj kot
leta 2018, prometnih nesreč s smrtnim
izidom pa je bilo več.

Miro Rismondo iz Valburge oblikuje ledene skulpture
pred Prešernovim gledališčem v Kranju

Jubileji in priznanja
Planinska zveza Slovenije je podelila
svečano listino planincu, alpinistu, vodji
mnogih alpinističnih odprav in publicistu Tonetu Škarji. Za praznik Mestne
občine Kranj 3. decembra, ko se je leta
1800 rodil slavni meščan dr. France Prešeren, so listini častnega občana podelili
alpinističnemu zakonskemu paru Mariji
in Andreju Štremflju, ki sta bila prva
zakonca na najvišji gori sveta. Kamniška
Knjižnica Franceta Balantiča je prazno-

Župan Matjaž Rakovec, ministrica Alenka Bratušek in Monika Pintar Mesarič z direkcije za ceste ob novem
krožišču v Bitnjah

vala 70 let delovanja. Na dan rojstva dr.
Franceta Prešerna praznuje tudi Občina
Žirovnica. Za častnega občana so imenovali nekdanjega župana in navdušenega
čebelarja Franca Pfajfarja. Kranjska
Ljudska univerza, ki se je prej imenovala
tudi Delavska univerza Tomo Brejc, je
praznovala 60 let delovanja. V Goričanah že 50 let gojijo zlato tradicijo miklavževanja. Jelka in Marko Sušnik sta o
tem napisala knjigo. Nagrade ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve so na
Gorenjskem prejeli Dom Petra Uzarja
Tržič, Reintegracijski center za pomoč
zasvojenim pri Centru za socialno delo
Gorenjska in rejnica Janka Dolinšek.
Radovljičani, ki praznujejo v spomin na
rojstvo Antona Tomaža Linharta, so
pečat občine podelili tudi novinarki
Gorenjskega glasa in urednici Deželnih
novic Marjani Ahačič. Tržičani so za
častnega občana imenovali športnega

pedagoga in trenerja Janeza Vagnerja, ki
je v zmagovalne tržiške smučine popeljal tudi Bojana Križaja. V Mojstrani so
slavili 50-letnico vrtca in ob tem želeli,
da bi kmalu zgradili novega. Slovenska
policija je nagradila policiste in občane,
ki so nesebično pomagali pri reševanju
življenj. Z Gorenjske so bili nagrajeni
policisti Ivan Jan, Dejan Šučur in Edis
Musić ter občana Anže Bertoncelj in
William James Aspinall. Pihalna godba
iz Medvod je praznovala 90-letnico igranja. Ustanovila sta jo Štefan Kralj in
Franc Bečan. Jure Sodja iz Bohinja je
prejel plaketo državnega sveta za prostovoljstvo.
V mesecu, ko je zima precej sramežljivo
trkala na vrata, človeka zazebe ob novici, da se je kar 28 pogumnežev odločilo
za silvestrsko kopanje v Planšarskem
jezeru na Jezerskem, ki je imelo le 3,8
stopinje!

• Slovenija je praznovala stoto obletnico ustanovitve Univerze v Ljubljani. Prvo
predavanje je imel Fran Ramovš. Spomnili smo se tudi tridesete obletnice
ustanovitve Demosa – demokratične opozicije Slovenije.
• Iz Bruslja hladen tuš za Slovenijo. Generalni pravobranilec Evropske unije je
menil, da evropsko sodišče ni pristojno za reševanje spora med Slovenijo in
Hrvaško glede uresničevanja arbitražne razsodbe o meji.
• Navduševali so nas športniki. Najboljša slovenska športnika v letu 2019 sta bila
športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Primož Roglič, velike simpatije
pa je užival tudi košarkar Luka Dončić. Smučarska tekačica Anamarija
Lampič je dosegla že drugo zmago v svetovnem pokalu. Sezono so dobro
začeli tudi biatlonci, smučarski skakalci in skakalke ter alpski smučarji. Športna plezalka Mia Krampl se je uvrstila na olimpijske igre v Tokiu, saj je v
dvoboju premagala prijateljico Lučko Rakovec.
• V Škofji Loki so podelili že 29. Severjeve nagrade. Prejeli so jih: poklicni
igralki Nina Ivanišin in Ana Urbanc, študenta gledališke igre Lara Wolf
Završnik in Gal Oblak ter ljubiteljski igralec Anže Zupanc iz Trzina.
11
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Turki bodo vrtali Karavanke
Pregled januarskih dogodkov začenjamo
z vestjo, da sta slovenska družba za avtoceste DARS in turško gradbeno podjetje
Cengiz Insaat podpisala 98,5 milijona
vredno pogodbo za gradnjo druge cevi
cestnega predora Karavanke. Na slovenski strani se je zgodba predvsem zaradi
pritožb in zapletene birokracije vlekla
kot jara kača, medtem ko so Avstrijci
prevrtali že lep del svojega skupno 7948
metrov dolgega predora.

Odstop Šarca in poraz Erjavca
Za mnoge presenetljivo, za mnoge pa ne
je po 501 dnevu (prisegla je 13. septembra leta 2018) odstopila koalicijska vlada
Marjana Šarca. Nesoglasja partnerjev so

Žan Kranjec iz Bukovice pri Vodicah je dosegel prvo slovensko veleslalomsko zmago v Adelbodnu.

gresu stranke DeSUS je dolgoletni predsednik Karel Erjavec doživel poraz. Premagala ga je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Erjavec je napovedal umik
iz politike.

Grozeče vesti iz Wuhana
Iz 11-milijonskega kitajskega mesta
Wuhan, glavnega mesta province Hubej

Mamica Karmen s Sofio

bila prehuda za nadaljnje skupno delo.
Nekateri so se še za čas te vlade pogovarjali o oblikovanju nove, kar se je tudi
zgodilo, čeprav je Marjan Šarec računal
na predčasne volitve. Konec januarja je
Združeno kraljestvo tudi uradno izstopilo iz Evropske unije. Nekdanji premier
in vodja hrvaških socialnih demokratov
Zoran Milanović je bil izvoljen za novega predsednika Republike Hrvaške.
Dotedanja predsednica Kolinda Grabar
Kitarović je bila poražena. Mladi avstrijski politik, predsednik Ljudske stranke
Sebastian Kurz, je skupaj z Zelenimi
sestavil novo avstrijsko vlado. Na kon12

Eva Fireder s Filipom

v osrednjem delu države, so začele prihajati vesti o doslej neznanem virusu, ki
je povzročil že številne smrti. Te so se
začele že decembra, vendar so kitajske
oblasti o tem molčale in kaznovale tiste,
ki so si upali o tem javno govoriti. Tako
je umrl zdravnik, ki je o tem nevarnem
virusu, imenovanem SARS-CoV-2, prvi
javno govoril, kmalu za njim pa tudi
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smučarskih skakalcev naših ni bilo na
zmagovalnem odru, bili pa so med
deseterico. V skupni uvrstitvi je bil
Domen Prevc sedmi, njegov brat Peter
pa osmi. Slovenskim odbojkarjem, že
dvakrat drugim v Evropi, se ni uspelo
uvrstiti na olimpijski turnir v Tokiu, kar
je bilo še posebej za igralce razočaranje.
Rokometaši pa so bili na evropskem
prvenstvu v mestu Malmö na Švedskem
četrti, brez tako želene kolajne, vendar
so se uvrstili na kvalifikacijski turnir za
udeležbo na olimpijskih igrah. Slepi
maratonec Sandi Novak iz Dupelj je s
časom 2 uri, 59 minut in 56 sekund dosegel normo za udeležbo na paralimpijskih
igrah. Na biatlonski tekmi na Pokljuki so
bili naši manj uspešni. Najboljši dosežek
je bilo 12. mesto Jakova Faka.
Nekdanji plavalec Aljoša Habjan

Psička rešila gospodarja

direktor wuhanske bolnišnice. Januar je
začetek krčevitega svetovnega boja z
virusom …

Strahoten požar je na Dovjem uničil dve
hiši in dvoje gospodarskih poslopij. Pet
ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. »Vsi
za Dovje« je bil moto akcije resnično
nesebične pomoči. Župan Kranjske Gore
je prizadetim daroval celoletno župansko plačo, svetniki pa so se odpovedali
sejnini. Na Hudem nad Kovorjem je rdeči petelin uničil Volbenkovo domačijo,
na kateri gospodarita Marija in Janez
Aljančič. Posebno srečo pa je imel Rok
Pucelj iz Poljanske doline, ki se je poškodoval na Blegošu. Na srečo sta bili z
njim psički Šaka in Missy. Slednja je
ostala pri njem in ga grela do prihoda
reševalcev, Šaka pa je čakala pri gospodarjevem avtomobilu!

Uspehi slovenskih športnikov
Januar je bil zmagovit za slovenske
športnike. Smučarska tekačica Anamarija Lampič je z dvema zmagama v sprintu in tudi na razdaljah blestela na najzahtevnejšem tekaškem tekmovanju Tour
de Ski. V svetovni vrh je posegel tudi
smučarski tekač Miha Šimenc. Alpski
smučar Žan Kranjec, Gorenjec iz Vodic,
je kot prvi Slovenec zmagal na enem od
najtežjih veleslalomov v Adelbodnu v
Švici. To je druga njegova zmaga v svetovnem pokalu. Na novoletni turneji

Stoletnika Ivana Malija z Letenic so na predvečer
praznika obiskali sovaščani.

• Na Gorenjskem se je leta 2020
prva rodila punčka Sofie. V jeseniški porodnišnici jo je ob dveh zjutraj rodila Karmen Mohorč. V
Kranju pa se je opoldne mamici
Evi Fireder rodil sin Filip.
• Plavalec kranjskega Triglava
22-letni Aljoša Habjan iz Selc po
hudi nesreči ni ostal sam. Fantu
tetraplegiku so pomagali doma v
Železnikih, nato pa še sotekmovalci, njihovi prijatelji in trenerji iz
kranjskega kluba.
• Na Bledu so začeli obnavljati
Hotel Park. V Železnikih so povečali vrtec, med Bledom in Lescami
so začeli graditi nov kamp, v podružnični šoli v Begunjah pa so uredili novo učilnico.
• V Aleji zaslužnih Ločanov se je 12
moškim kot prva ženska pridružila
zdravnica in začetnica osnovnega
zdravstva v Škofji Loki dr. Marija
Bračko. Njen doprsni kip je delo
akademskega kiparja Metoda
Frlica.
• Ivan Mali z Letenic pri Goričah je bil
star sto let. Daleč naokoli znani krojač
si kljub visoki starosti še vsak dan
zaveže kravato. Čeprav sta z ženo
Dorotejo, tudi šiviljo, ure in ure preživela v delavnici, je Ivan našel čas za
družino, gasilstvo in čebele.
• Na Blejski Dobravi je Branko Pirc
zaprl zavetišče za živali Perun.
• Neznanci so v Moravčah zažgali t.
i. Kip svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Trumpa. Župan
Milan Balažic napoveduje postavitev novega »kipa strpnosti«.

Anamarija Lampič s torto
13

GORENJSKA 2020 / LJUDJE IN DOGODKI

FEBRUAR 2020

V krempljih neznanega virusa
Zgodilo se je tisto, kar se nam je zdelo
komaj verjetno. V naše življenje je začel
vstopati doslej neznani novi koronavirus, ki povzroča bolezen covid-19, in še
sanjalo se nam ni, da bomo morali dolgo
ali za vselej živeti z njim. Prve posledice
so se pokazale v trgovanju s Kitajsko, v
turizmu, v letalskem in pomorskem prometu ter pri naložbah. Slovenska vlada
je začela reševati šest naših državljanov,
ki so bili zaradi ugotovljenega virusa
ujeti na turistični ladji Diamond Princes
v pristanišču Jokohama na Japonskem.
Na kopno so smeli le težko bolni, večinoma starejši … Sicer pa so nas odgovorni mirili, da ni čas za paniko.
V začetku februarja je v večjem delu
Gorenjske divjal silovit veter in povzročal vetrolome in odkrival strehe. V pičle
pol ure divjanja ujme, ki je bila še posebno srdita v ravninskem predelu v okoli-

Začelo se je obdobje nošenja mask in strahu pred virusom.

je opozarjala na strah, da bo Janša v novi
vlogi ustvarjal izredne razmere. Pogovori štirih strank so bili uspešni in sredi
februarja je bila podpisana koalicijska
pogodba. Proti Evropi so se začeli valiti
novi valovi beguncev.
Prešernov dan je bil tako kot običajno
svečan, najbolj v Kranju in Vrbi. V Kranju se je velikemu pesniku poklonil tudi
odhajajoči minister za kulturo Zoran
Poznič.

Kulturni minister Zoran Poznič je položil venec na
grob dr. Franceta Prešerna v Kranju.

ci Kranja, je bila povzročena velika škoda. Težave z odpadki so očitno slovenska
stalnica. Na deponijah jih je bilo vedno
več, rešitev pa ni bilo.

Janša sestavljal novo vlado
Po odstopu vlade Marjana Šarca so
stranke SDS, NSi, SMC in DeSUS začele pogovore za sestavo nove vlade pod
vodstvom Janeza Janše. Nova opozicija
14

Sunek vetra je podrl drevo pri osnovni šoli v Stražišču.

Zbirni center v Suhadolah
Nihalka na Veliko planino je po zamenjavi vrvi začela znova voziti. Z izgradnjo
razbremenilnika se je povečala poplavna
varnost Mengša, Topol in Loke. Na Kliniki Golnik so odprli nove prostore za
pripravo zdravil za sistemsko zdravljenje
raka. Naložba je bila vredna 715 tisoč
evrov. Moderna lekarna je bila dolgoletna želja bolnišnice. V starem delu Radovljice je začel delovati hotel Linhart, ki
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Drama na sedežnici
Na eni od krvavških sedežnic se je februarja odvijala prava drama. Deček se je
med vožnjo premaknil preveč na rob
sedeža in bi padel v globino, če ga ne bi
zgrabila dva smučarja in ga držala do
prihoda reševalcev, ki so pod sedežem
razgrnili varovalno mrežo, v katero je
deček varno padel brez poškodb. Deset
ljudi, ki so sodelovali v akciji, je rešilo
življenje mlademu fantu. Policija jim je
izrekla priznanje, uprava smučišča pa jih
je nagradila z brezplačno smuko.

Požrtvovalna ekipa, ki je s krvavške žičnice rešila dečka

je bil zgrajen v 17. stoletju. Prevzela sta
ga gostinca Marcela Klofutar in Uroš
Štefelin, ki sta lastnika restavracije v Vili
Podvin. Jeseniška bolnišnica je začela
energetsko sanacijo in prenovo bolnišnične lekarne. Vaščani Zalega Loga se
zaradi napovedane gradnje zadrževalnika vode bojijo poplav. V Radovljici so
praznovali 20-letnico organizacije PUM,
ki je pomagala številnim mladim, ki so
opustili šolanje. Gorenjski odbor Društva hospic, katerega dolgoletna predsednica je Mira Stušek, je praznoval
25-letnico delovanja. V Gorjah je krajevna organizacija Rdečega križa slavila
75-letnico delovanja. Med njenimi člani
je kar 70 krvodajalcev in 33 prostovoljcev, najzaslužnejša za delovanje društva
pa je družina Kuralt.

Odprtje nove lekarne v Kliniki Golnik

Jubilantka Angela Hodnik z bohinjskim županom
Jožetom Sodjo

• V 98. letu življenja je umrl nekdanji
predsednik predsedstva SR Slovenije, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB, pravnik, ekonomist, diplomat, politik in partizan
z ilegalnim imenom Tine, »oče
naroda« Janez Stanovnik. Uprl se
je srbskim mitingašem in spravo
razumel kot zrelost naroda, ki zna
sprejeti svojo celovito preteklost.
• Vzhajajoča kolesarska zvezda Tadej
Pogačar iz Komende je zmagal na
Dirki po Valencii. To je bila prva slovenska zmaga na tej dirki. Doslej je
bil najuspešnejši Slovenec Tadej
Valjavec z drugim mestom.
• Gozdarji so izračunali, da so v slovenskih gozdovih lubadar in ujme
lani uničili 2,4 milijona kubičnih
metrov lesa.
• Za celovškega škofa je bil imenovan in posvečen koroški Slovenec
dr. Jože Marketz.
• Na smučarski tekmi Zlata lisica, ki
je bila s Pohorja prestavljena v
Kranjsko Goro, je bila najboljša
Slovenka domačinka Meta Hrovat, ki je bila v veleslalomu tretja,
v slalomu pa enajsta.
• Angela Hodnik, najstarejša
Bohinjka, rojena v Stari Fužini, je
bila stara 105 let. Njen brat Valentin je bil znan slikar.
• Bohinjka Ana Soklič, ki živi v
Lescah, je s pesmijo Voda zmagala
na EMI in nas bo zastopala na pesmi Evrovizije.
• Blejsko jezero je bilo zaradi cvetenja fitoplanktona polno rdeče sluzi. Položaj je vsako leto slabši. Kot
vzrok so najpogosteje omenjali
gradbena dela ali ribjo krmo iz
ribogojnice.
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Prve smrti tudi v Sloveniji
Koronavirus je z vso silovitostjo prestopil tudi meje Slovenije in v državi povzročil doslej še neznane razmere. Šesti
marec se je vpisal v zgodovino. Na ta
dan smo v Sloveniji ugotovili prvo okužbo pri osebi, ki je pripotovala iz Maroka čez Italijo v Slovenijo. Novice o okuženih so začele prihajati tudi iz drugih
držav, tudi iz Amerike. Iz Kitajske, kjer
se je virus pojavil, pa so poročali o umirjanju razmer. Nekatere države so že
začele zapirati meje, raziskovalci pa so
mrzlično začeli iskati cepivo proti zahrbtni in doslej povsem neznani bolezni
covid-19. Dne 14. marca je zaradi okužbe s koronavirusom umrl prvi državljan
Slovenije – starostnik iz Metlike, ki je bil
kronični bolnik. Potem so sledile še nove
smrti, še zlasti med starejšimi in bolnimi. Kritično je bilo v nekaterih domovih
za ostarele. Odgovorni so pozivali državljane, naj bodo previdni, naj se ne družijo in ostanejo doma. Epidemija je ušla
z vajeti v nekaterih sosednjih državah, še
posebno v Italiji, kjer sta prednjačili nam
bližnji deželi Furlanija - Julijska krajina
in Lombardija. Poročali so, da je tam
dnevno umrlo tudi do sedemsto ljudi!
Gospodarska rast se je v večini držav
začela ustavljati. Tudi v Sloveniji. Vlade
so začele iskati načine, kako bi pomagale tako gospodarstvu kot posameznikom.
Ker nihče ni pričakoval tako uničujoče
epidemije, je manjkalo zaščitne opreme,
še posebej mask, respiratorjev in roka-

Delavci Komunale Kranj med razkuževanjem javnih površin

Odpoved tekme v Kranjski Gori je bila udarec za kraj in slovenski šport. Na fotografiji je odstranjevanje
že postavljene opreme za tekmo.

vic. Vlada Marjana Šarca je 12. marca
razglasila epidemijo in aktivirala državni načrt za take primere.

Zahtevno delo nove vlade

Starejši so bili v epidemiji najbolj izpostavljeni. Na
fotografiji so stanovalci Centra slepih, slabovidnih in
starejših med sprehodom.
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Hkrati s širjenjem virusa se je v Sloveniji zamenjala tudi vlada. Nova vlada, 14.
po osamosvojitvi, pod predsedstvom
Janeza Janše je prisegla 13. marca. V
državnem zboru je zanjo glasovalo 52
poslancev, 31 pa jih je bilo proti. Vlada
je kot prednostno nalogo pripravila prvi
paket tako imenovanih mega zakonov za
blažitev posledic epidemije in kot prvo

kadrovsko zamenjavo odstavila direktorico Nacionalnega inštituta za javno
zdravje Niko Pirnat in obtoževala Šarčevo vlado, da na epidemijo ni bila pripravljena. Slovenski vojski je za varovanje
državne meje nameravala dati pooblastila policije, vendar ta predlog v državnem
zboru ni dobil ustrezne podpore. Hkrati
z začetkom epidemije se je začel tudi
spopad med uvozniki zaščitne opreme.
Opozicija je očitala vladajočim, da so se
pri uvozu obnašali kot vojni dobičkarji.
Zgodbe o tem so se vlekle tudi v naslednjih mesecih, marsikaj so povedali tako

imenovani žvižgači, med katerimi je najbolj znan Ivan Gale. V državnem zboru
sta bili za preiskovanje poslov pri nakupu opreme ustanovljeni dve preiskovalni
komisiji: ena vladna in druga opozicijska.

Zaprli šole, vrtce, meje
Slovenska vlada je imenovala krizni štab
in njegovega uradnega govorca – Jelka
Kacina, ki je opravljal to nalogo tudi med
osamosvojitveno vojno. V Sloveniji so se
dogodki odvijali hitro. Vlada je 15. marca
prepovedala vse oblike organiziranega
varstva in javni potniški promet, dan kasneje pa so se zaprle šole, fakultete, dijaški
in študentski domovi, kulturne ustanove

Matic Kavčič iz Žirov, ki živi z družino na Kitajskem, je svojemu kraju podaril zaščitne maske.

in gostilne, športne dvorane, razni saloni.
V Sloveniji smo se prvič srečali s šolanjem na daljavo. Javno življenje se je ustavilo, v bolnišnicah pa so obravnavali le
nujne primere. Dne 17. marca je bil ustavljen letalski promet, dan kasneje je vlada
zaprla mejo z Italijo, 24. maja pa tudi
mejo z Avstrijo. Prepovedano je bilo zbiranje večjega števila ljudi. Dnevno število
okužb je naraščalo. Konec marca jih je
bilo sedemdeset. Predzadnji dan meseca
je vlada prepovedala gibanje zunaj matične občine. Okužbe so se širile tudi na
zdravstveno osebje.

Odpovedana Vitranc in Planica

Janez Janša vodi že tretjo vlado, štirinajsto
v samostojni Sloveniji.

V Krivem Brdu je požar uničil gospodarsko poslopje.

Epidemija je »udarila« tudi po športu.
Letošnje olimpijske igre v Tokiu so bile
prestavljene v poletje prihodnjega leta.
Kljub temu so v grški Olimpiji prižgali
olimpijski ogenj. Slovenski šport sta naj-

bolj prizadeli odpovedi dveh najodmevnejših vsakoletnih prireditev v Sloveniji:
Planice 2020 in kranjskogorskega Pokala Vitranc. Odpadlo planiško tekmo naj
bi izvedli decembra, za Vitranc pa ne bo
zamenjave. Odpovedano je bilo tudi svetovno prvenstvo v hokeju skupine B, na
katerem je Slovenija računala na vrnitev
v najboljšo skupino A.
• Umrl je slovenski dramski igralec,
član Prešernovega gledališča iz
Kranja Peter Musevski (1965–
2020).
• Zagreb je stresel močan potres.
Ena oseba je umrla. Poškodovanih
je bilo več tisoč zgradb.
• Podjetje NGEN, ki je v lasti Damiana Merlaka in Romana Bernarda, bo v Žirovnici gradilo velik
poslovni center. Gradnja bo stala
osem milijonov evrov.
• Na Trsteniku je med sprehodom
otrok iz vrtca izginila petletna
deklica. Našli so jo doma. Med
sprehodom je neopazno odšla in
skozi zadnja vrata vstopila v domačo hišo.
• Albina Klemenčič iz Žirov, ki živi
v Domu starejših Nove Fužine v
Ljubljani, je bila stara 101 leto.
• Na Gorenjskem so izbruhnili trije
večji požari – prvi v Preski pri
Medvodah, drugi v Krivem Brdu v
Poljanski dolini in tretji v središču
Bleda. Poleg teh so gasilci gasili še
nekaj manjših požarov.
• V Radovljici je v 84. letu umrla
gledališka igralka, režiserka in prevajalka ter tudi sodelavka Gorenjskega glasa Alenka Bole Vrabec.
17
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APRIL 2020

Primež koronavirusa je popustil
področja. Konec aprila je bilo znova
dovoljeno potovanje med občinami. Sredi aprila nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih ni bilo več obvezno, predpisano pa je bilo razkuževanje rok. Glede
nošnje zaščitnih mask so bila mnenja
različna: del javnosti, tudi strokovne, jo
je podpiral, del pa ne. Vlada je sprejela
drugi paket pomoči gospodarstvu in
samozaposlenim, ki je bil skupaj s
prvim vreden sedem milijard evrov. V
gospodarstvu so se že začele kazati
negativne posledice epidemije. V turiz-

Na letališču Brnik je pristalo letalo z zaščitno opremo iz Kitajske.

Prve dni aprila je število okuženih strmo naraščalo. Četrti dan meseca je
zaradi covida-19 umrlo šest ljudi, kar je
bilo največ dotlej. Enak davek je epidemija terjala še dva dni kasneje. Najhujša
žarišča so bila v domovih za ostarele.

Potem je njen primež začel popuščati.
Šestega aprila so vrata smela odpreti
vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ob
upoštevanju zaščitnih ukrepov pa so bila
znova odprta tudi gradbišča. Kasneje se
je sproščanje prenašalo tudi na druga

Požar je uničil starejšo hišo v Malenskem Vrhu.

mu so bili v skrbeh za prihodnost, še
posebno za poletno turistično sezono.
Število nezaposlenih in delavcev na
čakanju je naraščalo, vendar so državna
pomoč, iznajdljivost v gospodarskih
družbah in sorazmerno kratka doba trajanja najhujšega vala epidemije preprečili še hujše posledice. Te so bile očitne
tudi na drugih področjih. Ker so bile
družine več doma in skupaj, ta se znatno
povečala nestrpnost in nasilje v družini.

Maske v političnem obračunu
Družina Košelnik s Koroške Bele se je odločila za šivanje mask.
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Boj proti epidemiji se je mešal tudi z
očitki in domnevami o spornih poslih z
zaščitno opremo in velikih zaslužkih,
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pri katerih naj bi sodelovali tudi svojci
nekaterih članov vlade, na primer mama
obrabnega ministra Mateja Tonina,
predsednik Slovenske ljudske stranke
Marjan Podobnik, nekdanji evropski
poslanec Lojze Peterle in še nekateri.
Največ puščic pa je letelo na gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in na
Zavod za blagovne rezerve. Njegovega
direktorja Antona Zakrajška je minister
Počivalšek odstavil, njega pa je v televizijski oddaji Tarča hudo obremenil uslužbenec Zavoda Ivan Gale. Zoper ministra je opozicija vložila interpelacijo, ki
je padla. Ko je predsednik Evropske
nogometne zveze Aleksander Čeferin s
pomočjo svojih prijateljev poslal v Slovenijo brezplačno pošiljko mask, so se
• V Ljubljani je po hudi bolezni v
76. letu starosti umrl med ljudmi
zelo priljubljen ljubljanski nadškof
metropolit msgr. Alojz Uran. Leta
1993 je bil imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa, leta 2004
pa za nadškofa. Leta 2009 se je
službi odpovedal in šel leta 2012 v
izgnanstvo v Trst, od koder se je
smel vrniti leta 2016.
• V Malenskem Vrhu je požar uničil
starejšo hišo, pod Kokrškim sedlom pa so našli mrtvega planinca.
• Občina Bled se je z javnim pismom obrnila na slovensko oblast,
naj pomaga (tudi s posebnim zakonom) pri reševanju Blejskega jezera, saj sama s čistilnimi in drugimi
akcijami ne zmore več.
• Župan jeseniške občine Blaž
Račič je ministra za zdravje
Tomaža Gantarja s posebnim
pismom seznanil s stališčem
občinskega sveta, da mora bolnišnica ostati na Jesenicah, kjer
imajo že zagotovljene vse pogoje
za njeno širitev. Lokacijo za novo
gorenjsko bolnišnico ponujata
tudi Radovljica in Kranj.
• Ker je Ustavno sodišče razveljavilo zakon o odstrelu medveda in
volka, se je škoda zaradi teh zveri
tudi na Gorenjskem povečala.
• Aprila je minilo trideset let od
prvih demokratičnih volitev v
samostojni Sloveniji, na katerih je
zmagala koalicija Demos. Za predsednika predsedstva republike je
bil izvoljen Milan Kučan.

Policisti preverjajo spoštovanje odloka o prepovedi gibanja med občinami.

Svečan začetek gradnje stanovanjskega bloka Jurij v Šenčurju

pojavile govorce, da vstopa v politiko,
kar je sam odločno zanikal.

Denar tudi za gorenjsko železnico
Kljub epidemiji in omejitvam je življenje teklo naprej. V večini tovarn se je
začela običajna proizvodnja, čeprav so
se naročila zmanjšala. Gorenjci smo bili
lahko veseli novice, da je nova vlada
uvrstila 1,7 milijarde evrov vredno
obnovo gorenjskega kraka železnice v
investicijski program do leta 2023.
Kranjska družba Iskratel je bila izbrana
za gradnjo optičnih širokopasovnih
omrežij na ukrajinskem podeželju. V
poslovni coni v Komendi so prodali
skoraj vsa zemljišča. Na Skaručni v

občini Vodice so obnovili vrtec, načrtovali pa so še obnovo doma krajanov v
Utiku. Na območju Partizana na Jesenicah je stanovanjski sklad napovedal
gradnjo 43 najemniških stanovanj. V
Tupaličah v občini Preddvor so zgradili
novo križišče, ki zagotavlja večjo varnost prometa. V Šenčurju so začeli graditi dva stanovanjska bloka z 29 stanovanji in vrtcem. Nekaj stanovanj naj bi
ponudili podjetjem iz poslovne cone.
Občina Cerklje je z gradnjo infrastrukture v Zalogu nadaljevala uresničevanje
komunalnih projektov v občini. V Gorenji vasi so napovedali, da bodo v stari
šoli uredili prostore za dnevno varstvo
in za začasno namestitev starejših.
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Šole spet odprte

Zahvale iz zraka so bili deležni tudi v bolnišnici na
Golniku.

Preklicana epidemija
V ponedeljek, 18. maja, so se učenci prvih treh razredov vrnili v šolo.

Po marčnem in aprilskem udaru epidemije se je maja kljub še nekaterim omejitvam začelo vračati normalno življenje. Število okužb se je zmanjševalo.
Športniki so smeli znova trenirati in
tekmovati, vendar brez navzočnosti gledalcev, gibanje in prehajanje državne
meje sta bila še omejena, znova je bil
dovoljen tudi potniški promet. Odprla
so se tudi nekatera gradbišča. Resnično
olajšanje za otroke in tudi starše je bil
sklep, da so se otroci prvih treh razredov 18. maja lahko vrnili v šole, malčki

pa v vrtce, teden kasneje pa so šli v šole
tudi devetošolci, za druge pa so se šole
odprle v začetku junija. Znova so bila
dovoljena bogoslužja. Cene pogonskih
goriv so bile tako nizke kot malokrat
doslej.
Evropska unija je za blažitev posledic
epidemije ustanovila poseben sklad, v
katerem naj bi se zbralo več kot sedemsto milijard evrov. Slovenija naj bi jih v
šestih letih na osnovi programov iz različnih virov prejela 12. Največ denarja so
namenili Španiji in Italiji.

Boj z novim koronavirusom prav v ničemer ni omilil prepirov politikov. Opozicija je vložila interpelacijo zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška,
nova vladajoča koalicija pa je očitala
odstopljeni Šarčevi, da je ovirala nakup
zaščitne opreme. V Ljubljani in v nekaterih drugih slovenskih mestih so se
začeli kolesarski protesti z zahtevo po
odstopu vlade. Spremembe so se zgodile v vodstvu Socialnih demokratov. Po
šestih letih je Dejana Židana zamenjala
evropska poslanka Tanja Fajon.
Slovenska vlada je med prvimi v Evropi
15. maja sprejela odlok, s katerim je 1.
junija preklicala epidemijo. V čast temu
dogodku in v zahvalo vsem, ki so kljubovali epidemiji, so slovenske bolnišnice
preletela ameriška in slovenska letala
F-16 in PC-9. Policijske patrulje pa so
prižgale modre luči.

Razvili so nov respirator

V Kranju so podpisali pogodbo o energetski sanaciji petih izobraževalnih ustanov na Zlatem polju.
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V razmerah epidemije solidarnost ni
zatajila. Najbolj pomoči potrebnim so
pomagali prostovoljci. Nekateri gostinci
so darovali hrano, številni glasbeniki pa
so igrali pred domovi starejših in jim
tako prinašali radost. Nekateri posamezniki so sami ali v skupini šivali zaščitne maske. Veliko optimizma je prinesla
novica, da so raziskovalci iz Domela iz
Železnikov, iz Lotrič Meroslovja in iz
EKWB Komenda na pobudo Kliničnega centra iz Ljubljane v rekordnem času
razvili nov medicinski respirator, ki bi

ga lahko uvedli v redno proizvodnjo!
Predstavili so ga v Kliničnem centru.
Novi lastnik Damian Merlak namerava
v Ukancu v Bohinju porušiti stari Hotel
Zlatorog in zgraditi novega, za kar je
potrebna sprememba občinskega prostorskega načrta. V Kranju so podpisali
pogodbo o zasebnem partnerstvu v projektu celovite energetske sanacije izobraževalnih ustanov na petih lokacijah,
vrednem 4,7 milijona evrov. Gasilsko
reševalna služba Kranj pa je dobila
novo avtocisterno z največjo kapaciteto
vode na Gorenjskem – kar 12 kubičnih
metrov ob še tisoč litrih penila. Staro
vozilo so dobili v uporabo gasilci iz
Besnice. V Tržiču so nadaljevali urejanje in oživljanje območja nekdanje
Bombažne predilnice in tkalnice, v
Kamniku pa so v Mekinjskem samostanu uredili dodatna turistična ležišča. Na
Jesenicah so zaključili energetsko sanacijo bolnišnice.

Prikaz novega respiratorja v ljubljanskem Kliničnem centru

Letališče znova odprto
Po 17. marcu, ko je vlada zaprla slovenski zračni prostor, je na Brniku konec
maja znova smelo pristati letalo, v tem
• Na Zalarjevi domačiji v Davči je
požar poškodoval novozgrajeno
hišo.
• V Plavškem Rovtu so – ne oziraje
se na epidemijo – zacvetele poljane
z narcisami oziroma ključavnicami.
• Na Bledu so po skoraj dveh mesecih znova odprli Blejski grad.
Zaprtje je povzročilo veliko škodo,
saj so računali na 580 tisoč obiskovalcev.
• Umrla sta dva svetovno znana
Gorenjca: alpinist Tone Škarja ter
zdravnica, znanstvenica in akademičarka dr. Aleksandra Kornhauser Frazer, ki je bila kot Sulčkova Adi rojena leta 1926 v družini
lesnega trgovca Calearija v Škofji
Loki.
• V Kamniku sta sedemdeseto obletnico poroke praznovala Veronika
in Frančišek Uršič iz Zgornjih
Stranj. Poročila sta se 29. aprila
leta 1950.
• Čistilne akcije v Kranju in v jezerih na Bledu in v Bohinju so opozorile na malomaren odnos do
narave. V naravo in jezera zmečemo na tone smeti.

Po skoraj dveh mesecih je na brniškem letališču kot prvo pristalo letalo družbe Air Serbia.

Nova avtocisterna med preizkusom pred gasilskim domom v Kranju

primeru je bilo to letalo družbe Air Serbia. V mesecih epidemije je na Gorenjskem število brezposelnih naraslo za
tretjino, zato so upali na učinkovito

pomoč države. Turistični delavci so bili
kljub uvedbi turističnih bonov in
državni pomoči v skrbeh za prihajajočo
sezono.
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Dopust s turističnimi boni
Junij je po treh dramatičnih mesecih
potekal mirneje. Šolsko leto se je končalo normalno, bilo pa je nekaj posebnega,
saj je tri mesece pouk potekal na daljavo.
Učitelji in starši pa so se spraševali, kaj
nam prinaša prihodnje leto. Epidemija se
je umirila oziroma potuhnila, kar so
pokazali naslednji meseci. Vplivala je na
gospodarstvo, zlasti na panoge, ki so
povezane z avtomobilsko industrijo, in
na turizem. Zaradi manjšega prometa so
napovedali odpuščanje na letališču na
Brniku. Odveč naj bi bilo kar 120 delavcev! Zastopniki oblasti in zdravstvenih
ustanov so opozarjali državljane na
samozaščitno ravnanje. Po 20. juniju se
je začelo število okužb povečevati, pred-

Solastnika novega kampa na Bledu Matjaž Filipič in Jan Židanik

stičnemu gospodarstvu in tudi državljanov je bila uvedba tako imenovanih turističnih bonov, ki so stopili v veljavo 19.
junija. Čeprav jih ni bilo mogoče uporabljati na vseh področjih turizma, so
omogočili letovanje marsikateremu
državljanu Slovenije in pomagali pri preživetju turističnih središč. Gorenjska je
bila med tistimi deli Slovenije, v katerih
so bili boni kar množično uporabljeni.

Po treh mesecih so gostje znova obiskali
Vogel. Boni naj bi bili veljavni do konca
leta, vendar je kasnejši razvoj epidemije
povzročil, da jih bo mogoče uporabiti
tudi prihodnje leto.

Sto dni Janševe vlade
Za vlado Janeza Janše je bilo sto dni vladanja. Koalicija je poudarjala, da je trdna in da jo zanimajo zgolj naloge, pred-

Jeseničani so zbrali 73 ton papirja in pokazali veliko
srce za otroke.

vsem zaradi »uvoza« iz sosednjih držav,
še posebej iz Hrvaške, ki je ena najbolj
priljubljeni počitniških točk Slovencev.
Tudi na Gorenjskem, kjer so nove okužbe ugotovili na Jesenicah in v Škofji
Loki. Število okužb se je močno povečalo tudi v Srbiji, Severni Makedoniji, na
Kosovu in v Črni gori, ki jih je Slovenija
uvrstila na tako imenovani rdeči seznam.
Nošnja mask je bila znova obvezna.
Ena od učinkovitejših oblik pomoči turi22

Največja replika matice na svetu pred podjetjem Matica MB v Žejah pri Komendi
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je projekt družin Filipič in Židanik. V
Žejah pri Komendi je podjetje Matica
MB postavilo največjo matico na svetu,
široko 4 in visoko 3,6 metra ter težko
2600 kilogramov. Povečana replika matice je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. V Škofji Loki so praznovali. Za častnega občana je bil imenovan gospodarstvenik in družbeni delavec Ivan Hafner. V
Žireh pa so za častno občansko izbrali
učiteljico klekljanja Marico Albreht in
podelili še druga priznanja. Marica
Albreht je v začetku novembra umrla. Na
Bledu so obnovili Hotel Park in v obnovo
vložili osem milijonov evrov.

Odprtje jeklenega poligona v Bistrici pri Tržiču

vsem v boju z epidemijo. Opozicija je
vložila interpelacijo zoper notranjega
ministra Aleša Hojsa, ker je dovolil
mariborski koncert znanega hrvaškega
pevca Marka Perkovića - Thompsona, ki
med drugim poveličuje ustaštvo. Petkovi
protestniki zaradi nevarnosti izgredov
niso smeli na Trg republike v Ljubljani.
Pravnik Anže Teršek kljub zagotovilu ni
prejel potrebnih 46 glasov za izvolitev za
ustavnega sodnika.

Spomin na slavnega pevca
V Dermotovi družini v Kropi se je rodilo
več odličnih, tudi svetovno znanih pevcev. Eden od njih je bil operni in koncertni pevec Anton Dermota, ki je bil rojen
4. junija pred 110 leti. Več kot štirideset
let je bil solist Dunajske opere, skupaj z

ženo Hildo pa je predaval na dunajski
akademiji za glasbo. Nastopal je do leta
1981. Umrl je 22. junija leta 1989 na
Dunaju, kjer je tudi pokopan.
Na Vivodovi hiši v Kamniku so odkrili
spominsko ploščo pesniku Otonu Župančiču, ki je po prvi svetovni vojni redno
počitnikoval v Kamniku. Tu naj bi napisal Veroniko Deseniško, tragedijo v petih dejanjih. V cerkvi v Crngrobu so blagoslovili obnovljene 277 let stare Janečkove orgle. Leta 1743 jih je izdelal Janez
Frančišek Janeček.

Obnovljen Hotel Park
Med junijskimi dogodki na Gorenjskem
omenjamo začetek gradnje krožišča v
Poljanah, obnovo ambulante v Žireh,
začetek gradnje River Campinga Bled, ki

• Umrl je mednarodno priznani
športni delavec in politik dr.
Janez Kocjančič, ki je med drugim vodil jugoslovansko in kasneje slovensko smučarsko organizacijo ter 23 let Olimpijski komite
Slovenije. Bil je član vlade Staneta Kavčiča in deset let direktor
Adrie Airways.
• Eno od sedmih Michelinovih zvezdic za dosežke v gostinstvu, ki so
bile podeljene v Sloveniji, je prejel
tudi Uroš Štefelin iz restavracije
Podvin.
• Eden najboljših slovenskih športnikov invalidov plavalec Darko
Đurić iz Podbrezij je sklenil aktivno športno pot. Dobitnik osmih
kolajn z velikih tekmovanj bo še
naprej dejaven v športu.
• V Ambrožu pod Krvavcem se je
končal vrhunski kolesarski spektakel, v katerem so se v vzponu udarili Matej Mohorič, Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki je tudi
zmagal.
• Na Jesenicah je v eni od sob samskega doma izbruhnil požar. V
Škocjanu pri Domžalah pa je
24-letnik z nožem ubil dedka,
babico in strica in se nato sam predal policiji.
• Na Jesenicah so v treh dneh zbrali
73 ton papirja in s tem omogočili
letovanje 28 otrokom iz socialno
šibkih družin.
• V Bistrici pri Tržiču so pod pokroviteljstvom družbe SIJ skupaj z
Olimpijskim komitejem in občino
uredili jekleni poligon za vadbo na
prostem.

Prejemniki priznanj ob žirovskem prazniku s častno občanko Marico Albreht
23
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Avstrijci so kupili Iskratel
Kleni stoletniki

Iskratel – fotografija je iz proizvodnje – bo odslej del avstrijskega koncerna S&T AG.

Novica meseca na Gorenjskem je gotovo
prodaja kranjske družbe Iskratel avstrijski tehnološki družbi S&T AG iz Linza.
Avstrijci, ki delujejo v 32 državah, so za
družbo plačali 37,5 milijona evrov in so
se obvezali, da bodo ohranili Iskratelovo
blagovno znamko, ki že doslej veliko
velja na trgu sodobnih komunikacij. V
Kranju so obnovili Podružnično šolo
Center (OŠ Simona Jenka). Po obnovi je
v njej osem šolskih in štirje vrtčevski

oddelki za 526 učencev in 96 otrok v
vrtcu. Na Hrušici je avstrijsko gradbeno
podjetje začelo obnavljati leta 1906
zgrajeni osem kilometrov dolg železniški predor, ki bo odslej enotiren. Do leta
2040 naj bi zgradili še drugo cev. Obnova bo stala 68,4 milijona evrov. Investitor novega doma starejših v Železnikih
bo moral iskati novo lokacijo, saj doslej
predvideni Na Kresu stanovalci nasprotujejo.

Živeti sto let in še več je še vedno nekaj
izjemnega. Julija smo na Gorenjskem
izvedeli za pet takih jubilantov. Najdlje
med vsemi, do 104. leta, je prišel častni
občan Domžal Jože Pogačnik, rojen v
Srednji Dobravi nad Kropo. Njegova soproga Ivica pa je iz Škofje Loke. Tri stoletnice so iz jeseniške občine. Marija
Tomaževič s Plavža, po rodu Kranjčanka,
in Marija Smolej sta bili stari sto let, Ivanka Gašperlin s Plavža pa je bila kot najstarejša Jeseničanka stara 102 leti! V Kamniku pa je sto let dočakala Valerija Klemenc - Valči, ki je bila rojena na Raki pri
Krškem. Praznovali so tudi v občini Medvode. Metod Ferbar je postal častni občan,
krajevni park pa so poimenovali po dr.
Branislavi Sušnik, svetovno znani antropologinji in jezikoslovki, ki se je rodila
pred sto leti in je več kot štirideset let
delovala v Paragvaju, kjer je prejela visoko paragvajsko priznanje. V Mengšu je
na občinski praznik, ki ga slavijo v čast
rojstva pisatelja Janeza Trdine, prejel najvišje priznanje Stanislav Šimenc, ki že
več kot šestdeset let deluje v gasilstvu.

Rešitev za južno obvoznico
Po štiridesetih letih prerekanj in usklajevanj so svetniki blejskega občinskega
sveta potrdili traso južne obvoznice oziroma ceste proti Bohinju. Morebitne pripombe bodo v dobro občanov reševali
sproti. Občina Cerklje se lahko pohvali,
da nima več makadamskih občinskih
cest. Kot zadnjo so, tudi na račun dobrega sodelovanja z Občino Kamnik, asfaltirali cesto Cerkljanska Dobrava–Vrhovje. V počastitev 115-letnice delovanja je
Čebelarsko društvo Kamnik v Kamniški
Bistrici odkrilo spomenik Antonu Janši.

Znova smrt zaradi covida-19

Dejan s svojo ekipo
24

Julija se je število okužb s koronavirusom
znova povečalo. V začetku meseca jih je
bilo dvesto. Na Gorenjskem so o novih
okužbah poročali iz Kranja, Žirov in drugih krajev. Največja žarišča so bila še naprej v domovih za starejše. Vedno več okužb
je bilo tudi med osebjem. Nevarnost drugega vala epidemije je bila grozeča. Sredi
meseca je po zatišju s konca maja virus
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Marjan Zupančič je Slovensko planinsko pot pretekel v 6 dneh, 12 urah in 58 minutah.

Pogorišče na Potarjih nad Lomom v tržiški občini

terjal novo žrtev. Skupno število umrlih se
je povečalo na 112. Vlada je sprejela nov
državni načrt zaščite in reševanja ob epidemiji oziroma nalezljivih boleznih. Zbiranje
je bilo omejeno, ljudem pa je bila priporočena mobilna aplikacija za zaznavanje
okuženih. Ker se je število okužb v sosednjih državah povečevalo, sta politika in
zdravstvena stroka odsvetovali potovanja
in tudi letovanja na tem območju in opozarjali, da moramo državljani epidemijo
jemati resno.

Gorniški rekorder
So primeri, ki spodbudijo razmišljanje o
mejah človeških zmogljivosti. Marjan
Zupančič, 49-letnik iz Bohinjske Bistrice,

je izboljšal svoj pet let star rekord hoje
oziroma teka po Slovenski planinski poti
od Maribora do Debelega rtiča ob Jadranskem morju. Doslej jo je prehodilo okrog
deset tisoč ljudi in le redki so jo premagali prej kot v 14 dneh. Marjan pa jo je pretekel v šestih dneh, 12 urah in 58 minutah. Bil je kar pet ur hitrejši kot pred petimi leti. Pretekel je šeststo kilometrov in
premagal 49 tisoč višinskih metrov! Skupaj je spal manj kot 15 ur, njegova največja težava pa so bili žulji.
Po svoje je gorniški rekorder tudi citrar,
jamar in ljubitelj gora Dejan Praprotnik s
Posavca. Na vrhu Triglava je 26. julija
zaigral na svoj najljubši inštrument – citre, na katere igra že več kot trideset let.

Na odprtju parka z imenom dr. Branislave Sušnik
sta bila tudi akademik dr. Boštjan Žekš in
paragvajski veleposlanik v Sloveniji Francisco
Facetti.

• Umrla je akademska slikarka, ilustratorka, karikaturistka in častna
občanka Bleda Melita Vovk. Junija
je bila stara 92 let. Veliko se je
posvečala tudi scenografiji in kostumografiji. Poročena je bila s književnikom Bojanom Štihom. Slikarka je tudi njuna hčerka Ejti Štih.
• V Trstu so sto let po požigu Narodni dom znova vrnili Slovencem.
Svečanosti sta se udeležila tudi
predsednika Italije in Slovenije
Sergio Mattarella in Borut
Pahor.
• Vodenje Zavoda za šport Planica je
prevzel nekdanji smučarski skakalec in direktor Smučarske zveze
Slovenije Franci Petek. Nasledil
je Jelka Grosa, ki je zavod vodil
11 let.
• Eva Štravs Podlogar je odšla z
ministrstva za gospodarstvo, kjer
je bila sodelavka ministra Počivalška, in prevzela vodenje Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske RA
GOR.
• V stranki DeSUS so postajale razprave o usodi predsednice Aleksandre Pivec vedno ostrejše.
• V naselju Potarje nad Lomom je
izbruhnil velik požar, ki je uničil
tudi gospodarsko poslopje z žago.
Gasilcem je uspelo pred ognjem
obvarovati sosednjo hišo.
25
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Virus udarjal po turizmu
Avgust je bil mirnejši mesec, čeprav smo
živeli pod težo strahu pred virusom.
Obolevnost se ni zmanjšala, vedno več
bolnikov pa je moralo počakati, saj so
imeli okuženi s covidom-19 prednost. V
težavah so bili ljudje, ki so prihajali k
nam na delo, slovenski državljani pa smo
še lahko šli v sosednje države, tudi na
Hrvaško, kjer letuje veliko Slovencev.
Vendar ne za dolgo, saj je bila sosednja
država uvrščena na rdeči seznam, dopustovanje tam pa je bilo zaradi nevarnosti
okužbe odsvetovano. Med najbolj prizadetimi gospodarskimi panogami je bil
turizem. Boni so sicer pomagali in polnili nekatera turistična središča, na
Gorenjskem na primer Bohinj, Kranjsko
Goro in deloma tudi Bled, veliko škodo
pa so utrpeli kampi. Zaradi škode zaradi
prepovedi veselic so tarnali gasilci, prav
tako športniki, saj so bile mnoge športne
prireditve odpovedane ali so potekale
brez občinstva.
Neurje konec julija je na Gorenjskem
povzročilo veliko škodo. Največje težave
in najhujše posledice so imeli v Domžalah, Bohinju, Gorjah in na Bledu, v
Zgornjesavski dolini, na Jezerskem, v
Tržiču, Radovljici in Železnikih.

V kampu Šobec je bilo avgusta manj gostov kot v preteklih letih.

Delavski most odprt
V Kranju so po skoraj poldrugem letu
delnega zaprtja končali obnovo Delavskega mostu čez Savo. Obnova je stala

Alpinisti in sodelavci Planinskega muzeja v Mojstrani ob njegovi desetletnici delovanja

Luka Kovačič je sanjal, kako bi v enem dnevu
povezal pet najvišjih slovenskih vrhov. Avgusta mu
je to uspelo.
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3,5 milijona evrov. V Majdičevem logu v
Kranju so iz struge Save odstranjevali
naplavine. Po končani obnovi so v Kranju tudi uradno odprli obnovljeno Osnovno šolo Center z vrtcem, ki je podružnica Osnovne šole Simona Jenka. Stavba
je bila zgrajena leta 1938. V njej je bila
dolgo tudi ekonomska srednja šola. Na
Jesenicah so začeli graditi komunalno
infrastrukturo v poslovni coni na območju nekdanjih železarskih obratov. V

Šenčurju bodo v bližini osnovne šole,
vrtca in športnega parka gradili dom starejših, v katerega bodo lahko sprejeli 160
oskrbovancev. V občinah Bled in Bohinj
so pridobivali zemljišče za gradnjo prepotrebne in varne kolesarske steze med
Bledom in Bohinjem. Vožnja po cesti je
za kolesarje in za voznike zelo nevarna.
Turško podjetje Cengiz je na Hrušici
začelo vrtati drugo cev karavanškega
predora. Delo mora biti končano v 62

mesecih! Naš del predora je dolg 3546
metrov, avstrijski pa 4402 metra.

Jubilej Planinskega muzeja
V Mojstrani so proslavili desetletnico
delovanja Planinskega muzeja, ki je del
Gornjesavskega muzeja Jesenice. Odprli
so ga 7. avgusta leta 2010, na obletnico
dneva, ko je dovški župnik Jakob Aljaž
leta 1895 na vrhu Triglava postavil kovinski stolp. Planinski muzej je nekaj posebnega ne le med slovenskimi, ampak tudi
svetovnimi muzeji. Občina Kranjska
Gora, ki ima ta dan za svoj praznik, je za
zaslužna občana izbrala Blaža Lavtižarja,
poveljnika Civilne zaščite, in Rolanda
Brajiča, namestnika komandirja Policij-

Dr. Miran Hladnik (tretji z leve), Pretnarjev nagrajenec in ambasador slovenske književnosti in jezika

ske postaje. V Kamni Gorici so počastili
150. obletnico smrti Lovra Tomana, ustanovitelja Slovenske matice, ki je leta 1848
v Ljubljani kot prvi izobesil slovensko
tribarvno zastavo. Za bohinjski občinski
praznik so dolgoletnega predsednika krajevne skupnosti Pavla Zalokarja posmrtno imenovali za častnega občana. Priznanje so podelili tudi odhajajočemu župniku v Srednji vasi Martinu Golobu.

Tekaški podvigi

V Poslovni coni na Jesenicah so začeli graditi
infrastrukturo.

Kranjčan Luka Kovačič je v manj kot 14
urah opravilo pot iz doline Vrata (startal
je ob 3.20) preko petih najvišjih slovenskih vrhov (vključno s Triglavom) do
Mangartskega sedla. Za pot naj bi glede
na markirane čase potreboval okrog 43 ur.
Jeseničanki Tjaša Žnidar in Draga Žbontar pa sta v petih dneh prehodili 275 kilometrov dolgo razgledno pot Juliana trail,

Tudi na slovenski strani so začeli vrtati drugo cen predora Karavanke.

s katere je čudovit pogled na najvišje
vrhove Julijskih Alp. Premagali sta 8200
višinskih metrov. Vsak dan sta prehodili
povprečno po tri etape od skupno šestnajstih. Matjaž Šerkezi - Šerki, Boštjan
Erjavšek, Žiga X Gombač in Tadej Trobevšek iz Kamnika so v 17 urah pritekli
na vrhove koroških gora Peca, Olševa,
Raduha, Smrekovec in Uršlja Gora. Na
devetdeset kilometrov dolgi poti s 5300
metri višinske razlike so si privoščili le tri
ure počitka.
Drago Mesič z Vira pri Domžalah pa ni
tekel po slovenskih gorah, ampak je s
svojim starodobnim vojaškim vozilom
dodge WC 52 prevozil 1350 kilometrov
po Sloveniji. Skupaj z ekipo je potoval
sedem dni.
• Literarni zgodovinar in na številnih področjih dejaven človek dr.
Miran Hladnik je prejel 17. mednarodno nagrado Toneta Pretnarja
in naziv ambasadorja slovenske
književnosti in jezika. Dr. Hladnik in Tone Pretnar (1945–1992)
sta bila študijska prijatelja.
• Vatikanski diplomat in univerzitetni profesor dr. Mitja Leskovar,
doma s Kokrice pri Kranju, je bil
imenovan za papeškega nuncija v
Iraku in posvečen v nadškofa.
• Tržaški pisatelj Boris Pahor je bil
star 107 let. Ljubezen do domovine
ni nacionalizem, je povedal ob
jubileju.
• V Nici se je začela 107. kolesarska
dirka po Franciji, tradicionalni
Tour, dirka vseh dirk. Na startu
nismo slutili, kakšen uspeh bodo
dosegli Slovenci.
27

GORENJSKA 2020 / LJUDJE IN DOGODKI

SEPTEMBER 2020

Slovenca »osvojila« Francijo
junaka v nedeljo na sklepnem dejanju na
Elizejskih poljanah sredi Pariza pred številnimi navijači iz Slovenije skupaj stopila na zmagovalni oder. Na Touru so
odlično tekmovali tudi Luka Mezgec,
Jan Polanc, moštveni kolega Tadeja
Pogačarja, in Matej Mohorič. Na Dirki
po Franciji so slovenski kolesarji zmagali v štirih etapah (Pogačar v treh, Roglič
pa v eni), šestkrat pa so bili drugi (trikrat
Roglič, dvakrat Mezgec in enkrat Pogačar). Dan po tem dogodku je bil Pogačar
star 22 let. Sledilo je svetovno prvenstvo
v Imoli v Italiji, kjer je bilo na vidiku
ponovno slovensko zmagoslavje, vendar
ponovitve Toura ni bilo. Pogačar se je
očitno prezgodaj odločil za pobeg, ki ga

Gorenjec Tadej Pogačar, veliki zmagovalec legendarnega francoskega Toura

Česa takega, kar se je zgodilo v predzadnji etapi najslavnejše kolesarske dirke na
svetu Tour de France v 117. izvedbi, po
začetku leta 1903 kolesarski svet ne
pomni. Že sredi dirke sta prvič v njenem
obstoju v eni etapi osvojila prvo in drugo
mesto tekmovalca iz iste države in prvič
se je dogajalo, da sta bila v skupni razvrstitvi do konca tekmeca iz iste države. To
sta bila šampionski Primož Roglič in

skoraj deset let mlajši Tadej Pogačar s
Klanca pri Komendi, najobetavnejši
mladi kolesar na svetu. V predzadnji
gorski etapi, v višinskem kronometru, je
do takrat drugouvrščeni Tadej zlomil
Primoža in zmagal – ter osvojil tudi Dirko po Franciji. To je bil eden od najbolj
dramatičnih zaključkov te dirke, ki bo
šel v zgodovino. Dvoboj Slovencev je
bila tudi manifestacija fair playa, saj sta

Veslača Luka Špik in Iztok Čop dvajset let po
osvojitvi zlate kolajne, prve za Slovenijo

ni vzdržal do cilja, Roglič pa je osvojil še
vedno izvrstno šesto mesto. Zmagal je
francoski šampion Jean Alaphilippe, ki
je s tem zacelil rano z ne preveč uspešnega Toura.

Začetek šolskega leta

Janez Janša in Sebastian Kurz po preplezani Slovenski smeri v severni steni Triglava
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Kljub naraščajočemu številu dnevnih
okužb, 10. septembra jih je bilo prvič
več kot sto, se je običajno in ob poostrenih varnostnih ukrepih v šolskih učilnicah začelo šolsko leto. Primeri okužb so
bili redki. Tudi gospodarstvo je začelo
delovati v normalnejših razmerah. Te so
se proti koncu meseca začele zaostrovati, vendar je življenje teklo naprej. Vendar so se že oktobra razmere skrajno,
celo dramatično zaostrile …
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Ponavljajoče se neurje je še zlasti v gozdovih povzročalo veliko škodo in s tem
povečevalo možnost napada lubadarja.
Na Jesenicah so bili odločni, da selitev
bolnišnice, ki deluje v mestu že 125 let,
na tej lokaciji pa od leta 1948 dalje, ne
pride v poštev. Na Jezerskem so v prostorih nekdanje pošte uredili medgeneracijski center, v Gorniškem centru Davo
Karničar pa so njemu v spomin postavili
kapelico. Direktor podjetja M Sora iz
Žirov je bil med osmimi prejemniki slovenskega gospodarskega oskarja. Kranjska tovarna Iskraemeco in begunjski
Elan sta praznovala 75 let delovanja. Na
Ovsišah so obnovili vodovod in cesto, v
Poljanah pa so nadaljevali projekt zagotovitve večje protipoplavne varnosti.
Gasilci v Železnikih so dobili novo avtocisterno, vredno 230 tisoč evrov.

Novi dvorani v Žireh in Mengšu
V Žireh so zgradili novo športno dvorano, ki je bila največja naložba v zgodovini občine, vredna dobrih osem milijonov evrov. Po 25 letih pričakovanj in
načrtovanj so zgradili novo športno dvorano tudi v Mengšu. V občini Šenčur so
odprli popravljeno Kranjsko cesto s krožiščem. Poskrbeli so za varnost kolesarjev in za lažjo dostopnost do njiv. V
Lipnici so za dva milijona evrov obnovili osnovno šolo, v Kropi pa rake. V
kranjski občini so kot prvo ozelenili del
360 kvadratnih metrov velike strehe
Osnove šole Staneta Žagarja. Del strehe
pa so namenili za pouk na prostem. V
občini je še 12 ravnih streh, primernih za
ozelenitev. V Kamniku so podpisali sporazum o gradnji zbirnega centra za občini Kamnik in Komenda.

Jezerski medgeneracijski center so odprle Eveline Smrtnik, Anica Jakopič in Loti Babič, predstavnice treh
generacij.

Jubileji in priznanja
Vera Vojska je bila imenovana za častno
občanko Domžal, Vincencij Demšar pa je
prejel priznanje Občine Železniki. Planinski dom na Kriški Gori je bil izbran za
najbolj priljubljeno visokogorsko kočo.
Zanj skrbi ekipa pod vodstvom Denisa
Berre. Mihov dom pod Vršičem pa je prejel priznanje za naj planinsko kočo leta
2020. Njegova oskrbnika sta Aleš Štefe in
Petra Bratuša, ki sta doslej pobrala že
nekaj takšnih priznanj. V Domu svetega
Martina v Srednji vasi v Bohinju je Justina Ceklin praznovala stoletnico. Sto let je
dočakala tudi Marija Kristan s Koroške
Bele, rojena v znamenitem jeseniškem
delavskem naselju Kurja vas.

Na novo športno dvorano je ponosen tudi žirovski župan Janez Žakelj.

• Slovenija je 23. septembra prvič praznovala dan športa. Svečanosti, ki je zaradi nošenja oziroma nenošenja mask dvignila veliko prahu, se je udeležil tudi
predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Praznik je
spomin na leto 2000, ko so veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec osvojili prve zlate kolajne za Slovenijo.
• Predsednik vlade Janez Janša in avstrijski kancler Sebastian Kurz sta med
njegovim obiskom Slovenije skupaj preplezala Slovensko smer v Severni triglavski steni.
• Nesreča ni počivala. Še posebej je prizadela družino Bodlaj iz Cegelnice pri
Naklem. Požar je uničil njen dom. Solidarnost ni odpovedala in družina bo
lahko v zasilnem domu preživela zimo.
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Epidemija in omejitev gibanja
Epidemija covida-19 se je tako kot v
večini evropskih držav silovito širila tudi
po Sloveniji. Razmere so se tako zaostrile, da je vlada v začetku meseca uvedla
šolanje na daljavo za učence od petega
razreda dalje, 16. oktobra prepovedala
gibanje zunaj meja občine in uvedla prepoved gibanja med 21. in 6. uro. Javno
življenje se je upočasnilo. Zaprti so bili
hoteli, gostilne so smele izdajati le pripravljeno hrano zunaj objekta, vrtci so
bili odprti le za tiste, ki niso imeli varstva. Podatki o okužbah in o umrlih so
bili skrb vzbujajoči. Število okužb je
sredi meseca naraslo na skoraj deset
tisoč, do konca meseca pa na dvajset
tisoč, umrlo je že več kot 180 ljudi, v
bolnišnicah pa se jih je zdravilo več kot
petsto. Razmere so se poslabšale do take
mere, da je bila okuženost v nekaterih
primerih in področjih ugotovljena že pri
35 odstotkih testiranih. Še posebej sta
postajala skrb vzbujajoča vedno višji
odstotek okuženih pri medicinskem osebju (teh je bilo proti koncu meseca že
tisoč) in pomanjkanje bolniških postelj
za najbolj bolne. V bolnišnicah so v
oddelke za bolnike s covidom-19 preure-

Okužene stanovalce Doma slepih in starejših v Škofji Loki selijo v posebej preurejeno telovadnico Osnovne
šole Jela Janežiča.

Policisti so preverjali spoštovanje odlokov o prepovedi združevanja in gibanja.

jali druge oddelke, kar je šlo na škodo
splošne zdravstvene varnosti. Utrujenemu in preobremenjenemu zdravstvenemu osebju so začeli pomagati prostovoljci, študentje in upokojeni zdravstveni
delavci. Število dnevno umrlih se je približalo trideset!

Največ okuženih na Gorenjskem
Na Jesenicah so odprli regijski gasilski vadbeni
poligon.
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Gorenjska regija, ki se je dolgo gibala v
območju povprečja okuženosti, se je v
nekaj dneh obarvala rdeče in povzpela

na prvo mesto po okužbah. Zdravstvena
stroka je navajala najrazličnejše vzroke,
ki jih lahko preprosto strnemo v ugotovitev, da smo se ljudje neprevidno in nedovoljeno družili, čeprav je morda kdo slutil, da je okužen! Najvišja stopnja okuženosti, tudi do 1,4 odstotka prebivalcev, je
bila v občinah Železniki, Škofja Loka,
Gorenja vas - Poljane, Jesenice, Bohinj,
Radovljica in Žirovnica. V Kranju se
koronavirus širil tudi med brezdomci. V
Škofji Loki so se odločili za izvirno in
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učinkovito rešitev: okužene stanovalce
Centra slepih, slabovidnih in starejših so
preselili v zato posebej preurejeno telovadnico Osnovne šole Jela Janežiča. V
covidoddelkih jeseniške in golniške bolnice so morali zagotavljati dodatne postelje za najhuje bolne.

Zavrnjen zahtevek nadškofije
Bohinjska občina je zagotovila pogoje
za gradnjo žičničarskih naprav na Kozjem vrhu na Kobli. Upajo, da bodo na
njem smučali že to zimo. Upravna enota
Radovljica je zavrnila denacionalizacijski zahtevek Nadškofije Ljubljana za
vrnitev nepremičnin v dolini Triglavskih

Dolina Triglavskih jezer je javno dobro, zato je tudi po mnenju Upravnega sodišča ni mogoče vrniti v naravi.

Občina Medvode je v Evropskem tednu mobilnosti
središče kraja zaprla za promet in pokazala, kako
so v starih časih uporabljali »sniške gare«.

jezer, pri slapu Savica in v priobalnem
pasu Bohinjskega jezera. Cerkev v času
nacionalizacije ni bila njihova lastnica.
Radovljiški gasilci so dobili novo vozilo,
ki je moralo takoj na intervencijo. Planinski dom Valentina Staniča pod Triglavom, ki ga upravlja Planinsko društvo
Javornik - Koroška Bela, je s fotovoltaičnim sistemom in vetrno turbino dobil
obnovljiv vir energije. Na radovljiški
knjižnici so obnovili streho. Stara je
začela puščati že ob prvem deževju. Na
Jesenicah so odprli prvi regijski gasilski
poligon za usposabljanje skoraj štiri
tisoč poklicnih in prostovoljnih gasilcev
iz Gorenjske. Lastniki bajerjev na Bobo-

Žičnico Kozji vrh, ki že desetletja ne obratuje več, nameravajo to zimo znova pognati.

vku, ki so nastali v opuščenih glinokopih ob nekdanji opekarni, želijo, da bi
bili za ribiče dostopni vse leto. Letos so
organizirali dobro obiskane ribolovne
dneve. Občina Medvode je med nemestnimi občinami zmagala kot najbolj aktivna v Evropskem tednu mobilnosti.
Občinski svet v Komendi je kolesarja in
zmagovalca Toura imenoval za častnega
občana.
• Čebelarsko društvo Cerklje je
praznovalo stoletnico delovanja.
• Gorenjska banka je Zavodu za
gozdove Slovenije namenila deset
tisoč evrov za obnovo gozdne učne
poti na Visokem v Poljanski dolini
in za vzpostavitev spletne aplikacije
za vse gozdne učne poti v Sloveniji.
• Iz zavetišča postaje Gorske reševalne službe na Krvavcu so
neznanci ukradli dva kompleta
reševalne opreme.
• Inovatorji SIJ Acroni Jesenice in
Razvojnega centra Jesenice so prejeli zlato regijsko priznanje za inovacije.
• V Preddvoru je z mesta direktorja
Doma starejših odstopil Matej
Križanič s svojo ekipo.
• Gorenjski policisti so opravili več
tisoč kontrol. Prejeli so okoli trideset prijav in sami zaznali 35 kršitev, ki so se nanašale na nedovoljeno zbiranje in na nespoštovanje
odloka o nošenju zaščitnih mask.
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Veliko okuženih in umrlih
Napovedi, da bo novembra epidemija
dosegla vrhunec, so se uresničile. V začetku meseca je bilo obolelih v bolnišnicah
821, od teh 131 v intenzivni negi, boj za
življenje pa je izgubilo 25 okuženih, 5.
novembra pa so bile številke že višje:
med 5991 testiranimi so odkrili 1685 okuženih. V bolnišnicah je bilo zaradi covida
prvič več kot tisoč ljudi, od teh 161 na
intenzivni negi. Umrlo je trideset bolnikov. Po drugem tednu šolskih počitnic je

Splošno bolnišnico Jesenice, ki je za covidne bolnike namestila dodaten zabojnik, je obiskal predsednik
vlade Janez Janša in povedal, da Gorenjska potrebuje čim prej nove zdravstvene zmogljivosti.

Jeseniški zdravnik dr. Robert Carotta, ki je bil
zadolžen za koordinacijo bolniških postelj za bolnike
s covidom, je tudi sam prebolel okužbo.

Prof. dr. Jože Žontar, rojen leta 1932 v Kranju,
zgodovinar, arhivist in raziskovalec kranjske
zgodovine
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bilo 9. novembra uvedeno šolanje na daljavo. Primež epidemije ni popustil, saj je
bilo 10. novembra že štirideset mrtvih,
skupno pa že blizu sedemsto, odstotek
okuženih med testiranimi pa je dosegel
rekordnih trideset odstotkov in več. Vlada
je 13. novembra sprejela dodatne ukrepe
in med drugim omejila tudi javni promet,
tri dni kasneje pa jih je zaostrila in za trideset dni podaljšala epidemijo. Do 20.
novembra je umrlo že več kot tisoč obolelih. Med glavne razloge za tolikšno število umrlih uvrščajo hitro širjenje okužb v
bolnišnice in domove za ostarele. Na
Gorenjskem je bilo najbolj kritično v
Domu starejših v Preddvoru. Statistični
podatki so 18. novembra povedali, da je
bilo do tega dne v Sloveniji v bolnišnicah
več kot 1200 ljudi, na intenzivnih oddelkih pa več kot dvesto. Bolniške zmogljivosti so bile do konca izkoriščene, osebje
pa kljub pomoči prostovoljcev na koncu z
močmi. Zaradi velikega števila smrti v
kratkem času nekatere pogrebne službe
niso zmogle take količine dela. Dne 20.
novembra so se pokazali manjši znaki
umirjanja. Vendar boj z epidemijo ni bil
dobljen, saj se je število umrlih znova
povečalo – 24. novembra je umrlo 59 lju-

di, kar je bilo desetkrat več kot spomladi!
V Sloveniji je bilo več kot dvajset tisoč
okuženih, zato je vlada ukrepe podaljšala.

Izkušnje jeseniškega zdravnika
Kako trdovratna in nevarna je okužba, so
spoznali tudi zdravniki, med njimi dr.
Robert Carotta iz Splošne bolnišnice
Jesenice. Spoznal je, da ta bolezen ni
šala in da lahko pusti na človeku nevarne
posledice. Dr. Robert Carotta opravlja v
boju proti okužbam v Sloveniji pomembno nalogo. Pri ministrstvu za zdravje je
zadolžen za zagotavljanje postelj za bolnike s covidom-19. Čeprav je bil novembra pritisk okuženih na bolniške postelje
velik, je ostal dr. Carotta optimist in prepričan, da se mora za vsakega bolnega
najti prostor v bolnišnici.

Začetek obnove gorenjske
železnice
Novembra so bile tudi vedrejše novice.
Začela se je obnova gorenjske železnice
na odsekih Kranj–Podnart in Podnart–
Lesce. Zgrajeni bodo podvozi in nadvozi
ter obnovljene železniške postaje Otoče,
Globoko in Radovljica. Obnova je vredna 96 milijonov evrov. Žirovniški občin-
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ski svet je sprejel prostorski načrt, ki bo
omogočil gradnjo obvozne ceste mimo
Vrbe. Gradnja bo stala 1,8 milijona evrov
in jo bo financirala Občina Žirovnica.
Upravljavci RTC Zatrnik so napovedali,
da bo letos na tem nekdaj zelo priljubljenem smučišču znova mogoča smuka. V
Zgornji Davči so obnovili 860 metrov
dolgo cesto med Štulcem in Jurežem. V
Prašah ob Savi so zaradi širitve ceste na
varnejši kraj med polja in travnike Jurjeve domačije prestavili šestdeset ton težko kapelo Svete družine z dragocenimi
freskami Matije Bradaške. Splošno bolnišnico na Jesenicah je obiskal predsednik vlade Janez Janša in napovedal gradnjo novih zdravstvenih zmogljivosti na
Gorenjskem. Jeseničani vztrajajo, da
mora bolnišnica ostati na Jesenicah.

Umrli so znani Gorenjci

Na železniški postaji Otoče so simbolično začeli obnovo gorenjske železnice in objektov ob njej.

Novembra so umrli mnogi znani Gorenjci. V Komendi so se poslovili od dolgoletnega predsednika Konjeniškega kluba
Komenda in pobudnika za organizacijo
kmetijskih in gozdarskih sejmov v
Komendi Alojza Laha. Na kranjskem
pokopališču so pokopali novinarja in
urednika Gorenjskega glasa Andreja
Žalarja. Pri Gorenjskem glasu je bil
zaposlen 38 let! V Škofji Loki je umrl
arhitekt, fotograf in filmski scenarist
Tone Mlakar. Rojen je bil leta 1921 v
Žireh in je sodeloval pri prvih slovenskih
filmih. V domu starejših v Radovljici je
v 101. letu umrl športnik, glasbenik,
igralec, avanturist in izumitelj svetovnega formata Peter Florjančič. Od štiristo
izumov jih je 43 prišlo do faze izdelave.

Med drugim je izumil pršilec parfuma,
plastični okvirček za diapozitive in stroj
za brizganje plastike. Bil je edini Slovenec, ki mu je bilo izumljanje poklic.
Novembra je umrl tudi Kranjčan prof. dr.
Jože Žontar, zgodovinar in organizator
arhivske dejavnosti v Sloveniji. Bil je
dolgoletni ravnatelj Mestnega arhiva
Ljubljana in pobudnik za vključitev arhivistike v program Filozofske fakultete v
Ljubljani. Napisal je tudi knjigi o kranjskih podjetnikih Josipu Slavcu in Franju
Sircu. Na Jesenicah je v 91. letu umrl
inž. Janez Pšenica, častni občan Jesenic,
dolgoletni predsednik Hortikulturnega
društva in pobudnik za ohranitev zelenja
v mestu in ureditev parka na Plavžu. V

Alojz Lah, dolgoletni predsednik Konjeniškega kluba
Komenda in organizator kmetijskih sejmov v
Komendi

Športnik, igralec, svetovljan in izumitelj Peter
Florjančič, rojen 5. marca leta 1919 na Bledu, je
živel 101 leto.

Domu starejših v Šmartnem pri Cerkljah
pa je v 103. letu umrla Marjana Lavrič,
rojena leta 1918 v Trbojah.
• Demonstracije v četrtek, 5. novembra, v Ljubljani so se spremenile v
nasilje, tako da je morala policija
posredovati z vodnim topom, konjenico in specialno enoto.
• Dr. Marija Klobčar iz Kamnika,
raziskovalka arheološke zapuščine
na Kamniškem, je prejela Murkovo
nagrado. Murkovo listino pa je prejel upokojeni novinar Matjaž Brojan iz Mengša.
• Martin Jagodic iz Kranja je bil
star sto let.
• Tovarna Elan iz Begunj je praznovala 75 let delovanja. Njihove izdelke poznajo v več kot šestdesetih
državah sveta. Ustanovitelj Elana je
bil znani smučarski skakalec Rudi
Finžgar.
• Na predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike je zmagal
demokratski kandidat Joe Biden,
vendar sedanji predsednik Donald
Trump ni priznal poraza, saj je bil
prepričan, da je zmagal on in da so
bili izidi ponarejeni.
• Kolesar Primož Roglič je zmagal
na Dirki po Španiji (Vuelta), motokrosist Tim Gajser pa je v elitnem
razredu že tretjič osvojil naslov svetovnega prvaka.
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Damijan Ambrožič,

Bojana Beović,

Nataša Budna Kodrič,

Športnik in podjetnik Damijan Ambrožič
že četrt stoletja skrbi za Homanovo hišo,
ki jo je od nekdanjih lastnikov, ko so jim
jo po denacionalizaciji vrnili, prevzel v
zelo slabem stanju. V notranjosti se je na
enem delu podirala, kavarna pa je bila že
dve leti zaprta, je pojasnil Ambrožič, ki
je imel že prej v hiši v najemu poslovne
prostore v pritličju. Že takoj po nakupu
stavbe se je zato odločil za njeno temeljito prenovo, znova je odprl tudi kavarno.
Po 25 letih od nakupa Homanove hiše pa
se je odločil, da je znova čas za prenovo
in nove vsebine. V zgornjih nadstropjih
bo po novem uredil pet stanovanjskih
enot, saj kot pojasnjuje, je bil že v preteklosti v Homanovi hiši v spodnjih prostorih poslovni del, zgoraj pa stanovanjski. Homanova hiša je sedanjo podobo
začela dobivati pred 510 leti in je še
danes ena najbolj prepoznavnih stavb na
Mestnem trgu v Škofji Loki. Na njeno
zgodovino je sedanji lastnik izjemno
ponosen. Hiša je bila najprej v lasti freisinškega škofa – v njej je bil nastanjen
grajski oskrbnik, zadnji lastniki pa so bili
iz družine Homan, pa kateri ima hiša
tudi ime. Ne glede na to, da je bila skozi
stoletja deležna različnih predelav, v sebi
še vedno ohranja elemente posameznih
obdobij, ki predstavljajo izpovedne plasti
zgodovine – najstarejše gotske, tudi
renesančne, baročne in mlajše elemente,
s ponosom razloži Ambrožič.

Prof. dr. Bojana Beović, dr. med., je specialistka infektologinja, zaposlena na
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Je profesorica
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Spomladi je postala vodja strokovne svetovalne skupine, ki v sklopu ministrstva za zdravje snuje, usmerja in narekuje zaščitne ukrepe za obvladovanje
epidemije covida-19. Diplomirala je leta
1982 na Medicinski fakulteti Univerze v
Ljubljani, kjer je kasneje magistrirala in
leta 1997 doktorirala. Njeno osrednje
področje dela na raziskovalnem, strokovnem in pedagoškem področju je protimikrobno zdravljenje, še posebej racionalna raba antibiotikov. Sodelovala je pri
več slovenskih in mednarodnih raziskovalnih projektih. V povezavi z medicinsko stroko je opravljala številne zadolžitve, od vodenja republiškega zdravstvenega sveta, Sekcije za protimikrobno
zdravljenje, do mednarodne Evropske
študijske skupine za smotrno rabo antibiotikov in še številne druge. Na Zdravniški zbornici Slovenije je vodila Svet za
izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, sedaj je članica Komisije za podiplomsko usposabljanje. Je tudi članica
Slovenske medicinske akademije.
Živi v Retečah pri Škofji Loki in je
mama dveh otrok. Svoje zdravje krepi
na kolesu, z izleti v hribe, telovadbo,
smučanjem.

Arhivistka Nataša Budna Kodrič iz
Škofje Loke je od leta 1992 zaposlena v
Zgodovinskem arhivu Ljubljana, med
letoma 2006 in 2011 je bila direktorica
arhiva, odtlej pa je arhivistka za področje uprave. Oktobra ji je stanovsko
Arhivsko društvo Slovenije podelilo
Aškerčevo priznanje za kritično objavo
arhivskih virov v delu Korespondenca
Jožefine in Fidelija Terpinc (1825–
1858) in s tem za pomemben prispevek
k popularizaciji arhivov in arhivskega
gradiva. V publikaciji je na 383 straneh
objavila del obsežne korespondence, ki
jo v fondu Graščina Fužine hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. Pregledala in
transkribirala je kar 215 enot osebne
korespondence zakoncev Terpinc, napisanih v nemščini. Zahtevno delo je
potekalo več let. »To je bilo delo za
dušo, ki sem ga opravila doma, ob koncih tedna, ob večerih. Šele pozneje, ko
sem bila pri koncu s transkripcijo, se mi
je zazdelo, da bi bilo škoda, če tega
zanimivega vira ne bi ponudila tudi
drugim uporabnikom,« je med drugim
povedala Nataša Budna Kodrič, v obrazložitvi k priznanju pa so med drugim
zapisali, da je vzorno pripravljena edicija pomemben prispevek k poznavanju
in razumevanju življenja v Ljubljani in
na Kranjskem v predmarčni dobi, hkrati pa odlična promocija arhivske dejavnosti in dela s primarnimi viri.

lastnik Homanove hiše v Škofji Loki specialistka infektologinja
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Vincencij Demšar,

Janka Dolinšek

Vesna Fabjan,

Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti vsako leto na
Brdu podeli nagrade in priznanja na
področju socialne dejavnosti, ob tej priložnosti nagradi tudi rejnice. Ob koncu
minulega leta so priznanja rejnicam
podelili že 17. leto zapored, tokrat so
namenili tri priznanja za dolgoletno in
uspešno izvajanje rejniške dejavnosti.
Med nagrajenimi je tudi dolgoletna rejnica Janka Dolinšek. Rejniške družine
so različne, vsem pa je cilj čim bolje
poskrbeti za otroke, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti s svojimi starši, in
jih opremiti za samostojno življenje in
delo. Rejnice svoje delo opravljajo kakovostno, predano, predvsem pa z velikim
srcem, so v utemeljitvi k nagradam zapisali na ministrstvu. To velja tudi za Janko
Dolinšek, rejnico od leta 1994, ki je doslej v svoj dom sprejela devet otrok in
mladostnikov, trenutno ima v rejništvu
dva otroka s posebnimi potrebami ter
vedenjskimi in čustvenimi težavami. Rejniško delo je zahtevno, česar se zavedajo
tudi v centrih za socialno delo, ki sodelujejo z rejnicami. Janko Dolinšek so za
laskavo priznanje predlagali centri za
socialno delo na območju Kamnika in
Škofje Loke, ki imajo s predano rejnico
dobre izkušnje in odnose.

Zadnjo soboto v juniju je tekmovalno pot
uradno zaključila smučarska tekačica,
bronasta olimpijka iz Sočija Vesna Fabjan. Slovo je 35-letna Besničanka naznanila na dogodku, ki je potekal v Nordijskem centru Planica. Ob tem je postala
tudi njegova ambasadorka. Zadnji krog
je v snežnem tunelu odtekla v številki in
na smučeh iz Sočija. Smuči je podpisala,
nato pa jih odložila v planiški muzej,
kjer so na ogled obiskovalcem. Vesna
Fabjan je športno pot začela pred nekaj
manj kot tridesetimi leti. Kot je poudarila, se bo spominjala predvsem lepih stvari, ki jih je obujala tudi ob zaključku,
začenši s prvo zmago v svetovnem pokalu leta 2010 v sprintu v prosti tehniki v
Ribinsku v Rusiji. Ponovila jo je tudi leto
kasneje, ko sta s Katjo Višnar dosegli
zgodovinsko dvojno slovensko zmago.
Na tekmah svetovnega pokala je startala
209-krat. Poleg dveh zmag je na stopničkah stala še trikrat za tretje mesto, prav
tako v sprintu v prosti tehniki, enkrat pa
je bila druga v ekipnem sprintu. Je udeleženka štirih olimpijskih iger, vrhunec
njene kariere pa je bil v Sočiju, kjer je v
sprintu v prosti tehniki osvojila bronasto
olimpijsko medaljo. Najboljši dosežki
članice TSK Triglav Kranj so iz sprintov
v prosti tehniki, tudi četrto mesto s svetovnega prvenstva v Oslu leta 2011. Po
koncu kariere ostaja v športu. Vključena
je v projekt Razvoj kadrov v športu.

prejemnik plakete Občine Železniki rejnica, nagrajenka ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in
Zgodovinar Vincencij Demšar, ki sicer enake možnosti
že 45 let živi v Škofji Loki, se zelo rad
posveča tudi raziskovanju preteklosti
svojih domačih krajev v občini Železniki, kjer so mu letos podelili občinsko
plaketo. Z zgodovinskimi članki redno
bogati zbornik Selške doline Železne
niti, poleg tega pa vodi zgodovinsko
skupino Župnije Železniki. Izdali so
knjigi o znamenjih in kapelicah v tamkajšnjih krajih, predlani pa so v sodelovanju s krajevno skupnostjo in občino na
cerkvi sv. Frančiška Ksaverija odkrili
spominsko ploščo padlim vojakom v
prvi svetovni vojni iz župnije. Zgodovinska skupina tudi pridno zbira podatke o
zgodovini župnije, ki bo leta 2022 praznovala štiristoletnico. Demšar se je sicer
rodil leta 1941 v vasici Osojnik pod Blegošem. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je doštudiral zgodovino in geografijo.
Vrsto let je delal v muzeju v Škofji Loki
in Zgodovinskem arhivu Ljubljana.
Dejaven je bil tudi v politiki. Bil je ustanovni član Slovenskih krščanskih demokratov (SKD). Prvi občinski Demos v
Sloveniji so ustanovili v njegovi domači
hiši v Škofji Loki. Po prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je postal predsednik izvršnega sveta Občine Škofja Loka.
Leta 1995 je bil imenovan za načelnika
Upravne enote Škofja Loka, leto kasneje
pa je bil na listi SKD izvoljen za državnega poslanca.

slovo bronaste olimpijke
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Aleksander Gorečan,

Irena Grmek Košnik,

Miran Hladnik,

Aleksander Gorečan je letošnji prejemnik priznanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) za obrtnika leta
2019. Izkušeni šenčurski slikopleskar od
leta 2009 vodi podjetje Penzel, v katerem opravljajo vse storitve s področja
slikopleskarstva in vgradnje štukatur,
zlasti pa se posvečajo dekorativnim tehnikam. V desetih letih so pridobili ugled
in stalne stranke, ki cenijo korekten
odnos in kakovost opravljenega dela, kot
majhno podjetje pa se lahko popolnoma
prilagajajo strankam, so podelitev naziva obrtnik leta 2019 obrazložili na OZS.
»Moja družina je podpirala vse moje
muhe in moje ideje. Moj vzornik je sin,
ki nas je spodbujal, da smo še boljši in da
izpolnjujemo želje strank, ki si jih drugi
ne upajo,« je Gorečan povedal ob prevzemu priznanja. V pogovoru za Gorenjski glas je razkril, da sicer nima dokončane srednje šole, a se v slikopleskarstvu
ves čas dodatno izobražuje. »Začel sem
v JUB-u, kjer so imeli za Slovenijo zelo
dobra brezplačna šolanja za dekorativne
tehnike, kar me je takoj potegnilo. Že od
tedaj sem torej vedel, da je to moja
strast,« je pojasnil, zakaj se je usmeril v
dekorativne tehnike. Vodenje podjetja že
predaja v sinove roke, sam pa se vse bolj
usmerja v delo v upravnem odboru sekcije slikopleskarjev Slovenije. Njegova
želja je oživitev sekcije slikopleskarjev v
kranjski obrtni zbornici.

Doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.,
je zaposlena v Nacionalnem laboratoriju
za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v
Oddelku za medicinsko mikrobiologijo
in Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v kranjski območni enoti. V razmerah epidemije covida-19 je članica strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu
za zdravje. V mikrobiološkem laboratoriju NLZOG v Kranju je pomagala pri
vzpostavitvi poti testiranja na virus
SARS-CoV-2 med odvzemnimi mesti in
laboratorijem. Je tudi članica zgornjegorenjske koordinacijske skupine za izvajanje zdravstvene dejavnosti in zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih v
času epidemije.
Diplomirala je leta 1989 na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, magistrsko delo je
zatem opravila s področja imunologije,
doktorat s področja bakteriologije. Trinajst let, vse do reorganizacije, je vodila
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. Je
članica Komisije za preprečevanje bolnišničnih okužb v treh gorenjskih bolnišnicah, članica več strokovnih kolegijev,
članica nacionalne skupine za smotrno
rabo antibiotikov, članica Evropskega
združenja za klinično mikrobiologijo in
infekcijske bolezni ...
Je mama treh otrok, z družino živi v
Kranju. Pri njih sta doma tudi glasba in
dobrodelnost.

Dr. Miran Hladnik je dobitnik mednarodne Pretnarjeve nagrade 2020, to je častnega naslova ambasadorja slovenske
književnosti in jezika, ki jo podeljuje
Velenjska knjižna fundacija. Prejel jo je
za življenjsko delo, izkazano z osnovan
jem in že dobri dve desetletji neutrudnim moderiranjem diskusijskega foruma
Slovlit – pomembnega, pluralnega, osrednjega slovenskega in v naravi svetovnega spleta mednarodnega informativnega
medija za literarnovedni in slovenistični
svet. Miran Hladnik je študiral sloven
ščino in primerjalno književnost z literarno teorijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. Za diplomo se je lotil v slo
venski literarni zgodovini neznanega,
vendar plodnega pisca viteških romanov
Miroslava Malovrha, za magisterij slovenske trivialne pripovedne proze 19.
stoletja, za doktorat pa žanra slovenske
kmečke povesti. Je avtor več knjig o slovenski književnosti in profesor slovenske
književnosti na Filozofski fakulteti.
Ukvarja se s kvantitativnimi raziskavami
slovenske pripovedne proze, od leta 1995
zlasti s slovenskim zgodovinskim romanom. Leta 1995 je v računalniški obliki
začel objavljati tedenske Novice Oddelka za slovanske jezike in književnosti, ki
jih je leta 1999 nadomestil Slovlit.
Z družino živi na Srednji Dobravi v
radovljiški občini.

obrtnik leta 2019
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klinična mikrobiologinja in
specialistka javnega zdravja

literarni zgodovinar, Pretnarjev
nagrajenec
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Prof. dr. Roman Jerala,
vodja raziskovalne skupine
za razvoj cepiva proti covidu-19

Prof. dr. Roman Jerala je vodja Odseka
za sintezno biologijo in imunologijo na
Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Kranjčan, ki sicer živi v Ljubljani, je znanstvenik svetovnega slovesa, tudi predavatelj, mentor študentom in mladim raziskovalcem. Ker se že vrsto let ukvarja z
raziskovanjem naravne imunosti, se je s
svojo ekipo raziskovalcev letos vključil
v mednarodna prizadevanja za razvoj
cepiva proti covidu-19. Kot je dejal, so
kot znanstveniki preprosto morali prispevati drobec h globalnim prizadevanjem, da bi svet čim hitreje rešili ene
izmed največjih medicinskih katastrof v
zadnjih sto letih. Njegova ekipa je ubrala drugačen pristop k iskanju cepiva,
dosedanji rezultati so obetavni, a pot do
samega cepiva je še dolga. Za zdaj se je
cepivo obneslo v laboratorijskem preizkušanju, pri testiranju na miših – ali bo
z njim pred koronavirusno boleznijo
mogoče zaščititi tudi ljudi, pa bo pokazalo šele klinično testiranje. Zagotovo
pa so na Kemijskem inštitutu ustvarili
inovativno tehnološko platformo za
cepiva, ki jo bo mogoče uporabiti tudi
pri drugih virusih, znanih in danes še
neznanih. Prof. dr. Jerala je pred leti iz
rok predsednika države Boruta Pahorja
prejel tudi medaljo za zasluge pri uveljavljanju slovenske znanosti v mednarodnem prostoru.

Jelko Kacin,

Ludvik Kavčič,

Jelko Kacin, do lani stalni predstavnik
Slovenije pri zvezi Nato, zatem pa veleposlanik na zunanjem ministrstvu, je bil
letos spomladi imenovan za uradnega
vladnega govorca o ukrepih za zajezitev
in obvladovanje epidemije covida-19.
Jelko Kacin ima dolgoletno politično
kariero: v prvi osamosvojitveni vladi je
bil namestnik takratnega obrambnega
ministra Janeza Janše, leta 1991 je postal
minister za informiranje in med slovensko osamosvojitveno vojno zaslovel z
vsakodnevnimi tiskovnimi konferencami. Med letoma 1994 in 1997 je bil minister za obrambo, zatem poslanec v državnem zboru, v naslednjem mandatu je
bil izvoljen za poslanca v Evropski parlament. Sredi prejšnjega desetletja je bil
krajši čas predsednik stranke LDS. Najprej politični sopotnik, zatem pa vrsto let
nasprotnik Janeza Janše se je letošnjo
pomlad po dogovoru s slednjim spet
vrnil k svoji nekdanji nalogi iz leta 1991
in tudi danes na vsakodnevnih novinarskih konferencah vlade seznanja javnost
z aktualnimi ukrepi, povezanimi z epidemijo. Ko razmišlja o vzporednicah med
takrat in danes, meni, da je razlika v
nevarnosti, ki je tedaj prežala od JLA,
danes pa je med nami, podobnost pa v
tem, da se moramo nevarnosti enotno
zoperstaviti.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki
praznuje petdeseto obletnico ustanovitve,
je konec lanskega leta razglasila obrtnike
leta. Med nagrajenci je bil tudi kranjski
orodjar Ludvik Kavčič, ki je prejel priznanje za najstarejšega obrtnika leta. Ludvik
Kavčič je namreč star 82 let, leta 1967 pa
je ustanovil družinsko podjetje, ki se sedaj
imenuje Precisium in ima sedež v Kranju.
Specializirano je za izdelavo visoko natančnih kovinskih izdelkov z najmanjšim razponom tolerance. Večinoma delajo za
avtomobilsko industrijo, elektro industrijo,
farmacijo in podjetja, ki potrebujejo visoko kakovostne in zahtevne izdelke. Ludvik
Kavčič je vodenje podjetja že pred leti prepustil hčerki Tanji, sem pa je še vedno
lastnik in prokurist. Prav tako pomaga pri
reševanju določenih težav pa tudi pri
nekaterih delih, kot so posebna merila,
kjer so pomembne tisočinke milimetra.
Upokojil se je sicer že leta 1995, še vedno
pa je aktiven tudi v kranjski obrtno-podjetniški zbornici, kjer je predsednik.
»Vesel sem, da so me izbrali za priznanje,
ki sem ga dobil kot najstarejši obrtnik v
Sloveniji. Vprašanje je, ali sem najstarejši
v Sloveniji, sem pa res še vedno aktiven,«
pravi Ludvik Kavčič, ki sicer ni navdušen
nad odnosom države do obrtnikov. »Obrtniki smo bili večino časa zapostavljeni,
država našega dela ni cenila. Podobno je
sedaj,« tudi pravi Ludvik Kavčič.

vladni govorec za obveščanje
javnosti o ukrepih za zajezitev in
obvladovanje epidemije covida-19

nagrajenec Obrtno-podjetniške
zbornice
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Rina Klinar,

častna občanka občine Jesenice
Najvišje priznanje, naziv častne občanke
občine Jesenice, je v letu 2020 prejela
Rina Klinar. Kot so zapisali v obrazložitvi, je v preteklih 45 letih z delom na
novinarskem in publicističnem področju, na področju družbenih dejavnosti,
sociale in gospodarske infrastrukture, s
prizadevanji za mir ter z ozaveščanjem o
raku dojk naredila veliko dobrega za ljudi v občini Jesenice in Sloveniji. K ugledu in prepoznavnosti občine Jesenice v
slovenskem prostoru pa je prispevala
tudi s prostovoljnim delom v Območnem
združenju veteranov vojne za Slovenijo
Zgornja Gorenjska, v Slovenskem združenju za boj proti raku dojk Europa Donna, več desetletij pa je bila tudi aktivna
krvodajalka, za kar je prejela priznanje
Rdečega križa Slovenije za 70-krat darovano kri. Diplomirala je iz sociologije na
Fakulteti za sociologijo, politične vede
in novinarstvo, magistrirala pa iz neprofitnega managementa. Leta 1975 se je
zaposlila na Radiu Triglav, zatem je bila
vodja Skupne strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti Občine Jesenice, od leta 1990 do leta 1994 pa predsednica Izvršnega sveta Skupščine
Občine Jesenice. Od leta 1994 do 1996
je bila ministrica za delo, zatem pa vse
do upokojitve leta 2014 direktorica Radia
Triglav. Je sodnica porotnica, članica
Sveta za radiodifuzijo in tudi članica
Nadzornega odbora Občine Jesenice.
38

Silva Košnjek

Mia Krampl,

Silva Košnjek iz Kranja, socialna delavka in profesorica socialne pedagogike, je
bila leta 2008 imenovana za direktorico
Centra slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka in je na čelu te institucije
tretji mandat. Pred tem je bila pet let
zaposlena na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, še prej je bila
direktorica centra za socialno delo v
Tržiču. Letos spomladi, ko je v domove
starostnikov vdrl koronavirus, so se v
škofjeloškem centru obvarovali okužb,
jeseni pa je z eno od stanovalk okužba
prišla iz bolnišnice in v nekaj dneh je
število okuženih preseglo trideset. Ker
se v domovih za starejše virus lahko
hitro razširi, so po navodilih države povsod uvedli tri območja: belo cono za
neokužene, sivo cono za tiste, pri katerih
še čakajo na izvide testiranj na koronavirus, in rdečo cono, kamor je treba izolirati vse pozitivne na covid-19. V škofjeloškem domu niso mogli vseh območij
zagotoviti znotraj doma, zato so po
posvetu z regijsko koordinacijo, pristojnimi ministrstvi in občino prvi v Sloveniji poiskali zunanjo rdečo cono, in sicer
v telovadnici Osnovne šole Jela Janežiča. Sivo cono so uredili v prostorih uprave in finančne službe, Silva Košnjek pa
se je s sodelavci preselila v kontejner, ki
so ga postavili ob domu.

Mia Krampl z Golnika je športno plezanje začela trenirati pri šestih letih. Sledila je svojemu bratu. V lanski sezoni je
prvič stopila na stopničke na tekmi svetovnega pokala, svoj največji uspeh pa je
dosegla na svetovnem prvenstvu. Postala
je svetovna podprvakinja v težavnosti.
Članica AO PD Kranj je s tem dosegla
največji uspeh v plezalni karieri. »Veliko
časa posvetim športu in treningom, tako
da res nimam veliko časa še za kaj drugega. Pomembno se mi zdi, da delaš
tisto, v čemer uživaš. Jaz sem to našla v
plezanju,« pravi Mia Krampl, ki se spomni, da je bilo zanjo plezanje sprva bolj
igra in hobi, šele kasneje se je usmerila
v bolj profesionalno ukvarjanje športnim
plezanjem. Svojo prvo mednarodno
medaljo je osvojila leta 2015 v Imstu v
Avstriji na mladinski tekmi. Ta bronasta
medalja je bila nekakšna prelomnica v
njeni karieri. Poleg prve medalje in naslova svetovne podprvakinje so bile zanjo
ob koncu minulega leta prelomne tudi
olimpijske kvalifikacije, ki so potekale v
Toulousu. V dramatičnem finalu je zmagala in si zagotovila olimpijsko vozovnico. Ker so letos mnoga tekmovanja
odpadla, olimpijske igre v Tokiu pa so
preložili na prihodnje leto, ni mogla nastopiti in se izkazati, zagotovo pa se bo
dobro pripravila na novo priložnost. »Ne
glede na vse moja motivacija ostaja enaka kot prej,« pravi 20-letna Mia Krampl.

direktorica Centra slepih,
slabovidnih in starejših
Škofja Loka

športna plezalka
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Žan Kranjec,

Anamarija Lampič,

Mitja Lavtar,

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v
minuli sezoni dokazal, da je eden najboljših veleslalomistov na svetu. Potem ko je
januarja zmagal na veleslalomu v Adelbodnu in prevzel vodstvo v skupnem veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, je
potrdil, da je izjemen športnik. Je tekmovalec, ki si povsem konkretnih ciljev lani
pred sezono sicer ni zadal, si je pa seveda
želel, da bi bila vrhunska, in vedel, da je
sposoben uvrstitev med najboljše. »V prvi
vrsti si želim, da sem konkurenčen, da so
moje vožnje dovolj dobre za vrh,« je povedal Žan, ko je prvič oblekel rdečo majico
vodilnega veleslalomista. V minuli sezoni
je bil sicer trikrat na zmagovalnem odru
veleslalomskih tekem svetovnega pokala.
Poleg zmage v Adelbodnu je bil tretji v
Söldnu in Alti Badii. Tako je imel pred
tekmo v Hinterstoderju rdečo majico
vodilnega in je bil še po prvem nastopu v
odličnem položaju. Toda v finalu je na
mehki progi s tretjega nazadoval na 13.
mesto. Kljub temu je bil pred tekmo v
Kranjski Gori v skupnem seštevku svetovnega pokala v veleslalomu na četrtem
mestu. Ker je ta odpadla, odpadel pa je
tudi finale svetovnega pokala, je na koncu
osvojil četrto mesto med veleslalomisti in
16. mesto v svetovnem pokalu. 28-letni
smučarski reprezentant iz Bukovice pri
Vodicah, je dobro začel tudi novo sezono
konec oktobra v Söldnu. Na uvodnem
veleslalomu se je uvrstil na sedmo mesto.

Smučarski tekači so sezono 2019/20
zaradi covida-19 končali prej, kot je bilo
načrtovano. Po odpovedi celotne kanadsko-ameriške turneje jo je v seštevku
sprintov naša najboljša Anamarija Lampič končala na tretjem mestu, potem ko
je bila nekaj časa celo v vodstvu. To je
bila njena najboljša sezona doslej, kar
potrjuje tudi točkovna statistika. Osvojila je 767 točk, več kot enkrat več v primerjavi s sezono prej (317), sedaj njeno
drugo najboljšo. Vrhunec slovenske reprezentantke, članice TSK Triglav Kranj
iz Valburge, je bil Tour de Ski v 14.
izvedbi. V svojo statistiko je dodala dve
sprinterski zmagi (Val di Fiemme, Lenzerheide) in osvojila tudi rdečo majico
za najboljšo sprinterko turneje. Na stopničke je v sezoni stopila še dvakrat:
druga je bila v sprintu v Oberstdorfu in
tudi v Dresdnu. »Sezona 2019/20 je bila
res eksplozija. Tudi zame je bila morda
celo prevelik preskok. Mislila sem, da ne
bom tako uspešna. Sem tip človeka, ki
gre rad po stopnicah, nerada preskakujem več stopnic naenkrat. V pretekli
sezoni jih je bilo kar nekaj. Če bo letošnja sezona takšna, kot je bila lanska – ali
vsaj polovico tako uspešna, bom že zelo
zadovoljna,« pravi 25-letna smučarska
tekačica. S Katjo Višnar sta letos prejeli
tudi Bloudkovo plaketo za pomemben
tekmovalni dosežek v športu, za srebrno
medaljo na svetovnem prvenstvu.

Potovanje mora biti doživetje, le tako si
lahko zapomniš in se kasneje spominjaš posameznih dogodivščin s poti.
Slovenija s svojimi 6036 naselji in
zanimivimi ljudmi, ki v njih prebivajo,
jih ponuja na pretek, je prepričan ne
prav običajen tridesetletnik Mitja Lavtar iz Spodnjih Dupelj, ki že več let živi
v Kranju. A ni prav pogosto doma. Že
od rane mladosti je popotnik, potoval
je s starši, potuje sam, v družbi in v
službi kot vodnik v Agenciji Oskar.
Njegova raziskovalna žilica ga žene v
posebne projekte. Enega izmed njih je
naslovil Projekt Slovenija, z njim pa je
postal najbrž edini človek na svetu, ki
je obiskal vse slovenske kraje. V petih
letih in pol je prepotoval vse kraje v
državi, ki imajo status naselja, in svoj
obisk obeležil s fotografijo ob krajevni
tabli ali kakšni drugi oznaki. Prehodil,
prekolesaril, prevozil je okrog 42.000
kilometrov, približno enkrat okrog
zemeljske oble. Še preden je v maju
zaključil projekt, je v času prvega vala
epidemije mimogrede opravil še Tek po
ulicah Kranja, ko je v skupaj 28 dneh
pretekel 185 cest, ulic in trgov, ki ležijo
znotraj tabel mesta Kranj, skupaj kar
245 kilometrov. V začetku poletja se je
odpravil na pot od Ankarana do Maribora po »južni Slovenski planinski
poti«. In kdo ve, kakšni popotniški
izzivi ga še čakajo v prihodnje.

alpski smučar

tretja sprinterka sveta

popotnik

39

GORENJSKA 2020 / LETA 2020 SO NAM OSTALI V SPOMINU

Dr. Mitja Leskovar,

Janez Meglič,

Janez Novak,

Gorenjska ima od poletja dalje rojaka v
visokih organih Svetega sedeža v Vatikanu. To je msgr. dr. Mitja Leskovar, ki je
bil leta 1970 rojen v Kranju, krščen na
Primskovem, otroštvo in mladost pa je
preživljal na Kokrici. Znanja željan fant,
ki je bil leta 1995 posvečen v duhovniški
stan, je odšel na študije v Vatikan in na
papeški univerzi Gregoriana doktoriral iz
cerkvenega prava in se šolal na diplomatski akademiji. V vatikanskem državnem
tajništvu so v fantu s Kokrice prepoznali
človeka, zrelega za najodgovornejše naloge. Do leta 2003 je bil na papeški nunciaturi v Bangladešu, potem pa je do leta
2015 predaval na papeških univerzah in
bil na državnem tajništvu med najodgovornejšimi za informatiko in varnost.
Nato je bil izbran za svetovalca in namestnika nuncija v Nemčiji, Indiji in Nepalu.
Letos poleti pa ga je papež Frančišek imenoval za nuncija v Iraku, v deželi, kjer se
kristjanom vselej ne godi najbolje, in ga
povišal v nadškofa. Tako visoko kot dr.
Leskovar sta iz Slovenije v vatikanskih
strukturah oziroma službah Svetega sedeža le še kardinal dr. Franc Rode in predstavnik Svetega sedeža pri sedežu OZN v
Švici nuncij dr. Ivan Jurkovič. Čeprav je
dr. Leskovar človek ogromnega znanja,
govori kar sedem jezikov, je preprost
sogovornik in najbolj srečen, ko je doma
na Gorenjskem, kjer gre lahko v naše gore
in kjer lahko stopi za oltar domače cerkve.

V porečju Tržiške Bistrice je 29. oktobra
leta 2018 divjala ujma, najhuje je bilo v
Dolini in Jelendolu. Ujma na srečo ni
terjala življenj, povzročila pa je veliko
škode. Zelo zahtevno sanacijo Občina
Tržič letos zaključuje, izjemno vrednost
pa ima po tej vremenski ujmi tudi solidarnost med ljudmi. Iz Jelendola je
Janez Meglič, ki je za dolgoletno delo v
tržiškem občinskem svetu leta 2018 prejel županovo priznanje. Bil je tudi dolgoletni predsednik Sveta KS Jelendol.
Novembra je praznoval osemdeset let.
»Moje vodilo je bilo vedno, kako pomagati pri razvoju kraja. Pogosto sem opozarjal na potrebo po sanaciji ceste skozi
Dovžanovo sotesko. Ujma nas je res
močno prizadela, omogočila pa je zatem
po drugi strani obnovo celotne trase ceste skozi sotesko. Domačini smo si zdaj
oddahnili, saj smo bili zaradi zapore
ceste zaradi del pogosto odrezani od sveta.« Tudi na njegovi domačiji je v ujmi v
hišo vdrla voda iz podivjanega potoka
Dovžanka. Janez Meglič se ljubiteljsko
ukvarja tudi z ribogojništvom. V imenu
krajanov se iskreno zahvaljuje vsem, ki
so pomagali pri odpravljanju posledic
ujme. Na svoji poklicni poti je bil Meglič
od leta 1974 do 2002 tudi direktor podjetja Tika Tržič, ki ga je uspešno vodil v
najbolj viharnih časih in še danes uspešno posluje kot Mali-e-Tiko.

Elektroinženir Janez Novak je podjetje
RLS Merilna tehnika ustanovil leta
1989, do danes pa je zraslo v enega
vodilnih proizvajalcev rotacijsko-linearne senzorike na svetu, ki je izrazito
usmerjen na tuje trge, kamor izvozi
večino svojih produktov. Visokotehnološko podjetje s prostori v komendski
poslovni coni, katerega polovični lastnik je od leta 2000 britanska družba
Renishaw, je izrazito razvojno naravnano. Leta 2015 je postalo zlata slovenska
gazela, še vedno pa se uvršča med najhitreje rastoča podjetja osrednje Slovenije. Podjetje, v katerem je Novak začel
sam, danes šteje že več kot 250 zaposlenih, mlade in perspektivne kadre pogosto iščejo na fakultetah, jih štipendirajo
ali povabijo na prakso. Kot je že pred
časom v pogovoru za naš časopis povedal Janez Novak, se zavzemajo za zdravo in spodbudno delovno okolje, v katerem ima vsak posameznik dovolj priložnosti za strokovno in karierno rast.
Njegova prizadevanja so opazili v Klubu slovenskih podjetnikov, kjer so mu v
začetku leta podelili prvi kipec vitez
dela. Priznanje je namenjeno družbam,
»kjer je kultura zaposlovanja na najvišjem nivoju in zaposleni enako vreden
kot lastnik«, kot so ob podelitvi na Brdu
pri Kranju povedali v Klubu slovenskih
podjetnikov.

nadškof in vatikanski diplomat

40

domačin iz Jelendola, dolgoletni
občinski svetnik

solastnik podjetja RLS Merilna
tehnika

LETA 2020 SO NAM OSTALI V SPOMINU / GORENJSKA 2020

Tadej Pogačar,

Dr. Jože Podgoršek,

Janez Poklukar,

Za slovenskimi cestnimi kolesarji je izjemna sezona 2020. Njen vrhunec je bila
poleg svetovnega prvenstva Dirka po
Franciji, največja tritedenska dirka na
svetu. Njen skupni zmagovalec je postal
Tadej Pogačar – pri komaj 21 letih. Dobiti to prestižno dirko, ki je letos potekala
v 107. izvedbi, mu je uspelo kot prvemu
Slovencu. Sanje kolesarja UAE Team
Emirates s Klanca pri Komendi so tako
postale resničnost. Po 21 etapah ter dobrih 87 urah in 20 minutah na kolesu je v
skupnem seštevku s prednostjo 59
sekund slavil pred Primožem Rogličem
(Jumbo-Visma). Poleg rumene majice za
najboljšega v skupni razvrstitvi je na razglasitvi na Elizejskih poljanah v Parizu
oblekel še pikčasto majico za najboljšega
hribolazca in belo za najboljšega mladega kolesarja. Konkurenci je ostala le
zelena majica za najboljšega po točkah,
ki jo je oblekel Irec Sam Bennett. »Še
vedno ne morem verjeti, kakšne prelepe
trenutke sem doživel na tej dirki. Že
samo tekmovati na Touru so bile zame
sanje, kaj šele stati na najvišji stopnički
v rumeni majici,« so bile njegove besede
po koncu. Največjega uspeha v zgodovini slovenskega kolesarstva se je veselil v
družbi staršev, ki so za zadnjo etapo prileteli v Pariz. Veliko veselje je bilo tudi v
njegovi domači občini Komenda. Letošnja sezona je bila za Pogačarja šele druga
med kolesarsko elito.

Ko je ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec
zaradi domnevnega koruptivnega ravnanja odstopila, je stranka DeSUS za novega ministra predlagala dotedanjega državnega sekretarja na ministrstvu dr. Jožeta Podgorška, ki je bil v državnem zboru
potlej tudi izvoljen z veliko podporo.
Jože Podgoršek je star 46 let, rodil se je
kot četrti otrok v tradicionalni družini in
je odraščal na domači kmetiji v Polju pri
Vodicah, kjer tudi zdaj živi. Izobraževal
se je na Srednji kmetijski šoli Grm in
nadaljeval študij na Biotehniški fakulteti, kjer je tudi doktoriral s področja
agrarne ekonomike. V svoji poklicni
karieri je delal v podjetju Zeleni hit, v
zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, kot prvi dekan je tudi
vodil Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Bil je prvi varuh
odnosov v verigi preskrbe s hrano, pred
dobrima dvema letoma pa je postal državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Podgoršek je kot novi minister med prednostne naloge ministrstva uvrstil izboljšanje samooskrbe s hrano, zagotavljanje
varne hrane in učinkovito koriščenje
evropskega denarja, napovedal pa je tudi
spremembe nekaterih zakonov.

Zdravnik internist Janez Poklukar, ki je
pet let uspešno vodil Splošno bolnišnico
Jesenice, je lani postal generalni direktor
Univerzitetnega kliničnega centra (UKC)
Ljubljana. Ekipa UKC Ljubljana, ki je bil
več mesecev edina covidna bolnišnica pri
nas, je vse do danes ostala v prvih vrstah
boja proti virusu, ki ga direktor označuje
za »parazit človeštva, ki se ne ozira na
razlike med nami. Širi se ne glede na
meje držav ali občin. Ne zanima ga, ali
smo v jeseni življenja, podjetniške zvezde na vrhuncu moči ali mladi v največjem razcvetu. Ne zanima ga številka, ki
smo jo ali nismo obkrožili zadnjo volilno
nedeljo. Ne zanima ga, ali vanj verjamemo ali ne. Solidarno napada vse ...«
Janez Poklukar se je v jeseniški bolnišnici zaposlil leta 2004, po opravljenem
strokovnem izpitu je delal kot specialist
internist. V začetku leta 2013 je postal
predstojnik internega oddelka, leta 2014
pa ga je vlada imenovala za vršilca dolžnosti in kasneje direktorja Splošne bolnišnice Jesenice. Zdaj vodi našo največjo
bolnišnico, in to v tako zahtevnih razmerah, kot jih v naši državi še ni bilo. A kot
pravi, bomo tudi ta boj končali kot zmagovalci, maske pa bodo le šega pustnih
običajev. Poklukar živi v Gorjah, je oče
petih otrok, dejaven je v Tekaško smučarskemu klubu Bled, v prostem času se
posveča družini, predvsem pohodom,
izletom v hribe ter smučanju.

zmagovalec Dirke po Franciji

kmetijski minister

generalni direktor UKC Ljubljana
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Rožle Reven,

Miro Rismondo,

Aleš Rozman,

Rožle Reven iz Gorenje vasi je pred dvema letoma sedel na kolo in se odpeljal
proti Kitajski. Na kolesu je presedel 590
ur in prekolesaril več kot deset tisoč kilometrov skozi 14 držav ter ob tem premagal tudi osemdeset tisoč višinskih metrov
vzponov. Svojo pot s kolesom je začel v
Gorenji vasi in v 150 dneh prikolesaril v
Almati v Kazahstanu, od koder se je
domov vrnil z letalom. Poleg Slovenije je
prevozil še Hrvaško, Srbijo, Bolgarijo,
Grčijo, Turčijo, Gruzijo, Armenijo, Iran,
Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan,
Kirgizijo in Kazahstan. Čeprav je bilo
naporno in je moral po poti premagati
tudi kakšno osebno krizo, ko bi najraje
odnehal, pa mu je ta pot tudi spremenila
pogled na življenje in odnos do ljudi,
priznava Reven. »Začneš ceniti majhne
stvari, ki se ti doma mogoče zdijo samoumevne, recimo pitno vodo, ki priteče iz
pipe, kar je v večini držav, po katerih
sem kolesaril, nepredstavljivo.« Na poti
se je znebil tudi številnih predsodkov.
Priznal je namreč, da je bil včasih precej
zadržan pri stikih z ljudmi, ki jih ni poznal, na poti pa je srečeval ljudi, ki so mu
bili vedno pripravljeni ponuditi pomoč.
»Obenem pa se naučiš ceniti že to, da po
večdnevnem deževju posije sonce. Doma
ti je za to čisto vseeno, ko si cele dneve
izpostavljen vremenu, pa to postane zelo
pomembno.«

Miro Rismondo iz Valburge pri Medvodah, ki se profesionalno ukvarja z izdelovanjem ledenih skulptur, zadnja leta s
svojimi mojstrovinami bogati tudi
decembrsko praznično okrasitev kranjskega mestnega jedra. Po predlanskih
ledenih jaslicah je lani na trgu pred Prešernovim gledališčem iz štirih ton ledu
ustvaril skulpture Božička, jelena in
škrata. Večino dela je opravil z motorno
žago, nekaj pa tudi z brusilko in dletom,
s katerim izkleše detajle. Med ustvarjanjem skulptur pritegne precej pozornosti, saj gre za eno najbolj ekstravagantnih
in unikatnih umetnosti. Rismondo je
tudi avtor projekta Ledena dežela, ki je
zadnja leta v decembrskem času krasila
Kongresni trg v Ljubljani. Lani so zanjo
porabili kar šestdeset ton ledu, z ekipo
slovenskih in tujih umetnikov pa so jo
ustvarjali 26 dni. Ledni mojster iz Valburge se z oblikovanjem ledu ukvarja že
17 let. Leta 2017 je zmagal na svetovnem
festivalu ledenih skulptur na Kitajskem,
sicer pa je s svojo ekipo uspešno sodeloval še na mnogih drugih tekmovanjih, s
katerih so se vrnili s priznanji. S svojimi
skulpturami je Rismondo v gorenjski
prestolnici prisoten tudi v letošnjem
decembru, a tokrat ne z ledenimi, pač pa
z lesenimi, saj je tudi mojster ustvarjanja
iz lesa. Vrt gradu Khislstein je popestril
z lesenimi jaslicami.

Doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., je bil
pred nastopom mandata direktorja Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in
alergijo Golnik leta 2018 v tej isti ustanovi vodja bolnišničnega oddelka za
interventno pulmologijo. »Na Kliniko
Golnik sem prišel leta 2001, tedanji
direktor prof. dr. Šorli mi je ponudil
specializacijo. Že zelo zgodaj sem se
začel ukvarjati z interventno pulmologijo. Vse se mi je odvijalo kar hitro, z
magisterijem in zaključenim doktoratom vred. Do fakultete pa sem se šolal
na naravoslovno-matematični smeri v
centru srednjega izobraževanja na Jesenicah,« je povedal za Gorenjski glas.
Svoje znanje, čas in energijo skupaj s
sodelavci v veliki meri namenja obvlad ova nj u n ove g a ko ro n av i r u s a
(SARS-CoV-2). Vpet je v delo strokovne svetovalne skupine za zajezitev in
obvladovanje epidemije covida-19 pri
ministrstvu za zdravje, strokovno pa
spremlja tudi razmere v domovih za
starejše občane na Spodnjem Gorenjskem.
Ceni angažiranost in strast do dela. Kot
pravi: »Golnik smo srčnost, znanje in
odkrivanje novega. Nobena tragedija ni,
če si cilj postavimo previsoko in se nam
za las izmakne; tragedija je, če si cilje
postavimo prenizko in jih prelahko
dosežemo.«

županov nagrajenec za izjemen
kolesarski podvig
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Edi Strouhal,

Andrej Šter,

Edi Strouhal je edini duhovnik pri nas,
ki izvaja maše tudi v znakovnem jeziku.
Pravi, da Bog lahko govori v vseh jezikih, tudi v znakovnem, in mnogi si ne
predstavljajo, koliko gluhim – sploh starejšim – vernikom pomeni, da mašo lahko doživijo v jeziku, ki ga razumejo.
Strouhal izvira iz češke manjšine v Vojvodini, v Sloveniji pa živi od leta 1997.
Slovenščino je hitro usvojil in danes ta
jezik govori in razume najbolje od vseh
jezikov. Leta 2003 je diplomiral, dve leti
kasneje pa je bil posvečen v duhovnika;
kmalu za tem je dobil tudi slovensko
državljanstvo. Pet let je bil kaplan v Župniji Ljubljana Šentvid, nato dve leti župnik v Plečnikovi cerkvi Ljubljana Barje
v Črni vasi, nato eno leto duhovni pomočnik v Župniji Ljubljana Ježica in dve
leti duhovni pomočnik v Župniji Ljubljana Črnuče. Nato je bil tri leta in pol
župnik v Tunjicah, hkrati pa ta čas tudi
župnik soupravitelj na Šenturški Gori.
Lani je prišel v Šmartno v Tuhinju, kjer
je še danes, hkrati pa vodi tudi Župnijo
Sela pri Kamniku. V znakovnem jeziku
mašuje le ob največjih praznikih, v
domači župniji pa prostovoljno vodi tudi
tečaje znakovnega jezika, ki se jih lahko
udeležijo vsi, ki jih to zanima.

Kranjčan Andrej Šter, pravnik, nekdanji
politik in minister, je dve desetletji vodja
konzularne službe na ministrstvu za
zunanje zadeve. S svojim delovanjem je
skrbel, da so naši rojaki v tujih krajih
dobili ustrezno konzularno pomoč in se
je glas o tem skupaj z njimi vračal v
domovino. Letos se je v času pandemije
zlasti v pomladnem obdobju še posebno
izkazal, ko je usklajeval obsežno akcijo
vračanja slovenskih državljanov v domovino. Poskrbel je, da so našli pot domov
tudi iz najbolj oddaljenih kotičkov sveta,
vseh skupaj je bilo okoli tri tisoč. Pozneje je pomagal vzpostaviti poseben donacijski sklad in v njem zbral lep znesek za
potrebne prevoze za ureditev poti v
domovino. Poleg svoje službe pa je tudi
prostovoljec, član Suverenega malteškega viteškega reda, kjer je v ospredju skrb
za bolne in invalidne. Andrej Šter je
neposreden, predan, uspešen in človeški,
odziven in pripravljen na sodelovanje,
osebno pa o uspehih pri reševanju sodržavljanom meni, da je najpomembneje,
da se mora veliko ljudi truditi, da na
koncu reševanje uspe. Za njegovo delovanje, ki zelo presega predpisano službo,
mu je letos predsednik države Borut
Pahor podelil državno odlikovanje red za
zasluge.

duhovnik iz Šmartna v Tuhinju, ki
mašuje tudi v znakovnem jeziku

vodja konzularne službe
na ministrstvu za zunanje zadeve

Uroš Štefelin,

gostinec, kuharski mojster
in prejemnik Michelinove zvezdice
za leto 2020
Kuharski mojster Uroš Štefelin je postal
prvi Gorenjec, ki kuhalnico vrti v domačem okolju in je letos z Vilo Podvin prejel eno Michelinovo zvezdico. Tovrstno
priznanje je izjemnega pomena tudi za
Gorenjsko kot gastronomsko regijo.
Poslovno partnerico Marcelo Klofutar
je spoznal že pred leti in danes skupaj
uspešno vodita Vilo Podvin v Mošnjah.
Lani sta naredila še korak naprej: v starem delu Radovljice je bil naprodaj
butični Hotel Linhart in sta se odločila
za nakup. Sicer nihče ni pričakoval, da
bo novi koronavirus tako rekoč ustavil
svet in zelo drastično posegel tudi v življenja gostincev – znašli so se v negotovih časih. Zaradi njegove prisotnosti so
že marca napovedano podelitev težko
pričakovanih Michelinovih zvezdic v
Sloveniji prestavili in slavnostni dogodek izpeljali kasneje, a tudi takrat na
prilagojen način, skladno z razmerami.
Uroš Štefelin se je z Vilo Podvin znašel
v družbi najboljših in se uvrstil med pet
tistih, ki so prejeli po eno Michelinovo
zvezdico. Ni je pričakoval, tako da sta
veselje in zavedanje prišla kasneje. Osebno pa se mu zdi največje priznanje, da
je Michelin prepoznal njegovo zgodbo
in zgodbo Vile Podvin, ki jo z Marcelo
Klofutar ustvarjata že sedmo leto.
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Tatjana Zupan,

Marjan Zupančič,

Boris Žagar,

Strokovno sadjarsko društvo Slovenije je
letos najvišje priznanje v sadjarstvu plaketo Franca Pirca podelilo tudi Tatjani
Zupan, ki je v sadovnjaku Kmetijsko
gozdarske zadruge Sava Lesce na Resju
pri Mošnjah zaposlena 34 let, od tega je
23 let vodja sadovnjaka. Je tudi predsednica dveh društev – Sadjarskega društva Gorenjske, ki ga vodi vse od ustanovitve leta 1998, in od lani tudi predsednica Ekološkega sadjarskega društva EKO
Topaz. V dosedanji poklicni karieri ji je
bilo najtežje, ko se je na Resju razširila
ognjevka in niso vedeli, ali bodo morali
skrčiti celotni nasad. Kot pravi, gredo
trendi v sadjarstvu v smer čim manjše
uporabe fitofarmacevtskih sredstev za
varstvo pred boleznimi in škodljivci. V
nasadu Resje so bili med prvimi, ki so
začeli z naravi prijazno integrirano pridelavo, nadaljevanje tovrstne pridelave
je ekološka pridelava. »Največji problem
je v tem, da sadjarji nismo povezani in
da na račun tega vsi skupaj nekaj izgubljamo tako pri nabavi kot pri prodaji,
celo drug drugemu si konkuriramo. Za
razliko od nekaterih drugih dejavnosti
smo še malo bolj trmasti in samosvoji,«
pravi Zupanova, ki ob vseh obveznostih
najde čas tudi za sprostitev. Dolga leta je
prepevala v Akademskem pevskem zboru France Prešeren v Kranju. V zgodnjih
osemdesetih letih je na leto opravila po
več kot petdeset alpinističnih vzponov.

Marjan Zupančič, gorski tekač iz Bohinjske Bistrice, je letošnje poletje postavil
nov mejnik v slovenskih hribih. V rekordnem času je v enem kosu večinoma
pretekel Slovensko planinsko pot. Zanjo
je potreboval 6 dni 12 ur in 58 minut. V
tem času je premagal šeststo kilometrov
in 49 tisoč višinskih metrov. Na poti so
ga spremljali številni prijatelji, imel je
tudi podporo ekipe Alpe Adria Trail
Cup. Slovenska planinska pot se začne v
Mariboru, poteka čez Pohorje in se čez
Kamniško-Savinjske Alpe, Karavanke,
Julijske Alpe ter predalpska hribovja
spusti na Kras ter se konča na Debelem
rtiču ob Jadranskem morju. Zupančič se
je nanjo podal tretjič in vsakič izboljšal
rekordno znamko, nazadnje septembra
2015, ko je pot pretekel v 7 dneh, 8 urah
in 10 minutah. Takrat je rekel, da v tretje
ne gre več. Letos je startal v soboto, 18.
julija. Cilj je bil izboljšanje rekorda na
sedem dni. V zadnjih letih se je posvečal
predvsem ultra trail tekmovanjem. Kot je
dejal, se je pripravljal za tekme, sredi
maja pa mu je bilo jasno, da zaradi covida-19 verjetno resnih tekem ne bo, in se
je odločil znova podati po Slovenski planinski poti. Brez težav na tako dolgi preizkušnji ne gre. Najhujše je imel z žulji,
nekaj tudi z želodcem. Spremljale so ga
različne vremenske neprilike: celo toča,
strele, mraz. Na svoj dosežek je zato še
bolj ponosen.

Upokojeni kriminalist Boris Žagar je
mlada leta preživel v Kranju, sedaj živi v
Bohinju. Ljubezen do Bohinja je povzel
po očetu, ki mu je še kot otroku približal
bohinjsko idilo, ki pa jo je kasneje spoznal v drugačni luči. Sredi marca je izšla
njegova nova knjiga o bohinjskih »ravbšicih« z naslovom Gamsova župca. Založilo in izdalo jo je Kulturno društvo
Bohinj. Že v prejšnjih knjigah se Žagar
ukvarja s svojevrstno skrivnostnostjo
Bohinja, ki je povezana z izginjanjem
ljudi oziroma s primeri pogrešenih oseb.
Nekatere med njimi so bile umorjene.
Tri take primere je raziskoval na različnih koncih Bohinja, zato je poimenoval
to skrivnostnost izginjanja bohinjski trikotnik. V Gamsovi župci pa je pisanje o
njem dopolnil še z medvojnim časom, ko
so bili »ravbšici« t. i. gošarji in so se kot
organizirana gverila borili za oblast po
vojni. Ker so med njimi obstajali posamezniki, ki si zaslužijo, da se jih spominjamo kot legende, je Žagar »v svojo
župco vmešal« tudi nekatere med njim.
Dotakne pa se še domačih mitov in
bohinjskega vraževerja. Posebno mu je
všeč vraža o kvatrah, ko so ljudje verjeli,
da nanje zunaj preži toliko zla, da je najbolje ostati doma.

sadjarka
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rekorder Slovenske planinske poti

avtor knjig o »bohinjskem trikotniku«, krivolovu na območju Bohinja,
nazadnje knjige z naslovom
Gamsova župca
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Tina Kuhar in Anja Kustec, diamantni maturantki
Med enajstimi letošnjimi maturanti, ki so na spomladanskem roku mature
dosegli najvišji možni splošni uspeh, sta bili tudi Tina Kuhar in Anja Kustec,
maturantki Gimnazije Škofja Loka. Na izjemni uspeh sta lahko še bolj ponosni,
ker se je letos matura odvijala v izrednih razmerah. Dijaki so se namreč dva
meseca na maturo pripravljali na daljavo, v šole so se vrnili šele zadnji teden
pred izpiti. Anja Kustec je priznala, da je bilo zato pri pripravah treba veliko
več discipline in organizacije, Tina Kuhar pa je to sprejela tudi kot pomembno
izkušnjo, kako se odzvati, ko te preseneti neka taka nenavadna situacija, in
kako pomembno je, da se znaš prilagoditi. Obe sta poudarili, da jima bodo
gimnazijska leta ne glede na nekoliko nenavaden zaključek ostala v zelo lepem
spominu, saj sta si predvsem razširili obzorja. Naučili sta se sodelovanja, pridobili delovne navade in spoznali, da včasih trdo delo k uspehu pripomore več
kot sam talent. Anja Kustec nadaljuje s študijem prevajalstva na ljubljanski
filozofski fakulteti, Tina Kuhar pa se je odločila za študij psihologije.

Miran Tišler in Aleš Robič,
prejemnika plakete Civilne zaščite

Gorski reševalec Aleš Robič iz Kranjske Gore in vodnik reševalnega psa Miran
Tišler iz Tržiča sta ob dnevu Civilne zaščite (1. marca) prejela plaketo CZ, ki
jo podeljujejo za življenjsko delo, posebne zasluge ter izjemne uspehe na področju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Robič je od leta 1980
član postaje Gorske reševalne službe Kranjska Gora, ki jo je v letih 2006–2009
tudi vodil. S preudarnostjo in bogatimi izkušnjami pomaga in svetuje tako pri
odločitvah v društvu kot pri najbolj zahtevnih intervencijah. Deloval je kot
inštruktor gorskega reševanja, reševalec letalec in inštruktor letalskega reševanja. Tišler se je Enoti reševalnih psov v Kinološkem društvu Tržič pridružil leta
1987. V teh letih se je redno uvrščal v Državno intervencijsko enoto – Mobilno
enoto reševalnih psov in v enoto SIP – Skupino za iskanje pogrešanih oseb.
Med drugim je sodeloval na iskalnih akcijah po potresih v Alžiriji in Turčiji. Je
tudi inštruktor za delo reševalnih psov druge stopnje in eden od začetnikov
šolanja reševalnih psov v okviru Komisije za reševalne pse pri Kinološki zvezi
Slovenije. Bogato znanje in izkušnje zavzeto predaja tudi na mlade vodnike.

Marija in Andrej Štemfelj,
alpinista in častna občana Kranja

Zakonca Andrej in Marija Štremfelj sta od lanskega decembra častna občana
mestne občine Kranj. Andrej Štemfelj je alpinist in gorski vodnik, eden najboljših himalajskih plezalcev na svetu. Nekaj izjemnih rezultatov sta dosegla
tudi skupaj s soprogo Marijo. Kot dolgoletna življenjska sopotnika si vse
dosežke enega in drugega delita. »Priznanje mi izredno veliko pomeni, saj
sem z dušo in srcem Kranjčanka. Priznanje ljudi, ki živijo ob meni in z
menoj, se mi zdi zato še posebno dragoceno in mislim, da je res iskreno,« je
ob sprejemu priznanja povedala Marija Štremfelj, podobno pa razmišlja tudi
njen soprog Andrej. Za častna občana ju je predlagalo Planinsko društvo
Kranj, ki je lani praznovalo častitljivih 120 let. V alpinizmu sta aktivna že
skoraj petdeset let. Imata tri otroke, njihovi družini pa je plezanje postalo
način življenja. Letos jeseni sta izdala tudi knjigo z naslovom Objem na vrhu
sveta, saj je 7. oktobra minilo natanko trideset let od dne, ko sta se skupaj
povzpela na 8848 metrov visoki Mount Everest. S tem sta postala tudi prvi
zakonski par z vzponom na najvišji vrh sveta.
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Občina Jesenice
Največji projekt v letu 2020 je bila obnova Ruardove graščine.
Začela se je druga faza urejanja Poslovne cone Jesenice, sprejet
je bil OPPN Partizan, zaživel je projekt Prostofer ...
Župan
Blaž Račič
Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
Jesenice

OBČINSKI SVETNIKI:
Janez Marinčič, Vera Pintar, Žiga Pretnar, Tomaž Tom Mencinger in Maja Otovič (SD), Marta Smodiš, Miha Rebolj,
Edina Džamastagić in Boštjan Žigon
(SMC), Maja Križnar, Jernej Udir, Marko
Plečnik in Žarko Štrumbl (SDS), Miha
Rezar, Adis Medić, Almin Gorinjac in
Gregor Čop (LMŠ), Vlado Mlinarec,
Alma Rekić, Iztok Pergarec in Boris
Grilc (Levica), Veronika Vidmar, Uroš
Lakić in Jure Krašovec (ZBJ), Stanko
Sedlar in Borut Stražišar (DeSUS), Maja
Razingar (NSi) in Marko Zupančič (SLS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častna občanka: Rina Klinar
Plakete Občine Jesenice: Sonja Ravnik, Farno kulturno društvo Koroška
Bela in Aleksander Novak
Plaketa župana: Miloš Jenkole
Priznanje župana za izjemne dosežke v
času šolanja: Tjaša Prezelj

Obnova Ruardove graščine
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Obnova Ruardove graščine se je zaradi
nepredvidenih del zavlekla, saj so zaradi
dotrajanosti morali zamenjati celotno
ostrešje, oktobra pa je bila ugotovljena
še obsežna okuženost z lesno gobo,
zaradi česar je treba izvesti sanacijo vseh
okuženih delov, šele nato se bodo lahko
nadaljevala obnovitvena dela.
Za prihodnji gospodarski razvoj občine
je zelo pomembna ureditev Poslovne
cone Jesenice, gre za drugo fazo, v sklopu katere Občina Jesenice prometno in
komunalno opremlja doslej še neurejeno
območje na južnem robu cone. Zgrajena
bo nova povezovalna cesta med trgovsko-upravnim središčem pri Občini Jesenice in objektom Hidria, urejena meteorna in fekalna kanalizacija, postavili bodo
cestno razsvetljavo ter uredili kolesarske
površine in površine za pešce. Sprejet je
bil OPPN Partizan, na osnovi katerega
bo Stanovanjski sklad lahko zgradil dva
večstanovanjska objekta z najemnimi
stanovanji. Začela se je gradnja kanalizacije Lipce, tretja faza urejanja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev in izgradnja komunalne infrastrukture na Industrijski ulici in Ulici
Cankarjevega bataljona. Začela se je
tudi obnova vodovoda na Cesti Slavka
Likoviča. Zaradi pogostejšega kaljenja
so začeli izvajati hidrološke raziskave
zajetja Peričnik.
V KS Planina pod Golico je pomemben
projekt sanacija ceste pod naseljem Prihodi, ki jo je poškodoval plaz. Občina je
izvedla tudi preplastitev ceste od Hrenovice do centra Spar in obnovo asfaltne
površine ceste skozi podvoz Podmežakla. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija
Prešernove ceste na odseku od Dinosa
do križišča s cesto Spodnji Plavž.
Obnovljeni sta bili otroški igrišči Biba
na Plavžu in Pod gozdom za gimnazijo.
Občina je v sklopu energetske sanacije
OŠ Koroška Bela obnovila streho na
stavbi tako imenovane NOB-šole ter
zaključila ureditev fasade in streh na OŠ
Toneta Čufarja.

Zaživel je projekt Prostofer, s katerim
Občina Jesenice starejšim občanom
zagotavlja brezplačen prevoz po opravkih. Učenci, ki obiskujejo turistični krožek, so izdelali mobilno aplikacijo Škratek Bergmandeljc, ki je namenjena virtualnemu spoznavanju jeseniških znamenitosti. Občina Jesenice je posnela kratki
film o Spominskem parku Jesenice, kjer
je bila izvedena tudi celovita obnova
spomenika ponesrečenim graditeljem
železniškega predora. V avli Športne
dvorane Podmežakla so odprli spominsko zbirko o jeseniških športih na ledu.
Občina Jesenice je tudi v letu 2020
nadaljevala prizadevanja za spodbujanje
trajnostne mobilnosti, tako se je vključila v projekt Gorenjska.bike, s katerim so
nadgradili dotedanji avtomatizirani sistem izposoje in se vključili v skupni
sistem izposoje koles petih gorenjskih
občin. Postavili so pet novih kolesarnic
ob javnih objektih in trinajst modernih
avtobusnih postajališč, ki imajo ekrane
na dotik, USB-polnilce in osvetlitev,
nekatera tudi defibrilator in ogrevane
klopi, vse pa napaja energija sonca. V
sklopu projekta WiFi4EU je bilo na
območju celotne občine vzpostavljenih
devet brezplačnih WiFi točk. Novost so
tudi potopni ekološki otoki na več lokacijah v občini. Nadaljevala so se prizadevanja za večjo varnost pred plazovi na
Koroški Beli, tako je v prostorih Gasilsko reševalne službe Jesenice začel delovati program za spremljanje masnih
pobočnih premikov.
Dokončana je bila obnova ceste R2 na
odseku od zdravstvenega doma do bolnišnice skupaj z novim mostom čez vodotok Jesenica. Začela se je gradnja vzhodne cevi predora Karavanke in obnova
železniškega predora Karavanke. Potekata tudi obnova mostu čez železniško progo pri TVD Partizan in energetska in
požarna sanacija Splošne bolnišnice
Jesenice. V začetku oktobra so na Spodnjem Plavžu odprli prvi regijski poligon
za usposabljanje gasilcev na Gorenjskem.
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Občina Kranjska Gora
Tudi za Občino Kranjska Gora je bilo letošnje leto zaradi
razmer, povezanih s koronavirusom, zahtevno. Razveseljivo je,
da je bila ta destinacija na odličnem drugem mestu med
slovenskimi občinami po unovčenju turističnih bonov. Tako je
bila poletna sezona kljub vsemu uspešna nad pričakovanji.
Vse, kar v občini podpirajo že leta, so
ohranili. Občinski proračun tako ni zarezal v socialo, zdravstvo, šport, kmetijstvo in kulturo. Na investicijskem področju so začeli gradnjo zaplavne pregrade
pod podorom na vodotoku Belca, ki bo
– po izkušnji ujme leta 2018 – zagotavljala večjo varnost domačinov.
Občina na leto nameni približno pol
milijona evrov v posodobitev vodovodnega sistema, ki ga upravlja Komunala
Kranjska Gora. Na področju oskrbe s
pitno vodo so zaključili obnovo vodohrana Log. Posodobljen in precej večji
zagotavlja vodo za spodnji del Borovške
ceste v Kranjski Gori in naselje Log,
mogoče ga je uporabiti tudi za oskrbo v
Gozdu - Martuljku. Večjo kapaciteto
vode dodatno zagotavljajo iz zajetja
Jurež, ki je sredi sanacije in bo zaključena spomladi; s pripravljenimi rešitvami
naj bi pridobili dvakratno količino pitne
vode v Kranjski Gori in zalogo vode za
nadaljnjih petdeset let. V Kranjski Gori
so poleg Best Western Hotela zgradili
vrtino, ki naj bi dajala okrog 12 litrov na
sekundo za potrebe Kranjske Gore. V
vodohranu Jasna so sanirali elektroinštalacijo. Pripravljena je tudi že dokumentacija za novi vodohran Srednji Vrh.
Javno kanalizacijsko omrežje po občini
je v veliki meri urejeno. Med zadnjimi
nedokončanimi je bil spodnji del Podko-

Gradnja zaplavne pregrade na vodotoku Belca

rena, kjer so se krajani že začeli priklapljati na omrežje. Mednarodno arbitražno sodišče pri Gospodarski zbornici
Avstrije na Dunaju pa je v celoti zavrnilo
tožbeni zahtevek nemške multinacionalke WTE, koncesionarja občine na področju izgradnje in upravljanja kanalizacijske infrastrukture do leta 2016, in
odločilo, da je WTE dolžan povrniti
občini stroške arbitražnega postopka v
višini 214 tisoč evrov.
V Naselju Slavka Černeta v Kranjski
Gori občina izvaja dela pri obnovitvi
meteorne in fekalne kanalizacije, elektroinštalacije in javne razsvetljave. Na
območju spodnjega dela naselja poleg
tega obnavljajo še vodovod. Obnovili so
mrliški vežici v Kranjski Gori in stopnice do tamkajšnjega pokopališča. Precejšen del sredstev so namenili obnovi cest:
na Dovjem od kampa proti vasi, v soseski Podbreg v Kranjski Gori, cesti v
Žalje v Ratečah, nekaj odsekov v Podkorenu in do Doma Viharnik v Kranjski
Gori. Uredili so več pešpoti, na novo je
urejena pot do slapa Peričnik. Na priljubljeni kolesarski poti stoji pet novih servisnih stebričkov za kolesa, dva imata
polnilnico za e-kolesa. Novo je otroško
igrišče pri Zagmajnici v Kranjski Gori.
Turizem Kranjska Gora je poskrbel za
izvirno promocijo destinacije tudi tedaj,
ko je bilo javno življenje zaradi epidemije začasno ustavljeno – to so bili spletni
Koncerti s kavča, Lokalno s kavča ...
Posodobljena je spletna stran destinacije
Kranjska Gora, novost je AR-aplikacija
o Ruski kapelici. Več pomembnih jubilejev je zaznamovalo leto: 125. obletnica
postavitve Aljaževega stolpa, 25. obletnica ustanovitve samostojne Občine
Kranjska Gora in 10-letnica Slovenskega
planinskega muzeja.
Izjemno so se pri pomoči občanom v
tem letu izkazali Štab Civilne zaščite
Občine Kranjska Gora in druge pristojne
javne službe.

Župan
Janez Hrovat
Občina Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1b
Kranjska Gora

OBČINSKI SVETNIKI:

Žiga Židan, Blaž Lavtižar, Katarina
Štravs, Eva Girandon, Jože Dovžan,
Branislava Vovk, Marko Kopač in Klavdija Gomboc (vsi Alpska lista), Bogdan
Janša, Sonja Kavalar, Jelica Majer in
Gregor Miklič (vsi SDS), Janja Dolhar,
Izidor Podgornik (oba SD), Tjaša Prusnik (SMC), Uroš Kopavnik (NSi)

OBČINSKI NAGRAJENCI:

Priznanja Občine Kranjska Gora: Športno društvo Zelenci Kranjska Gora, sekcija za floorball, Roland Brajič in Blaž
Lavtižar

Na novo urejena pot do slapu Peričnik
47

GORENJSKA 2020 / GORENJSKE OBČINE

Občina Gorje
Župan
Peter Torkar
Občina Gorje
Zgornje Gorje 6b
Zgornje Gorje

OBČINSKI SVETNIKI:
Janez Kolenc (Milena Pretnar in skupina volivcev), Pavel Jakopič (Majda
Šturm in skupina volivcev), Ivan Ratek
(Mojca Ratek in skupina volivcev), Janez
Poklukar (SDS), Urban Jan (Vinko Jan
in skupina volivcev), Primož Pretnar
(Borut Kunstelj in skupina volivcev),
Dominik Piber (Doroteja Piber in skupina volivcev), Edvard Torkar (Jadranka
Torkar in skupina volivcev), Zdenka
Repe (Marija Repe in skupina volivcev),
Danijela Mandeljc (Branko Banko in
skupina volivcev) in Anja Bunderla (Mitja
Dolinar in skupina volivcev)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlati zvon je prejel Jakob Por, plakete so
podelili Klemenu Repetu, Jožetu Berniku in Antonu Repetu, priznanje pa je
prejela Rebeka Hudovernik.

Vas Poljšica je letos dobila novo podobo.
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Vas Poljšica je letos dobila novo podobo. S tem se je končala
največja letošnja investicija, ki je sodila tudi med
najzahtevnejše naložbe v zgodovini samostojne občine. Vas
namreč leži v hribu, cesta je strma z veliko nakloni in nagibi,
do ceste pa vodi veliko hišnih priključkov.
V sklopu projekta je Občina Gorje obnovila vso infrastrukturo, ki leži pod cesto,
uredila meteorno in fekalno kanalizacijo, vas ima tudi novo razsvetljavo in nov
vodovodni sistem, električni vodi in
komunikacijski kabli pa so vkopani. Za
naložbo so skupaj odšteli skoraj pol milijona evrov. Septembra je Občina Gorje
dobila tudi možnost koriščenja državnih
spodbud v skupni vrednosti 55 tisoč
evrov. Omenjena sredstva so namenili za
dela od križišča Poljšica–Zatrata–Zgornje Gorje do hišne številke Poljšica 34,
ki so obsegala rekonstrukcijo ceste v
dolžini 280 metrov.
Začetek obnove ceste so dočakali tudi na
Lazah. Do pomladi prihodnje leto naj bi
dokončali dela na zahtevnem, nekaj
manj kot kilometer dolgem odseku od
križišča, ki vodi na Pernike in Mežaklo
na Zgornjih Lazah proti hišni številki 21.
Teren je plazovit, zato bo potrebna tudi
gradnja opornih zidov. Naložba je vredna 330 tisoč evrov, pri čemer se velik del
tega projekta financira iz sredstev, ki jih
parkovnim občinam zagotavlja zakon o
Triglavskem narodnem parku.
V začetku julija so gorjanski občinski
svetniki podprli ustanovitev novega
naselja Zatrnik, s čimer so realizirali

pobudo Vaškega odbora Krnica in velike
večine lokalnih prebivalcev novega naselja. V Pokljuški soteski pa so v juliju zaznamovali devetdeset let postavitve tamkajšnjih galerij. Pred tem je bila Pokljuška soteska v enem delu neprehodna, z
izgradnjo 35 metrov dolge galerije pa so
gorjanski planinci pred devetdesetimi
leti odprli najkrajšo pot po dolini do
Močila, Mrzlega studenca ter na Pokljuko in naprej. Takrat so galerije poimenovali Galerije kraljeviča Andreja, po vojni
pa so dobile ime Partizanski prelaz, ker
je čez prelaz nad njimi vodila partizanska kurirska pot. Zaradi številnih geoloških zanimivosti so skozi sotesko speljali
in označili tudi Slovensko geološko pot.
Oktobra je bilo slovesno tudi v vrtcu pri
Osnovni šoli Gorje, ki letos praznuje
petdesetletnico delovanja. Ker jim razmere v zvezi s pandemijo covida-19 ne
dopuščajo priprave večje osrednje prireditve, so se odločili, da bodo praznovali
kar vse šolsko leto. Jubilej so med drugim zaznamovali z mlajem. Skupina
sedmih občanov je pred vrtcem postavila 13 metrov visoko smreko, ki jo je
daroval domačin Andrej Lipovec in s
tem postal boter mlaja. Mlaj so okrasili
z vencem iz smrekovih vej, ki sta ga
spletli dve sodelavki vrtca, nanj pa so
namestili tudi figuro škrata Gorjanka,
vrtčevske maskote.
Soteska Vintgar pa je zaradi epidemije
koronavirusne bolezni prve obiskovalce
letos sprejela nekoliko kasneje kot v preteklih letih, in sicer šele v maju, obisk pa
so speljali po krožni poti, da bi bilo stikov med obiskovalci čim manj in bi tako
zmanjšali možnosti širjenja okužb z
novim koronavirusom. Tovrsten način
ogleda bo upravljavec poskušal ohraniti
tudi v običajnih sezonah, kajti z enosmerno potjo ogleda je doživetje soteske
še bolj edinstveno.
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Občina Bohinj
Tuje turiste so letos nadomestili domači gostje. Kljub epidemiji
so uredili cesto v Ribčevem Lazu in vaško jedro v Stari Fužini,
postavili nov TIC in se pripravili na gradnjo vrtca.
Župan
Jože Sodja
Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
Bohinjska Bistrica

OBČINSKI SVETNIKI:
Stara Fužina je letos dobila obnovljeno vaško jedro in nov turistično-informacijski center.

Tudi letošnje leto so v Bohinju zastavili
smelo in zagnano, a je veliko načrtov
tako kot drugod zaustavila epidemija.
Občina je na nastalo situacijo hitro odreagirala: zagotovila je zaščitno opremo za
vse, ki so jo potrebovali, in že sredi poletja sprejela tudi prve ukrepe za pomoč
gospodarstvu. Izjemno hitro pa so se,
tako kot je v Bohinju ob izjemnih dogodkih navada, odzvali tudi številni prostovoljci.
Kljub napovedani krizi je občina tudi
letos veliko pozornosti namenila spremembam prometnega režima, ki so bile
uvedene v skladu z akcijskim načrtom
umirjanja prometa. Brezplačne prevoze
do Bohinjskega jezera in na planino Blato so nadgradili, preko internetnih strani
in aplikacije ter ob cesti izboljšali informacijsko podporo.
Izvedli so tudi več infrastrukturnih investicij; nekaj v sodelovanju z državo. Tako
je bila zaključena rekonstrukcija ceste v
Ribčevem Lazu, kjer so bili zgrajeni
pločnik in otoki za umirjanje prometa. V
Stari Fužini je urejena cesta skozi vas ter
površine za pešce in javna razsvetljava, v
urejenem središču vasi je postavljen nov
turistično-informacijski center. V
Bohinjski Češnjici je bila zaključena
rekonstrukcija cest in ureditev površin za
pešce, nadaljuje se delo pri gradnji kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Začelo se je urejanje avtobusnih postajališč po celotnem Bohinju; v okviru tega
projekta sta že urejeni postajališči na
Bitnjah in v Stari Fužini.
Konec poletja se je začela gradnja novega kolesarskega mostu na Rju, izgradnja
novega parkirišča v Bohinjski Bistrici,
vse je pripravljeno projekt izgradnje vrtca v Bohinjski Bistrici, ki se bo začela v
prihodnjem letu.
V turizmu je Bohinj kljub precej črnim
scenarijem beležil dober obisk; v juliju
in avgustu je bilo število nočitev skoraj
enako kot v enakem obdobju lani, kar
Bohinj tudi v tej izjemni situaciji postavlja v vrh slovenskega turizma. Nekaj so
k temu pripomogli turistični boni, največ
pa slikovita narava in tradicionalno gostoljubje domačinov.
Kot ob tem pravi župan Jože Sodja, je
tudi covid-19 potrdil pravilnost razvoja
turizma v Bohinju, ki se kaže skozi razvoj kvalitetnih in vključujočih produktov. »Zato ni čudno, da je združenje
evropskih destinacij odličnosti letos
Bohinj razglasilo za eno najbolj trajnostnih območij v Evropi, Skupnost Julijske
Alpe, ki jo koordinira in vodi Turizem
Bohinj, pa je postala najboljši primer
regijskega povezovanja v Sloveniji,
rezultat katerega je izredno uspešna daljinska pohodniška pot Juliana trail,« je
poudaril župan Sodja.

Lista za Bohinj – Franc Kramar: Franc
Kramar, Monika Ravnik, Mirko Jeršič,
Tanja Erlah, Darko Loncnar; Ekipa za
Prihodnost: Bojan Traven, Jerneja Potočnik, Boštjan Mencinger, Urška Preželj;
Bohinj danes – Jure Sodja: Jure Sodja,
Martina Odar; Lista Janeza Režka:
Janez Režek, Melita Štros Mavrič; Nova
Slovenija: Maja Fajdiga Komar; Desus:
Olga Pikon Gorišek; samostojna svetnica: Milena Cesar

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan: Pavel Zalokar (posthumno)
Plaketa Občine Bohinj za življenjsko
delo: Jakob Medja, Stanka Ravnik, Stanislav Ažman
Plaketa Občine Bohinj: Društvo upokojencev Bohinjska Bistrica
Priznanje Občine Bohinj za posebne
dosežke: Martin Golob, Mojca Odar

Na novo urejena javna površina v središču
Bohinjske Bistrice
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Občina Bled
Župan
Janez Fajfar
Občina Bled
Cesta svobode 13
Bled

Bled ostaja eden najprepoznavnejših in najlepših obrazov
Slovenije. Že tretje leto zapored se je uvrstil med sto najbolj
trajnostnih destinacij na svetu, založba Lonely Planet pa je v
drugi izdaji seznama priporočenih destinacij Bled uvrstila med
deset destinacij, ki nudijo edinstvena in nepozabna doživetja.
Bled se je sicer letos srečal z enako situacijo kot vsa turistična središča sveta, ki
so jih na novo odkrivali domačini in gostje iz okoliških držav. A slej kot prej se
bodo vrnili tudi tuji gostje – pri znanem
turističnem vodiču Lonely Planet so Bled
opisali kot destinacijo naravnih lepot z
edinstvenim otokom s cerkvijo, ob tem
pa navedli, da se lahko pohvali z »najbolj
fotogeničnim jezerom na planetu«.

Zelena luč za južno obvoznico
Med prelomne letošnje dogodke zagotovo sodi odločitev blejskih občinskih
svetnikov na izredni seji v juliju, s katero
so potrdili traso južne razbremenilne
ceste, ki so jo s podrobnim prostorskim
načrtom določili že leta 2013. Mnogi so
to označili kar za zgodovinsko odločitev,
saj so s tem občinski svetniki po več kot
štiridesetih letih končali agonijo in negotovosti okoli izgradnje južne razbremenilne ceste. Skozi sprejete sklepe so zav-

OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Mežan, Boštjan Razinger, Mihaela Pesrl, Franc Sebanc, Darko Mlakar
(Lista Tonija Mežana), Anton Omerzel,
Dušan Žnidaršič (Turistično podjetniška
lista), Jakob Bassanese, Aneta Varl (Lista Rad imam Bled), Janez Brence
(SDS), Srečo Vernig (Lista za kulturo in
šport), Boštjan Ploštajner (Lista prijateljev Bleda), Lea Ferjan (Bled 365), Milan
Rejc (Levica), Jana Špec (SD), Brigita
Šolar (NSi) in Gregor Jarkovič (LMŠ)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato plaketo sta prejeli Metka Jemec in
Francka Gregorc. Častni znak rajska
ptica so podelili Manci Špik in Vrtcu
Bled. Županova priznanja so prejeli:
Margarethe Simak, Manca Ogorevc,
Lucija Vidic, Tine Logar, Janjuša Dežman, Timotej Ambrožič in Aleksander
Piber.
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Ob svojem obisku na Bledu je minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec napovedal, da bi se
gradnja južne razbremenilne ceste lahko začela že v
začetku prihodnjega leta.

zeli jasno stališče, da predlogi Civilne
iniciative Mlino niso uresničljivi. Blejska občina je namreč lani prisluhnila
Civilni iniciativi Mlino in dala v presojo
njen predlog poteka zadnjega dela trase.
Primerjava s prvotno predvideno traso je
pokazala, da ima varianta civilne iniciative večji negativni vpliv na zavarovana
območja narave, kmetijska in gozdna
zemljišča ter vodo. Kljub temu so prisluhnili tudi krajanom Mlina, tako da bodo
poskrbeli za optimizacijo potrjene trase
z omilitvijo vplivov na bivalno okolje.
Kot je letos ob svojem obisku na Bledu
napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, bi se gradnja ceste po trasi
iz podrobnega prostorskega načrta lahko
začela že v začetku prihodnjega leta.
V juliju so na Selišah, v neposredni bližini vrtca, šole in Infocentra Triglavskega narodnega parka, zastavili tudi gradnjo Medgeneracijskega centra Vezenine
Bled, ki sodi med največje investicije v
zadnjih letih. Naložba je skupaj vredna
skoraj pet milijonov evrov. V stavbi, ki
bo stala na mestu nekdanjih Vezenin
Bled, bosta svoj prostor med drugim
našla center za dnevno varstvo starejših
in nova blejska knjižnica. Gradnjo naj bi
končali konec prihodnjega leta, ko naj bi
po načrtih svojo naložbo v oskrbovana
stanovanja v neposredni bližini končal
tudi Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Vezenin Bled pa so se letos spomnili
tudi na posebni modni reviji v septembru, ki so jo naslovili Blejske čipke in
vezenine in na kateri so predstavili dediščino Vezenin Bled. Dogodek so pripravili v sklopu evropskega projekta Naša
industrijska dediščina, naš ponos. Na
modni reviji so predstavili kose oblačil,
izdelanih v omenjeni tovarni, ki jih
občani še hranijo po domovih. V sklopu
zgoraj omenjenega projekta so v domu
krajanov na Bohinjski Beli odprli še
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posebno razstavo o podjetju Vezenine
Bled z naslovom Osem desetletij industrije čipk in vezenin, ki bo svoje stalno
mesto nato našla v novem Medgeneracijskem centru na Bledu. Razstava je
nastala v sodelovanju z Gorenjskim
muzejem, kjer hranijo bogato zbirko
industrijske dediščine.

Zaživela nova tržnica in projekt
Prostofer
Na prostoru nekdanjega bencinskega
servisa nasproti policijske postaje je julija na Bledu zaživela nova tržnica. Razdeljena je na tri dele. Zunanji del pod
nadstreškom starega bencinskega objekta je namenjen lokalni tržnici s ponudbo
ob koncih tedna, v notranjem delu pa bo
stalna trgovina, v kateri bodo na voljo
izdelki brez embalaže, od sadja in zelenjave do drugih izdelkov, ki so v klasičnih trgovinah zapakirani v več ovojev le
iz trženjskih, in ne iz praktičnih razlogov. Obe prodajni območji bo povezoval
družabni prostor.
Od oktobra dalje pa je občanom Bleda na
voljo storitev brezplačnega prevoza za
starejše Prostofer. Občina Bled je tako
postala 43. občina, ki se je vključila v
projekt prostovoljnih prevozov za starejše
zavoda Zlata mreža, s katerim zagotavljajo večjo mobilnost starejših ter s tem
njihovo aktivnost in vključenost v družbo. Za prevoze starejših uporabljajo električno vozilo, saj so na Bledu zavezani
trajnostni mobilnosti.

Opozorili na slabo stanje jezera
Stanje Blejskega jezera se zadnjih nekaj
let ves čas slabša, na kar kaže tudi vsako

leto intenzivnejše cvetenje fitoplanktona. Poslabšanje je bilo letos še posebno
izrazito. Cianobakterije, ki so zaradi
svoje rdeče barve zelo opazne, so gladino Blejskega jezera prekrile z rdečo
sluzjo. V marcu so zato na Občini Bled
z javnim pismom, ki so ga poslali državnemu zboru, predsedniku republike, vladi, državnemu svetu in drugim, ki bi
lahko priskočili na pomoč, opozorili na
izredno slabo stanje jezera. Državi so
predlagali dva ključna ukrepa, ki naj bi
prispevala k izboljšanju stanja jezera:
sprejetje podrobnega načrta upravljanja
jezera, ki naj zagotovi potrebne ukrepe s
strani države za izboljšanje stanja jezera,
in izgradnjo prepotrebne južne razbremenilne ceste. O skrb vzbujajočem ekološkem stanju Blejskega jezera je tekla
beseda tudi ob obisku predsednika republike Boruta Pahorja aprila na Bledu.
Predsednik verjame, da bo mogoče v
sodelovanju z vsemi pristojnimi institucijami in občino stvari počasi, a zanesljivo in vztrajno v nekaj letih spremeniti
tako, da bo kakovost jezera in življenja
na Bledu bistveno večja. Cilj občine je,
da stanje jezera do leta 2027 iz zmernega preide v dobro, saj je jezero osnova
ne le blejskega, temveč celotnega slovenskega turizma.

Promenada kot galerija
na prostem
Na Bledu in v okolici so ustvarjali številni slikarji in njihovo delo je bilo vpeto v
sočasno umetnostno, znanstveno in družbeno dogajanje. Poleti si je bilo tako na
Jezerski promenadi mogoče ogledati
razstavo, na kateri so predstavili Bled,

V juliju so na Selišah zastavili gradnjo Medgeneracijskega centra Vezenine Bled.

Na posebni modni reviji v septembru z naslovom
Blejske čipke in vezenine so predstavili dediščino
Vezenin Bled.

kot ga je mogoče občudovati na slikah
Narodne galerije. Prav tako na Jezerski
promenadi so pripravili še razstavo Bled
nekoč avtorja Nika Mučiča, ki je nastala
v sodelovanju s Turizmom Bled. Skozi
stare fotografije in razglednice so prikazali utrip Bleda od druge polovice 19.
stoletja do osemdesetih let prejšnjega
stoletja, pri čemer so glavni poudarek
namenili turizmu na Bledu.
Žal pa so morali zaradi epidemije letos
odpovedati tradicionalne Blejske dneve.
Kljub temu so po jezerski gladini zaplavale lučke, ki jih iz jajčnih lupin izdeluje
domačin Andrej Vidic. Tokrat so jih
posvetili zdravstvenemu osebju, s čimer
so se jim zahvalili za njihova prizadevanja v boju z virusom, ki še vedno močno
vpliva na naša življenja.
Epidemija covida-19 je drastično posegla tudi v vse programe in načrte Zavoda
za kulturo Bled, ki upravlja Blejski grad
in Festivalno dvorano. Letos so na gradu
v poletnih mesecih našteli le petino lanskih obiskovalcev. Tako bodo na boljše
čase morali počakati tudi vsi načrti
obnove širšega grajskega kompleksa, v
okviru katere so načrtovali naložbo v
muzej arheologije, obnovo Mrakove
domačije in gradnjo drugega dela avtomobilskega parkirišča pod gradom.
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Občina Žirovnica
Sprejetje OPPN Obvoznica Vrba, s katerim so prižgali zeleno
luč za gradnjo obvoznice, je najbolj zaznamovalo leto 2020.
Dobili so tudi projekt Prostofer, participatorni proračun ...
Župan
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
Breznica 3
Žirovnica

OBČINSKI SVETNIKI:
Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan,
Barbara Oman Bulovec, Izidor Jekovec,
Meta Zupan, Zdravko Malnar in Nino
Rejc (Neodvisna lista za Žirovnico), Mojca Vene, Franc Zupan in Mojca Papler
(Lista za vasi pod Stolom), Tatjana Mulej
in Božidar Brudar (SDS), Anton Koselj
(SD) in Jurij Dolžan (NSi)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častni občan: Milan Sagadin
Plaketa Občine Žirovnica: Igor Čarni,
prostovoljke projekta Starejši za starejše Društva upokojencev Žirovnica
Nagrada Občine Žirovnica: Marjan Dobnikar

Projekt Prostofer v Žirovnici
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Žirovniški občinski svetniki so s sprejetjem OPPN Obvoznica Vrba prižgali zeleno luč za začetek gradnje zahodne obvoznice mimo Vrbe. Gradnja se bo, če bo šlo
vse po načrtih, začela v letu 2021, promet
pa bo po njej stekel leta 2023. S tem se
uresničujejo dvajsetletna prizadevanja za
izgradnjo obvozne ceste, ki bo olajšala
vsakdan domačinov, razbremenila promet mimo Prešernove rojstne hiše in
omogočila nadaljnji turistični razvoj.
Potem ko je skupaj z državo v letu 2019
odkupila objekte ob Prešernovi rojstni
hiši, je Občina Žirovnica že pripravila
načrte za oživitev objekta Vrba 1. Objekt
naj bi obnovil in tudi upravljal zasebni
partner v sklopu javno-zasebnega partnerstva. Če bo šlo vse v skladu s pričakovanju, bi prenovljeni objekt lahko
zaživel do konca leta 2022.
Na področju skrbi za starejše je zelo
pomemben zagon projekta Prostofer, v
sklopu katerega prostovoljni šoferji
pomagajo starejšim občanom z brezplačnimi prevozi po opravkih: v trgovino, do
zdravnika ... Električno vozilo je zagotovila Občina Žirovnica, pred občinsko
stavbo na Breznici pa so postavili tudi
Teslino polnilnico za vozila na električni
pogon, ki jo je doniralo podjetje N-GEN.

V žirovniški občini so v letu 2020 prvič
uvedli participatorni proračun. O porabi
določenega dela denarja, tokrat so za to
namenili deset tisoč evrov, so odločali
vaški odbori, posebna komisija pa je
izbrala projekt obnove vaškega korita v
Doslovčah. Po napovedi župana Leopolda Pogačarja se bo delež participatornega
proračuna v prihodnjih letih povečal,
možnost odločanja o porabi denarja pa
bodo imele različne skupine občanov.
Občina Žirovnica je asfaltirala tudi priključek gozdne ceste v Završnici, obnovila
spominska obeležja v Mostah in dokončala pločnik, odvodnjavanje in javno razsvetljavo mimo OPC Žirovnica v smeri
Brega. Uredila je tudi pešpot do Janševega čebelnjaka. Začela se je gradnja novega mostu v Piškovci, javno komunalno
podjetje Jeko pa je obnovilo zgornje zajetje Ajdna in vodohran Moste.
Občina Žirovnica se je v letu 2020 pridružila občinam, ki zmanjšujejo uporabo plastičnega pribora in tako varujejo
okolje. Rojstne hiše znamenitih žirovniških mož: Prešernova, Čopova, Finžgarjeva in Jalnova, parkirišče v Vrbi, zdravstvena postaja in parkirišče pred njo na
Selu, gasilski dom, prireditveni prostor v
Završnici, TVD Partizan in prireditveni
prostor KK Stol so po novem opremljeni
tudi z brezplačnim brezžičnim internetom. Občina Žirovnica je namreč uspela
na razpisu Evropske komisije WiFi4EU.
V sklopu priprave razvojnega programa
občine do leta 2030 pa so objavili tudi
rezultate ankete med občani, ki je pokazala, da je kar 91 odstotkov občanov
Žirovnice zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih z občino kot krajem za prebivanje. Glavne prednosti občine so neokrnjena narava, svež zrak in čista voda,
lokacija in prometna dostopnost, mirno
okolje, veliko možnosti za šport in rekreacijo ... Med prednostmi so po mnenju
domačinov tudi podeželski značaj, majhnost in domačnost, povezovanje ...
Občina Žirovnica pa je dobila tudi novo,
sodobno spletno stran zirovnica.si.
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Občina Tržič
Dediščina, ki lahko služi prihodnosti, je dragocena.
Leto 2020 si bomo v občini Tržič zapomnili po številnih uspešno zaključenih projektih. Sanacija po ujmi 2018 je bila obsežna, zahtevna, terjala je izjemne napore
sodelavcev v občinski upravi pri pripravi
več metrov visoke dokumentacije in veliko potrpežljivosti krajank in krajanov.
Povsem na novo sta zgrajena dva mostova, dva dodatno popolnoma obnovljena
in razširjena. Zgrajene so številne nove
pohodne površine za pešce, na devetih
odsekih skupaj več kot dva kilometra
povsem nove asfaltne ceste, številni podporni zidovi, sonaravne odbojne ograje,
urejeni hudourniki in meteorno odvodnjavanje. Na nekaterih odsekih so se
posodabljali tudi vodovodi in komunalna
infrastruktura. Vrednost letošnjih del bo
presegla 2,5 milijona evrov, od začetka
sanacije do danes pa je bilo za to uporabljeno več kot pet milijonov evrov.
Po skoraj treh desetletjih propadanja je z
ureditvijo parka, otroškega igrišča, kolesarskim poligonom in številnimi prenovami stavb in cest ponovno zaživelo
območje nekdanje BPT. Ohranili in lepo
obnovili smo nekdanjo vratarnico in
lesen gasilski stolp, ki je lahko zgled za
ohranjanje kulturne dediščine.

Gospodarstvo v kompleksu BPT dobiva sodobno
cesto z vgrajeno infrastrukturo.
/ Foto: arhiv Občine Tržič

V turizem smo v občini Tržič v zadnjih
petih letih veliko vložili in dosegli lepe
rezultate. Prepričani smo, da smo z nišnim turizmom lahko še uspešnejši. Dovžanova soteska je od maja letos bogatejša za vstopno info točko, na Zelenici pa
želimo vzpostaviti Raziskovalno učni
center za plazove in Naturo 2000.
Z različnimi projekti smo se zavezali, da
bomo z okoljem ravnali prijazno.

Župan
mag. Borut Sajovic
Občina Tržič
Trg svobode 18
Tržič

ČLANI OBČINSKEGA SVETA:

Z info točko v Dovžanovi soteski smo pridobili
ustrezno zbirno mesto za začetek strokovnih in
turističnih ogledov. / Foto: arhiv Občine Tržič

Veliko energije in sredstev vlagamo v
prostovoljske projekte. Tretje leto zapored smo prejeli naziv Prostovoljstvu prijazno mesto. Letos je zaživel projekt
Prostofer za mobilnost starejših.
Vzpostavili smo pametna parkirišča v
mestu, spoštujemo 'šuštarsko' in drugo
tradicijo, spodbujamo mlade na poti k
uspehu, podpiramo gospodarstvo, šport,
kulturo …, že drugo leto zapored smo
najbolj varna občina v državi.
Znamo pa se veseliti tudi uspehov in
visokih jubilejev. Osrednja gasilska enota v občini – PGD Bistrica pri Tržiču –
letos praznuje 90 let. V tem času se je
društvo razvilo v sodobno opremljeno,
aktivno društvo, ki je generacijsko barvito kos vsem nalogam in izzivom.
»V življenju več kot tisoč besed štejejo
enostavna dejanja. Dobrodošli v našem
koščku raja, ki ga lahko odkrivate s ptičje perspektive, na dveh kolesih ali lahkih nog naokrog,« vabi župan Občine
Tržič mag. Borut Sajovic.

Slovenska demokratska stranka –
Janez Bogataj, Anže Perčič, Klemen
Markovič, Vesna Tišler Sušnik; Ekipa
Boruta Sajovica – Mojca Čadež, Ana
Peharc, Dušan Bodlaj, Eva Srečnik,
Marjan Veternik, Vida Hribar, Nejc Perko, Manca Gašperin, Andraž Žitnik;
Lista Up mladih Tržič – Franjo Liška;
Lista za razvoj športa in kulture – Mladen Novković; Pavel Rupar in Enotna
lista Tržič – Melanija Primožič; Lista
Spremembe za preporod Tržiča –
Andrej Frelih; Socialni demokrati – Drago Zadnikar; Zagon – Lista Klemena
Belharja – Metka Gaberc, Drago Zalar,
Teja Nemec, Tomaž Meglič; DeSuS –
Demokratična stranka upokojencev
Slovenije – Jana Jenko; Samostojni
svetniki – Vida Raztresen

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častna občanka občine Tržič:
Zvonka Pretnar
Plaketa Občine Tržič: Uroš Bodlaj in
PGD Bistrica pri Tržiču
Diploma Občine Tržič:
Suzana Kokalj in Vrtec Tržič
Ambasador: Dr. Bojan Knific
Priznanje župana: Urška Gabor, Marija
Lavtar, Marta Markič, Alenka Golmajer
Terziev, Špela Maja Nolimal, Urban
Bole, Boris Horvat
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Občina Radovljica
Številni projekti, med njimi celovita obnova osnovne šole v
Lipnici, so bili zaključeni kljub epidemiji. Veliko pozornosti
projektom, povezanim z nadgradnjo železniške proge. Turizma
letos manj, a zato čas za razmislek o prihodnosti.
Župan
Ciril Globočnik
Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
Radovljica

OBČINSKI SVETNIKI:

Miran Rems, Monika Ažman, Miroslav
Pogačar, Teodora Beton, Vilko Praprotnik, Sabina Felc, Danijel Kašca, Neža
Mezeg (Lista Cirila Globočnika); Andrej
Potočnik, Jernej Kolman, Aljoša Škufca, Breda Poličar (SDS); Branko Fajfar
(Lista krajevnih skupnosti – LKS), Maksimiljan Kalan, Vojka Jesenko (Lista
Marjana Šarca); Darko Marolt, Barbara
Sitar (Lista za šport in prostovoljstvo);
Gorazd Fajfar, Maruša Šolar Čuden
(Glas mladih Radovljica); Simon Resman, Tina Mrak (NSi); Nejc Kliček, Mojca Faganel (SD), Mateja Potočnik (Levica); Izidor Arih, Sandra Zadnikar (samostojna člana)
OBČINSKI NAGRAJENCI:
Velika plaketa Občine Radovljica: Tonček Smolej; plaketa Občine Radovljica:
Kulturno društvo Bid Bang, Igor Marijan, Mioba, d. o. o.; plaketa Antona
Tomaža Linharta: Vilma Gosnik Kravanja, Petja Zorec, Kulturno turistično društvo Kamna Gorica; pečat Občine Radovljica: Slavica Soršak, Uroš Štefelin;
medalja Občine Radovljica: Franz Hrovat, sodelujoči v projektu Okusi
Radol'ce
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Tudi življenje v občini Radovljica je
letos zaznamovala epidemija covida-19.
Občina se je na obvladovanje situacije
odzvala hitro in usklajeno z vsemi pristojnimi inštitucijami, posebej pa so se s
svojim odzivom in predanostjo v izjemnih razmerah izkazali tudi številni prostovoljci.
Občina je spomladi kljub epidemiji
nadaljevala vse začete naložbe. Že sredi
leta so bila tako zaključena dela v Gubčevi ulici, kje so obnovili cesto, oporni
zid in komunalno infrastrukturo, poleti
pa še dela v Ulici Staneta Žagarja v
Radovljici z obnovljenim pločnikom,
delom cestišča in urejenim odvodnjavanjem. Spomladi so sanirali tudi usada na
lokalnih cestah Češnjica–Njivice in Ljubno–Praproše.

Čez poletje je bila končana tudi obnova
rak, nekoč lesenih, kasneje pa kamnitih
vodnih korit v središču Krope. Občina
je obnovo z več partnerji zasnovala v
okviru projekta Arhitektura gorenjskih
vasi, v sklopu katerega se s pomočjo
evropskih sredstev pripravlja tudi tipološka študija arhitekture naselij Dobrave, Zaloše in Ovsiše.
V začetku jeseni so bila končana tudi
dela pri obnovi odsekov vodovoda v
naseljih Ovsiše, Dobravica in Poljšica
pri Podnartu; v sklopu del je bila obnovljena cesta, kjer je bilo na kritičnih mestih urejeno odvodnjavanje, uredili so tudi
javno razsvetljavo, sočasno je bilo na
tem območju obnovljeno tudi elektro
omrežje. Urejena sta bila tudi kritičen
odsek ceste od Brezij do Peračice in
odsek gozdne ceste Lipnica–Bodlajka
na območju Kolnice.
Jeseni se je začel projekt izgradnje kanalizacije in vodovoda na Spodnjem Lancovem; projekt je vreden več kot tri milijone evrov, del sredstev zagotavlja država. Gre za skoraj šestkilometrski odsek,
na katerega bo priključenih tristo prebivalcev, v sklopu del pa bo deloma obnovljeno tudi vodovodno omrežje in urejene javne površine.
Izvedli so še rekonstrukcijo ceste in
vodovoda na kilometer in pol dolgem

V začetku jeseni so bila končana tudi dela pri
obnovi odsekov vodovoda v naseljih Ovsiše,
Dobravica in Poljšica pri Podnartu; v sklopu del je
bila obnovljena cesta.

Jeseni so se šolarji z veseljem vrnili v
šolske klopi popolnoma obnovljene šole
v Lipnici. Stavbo so popolno energetsko
sanirali, umestili novo kotlovnico na
sekance in zamenjali azbestno kritino.
Prenovili so tudi veliko telovadnico in
uredili okolico, vključno z dostopno cesto in parkiriščem. Za naložbo so pridobili tudi nepovratna sredstva.

Jeseni je vrata odprla popolnoma energetsko
sanirana Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica.
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V Gubčevi ulici so obnovili cesto, zgradili nov oporni zid in uredili komunalno
infrastrukturo.

odseku od Spodnje Dobrave do Prezrenj.
Končana je tudi ena od prvih faz projekta preureditve radovljiškega kopališča,
to je izgradnja prostora strojnice za elektroenergetske naprave za potrebe sedanjega in prihodnjega kompleksa.
Zelo veliko pozornosti je občina v letošnjem in lanskem letu posvečala pripravam na začetke nadgradnje gorenjske
železniške proge, kjer bo ob državi, ki je
glavna investitorica projekta, sodelovala
tudi občina. Na trasi od Radovljice do
Lesc bodo namreč ob popolnoma preurejeni železniški progi izpeljani še drugi
posegi na trasi, med njimi ukinitev
nivojskih prehodov, doslej označenih
zgolj z andrejevim križem, ter izgradnja
podvozov v Podnartu in Zalošah, nov
nadvoz nad progo pri železniški postaji
v Radovljici in ureditev podhoda za pešce na območju Poljske poti v Radovljici.
Med največjimi naložbami, vezanimi na
obnovo železnice, je tudi gradnja kolesarske povezave med Radovljico in Lescami, ki bo znatno sofinancirana z
evropskimi sredstvi.
V načrtovanje gredo tudi projekti, ki so
bili izbrani v okviru izvedbe participativnega proračuna. Tega se je Občina
Radovljica letos lotila prvič, sodelovanje
občanov pa je celo preseglo pričakovanja. Za izvedbo so predlagali več kot sto
manjših projektov, kot primerne in izvedljive jih je posebna komisija označila
sedemdeset. Jeseni je bilo izvedeno tudi
glasovanje o teh projektih, udeležila pa
se ga je kar tretjina vseh pozvanih upravičencev.
Ko so se jeseni začela dela v sklopu nadgradnje gorenjske železnice, je pristojni
minister za infrastrukturo posebej pou-

Prav z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti je občina tik pred začetkom
poletja uredila pet postaj za avtomatizirano izposojo koles.

daril pomen sodobno urejenih železniških povezav za zagotavljanje trajnostne
mobilnosti. Prav z namenom njenega
spodbujanja je občina tik pred začetkom
poletja uredila pet postaj za avtomatizirano izposojo koles, na katerih je bilo do
pozne jeseni na voljo skupaj 32 koles, od
tega dvajset električnih. V treh mesecih
je bilo zabeleženih 408 izposoj, od tega
velika večina električnih koles. Enoten
sistem je vzpostavljen še v štirih gorenjskih občinah, in sicer z visokim deležem
evropskih sredstev.
Po nekaj letih skokovite rasti števila gostov, nočitev in prenočitvenih zmogljivosti je letošnje poletje, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusne bolezni,
tudi radovljiški občini prineslo relativno
zatišje na področju turizma. Konec poletja so pretežno domači gostje ustvarili
skupaj sicer polovico manj nočitev, kot
jih je bilo zabeleženih lani, kar pa je še
vedno približno toliko kot v letu 2016.
Na zavodu za turizem Radovljica pri tem
poudarjajo, da je prav to obdobje čas za
razmislek, kako kakovost tudi v turizmu

Obnovljene rake, nekoč lesena, kasneje pa kamnita
vodna korita, so danes ena od privlačnih
znamenitosti Krope.

postaviti na prvo mesto. Radovljica se je
namreč kot destinacija že pred nekaj leti
zavezala k butičnemu, zelenemu turizmu in pristnim doživetjem. V letošnjem
letu je občina prejela tudi zlat znak Slovenia Green Destination.
Kljub epidemiji so prizadevni organizatorji poleti izpeljali tudi kar nekaj prireditev. Priljubljenega in najbolj množično
obiskanega Festivala čokolade sicer letos
ni bilo, so pa izvedli Festival stare glasbe,
tokratni je bil že 38. po vrsti. V baročnem
parku so sredi poletja ljubitelji klasične
glasbe lahko uživali tudi v vrhunski izvedbi ene od Mozartovih oper, še pred prvo
epidemijo so v Kropi in Kamni Gorici na
gregorjevo po rakah in bajerju spustili
letošnje barčice. Izpeljali so Langusove
dneve, Kovaški šmaren in še jeseni – v
malce okrnjeni izvedbi, pa vendarle –
tudi Festival gledališča v Kropi.
Nekateri gostinci so se težkim razmeram
navkljub vendarle v največji mogoči
meri prilagodili, in sicer so odpovedane
Okuse Radol'ce izpeljali z dostavami na
dom. Ponudniki lokalnih proizvodov,
povezani v okviru zavoda za turizem, so
storili korak bližje k oskrbi predvsem
prebivalcev urbanih okolij, ob tem pa so
številni, ki delujejo na področju prehrane in kulinarike, svojo energijo usmerili
v priprave na čas, ko epidemija ne bo več
krojila naših življenj. Ne nazadnje Radovljica v zadnjem obdobju postaja ena od
najbolj prepoznavnih kulinaričnih destinacij v regiji, kar potrjujejo številne
nagrade in priznanja, ki so jih v zadnjem
obdobju pridobili naši gostinci. Tudi
najprestižnejši, kot je Michelinova zvezdica, s katero se od pomladi ponaša Vila
Podvin.
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Občina Naklo
Največja letošnja investicija v občini Naklo je bila izgradnja
nove fekalne kanalizacije, obnova komunalnih vodov in obnova
cest v Podbrezjah. Občani so se razveselili tudi novega
Medgeneracijskega centra Naklo ...
Tudi letošnje leto je bilo klub epidemiji
covida-19 investicijsko bogato. Občina je
uspešno zaključila finančno in izvedbeno
zahteven projekt, in sicer izgradnjo nove
fekalne kanalizacije, obnovo komunalnih
vodov in obnovo cest v Podbrezjah. Ker
del kanalizacije poteka tudi po regionalni
cesti, so skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo rekonstruirali še ta del ceste.
Obnovljeni so oporni zidovi, urejeno in
razširjeno je vozišče ter urejen varnejši
promet pešcev na tem odseku, prav tako
je na delu državne ceste zgrajen pločnik
za varnejšo šolsko pot. Projekt v Podbrezjah je bil skupaj s sredstvi DRSI vreden okoli devetsto tisoč evrov.
V vasi Okroglo so zaključili gradnjo
celotne komunalne infrastrukture in postavitev javne razsvetljave, urejen je pločnik od Dinosa do Okroglega. Zaključili
so tudi obnovo cestne infrastrukture »na
klancu« v Zadragi, kjer je občina investirala v obnovo komunalne infrastrukture, cestno razsvetljavo, novi so optični
vodi več operaterjev, jeklena varovalna
ograja, cesta je širša. Z nekdanjega
nogometnega igrišča pri Merkurju pa so
preselili umetno travo na novo lokacijo
ob OŠ Naklo. V končni obliki bo to nov
večnamenski objekt za različne športe.
Občina je pridobila gradbeno dovoljenje
za nov vodohran v Dupljah in povezovalni vod, spomladi naj bi začeli delati.
Veliko je bilo še manjših investicij, ki
ravno tako izboljšujejo kakovost življenja v občini. Obnovili so Ulico Toma
Zupana v Naklem in ulico v naselju Pivka v Naklem, ograjo na pokopališču v
Dupljah, prav tako je na novo urejena
dostopna cesta v Spodnje Duplje. Poseben izziv je predstavljala ureditev druge
faze klanca v Zadragi z zahtevno podporno konstrukcijo.
Od junija deluje Medgeneracijski center
Naklo, ki ima prostore v kleti občinske
stavbe, pridobili pa so tudi zunanji del,
ki je severno od občinske stavbe. Odlično se obnese projekt Prostofer, več pro56

stovoljnih voznikov je z občinskim e-vozilom na voljo starejšim občanom (socialno šibkejšim in tistim brez prevoza) za
brezplačne prevoze do ustanov javnega
značaja. V spominskem parku v Bistrici
so ob 78. obletnici tragičnega dogodka
odkrili nov spomenik v čast 59 talcem,
padlim na Bistriškem klancu.
Letos Občina Naklo in poljska Občina
Nakło nad Notecia praznujeta dvajseto
obletnico podpisa pogodbe o prijateljstvu
in sodelovanju, jubilej so zaznamovali z
nekaj dogodki. Tudi Kulturno društvo
Tabor Podbrezje je letos praznovalo dvajsetletnico sodelovanja s poljsko občino, v
Spominskem parku znamenitih Podbrežanov je odkrilo obeležje kiparja Petra
Žiwobskega, ki je nekaj let živel in deloval v Podbrezjah. Izdalo je tudi monografijo Podbreška znamenja vere in kulture
avtorice Dragice Perne. Prostovoljno
gasilsko društvo Naklo je ob svoji
110-letnici s pomočjo občine kupilo novo
gasilsko vozilo, poleg tega je občina sofinancirala tudi nakup nove gasilske lestve
za kranjski GaRS.
Izjemno pa se je v tem posebnem letu,
ki ga je zaznamoval novi koronavirus,
izkazal Štab Civilne zaščite Občine
Naklo.

Župan
Ivan Meglič
Občina Naklo
Stara cesta 61
Naklo

OBČINSKI SVETNIKI:
Drago Goričan in Alenka Benedik (oba
Lista Draga Goričana za razvoj občine
Naklo), Peter Celar (NSi), Zdravko Cankar, Helena Krampl Nikač, Primož Povše (vsi DeSUS), Marko Mravlja, Andreja
Prosen, Albin Golba (vsi SDS), Renata
Košir, Katja Bevk, Marjan Babič (vsi
SLS), Franc Grašič, Jure Renko, Nataša Zaletelj (vsi Lista Za moj kraj)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Priznanja Občine Naklo: Prostovoljno
gasilsko društvo Naklo, Jernej Jeglič ter
Štab Civilne zaščite Občine Naklo,
poverjeniki Civilne zaščite in občinska
uprava; srebrna plaketa Občine Naklo:
Tone Strlič; bronasti plaketi Občine
Naklo: Slavka Jelenc in Rudi Dovžan

Posnetek je še iz časa gradnje komunalne in cestne infrastrukture v Podbrezjah, ki pa je že zaključena.
Zagotovili so tudi varnejšo šolsko pot.
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Občina Jezersko
Občina Jezersko je bila letos spomladi nagrajena s priznanjem
zlati kamen za majhno občino, ki izstopa po spretnem in
inovativnem razvojnem modelu.
Za majhno občino je bila to lepa spodbuda, zlasti še v letu, ko je bilo delovanje
zaradi omejitev oteženo. Na začetku leta
je občina v skromnem proračunu določila prednostne naloge, ki so obsegale zlasti obnovo več odsekov vodovodov,
namestitev ultravijolične (UV) obdelave
pitne vode namesto kloriranja, gradnjo
avtobusnih postajališč za večjo varnost,
nadaljevanje pri urejanju Zimsko-letnega
parka Jezersko, medgeneracijski center v
prostorih nekdanje pošte, načrtovanje
razširitve šolskih in vrtčevskih prostorov
za vse številnejšo generacijo najmlajših.
Na podlagi delavnice z občani in po strokovnem usklajevanju je bila na ministrstvo za kulturo oddana Krajinska zasnova
za območje Sibirije.
Med pomladnim valom epidemije so na
Jezerskem opravili očiščevalno akcijo in
delovno akcijo čiščenja kanalov na gozdnih in občinskih cestah. Država je poskrbela za sanacijo treh vodotokov, občina pa za čiščenje hudournika Skodovnik
in usedalnika pred Planšarskim jezerom.
Po več letih dogovorov s sosednimi občinami so na Jezerskem postavili ohišja za
stacionarni radar in tudi tako poskrbeli
za večjo varnost v prometu.
Po zimski turistični sezoni, ki je imela
po zaslugi zasneževanja petdeset zimskih dni, so bili na Jezerskem zadovoljni.
Še bolj pa po poletni, saj so bile namestitvene zmogljivosti vse poletje polno
zasedene, na Jezerskem pa je veliko
domačih turistov uporabilo turistične
bone. Da so domači turisti začeli odkrivati tudi njihov kraj, pripisujejo več promocijskim akcijam, med drugim tudi
vseslovenski Zdaj je čas – Moja Slovenija. Prav na Jezerskem so z javno predstavitvijo sklenili tudi čezmejni projekt
Alpe Adria regija doživetij, kjer se je
povezalo dvanajst slovenskih in avstrijskih partnerjev na območju Karavank v
programu Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014–2020 in uspešno pridobilo sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Jezersko je sodelovalo z zimskim

parkom in turnokolesarsko potjo Trans
Karavanke od Jezerskega do Tromeje.
Ob letošnjem občinskem prazniku so na
Jezerskem simbolično predali namenu
novi Medgeneracijski center Jezersko, ki
bo v prihodnje na voljo domačim društvom, skupinam in podjetnikom za najrazličnejše programe. Septembra so
nameravali praznovati tudi visoki jubilej
svoje planinske postojanke Češke koče,
ki so jo na Spodnjih Ravneh leta 1900
postavili češki planinci. Odpovedali so
se velikemu praznovanju v družbi s češkimi prijatelji, tokrat je domače planinsko društvo obletnico počastilo s fotografsko razstavo v medgeneracijskem
centru. Svojevrstna počastitev pa je tudi
razglasitev Češke koče za kulturni spomenik lokalnega pomena. O Češki koči
nastaja tudi igrano-dokumentarni film,
ki ga bodo na Jezerskem prikazali, ko bo
spet mogoče druženje ljudi.
Jeseni je minilo leto dni od smrti jezerskega alpinista in smučarja z najvišjih
vrhov sveta Dava Karničarja. V spomin
so mu postavili kapelico pri njegovem
gorniškem centru in jo septembra ob
obletni maši blagoslovili.

Župan
Andrej Karničar
Občina Jezersko
Zgornje Jezersko 65
Zgornje Jezersko

OBČINSKI SVETNIKI:

Izidor Parte (Gasilci in skupina volivcev),
Dejan Kavaš, David Jovanovski (Mladi
za Jezersko), Iztok Tonejec, Primož
Šenk, (Jezersko za vse), Metoda Karničar, Primož Muri (Lista za Jezersko)

OBČINSKA NAGRAJENKA:
Helena Naglič

Na Jezerskem so ob občinskem prazniku predstavnice treh generacij simbolično odprle nov
medgeneracijski center
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Občina Preddvor
V občini Preddvor se vsako leto s knjigo poklonijo enemu
svojih velikanov, letos je bil to pobudnik čebelarstva Fran
Lakmayer.
Župan
Rok Roblek
Občina Preddvor
Dvorski trg 10
Preddvor

OBČINSKI SVETNIKI:

Jože Cuderman, Ana Urbanec, Sandra
Kaštrun, Darja Delavec, Nejc Bodlaj,
Anže Podpeskar (lista Naš Preddvor),
Vilko Čimžar, Miran Perko, Primož Bergant (lista Združeni za Preddvor), Miran
Zadnikar in Janez Brolih (Povezane
lokalne skupnosti)

Med občinskimi načrti je tudi razširitev Šolske ulice.
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V občini Preddvor so pred uresničitvijo
več velikih projektov. Potem ko so lani v
Tupaličah dobili krožno križišče, so se
začeli nadejati skorajšnje rekonstrukcije
sedemsto metrov dolgega odseka državne ceste. Ob tem bi z denarjem iz občinskega proračuna zgradili še pločnik,
avtobusne postaje, kanalizacijo in obnovili magistralne vodovode, slednje s
sodelovanjem sosednjih občin. V tem
letu so pričakovali tudi gradbeno dovoljenje za nogometno igrišče, ki naj bi ga
začeli na lokaciji med Preddvorom in
Srednjo Belo graditi prihodnje leto. Večji zalogaj je tudi sanacija jezera Črnava,
ki ga nameravajo pozimi izprazniti zaradi odstranjevanja invazivne račje zeli,
čakajo pa na soglasje vodarjev. Projektirajo telovadnico in razširitev šole. Razširiti nameravajo Šolsko ulico. Za poslovno cono na območju Tupalič so sprejeli
občinski podrobni prostorski načrt.
Medtem pa uspešno uresničujejo manjše, a za ljudi nič manj pomembne načrte:
obnovo vodovoda Celarca v Bašlju, javno razsvetljavo med Sr. in Sp. Belo, traso
kolesarske poti med Preddvorom in
Belo, medobčinski cestni povezavi med
Sp. Belo in Žabljami ter med Hrašami in
Čadovljami, obnovo cest do Suhadolni-

ka in na Celarjevo ter most Fužine v
Kokri, sanacijo usada na Možjanci ...
Čeprav je komunalna infrastruktura
pomembna za občane, pa so pomembni
tudi projekti, kot je denimo Zelena naselja, ki poteka v regijskem merilu, v občini Preddvor pa predvideva ureditev grajskega parka. Zagnali so tudi projekt za
mlade, v okviru katerega občina v sodelovanju z zavodom Pospešek pomaga
mladim do poznanstev na njihovi karierni poti – z že uspešnimi posamezniki. V
Preddvoru nenehno razmišljajo tudi o
razvoju turizma, ob prodaji hotela ob
jezeru si želijo lastnika, ki bi investiral v
razvoj v skladu z lokalnimi željami.
Sicer je letos epidemija covida-19 okrnila nekatera dogajanja, ki potekajo v
sodelovanju z Zavodom za turizem Preddvor, dva večja poletna dogodka pa sta
bila vendarle izvedena: mednarodni
glasbeni festival Freeforms (z odkrivanjem in snemanjem zvočnih razglednic
Preddvora) in mednarodni likovni Ex
Tempore Preddvor. Pripravili so tudi dva
največja turnirja v Sloveniji v odbojki na
mivki. Občinski praznik, ki ga povezujejo s prvo slovensko pisateljico, pesnico
in skladateljico Josipino Urbančič - Turnograjsko, je letos potekal v manjšem
obsegu. Ob tej priložnosti so izdali knjigo ddr. Mire Delavec Touhami o velikem
čebelarju Franu Lakmayerju. Načeloma
vsako leto izdajo knjigo o pomembnih
ljudeh, ki so zaznamovali Preddvor, prihodnje leto se bodo z mednarodnim simpozijem poklonili Matiji Valjavcu in
Matiji Nagliču pod naslovom Velikana
izpod Storžiča. Ob prazniku so priredili
obisk literarne poti pod Storžičem, ki
vključuje tudi oba omenjena literata.
Sicer pa je med tematskimi potmi letos
nova Pot preddvorskih štorkelj, namenjena otrokom.
Pomemben podvig pa je poleti uspel
preddvorskim planincem in članom
agrarne skupnosti Bašelj: na Storžiču so
postavili ograjo in z njo ovcam onemogočili dostop na vrh.
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Občina Šenčur
V občini Šenčur se tudi letos nadaljujejo gradnje na področju
komunalne infrastrukture, zaustavila jih ni niti epidemija
koronavirusa.
V pomladnem ciklu so v Šenčurju
asfaltirali cestno povezavo med Beleharjevo cesto in regionalno cesto Kranj–
Brnik, pripravili pa tudi vse potrebno za
navezavo na kolesarsko stezo ob regionalni cesti, ki na odseku tristo metrov
še vedno ni zgrajena. V pomladnem
valu epidemije je uspelo županu Cirilu
Kozjeku pridobiti soglasja vseh lastnikov, nato pa je bila na potezi država, ki
naj bi naredila geodetske odmere. To se
žal vse do konca leta ni zgodilo. Spomladi so manjši gradbeni poseg, tlakovanje, opravili tudi na osrednjem pokopališču. Ministrstvo za kulturo je po
tem, ko so jo izvzeli iz registra kulturnih spomenikov lokalnega pomena,
dalo soglasje k rušitvi ostankov Blagneče hiše, novembra so ruševine tudi
odstranili. Na istem mestu bodo namreč
zgradili novo stavbo, ki bo verodostojen
posnetek prvotne, o umestitvi nekaterih
izvirnih elementov se dogovarjajo z
zavodom za varstvo kulturne dediščine.
V ozadju Blagneče hiše, na mestu nekdanjega gospodarskega poslopja, pa je
že zgrajen Medgeneracijski center, vendar ne bo dan v uporabo, dokler ne bo
dograjena celotna Blagneča hiša in urejena okolica. Za zdaj v njem potekajo le
seje občinskega sveta. Pač pa so jeseni
v središču Šenčurja prav v soseščini
Blagneče hiše začeli graditi krožno križišče in ga do konca novembra tudi
dogradili.
Sredi leta so se nadaljevale večje komunalne naložbe. V Vogljah so na Krožni
poti uredili fekalno kanalizacijo.
Dokončali so rekonstrukcijo Kranjske
ceste, ob njej uredili kolesarsko stezo,
zgradili pa so tudi krožišče, s katerega
bo v prihodnje stekla povezava na Partizansko ulico in k prihodnjemu domu
starostnikov. Dokončali so tudi gradnjo
komunalne infrastrukture na območju
ŠE-32, ob Delavski cesti, kjer bo v prihodnje zraslo naselje individualnih hiš.
Zgradili so tudi pločnik med Srednjo
vasjo in Lužami in na Lužah ob gasil-

skem domu postavili igrala. Stekla je
tudi gradnja komunalne opreme v preostalih dveh vaseh na južnem delu občine, kjer še ni zgrajena kanalizacija, to je
na Prebačevem in v Voklem. Komunalna infrastruktura bo zgrajena do leta
2022, s tem pa se bo končalo večletno
komunalno opremljanje naselij v občini. Na jugu občina nadaljuje z lastnimi
sredstvi.
Epidemija je dodobra zaznamovala življenje v občini. Še preden je izbruhnila,
je društvu Godlarji, ki prireja največjo
pustno povorko na Gorenjskem, uspel
letos jubilejni pustni sprevod, trideseti
po vrsti. Občinsko praznovanje pa je
precej okrnila. Aprila, ko Šenčur praznuje na dan svojega zavetnika sv. Jurija,
smo bili sredi najintenzivnejšega prvega vala, zato so odpadli vsi praznični
dogodki. Namesto tega so praznovanje
prestavili na september, a tudi takrat
trčili ob omejitve in praznovanje je
potekalo v ožjem krogu povabljenih, za
občane pa je bil posnetek akademije na
ogled na občinski spletni strani. Takrat
so podelili občinska priznanja, prvič pa
so nagradili tudi zlate maturante iz preteklega leta.

Župan
Ciril Kozjek
Občina Šenčur
Kranjska cesta 11
Šenčur

OBČINSKI SVETNIKI:

Tadej Belehar, Živa Mali, Domen Kern
(Mladi za Šenčur), Franci Podjed, Vanja
Umnik, Sebastian Mohar, Urška Dolinar
(SLS), Valerij Grašič (NSi), Matej Knific
(Lista Mateja Knifica), Aleš Perič Močnik, Andreja Pintar, Marjan Kristanc,
Nuša Bašelj Jagodic (SDS), Simon
Kuhar, Slavka Weisseisen, David Štrajhar (Lista VID) in Petar Potkonjak (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:

Zlata plaketa Občine Šenčur: Avto-moto
društvo Šenčur; srebrna plaketa: Aleksander Sašo Zupan; bronasta plaketa:
Boris Krišelj in Zoran Sokol

V začetku jeseni so slovesno odprli rekonstruirano Kranjsko cesto.
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Mestna občina Kranj
Župan
Matjaž Rakovec

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

OBČINSKI SVETNIKI:
mag. Branko Grims, Saša Kristan, Bojan
Homan, dr. Andreja Valič Zver, Iztok Jenko, mag., Nataša Jenkole (SDS), Manja
Zorko, Janez Černe, Evstahij Drmota,
Nada Mihajlović (SD), mag. Igor Velov,
Nada Sredojević, Milan Glamočanin,
Sandra Gazinkovski (Lista za razvoj Kranja), Zoran Stevanović, mag., dr. Neven
Polajnar, Gašper Peterc, Gordana Grobelnik (Zoran za Kranj), Boštjan Trilar,
Boris Vehovec, Damjana Piškur (VZK),
Robert Nograšek, Nataša Majcen, mag.
jav. upr. (LMŠ), Irena Dolenc, Albin Traven (NSi), mag. Barbara Gunčar (SLRP),
Tomaž Ogris, mag. org. inf. (PLS), Jožef
Rozman (DeSUS), Ana Černe (Levica),
mag. Ana Pavlovski, Andreja Kert, Lea
Zupan in Lea Bidovec (samostojne svetnice)

Velika pridobitev za Mestno občino Kranj je prenovljena in
posodobljena Podružnična šola Center Osnovne šole Simona
Jenka Kranj, ki ne pomeni le novih prostorov šole in vrtca,
ampak tudi ureditev dolga leta degradiranega območja. Da je
občina usmerjena v skrb za zelene in naravi prijazne projekte,
je dokaz zelena streha na Osnovni šoli Staneta Žagarja, zelena
streha pa je tudi na novem Centru trajnostne mobilnosti.
Najpomembnejši projekt, ki ga je kranjski občini uspelo zaključiti v tem letu, je
zagotovo prenova Podružnične šole Center. Ne le zato, ker so se s to investicijo
povečale kapacitete za osnovnošolsko
izobraževanje in vrtčevsko vzgojo, pač
pa tudi zato, ker je bilo to območje mesta degradirano kar trinajst let.
OŠ Simona Jenka Kranj – PŠ Center je
po celoviti prenovi, ki se je začela junija
2019, pridobila osem novih oddelkov
osnovne šole. Skupno bo podružnično
šolo obiskovalo 526 osnovnošolcev.
Povsem na novo se je šoli priključil vrtec
s 96 otroki v štirih oddelkih.
Projekt je vreden šest milijonov evrov,
operacijo sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (3.412.879,56 evra) in Republika
Slovenija (853.219,90 evra). Preostali
del (1,7 milijona evrov) je zagotovila
Mestna občina Kranj (MOK) iz lastnih
proračunskih sredstev. Nova pridobitev
so tudi goli in koši na igrišču, igrala,
klopi, mize, dva pitnika za vodo in 48
parkirnih mest. Okolica je bogatejša za
številna drevesa, grmičevje in rože.

Zelena streha in načrti
Nove pridobitve, zelene strehe, so se
jeseni razveselili na Osnovni šoli Staneta
Žagarja, kjer se že vrsto let srečujejo s
prostorsko stisko. Na strehi so dobili dve
novi učilnici, tako da se lahko učijo tudi
v naravi.
Projekt zelene strehe sofinancirata Eko
sklad in ministrstvo za okolje in prostor
s sredstvi sklada za podnebne spremembe, ProstoRož in Mestna občina Kranj pa
sta se odločila, da prenovita 360 kvadratnih metrov strehe.
V okviru projekta, vrednega sedemdeset
tisoč evrov, bodo merili in eno leto spremljali pregrevanje, v studiu ProstoRož
pa poudarjajo predvsem okoljske in psihološke prednosti zelenih streh.
»Veliko nam pomeni, da imamo v Kranju zeleno streho. Projekt je prav tako
pomemben za naprej, saj je nova zelena
streha tudi na Centru trajnostne mobilnosti na Planini, imamo pa še kar nekaj
načrtov. V Kranju želimo čim več zelenih streh, čim več zelenih zasaditev in
površin, pa tudi zelenega turizma. Teži-

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častni občan je prejel Anton
Rešek, nagrado MOK Alojz Ajdič, listini
o priznanju Marjana Jekovec in Janez
Cuderman, velike plakete MOK Igor Prašnikar, Franc Jerala in Žarko Matijašević,
veliko Prešernovo plaketo pa Alenka
Jenko Boh. Plakete MOK so prejeli
msgr. Stanislav Zidar, Josip Iličić in Nada
Bogataj Kržan, Prešernovo plaketo pa
Primož Zevnik, mag. likovnih umetnosti
Klavdij Tutta in doc. mag. likovnih umetnosti Klementina Golija.
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Prenovljena in posodobljena Podružnična šola Center Osnovne šole Simona Jenka Kranj ne pomeni le novih
prostorov šole in vrtca, ampak tudi ureditev dolga leta degradiranega območja.
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Novi sodobni reflektorji na stadionu kranjskim športnikom pa tudi športnim
rekreativcem omogočajo boljše razmere za treninge in tekme tudi v večernem
času. Na novo je urejena tartanska atletska steza.

mo k zelenemu in trajnostnemu,« pravi
župan Matjaž Rakovec in dodaja, da
Mestna občina Kranj preklaplja na zeleno na vseh področjih, od zelene strehe
do drevoredov, v načrtu pa je tudi velik
mestni park.
Pomembna pridobitev za Kranj je ureditev poti za pešce in kolesarje na Majdičev log (Savski otok) čez savski kanal
(pri Majdičevi elektrarni). Pot povezuje
zelene površine otoka z nakupovalnim
centrom in središčem Kranja. V prihodnosti načrtujejo še ureditev kolesarskih
in pešpoti okrog celotnega otoka.

Urejanje igrišč, parkirišč in cest
S 176 reflektorji na športnem stadionu,
ki so postavljeni v skladu z zahtevami
Evropske nogometne zveze, je mestna
občina Kranj pridobila najsodobnejšo
osvetlitev, ki kranjskim športnikom pa
tudi športnim rekreativcem omogoča
boljše razmere za treninge in tekme tudi
v večernem času. Urejena je bila tartanska atletska steza.
V tem letu so na Planini 2 s pomočjo
odličnega nogometaša Josipa Iličića uredili Park Jojo, na Planini 3 pa je zrasel
grbinast poligon (t. i. pumptrack).
Z letošnjo naložbo, ki se je zaključila
konec oktobra, je obiskovalcem Svetega
Jošta na voljo skupaj kar 67 parkirnih
mest, razporejenih na odseku ceste Stražišče–Pševo. Vrednost projekta ureditve
parkirišč znaša okoli 120 tisoč evrov.
Občina je uredila tudi nekatera druga
parkirišča. V fazi projektiranja je več
zelo pomembnih povezav za kolesarje in
pešce, tudi s premostitvenimi objekti, in
sicer nadhod čez državno cesto med

Zelena streha je za učence in zaposlene na Osnovni šoli Staneta Žagarja velika
pridobitev, ima pa tako okoljske kot psihološke prednosti ter vsaj delno rešuje
stisko s prostorom.

Tušem in Qlandio, povezava čez Kokro
od IBI-ja na Primskovem do Športnega
centra Stanka Mlakarja. Skupaj z Občino Šenčur projektirajo povezavo z brvjo
čez Savo med vasema Jama in Prebačevo.
Dokončan je pločnik med Goričami in
Golnikom, poteka pa tudi obnova ceste
med Mavčičami in Prašami. Skoraj šeststo tisoč evrov vreden projekt vključuje
tudi obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije, javno razsvetljavo in vgraditev
cevi za fekalno kanalizacijo. Prav poseben podvig pri tem je bila prestavitev
kapelice iz druge polovice 19. stoletja, in
sicer na lokacijo šestdeset metrov severneje na drugi strani ceste. Gre namreč za
največji objekt, ki so ga na območju
mestne občine Kranj doslej prestavili v
enem kosu.

Avtocestni priključek
Na kranjski občini so na podlagi dveh
izvedenih študij usmerili zelo velike
napore v izgradnjo avtocestnega priključka Kranj sever. Pristojno ministrstvo je
že izdalo soglasje za pripravo prostorskih dokumentov. S tem priključkom bo
promet v Kranju razbremenjen in izboljšana prometna varnost na priključku
Kranj vzhod.

Nova avtolestev
Od jeseni je Gasilsko reševalna služba
Kranj bogatejša za pomembno pridobitev. Poslej si bodo gasilci pri delu pomagali z novo avtolestvijo z nosilnostjo
košare štiristo kilogramov. Nova avtolestev Rosenbauer L42A-XS 3.0 namreč
seže do delovne višine 42 metrov. Do

košare je speljan tlačni vod B, kar gasilcem omogoča hitrejše in lažje gašenje
požara na višini. Opremljena je z vodnim topom, banko zraka, posebnimi
nosili za prenos težjih oseb, skočno blazino in vrsto druge opreme, ki omogoča
čim večjo funkcionalnost.
Nova pridobitev je vredna devetsto tisoč
evrov. Za sofinanciranje sta poskrbela
Mestna občina Kranj v sodelovanju s še
šestimi občinami in ministrstvo za
obrambo preko požarnega sklada.

Pametna skupnost
Več lokalnih podjetij in podjetje Riko so
uspešno združili moči in znanje ter v
pilotnem projektu Pametna Mlaka izdelali rešitve za uvajanje sodobnih tehnologij v bivalno okolje. Namen je zbiranje, prikazovanje in analiza podatkov iz
pametnih števcev (elektrika, plin, voda),
pametnih senzorjev za okolje in promet.
S tem bo Mestna občina Kranj dobila
vpogled v organizacijo, vodenje in izzive
tovrstnih projektov ter model, ki bo primeren tudi za uvajanje po preostalih
delih občine in širše. Cilj je namreč z
uporabnimi digitalnimi rešitvami v soseski dvigniti kakovost bivanja občanov.

Skrb za starejše
Z nakupom prostorov za dnevno varstvo
v nekdanjem trgovskem objektu Mercator na Planini je bil narejen pomemben
korak za izboljšanje problematike starejših. Obnova bo izvedena v prihodnjem
letu.
Objekt bo predvidoma uporabljalo trideset starostnikov, s čimer bodo razbremenjene njihove družine.
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Občina Škofja Loka
V občini Škofja Loka so si zastavili ambiciozen načrt
petdesetih projektov – in veliko so jih tudi izpeljali.

Župan
Tine Radinja
Občina Škofja Loka
Mestni trg 15
Škofja Loka

Na Trati so jeseni odprli knjižnico v
novih porostorih.Pridobili so tudi nekaj
občinskih stanovanj na Trati. Medtem
zasebni investitor na Dolenčevih vrtovih
gradi večstanovanjske objekte, ki bodo
prav tako po več letih povečali število
stanovanj v Škofji Loki. Lani so se v
Škofji Loki odločili gospodarske javne
službe s področja komunalnih dejavnosti
organizirati v javnem podjetju, za leto
dni pa so še podaljšali koncesijo z zasebnim podjetjem Loška komunala, da
medtem izpeljejo vse potrebne postopke.
Jeseni so na mestnem pokopališču začeli
obnovo poslovilne vežice.

Več infrastrukturnih projektov

OBČINSKI SVETNIKI:
Igor Drakulič, Veronika Hartman, Miha
Ješe, Borjana Varja Koželj, Lea Leona
Mlakar, Marko Murn, Miha Peternel,
Melita Rebič, Lovro Štanta (vsi z liste
Miha Ješe in Prijatelji Loke), Katarina
Bertoncelj Megušar, Maja Cankar, Jelka Dagarin, Aleš Habjan, Roman Hartman, Gregor Hostnik, Igor Sadar,
Robert Strah (vsi SDS), Rolando Krajnik, Zorica Škorc, Andrej Štremfelj,
Jožica Vavpotič Srakar (vsi Komunalno
ekološka lista), Valentin Jesenovec,
Tomaž Paulus (oba SLS), Žiga Nastran,
Ciril Peternel (oba NSi), Zdenka Šušteršič, Martin Trampuš (oba Levica), Mirjam Jan Blažić (SD).

Letos so se v občini Škofja Loka lotili
več infrastrukturnih projektov. Urejajo
vodovodna in kanalizacijska omrežja,
obnavljajo ceste, kjer je le mogoče, zgradijo tudi kolesarske poti. Tako so naredili
ob obnovi Kidričeve in Partizanske ceste,
na podeželju pa je nova kolesarska pot
Brode–Gabrk, tam so obnovili tudi brv
čez Soro. Komunalno infrastrukturo so
gradili v Frankovem in Hafnerjevem
naselju, na Kopališki in Grajski cesti, v
Zabrajdi in pri Svetem Duhu, obnavljali
vodovod Pod Plevno in v Podlubniku.

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Častni občan: Ivan Hafner
Zlati grb Občine Škofja Loka: Prostovoljno gasilsko društvo Stara Loka
Srebrna grba: Janez Krmelj ter zakonca
Valerija in Ivo Čarman
Bronasti grbi: Urška Kolenc, Bojana
Beovič in Klub škofjeloških študentov
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Nova brv čez Poljansko Soro v Brodeh

Obsežen gradbeni poseg je bila cesta
Ševlje–Bukovščica z obnovo več mostov.
Ob koncu leta pa so se v Škofji Loki razveselili zajetne finančne injekcije iz
evropskega kohezijskega sklada za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
– 2. sklop, ki ga bosta izvajali občini
Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane. Za
9,1 milijona evrov vreden projekt bo
kohezijski sklad prispeval nekaj manj
kot tri milijone evrov. Predvidene so priključitve posameznih delov naselij v
občini na vodovodni sistem ter hidravlične izboljšave sistema. Projekt obsega
blizu osem kilometrov novozgrajenega
vodovodnega sistema in izgradnjo enega
črpališča. Ob tem bo potekala tudi gradnja kanalizacije in druge infrastrukture
(javna razsvetljava, ureditev dela ceste,
ki ni v sklopu obnove vodovoda), kar pa
bo občina financirala z lastnimi proračunskimi sredstvi.
Pomemben večletni projekt je protipoplavna zaščita Puštala in Škofje Loke,
kjer so bile letos narejene geodetske
izmere, poteka tudi odkup zemljišč in
dogovori o služnosti. To območje je
pomembno tudi za razvoj turizma. Letos
so znova pridobili manjše turistične
objekte, in sicer na Spodnjem trgu in v
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V drugem valu epidemije skrbijo za tople obroke za otroke iz socialno
ogroženih družin, ki se šolajo na daljavo

Zmincu. Osrednji mestni hotel, ki je lani
dobil nova lastnika, pa še vedno čaka
obnova, ki jo zavira dolgotrajni sodni
postopek glede funkcionalnega zemljišča.
V Aleji zaslužnih Ločanov so postavili
kip prve ženske, dr. Marije Bračko. Škofja Loka je znova potrdila naziv prostovoljcem prijazno mesto. Da je mesto prijazno tudi starejšim, je dokazala z zagonom projekta Prostofer za brezplačne
prevoze starejših. V cerkvi v Crngrobu
so bile restavrirane 277 let stare Janečkove orgle.

Čas epidemije
Leto je dodobra zaznamovala epidemija,
v občini Škofja Loka zlasti v jesenskem
valu, ko je bilo celotno škofjeloško
območje med epidemiološko najbolj
obremenjenimi v državi. V škofjeloškem
zdravstvenem domu je bila v pomladnem
valu nekaj tednov tudi t. i. covid točka.
Že nekaj let pa je ustanova v prostorski
stiski, ki so jo letos zmanjšali tako, da so
za patronažno službo najeli prostore v
Domu zveze borcev. S tem so omogočili
tudi, da je v zdravstvenem domu poseben
vhod za paciente s covidom-19.
V času koronavirusa se je znova pokazala solidarnost. Lep primer medsebojne
pomoči in sodelovanja v lokalni skupnosti je dogovor, da za okužene stanovalce
Centra slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka odstopijo telovadnico
Osnovne šole Jela Janežiča in v njej uredijo t. i. redečo cono. To je kot dobro
prakso ocenilo tudi ministrstvo za delo.
Epidemija je okrnila načrte občine.
Letos so zagnali projekt #Naša Loka, s

Blanka Avguštin Florjanovič je restavrirala knjigo Škofjeloški pasijon patra
Romualda, o čemer so posneli tudi film.

katerim želijo uveljaviti participativni
proračun. Z njim bi imeli občani možnost odločanja o prioritetnih projektih v
svoji krajevni skupnosti. Za leto dni so
zaradi covida-19 odložili izvedbo dveletnega mednarodnega projekta Mladi in
starejši – Aktivno staranje. Letos septembra jim je uspelo v Škofji Loki izvesti drugo od šestih mednarodnih konferenc, a je pretežno potekala na spletu,
nadaljnje se bodo zvrstile leta 2021 in
2022.
Za leto ali največ dve pa so zaradi razmer
odložili tudi uprizoritev Škofjeloškega
pasijona, ki bi moral biti spomladi leta
2021. Na začetku letošnjega leta so
dopolnili organizacijsko ekipo, za lani
imenovanim vodjo projekta Jakobom
Vrhovcem je bil imenovan še režiser
Borut Gartner. Že spomladi so odpadli
vsakoletni Pasijonski dnevi. Izšli pa sta

publikaciji Pasijonski almanah in Pasijonski doneski. V kapucinski knjižnici v
samostanu je letos potekalo restavriranje
rokopisa Škofjeloškega pasijona patra
Romualda. Restavrirala ga je strokovnjakinja Blanka Avguštin Florjanovič, ekipa
Karata filma pa je o tem posnela dokumentarni film. Uprizoritev pasijona prihodnje leto bi bilo še posebej spektakularno, saj leta 2021 mineva tristo let,
odkar je bil pasijon napisan, poleg tega bi
bila to prva uprizoritev, odkar je Škofjeloški pasijon pod Unescovo zaščito. Toda
zaradi sodelujočih pri pasijonu, ki se na
predstave ne morejo varno pripravljati, pa
tudi zaradi negotovosti, kaj bo spomladi
2021, so se odločili za prestavitev uprizoritve na leto 2022. Vseeno načrtujejo v
letu 2021 praznovanje tristote obletnice
nastanka najstarejšega ohranjenega slovenskega dramskega besedila.

Na Trati so dobili novo knjižnico. / Foto: Andrej Tarfila
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Občina Gorenja vas - Poljane
Župan
Milan Čadež
Občina
Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
Gorenja vas

OBČINSKI SVETNIKI:
Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič,
Stanko Bajt, Marija Guzelj, Žan Mahnič,
Marija Prosen (SDS), Uroš Čadež, Polona Mlinar Biček, Martin Oblak (Barbara
Radič in skupina volivcev), Janez Hrovat, Mirjana Možina, Stanislav Bizovičar
(NSi), Peter Peternel, Zvonko Dolinar
(SLS), Roman Kokalj (DeSUS) in Jurij
Krvina (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plaketo občine so podelili Športnemu
društvu Poljane, priznanja občine pa so
prejeli: mag. Jurij Kumer, Pavel Razložnik, Jože Stržaj in Čebelarsko društvo
Sovodenj. Priznanje župana je prejela
Sara Peternelj.

Eden večjih projektov, ki se ta čas odvijajo v občini Gorenja
vas - Poljane, so ukrepi za zagotovitev večje poplavne varnosti
na območju Poljan. Ta čas so približno na polovici izvedenih
del, gradbišče pa si je v septembru ogledal tudi minister za
okolje in prostor Andrej Vizjak, ki je projekt v Poljanah
poudaril kot primer dobre prakse.
Ukrepe namreč republiška direkcija za
vode izvaja v tesnem sodelovanju z
lokalno skupnostjo, ki je poskrbela tudi
za najtežji del pri projektu, to je pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij lastnikov zemljišč. Gradnjo so zastavili novembra lani, zaključek del predvidevajo konec oktobra prihodnje leto.
Ob Vrtcu Agata v Poljanah pa se je
avgusta začela gradnja 2,3 milijona
evrov vrednega prizidka. Projekt dodatnih prostorov vrtca vključuje gradnjo
šestih novih igralnic za potrebe vrtca,
dveh nadomestnih učilnic za potrebe
šole, preureditev in razširitev centralne
šolske kuhinje ter ureditev dodatnega
otroškega igrišča. Novi vrtec je zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt, zato
so zanj pridobili tudi sredstva Eko sklada
v višini dobrih 280 tisoč evrov, dobrih
osemsto tisoč evrov bo prispevalo še
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V podružnični šoli na Sovodnju pa so pred začetkom novega šolskega
leta končali energetsko sanacijo stavbe
in delno adaptacijo starega dela šolskega
poslopja. Energetska sanacija podružnične šole na Sovodnju je vključevala pre-

Eden večjih projektov, ki se ta čas odvijajo v občini Gorenja vas - Poljane, so ukrepi za zagotovitev večje
poplavne varnosti na območju Poljan, ki vključuje tudi gradnjo krožišča v Poljanah.
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novo fasade in oken ter strešne kritine pa
tudi menjavo energenta, saj so namesto
peči na kurilno olje vgradili sodobno
toplotno črpalko. V okviru prenove objekta so izvedli še sanacijo strojnih in električnih inštalacij ter obnovo centralne
kuhinje in vseh sanitarij. Naložba je bila
skupaj vredna dobrih sedemsto tisoč
evrov, od tega so prejeli 157 tisoč evrov
nepovratnih sredstev na razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje
energetske prenove stavb v lasti občin.
Na Dvorcu Visoko so v januarju obnovili streho, osveženo podobo je dobila tudi
fasada. V maju so končali še dela v notranjosti dvorca. V spominski sobi in
poročni dvorani v pritličju so položili
parket, v vhodni veži pa nov kamen. V
celotnem pritličju so na novo uredili tlake s talnim gretjem. V juniju so tako že
pripravili prvo organizirano vodenje po
dvorcu, ki so jih nato izvajali vsako drugo soboto v mesecu, dokler jim tega ni
preprečila epidemija covida-19. V občini
so se odločili vstopiti tudi v Zeleno shemo slovenskega turizma, s čimer so se
zavezali, da bodo spodbujali trajnostno
delovanje in združevali trajnostna prizadevanja v turizmu ter promovirali lokalni značaj in zelene zgodbe. Eden od
pomembnih turističnih projektov se obeta v Kopačnici. Lokacijo za novi glamping center si je ob obisku Poljanske
doline, v okviru katerega je tekel pogovor o izvajanju projektov s pomočjo
evropskih sredstev, ogledal tudi minister
za razvoj, strateške projekte in kohezijo
Zvonko Černač.
V občini pozornost namenjajo tudi starejšim. V stari šoli v Gorenji vasi načrtujejo Hišo generacij, v kateri naj bi po
obnovi uredili prostore za izvajanje dnevnega varstva in začasno namestitev starejših. Vključili pa so se tudi v projekt
brezplačnih prevozov za starejše Prostofer.
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Občina Žiri
Konec septembra so v Žireh tudi uradno odprli novo,
nadstandardno večnamensko športno dvorano, gradnjo katere
so sicer končali že spomladi. Naložba, vredna 8,2 milijona
evrov, predstavlja daleč največji projekt v zgodovini
samostojne občine.
Štirideset let staro športno dvorano so
tako nadomestili s sodobno tripolno
dvorano z ločeno plesno dvorano, fitnesom, dvorano za borilne športe, dvorano
za plezanje in skakalno jamo. V njej je
dovolj prostora za vse generacije, od vrtca in šole do študentov in delovno aktivnega prebivalstva ter upokojencev. V
novi dvorani se bodo lahko ukvarjali s
celo paleto različnih športov – od plezanja in borilnih veščin do kolektivnih
športov ter atletike in baleta. Poleg tega
so zgradili povezovalni del šole v velikosti 1500 kvadratnih metrov, v katerem je
šola pridobila dve dodatni učilnici, prostore za zbornice in upravo, vrtec pa dve
dodatni igralnici.
V jesenskih mesecih je stekla tudi gradnja novega doma za starejše, investitor je
družba SeneCura Central SI. V dobrem
letu naj bi tako v Žireh dobili dom z 62
posteljami, v sklopu doma pa načrtujejo
še medgeneracijski center ter možnost
dnevnega varstva in oskrbe starejših na
domu. V občini je letos zaživel tudi projekt Prostofer, s katerim omogočajo brezplačne nujne prevoze za starejše, nadaljujejo pa se tudi aktivnosti v okviru projekta TAFFE, ki združuje starosti prijazne
alpske kraje in v okviru katerega usposabljajo tudi prostovoljce za delo v domu.
V prvem nadstropju Zdravstvene postaje
Žiri so v začetku junija končali obnovo
tamkajšnjih prostorov. Za zagotovitev
ustreznih pogojev za delo še tretje zdravnice v Zdravstveni postaji Žiri so v prostorih, kjer je bila včasih ordinacija
Dušana Sedeja, izvedli preureditev dostopa v eno od ordinacij. S preureditvijo
prostorov so omogočili tudi izvajanje
dodatnih zdravstvenih storitev.
Na kopališču v Pustotniku so letos že
zaživele številne novosti. Med najnovejšimi pridobitvami so sanitarije, lokalni
gostinec pa je v manjše lesenem objektu
zagotovil tudi ponudbo hrane in pijače.
Sanitarno enoto so postavili v okviru

projekta Lesni feniks, v sklopu katerega
bodo v prihodnje postavili še kabino za
preoblačenje, lesene klopi in ležalnike.
Tradicionalnim klekljarskim dnevom v
Žireh so se bili letos zaradi epidemije
covida-19 sicer prisiljeni odpovedati, a
ljubitelji čipk kljub temu niso bili prikrajšani za užitek ob občudovanju izdelkov, ki vsako zimo nastajajo pod prsti
ustvarjalnih žirovskih klekljaric. Za letošnjo osrednjo razstavo so se osredotočile
na majhne čipke in tako je nastalo ogromno lepih izdelkov, ki so jih razstavile v
Galeriji Svoboda, kjer so postavili tudi
razstavo izdelkov, ki so prispeli na natečaj z naslovom Pomladno veselje. A ker
jih ni bilo mogoče občudovati v živo, so
jih predstavili v filmu, ki si ga je mogoče ogledati na spletu.
V Muzejskem društvu Žiri pa so v maju
zaznamovali jubilej muzejske dejavnosti
na Žirovskem. Muzejsko društvo Žiri
namreč že petdeset let skrbi za ohranjanje snovne in nesnovne kulturne in naravne dediščine Žirov, izobražuje in ozavešča o pomenu varovanja dediščine,
raziskuje žirovsko preteklost ter jo na
stalnih in občasnih razstavah ponuja na
ogled tudi obiskovalcem od drugod.

Župan
Janez Žakelj
Občina Žiri
Loška cesta 1
Žiri

OBČINSKI SVETNIKI:
Matej Gregurovič, Vesna Kranjc, Drago
Kramperšek, Ida Filipič Pečelin, Mitja
Kozamernik in Maja Justin Jerman
(Neodvisna lista za napredek Žirov),
Mateja Velkavrh, Sašo Pečelin in Jože
Stanonik (Nsi), Peter Podobnik, Bernarda Lukančič in Marjana Modrijan (SDS),
Jože Petrovčič (DESUS), Martin Oblak
(SLS) in Božidar Cankar (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Naziv častna občanka so podelili Marici
Albreht. Priznanja Občine Žiri so prejeli
Muzejsko društvo Žiri, Jožica Kacin ter
Frančiška in Ciril Vidmar, županovo priznanje pa Damijan Govekar in Balinarsko
društvo Žiri.

Konec septembra so v Žireh tudi uradno odprli novo, nadstandardno večnamensko športno dvorano.
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Občina Železniki
V Železnikih so letos končali obnovo dodatnega vrtčevskega
objekta in savn v plavalnem bazenu. Rekonstruirali in asfaltirali
so skupno kar okoli 6,5 kilometra občinskih cest.
Župan
Anton Luznar
Občina Železniki
Češnjica 48
Železniki

OBČINSKI SVETNIKI:
Matej Šubic, Tomaž Weiffenbach, Julijana Prevc, Aleš Bertoncelj, Alenka
Lotrič, Jurij Demšar, Primož Pintar in
Božo Prezelj (SLS), Tomaž Demšar,
Miran Šturm, Anita Gaser in Branka
Krek Petrina (SDS), Franc Tušek in
Janez Thaler (NSi), Zora Bonča in Jože
Prezl (SD) ter Blaž Vrhunc (Levica)

OBČINSKI NAGRAJENEC:
Plaketo Občine Železniki je prejel Vincencij Demšar.

V Železnikih jim je kljub epidemiji, ki
so jo v jesenskem valu zelo močno občutili, uspelo izpeljati glavnino zastavljenih občinskih projektov. Končali so zadnjo, tretjo fazo obnove dodatnega objekta Vrtca Železniki. V okviru 140 tisoč
evrov vredne investicije so letos izdelali
še fasado, vgradili dvigalo ter uredili
teraso in zunanjo okolico. V podružnični
šoli v Dražgošah so prestavili kuhinjo,
na šoli v Sorici pa obnovili streho.
Številnih posodobitev so bili deležne
občinske ceste; za njihovo investicijsko
vzdrževanje in gradnjo so porabili več
kot osemsto tisoč evrov. Največ so namenili rekonstrukciji 860 metrov dolgega
odseka Štulc–Jurež v Davči in lokalni
cesti Rotek–Zg. Danje–Torka–Ravne–
Šurk, kjer je šlo za ureditev vozišča in
odvodnjavanja na dveh odsekih v skupni
dolžini približno 1,1 kilometra ter za
celovito ureditev vozišča z odvodnjavanjem in asfaltiranjem na odseku v dolžini
860 metrov. Obe investiciji sta presegali
190 tisoč evrov. V okviru programa asfaltiranja so letos asfaltirali okoli pet kilometrov občinskih cest, med drugim več
kot kilometer dolg odsek do domačij Sorčana in Krivca v Davči ter petstometrski
odsek do Bohinca v Martinj Vrhu.

V obnovljenem dodatnem objektu Vrtca Železniki sta dve skupini otrok.
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Občina je tudi sofinancirala investiciji
Direkcije za infrastrukturo v ureditev
avtobusne postaje na regionalni cesti na
Rudnem ter odvodnjavanja in kanalizacije na Studenem. Začela je tudi postopke
za sanacijo brežine nad naseljem Na
Plavžu, a bo zaščita tega območja pred
padajočimi skalami velik finančni zalogaj, zato upajo na pomoč države.
Solastniki poslovnega objekta na Češnjici, kjer ima svoje prostore tudi občina, so
se lotili njegove energetske sanacije, ki
bo stala nekaj več kot pol milijona evrov.
Do konca decembra bodo zamenjali streho ter uredili fasado, vhod v stavbo in
jašek za dvigalo, po novem letu pa bo
sledila še obnova stopnišča, vgradnja
dvigala in zunanja ureditev. Občina bo
letos v sanacijo vložila slabih 94 tisoč
evrov, od tega bo 16 tisoč evrov prispeval
Eko sklad.
Spomladi so končali investicijo v plavalnem bazenu, kjer so lani jeseni uredili
nove tuše in sanitarije, nato pa so se lotili še izdelave treh savn. Naložbo, vredno
240 tisoč evrov, je večinoma financirala
občina. Prav tako je pomagala PGD
Železniki do novega gasilskega vozila s
cisterno. Lani kupljeno podvozje so
letos nadgradili v avtocisterno AC25/70. Vozilo je skupaj z opremo stalo
281 tisoč evrov, občina pa je v dveh letih
zanj prispevala 200 tisoč evrov.
Veliko truda so vložili v pripravo dokumentacije za 7,5 kilometra dolgo kolesarsko povezavo Železniki–Selca, ki jo
želijo urediti z evropskimi in državnimi
sredstvi za razvoj regij. Vlogo za sofinanciranje so že oddali, gradnja se bo
začela v prihodnjem letu.
Investitorju v načrtovani dom starejših so
skušali pomagati pri reševanju zapletov v
zvezi s tem projektom – z željo, da bi jim
ga uspelo uresničiti. Prav tako so si prizadevali pospešiti postopke v okviru projekta poplavne varnosti Železnikov in
izgradnje obvoznice. Pričakujejo, da bo
država prihodnje leto vendarle začela
izvajati to nadvse pomembno investicijo.
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Občina Medvode
Občina Medvode je leto 2020 posvetila spominu na svojo
rojakinjo dr. Branislavo Sušnik, svetovno znano znanstvenico.
Nadaljevala so se velika vlaganja v komunalno infrastrukturo.
Na območju občine Medvode so skozi
zgodovino živeli pomembni ljudje. Ena
teh je dr. Branislava Sušnik, ki so jo v
Medvodah, kjer se je rodila pred stotimi
leti, v letu 2020 postavili v ospredje.
Razlog za to je prav stota obletnica rojstva
te svetovno znane znanstvenice – etnologinje, antropologinje in jezikoslovke, ki je
največji pečat pustila v Paragvaju, kjer je
preučevala tamkajšnje staroselce. Od leta
1952 do svoje smrti leta 1996 je vodila
Etnografski muzej v glavnem mestu
Asuncion. Tam je zelo cenjena, v Sloveniji pa smo o rojakinji komaj kaj vedeli. V
Medvodah so letos z različnimi projekti
obujali spomin nanjo. Dr. Sušnikova je
bila tudi rdeča nit slovesnosti ob praznovanju občinskega praznika. Po njej so poimenovali park ob medvoški tržnici, na
steni Obrazi sotočja so v njen spomin
odkrili spominsko ploščo. S tem novim
projektom želijo raziskati delček zgodovine Medvod in prihodnjim rodovom predstaviti pomembne osebnosti, rojene oziroma živeče na območju občine. Dogodkov
se je udeležil tudi njegova ekscelenca dr.
Juan Francisco Facetti, veleposlanik
Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji.
Investicijsko so leto 2020 zaznamovala
nadaljnja vlaganja v komunalno infras-

trukturo. Zaključuje se kohezijski projekt Čisto zate, obnovo so dočakali nekateri cestni odseki, ki so bili na vrhu prioritet po krajevnih skupnostih, kot so
Goričane–Rakovnik (tako imenovana
cesta jaškov), Seničica–Medno, Tacen–
Brezovec, Vikrče–Tacen in nadaljevanje
rekonstrukcije ceste Sora–Topol. Izvedena je bila sanacija plazu na Topolu.
Na področju družbenih dejavnosti je bila
prenovljena gospodinjska učilnica na OŠ
Preska, kjer poteka še gradnja modularnega prizidka, v katerem bosta dve učilnici. Na področju kulturne dediščine je
bil najpomembnejši projekt obnova Hafnerjeve kapelice v Bonovcu, edine zapuščine Jožeta Plečnika v občini. Leto
2020 bo med drugim ostalo v spominu
tudi po prevzemu novega gasilskega
vozila za PGD Preska - Medvode, prvega v novem krogu nakupa gasilskih vozil
za prostovoljna gasilska društva v občini, po uvedbi brezplačnih prevozov za
starostnike, priznanju Medvodam za najboljšo nemestno občino v Evropskem
tednu mobilnosti, odprtju prvega pasjega parka v občini in seveda po novem
koronavirusu. V boju proti njemu je skupnost stopila skupaj tako v prvem kot v
drugem valu epidemije.

Župan
Nejc Smole
Občina Medvode
C. komandanta Staneta 12
Medvode

OBČINSKI SVETNIKI:
Ana Barle, Dominik Bradeško, Marjeta
Jamnik, Rok Kogovšek, Špela Kolarič,
Uroš Medar, Nada Prešeren, Ivo Rep,
Alojzij Teršan, Danica Tršan, Darinka
Verovšek, Ladislav Vidmar, Cvetka
Židan Valjavec (vsi Lista Nejca Smoleta), Mateja Kuhar - Bizjak, Tomaž Kuralt
(oba Nestrankarska lista za napredek
krajev Občine Medvode), Stanislav
Marn, Leon Merjasec (oba SDS), Ines
Iskra, Stanislav Ulanec (Nestrankarska
lista Sotočje), Mirko Verovšek (ŠPON
– Šport, podjetništvo, okolje, napredek), Mirko Javeršek (NSi), Dragan
Djukić (Zeleni Slovenije), Ivan Špenko
(DeSUS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:

Po dr. Branislavi Sušnik so poimenovali park ob medvoški tržnici. Odprla sta ga župan Medvod Nejc Smole
in njegova ekscelenca dr. Juan Francisco Facetti, veleposlanik Republike Paragvaj v Republiki Sloveniji.

Naziv častni občan: Metod Ferbar; plaketa Občine Medvode: mag. Marija
Tome, Dušan Brekič; medalja Občine
Medvode: Klara Marija Plešec, Skupina
prostovoljk in prostovoljec Društva upokojencev Pirniče
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Občina Cerklje na Gorenjskem
V iztekajočem se letu so v občini dočakali odprtje
zdravstvenega doma, zaključili prenovo središča Cerkelj,
gradbena dela so potekala na odsekih trase krvavškega
vodovoda, nadaljevali so tudi gradnjo kanalizacije in druge
komunalne infrastrukture v nižinskem delu.
Župan
Franc Čebulj
Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
Cerklje na Gorenjskem

OBČINSKI SVETNIKI:
Andrej Vidmar (Lista za Cerklje), Andrej
Kosec, Marija Kropivnik in Miha Zevnik
(SDS in SLS – koalicija za razvoj občine
Cerklje), Andreja Maček, Andreja Bogataj, Janez Korbar, Stanislava Rozman,
Blaž Kaplenik (Lista Franca Čebulja –
za razvoj vasi pod Krvavcem), Jure
Narobe, Nina Veselinovič (Lista Za mlade Občine Cerklje), Luka Štumberger,
Polona Kuhar, Luka Jezeršek (TOP –
Lista občine Cerklje), Jože Ipavec (NSi)
in Marko Bolka (Lista za vas)

Občina Cerklje se v zadnjih letih po
izboru novinarjev časnika Finance uvršča na prvo mesto občin, v katerih se najbolje živi. Potrditev, da gre kvaliteta življenja z roko v roki z urejenostjo, pa so
letos ponovno dobili tudi v akciji Moja
dežela – lepa in gostoljubna Turistične
zveze Slovenija. V kategoriji manjših
mest so namreč Cerklje zasedle prvo
mesto, Adergas pa med najlepše urejenimi vaškimi jedri tretje.
Uspehi so plod preteklega dela. V Cerkljah so namreč po tem, ko so lani zaključili celovito obnovo komunalne infrastrukture, letos poleti uredili še celostno
zunanjo podobo kraja. Preplastili so več
ulic ter glavno cesto, ob kateri so zasadili tudi javorje in poskrbeli za ozelenitev.
V celoti je urejeno tudi novo krožišče na
južnem delu kraja, sredi katerega so
umestili skulpturo satovja in čebel – v
čast dolgoletni tradiciji čebelarstva v
občini, saj je cerkljansko društvo prav
letos praznovalo stoto obletnico ustanovitve.

Zdravstveni dom odprt
Ob krožišču v južnem delu Cerkelj so
letos dokončali in odprli težko pričako-

vani zdravstveni dom. Uradno odprtje, ki
so ga načrtovali za konec avgusta, je
sicer »odnesla« epidemija covida-19, a
investicija zato ni nič manj pomembna.
V poslopju od julija oz. oktobra že delujeta dve ambulanti družinske medicine,
fizioterapija in pulmološka ambulanta, v
pritličju je odprta tudi lekarna. Če bo
epidemiološka slika dopuščala, bo januarja odprta tudi zobna ambulanta, pediatrična ambulanta, ki trenutno izvaja preventivno dejavnost, pa bo začela polno
delovati.

Mrliške vežice ter sakralni objekti

Sklop investicij v Cerkljah zaokroža še
celovita obnova poslovilnih vežic, ki je
občino stala 380 tisoč evrov. Z odkupom
zemljišča in povečanjem objekta so
namesto dveh zagotovili tri prostore za
zadnje slovo od pokojnih. Od nekdanjega objekta je ostal zgolj skelet. Na novo
so namreč napeljali električno in vodovodno napeljavo, zgradili toaletne prostore, uredili zunanjost vključno s strešno
kritino in fasado ter zunanje površine.
Občina je sicer pomagala tudi pri obnovi
sakralne dediščine. Tako so denimo
osvežili zunanjo podobo podružnične

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Veliko plaketo Občine Cerklje na
Gorenjskem je prejela Veronika Sirc iz
KUD Pod lipo Adergas, malo plaketo
poveljnik Civilne zaščite Cerklje Marjan
Luskovec, nagrado Oratorij Cerklje,
priznanja pa Lucija Kropar, Eva Rosulnik, Eva Boltežar, Maja Boltežar, Paula
Globočnik in Živa Jerič iz Atletskega kluba Cerklje.
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Enega najpomembnejših dogodkov je predstavljalo odprtje zdravstvenega doma / Foto: Janez Kuhar

cerkve sv. Janeza Krstnika na Zgornjem
Brniku. V tem letu je občina sofinancirala obnovo zvonika na Spodnjem Brniku ter obnovo zvonika cerkve sv. Marjete na Trati, kjer je obnovljeno tudi obzidje ob pokopališču. V iztekajočem se
letu je občina financirala restavratorska
dela na oltarju sv. Štefana v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. Restavratorska dela so stala 76 tisoč evrov.

Obsežne investicije v nižinskem
delu
Potem ko so dokončali obsežne projekte
v nekaterih drugih delih občine, so z
gradnjo oziroma obnovo komunalne
infrastrukture vključno z vodovodom in
kanalizacijo poleti začeli v vasi Poženik,
nadaljevali v vasi Šmartno in na Pšati.
Spomladi se bodo dela z izgradnjo kanalizacije in druge komunalne infrastrukture začela v vasi Pšenična Polica. Kot je
dejal župan Franc Čebulj, bo po dokončanju del zgrajenih pet kilometrov infrastrukture, kar bo občino stalo 2,6 milijona evrov. Sedemstometrski odsek bo
zgrajen v Šmartnem in na Pšati, v Poženiku in Pšenični Polici pa približno 1,5
kilometra.
Letos so zaključili tudi 2,5 milijona
evrov vreden projekt gradnje kanalizacije in druge infrastrukture v Zalogu. V
celoti je bilo zgrajene okoli 2,8 kilometra kanalizacije, uredili pa so tudi cestno
infrastrukturo in zgradili pločnike.
Gradbena dela so potekala tudi v Velesovem in Češnjevku, kjer so obnavljali
vodno infrastrukturo. V Velesovem so
utrdili okoli sedemsto metrov struge
Trskovca, uredili so tudi mostove in na
več mestih položili pohodno kovinsko
mrežo za pešce, hkrati pa uredili več
krajših odsekov cest v vasi. Podobne, a
nekoliko manj obsežne investicije so se
lotili tudi v Češnjevku, kjer čakajo še na
pohodne mreže in mostiček, ki bo omogočil varen dostop do tamkajšnjega otroškega igrišča.
Občina je v preteklih mesecih tudi v
okviru projektov LAS opremila več
otroških igrišč, ki so se jih razveselili
predvsem otroci in starši. Za mlade pa
so poskrbeli z ureditvijo kolesarskega
poligona, t. i. pumptracka v Dvorjah.

V teku tudi gradnja krvavškega
vodovoda
Letos so začeli tudi gradnjo projekta
Oskrba s pitno vodo na območju Zgor-

V celoti so preuredili tudi središče Cerkelj.

nje Save – 1. sklop oz. krvavškega vodovoda. Projekt petih občin, med katerimi
največji delež investicije sprejema Občina Cerklje, bo stal 12,4 milijona evrov in
bo z vodo oskrboval še občane Kranja,
Šenčurja, Komende in Vodic; 25 kilometrov vodovodnega sistema mora biti
dokončanega spomladi leta 2022. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena
v proračunih občin sofinancerk, v državnem proračunu Republike Slovenije ter
v kohezijskem skladu preko Dogovora
za razvoj regij.

Asfaltiran še zadnji odsek v občini
Tudi letos so nadaljevali obnavljanje
cestne infrastrukture. Med pomembnejšimi letošnjimi pridobitvami je asfaltirana cesta Cerkljanska Dobrava–Vrhovje,
ki je predstavljala še zadnji makadamski
odsek v občini. Ker so k investiciji pristopili tudi v sosednjem Kamniku, so na
ta način povezali občane obeh občin.
Celotna investicija v 3,5-kilometrski
odsek je občino stala 505 tisoč evrov. A
kot je na odprtju ceste povedal župan
Franc Čebulj, so v 26 letih za vzdrževanje ceste namenili že približno sedemsto
tisoč evrov, zato se bo po asfaltiranju
zaradi nižjih stroškov vzdrževanja investicija gotovo kmalu povrnila.

Prostofer tudi v Cerkljah
Tik pred sprejemom je celostna prometna strategija, s katero se v prihodnjih letih nadejajo trajnostnejše prometne ureditve. Pomemben prispevek k
temu bo zagotovo tudi projekt Prostofer, ki je oktobra zaživel v Cerkljah.
Sistemu brezplačnih prevozov za starejše se je Občina Cerklje priključila

kot 45. v Sloveniji. Financirali so
nakup električnega vozila Renault Zoe
Life, Društvo upokojencev Cerklje pa
je zagotovil zadostno število prostovoljcev, ki bodo starejšim omogočili prevoz do zdravnika in druge opravke.

Čas, ko se je pokazal pomen
skupnosti
Že januarja so gasilci PGD Cerklje prevzeli novo avtocisterno, pomembno pridobitev za varnost vseh prebivalcev
občine. Novo vozilo za prevoz moštva
pa so ob pomoči občine dobili tudi gasilci Zgornjega Brnika in Spodnjega Brnika. Če kdaj, se je letos, ko svet in z njim
tudi občino Cerklje, pretresa epidemija
covida-19, izkazal pomen vlaganja v
civilno zaščito in reševanje ter drugih
organizacij, ki v teh težkih razmerah
pomagajo pomoči potrebnim.
Občina je že v prvem valu ukrepala in se
bolezni skoraj povsem izognila. Za zaščito so vsem občanom namenili pralne
maske. Med prvimi, ki so sprejeli ukrepe
in zaprli javne prostore, so bili tudi v
času drugega vala. Za zdaj se epidemiji
uspešno zoperstavljajo tudi v Domu
Taber. Za požrtvovalnost se jim zahvaljuje tudi župan.
Leto, ki si ga je pokorila epidemija, si
bodo v Cerkljah vendarle zapomnili tudi
po uspešni organizaciji tekme državnega
prvenstva v kolesarstvu, evropskega
pokala v alpskem smučanju na Krvavcu,
aktivnostih cerkljanskih društev, ki so
kljub razmeram poskrbela za družabno
življenje, in priznanju na področju prostovoljstva, ki ga je iz rok predsednika
republike Boruta Pahorja prejel mladi
prostovoljec Gašper Zevnik.
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Občina Mengeš
Župan
Franc Jerič
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
Mengeš

OBČINSKI SVETNIKI:
Jure Šinkovec, Tina Jamšek, Bogo
Ropotar, Mojca Likar, Matjaž Loboda,
Urška Mehle, Robert Ručigaj, Tina
Štrukelj (Franc Jerič – Lista za Občino
Mengeš), Peter Gubanc, Mery Kegl,
Aleš Janežič (Skupaj za mengeško
občino – Skupaj zmoremo več), mag.
Tomaž Štebe, dr. Urška Koce (Zeleni
Slovenije), Matic Slokan (SDS), Rok
Burja (NSi) in Franc Hribar (SLS)

Leto je v občini Mengeš minilo v znamenju velike pridobitve –
dokončanja večnamenske športne dvorane. Investicija bo
omogočila tudi nadaljnje reševanje prostorske stiske mengeške
osnovne šole, pripravljajo pa se tudi na obnovo Slovenske ceste
oz. obnovo središča Mengša.
Sredi oktobra sta župan Franc Jerič in
ravnatelj Osnovne šole Mengeš Milan
Burkeljca prerezala otvoritveni trak nove
večnamenske športne dvorane. Namesto
večjega odprtja, ki bi se ga udeležil tudi
predsednik republike Borut Pahor, so
rezanje traku opravili na interni slovesnosti, saj je epidemija covida-19 med
mnogimi odnesla tudi ta dogodek.
A veselje ob izgradnji dvorane zaradi
tega ni bilo nič manjše, še zlasti ker so
mengeška športna društva, osnovnošolci
in drugi ljubitelji rekreacije na objekt
čakali skoraj četrt stoletja. »Dolga brada
je zrasla projektu izgradnje športne dvorane, veliko stvari se je zgodilo, tako v
prizadevanjih za realizacijo kot za zaustavitev projekta. Danes pred nami ponosno stoji dvorana in želim vam, da bi v
uporabi uživali vsi, tako učenci kot tudi
rekreativni in vrhunski športniki,« je
zato ob odprtju dvorane dejal mengeški
župan.
Različnim športnim dejavnostim je
namenjeno večnamensko igrišče za eki-

pne športe, na vzhodno stran objekta pa
je nameščena plezalna stena. Nad garderobnimi in sanitarnimi prostori je umeščen prostor za gledalce, ki skupaj z
izvlečnimi tribunami sprejme okoli
osemsto obiskovalcev, v parterju pa bi
jih dvorana lahko gostila še dobrih tristo.
Izdaten vir naravne svetlobe zagotavljajo s stekleno panoramsko steno in sistemom za osvetlitev z naravno svetlobo
Solatube. Posebnost ostrešja pa predstavljajo 37-metrski leseni strešni nosilci iz
lepljenega lesa. Pred dvorano so uredili
tudi sodobno športno igrišče z atletsko
stezo s podlago iz tartana ter dvema večnamenskima igriščema z asfaltno prevleko.
Športno dvorano, ki stoji tik ob mengeški osnovni šoli in je z njo povezana s
podzemnim hodnikom, je po položitvi
temeljnega kamna lanskega junija zgradilo podjetje Graditelj Kamnik. Končna
vrednost del je znašala 4,25 milijona
evrov (brez DDV), dodatnih 552 tisoč
evrov (brez DDV) pa so namenili za

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlato priznanje Občine Mengeš je prejel
Stanislav Šimenc, srebrno Renato
Osolnik, bronasta pa Marija Repanšek,
Branko Urbanc in Andrej Šink. Znak
Občine je prejela Kika Szomi Kralj,
zahvale prostovoljcem za delo v času
epidemije pa Borut Trček, Žan Avbelj,
Jure Reven, Blaž Slabanja, Sašo Jenčič, Slavko Sedeljšak in Boštjan Čebulj.
Trdinovi nagradi sta bili podeljeni študentoma Zali Pezdirc in Timu Janežiču.
70

Nova športna dvorana z zunanjimi večnamenskimi igrišči in tekaško stezo iz tartana

GORENJSKE OBČINE / GORENJSKA 2020

notranjo opremo, ki jo je namestilo podjetje Elan Inventa. Še posebej so v Mengšu ponosni na to, da jim je tako veliko
investicijo uspelo zgraditi brez najema
kredita, zgolj s sredstvi iz proračuna in
nepovratnimi sredstvi, ki so jih pridobili. Eko sklad je za nizkoenergijski objekt
prispeval 845 tisoč evrov, petsto tisoč so
pridobili od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dodatnih 65 tisoč od
Fundacije za šport.

Naslednja faza: preureditev
telovadnice
Z investicijo so v Mengšu precej izboljšali pogoje za treninge različnih društev,
ki so doslej težko dobila termine v
obstoječi telovadnici, zanimanja za proste termine pa je precej tudi med skupinami rekreativcev.
A med najpomembnejšimi razlogi, da so
pristopili k investiciji, je bilo reševanje
prostorske stiske v mengeški osnovni
šoli, ki z okoli devetsto učenci spada
med največje v državi. Kot je ob začetku
gradnje dejal ravnatelj Milan Burkeljca,
veliko obveznega programa športa sploh
niso mogli izvajati, saj za to niso imeli
ustreznega prostora. V zadnjih letih so
tako morali precej pouka športa izvesti
kar v šolski avli ali na zunanji ploščadi.
Po besedah direktorja občinske uprave
Urbana Kolarja učenci z novo dvorano
niso dobili le ustreznih pogojev, temveč
se je sprostila tudi zdajšnja šolska telovadnica, ki jo bodo preuredili v kuhinjo
in jedilnico, v zgornjih prostorih pa
bodo uredili tudi štiri učilnice. Preureditev telovadnice bo pomenila t. i. tretjo in
obenem zaključno fazo reševanja prostorske stiske. Že v preteklosti je namreč
občina težave šole reševala najprej z
zahodnim in nato še z vzhodnim prizidkom. Postopke za projekt so v Mengšu
že začeli, dela pa bodo najverjetneje stekla prihodnje leto.

Obnova mestnega jedra
Lani novembra so v Mengšu nazdravili
odprtju manjkajočega dela obvoznice, ki
je središče mesta dokončno razbremenil
tranzitnega prometa in predvsem težkih
tovornih vozil, ki so uničevala cestno
infrastrukturo ter slabšala kvaliteto življenja predvsem stanovalcem Slovenske,
Gorenjske in Prešernove ceste.
Izgradnja 1,8 kilometra dolgega odseka
državne ceste pa bo mengeški občinski
upravi omogočila tudi dokončno uredi-

Sodobno opremljene garderobe

Nova športna dvorana pomeni veliko pridobitev za mengeške osnovnošolce, klube in tudi rekreativce.

tev mestnega jedra, vključno s celovito
obnovo Slovenske ceste. Po izgradnji
obvoznice bodo namreč tudi glavne ceste skozi Mengeš prešle v občinsko last.
Država pa bo obnovo Slovenske ceste
sofinancirala v višini šeststo tisoč evrov,
pogodbo o sofinanciranju pa so že podpisali. Kot je povedal župan Franc Jerič,
nameravajo več prostora ob cesti nameniti kolesarjem in pešcem, s čimer bi
mestno jedro lahko bolje zaživelo. V
nadaljevanju se bodo lotili tudi urejanja
širšega območja Kulturnega doma Mengeš, kjer želijo razviti mestno središče in
trg, reševali pa bodo tudi problematiko
mirujočega prometa v občini. Razmiš-

ljajo tudi o tudi o izgradnji dvonivojskega parkirišča.

Lotili so se povečanja
zdravstvenega doma
V Občini Mengeš so se skupaj z drugimi
štirimi občinami ustanoviteljicami lotili
investicije v Zdravstvenem domu Domžale. Ta je namreč z leti postal premajhen, zato so se občine odločile za gradnjo prizidka, s katerim bo zdravstveni
dom pridobil 7500 kvadratnih metrov
površin, zgradili pa bodo tudi garažno
hišo s 152 parkirnimi mesti. Obsežen
projekt bo po projektantski oceni stal
skoraj deset milijonov evrov.
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Občina Vodice
V občini Vodice so letos dokončali gradnjo glavnega fekalnega
kanala C0, poteka še sočasna gradnja kanalizacije, urejanje
cestne infrastrukture, vse bližje pa je tudi začetek urejanja
središča Vodic in gradnje vodiške obvoznice.
Župan
Aco Franc Šuštar
Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

OBČINSKI SVETNIKI:
Žiga Janežič, Branko Bogovič, Rudi
Kopač, Silva Kralj, Maja Drešar (Lista
SRCE Občine Vodice), Luka Rozman,
dr. Jože Podgoršek, Margareta Barle,
Anton Kosec, Miran Vertačnik (Lista
neodvisnih krajanov), Tilen Jeraj, dr.
Tomaž Gyergyek, Anton Kokalj, Milan
Čebulj (NSi), Jaka Šimnovec (SDS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plaketo občine so prejeli gasilci PGD
Bukovica - Utik, Pekarna prest Jagodic,
Štab Civilne zaščite Občine Vodice ter
skupina občanov in donatorjev, ki so se
v času epidemije lotili šivanja pralnih
mask za vsako gospodinjstvo v občini.
Priznanja župana pa so prejeli Andraž
Aljaž, Maja Hočevar, Miran Čebašek in
Roman Veras.

Medobčinski kohezijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na
območju vodonosnika Ljubljanskega
polja, ki poteka tudi v Medvodah in
mestni občini Ljubljana, je na območju
občine Vodice že pri koncu. V celoti je
zgrajen glavni fekalni kanal C0, zgradili pa bodo še zadrževalnik in dve
črpališči. Celoten kohezijski projekt na
območju Vodic je vreden 5,6 milijona
evrov. Od tega so 4,3 milijona evrov
pridobili iz evropskega kohezijskega
sklada in državnega proračuna, preostanek pa bo občina financirala sama.
Pri koncu je tudi sočasna gradnja kanalizacije in druge komunalne infrastrukture, ki poteka na območju vasi Utik,
Bukovica in Polje. Kanalizacijskim
delom na območju gradnje vseskozi sledi tudi urejanje meteorne kanalizacije,
vodovodno-hidrantnega omrežja, javne
razsvetljave, delov telekomunikacijske
in elektro kanalizacije ter na posameznih
območjih tudi plinovoda.
Sočasna gradnja kanalizacije bo občinski proračun stala slaba dva milijona
evrov, celotna naložba v komunalno
infrastrukturo pa okoli osem milijonov
evrov. Na kanalizacijski sistem se bo po
zaključku del lahko priključilo 2600 pre-

Takole bo videti Kopitarjev center v Vodicah. / Foto: arhiv Občine Vodice
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bivalcev občine, v prihodnje pa bo možnost priklopa tudi preostalih delov občine oziroma prebivalcev z območij Vodic,
Bukovice, Utika, Skaručne in Vojskega.
V letošnjem letu so nadaljevali tudi menjavo azbestno-cementnih vodovodnih
cevi. Med drugim so uredili 450-metrski
odsek na trasi Polje–Skaručna, preko
katere se napaja celotno jugozahodno
območje občine. Investicijo so skoraj v
celoti financirali s sredstvi ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Nadaljevali so tudi vlaganja v cestno
infrastrukturo. V Selu pri Vodicah so
uredili 250 metrov dolg odsek ceste
Vojsko–Koseze, nato je jeseni sledila
še ureditev 150-metrskega odseka pločnika, zgradili so tudi javno razsvetljavo in avtobusno postajo Selo Mali
Dunaj. V Vesci, kjer so lani že uredili
odsek lokalne ceste, pa so nadaljevali
še z ureditvijo ceste v dolžini 140 metrov.
Napreduje tudi projekt Občinsko središče v Vodicah. Po gradbenem dovoljenju za komunalno infrastrukturo in
interno cesto je občina pridobila tudi
gradbeno dovoljenje za Kopitarjev center in parkirišče. Objekt, ki bo zgrajen
v okviru javno-zasebnega partnerstva,
bo na 7500 kvadratnih metrih površin
nudil prostore občinski upravi, knjižnici in društvom, v njem pa bo prostor
tudi za večnamensko dvorano, poslovne lokale in supermarket ter zdravstvene storitve.
V Vodicah leto zaključujejo v pričakovanju še enega pomembnega projekta –
gradnje obvoznice. Po več letih prizadevanj je država vendarle pristopila k reševanju prometne problematike na tem
območju. Arheološka izkopavanja na
trasi obvoznice že potekajo, Dars pa je
tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Gradnja obvoznice, ki bo predvsem središče Vodic rešila tranzitnega
prometa, naj bi se tako pričela spomladi
prihodnje leto.
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Občina Kamnik
V letošnjem letu sta bili zamenjani nosilni vrvi nihalke na
Veliko planino, med večjimi projekti so prenova več cestnih
odsekov, nakup zemljišč in infrastruktura na področju nekdanje
smodnišnice ter racionalizacija projekta izgradnje Osnovne šole
Frana Albrehta.
Decembra lani in januarja letos je družba Velika planina, ki je v stoodstotni
lasti občine, izvedla finančno, predvsem
pa logistično zahtevno investicijo – menjavo nosilnih vrvi nihalke, zaradi česar
ta dva meseca ni vozila. Dela, vredna
okoli dvesto tisočakov, so izvedli zaposleni sami, novi vrvi pa bosta nihalki služili nadaljnjih dvajset let.
Dokončali so 2,6 milijona evrov vredno
sekundarno kanalizacijo v Tuhinjski
dolini. Skupaj z državo so semaforizirali
križišče v Stahovici in na odseku proti
Črni prenovili komunalno infrastrukturo, uredili javno razsvetljavo ter zgradili
pločnik. Semaforizirali so križišče v
Šmarci, zgradili pločnik ob regionalni
cesti Markovo–Vir, asfaltirali cesto na
Studenca ter prenovili odseke cest skozi
Podgorje, Žaga–Podstudenec, Laniše–
Stolnik, Tunjice–Cerkljanska Dobrava,
Motnik–Zgornji Motnik. Uredili so varno šolsko pot v Nevljah, prenovili črpališče za odpadno vodo v Vrhpoljah in

sanirali usad na cesti v Zgornjih Palovčah. Vzpostavili so prvo parkirišče P+R
v občini na Grabnu. Jeseni se je začela
tudi gradnja novega zbirnega centra za
komunalne odpadke v Suhadolah, ki bo
končan v začetku leta 2021.
Racionalizirali so projekt izgradnje nove
OŠ Frana Albrehta. Aktivno vstopajo v
lastništvo dela nekdanje smodnišnice. V
Mekinjskem samostanu so uredili dodatne sobe in tako lahko zdaj ponudijo že
šestdeset prenočišč. V začetku oktobra je
v samostanu svoje prostore našla tudi stalna razstava o arhitektu Jožetu Plečniku.
Na Parmovi ulici so odkrili spominsko
ploščo v počastitev pesnika Otona
Župančiča.
Jubilejne, petdesete Dneve narodnih noš
in oblačilne dediščine so zaradi epidemije covida-19 prestavili na prihodnje
leto. Kljub epidemiji je bilo v občini
izpeljanih veliko kulturnih dogodkov,
med katerimi je najbolj omembe vreden
festival Kamfest.

Župan
Matej Slapar
Občina Kamnik
Glavni trg 24
Kamnik

OBČINSKI SVETNIKI:
Igor Žavbi, Ančka Podbevšek, Žan
Potočnik, Karla Urh, Marko Šarec,
Nives Matjan, mag. Urban Bergant,
Alenka Jevšnik in Božidar Pilej (vsi
LMŠ), Cvetka Slapnik, dr. Janez Rifel,
Bogdan Pogačar, Ivanka Učakar, Anton
Iskra in dr. Jernej Markelj (vsi NSi), Duško Papež, Žaklina Zdravković, Grega
Zorman in Edis Rujović (vsi LDP), Sandi
Uršič, Karmen Kaplja, Robert Prosen in
Šemso Mujanović (vsi LSU), Franci
Spruk, Natalija Berlec in Matija Sitar
Močnik (vsi SDS), Jože Korošec (SLS),
Mojca Škraba (DeSUS) in Anton Tone
Smolnikar (LTS).

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Srebrno priznanje:
Marta Grkman Repolusk, Terezija Mali
in Boris Selko
Bronasto priznanje:
Marjan Semprimožnik

Gradnja zbirnega centra za komunalne odpadke
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Simon Šubic

Po Šarčevem odstopu je novo
vlado sestavil Janša
Prvak SDS Janez Janša je marca ob izbruhu epidemije covida-19 prevzel
vodenje svoje tretje, sicer pa že štirinajste slovenske vlade.
Sedemindvajsetega januarja letos je
nenadejano odstopil predsednik vlade
Marjan Šarec, tik pred njim tudi minister
za finance Andrej Bertoncelj, odhod iz
vlade je po porazu na volilnem kongresu
DeSUS-a že prej napovedal obrambni
minister Karl Erjavec. Slovenija je bila v
pričakovanju predčasnih volitev, ki si jih
je ob odstopu zaželel tudi Šarec, a zgodilo se je drugače. Janez Janša, prvak
največje parlamentarne, a do tedaj opozicijske stranke SDS, se je začel o novi

koaliciji pogajati z NSi-jem Mateja
Tonina, DeSUS-om, ki ga je vodila nova
predsednica Aleksandra Pivec, in
SMC-jem Zdravka Počivalška. O oblikovanju nove koalicije so se prvaki omenjenih strank formalno dogovorili 24.
februarja, Janez Janša je bil v državnem
zboru za mandatarja imenovan 3. marca.
Nova vlada, 14. v samostojni Sloveniji,
je bila z 52 glasovi poslancev izvoljena
13. marca. SDS je dobil šest ministrskih
mest: Anže Logar – ministrstvo za zuna-

nje zadeve, Aleš Hojs – ministrstvo za
notranje zadeve, Vasko Simoniti – minis
trstvo za kulturo, Zvonko Černač – služ
ba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Andrej Vizjak – ministrstvo za okolje in prostor, Helena Jaklitsch – urad za
Slovence v zamejstvu in po svetu ter
Andrej Šircelj – ministrstvo za finance.
SMC-ju so pripadli štirje ministri:
Zdravko Počivalšek – ministrstvo za
gospodarstvo, Simona Kustec – ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Štirinajsta slovenska vlada, ki jo vodi Janez Janša, je bila v državnem zboru izvoljena 13. marca, dan po razglasitvi epidemije covida-19. / Foto: Tina Dokl
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Aleksandra Pivec je z mesta ministrice za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odstopila 5.
oktobra. / Foto: Tina Dokl

Zdravko Počivalšek je bil prvi minister tretje
Janševe vlade, zoper katerega je opozicija vložila
interpelacijo, in sicer zaradi spornih poslov pri
nabavi zaščitne opreme. / Foto: Tina Dokl

Notranji minister Aleš Hojs je po preklicu
nepreklicnega odstopa uspešno prestal tudi
interpelacijo. / Foto: Tina Dokl

Lilijana Kozlovič – ministrstvo za pravosodje in Boštjan Koritnik – ministrstvo
za javno upravo. NSi je prispeval tri
ministre: Matej Tonin – ministrstvo za
obrambo, Jernej Vrtovec – ministrstvo
za infrastrukturo in Janez Cigler Kralj –
ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti. DeSUS je
dobil dva ministra: Aleksandra Pivec –
ministrstvo za kmetijstvo in Tomaž Gantar – ministrstvo za zdravje.
Že tretja Janševa vlada ni imela tradicionalnega privilegija stotih dni miru.
Zaradi epidemije covida-19, ki je bila
razglašena le dan pred potrjevanjem
nove vlade, je bilo treba rokave zavihati takoj. Za boj z nevarnim virusom je
bilo treba hitro nabaviti čim večje količine zaščitnih mask in druge zaščitne
opreme ter ventilatorjev, kar so izpeljali
prek Zavoda RS za blagovne rezerve.
Kot izhaja iz poročila vlade, je v obdobju od 13. marca do 25. aprila zavod
podpisal 59 pogodb za dobavo različne
zaščitne opreme in ventilatorjev v skupni vrednosti 183.773.682,64 evra, vendar so bile nekatere zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti razdrte.
Nad izvedeno nabavo opreme je sicer
padla senca dvoma, saj so se pojavile
obtožbe o številnih nepravilnostih v
postopkih naročanja.
Vlada je v boju s covidom-19 sprejela
tudi številne omejitvene ukrepe, med
katerimi je bila tako spomladi kot jeseni
ob drugem valu tudi večtedenska popolna ustavitev javnega življenja. Med dru-

gim je v obeh valih epidemije prepovedala prehajanje občinskih mej, obratovanje številnih nenujnih trgovin in storitvenih dejavnosti, ukinila je javni potniški
promet in zapovedala šolanje na daljavo.
Takšni ukrepi so seveda negativno vplivali tudi na gospodarsko dejavnost, zato
je od marca do konca novembra na predlog vlade državni zbor potrdil že šest
svežnjev ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalcem za omilitev posledic
epidemije covida-19. Med najbolj znanimi uvedenimi ukrepi so bili subvencioniranje čakanja na delo doma in skrajšanega delovnega časa, nadomestilo plače
v primeru odrejene karantene za zaposlene, solidarnostni dodatek za šibkejše
skupine prebivalcev, krizni dodatek za
nadpovprečno izpostavljene v boju z epidemijo, temeljni mesečni dohodek za
samozaposlene in kmete, uvedba turističnih bonov za vse prebivalce, poroštvena shema za podjetja, mirovanje odplačevanja posojil za prizadeta podjetja in
prebivalce ... Ukrepi so bili široko
zastavljeni, z njimi so obvarovali številna delovna mesta in ohranili pri življenju
mnoga podjetja, a vseeno si je vlada prislužila tudi kritike, da je nekatere segmente gospodarstva in prebivalstva povsem spregledala.
Zaradi visokih stroškov, ki jih terjajo
sprejeti ukrepi, je morala vlada pripraviti tudi rebalans letošnjega proračuna, ki
ga je državni zbor sprejel 23. septembra.
Po novem so odhodki načrtovani v višini
13,4 milijarde evrov, prihodki pa se bodo

zaradi upada potrošnje, nižje zaposlenosti in slabših poslovnih rezultatov podjetij zmanjšali za skoraj 1,6 milijarde evrov
na 9,2 milijarde evrov. Državna blagajna
bo tako konec leta izkazovala rekorden
primanjkljaj v višini 4,2 milijarde evrov
(9,2 odstotka BDP). Za izvrševanje proračuna se bo država letos zadolžila za
skoraj 7,3 milijarde evrov. Državni proračun bo imel visok primanjkljaj tudi v
letih 2021 (2,75 milijarde evrov oz. 5,6
odstotka BDP) in 2022 (1,59 milijarde
evrov oz. 3,1 odstotka BDP), oba proračuna so poslanci že potrdili.
Leta 2020 vlada ne bo končala v prvotni
postavi. Zaradi očitkov o prepletanju
službenih in zasebnih obveznosti je Aleksandri Pivec grozila razrešitev z mesta
kmetijske ministrice, zato je med razpravo o interpelaciji v državnem zboru v
začetku oktobra z ministrskega mesta
odstopila kar sama, že pred tem pa je
tudi zapustila DeSUS, ki je zato moral
poiskati novega predsednika. Novi minister je 15. oktobra postal dotedanji
državni sekretar Jože Podgoršek.
Opozicija je jeseni interpelirala tudi
notranjega ministra Aleša Hojsa, ki pa
je poskus razrešitve uspešno prestal.
Hojs je sicer 30. junija nepreklicno
odstopil zaradi kriminalistične preiskave sumov nezakonitosti pri nabavi zaščitne opreme in ventilatorjev, a je kasneje na poziv premierja odstop preklical. Že junija se je interpelacije uspešno
obranil tudi gospodarski minister
Zdravko Počivalšek.
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Suzana P. Kovačič

Leto skrbi zaradi covida-19
Prvi primer okužbe z novim koronavirusom, kot mu poljudno rečemo, smo
v Sloveniji zaznali 4. marca. Že 12. marca je bila razglašena epidemija.
Drugi, izrazito močnejši val je prišel jeseni.
Pojav virusa SARS-CoV-2 na Kitajskem
decembra lani smo v Sloveniji še na
začetku leta 2020 spremljali od daleč,
preko medijev, kot da se nas ne more
»dotakniti«. A svet je danes globalen in
virus je zašel tudi k nam. Prvi primer
okužbe z novim koronavirusom smo v
Sloveniji zaznali 4. marca. Že 12. marca
je bila razglašena epidemija, ki je ustavila javno in posledično v veliki meri gospodarsko življenje. Aktiviran je bil državni načrt zaščite in reševanja. Za potrditev ali izključitev okužbe so na t. i. covid

vstopnih točkah zdravstvenih ustanov
začeli z mikrobiološkim testiranjem.
Naša vsakdanjost za zajezitev koronavirusa so postali osnovni preventivni ukrepi, kot so uporaba zaščitnih mask, čistoča rok, medosebna varnostna razdalja.
Vrh spomladanske epidemije smo pri
nas zabeležili 26. marca, ko je bilo
odkritih 61 novih primerov. Vlada je
ukrepe postopoma začela sproščati v
aprilu, z zadnjim majskim dnem je bilo
v Sloveniji tudi formalno konec epidemije. Država je v več svežnjih zaradi posle-

Nova realnost tudi pri delu s pacienti na Zobni polikliniki Kranj / Foto: Gorazd Kavčič
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dic epidemije uvedla vrsto protikoronskih zakonskih paketov pomoči gospodarstvu in prebivalstvu, t. i. PKP.

O novem virusu
Bolezen se kaže s slabim počutjem,
utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem
in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Koronavirus se prenaša z
okužene osebe na tesne kontakte s kapljicami in kontaktno s kontaminiranimi
rokami, predmeti, površinami. Čas med
izpostavljenostjo virusu in pojavom sim-
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zaradi pomanjkanja lastnih prostorov za
zagotavljanje rdeče cone, kamor nameščajo obolele stanovalce s covidom-19,
lotil iskanja dodatnega prostora. Navedli
so ga kot primer dobre prakse.

Na Gorenjskem največ okuženih

Naša vsakdanjost so postali osnovni preventivni ukrepi za zajezitev širjenja virusa, kot so uporaba zaščitnih
mask, čistoča rok in upoštevanje medosebne varnostne razdalje. / Foto: Gorazd Kavčič

ptomov je pri večjem deležu bolnikov od
pet do šest dni, čeprav je lahko med dvema in 14 dnevi, zato se priporoča 14-dnevna samoizolacija ali karantena. Z virusom se lahko okužijo tako starejši kot
mlajši. Izkušnje kažejo, da imajo težji
potek bolezni starejši in osebe s kroničnimi obolenji. Covid-19 je v svoji hudi
obliki podoben hudi pljučnici ali sepsi,
stanjem, pri katerih je življenjsko
pomembno hitro ukrepanje. V primeru
okužbe se zdravijo oziroma blažijo simptomi in nudi podpora obolelim organskim sistemom.

Kaj pomeni SARS-Cov-2 in covid-19
Na spletni strani Klinike Golnik je pojasnjeno: »Mednarodna komisija za taksonomijo virusov je 11. februarja novi koronavirus poimenovala SARS-CoV-2 (ang.
Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus 2). Kot že ime pove, je virus
soroden virusu SARS iz leta 2002, vendar ne gre za isti virus. Svetovna zdravstvena organizacija je 11. februarja naznanila uradno ime bolezni, ki jo povzroča
novi koronavirus. Novo ime je COVID-19
(»CO« – corona, »VI« – virus, »D« –
disease (bolezen)).« Številka 19 pa je leto
njegovega pojava, torej 2019.

Skrb vzbujajoče stanje v bolnišnicah
Poleti s številom okuženih na dan nismo
dosegli vrha spomladanske epidemije. V
prvi polovici septembra se je situacija

začela slabšati. Dne 19. oktobra je bila
znova razglašena epidemija in aktiviran
državni načrt zaščite in reševanja, vlada
je uvedla ukrepe za zajezitev virusa skupaj s stroko in prebivalce pozvala k
odgovornemu ravnanju. Državljane je
pozvala, naj si na mobilne telefone prostovoljno naložijo aplikacijo #OstaniZdrav za sledenje okužbam. Opravljenih
je bilo po več tisoč testov v enem dnevu.
Virus je bil prisoten že vsepovsod. Po
podatkih Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, kjer je tudi njihova epidemiološka služba delala na robu zmogljivosti,
je bilo do konca novembra opravljenih
več kot pol milijona testov.
Zelo velika skrb v zdravstvenem sistemu
je namenjena zagotavljanju zadostnega
števila bolniških postelj na covidnih
navadnih oddelkih in v intenzivni terapiji, predvsem pa zagotavljanju zadostnega števila zdravstvenega osebja, ki ravno
tako oboleva. Število hospitaliziranih se
je konec novembra gibalo okrog 1300
covidnih bolnikov na dan, od tega jih je
okrog dvesto na dan potrebovalo intenzivno nego (po podatkih Sledilnika
covid-19). Porast števila okuženih je bil
v domovih za starejše tako med stanovalci kot zaposlenimi. Na pomoč so se
odzvali bolničarji Rdečega križa Slovenije in še drugi prostovoljci, študentje ...
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka je bil prvi center oziroma
dom, ki se je v jesenskem valu epidemije

Gorenjska statistična regija je imela
konec oktobra največ okužb med regijami, s kumulativno incidenco 2000 na 100
tisoč prebivalcev v 14 dneh, konec
novembra se je ta številka znižala na 888
obolelih, ko smo med dvanajstimi statističnimi regijami po številu okužb padli na
osmo mesto (po podatkih Sledilnika
covid-19). Gorenjci smo tedaj ukrepe
očitno vzeli zares. Največje žarišče je
bilo nekaj časa v občini Železniki, a tudi
v vseh drugih gorenjskih občinah so se –
resda v različnem številu – soočili z okužbami. Še julija smo poročali o tem, da so
bile samo občine Bohinj, Gorenja vas Poljane, Jezersko in Žiri brez okužbe, a
jesenski val tudi njim ni prizanesel.
Konec novembra smo imeli v Sloveniji
več kot 20 tisoč aktivnih okužb, vseh
potrjenih primerov pa čez 75 tisoč. Do
konca novembra je umrlo 1435 covidnih bolnikov.

V pričakovanju cepiva
Evropska komisija je izdelala skupno
evropsko strategijo za cepivo proti covidu-19, s katero je zagotovila finančna
sredstva za pomoč farmacevtskim družbam pri razvoju in proizvodnji cepiva, v
zameno pa je dobila prednostno pravico
skupnega nakupa cepiva za vse članice
Evropske unije – za vse članice istočasno pod enakimi pogoji. Sloveniji glede
na število prebivalstva pripada 0,47
odstotka doz cepiva. Ključna je odobritev cepiva, nekaj proizvajalcev je bilo
konec novembra na dobri poti, da jim
Evropska agencija za zdravila da »zeleno luč«, da je torej cepivo učinkovito in
primerno varno. Cepivo naj bi bilo, vsaj
po napovedih konec novembra, dostopno
v prvih mesecih leta 2021. Izvedba cepljenja bo velik organizacijski izziv, s
prvimi odmerki naj bi najprej zaščitili
najbolj ranljive skupine prebivalstva
(starejše, zaposlene v zdravstvu in v kritični infrastrukturi ...). Cepivo bo za slovenske državljane brezplačno in cepljenje prostovoljno – ljudi želijo predvsem
nagovoriti k družbeni odgovornosti in
solidarnosti.
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Miha Naglič

Cel svet ustrahuje en
nikakršni virus!
To besedilo ne prinaša pregleda vsega, kar se je v svetu pomembnega zgodilo
v letu 2020. Nasprotno: osredotoča se na eno samo zadevo, na tisto, kar je
človeštvo v tem letu najbolj prizadelo. To pa je pandemija koronavirusne
bolezni. Do sredine novembra 2020 je na celem svetu zbolelo skoraj 47
milijonov ljudi, več kot 31 milijonov jih je ozdravelo, več kot 1,2 milijona pa
umrlo. Pa še ni konec ...
Če bi se vprašali, katere so v našem
današnjem svetu tiste zadeve, ki so najbolj težavne in najbolj nevarne, bi bil
odgovor podoben kot v prejšnjih letih.
To so podnebne spremembe in druge
ekološke zadeve, to so migracije in z
obema povezani terorizem, zlasti islamski. Stalnica zadnjih let so tudi množični
protesti, ki pa nastopijo vsako leto drugje. Letos nas je najbolj impresioniral
upor ljudstva proti beloruskem samodržcu Lukašenku. Mednarodnih simpatij so
deležni tudi Poljaki in še zlasti Poljakinje, ki množično demonstrirajo proti
sedanji skrajno desničarski oblasti, ki je
ukinila pravico do splava. Ta oblast je
bila, podobo kot Orbanova na Madžarskem, izvoljena demokratično in z veliko
večino, a očitno še obstaja znatni del
ljudstva in javnosti, ki ji kljubuje. Sledijo

nekatere aktualne zadeve, ki so značilne
samo za leto 2020. Zlasti dramatično
zapletene volitve predsednika ZDA …

Fenomen nalezljivih bolezni
Eden od fenomenov, ki ga človeštvo
kljub napredku medicine in civilizacije
nasploh še ne more povsem obvladovati,
so nalezljive bolezni. Poglejmo najprej
kaj so in kako so se razvijale. »Nalezljive bolezni (tudi kužne ali infekcijske
bolezni) so tiste, ki jih povzročajo
mikroorganizmi (bakterije, virusi, glive,
praživali) in se prenašajo neposredno ali
posredno od bolnika, klicenosca ali
živali na zdravega človeka. Človeštvo
spremljajo že od davnine. Bolezni so se
prvič močno razmahnile, ko so ljudje
prešli z lova in nabiralništva na živinore-

Taka je ta »neumno elementarna«, a strašna reč: posnetek virionov
koronavirusa z elektronskim mikroskopom. / Foto: Wikipedija
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jo in poljedelstvo. Povečala se je gostota
prebivalstva, ljudje so živeli v bližini
domačih živali. Z domačih živali so na
človeka preskočili mnogi povzročitelji
bolezni. Boleznim je dal kasneje nov
zagon nastanek mest. Posebej učinkovito
so bolezni prenašale bojujoče se vojske
in trgovci na velike razdalje. V novejšem
času, v 18. in 19. stoletju, je širjenje
nalezljivih bolezni pospešil razvoj industrije s podhranjenimi delavci, ki so živeli v nezdravih razmerah. Omejevanje
nalezljivih bolezni se je začelo v srednjem veku s karanteno, z zapiranjem
meja, z izolacijo okuženih in izboljšanjem higienskih razmer. Tako so do okrog
leta 1700 v Evropi prenehale epidemije
bakterijske bolezni kuge. Na njeno mesto so že pred tem stopile črne koze, ki jih
povzroča virus. Črne koze so ukrotili z

To pa je 3D-model strukture koronavirusa SARS-CoV-2.
/ Foto: Wikipedija

Foto: Wikipedija
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Od naporov izčrpana anesteziologinja v bolnišnici San Salvatore v mestu Pesaro
v Italiji 19. marca 2020 / Foto: Wikipedija

novim prijemom, s cepljenjem. Vpeljal
ga je angleški zdravnik Edward Jenner
leta 1796. Po letu 1870 sta Robert Koch
in Louis Pasteur odkrila, da nalezljive
bolezni povzročajo mikroorganizmi. S
tem sta varovanje pred nalezljivimi boleznimi in izdelava cepiv dobila racionalno razlago. Najprej so izdelali cepiva
proti steklini (1885), davici in tetanusu
(konec 19. stoletja). V prvi polovici 20.
stoletja so sledila cepiva proti oslovskemu kašlju, tuberkulozi, gripi in rumeni
mrzlici. V drugi polovici 20. stoletja so
izboljšali navedena cepiva in dodali še
cepiva proti otroški paralizi, ošpicam,
rdečkam, mumpsu, noricam, hepatitisu
B, pnevmokoknim okužbam, tifusu in
humanemu papiloma virusu. Antibiotiki
in močno izboljšane življenjske razmere
so potisnili v pozabo mnoge prej nevarne nalezljive bolezni. Letos je minilo že
sto let od konca epidemije španske gripe,
ki je od pomladi 1918 do aprila 1920
zahtevala več deset milijonov življenj.
Imeli smo vtis, da je vojna z nalezljivimi
boleznimi dobljena in končana. Nekje na
obrobju našega zanimanja, v Afriki in
Aziji, so v zadnjih desetletjih izbruhnile
omejene epidemije ebole in nevarnih
dihalnih bolezni SARS in MERS. Epidemije so pogasili, še preden so lahko
potrkale na vrata našega varnega sveta.«
Konec leta 2019 pa je izbruhnila povem
nova epidemija, ki smo se je zavedeli
šele v letu 2020. »Za novim koronavirusom z oznako SARS-CoV-2 so decembra 2019 oboleli prvi ljudje na Kitajskem, bolezen so poimenovali covid.
Prepričani smo bili, da bo tudi ta virus

Takole so v DR Kongo spodbujali vojaško osebje, da si redno umiva roke, kar je
eden temeljnih ukrepov proti širjenju pandemije. Posneto 29. marca 2020.

nekje daleč zamrl. Vendar se to ni zgodilo, ostal je še kako živ, vrsta umrlih pa je
vedno daljša. Sredi oktobra 2020 bi toliko ljudi, kot jih je pomoril covid, naredilo neprekinjeno vrsto od Žirov do avstrijsko-nemške meje pri Salzburgu in čez.
Ko se raziskovalcem iz nepregledne
goščave poskusov, meritev, opazovanj in
računov pokaže novo spoznanje o virusu, marsikateri od njih naslednjo noč ne
spi dobro. Virus ima na svojih konicah
molekularno mašinerijo, s katero lahko
vstopi v skoraj vse človeške celice. Konice niso toge, lahko se upognejo in virus
se prisesa na ravno površino celic z večjim številom konic. Na začetku bolezni
virus blokira signale za bolečino, okuženi dobi 'anestezijo', ne čuti bolečin in se
ne zaveda svoje bolezni. Bolezen pa že
širi naprej. Ponovno so zboleli nekateri,
ki so covid že preboleli, ker se virus
spreminja z mutiranjem. Vzpodbudne
novice so redkejše. Približno tretjina ljudi ima protitelesa, ki so jih verjetno
dobili pri prebolevanju prehlada in morda ščitijo tudi pred boleznijo covid.«
(Vir: Alojz Demšar, Janez Jereb in Nejko Podobnik, Smrti zaradi nalezljivih
bolezni in nesreč na Žirovskem v letih
1868–1880 in 1905–1924, Žirovski občasnik 50, 2020)

Pandemija koronavirusne bolezni
Pandemija covida-19 je tisti globalni
fenomen, ki je v letu 2020 najmočneje
povezal ves svet v skupni usodi. Oglejmo si ga najprej v številkah, ki so impresivne. Podatki so z dne 12. novembra

2020. Do tega dne je na celem svetu
zbolelo več kot 52 milijonov ljudi, več
kot 34 milijonov jih je ozdravelo, okrog
1,3 milijona pa umrlo. Če pogledamo po
državah, so v izrazitem vodstvu tri:
ZDA, Indija in Brazilija. V ZDA je zbolelo več kot deset milijonov, ozdravelo
okrog šest milijonov in umrlo 245.000
ljudi. V Indiji so te številke 8,6 milijona
zbolelih, 8 milijonov ozdravelih in
127.000 umrlih. V Brazilija pa 5,7 milijona zbolelih, 5 milijonov ozdravelih in
165.000 umrlih. Sledijo Rusija, Francija,
Španija, Argentina, Kolumbija, Združeno kraljestvo … Brez obolelih naj bi bile
samo še Severna Koreja (?) in nekatere
otoške državice v Tihem oceanu.
Sicer pa poglejmo, za kaj sploh gre.
»Pandemija koronavirusne bolezni 2019
je trenutni globalni izbruh koronavirusne bolezni 2019 (covid-19), ki jo povzroča koronavirus sindroma akutne respiratorne stiske 2 (SARS-CoV-2). Nalezljiva
bolezen je izbruhnila decembra 2019 v
mestu Vuhan v kitajski provinci Hubej.
Svetovna zdravstvena organizacija je
zaradi širjenja 30. januarja 2020 razglasila javnozdravstveno krizo mednarodnih razsežnosti, 11. marca 2020 pa ga je
označila za pandemijo … Virus se prenaša ob bližnjem stiku in s kapljicami
sline ter nosnih izločkov, ki jih človek
izloča v okolje ob kašljanju, kihanju ter
govorjenju. Te drobne kapljice se izločajo tudi pri dihanju, a v tem primeru hitro
padejo proti tlom in se ne širijo po zraku
na daljše razdalje. Oseba se lahko okuži
tudi tako, da se dotakne kontaminirane
površine in nato svojih oči, nosa ali ust.
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Takole so v začasni grob spustili truplo človeka, ki je izgubil boj z boleznijo covid-19. Posneto v mestu
Hamadan v Iranu 29. marca 2020. / Foto: Wikipedija

Virus je obstojen do nekaj dni na trdnih
površinah. Oboleli je najbolj kužen prve
tri dni po pojavu simptomov, vendar je
prenos možen že pred pojavom simptomov in v kasnejših fazah bolezni. Čas
med izpostavljenostjo in pojavom simptomov je običajno okrog pet dni, sega pa
vse od dva do 14 dni. Običajni simptomi
so vročina, suh kašelj in zadihanost, med
komplikacijami pa sta pljučnica in sindrom akutne respiratorne stiske (SARS).
Zaenkrat ni cepiva ali specifičnega protivirusnega zdravila za zdravljenje bolezni covid-19, zato je zdravljenje simptomatsko in podporno. Najbolj priporočeni

preventivni ukrepi so umivanje rok,
pokrivanje ust ob kašljanju oz. kihanju,
držanje fizične razdalje od drugih ljudi
in opazovanje ter samoizolacija za vse,
ki pri sebi sumijo na okužbo. Za zajezitev širjenja virusa so po številnih delih
sveta uvedli omejitve potovanj, karantene, policijske ure, zapiranje javnih ustanov, nadzor nad tveganjem na delovnem
mestu in prestavitve ali odpovedi javnih
dogodkov. Med ukrepi so državne ali
regionalne karantene (začenši s popolnim zaprtjem Hubeja), policijska ura na
Kitajskem in v Južni Koreji, zapiranje
meja oz. omejevanje prihoda popotni-

Ameriška vojaška ladja USNS Comfort, plavajoča bolnišnica s tisoč posteljami, je 30. marca 2020 priplula v
hudo prizadeti New York. / Foto: Wikipedija
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kov, preverjanje zdravja na letališčih in
železniških postajah ter prepovedi zapuščanja države. Tudi v Sloveniji, kjer je
bil prvi primer okužbe odkrit 4. marca
2020, je vlada zaradi širjenja pandemije
uvedla prepoved zbiranja in gibanja na
javnih mestih (z izjemami), zaprla vse
vzgojno-izobraževalne ustanove in ustavila javni potniški promet. Pandemija je
že povzročila hude socialno-ekonomske
motnje po vsem svetu, prestavitev ali
odpoved pomembnih športnih, verskih
in kulturnih dogodkov ter strah pred
pomanjkanjem, ki je ponekod sprožil
panično nakupovanje. V več kot 160
državah so zaprli šole in univerze, bodisi
na lokalni bodisi na državni ravni, kar
ovira šolanje skoraj devetdeset odstotkov
učencev na svetu. Hkrati so se začele po
svetovnem spletu širiti številne dezinformacije in teorije zarote o virusu, zabeleženi pa so bili tudi posamezni ksenofobni izpadi, usmerjeni proti Kitajcem oz.
ljudem z vzhodnoazijskim videzom kot
tudi tujcem iz drugih žarišč bolezni po
svetu.« (Vir: Wikipedija, geslo Pandemija koronavirusne bolezni 2019)

Grozljivi potek bolezni
Za bolezen covid-19 je značilno tudi dejstvo, da ima zelo različne poteke. Eni jo
prebolijo tako lahkotno, da zanjo niti ne
vedo, drugo skrajnost pa doživljajo tisti,
ki jo pretrpijo v najhujših mukah in boj z
njo pogosto izgubijo. Navajam enega od
dramatičnih opisov hudega poteka te
bolezni. Začne se s t. i. hipoksemijo. Ta
pomeni nezadostno preskrbo organov in
tkiv s kisikom s posledičnimi motnjami
v delovanju organov in/ali celotnega
organizma. Tiha hipoksemija se dokaj
pogosto pojavi pri bolnikih s covidom-19. Ti nimajo občutka težkega
dihanja, čeprav se na slikovnih preiskavah vidi zmerna do obsežna obojestranska pljučnica, nasičenost krvi s kisikom
pa je lahko izrazito zmanjšana. Tiha je
tudi zato, ker se prikrade neopaženo in
nato, ko je že (pre)pozno, »udari na polno«. Sledi opis takega udarca na polno.
»Tiho hipoksemijo bolniki kompenzirajo
s hitrim in globljim dihanjem, vendar se
to zgodi podzavestno in tega ne opazijo.
Izdihujejo dovolj velike količine CO2,
zato nimajo občutka kratke sape. Fiziološki odzivi bolnikov na tiho hipoksemijo omogočajo postopno in neopazno
napredovanje vnetja v pljučih, hipokse-
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mija se poglablja, posledično bolnik
diha vse hitreje in globlje in z napredovanjem bolezni pride do vse hujše okvare pljuč. Pri 5–10 odstotkih bolnikov pa
v napredovalem obdobju bolezni 'vnetna
tekočina' preplavi pljuča, ta postanejo
trda, koncentracija CO2 v krvi poraste in
razvije se akutna globalna dihalna odpoved. Tovrstno poslabšanje se lahko zgodi
zelo hitro in bolnik lahko tudi umre, še
preden dobi ustrezno pomoč. Enostavno
pade na tla. Okolica je presenečena, tako
svojci kot pogosto tudi zdravstveni delavci. Včasih pa je še čas za pot v bolnišnico, bolnik občuti zelo hudo dihalno stisko in ima ob sprejemu v bolnišnico
ekstremno hipoksemijo. Zaradi padcev
ob takem stanju lahko bolniki pristanejo
tudi na travmatoloških oddelkih, in ko
izmerijo nasičenost krvi s kisikom, postanejo pozorni na delovanje pljuč. Po
opravljenih laboratorijskih preiskavah,
rentgenu pljuč in kirurški oskrbi bolnika
napotijo k infektologu. / V regijah in
državah, kjer je pojavnost covida-19
velika, in to predvsem med starejšo
populacijo (severna Italija, predeli
ZDA), je glavni razlog nenadne obremenitve zdravstvenega sistema 'alarmantna
resnost pljučnih okvar', ki jih imajo bolniki s tiho hipoksemijo, ko pridejo (pre)
pozno na urgenco. Takemu scenariju se
je treba čim bolj izogibati, saj je poguben tako za bolnika kot tudi za zdravstveni sistem …« (Vir: Janez Tomažič,
Matevž Harlander, Matjaž Jereb, Ubijalec s tiho hipoksemijo, Delo, Sobotna
priloga, str. 15, 9. 5. 2020)

Košarica za podarjeno hrano na ulici v Bologni v
Italiji aprila 2020. Na njej piše: Kdor lahko, naj da,
kdor ne more dati, naj vzame. / Foto: Wikipedija

Zemljevid razširjenosti pandemije covida-19 po svetu na dan 13. novembra 2020. Najhuje je v območjih, ki
so obarvana temno rdeče. / Foto: Wikipedija

Filozof o virusu
Prebrali smo, kako so najhujšo obliko
covida-19 opisali zdravniki specialisti.
Zdaj pa se ozrimo še na dejstvo, da o tem
pojavu razmišljajo tudi filozofi. V stalni
rubriki Po svetu, ki jo imamo ob petkih
v Gorenjskem glasu, sem med letom
predstavil poglede treh. To so italijanski
filozof Giorgio Agamben, izraelski zgodovinar, mislec in pisatelj Yuval Noah
Harari in Slavoj Žižek, slovenski filozof
svetovnega slovesa. Slednji izgovori, kar
sledi. »Vse skupaj me spominja na klasičen roman Herberta Georgea Wellsa
Vojna svetov. V romanu vesoljci, tuja
superiorna inteligentna bitja, napadejo
Zemljo in mi izgubljamo. Kaj jih uniči?
Neke enostavne bakterije. Ta hip je videti, kot da smo mi vesoljci, pa se nam
virusi, torej življenje v svoji najbolj elementarni obliki, maščuje. Na ravni
Wikipedije sem pogledal, kaj so pravzaprav virusi. Zanimivo je, da si biologi
sploh niso enotni, ali so to živa bitja ali
samo neki kemijski procesi. To je nekaj
tako neumno elementarnega, to so fotokopirni stroji in prav nas uporabljajo za
fotokopiranje. Nekaj tako absolutno
bebastega. Hkrati me je to spomnilo na
filozofijo. Skoraj prevladujoči trend v
današnjih tako imenovanih kognitivnih
znanostih, ki skušajo na podlagi Darwina razložiti človeški um, je, da je človeški um neke vrste virus na nas kot živalih. Mi kot živali bi bili neumni, bi se
podredili instinktom in životarili. In kaj
pomeni duh? Duh pomeni, da te neke
ideje kot virusi okupirajo. Ideje so lahko
plemenite, lahko so zlobne in nas izkori-

ščajo, lahko nas tudi uničijo. Situacija je
zelo čudna. Virusi so najnižje, hkrati pa
je na neki način naša duhovnost virus na
relativno uravnoteženi biologiji. Mar ni
zaljubiti se tudi neke vrste virus? Vse se
ti zruši, ravnotežje življenja. Lahko te
uniči. Ne verjamem, da se iz tragedij
lahko česar koli naučimo, ampak mogoče bo vsaj ta modrost ostala, kako neuravnoteženo je naše življenje, kako fragilno in krhko je vse. Ni nekega velikega
sovražnika, so samo naključja. Namerno
pretiravam. Kitajec se odloči, da namerno poje netopirja, ampak saj ne bi krivil
Kitajcev, to je le primer. Vse skupaj ni
nič novega. Z ženo sva pred nekaj tedni
gledala serijo intervjujev z znanstveniki,
ki so ves čas ponavljali, da se bo to zgodilo. Vprašanje ni v tem, ali se bo zgodilo, temveč kdaj se bo zgodilo. Vem, da je
po bitki enostavno biti general, a vseeno
se človek sprašuje, ali se nismo znali na
to malo bolje pripraviti.« (Vir: MMC
RTV SLO)
Ja, to je res fascinantno: da cel planet in
vse človeštvo na njem ustrahujejo neka
»neumno elementarna« bitja, ki mogoče
sploh niso biološki, ampak so bolj kemijski fenomen. Da se slon ustraši miši, bi
še nekako razumeli. Da pa se celo človeštvo ustraši nečesa, česar niti vidi ne,
je pa res nenavadno. A tako je, s tem se
je treba soočiti in ta problem rešiti. Da
ga bomo rešili, ni dvoma. Pandemija bi
se v nekaj letih končala tudi sama po
sebi. Vendar gre za to, da bi jo premagali s čim manj žrtvami. Proti koncu leta
2020 lahko zapišemo, da vse kaže, da bo
res tako. Koronavirus bo poražen.
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Jože Košnjek

Sto let po plebiscitu
Sto let so stare tudi obljube, da bo Koroška po plebiscitu varovala slovenske
narodne in jezikovne posebnosti in da bo Slovencem omogočala enak razvoj kot
večinskemu nemškemu prebivalstvu. Marsikaj je ostalo le pri obljubah in med
koroškimi Slovenci je bilo zato slišati, da »nimajo kaj praznovati«.
bolj primeren. Britanski zgodovinar
Robert Knight je v pogovoru za časnik
Delo o koroškem plebiscitu dejal: »Na
podlagi 60-odstotne 'zmage' na plebiscitu so skrajni nemški bojeviteži, ki niso
predstavljali večine, a so bili vseeno
vplivni del neslovenskega prebivalstva
na Koroškem, začeli germanizacijo
celotnega območja. Trdili so, da jih
rezultati plebiscita in smrti tistih, ki so
še pred plebiscitom padli v boju za avstrijsko južno mejo, zavezujejo, da naredijo Koroško svobodno oziroma jo
osvobodijo Slovencev.«
Z zanimanjem sem prebiral mnenja, ki
sta jih ob letošnji stoti obletnici plebiscita
zapisala naša izvrstna poznavalca te problematike zgodovinarja dr. Andrej Rahten, ki je bil tudi slovenski veleposlanik
na Dunaju, in dr. Danijel Grafenauer, ki

Foto: Gorazd Kavčič

Po letošnjem praznovanju stote obletnice
koroškega plebiscita – bil je 10. oktobra
leta 1920, izid pa je bil razglašen tri dni
kasneje –, ki je s svojim izidom zarisal
mejo med Republiko Avstrijo in Slovenijo in je iz matičnega naroda v Sloveniji
iztrgal skoraj 100.000 pripadnikov, so še
jasnejši razlogi, zakaj se je moralo to
zgoditi.
Številni zgodovinarji, tako naši kot tudi
tuji, so bili v svojih razpravah in intervjujih mnenja, da predlog tedanjega
ameriškega predsednika Woodrowa
Wilsona (1913–1921), ki je bil sicer
zagovornik pravic malih narodov, in
njegovega predstavnika na Koroškem
polkovnika Shermana Millesa, ki je bil
očitno na strani Avstrijcev, za plebiscit z
vidika reševanja nacionalnih interesov
in preživetja malega naroda ni bil naj-

Predsednika republike Avstrije in Slovenije Alexander Van der Bellen in Borut Pahor, koroški deželni glavar
dr. Peter Kaiser in ministrici Helena Jaklitsch in Susanne Raab z otroki iz Mohorjevega dvojezičnega vrtca.
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je svoj pogled na plebiscit pojasnil tudi v
pogovoru za Gorenjski glas. Oba pravita,
da je bila avstrijska oziroma nemška
stran propagandno enostavno močnejša,
bolje organizirana in učinkovitejša, saj je
imela na območju, ki ga je upravljala,
dobro utečeno upravo, za razliko od dela
pod slovensko upravo, ki se je šele začela
postavljati. Iz območja pod nemško upravo so trgovske in druge dejavnosti potekale normalno in so imeli ljudje dostop
do Celovca in drugih večjih krajev, medtem ko iz slovenske upravne cone to ni
bilo mogoče. Četrtega junija leta 1919,
ko je bil v Parizu že sprejet sklep o plebiscitu, je bil južni del Koroške vključno s
Celovcem in Gosposvetskim poljem še
pod zasedbo vojske komaj nastale Kraljevine SHS, kar na odločitev v Parizu ni
vplivalo. Med Korošci, tudi Slovenci, pa
jugoslovanska kraljeva vojska ni povsod
pustila prijaznega vtisa, kar pa je vplivalo na odločitev ljudi. Avstrijska stran je
med ljudmi širila obljube o gospodarski
rasti dežele, če bo ostala pod Avstrijo, in
strašila pred pravoslavjem ter nevarnim
služenjem vojaščine v jugoslovanski kraljevski vojski. Seveda pa tudi jugoslovanski oziroma slovenski pogajalci v Parizu
niso bili najbolj spretni in enotni, kar je
ob šepavi komunikaciji med delegacijo v
Parizu in vladama v Beogradu njihov
položaj še dodatno oslabil. Plebiscitni
izid 22.025 glasov ali 59 odstotkov za
Avstrijo in 15.279 glasov ali 41 odstotkov
za Jugoslavijo je bil realnost. Presenečenje pa je bil z vidika, da je v glasovalni
coni A, kjer je bilo leta 1910 kar 50.000
Slovencev in 22.600 Nemcev, večina glasovala za Avstrijo. Plebiscit je bil dobljen
tudi z glasovi Slovencev!
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Obračun z »zapeljanci«
Slovenski zgodovinar dr. Bogo Grafenauer je leta 1946 zapisal: »Imperializem koroške nemške politike ima neko
zelo posebno noto, ki ga uvršča med
najhujše. Zelo je radodaren z obljubami, kadar hoče odvrniti nevarnost, ki v
neki zgodovinski situaciji grozi njegovi
oblasti nad koroškimi Slovenci: pohodi
pa te obljube takoj, ko nevarnost mine.
Prav to se je zgodilo v plebiscitnem letu
1920, ko je bil na Koroškem deželni
glavar Arthur Lemisch. Deželni zbor je
28. septembra, torej trinajst dni pred
glasovanjem, s slovesno izjavo obljubil
Slovencem varstvo narodne in jezikovne posebnosti ter pravice, kakršne imajo nemško govoreči. Poldrugi mesec po
nemškem plebiscitnem zmagoslavju pa
je glavar Lemisch glede na 15.279 Slovencev, ki so v coni A glasovali za
Jugoslavijo, svareče dejal, da »imajo
koroški Nemci le eno človeško dobo
časa, da privedejo 'zapeljance' nazaj h
koroštvu (nemštvu)«.
Skrajni nemški del koroške politike in
javnosti, nekakšen protislovenski lobi,
kot ga imenuje že omenjeni zgodovinar
Robert Knight, je do nemškega anšlusa
leta 1938 uspešno uresničeval Lemischevo naročilo in ga nadaljeval tudi v letih
nacizma, v katerem so dobili vidno vlogo tudi posamezniki, ki so bili v letu plebiscita izrazito na nemški strani. Tudi v
pol stoletja po drugi svetovni vojni na
Koroškem ni bilo malo takih, ki so bili
prepričani, da bi bila samo nemška

Neznanci so v noči po plebiscitni proslavi popackali osrednji spomenik plebiscitu v Celovcu. Nad dejanjem
sta se zgražala tudi predsednik koroškega deželnega zbora Reinhart Rohr in deželni glavar dr. Peter Kaiser
(na sliki), obsodili pa so ga tudi slovenski politiki in zastopniki slovenskih organizacij na Koroškem.
/ Foto: Tiskovna služba koroške deželne vlade

Koroška najboljša in tudi najlepša. Slovencem in slovenščini je bil zadan usoden udarec leta 1958, ko so po tako imenovanih šolskih štrajkih ukinili v Avstrijski državni pogodbi iz maja 1955 uzakonjen obvezen dvojezični pouk. S tem naj
bi starše in otroke »osvobodili od prisilnega pouka tujega jezika«, torej slovenščine, za obiskovanje dvojezičnega pouka pa je od tedaj naprej potrebna prijava.
In rezultat obračuna z »zapeljanci«. Od
100.000 slovensko govorečih prebivalcev celotne Koroške jih je do danes ostala dobra desetina, čeprav so ocene, da jih
vsaj pasivno govori slovensko vsaj dvakrat toliko.

Prvič zakon tudi v slovenščini

Za koroški plebiscit je bila značilna zelo močna
propaganda, katere pomembnejši del so bili letaki.
Nemška stran je bila pri tem očitno uspešnejša.

Zadnje desetletje je bilo (končno) drugačno od ostalih devetdesetih poplebiscitnih let. Prelomno je bilo leto 2011, ko
je bil dosežen dogovor o postavitvi 164
dvojezičnih krajevnih tabel, čeprav bi jih
moralo biti po državni pogodbi in sodbah avstrijskega Ustavnega sodišča najmanj še enkrat toliko. Med Slovenci in
vladajočo večino se je začel dialog.
Vzdušje v deželi se je umirilo, slovenščina večinoma ni bila več moteča, vpis v
dvojezične ljudske šole se je povečal in
tudi vsakoletne oktobrske proslave v čast
plebiscitu niso bile več pogrom zoper
slovenstvo. Pesniki in pisatelji in drugi
umetniki slovenskega rodu so začeli pre-

jemati najvišja avstrijska državna priznanja, Slovenec pa je postal celovški oziroma krški škof.
Letošnje celovško plebiscitno slavje ob
njegovi stoletnici je bilo nekaj posebnega. Na njej se je slišala tudi slovenska
beseda. Prvič sta se je udeležila predsednika Avstrije in Slovenije dr. Aleksander Van der Bellen in Borut Pahor in
prvič se je sam predsednik Republike
Avstrije tudi v slovenščini Slovencem
opravičil za zamude in krivice pri uresničevanju njihovih pravic. Kot prvi med
avstrijskimi predsedniki je skupaj s slovenskim predsednikom obiskal slovensko Mohorjevo hišo v Celovcu. Zvezna
podpora slovenski in drugim manjšinam
v Avstriji se je prvič po letu 1995 povečala. Po letu 1918 pa se je zgodilo prvič,
da je bil zvezni zakon o letošnjem plebiscitnem daru napisan in objavljen dvojezično, v nemščini in slovenščini!
Ti koraki v resnično dvojezično Koroško
Korošic in Korošcev, ki govorijo dva
enakovredna jezika, niso razlog za evforijo, saj bi morale biti nekatere od teh
reči urejene že pred sto ali vsaj pred petdesetimi leti, in ne šele sedaj. So pa realno upanje, da bodo imeli nekoč ob obletnici plebiscita tudi koroški Slovenci kaj
praznovati in da ne bo na Koroškem, kot
pravi koroška Slovenka, filmska režiserka Andrina Mračnikar, v redu samo
takrat, ko so Slovenci tiho in ničesar ne
zahtevajo.
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Jože Košnjek

Narodni dom je spet slovenski
Ob stoti obletnici njegovega požiga 13. julija leta 1920 so v Trstu predstavniki italijanske države,
dežele Furlanija - Julijska krajina, mesta Trst, tržaške univerze in obeh slovenskih organizacij
svečano podpisali sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. Vrnitev doma in skupno
spominjanje zgodovine pomagata celiti rane iz preteklosti.
Leto 1920 je bilo za slovenski narod in
še posebno za slovenski narodni skupnosti na Koroškem in v Italiji prelomno,
najbolj usodno. Koroški plebiscit je ločil
od narodovega telesa v Sloveniji več kot
sedemdeset tisoč ljudi. Mesec kasneje je
sporazum iz Rapalla med Kraljevino
SHS in Italijo odrezal kar tretjino slovenskega ozemlja s skoraj tristo tisoč
prebivalci in ga kot vojni plen priključil
Italiji. Pred tem pa so 13. julija podivjani
fašisti požgali leta 1904 zgrajeni Narodni dom v Trstu, ponos slovenske narodne
skupnosti v Italiji. Po drugi svetovni vojni je ostala meja s Koroško takšna, kot je
bila določena s plebiscitom, Jugoslavija
oziroma Slovenija pa sta po dolgotrajnih
pogajanjih dobili nazaj večino leta 1920
vzetega ozemlja, vendar brez Trsta in
Gorice.

Mučeniki, ne teroristi
Simbolična vrnitev Narodnega doma sto
let po požigu je bila nekaj posebnega. Do
dejanskega prehoda v slovenske roke bo
sicer potrebnih še kar nekaj pogovorov in
dejanj, saj bo treba zagotoviti nove prostore tržaški univerzi, ki ima sedaj del
svoje dejavnosti v Narodnem domu. Najpomembnejši korak je bil storjen in kaže,
da tudi še vedno precej glasni nasprotniki
vrnitve nimajo možnosti za uspeh. Slovesnost je bila posebnost, saj sta se je udeležila predsednika Italije in Slovenije:
Sergio Mattarella in Borut Pahor, čeprav
v Sloveniji in tudi v Italiji niso vsi soglašali z njuno skupno potjo v Trst in Bazovico. V Italiji so bili pri tem najglasnejši
pripadniki skrajnega desničarskega gibanja Casa Pound, v Sloveniji pa posamezniki, ki so imeli Pahorjev obisk italijanske fojbe za izdajstvo. Tako v Sloveniji
kot v Italiji pa je bila za večino udeležba
dveh predsednikov pomembno spravno
dejanje in sporočilo, da preteklosti sicer
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ne smemo pozabiti, vendar je za ta del
Evrope še posebno pomembno sožitje v
prihodnosti.
Predsednika sta na bazoviški gmajni nad
Trstom obiskala dva spominska kraja,
posebej vtisnjena v zavest Italijanov in
Slovencev. Najprej bazoviško fojbo (Foiba do Basovizza), v katero naj bi jugoslovanske oblasti po koncu druge svetovne vojne po trditvah italijanske strani
zmetale več tisoč Italijanov, Nemcev in
drugih nasprotnikov, kar pa ni bilo nikoli dokazano, saj brezna, ki je bil dejansko opuščeni rudnik, niso povsem raziskali, ampak so vhod zaprli. Znano pa je,
da so v jamo že leta 1944 Italijani metali trupla ubitih protifašistov, po vojni pa
partizani trupla nekaj deset Italijanov in
Nemcev, ki so jih po vojni potegnili na
plano Angleži in nato jamo spremenili v
odlagališče za smeti. Druga njuna postaja na bazoviški gmajni pa je bila poklonitev spominu na štiri Slovence, ki so
bili 5. septembra leta 1930 na prvem

tržaškem procesu obsojeni na smrt in
naslednji dan zjutraj malo pred šesto uro
ustreljeni. Po italijanskih zakonih so
pokojni Ferdinand Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič še
vedno teroristi, vsi dosedanji poskusi za
njihovo rehabilitacijo pa so bili neuspešni. Morda bodo besede italijanskega
predsednika Mattarelle, izrečene na
mestu njihove ustrelitve, da so bili pokojni sinovi v Italiji živečih mater in očetov,
ki so se borili za pravično stvar, mučeniki, in ne teroristi.

Grmada v pristanu
Svečana vrnitev 13. julija leta 1920 požganega slovenskega Narodnega doma,
ki ga je leta 1990 italijanska oblast
obnovila, je bila povezana s še enim
dogodkom. Predsednik Republike Italije
Sergio Mattarella in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sta tržaškemu slovenskemu pisatelju Borisu Pahorju podelila najvišji odlikovanji svojih

Požgani Narodni dom v Trstu 13. julija 1920 popoldne. Markantna stavba sredi Trsta je bila že pred tem trn
v peti italijanskim fašistom. / Foto: Wikipedija
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držav: red viteza velikega križa za zasluge italijanske republike in slovenski
red za izredne zasluge za življenjski prispevek k razvoju in povezovanju narodov v Evropi. Boris Pahor, ki je bil 26.
avgusta star 107 let, je kot sedemletni
fant doživel požig Narodnega doma in
videl plamene, ki so se dvigali nad mesto. Dogodek je opisal v knjigah Kres v
pristanu iz leta 1959 in nato v dopolnjeni izdaji Grmada v pristanu iz leta 1972
ter v knjigi Trg Oberdan.
Pisatelj Boris Pahor je najprej odklanjal
sprejem odlikovanj. Italijanskega ni želel
sprejeti zato, ker Italija poudarja samo
nasilje Jugoslovanske armade v Trstu, ne
pa tudi italijanskega fašističnega v Italiji
in med vojno v Jugoslaviji. Nato je odločitev spremenil. Obe odlikovanji poklanja ljudem v obeh državah, ki so umrli v
fašističnih in nacističnih taboriščih, ki
jih je tudi sam preživel, v komunističnih
taboriščih in zaporih, ustreljenim v
Bazovici in vsem trpečim, o katerih je
pisal v svojih delih. To je najbolj pravično za obe državi, je o odločitvi, da sprejme odlikovanji, dejal Boris Pahor.

Tragična zgodba Huga Robleka
Požig Narodnega doma, slovenskega
ponosa v Trstu, ki je bil zgrajen po
načrtih arhitekta Maksa Fabianija in je
bil s 3600 kvadratnimi metri površine
eno najbolj markantnih in za nacionalistično usmerjeno Italijo tudi eno najbolj
motečih poslopij, je povezan tudi z
Gorenjsko. Na dan požiga sta bila v
Hotelu Balkan, ki je bil del Narodnega
»Podpisu sporazuma bodo seveda
morali slediti še drugi koraki, a vendar danes lahko rečemo, da v to
smer stopamo skupaj. Tudi kot slovenska narodna skupnost smo se
spet izkazali, da v pomembnih zadevah znamo biti enotni. V tem smislu
sta obe krovni organizaciji ustanovili fundacijo Narodni dom, ki bo
sprejela visoko odgovornost, da tej
simbolni in zgodovinski stavbi povrne nekdanji pomen in vlogo ob upoštevanju sodobnih izzivov.« (Ksenija
Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, in Walter
Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij iz Trsta)

Tržaški pisatelj Boris Pahor, ki je bil avgusta star 107 let in je doživel požig Narodnega doma, sprejema
najvišji odlikovanji Republike Italije in Republike Slovenije. Podelila sta mu jih predsednika Sergio Mattarella
in Borut Pahor. / Foto: Urad predsednika Republike Slovenije

doma, zakonca Pavla in Hugo Roblek iz
Radovljice. Pavla je bila hčerka dr. Frana Tominška, organizatorja slovenskega
planinstva. Hugo je bil znani lekarnar,
narodni buditelj, borec za severno mejo
in planinec, ki je del svojega premoženja zapustil podružnici Slovenskega
planinskega društva v Radovljici, ki je
na Begunjščici leta 1932 in 1933 zgradila planinski dom z njegovim imenom.

Večini gostov se je uspelo rešiti pred
ognjem, zakonca Roblek pa sta ostala
ujeta v tretjem nadstropju. V boju za
življenje sta skozi okno skočila v globino še pred prihodom gasilcev z lestvijo.
Huga jim ni uspelo ujeti v rjuho, ki jo je
skupina mladih razprostrla pod oknom,
in je zaradi posledic padca umrl. Soprogo Pavlo so med padcem ujeli v rjuho,
vendar je bila hudo poškodovana.

Predsednika pred spomenikom štirim bazoviškim junakom, ustreljenim ob zori 6. septembra 1930
/ Foto: Urad predsednika Republike Slovenije
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Cveto Zaplotnik

Brezposelnost porasla prav
v vseh gorenjskih občinah
V Sloveniji se število prebivalcev povečuje le še zaradi priseljevanja, naravni
prirast je bil lani že tretje leto zapored negativen. Brezposelnost je zaradi razmer,
ki jih je povzročila prisotnost novega koronavirusa, porasla v vseh občinah na
širšem gorenjskem območju, a je bila povsod pod državnim povprečjem. Okužb
z novim koronavirusom je bilo ob koncu novembra glede na število prebivalcev
največ v občinah Železniki in Preddvor.
Po podatkih državnega statističnega urada je imela Slovenija 1. januarja letos
2.095.861 prebivalcev, kar je bilo 14.953
več kot eno leto prej. Število državljanov
Slovenije se je zmanjšalo za približno
3200, število tujih državljanov pa povečalo za blizu 18.200. Število tujcev
(156.351) je predstavljalo 7,5 odstotka
vseh prebivalcev Slovenije. Delež žensk

med državljani Slovenije je presegel
polovico, vendar zelo počasi upada že
vrsto let.

Najstarejše prebivalstvo v Kranjski
Gori, najmlajše v Komendi
Med 24 občinami na širšem gorenjskem
območju se je lani število prebivalcev
povečalo v dvajsetih občinah, zmanjša-

lo pa v občinah Gorje, Jezersko, Naklo
in Žirovnica. Zanimiva je tudi primerjava z letom 2010. V zadnjih desetih letih
se je število prebivalcev zmanjšalo v
osmih občinah – Bled, Bohinj, Gorje,
Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora,
Tržič in Železniki.
Na dan 1. januar 2020 je bilo prebivalstvo v Sloveniji v povprečju staro 43,5

Epidemija covida-19 je močno prizadela gospodarstvo, še zlasti gostinstvo in turizem. Posledica tega je tudi povečanje brezposelnosti v vseh občinah na širšem
gorenjskem območju. Slika je simbolična.
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leta. Med 24 občinami na širšem gorenjskem območju je bilo v povprečju starejše kot v državi v devetih občinah. Najstarejše je bilo v občinah Kranjska Gora
(48,5 leta), Bled (45,8) in Bohinj (45,2),
najmlajše pa v občinah Komenda (38,5)
in Gorenja vas - Poljane (38,9). (Tabela:
Število prebivalcev in njihova povprečna starost po občinah)

Največ zaposlenih v Komendi,
največ upokojencev v Kranjski Gori
Zanimiva je tudi sestava prebivalstva,
starega 15 let in več, po statusu aktivnosti, ki pove, kolikšen je v državi in po
občinah delež zaposlenih, brezposelnih,
upokojencev, učencev, dijakov in študentov. Na ravni države je takole: 50,9
odstotka prebivalcev, starih več kot 15
let, je zaposlenih, 4,6 odstotka brezposelnih, 8,4 odstotka je učencev, dijakov
in študentov, 30,1 odstotka je upokojencev, razliko predstavljajo drugi neaktivni
prebivalci. In kako je na širšem gorenjskem območju? Največji delež zaposlenega prebivalstva ima Komenda (59,5

odstotka), najmanjšega pa Kranjska Gora
(47,3), temu primerno je med prebivalci
Komende najmanj upokojencev (23,5
odstotka) in največ v Kranjski Gori
(39,4). Največji delež brezposelnega prebivalstva imata občini Kranj in Medvode
(3,9), najmanjšega pa občini Železniki in
Žiri (1,9). Največji delež učencev, dijakov in študentov je v občinah Vodice
(11,3), Naklo (10,9) in Šenčur (10,4),
najmanjši pa v občinah Kranjska Gora
(5,6), Jesenice (6,6) in Bohinj (7,2).
(Tabela: Prebivalstvo, staro 15 ali več
let, po statusu aktivnosti, 2019)

Drugo leto zapored manj kot
dvajset tisoč rojstev
V obdobju 2008–2017 se je v Sloveniji
vsako leto rodilo več kot 20 tisoč (živih)
otrok, lani je bilo drugo leto zapored, ko
se jih je rodilo manj kot 20 tisoč. Rodilo
se je namreč 19.328 otrok, od tega je
bilo 9977 dečkov in 9351 deklic. Prvič
po dvanajstih letih se je lani rodilo manj
kot deset tisoč dečkov, število živorojenih deklic je padlo pod to mejo že v letu

Število prebivalcev in njihova povprečna starost po občinah
Občina
SLOVENIJA

2016. Lani so bili v Sloveniji trije porodi
trojčkov in 347 porodov dvojčkov. Pri
dvojčkih je bilo največ, 131, mešanih
parov, v 112 primerih sta se rodila dva
dečka, v 104 primerih pa dve deklici.
Za upadanje rodnosti je več razlogov,
eden od njih je vse višja povprečna starost
mater ob rojstvu otroka. Lani so bile ženske ob rojstvu prvega otroka v povprečju
stare 29,6 leta ali kar šest let starejše kot
pred tridesetimi leti, povprečna starost
mater ob rojstvu kateregakoli otroka po
vrsti pa je znašala 31,1 leta in se je v tridesetih letih zvišala za nekaj več kot pet let.
Od skupnega števila 19.328 lani rojenih
otrok se jih je 11.146 ali skoraj 58 odstotkov rodilo neporočenim staršem, 8182
otrok pa poročenim. Delež otrok, ki so
se rodili neporočenim materam, je bil
najvišji (70-odstotni) v koroški statistični regiji, le malo nižji (68-odstotni) je bil
v pomurski regiji, najnižji (49-odstotni)
pa v goriški regiji. V gorenjski regiji se
je od 2017 lani rojenih otrok rodilo neporočenim materam 1059 otrok ali 52
odstotkov vseh.

Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statusu aktivnosti, 2019
Učenci, dijaki
in študenti
(%)

1. 1. 2010

1. 1. 2019

1. 1. 2020

Povprečna
starost,
1. 1. 2020

2046976

2080908

2095861

43,5

SLOVENIJA

50,9

4,6

8,4

30,1

Bled

49,1

3,2

7,6

34,0

Število prebivalcev

Občina

Zaposleni
(%)

Brezposelni
(%)

Upokojenci
(%)

Bled

8131

7835

7868

45,8

Bohinj

5287

5105

5145

45,2

Bohinj

50,4

2,7

7,2

34,7

Cerklje na Gorenjskem

7011

7632

7769

41,3

Cerklje na Gorenjskem

55,7

2,4

10,0

28,0

33573

36264

36675

41,4

Domžale

55,1

3,7

9,9

27,1

7233

7539

7557

38,9

Gorenja vas - Poljane

57,5

2,0

10,2

26,8

Domžale
Gorenja vas - Poljane

2909

2762

2738

44,1

Gorje

51,1

3,0

8,2

32,6

Jesenice

21688

20991

21340

43,8

Jesenice

50,9

3,6

6,6

32,3

Jezersko

666

634

625

43,4

Jezersko

53,5

2,0

7,4

31,8

28947

29686

29925

42,0

Kamnik

54,1

3,5

8,7

28,9

5314

6268

6387

38,5

Komenda

59,5

2,8

10,1

23,5

54781

56267

57065

42,6

Kranj

53,2

3,9

8,5

29,4

5291

5201

5225

48,5

Kranjska Gora

47,3

2,6

5,6

39,4

Medvode

15393

16573

16829

42,8

Medvode

52,9

3,9

9,3

29,9

Mengeš

7396

8117

8279

42,1

Mengeš

53,6

3,7

8,7

28,9

Naklo

5229

5422

5384

42,8

Naklo

52,4

3,0

10,9

30,4

Preddvor

3447

3688

3714

43,7

Preddvor

53,7

2,6

9,0

31,1

Radovljica

18817

19025

19072

44,4

Radovljica

51,3

2,8

7,7

32,9

8405

8650

8814

41,3

Šenčur

54,8

2,8

10,4

27,7

53,8

2,9

9,5

29,6

Gorje

Kamnik
Komenda
Kranj
Kranjska Gora

Šenčur
Škofja Loka

22693

23076

23297

42,1

Škofja Loka

Tržič

15313

14880

14961

44,3

Tržič

51,1

3,7

7,6

33,3

Vodice

4551

4958

4985

40,4

Vodice

57,5

2,9

11,3

25,0

Železniki

6763

6689

6720

41,3

Železniki

57,8

1,9

9,2

28,4

Žiri

4918

4876

4933

42,2

Žiri

56,6

1,9

8,1

30,8

Žirovnica

4321

4398

4394

44,4

Žirovnica

52,4

2,1

8,0

33,2

Vir: Statistični urad RS

Vir: Statistični urad RS in lastni izračuni
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Delež prezgodaj umrlih se znižuje
Lani je v Sloveniji umrlo 20.588 prebivalcev ali 103 več kot leto prej. Moški so bili
ob smrti v povprečju stari 73,9 leta, ženske pa 82,1 leta. Povprečna starost umrlih
se zvišuje, pri tem pa se hitreje zvišuje pri
moških kot pri ženskah. Pri moških se je
v zadnjih desetih letih zvišala za 3,8 leta,
pri ženskah pa za tri leta.
Med umrlimi je bil delež prezgodaj umrlih, to je starih manj kot 65 let, 16-odstotni – pri moških je bil več kot 22-odstotni in pri ženskah manj kot 10-odstotni.
Delež takih smrti se za oba spola znižuje, pred desetimi leti je za moške znašal
skoraj 31 odstotkov in za ženske več kot
12 odstotkov. Med lani umrlimi v Sloveniji je bilo lani tudi 40 dojenčkov. Stopnja umrljivosti dojenčkov, to je število
umrlih na tisoč živorojenih, se v zadnjem desetletju v Sloveniji znižuje in je
med najnižjimi v Evropski uniji.

Naravni prirast spet negativen
V Sloveniji je bil lani tako kot že tudi dve
leti prej naravni prirast spet negativen, to

pomeni, da je več ljudi umrlo, kot se jih je
rodilo. Lani je v Sloveniji umrlo 20.588
ljudi, rodilo se jih je 19.328, razlika je
znašala 1260. Med 24 občinami na širšem
gorenjskem območju je bil prirast negativen v devetih občinah, najbolj v občini
Kranjska Gora, kjer je bilo 38 rojstev in
87 smrti, in v občini Preddvor, kjer se je
rodilo 32 ljudi in jih umrlo 67. Najbolj
pozitiven je bil prirast v občini Gorenja
vas - Poljane, kjer so beležili 107 rojstev
in 52 smrti. (Tabela: Živorojeni, umrli
in naravni prirast po občinah, 2019)

Najvišji selitveni prirast
po letu 2008
V Slovenijo se je lani priselilo 31.319
prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 15.106. V primerjavi z letom prej se je
število priselitev povečalo za deset
odstotkov, število odselitev pa za dvanajst odstotkov. Selitveni prirast je bil
najvišji po letu 2008: priselilo se je
16.213 prebivalcev več, kot se jih je
odselilo. Med priseljenimi je bilo skoraj
3800 državljanov Slovenije in 27.600

tujih državljanov, med odseljenimi pa
skoraj 6600 slovenskih in 8500 tujih
državljanov. Selitveni prirast državljanov
Slovenije je bil lani že 20. leto zapored
negativen: iz države se jih je odselilo
2839 več, kot se jih je priselilo. Selitveni
prirast tujih državljanov pa je bil že 21.
leto zapored pozitiven: priselilo se jih je
19.052 več, kot se jih je odselilo.

Spremembe na lestvici
najpogostejših imen
V zadnjem desetletju, to je v obdobju
2010–2020, se je na lestvici stotih najpogostejših imen zamenjalo skupaj petnajst
imen – med ženskami sedem in med
moškimi osem, kar pomeni, da se je toliko imen na novo uvrstilo na lestvico in
se jih prav toliko poslovilo z nje. Na lestvico so se na novo uvrstila moška imena
Filip, Mark, Tim, Maks, Lovro, Gal,
Benjamin in Erik, z lestvice pa so izpadla imena Danilo, Gorazd, Zlatko, Pavel,
Edvard, Ludvik, Rajko in Bogdan. In
kako je bilo z ženskimi imeni? Na lestvico stotih najpogostejših imen so »skoči-

Živorojeni, umrli in naravni prirast po občinah, 2019
Občina
SLOVENIJA

Naravni prirast

Naravni prirast
na tisoč
prebivalcev

19328

20588

-1260

-0,6

59

63

-4

-0,5

Bohinj

44

77

-33

-6,4

Cerklje na Gorenjskem

86

85

1

0,1

Domžale

384

264

120

3,3

Gorenja vas - Poljane

107

52

55

7,3

18

34

-16

-5,8

Jesenice

210

215

-5

-0,2

Jezersko

8

4

4

6,3

304

265

39

1,3

68

37

31

4,9

564

411

153

2,7

38

87

-49

-9,4

Medvode

157

155

2

0,1

Mengeš

86

114

-28

-3,4

Naklo

48

52

-4

-0,7

Kamnik
Komenda
Kranj
Kranjska Gora

Preddvor

32

67

-35

-9,5

Radovljica

150

223

-73

-3,8

91

51

40

4,6

Škofja Loka

256

204

52

2,2

Tržič

142

169

-27

-1,8

Vodice

42

38

4

0,8

Železniki

85

47

38

5,7

Žiri

46

35

11

2,2

Žirovnica

33

30

3

Šenčur

88

Umrli

Bled

Gorje

Lani je bilo v Sloveniji manj porok kot leto prej.

Živorojeni

0,7
Vir: Statistični urad RS
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le« Zala, Lana, Julija, Hana, Manca,
Ajda in Teja, z nje pa so izginile Jasna,
Romana, Polona, Mira, Pavla, Rozalija
in Jelka. Med novo uvrščenimi imeni na
lestvici je med ženskimi imeni največji
»skok« naredila Julija, ki je napredovala
za 58 mest, med moškimi pa Lovro, ki se
je povzpel za 51 mest. Med imeni, ki so
zdrsnila z lestvice, sta se med ženskimi
imeni najbolj globoko spustili imeni
Pavla in Rozalija, ki sta nazadovali za 37
mest, med moškimi imeni pa Ludvik, ki
je zdrsnilo za 32 mest.
V Sloveniji se je število različnih imen v
zadnjem desetletju povečalo s 47.957 na
58.161, torej za več kot deset tisoč. V statističnem uradu pojasnjujejo, da je to
posledica naraščanja deleža tujih državljanov v Sloveniji ter kombiniranja oziroma sestavljanja imen, o drugih razlogih pa lahko samo ugibajo. To so lahko
moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih kulturnih okolij, izmišljanje imen, numerologija ...
Največ lani rojenih dečkov je dobilo ime
Luka, na drugem mestu je bil Filip in na
tretjem Jakob. Med živorojenimi deklicami je bilo najpogostejše ime Zala, druga je bila Ema in tretja Mia.
(Tabela: Najpogostejša imena v letu
2019 živorojenih otrok)

Manj porok in več razvez
Po podatkih državnega statističnega
urada je bilo lani v Sloveniji sklenjenih
6672 zakonskih zvez, kar je bilo 584 ali
osem odstotkov manj kot leto prej. Največ parov, kar 271, se je poročilo 25.
maja (v nekdanji Jugoslaviji je bil to
dan mladosti), sicer pa je 79 ženinov in
87 nevest sklenilo zakonsko zvezo na
svoj rojstni dan. Za 5907 ženinov in za
5927 nevest je bila to prva sklenitev
zakonske zveze. Ženini so bili ob sklenitvi prve zakonske zveze v povprečju
stari 32,8 leta in neveste 30,7 leta, povprečna starost pa se je tako pri ženinih
kot nevestah v primerjavi z letom prej
še malo zvišala. Pri 5390 porokah, kar
predstavlja štiri petine vseh, sta bila
oba, ženin in nevesta, državljana Slovenije. Pri 583 porokah je bil ženin državljan Slovenije, nevesta pa državljanka
druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 514 porokah je nevesta
državljanka Slovenije sklenila zakonsko
zvezo z državljanom druge države, tudi
med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 185 sklenitvah zakonske zveze sta bila oba,
ženin in nevesta, prebivalca s tujim
državljanstvom.

Najpogostejša imena v letu 2019
živorojenih otrok
Dečki
Število

Ime

Število

1.

Luka

282

Zala

272

2.

Filip

241

Ema

224

3.

Jakob

233

Mia

213

4.

Nik

232

Julija

176

5.

Mark

231

Sara

164

6.

Tim

177

Ela

163

7.

Jan

171

Lara

161

8.

Jaka

164

Eva

160

9.

Oskar

162

Hana

160

10.

Žan

156

Zoja

149
Vir: Statistični urad RS

Število sklenitev zakonskih zvez na tisoč
prebivalcev se je lani v primerjavi z
letom prej še zmanjšalo, s 3,5 na 3,2
poroke. Na širšem gorenjskem območju
so državno povprečje presegli v osmih
občinah od skupno 24, najbolj v občinah
Žirovnica (5,9 poroke na tisoč prebivalcev), Tržič (4,0) in Železniki (3,9), najbolj pa so bile pod povprečjem občine
Gorje (0,4 poroke na tisoč prebivalcev),
Povprečna mesečna neto plača (v evrih)
po občinah
Občina

Leto 2018

SLOVENIJA

1092,74

1133,50

Bled

1051,54

1083,43

Bohinj

Leto 2019

901,80

942,68

Cerklje na Gorenjskem

1445,17

1433,90

Domžale

1020,48

1044,06

Gorenja vas - Poljane

1055,07

1100,39

989,14

1038,07

Gorje
Jesenice

1109,49

1136,95

Jezersko

1011,53

1008,90

Kamnik

991,16

1022,91

Komenda

1156,10

1193,57

Kranj

1103,15

1132,00

Kranjska Gora

975,07

1023,02

Medvode

1042,13

1102,65

Mengeš

979,70

1013,56

1041,45

1067,62

Naklo
Preddvor

963,32

999,50

Radovljica

1009,24

1044,05

Šenčur

1110,64

1133,56

Škofja Loka

1123,68

1162,91

948,18

972,81

Tržič
Vodice

895,26

922,83

Železniki

1071,07

1084,10

994,45

1023,21

Žiri
Žirovnica

Letošnje leto je zaznamovala epidemija covida-19, med katero je bilo obvezno nošenje mask tudi na prostem.

Deklice

Ime

1075,69

1102,70
Vir: Statistični urad RS
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Vodice (2,2), Kranjska Gora (2,3) in
Šenčur (2,4).
Lani je bilo v Sloveniji sklenjenih tudi
54 istospolnih partnerskih zvez, od tega
25 moških in 29 ženskih zvez.
In kako je bilo z razvezami zakonskih
zvez? Vseh je bilo v Sloveniji 2476, kar
je bilo 129 ali 5,5 odstotka več kot leto
prej. Možje so bili ob razvezi v povprečju stari 46,8 leta, žene pa 43,9 leta, njihova zveza je v povprečju trajala 14,3
leta. Štirideset parov se je razvezalo že v
prvem letu zakona, 17 parov pa po 50 in
več letih zakona. V polovici razvezanih
zakonskih zvez ni bilo vzdrževanih mladoletnih otrok, v preostalih pa jih je bilo
skupno 1980. Več kot dve tretjini vseh
otrok sta bili dodeljeni materam, nekaj
manj kot četrtina obema staršema, preostali pa očetom.
Na tisoč prebivalcev smo imeli lani v
Sloveniji povprečno 1,2 razveze. Na širšem gorenjskem območju so državno
povprečje najbolj presegli v občinah
Kranjska Gora (2,1 razveze na tisoč prebivalcev), Naklo (1,7), Bohinj (1,6),

Jezersko (1,6) in Šenčur (1,6), najmanj
razvez na tisoč prebivalcev pa je bilo v
občinah Preddvor (0,3), Žiri (0,4) in
Železniki (0,7). (Tabela: Sklenitve in
razveze zakonskih zvez, 2019)

Plače najvišje v Cerkljah in
najnižje v Vodicah
Lani je povprečna mesečna neto plača
v Sloveniji znašala 1133,50 evra in je
bila za nekaj manj kot 41 evrov višja
kot leto prej. Med 24 občinami na širšem gorenjskem območju so državno
povprečje presegli le v petih občinah:
Cerklje (1434 evrov), Komenda (1194),
Škofja Loka (1163), Jesenice (1137) in
Šenčur (1134), dokaj blizu državnemu
povprečju so bili še v občini Kranj
(1132). V štirih občinah je bilo povprečje pod tisoč evrov: v Vodicah (923
evrov), Tržiču (973), Bohinju (957) in
Preddvoru (999). Povprečne plače so se
lani zvišale v vseh občinah razen v
dveh: znižale so se v cerkljanski občini, kjer so sicer najvišje na širšem
gorenjskem območju, in malenkostno

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, 2019
Sklenitve zakonskih zvez
Občina
SLOVENIJA
Bled

Razveze zakonskih zvez

tudi v občini Jezersko. (Tabela: Povprečna mesečna neto plača (v evrih)
po občinah)

Pri brezposelnosti pod državnim
povprečjem
Lani so bile razmere na trgu dela dokaj
ugodne, delovno aktivnih je bilo 983
tisoč, brezposelnih pa 46 tisoč ali 13,6
odstotka manj kot leto prej. Letos so se
razmere zaradi posledic širitve novega
koronavirusa bistveno poslabšale, ob
koncu avgusta je bilo v državi registriranih že 88.172 brezposelnih, stopnja
registrirane brezposelnosti se je v enem
letu, med lanskim in letošnjim avgustom, zvišala s 7,4 na 9,1 odstotka. Na
širšem gorenjskem območju se je brezposelnost povečala prav v vseh 24 občinah, a v vseh je tudi stopanja brezposelnosti nižja od stopnje na državni ravni.
Na širšem gorenjskem območju je najvišja v občinah Kranj (8,1-odstotna),
Radovljica (7,9), Jesenice (7,8) in Tržič
(7,7), najnižja pa v občinah Jezersko
(3,2), Železniki (3,4), Žiri (4,4), Bohinj

Število registriranih brezposelnih in stopnja registrirane brezposelnosti
po občinah

število

na tisoč
prebivalcev

število

na tisoč
prebivalcev

6672

3,2

2476

1,2

SLOVENIJA

24

3,1

8

1,0

Bled

Občina

Število brezposelnih

Stopnja brezposelnosti

Avgust 2019

Avgust 2020

Avgust 2019

71.544

88.172

7,4

Avgust 2020
9,1

151

263

4,2

7,4

Bohinj

14

2,7

8

1,6

Bohinj

75

109

3,2

4,4

Cerklje na Gorenjskem

27

3,5

9

1,2

Cerklje na Gorenjskem

125

223

3,4

5,9

118

3,2

52

1,4

Domžale

997

1274

5,7

7,2

23

3,0

8

1,1

Gorenja vas - Poljane

106

160

3,0

4,5

Domžale
Gorenja vas - Poljane
Gorje
Jesenice

1

0,4

3

1,1

Gorje

69

3,3

27

1,3

Jesenice

Jezersko

2

3,1

1

1,6

Jezersko

Kamnik

93

3,1

32

1,1

Kamnik

Komenda
Kranj
Kranjska Gora

23

3,6

9

1,4

Komenda

160

2,8

60

1,1

Kranj

12

2,3

11

2,1

53

80

4,4

6,5

473

764

4,9

7,8

8

10

2,7

3,2

856

1072

6,0

7,5
5,2

127

167

4,2

1678

2189

6,2

8,1

Kranjska Gora

110

141

4,9

5,8
7,3

Medvode

48

2,9

17

1,0

Medvode

498

577

6,4

Mengeš

23

2,8

10

1,2

Mengeš

212

286

5,5

7,1

Naklo

16

3,0

9

1,7

Naklo

107

152

4,3

6,1

Preddvor

69

113

4,1

6,3

Preddvor

13

3,5

1

0,3

Radovljica

60

3,1

25

1,3

Radovljica

411

678

4,7

7,9

Šenčur

21

2,4

14

1,6

Šenčur

190

262

4,5

6,2

Škofja Loka

73

3,1

28

1,2

Škofja Loka

497

647

4,6

6,0

Tržič

59

4,0

15

1,0

Tržič

388

529

5,6

7,7

113

143

4,6

5,9

96

109

3,0

3,4

Vodice

11

2,2

6

1,2

Vodice

Železniki

26

3,9

5

0,7

Železniki

Žiri

17

3,5

2

0,4

Žiri

66

105

2,8

4,4

Žirovnica

26

5,9

5

1,1

Žirovnica

80

120

4,0

5,9

Vir: Statistični urad RS
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(4,4) in Gorenja vas - Poljane (4,5).
(Tabela: Število registriranih brezposelnih in stopnja registrirane brezposelnosti po občinah)

Zdravje v občini
Nacionalni inštitut za javno zdravje v
sodelovanju z drugimi organizacijami
pripravlja informacije o ključnih kazalnikih zdravja prebivalstva v občinah, ki
jih razvršča v pet skupin: prebivalci in
skupnost, dejavniki tveganja, preventiva,
zdravstveno stanje in umrljivost. Izmed
več kot trideset kazalnikov smo izbrali
štiri: bolniško odsotnost, fitnes osnovnošolskih otrok, prekomerno prehranjenost
otrok ter odzivnost vabljenih v program
Svit za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke. Kazalnik telesni
fitnes otrok kaže, kolikšen delež otrok
med 6. in 15. letom starosti v posamezni
občini dosega ustrezno raven gibalne
učinkovitosti. Na širšem gorenjskem
območju je delež takšnih otrok v vseh
občinah nad slovenskim povprečjem,
izjema so le Jesenice, sicer pa je najvišji

v občinah Žiri, Bohinj in Gorenja vas Poljane. Kazalnik prekomerne prehranjenosti opisuje, kolikšen delež otrok in
mladostnikov ima indeks telesne mase
nad mejno vrednostjo prekomerne prehranjenosti za določeno starost. Na državni ravni je takšnih otrok nekaj manj kot
ena četrtina, na širšem gorenjskem
območju to povprečje presegajo v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Tržič,
najnižji pa je delež v občinah Žiri in
Žirovnica. Kazalnik bolniška odsotnost,
izražen v dnevih bolniške odsotnosti in
preračunan na število delovno aktivnih
(zaposlenih in samozaposlenih), kaže,
da je med 24 občinami na širšem gorenjskem območju bolniškega dopusta največ v občini Jesenice, najmanj pa v občini Vodice. Kar zadeva odzivnost vabljenih v program Svit za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki, so
na širšem gorenjskem območju najbolj
odzivni v občinah Žiri, Železniki in
Gorenja vas - Poljane, najmanj pa v
občini Jesenice. (Tabela: Kazalniki
zdravstvenega stanja)

Kazalniki zdravstvenega stanja
Telesni fitnes
otrok, 2020

Prekomerna
prehranjenost
otrok, 2020

Bolniška
odsotnost,
2020

Odzivnost
vabljenih
v program Svit
(v %), 2019

52,32

24,49

16,41

65,6

Bled

57,42

24,26

12,89

65,0

Bohinj

66,65

21,16

15,50

67,0

Cerklje na Gorenjskem

58,16

21,34

14,27

70,9

Domžale

53,65

20,84

14,42

69,5

Gorenja vas - Poljane

65,05

19,67

14,92

78,6

Gorje

55,27

21,07

15,09

76,2

Občina
SLOVENIJA

Jesenice

42,31

31,63

22,52

60,8

Jezersko

54,35

20,84

15,74

61,6

Kamnik

53,07

24,76

17,02

69,8

Komenda

57,40

21,35

12,47

69,9

Kranj

53,54

20,52

15,92

66,8

Kranjska Gora

55,62

24,76

16,75

69,2

Medvode

57,18

18,81

14,83

69,0

Največ okuženih v Železnikih,
najmanj v Žireh
Letošnje leto so zaznamovale okužbe z
novim koronavirusom, ki so vplivale na
vsakdanje pa tudi poslovno, kulturno,
športno in družabno življenje. Prvemu
valu v zimsko-spomladanskem času je
sledil še drugi, jesenski val. Po podatkih Covid-19 Sledilnika se je v Sloveniji do vključno 29. novembra z novim
koronavirusom okužilo 75.814 prebivalcev, to je 36,1 na tisoč prebivalcev.
Toliko je bilo uradno potrjenih okužb,
sicer pa jih je bilo še več. Na širšem
gorenjskem območju je bilo število
okuženih na tisoč prebivalcev do 29.
novembra največje v občinah Železniki
(67,6) in Preddvor (66,5), najnižje pa v
občinah Žiri (33,7) in Jezersko (35,2).
Kar v 21 občinah je bilo število okuženih na tisoč prebivalcev višje od državnega povprečja. (Tabela: Število okuženih z novim koronavirusom in njihov delež v prebivalstvu do vključno
29. 11. 2020)

Število vseh okuženih z novim koronavirusom in njihov
delež v prebivalstvu do vključno 29. 11. 2020
Občina

Število

SLOVENIJA

Število na tisoč
prebivalcev

75.814

36,1

Bled

320

40,7

Bohinj

249

48,4

Cerklje na Gorenjskem

317

40,8

1717

46,8

Gorenja vas - Poljane

369

48,8

Gorje

118

43,1

1128

52,9

22

35,2

Domžale

Jesenice
Jezersko
Kamnik
Komenda
Kranj

1434

47,9

257

40,2

2738

48,0

Kranjska Gora

231

44,2

Medvode

608

36,1

439

53,0

Mengeš

55,95

17,53

17,99

69,9

Mengeš

Naklo

56,36

21,86

14,85

71,2

Naklo

221

41,1

247

66,5

Preddvor

54,35

20,84

14,89

70,2

Preddvor

Radovljica

55,73

22,07

15,80

69,6

Radovljica

999

52,4

74,0

Šenčur

410

46,5

77,3

Škofja Loka

Šenčur
Škofja Loka

56,00
61,22

21,97
19,00

14,27
15,20

1317

56,5

666

44,5
38,7

Tržič

59,48

24,74

16,16

67,7

Tržič

Vodice

60,74

17,77

12,12

73,3

Vodice

193

Železniki

53,90

20,52

14,69

79,4

Železniki

454

67,6

Žiri

79,02

13,36

12,87

79,7

Žiri

166

33,7

Žirovnica

62,96

16,62

16,32

74,0

Žirovnica

193

Vir: NIJZ, Ministrstvo za zdravje RS

43,9
Vir: Covid-19.sledilnik.org
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Kljub epidemiji dosegli plan
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija
Tel: 04 51 17 100
Faks: 04 51 17 106
E-pošta: info@domel.si
www.domel.com

Matjaž Čemažar,
predsednik uprave
Domel Holdinga

Pri objektu Na plavžu so končali gradnjo
prizidka. Foto: Igor Mohorič Bonča
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Kljub pretresom zaradi epidemije jim bo v skupini Domel letos
uspelo realizirati zastavljeni plan, saj se bodo približali 150
milijonom evrov prihodkov. Investicije v objekte in opremo za
nove programe bodo presegale 12 milijonov evrov.
V Domelu so se letos uspešno spopadli z vplivi koronavirusa na njihovo poslovanje.
Če so v največjem železnikarskem podjetju še v prvem tromesečju poslovne načrte presegali za desetino, so jih nato zaradi nenadne zaustavitve ekonomije čakali
težki meseci, v katerih je realizacija načrtovanih prihodkov padla na 70–80 odstotkov. Kljub manjšemu obsegu poslovanja niso odpuščali, so pa v maju za nekatere
zaposlene uporabili ukrep čakanja na delo in v juniju skrajšani delovni čas. Po
relativno mirnih poletnih mesecih jim je jesen prinesla številne izzive, saj so ob
povečanem številu naročil znova povsem zapolnili zmogljivosti in ponovno začeli
zaposlovati, hkrati pa je število okuženih s koronavirusom v Železnikih in Škofji
Loki, kjer imajo enoti na Trati in v Retečah, naglo naraslo. »Z zaščitnimi ukrepi in
veliko prilagoditvami v proizvodnji nam je uspelo zagotavljati neprekinjene proizvodne procese. Močni jesenski meseci nam bodo omogočili realizacijo plana: v
skupini Domel se bomo tudi letos približali 150 milijonom evrov prihodkov iz prodaje, dobiček pa bo po ocenah presegel šest milijonov evrov,« je povedal predsednik
uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar. Skupina Domel ima v Sloveniji 1290
zaposlenih, v Srbiji 22 in na Kitajskem 68.
Kljub negotovim razmeram, ki jih je prinesel covid-19, so investicije v objekte ter v
opremo za nove proizvodne programe in dvig produktivnosti presegale 12 milijonov
evrov. Končali so gradnjo prizidka pri objektu Na plavžu, s čimer so omogočili
boljše pogoje za rast poslovnih enot Elektronsko komutirani sistemi in Laboratorijski sistemi. »Nadaljujemo obnovo prostorov v Retečah, kjer smo obnovljeni proizvodni hali letos dogradili tovorno dvigalo in dokončali fasado. Najvišje investicije pa
so namenjene opremi za program vodnih in oljnih črpalk za električna vozila, ki je
nameščena v Retečah. Gre za visoko avtomatizirano linijo z več kot desetimi roboti, ki bo v prihodnjih letih bistveno prispevala k rasti. Veliko investicij smo namenili
tudi povečanju kapacitet na programu EC-motorjev za akumulatorsko vrtno opremo
v Železnikih, kjer s sofinanciranjem kupcev gradimo močan produktni segment za
prihodnost,« je pojasnil Čemažar.
Veliko pozornosti so posvetili razvoju produktne platforme v strateškem načrtu za
obdobje do leta 2025 – predvsem z vidika dviga dodane vrednosti. »Samo inovativni
izdelki, ki kupcu ali končnemu uporabniku prinašajo neposredne koristi, so na trgu
lahko uspešni.« Tudi letos so med prejemniki regijske in nacionalne zlate nagrade za
inovativnost, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Prislužili so si jo z inovacijo s področja e-mobilnosti. Že pred leti so se odločili, da bodo znanje s področja elektromotorjev nadgradili in uporabili v pogonu za električna kolesa. »Ker gre za
zahteven pogon, smo vključili tudi več slovenskih partnerjev, predvsem pa smo iskali trg prek nemškega partnerstva. Zastavljeni cilj – razviti najmočnejši sredinski pogon
– smo letos uspešno končali z zagonom redne serije. Primerjalni testi in ocene s
terena so spodbudni za nadaljnji razvoj panoge električnih koles.«
Poslovni načrt za leto 2021 sledi strategiji rasti dodane vrednosti, ki temelji na
trajnostno naravnani produktni platformi. »Glede na projekcijo novih projektov in
obstoječih programov se nadejamo 10-odstotne rasti, kar je v tem nepredvidljivem
času izredno ambiciozen cilj. Razpršenost novih programov po različnih panogah
nam krepi zaupanje, saj te nihanja v ekonomiji različno prizadenejo. Velika prisotnost v projektih e-mobilnosti, akumulatorskih ročnih in vrtnih orodjih, različne industrijske rešitve odsesavanja pri laserskih procesih, še vedno močan steber čistilne
tehnike s programom sesalnih enot in trgom laboratorijske opreme so dobra izhodišča za izvedbo strateškega plana, kjer sledimo dvigu dodane vrednosti na šestdeset tisoč evrov na zaposlenega,« je še razložil Čemažar.
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100 let

gumarstva
v Kranju.

www.trelleborgslovenija.com

Praznujemo

Trelleborg Slovenija, d.o.o.
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Kranjski Goodyear
se osredotoča na prihodnost
V letu, ki ga je zaznamoval razmah pandemije, se v Goodyearu osredotočajo na obvladovanje
negotovih in nestabilnih razmer, hkrati pa poskušajo izkoristiti vsako priložnost, ki lahko okrepi
poslovanje v prihodnosti. Z vidika organizacije dela še naprej pozorno spremljajo aktualne
razmere in se ustrezno prilagajajo dani situaciji, vse z namenom ohranitve varnosti zaposlenih ter
zagotovitve neprekinjenega poslovanja in nemotene dobave kupcem.
Potek proizvodnje in razširitvenega
projekta
Zaradi izrednih razmer in da bi pripomogli k omejevanju širjenja koronavirusa,
zaščitili sodelavce in odgovorili na nenaden upad povpraševanja na trgu, so v
Goodyearu v sredini marca začasno zaprli svoje evropske tovarne, vključno s
tovarno v Kranju. Po malo manj kot mesecu dni zaprtja so stroje ponovno vklopili,
ob tem pa poskrbeli tudi za številne ukrepe, ki zagotavljajo varno delovno okolje.
Razširitveni projekt, ki so ga napovedali
konec leta 2018 in bo povečal zmogljivost proizvodnje v segmentu premium
pnevmatik, je zaradi zahtevnosti razdeljen v dve fazi. Prvo fazo, ki zajema postavitev ene dodatne stavbe in namestitev
naprednih strojev za izdelavo pnevmatik, bodo v letu 2020 zaključili v skladu z
načrti. Začetek naslednje faze so že kmalu po začetku epidemije zamaknili v pri-

hodnje leto in njen nadaljnji razvoj bo
odvisen od nepredvidljivih razmer, ki jim
bodo morda ponovno priča v letu 2021,
ter s tem povezanim povpraševanjem.
Vrhunski rezultati na neodvisnih testih
pnevmatik
Po lanski predstavitvi serije pnevmatik z
dirkalnim značajem Eagle F1 SuperSport
za prestižne in hitre avtomobile so letos
razkrili novo letno pnevmatiko EfficientGrip Performance 2, ki je namenjena
vozilom s platišči od 15 do 18 palcev in
je na primerjalnih testih navdušila s svojo visoko zmogljivostjo. Testiranja 1 so
namreč pokazala, da po številu prevoženih kilometrov najbližjo konkurenčno
pnevmatiko premaga za kar dvajset
odstotkov, torej lahko z njo prevozite
dodatnih 11.000 kilometrov, kar je za
marsikaterega uporabnika letna kilometrina njegovega vozila.

Ekipa iz kranjske tovarne je s pomočjo sodobne opreme, ki jim je omogočala
direkten prenos in komunikacijo, izvajala poskuse na zmeseh skupaj s kolegi iz
Luksemburga.
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Zimska pnevmatika Goodyear Ultragrip
Performance+ je na letošnjem testu revije
Auto Bild3 zasedla vrhunsko prvo mesto, na
prestižnem testu nemške revije ADAC4 in
Motorevije AMZS pa odlično drugo mesto
ter hkrati najboljšo oceno pri porabi goriva.
Goodyear ima tudi na področju celoletnih pnevmatik dolgo in uspešno zgodovino, saj imajo med vsemi znamkami
pnevmatik največ zmag na ključnih neodvisnih testih evropskih avto-moto publikacij5 in tudi nova Goodyearova celoletna pnevmatika Vector 4Seasons Gen-3
je bila nedavno razglašena za zmagovalko testa priznane nemške revije Auto
Bild6 in spletnega portala Tyre Reviews7.
Goodyear v svetu dirkalnih prvenstev –
poligon za nenehni tehnološki razvoj
podjetja
Goodyear kot dobavitelj pnevmatik in
partner uspešno sodeluje tudi na števil-

Letna pnevmatika Goodyear EfficientGrip
Performance 2 je zmagovalka letošnjega
testa angleške revije Auto Express.2
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družbene odgovornosti pod okriljem
programa Goodyear Boljša prihodnost.
Letos je pandemija temeljito spremenila
tovrstne načrte, saj zaradi varnosti zapo
slenih in lokalnih skupnosti prostovolj
skih projektov niso izvajali. V družbi se z
nostalgijo spominjajo leta 2019, ko se je
v dobrodelnosti povezalo skoraj sto
zaposlenih, ki so v različne projekte vlo
žili več kot osemsto prostovoljnih ur.
Donacije pnevmatik prostovoljnim reše
valnim službam pa so letos potekale
nemoteno in s kakovostnimi pnevmati
kami so opremili vozila številnih gasil
skih društev in gorskih reševalcev.
Prvi Goodyear Blimp je poletel v nebo že daljnega leta 1925 in v svoji skoraj
stoletni zgodovini postal ikona znamke Goodyear.

nih dirkalnih prvenstvih, saj tovrstna
tekmovanja predstavljajo odličen poli
gon, ki spodbuja vrhunski tehnološki
razvoj podjetja. Goodyear bo z letom
2021 ekskluzivni dobavitelj pnevmatik
dirk razreda LMP2 evropske serije Le
Mans (ELMS) in tekem Svetovnega vzdrž
ljivostnega prvenstva (FIA WEC) – prven
stva, na katerem izjemno zahtevne dir
kaške preizkušnje trajajo od štiri pa vse
do 24 ur (npr. 24 ur Le Mansa). Goodyear
je tudi ekskluzivni dobavitelj pnevmatik
svetovnega prvenstva turnih avtomobi
lov (FIA WTCR) in uradni dobavitelj pnev
matik prvenstva električnih turnih avto
mobilov (PURE ETCR), prve tekmovalne
serije na svetu za turne avtomobile raz
ličnih znamk s popolnoma električnim
pogonom.

Legendarno zračno plovilo
Goodyear Blimp znova na evropskih tleh
Goodyearovo zračno plovilo Goodyear
Blimp je skozi svojo skoraj stoletno zgo
dovino postalo znana ikona ter stalnica
športnih in drugih prireditev predvsem v
Združenih državah Amerike. Letošnje leto
se je Goodyear Blimp po skoraj 35 letih
vrnil na evropska tla in poletel nad dirko
24 ur Le Mansa. V prihodnjih letih bo
Blimp v sklopu medijskega partnerstva
Goodyeara in Eurosporta poskrbel za pri
vlačne zračne posnetke in ambasadorstvo
znamke na izbranih dirkalnih prvenstvih.

20 % / 11.000 km več kot naslednja najboljša testirana konkurenčna
pnevmatika. Število prevoženih kilometrov (do zakonsko določene
minimalne globine profila) v primerjavi s štirimi najnovejšimi pnevmatikami glavne konkurence v segmentu letnih pnevmatik HP (Michelin
Primacy 4, Continental PremiumContact 6, Bridgestone Turanza
T005, Pirelli Cinturato P7 Blue). Testiranje je novembra 2019 po
Goodyearovem naročilu izvedla organizacija TÜV SÜD Product Service GmbH. Dimenzija testiranih pnevmatik: 205/55R16 91V; testno vozilo: VW Golf Mk7; kraj testiranja: odprte ceste v osrednji Nemčiji. Št. poročila: 713171748. Poročilo je v celoti na voljo na: https://
www.goodyear.eu/en_gb/consumer/tire-test-reports/tire-test-reports-summer.html. Predpostavka glede povprečno prevoženih km
na leto: 13.000 km (ADAC, poročilo: Prednosti potovanj po Evropi z
osebnim vozilom).
2
205/55R16, Auto Express, september 2020.
3
225/55/R17 101 V, izdaja 11/2020, 2. 10. 2020.
4
225/55/R17 103 V, ADAC test, 22. 9. 2020.
5
Na podlagi 41 rezultatov testiranj v publikacijah od novembra 2013
do septembra 2020, ki jih je izvedlo 16 vodilnih in neodvisnih evropskih avto-moto publikacij. Rezultati preračunani glede na število
Goodyearovih zmag na testih v kategoriji celoletnih pnevmatik, v
primerjavi z vsemi konkurenčnimi testiranimi pnevmatikami. Več
informacij na: https://www.goodyear.eu/en_gb/consumer/
legal-disclaimer-test-claims.html
6
Auto Bild, izdaja 39, 2020.
7
225/45R17 94W, 2020, https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2020-Tyre-Reviews-All-Season-Tyre-Test.htm
1

Goodyear za Boljšo prihodnost
Zaposleni v Goodyearu že nekaj let v
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in
društvi predano izvajajo tudi projekte

Goodyear se je letos po več kot desetletju vrnil na eno
najprestižnejših dirk na svetu – 24 ur Le Mansa.

www.goodyear-slovenija.si
www.goodyear.si

Tudi kokriški gasilci (PGD Kokrica) so dobili nove pnevmatike.
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Iskraemeco praznuje.
Ponosni na dosežke in pripravljeni na naslednjih 75 let.
Bistvo prihodnosti je v povezanosti ljudi
»Med seboj povezani ljudje smo drug drugemu navdih za
ustvarjanje prihodnosti. Želimo si, da bi tudi v prihodnje skupaj
z zaposlenimi, partnerji, strankami, lokalno skupnostjo in vsemi
ostalimi deležniki doživeli veliko trenutkov ponosa«, so ob
praznovanju 75-letnice zapisali v Iskraemecu.
Znanje, inovativnost in predanost vsakega zaposlenega v podjetju je za Iskraemeco
izjemnega pomena in ponosni so, da njihovi zaposleni uspešno povezujejo svoje
dragocene izkušnje, inovacije in odlično poznavanje potreb kupcev v celovite rešitve za
upravljanje z energijo. Ustvarjalnost, agilnosti in fleksibilnost so sestavni deli Iskraemeca,
ki podpirajo dolgoročno vizijo in strateško razmišljanje ter podjetju dajejo konkurenčno
prednost. V podjetju stavijo na sodelovanje med zaposlenimi, s podjetji, ekipami in
posamezniki, ki razvijajo novosti, saj le tako lahko uspešno uresničijo ideje, ki najdejo
svoje mesto v novih ter izboljšanih izdelkih in storitvah.

Danes in jutri

Luis Goncalves
Glavni izvršni direktor Iskraemeco

Podjetje v Kranju je bilo v preteklih 75 letih pionir enofaznih indukcijskih, trifaznih,
pametnih in elektronskih števcev s katerimi se je postavilo ob bok svetovnim ponudnikom
tovrstnih izdelkov. Skozi čas je postalo globalno podjetje, ki danes navdušuje s svojo
ponudbo inteligentnih rešitev ter razvija, podpira in širi svojo blagovno na lokalnih
trgih Afrike, Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda in Indije. Skrivnost uspeha podjetja
Iskraemeco je tesno sodelovanje s kupci in partnerji, s katerimi skozi leta gradi zaupanja
vreden odnos. Podjetje piše zgodbo o uspehu na 75 letnih izkušnjah z upravljanjem in
merjenjem energije ter svojim kupcem svetuje, kako obvladovati in premagovati izzive
prihodnosti. Skupaj razvijajo raznolike, robustne rešitve in produktni portfelj ter se trudijo
za trajnostno prihodnost, prežeto z inovativnostjo in ustvarjalnostjo. V Iskraemecu je
strategija trajnostnega razvoja, usklajena s cilji EU, med pomembnejšimi poslovnimi
usmeritvami. V zadnjih letih so v podjetju dosegli kar 70 odstotno znižanje ogljičnega
odtisa. Zavedajo se, da je njihova odgovornost več nivojska – lastne procese in
rešitve razvijajo v skladu s trajnostnimi principi, hkrati pa svojim kupcem, partnerjem in
posledično tudi državam, omogočajo učinkovitejše upravljanje z resursi in zmanjševanje
ogljičnega odtisa.

Investicije so ključne za rast podjetja

Bahaa Abdullah
Izvršni direktor za finance Iskraemeco

www.iskraemeco.com
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Za Iskraemeco je leto 2020 posebno leto. Kljub zahtevnim razmeram, v katerih se je
znašel svet je bilo poslovno uspešno. Poleg dogodkov, ki so zaznamovali praznovanje
jubileja, so uspešno končali prenovo upravne stavbe in proizvodnih prostorov, ki so sedaj
energetsko učinkoviti in kos izzivom prihodnosti. Investicija v prenovo in modernizacijo
proizvodnje v Iskraemecu Kranj, pomeni zagotovilo konkurenčnosti in obstanka v srcu
Evrope. Iskraemeco je med redkimi proizvodnimi podjetji v Evropi, ki celoten izdelek
proizvede na enem mestu. Iskraemeco z investicijami v lastno proizvodnjo dokazuje,
da ostaja in bo tudi v prihodnje, pomemben gospodarski člen v verigi ekonomskega
in trajnostnega razvoja tako na lokalnem, kot tudi na globalnem področju. Bližina med
proizvajalcem in kupcem se je še posebno v letošnjem letu izkazala kot velika prednost.
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Bistvo prihodnosti je v povezanosti ljudi
Iskraemeco je prejemnik številčnih nagrad, dve
pomembni nagradi v letu 2020

Kratka dejstva o
Iskraemecu

V letu 2017 je Iskraemeco na trgu predstavili modularno komunikacijsko platformo in
prvi izdelek, ki izhaja iz nje, AM550. Istega leta so prejeli zlato priznanje za inovacijo
»Platforma pametnega električnega števca«, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica
Slovenije najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem na nacionalni ravni. V letu 2018
so prejeli zlato priznanje za inovacijo »Pravični števec« na nacionalni ravni in dve zlati
priznanji na regionalni ravni - za »Komunikacijsko platformo AC750« in »Pravični števec«.
Iskraemeco je v začetku letošnjega leta prejel nagrado FDI Award Slovenia 2019, s katero
želi vlada Republike Slovenije ovrednotiti prispevke tujih investitorjev, ki so v preteklem
letu ustvarili izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Marca letos je Družba Frost & Sullivan Iskraemecu podelila nagrado za vodenje razvojne
odličnosti (2020 Growth Excellence Leadership Award) na globalnem trgu pametnega
merjenja, kot priznanje za doseženo visoko stopnjo zadovoljstva kupcev, odnose med
partnerji, ki temeljijo na preglednosti in zaupanju, ter za predanost trajnostnim tehnologijam, drzne strateške pobude in uspešnost poslovanja.

•

Globalno podjetje, prisotno
na lokalnih trgih

•

Vodilni strokovnjaki za
digitalno preobrazbo

•

Postavljamo trende na
področju trajnostnih
inovacij

•

Poslovni razvoj, usmerjen v
energetski internet stvari

•

Prvovrsten partner

Pogled v prihodnost

•

Ponudnik pametnih
energetskih rešitev in
sistemski integrator

•

Regionalni proizvodni in
servisni obrati

•

Središče znanja v Sloveniji,
Indiji in Egiptu

•

Izvoz v več kot 80 držav
sveta

•

Več kot 1500 zaposlenih po
vsem svetu

Iskraemeco že 75 let ponuja izdelke in celovite rešitve, ki navdušujejo zahtevni
mednarodni trg. V naslednjo obdobje vstopa z jasno namero, da s svojimi inovacijami
ter vnašanjem inteligentnih rešitev v izzive elektrodistribucije in energetike, oblikuje
bolj trajnostno prihodnost sveta. Z osredotočenostjo na kakovost, zanesljivost in
inovativnost, bo Iskraemeco predano podpiral svoje kupce na njihovi uspešni poti
digitalne transformacije. Njihove pametne rešitve bodo energetskim podjetjem po
vsem svetu pomagale izboljšati učinkovitost, znižati operativne stroške in dvigniti raven
storitev.

»Pod okriljem vsega, kar smo že naredili, ob dolgoletnih
izkušnjah in bogatem znanju si drznemo sanjati o naslednjih
75 velikih izzivih«, sporočajo iz Iskraemeca. »Hvala, ker skupaj
gledamo daleč naprej.«
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Odgovorno naprej
Leto 2020 si bomo zapomnili tudi po tem, da se je pred 120 leti začelo pravo zavarovalništvo
na Slovenskem. Leta 1900 je bila namreč ustanovljena Vzajemna zavarovalnica, predhodnica
Zavarovalnice Triglav, ki se je iz lokalne zavarovalnice razvila v vodilno zavarovalno-finančno
skupino v Sloveniji in regiji Adria. Z vizijo osredotočenosti na stranke stremi k dinamičnemu
razvoju novih načinov poslovanja, ki so temelj odgovornega dolgoročnega razvoja, ter k
dobičkonosnemu in varnemu poslovanju.
Zavarovalnica Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 120 let stoji ob strani
posameznikom, podjetjem in lokalnim skupnostim. Na podlagi trdnih temeljev in dragocenih izkušenj ves čas stremi k dinamičnosti in vpeljavi sodobnih načinov poslovanja ter
tako razvija napredne zavarovalno-finančne rešitve in asistenčne storitve. Z razvitim sistemom večkanalnega pristopa k strankam, ki temelji na močni lastni prodajni mreži, s
široko paleto kakovostnih zavarovalnih in povezanih storitev ter s hitrim reševanjem škod
strankam zagotavlja varnejšo prihodnost.

www.triglav.si

Janka Planinc,
direktorica Območne enote Kranj

V letošnjih zahtevnih razmerah pandemije ostaja osredotočena na svoje strateške usmeritve in udejanjanje vrednot, med katerimi se je v tem času še posebej izkazala njihova
odzivnost. Na to so še posebej ponosni, saj so v času prvega vala epidemije začeli
praktično čez noč skoraj stoodstotno poslovati na daljavo. Na takšno poslovanje so se
resda pripravljali že nekaj časa, nastale razmere pa so njihov razvoj le še pospešile. Tako
so zaključili strateški projekt vzpostavitve skupne digitalne prodaje, prenovili so digitalno
poslovalnico i.triglav in spletno stran triglav.eu, nadgradili obravnavo škodnih zahtevkov,
prenovili mobilno aplikacijo Drajv itd. Ob vsem tem je najpomembneje, da stranke ponujene rešitve sprejemajo z odobravanjem, kar se je izkazalo v povečanem zadovoljstvu in
dvigu deleža promotorjev prav v času (najhujše) krize. Tudi na kranjski enoti Zavarovalnice Triglav so v izrednih okoliščinah na prvo mesto postavili zagotavljanje varnosti in zdrav
ja tako strank kot tudi zaposlenih. Z vzpostavljenimi rešitvami za oddaljeno sklepanje in
urejanje zavarovanj so strankam zagotavljali učinkovito prodajno podporo ter nemoteno
reševali škodne primere.
Izbruh covida-19 je letos preprečil tudi izvedbo številnih dogodkov, med njimi tudi Triglav
teka, ki vsak september oživi protokolarni park Brdo pri Kranju. A kljub temu so v zavarovalnici vendarle ostali zvesti namenu prireditve. Zavarovalnica je namreč štirim slovenskim porodnišnicam podelila tradicionalno donacijo za boljšo oskrbo novorojenčkov.
Med njimi je tudi Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, ki je s to pomočjo
kupila novo operacijsko mizo, namenjeno obravnavi porodnic, obolelih ravno s covidom-19, in izvajanju nujnih carskih rezov. Skupna vrednost donacije je znašala 10.000
evrov. Z njo so v Postojni, Slovenj Gradcu, Mariboru in, kot rečeno, Kranju poskrbeli za
nujno potrebno opremo za več kot šest tisoč porodnic in novorojenčkov, ki se v povprečju vsako leto rodijo v njihovi oskrbi.
Kljub nastalim razmeram so v Zavarovalnici Triglav ostali zvesti tudi številnim drugim akcijam, s katerimi se aktivno povezujejo z okoljem, v katerem delujejo. Med njimi so tako v
akciji Za boljši jutri znova podprli več kot dvajset projektov po vsej Sloveniji. Na Gorenjskem so pomagali Centru Korak Kranj s sredstvi za nakup naprave za gibalno terapijo,
GZ Radovljica pa za nakup cisterne in gasilske opreme. »Namesto da kupujemo darila
majhnih vrednosti, raje prispevamo k ozaveščanju, zmanjšujemo nevarnosti in potencialne nezgode. Izbiramo projekte, ki so namenjeni širši javnosti ter v korist in dobro vsem,«
pravi Janka Planinc, direktorica kranjske enote Zavarovalnice Triglav.
Tudi na tak način zavarovalnica v praksi uresničuje svoje poslanstvo odgovornosti do
družbe in ustvarjanja varnejše prihodnosti. In čeprav prihodnost prinaša negotovost, v
Triglavu verjamejo, da bo vse v redu.
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Z vami smo, kjerkoli nas potrebujete.
vseh pogojih

Poslujemo v
in smo vam na voljo tudi na daljavo.
Omogočamo vam, da lahko večino storitev uredite na daljavo, kjer
smo za vas dostopni po različnih komunikacijskih in prodajnih kanalih.

Zavarovanja, tudi avtomobilska, lahko

Prijavo škode lahko opravite

ponudbo sklepanja zavarovanj na spletu.

na daljavo. Vse informacije dobite na
spletni strani triglav.si/skode/prijava-skode
ali pokličite na 080 555 555.

Za urejanje novih ali obstoječih
zavarovanj se lahko obrnete tudi na vašega

Našim zavarovancem zagotavljamo pomoč
v nujnih primerih z uporabo Asistenčnega
centra (080 2864) ali mobilne aplikacije

sklenete na daljavo. Preverite tudi

zavarovalnega zastopnika.

Triglav Asistenca.

Če zbolite v tujini in imate zavarovanje

Za vprašanja v zvezi z

zdravstvenimi zavarovanji

potovanj v tujino, pokličite +386 2 222 28 64.
Krijemo nujne stroške zdravljenja, tudi če
zbolite za koronavirusom.

triglav.si

info@triglav.si

080 555 555

pokličite na številko 080 2664 ali nam
pišite na info@triglavzdravje.si.

Zavarovalnica Triglav

@TriglavGroup

i.triglav.si
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Iskratelova transformacija za rast
Iskratel, d. o. o., Kranj
Ljubljanska cesta 24a
4000 Kranj
Tel.: 04 207 20 00
Faks: 04 207 27 12
E-pošta: info@iskratel.si

Mag. Željko Puljić,
glavni direktor
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»Letošnje ‘koronaleto’ je bolj kot kdaj koli prej v ospredje
postavilo pomen hitrega prilagajanja in odpornosti organizacij
proti spremembam. Ves svet se je znašel na preizkušnji, kako
ob skrbi za zdravje in varnost čim bolj omiliti gospodarsko in
posledično socialno krizo,« pravi glavni direktor Iskratela mag.
Željko Puljić.
Skupini Iskratel je sicer prav v času epidemije, katere posledice bodo okrnile letoš
nji poslovni rezultat, uspelo po letu dni strukturiranega iskanja strateškega partner
ja skleniti dogovor z globalno tehnološko družbo S&T AG. Ta je bil oktobra tudi
formalno zaključen.
»Kot del skupine S&T imamo priložnost s pomočjo prepoznanih sinergij veliko hitre
je in učinkoviteje uresničiti zelo jasno in ambiciozno poslovno strategijo. Z vstopom
strateškega partnerja postajamo tudi odpornejši proti nenehno spreminjajočim se
tehnološkim in tržnim razmeram,« poudarja Puljić.
Na izzive odgovarjajo s prilagoditvijo logističnih in nabavnih verig, z okrepljeno
prodajno mrežo, zlasti v zahodni Evropi, s prilagoditvijo portfelja produktov, rešitev
in storitev, pa tudi z digitalizacijo internih procesov. Iskratel ima po njegovih bese
dah priložnosti za rast predvsem na področjih industrijskega interneta stvari (IIoT),
pametnih in varnih skupnosti, virtualizacije dostopovnih in komunikacijskih omrežij
ter rešitev 5G.
V svoji proizvodnji v Kranju so s Telekomom Slovenije sredi leta vzpostavili prvo
industrijsko omrežje 5G v Sloveniji, ki je vzvod za razvoj novih poslovnih modelov
in testiranje 5G-infrastrukture za namenska omrežja, tudi pametne tovarne. Ta
omogoča večjo varnost zaposlenih in hkrati učinkovitejše in bolj trajnostno delova
nje njihove proizvodnje elektronskih komponent (EMS), katere storitve širijo na
nova področja ter nove, zlasti nemško govoreče trge.
Na trgih zahodne Evrope bodo dodatno krepili prisotnost tudi z lastnimi rešitvami
na področju širokopasovnega optičnega dostopa. »Telekomunikacijskim operater
jem zagotavljamo najsodobnejšo opremo pa tudi opremo za končne uporabnike.
Tu velja omeniti inovacijo Innbox Mesh Wi-Fi, ki uporabnikom zagotavlja stabilnost
domačega brezžičnega omrežja po celotnem domu. To je prav zdaj, v času mno
žičnega dela na domu, zelo pomembno,« pojasnjuje Puljić.
Iskratel pa ima veliko izkušenj tudi pri izvedbi kompleksnih projektov digitalizacije v
večmilijonskih mestih. Med njihovimi rešitvami za večanje varnosti prebivalstva je
rešitev 112, ki zagotavlja varne klice v sili več kot 40 milijonom ljudi v Ruski federa
ciji. Prav ta rešitev je bila temelj za nadgradnjo mest v pametna oz. varna mesta.
Med drugimi Omsk in Kaliningrad, kjer sta sistema že v testnem delovanju.
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Z zagonom skozi turbulentno
obdobje
V Iskri Mehanizmi v naslednjih dveh letih načrtujejo rast
prihodkov, ki jo bodo spremljala tudi obsežna vlaganja v nove
projekte, posodobitev proizvodnje in tudi v nov obrat.
Iskra Mehanizmi, d. d.
Lipnica 8
4245 Lipnica
Tel.: +386 (4) 53 55 100
Faks: + 386 (4) 53 36 593
E-pošta: info@iskra-mehanizmi.si
www.iskra-mehanizmi.si

Dr. Marjan Pogačnik, direktor

V podjetju Iskra Mehanizmi iz Lipnice pri Kropi bodo poslovno leto 2020 končali s
prihodki, višjimi od 80 milijonov evrov, kar pa je skoraj 15 odstotkov manj kot lani.
Kljub temu je podjetje uspelo ohraniti dobičkonosnost, ki je nujna za zagotavljanje
nadaljnje rasti podjetja in delovnih mest. »Vlaganja bodo presegla 20 milijonov
evrov, kar je največ v zgodovini,« napoveduje direktor Marjan Pogačnik. Bo pa ob
tem poseben poudarek dan obvladovanju učinkovitosti procesov in pa dvigu kompetenc vseh zaposlenih.
Iskra Mehanizmi ostaja razvojni dobavitelj za visoko zahtevne mehatronske rešitve
v avtomobilski industriji, medicini in industrijski branži. V letu 2020 so bili v proizvodnjo uvedeni štirje sorazmerno obsežni novi projekti oziroma izdelki, tako na
avtomobilskem delu kot na področju aparatov in industrije. Gre predvsem za mehatronske aplikacije za medicinske aparate, za različne funkcije v avtomobilih, ki so
vedno bolj povezane z električnimi vozili, in dele aplikacij elektropogonov za zmanjševanje okoljskih izpustov in pametnih aparatov.“To pomeni, da za leto 2021
načrtujemo prihodke v višini 100 milijonov evrov, je pa res da se napovedi za zdaj
še spreminjajo in so bolj negotove kot prejšnja leta,” pojasnjuje Pogačnik.
Velika pozornost je bila namenjena obvladovanju covida-19, tako s strani zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih kot tudi s strani ohranjanja kondicije poslovanja tako s kupci kot dobavitelji.
Največji projekt pa je zagotovo izgradnja nove tovarne na Brniku, ki je neposredna
posledica načrtovane rasti poslovanja v smeri 150 mio EUR v prihodnjih letih. Ne
gre pa samo za nove prostore, ampak predvsem tudi postavitev t. i. pametne tovarne. “Zato že nekaj let pripravljamo različne projekte informatizacije in digitalizacije
raznih delovnih procesov. Ob rasti namreč potrebujemo novo kakovostno raven
procesov pa tudi boljše pogoje za delo zaposlenih, čemur bodo namenjeni tudi
novi prostori,” je razložil Pogačnik. Novi projekti bodo prinesli tudi nekaj dodatnega
zaposlovanja, ki pa ne bo takšno, kot bo načrtovana rast prihodka, saj bodo procesi v novi tovarni zasnovani bolj optimalno, kar bo pripomoglo tudi k nižanju stroškov. V Iskri Mehanizmi je sicer trenutno nekaj več kot 600 zaposlenih in dodatnih
100 v njihovem obratu v Bosni.
Glavni trgi za Iskro Mehanizmi še vedno ostajajo evropske države, med katerimi
ima posebno mesto Nemčija. “Ohranjamo razvojni profil podjetja: vsako aplikacijo
naredimo za konkretnega kupca in njegovo konkretno potrebo, v večini primerov
smo tudi edini dobavitelji. Tesna povezava s kupci je za nas izrednega pomena,
zato se usmerjamo predvsem v kupce, s katerimi lahko potem sodelujemo dolgoročno. Mednje sodijo Continental, Philips, Mahle, Brose, Hella, Bosch Siemens
...” je še pojasnil Pogačnik.
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Ko se zavemo pomena elektrike
Skupino Elektro Gorenjska, ki jo sestavljajo družbe Elektro
Gorenjska, Gorenjske elektrarne in GEK Vzdrževanje, je prav
tako kot druge družbe na Gorenjskem v letu 2020 močno
zaznamovala epidemija covida-19. O spremembah in potrebnih
prilagoditvah smo se pogovarjali s predsednikom uprave Elektra
Gorenjska dr. Ivanom Šmonom in direktorjem Gorenjskih
elektrarn Alešem Ažmanom.

Predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

Kako je epidemija vplivala na izvajanje vaše dejavnosti?
Dejstvo je, da je elektrika nepogrešljiva in nujno potrebna, zato je še toliko bolj
ključno, da distribucijska podjetja v izrednih razmerah reagiramo celovito in strukturirano. Glede na to, da smo vajeni različnih havarij, smo takoj pristopili k sprejetju potrebnih ukrepov za zagotavljanje neprekinjenosti oskrbe. Z največjo odgovornostjo do zaposlenih smo na prvo mesto postavili prav njihovo varnost, nato smo z
zamikom pristopili k postopnim izvajanjem investicijskih projektov. S ciljem, da bi
se investicijski načrti realizirali v čim večji meri smo v Skupini Elektro Gorenjska
preoblikovali njihovo dinamiko izvajanja. Trenutno ugotavljamo, da so bili vsi naši
koraki pravi, saj bomo načrte uresničili, oskrba z elektriko in ostale storitve uporabnikom so bile zagotovljene znotraj zakonskih okvirov, pri tem pa je zgolj nekaj
zaposlenih zbolelo za covidom-19.
Kaj je po vašem mnenju ključnega pomena, da lahko – ne glede na različne
situacije, ki smo jim bili priča – sledimo terminskemu planu začrtanih
investicij?
Fizična distanca in okužbe z virusom so postale naša nova realnost. V podjetjih
smo srečanja v živo hitro nadomestili z virtualnimi srečanji in z delom od doma. Ta
del se je izkazal za zelo učinkovitega in produktivnega tudi na področju izvajanja
investicij.
Ključnega pomena sta zagotovo aktivno sodelovanje in hiter odziv vseh vpletenih,
ki sta potrebna najprej pri zbiranju potreb in uskladitvah z različnimi občinami oziroma drugimi izvajalci kot tudi pri pripravi projekta in kasneje pri koordinaciji vseh,
ki sodelujejo pri sami izvedbi. V podjetju sedaj pri posameznem investicijskem
projektu sodeluje več ljudi – s ciljem, da se na začetku uskladijo podrobnosti, nato
pa vsaka ekipa izvaja delo popolnoma samostojno.

Dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska
(na desni), in Aleš Ažman, direktor Gorenjskih elektrarn
(na levi) Foto: Gorazd Kavčič
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Slavnostni podpis pogodbe za kampus Zlato polje, v katerem
so Gorenjske elektrarne kot partner vključene v projekt celovite energetske sanacije objektov. Foto: Gorazd Kavčič
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Elektro Gorenjska ima 3.455 kilometrov nizkonapetostnega omrežja,
ki ga je treba letno nadgrajevati.
Res je. Vsako leto želimo nadgraditi dva odstotka omrežja – zaradi potreb po razširitvi omrežja ali zaradi izteka življenjske dobe. Imamo 1.381 transformatorskih
postaj, letno jih prenovimo petdeset, na novo jih v povprečju postavimo 18.
Kateri so največji projekti na visokonapetostnem omrežju?
Za robusten elektroenergetski sistem potrebujemo močna in zanesljiva omrežja.
Ker se je Slovenija zavezala k postopnemu prehodu v nizkoogljično družbo je za
nas ključno, da pravilno načrtujemo in dimenzioniramo omrežje za dodatne in nove
potrebe končnih uporabnikov. Vsekakor so na prvem mestu zmogljivi energetski
objekti na visoki napetosti. V letošnjem letu poteka prenova sistema vodenja in
zaščite v razdelilni transformatorski postaji Labore, od leta 2019 po fazah poteka
celostna prenova razdelilne postaje Naklo, pripravljamo se tudi za izgradnjo nadomestne razdelilne transformatorske postaje Škofja Loka in za izgradnjo 110-kilovoltne daljnovodne povezave Visoko–Kamnik. Zaradi epidemije se dela izvajajo z
določenim zamikom, a računamo, da bomo terminske roke dosegli.
Kateri so ključni projekti, ki jih izvajata podjetji Gorenjske elektrarne
in GEK Vzdrževanje?
Vse pomembnejša dejavnost postaja »energetsko pogodbeništvo«, ki temelji na
energetskih prihrankih, doseženih z izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije. V
letošnjem letu so Gorenjske elektrarne skupaj s konzorcijskima partnerjema Petrol in
Domplan pristopile k energetski sanaciji petih izobraževalnih objektov na Zlatem
polju. Glavna cilja takih prenov sta izboljšati in povečati energetsko učinkovitost stavb
in zmanjšati stroške obratovanja. To pa je možno s pomočjo implementacije ukrepov
za celovito energetsko sanacijo in energetsko upravljanje izbranih objektov.
V letošnjem letu je bila zaključena tudi celovita revitalizacija hidroelektrarne Rudno.
Z njo sta se bistveno povečala izkoristek elektrarne in proizvodnja čiste energije. V
sklopu obnove je bila gradbeno sanirana strojnica objekta, v celoti so bili zamenjani strojna in elektro oprema ter upravljalni sistem.
Kakšen bo vpliv koronakrize na zeleno preobrazbo gospodarstva?
Vsaka kriza prinaša različne priložnosti, zagotovo tudi na področju prehoda v nizkoogljično družbo. Kot smo že omenili, je distribucija eden od ključnih akterjev, ki
bo le ob zanesljivem in robustnem omrežju sposobna vključevati nove uporabnike,
razpršene obnovljive vire in nove tehnologije v električna omrežja. To je prvi pogoj
na poti k nizkoogljični družbi.
V ospredje prihajajo novi poslovni modeli, katerih osnova so napredna distribucijska omrežja. Ti omogočajo, da so uporabniki omrežja, tako odjemalci kot proizvajalci, na istem merilnem mestu in da imajo možnost sodelovanja v okviru sistemskih
storitev. Zelena energija, proizvedena, shranjena in porabljena v lokalnem okolju,
kot tudi digitalizacija bosta tako ključna dejavnika našega poslovanja v prihodnje.

Elektro Gorenjska, d. d.
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Predsednik uprave: dr. Ivan Šmon, MBA
Tel: 080 30 19
Faks: 04 20 83 600
www.elektro-gorenjska.si
info@elektro-gorenjska.si

Gorenjske elektrarne, d. o. o.
Stara cesta 3, 4000 Kranj
Direktor: Aleš Ažman, MBA
Tel: 04 20 83 531
Faks: 04 20 83 512
www.gek.si
info@gek.si

GEK Vzdrževanje, d. o. o.
Stara cesta 3, 4000 Kranj
Direktor: Matej Kuhar
Tel: 04 20 83 531
Faks: 04 20 83 512

Kako prepoznati nove poslovne priložnosti pri izhodu iz krize, ki jih prinašajo
tehnološke spremembe in digitalizacija na poti v nizkoogljično krožno
gospodarstvo?
Energetika je panoga, ki neprestano testira in uvaja nove tehnologije. Priložnosti
prepoznavamo s sodelovanjem v raziskovalno-razvojnih projektih. Nove energetske storitve bodo sledile predvsem trgu storitev prožnosti, ki bo združeval distribuirano proizvodnjo elektrike, učinkovito rabo elektrike in njeno lokalno shranjevanje.
Kakšno vizijo pa zasledujejo Gorenjske elektrarne na tem področju?
Osnova dejavnost podjetja ostaja proizvodnja čiste energije iz primarnih virov, dostopnih v lokalnem okolju, to je voda, sonce in lesna biomasa. Kljub temu pa želimo
še v večji meri izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša informatizacija oziroma digitalizacija energetike. Z namenom učinkovitega izvajanja novih razvojnih projektov se specializiramo na področjih samooskrbe z električno energijo poslovnih uporabnikov omrežja, sistemih upravljanja z energijo, v ospredje prihaja tudi e-mobilnost. Letos se je
pokazala predvsem ranljivost oskrbovalnih verig. Zato smo svoje cilje usmerjali
zlasti v razvoj poslovnih modelov, ki bodo omogočili koriščenje proizvedene energije čim bližje izvoru.

Pred montažo je potreben pregled in
prevzem energetske opreme. Za RP
Naklo je bil pregled celic izveden v
Frankfurtu, v tovarni Siemens.
Foto: arhiv Elektra Gorenjska
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S plini Messer do čistejšega okolja
Uporaba CO2 namesto kemikalij je cenejša, hitrejša, bolj kakovostna in ekološka.
Želite v vašem podjetju močno zmanjšati stroške obratovanja in vzdrževanja s peskanjem s suhim ledom? Želite optimizirati stroške s CO2? Vas zanima, kako lahko preprečite nabiranje vodnega kamna v cevovodih ali črpalkah s cenejšim
načinom, ki je hkrati še ekološko manj sporen kot kemikalije in prav tako preprečuje blokiranje črpalke? Imate v podjetju
odpadne alkalne vode, ki jih morate pred izpustom očistiti in nevtralizirati?

Kje vse se uporablja CO2?
V avtomobilski industriji, jeklarstvu, okoljskem inženirstvu, proizvodnji hrane in pijač, gradbeništvu, metalurgiji, pri obdelavi stekla in
keramike, proizvodnji medicinskih in farmacevtskih izdelkov, v kemični industriji, papirni industriji, pri črpanju termalne vode, odpadne
industrijske vode, odstranjevanju laka, čiščenju strojev, …

www.messer.si

Strokovnjak za področje ekologije:
Izidor Gostinčar, 051 339 986, izidor.gostincar@messergroup.com

Gradbeno podjetje, izvajalski inženiring,
obrtniške storitve, splošne gradnje
Spodnji Plavž 26, Jesenice
T: 04 58 10 700, F: 04 58 10 702
W: www.kogradnje.si
E: info@kogradnje.si

Družba Kovinar-Gradnje ST, d. o. o., že skoraj
25 let izvaja vse vrste gradbenih, obrtniških in
instalacijskih del na področju tako visokih kot
tudi nizkih gradenj. Zavedamo se pomena
kakovosti, zanesljivosti in doslednega
spoštovanja rokov izgradnje, kar je osnova za
zadovoljstvo naročnikov.
Dodana vrednost družbe so zaupanja vredni
zaposleni, ki s svojo strokovnostjo, predanostjo
in požrtvovalnostjo izkazujejo nov pristop na
področju gradbeništva.
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KAKO DO SPECIALISTA V NEKAJ DNEH
V Vzajemni svojo ponudbo zdravstvenih zavarovanj prilagajajo potrebam posameznika. Ljudje
še vedno radi dobro zavarujemo premoženje – hišo, stanovanje, avto, a vse bolj se zavedamo,
kako pomembno je zdravje, zato se vse bolj zavarujemo tudi za tveganja, ki jih prinašajo bolezni
in nezgode. Ko pride do poškodbe ali zdravstvene težave, se je treba takoj odzvati, a kaj, ko
nas na poti do specialista prepogosto zaustavijo čakalne dobe. Zato so pri Vzajemni poskrbeli za
posebno Zdravstveno polico, ki vam pomaga do hitrega pregleda pri specialistu.

Matjaž Fajfar
direktor PE Kranj

V vaši ponudbi najdemo širok
nabor različnih zdravstvenih
zavarovanj. Ali bi katero še
prav posebej izpostavili?
V zadnjih letih je opazen porast
zavarovanj, ki omogočajo pacientom, da v primeru bolezni ali
poškodbe takoj pridejo do zdravstvenih storitev, saj so v javnem
zdravstvu čakalne dobe zelo
dolge. V Vzajemni to ponujamo
v okviru zavarovanja Zdravstvena
polica, ki omogoča hitrejši dostop
do specialističnih storitev, operacij,
drugega mnenja itd.
Ali lahko na kratko obrazložite
prednosti, ki jih imajo
zavarovanci Zdravstvene
police?
Zavarovanje Zdravstvena polica
ponuja veliko več kot zgolj hitro
obravnavo brez čakalnih dob. V
Vzajemni za zavarovanca v celoti pripravimo individualni načrt
PE KRANJ
Koroška cesta 1,
tel.: 031 775 966

Kakšen je postopek
uveljavljanja Zdravstvene
police?
V primeru poškodbe ali bolezni
zavarovanec kontaktira Vzajemnin
asistenčni center, kjer uredimo vse
potrebno za hiter dostop do potrebne storitve. Za zavarovanca v
celoti pripravimo načrt zdravljenja
in mu pomagamo ter ga vodimo
vse od začetka do zaključka zdravljenja. Organiziramo obisk pri
zdravniku specialistu in poskrbimo
za morebitno organizacijo operativnega posega.
Ali lahko v zavarovanje
vključimo tudi otroke?
Otrokove zdravstvene težave so
za starše pogosto hujše in napornejše od lastnih. Tako smo v začetku letošnjega leta oblikovali prav
posebno Zdravstveno polico za
otroke, ki našim najmlajšim omogoča hiter dostop do specialistov
in operativnih posegov. Zdravstveno polico za otroke je mogoče
skleniti za otroke od dopolnjene-

• Kranj, Zlato polje 2
• Jesenice, Lekarna Plavž,
Cesta maršala Tita 77

Oglas ZP_179x244_PR_(3-11-2020)-PE KR.indd 1

ga prvega do vključno petindvajsetega leta starosti.
Ni pa to edina novost, ki ste
jo v okviru Zdravstvene police
ponudili svojim zavarovancem.
Res je, Zdravstvena polica vključuje še eno novost, in sicer vam
omogoča, da lahko do zdravniške obravnave oziroma posveta
dostopate na daljavo. Obisk pri
specialistu vam lahko organiziramo tudi na daljavo (posvet z
zdravnikom pred videa ali klasičnega klica). Prav tako vam omogočamo, da vsa vprašanja o
vašem zdravstvenem stanju posredujete zdravnikom prek storitve Dr.
Posvet, ki je varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom. Vprašanje lahko kadarkoli, katerikoli
dan in ob katerikoli uri zastavite
enemu od sodelujočih zdravnikov
prek izbrane aplikacije za klepet:
Viber, Facebook Messenger,
WhatsApp in Telegram.

Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

zdravljenja in mu pomagamo od
začetka do zaključka zdravljenja.
Organiziramo obisk pri zdravniku
specialistu in poskrbimo za hitro
organizacijo operativnega posega. V naši mreži izvajalcev so vrhunski strokovnjaki in mednarodno
priznane zdravstvene ustanove v
Sloveniji in tujini (preko 50 domačih in okoli 30 tujih partnerjev).

• Radovljica, Kranjska cesta 1
• Škofja Loka, Kapucinski trg 8
• Tržič, Loka 120

3. 11. 2020 13:45:06
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Domplan, vaš upravnik
Domplan, d. d., Kranj
Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
Tel.: + 386 4 206 87 00
Faks: + 386 4 206 87 01
E-poštni naslovi poslovnih enot:
domplan@domplan.si
inzeniring@domplan.si
nepremicnine@domplan.si
urbanizem@domplan.si
energetika@domplan.si

Družba Domplan je največji gorenjski upravnik nepremičnin.
Svoje poslovanje ob upoštevanju zakonskih določil usmerjamo
predvsem v ohranjanje vrednosti nepremičnin etažnih lastnikov
večstanovanjskih in poslovnih stavb ter garažnih hiš.
Ob stalni skrbi za ohranjanje oziroma vzdrževanje bivalnega okolja je eden od bistvenih ciljev tudi dolgoročno ohranjanje zaupanja v naše delo. Tudi trg upravljanja nepremičnin je vse bolj zasičen z raznimi podjetji, tako velikimi kot malimi, na gorenjski trg
vstopajo tudi upravniki nepremičnin iz drugih, oddaljenih regij in območij. Vse to etažnim lastnikom, ki iščejo upravnika ali pa so mogoče z delom sedanjega nezadovoljni,
otežuje odločitev, ko si je treba izbrati pravega. Izbira dobrega upravnika je pomembna odločitev, ki lahko dolgoročno vpliva celo na vrednost vaše nepremičnine. Kljub
temu se še vedno pogosto pojavljajo primeri, da etažni lastniki izbirajo cenejše upravnike, ki pa žal ceni primerno tudi ne poslujejo tako, kot bi zakonsko morali.
Ko iščete upravnika, je pomembno, da pri izboru oziroma vrednotenju ponudb upoštevate štiri bistvene lastnosti, na katere morate biti pozorni, da boste lahko sprejeli
premišljeno odločitev in najeli kvalitetnega upravnika.

Lastnosti, ki so bistvene pri izbiri upravnika:

Vera Zevnik, direktorica

Zanesljivost je osnovni
temelj, na katerem se
gradi odnos med
upravnikom in etažnimi
lastniki in ki pripomore h
grajenju zaupanja, kar je
ključnega pomena za
uspešno sodelovanje.

1. Preglednost poslovanja
Mogoče preglednost poslovanja upravnika ni ena izmed vrednot, na katere so etažni
lastniki takoj pozorni pri izbiranju upravnika, je pa za uspešno upravljanje in sodelovanje z etažnimi lastniki ključnega pomena. Ni namreč dovolj, da upravnik posluje
strokovno, odzivno in kvalitetno, pri tem je bistvena transparentnost. To v osnovi
pomeni, da so vsi pomembni podatki dostopni etažnim lastnikom ter da imajo vedno
dostop do vseh informacij in računov, ki jih plačujejo v sklopu upravljanja stavbe.
2. Strokovnost
Pri izbiri upravnika je ključnega pomena, da izberete nekoga, ki je izkušen, tehnično
izobražen in strokovno usposobljen za upravljanje objektov. Posledice izbire upravnika, ki ni ustrezno izobražen in tehnično strokovno usposobljen za upravljanje, se
kažejo predvsem v zanemarjenih skupnih delih, nevzdrževani infrastrukturi, ki zagotavlja varnost in stabilnost stavbe, ter v nezadovoljnih etažnih lastnikih, ki se znajdejo
v dozdevno nerešljivi situaciji.
3. Zanesljivost
Za opravljanje kakršnihkoli storitev je pomembno, da je izvajalec zanesljiv, to še bolj
velja, ko iščete upravnika. Upravnik mora opravljati svoje delo vestno in kvalitetno ter
s tem etažnim lastnikom omogočati nemoteno bivanje brez nepotrebnih skrbi.
4. Odzivnost in lokalna pripadnost
Izbrani upravnik stavbe mora biti odziven, mora se pravočasno odzvati na telefonske
klice in elektronsko pošto pa tudi pravočasno ukrepati, če pride do kakršnihkoli
nenadnih dogodkov ali intervencijskih posegov. Pri tem bistveno vlogo igra sedež
upravnika – ali gre za domačega upravnika, ki deluje na lokalnem območju, kjer so
stavbe, ki jih upravlja, ali pa te stavbe pokriva z oddaljenega mesta in skuša zagotavljati odzivnost z raznimi podizvajalci. Pomembni so tudi lokalna pripadnost upravnika,
delovanje z domačim kadrom in vpetost v celotni obseg bivanja v posameznem
območju.

Nov informacijski sistem
V letu 2021 začnemo poslovati z novim informacijskim sistemom (IS) podjetja Imagine, d. o. o. S tem v svoje delo uvajamo poseben, sodoben in strankam prijazen
programski paket »Upravljanje in vzdrževanje nepremičnin«. Posebna pozornost je v
tem programskem paketu namenjena informacijski odgovornosti in s tem skrbi za
varen razvoj produktov ter zagotavljanju varovanja vseh podatkov.
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Z novim IS bo vzpostavljena popolna transparentnost, saj se z vsemi v program
vnesenimi podatki in deležniki za izstavitev mesečnega obračuna (fakture s strani
dobaviteljev) na lahko dostopen način dokazuje, da se zneski obveznosti na mesečnih obračunih skladajo s terjatvami do kupcev.
Prav tako se z novim IS uvaja tudi poseben e-portal (iPortal), na katerem so:
– nekateri dokumenti o stavbi: pogodba o upravljanju, v poslovnih stavbah pogodba o
medsebojnih razmerjih, hišni red, plani vzdrževanja, zapisniki zbora lastnikov ...,
– vzpostavljena elektronska oglasna tabla s pomembnimi obvestili za lastnike stavbe,
– prikaz stanja dolga kupca,
– prikaz kartice kupca (vsi prometi),
– objavljena splošna sporočila upravnika,
– pogosta vprašanja lastnikov in odgovori na vprašanja.
Ta portal je varen in posebej kodiran (https), vsak lastnik ali najemnik si ustvari varno
geslo, ki ga ne pozna nihče, niti upravnik.

Spoštovani etažni lastniki,
vaša odločitev, da ste nas
izbrali za upravnika stavbe,
nam predstavlja veliko
odgovornost. S to
odgovornostjo se začne
trdo delo grajenja vašega
zaupanja, ki mora temeljiti
na dejanskih osnovah in
pozitivnih izkušnjah.

Zaupanje nadgradi Pogodba o upravljanju
Stalno spreminjajoča se zakonodaja nalaga upravnikom nepremičnin vse več novih
obveznosti in dolžnosti. Prav tako so etažni lastniki kot naročniki storitev upravljanja
vse bolj zahtevne in ozaveščene stranke in želijo od upravnika, da pri svojem delu
sledi interesom etažnih lastnikov, hkrati pa upošteva vsa zakonska določila in obveznosti. Pri tem pa je bistvena vzpostavitev zaupanja v delo upravnika, saj etažni
lastniki pričakujejo, da bo upravnik ravnal pošteno in v dobro etažnih lastnikov.
Odnosi med etažnimi lastniki ter upravnikom se praviloma uredijo s posebno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja. Ker ugotavljamo, da so bile z večino stavb te
pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo drugega stanovanjskega zakona iz leta 2003
(SZ-1, UR. list RS št. 69/03), želimo v prihodnjem obdobju z etažnimi lastniki stavb
te pogodbe novelirati, vanje pa vključiti tudi vse določbe, ki jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona.
Ob upoštevanju dejstva, da smo v zadnjem obdobju skupaj z lastniki posameznih
stavb izvajali večja vzdrževalna dela, kar je zahtevalo od nas polno angažiranost in
zalaganje sredstev, sedaj lahko cene svojega dela prilagodimo trgu. Hkrati pa ob
nadaljevanju upravljanja ponudimo lastnikom določene bonitete, kot je npr. brezplačna izdelava energetske izkaznice za celo stavbo ali priprava in oddaja predloga za
določitev pripadajočega zemljišča k stavbi na sodišče.

Domplan, zaupanja vreden upravnik
V družbi Domplan smo že več let zapored ponosni imetniki certifikata Zaupanja vreden upravnik, ki ga na podlagi vsakoletne presoje merljivih in preverljivih kriterijev o
poslovanju upravnikov podeljuje GZS, Zbornica za poslovanje z nepremičninami.
Pridobljen certifikat Zaupanja vreden upravnik je zagotovo eden od preverljivih kriterijev o našem dobrem poslovanju in način povečanja zaupanja v naše delo.
Družba Domplan se trudi storitve upravljanja izvajati kakovostno in po konkurenčni
ceni, z željo, da postanemo in/ali ostanemo skrben gospodar premoženja lastnikov
nepremičnin tudi v prihodnje.

Na sedežu družbe Domplan v Kranju pred vhodom stoji promocijski zaslon.

Obnovljen stanovanjski blok na Trgu Prešernove brigade 10
v Kranju, ki ga je leta 2018 zajel velik požar
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Leto izzivov je leto uspehov
Živimo v času, ko so spremembe edina stalnica in je zmožnost hitrega prilagajanja nujna. Leto
2020 nam je postreglo s številnimi novimi družbenimi normami, zaradi česar so potrebne
prilagojene strategije poslovanja. Še bolj smo se zavedeli pomena partnerstev ter neprecenljivosti
sodelavk in sodelavcev. Slednjim gre posebna zahvala – brez njihovega vsakdanjega truda in
prizadevanja za razvoj podjetja bi bilo pisanje zgodbe o uspehu v letu 2020 nemogoče.
Priznanje republike Slovenije za poslovno odličnost

LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.
Selca 163, 4227 SELCA
www.lotric.si

V podjetju LOTRIČ Meroslovje imamo jasno postavljen cilj – presegati pričakovanja.
Pri tem nam je v veliko pomoč model EFQM, s pomočjo katerega dosegamo odlične
rezultate. Gre za mednarodno uveljavljen model poslovanja, ki nam je pomagal na
poti razvoja do mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology z desetimi podjetji v sedmih državah. V začetku meseca marca smo tako iz rok predsednika RS
Boruta Pahorja prejeli priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, najvišje
priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

Za zeleno prihodnost
V letošnjem letu smo stopili na pot trajnostnega poslovanja. Da bodo koraki lažji,
smo prioritete zapisali v okviru Trajnostne poslovne strategije podjetja LOTRIČ
Meroslovje za obdobje 2020–2025. Ta med drugim vključuje razvoj inovativnih
trajnostnih izdelkov in storitev, optimizacijo poslovnih poti, obvladovanje papirnega
poslovanja ter vključevanje v krožno gospodarstvo.

Sprejeli smo izziv in razvili respirator
V podjetju LOTRIČ Meroslovje smo v okviru razvojne ekipe DIHAM skupaj s partnerskimi podjetji znanje in izkušnje združili za povsem nov namen – Sloveniji zagotoviti lastni respirator. Projekt razvoja medicinskega ventilatorja DIHAM je pomemben predvsem zaradi svoje humanitarne note in kot tak predstavlja odziv na nastalo situacijo v Sloveniji v času krize zaradi covida-19. Potrditev za svoje delo je
konzorcij prejel tudi v obliki priznanja inženirska iskra, ki je bilo predano iz rok
predsednika RS Boruta Pahorja.

Novovzpostavljeni laboratorij za preskušanje mask
Pomladni meseci so s seboj prinesli za Slovenijo novo potrebo – lastno proizvodnjo
medicinskih mask. V ta namen smo v podjetju LOTRIČ Meroslovje v sodelovanju s
partnerjem, Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB), vzpostavili laboratorij za preskušanje zaščitnih mask. V preskusnem laboratoriju proizvajalcem nudimo hitro in
učinkovito ugotavljanje skladnosti proizvedenih mask ter preverjamo kakovost in
ustreznost obraznih mask, ki v Slovenijo prispejo iz drugih držav. Poleg preskusov na
končnih izdelkih preskuse opravljamo tudi v razvojni fazi, kjer preskušamo posamezne materiale, ki so namenjeni izdelavi mask, ter tako zagotavljamo varnost nas vseh.

Na novi lokaciji v Železnikih
Marko Lotrič, generalni direktor

Za dosego vseh zastavljenih razvojnih ciljev smo se konec leta 2018 odločili za
nakup prostorov v Železnikih. V letu 2019 so stekla prva prenovitvena dela, ki so v
letošnjem letu omogočila selitev hčerinskega podjetja LOTRIČ Certificiranje. Nove
prostore je pridobil tudi celoten razvojni oddelek, ki je imel pred selitvijo svoje prostore v podjetju LOTRIČ Meroslovje v Selcih. Z letošnjim letom se zaključuje energetska sanacija zunanjega ovoja stavbe ter strehe, kar bo bistveno spremenilo
videz stavbe, ki nas pozdravi na vhodu v mesto Železniki.
S pomočjo številnih novih razvojnih projektov ter proizvodnjo lastnih merilnih sistemov bomo tako leto 2020 finančno zaključili na ravni minulega leta, s čimer smo v
dani situaciji lahko več kot zadovoljni.
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Kadri ključni za rast in razvoj
Poclain Hydraulics, d. o. o.
Industrijska ulica 2, 4226 Žiri

Direktor Aleš Bizjak

Inovativno žirovsko podjetje Poclain Hydraulics v zadnjem
desetletju z novimi francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove
trge k največjim svetovnim igralcem ter je danes v svetu med
najbolj prepoznavnimi na področju ventilov za hidravlične
transmisije in med štirimi vodilnimi pri proizvodnji ventilov za
zavore. V skladu s politiko skupine Poclain in z razvojem ključnih
znanj stremijo k večji učinkovitosti, odličnosti poslovanja in
vrhunski kakovosti izdelkov.
Tovarna v Žireh, ki ta čas zaposluje 269 ljudi in je tako po številu zaposlenih tretja
največja med desetimi tovarnami v mednarodni skupini Poclain, je danes pomemben
kompetenčni center za hidravlične ventile in hidravlične naprave znotraj skupine
Poclain, obenem pa tudi tehnološki center za avtomatske preizkuševalne naprave
hidravličnih sestavin.
Celotno svetovno gospodarstvo se je letos znašlo pred novimi izzivi zaradi pandemije
bolezni covid-19. Glede na to, da je podjetje Poclain Hydraulics močno vpeto v
mednarodne gospodarske tokove, saj 90 odstotkov svojih prihodkov ustvarijo z izvozno dejavnostjo, je pandemija vplivala tudi na njihovo poslovanje. Po besedah direktorja Aleša Bizjaka so letos ustvarili približno petino manj prihodkov kot leto prej. »A
kot kaže, smo brezno že prebredli in smo že na poti k nadaljnji rasti,« z optimizmom
gleda v prihodnost. Krizo so tudi izkoristili za opuščanje manj zahtevnih in manj perspektivnih proizvodov ter se usmerili k zahtevnejšim globalnim kupcem. V Poclain
Hydraulics se ob tem zavedajo, da so za nadaljnjo rast na zahtevnih tujih trgih ključni
predvsem ustrezno usposobljeni kadri, zato veliko pozornosti namenjajo kadrovski
politiki ter izobraževanju sedanjih in morebitnih prihodnjih zaposlenih. »Naše poslovanje se odvija v tržni niši hidravličnih transmisij, na področju katerih smo prvi na
svetu. Kar nam uspe, kar znamo, je odvisno predvsem od naših ljudi,« poudarja
Bizjak. Verjame, da jim bo na ta način uspelo uresničiti tudi ambiciozen plan tržnega
razvoja, ki so si ga zastavili, to je do leta 2025 na ključnih proizvodih podvojiti njihovo
poslovanje, in to z najzahtevnejšimi globalnimi kupci s področja mobilnih strojev, kot
so John Deere, Caterpillar, Kubota, Massey Ferguson ... »To pomeni, da so vsi naši
zaposleni vpeti v procese, pri katerih se zahtevajo visoki standardi kakovosti in zadovoljstva kupcev.« Na področju hidravlike pa je zelo pomembna tudi čistoča. »Zato
naše delo poteka v zelo čistem in modernem delovnem okolju, čeprav si proizvodna
podjetja ponavadi predstavljamo drugače,« je še dejal Bizjak.
Z novimi naročili so v preteklih mesecih dobili priložnost za ponovno rast, zato v svoje vrste vabijo tudi nove sodelavce za delo v avtomatizirani proizvodnji ter strokovnjake s področja strojništva, mehatronike in logistike. »Pri tem je skrb za zdravje zaposlenih še vedno na prvem mestu, saj vse procese odgovorno podrejamo ustrezni
zaščiti zaposlenih in aktualnim zdravstvenim smernicam,« poudarja Bizjak. Ta čas
imajo pogodbo sklenjeno tudi s tremi vajenci in 13 štipendisti, in sicer tako z dijaki
kot s študenti, je pojasnil vodja kadrovske službe Andrej Gazvoda. Skozi programe
mentorstva si njihovi štipendisti s praktičnim usposabljanjem v času študija pridobivajo dragocene izkušnje in potrebna specifična znanja, da bi se kot bodoči zaposleni
hitreje vključili v razvoj, upravljanje in obvladovanje delovnih procesov. Pri tem v podjetju skrbijo tudi za spodbudno delovno klimo in dodatno izobraževanje zaposlenih,
saj nenehno spodbujajo njihov osebnostni in karierni razvoj.
Bizjaka veseli, da jim je tudi v času spomladanskega gospodarskega zastoja zaradi
pandemije uspelo svojim kupcem zagotavljati nemoteno dobavo in obdržati pozicijo
na tržišču, obenem pa zaščititi zaposlene. Upa le, da jim po dvajsetodstotnem padcu
v prvi polovici leta razmere v zvezi z novim koronavirusom ne bodo v prihodnje še bolj
»pomešale kart« in bodo uspeli slediti zastavljenim ciljem v skladu s planom.
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Ponosni na lasten razvoj
V Meborju iz Železnikov, ki je eden vodilnih svetovnih
proizvajalcev strojev za primarni razrez lesa, so tudi letos
poslovali zelo uspešno. Podjetje, ki izvozi kar okoli devetdeset
odstotkov izdelkov, nenehno vlaga v razvoj in inovacije.
Letos so tudi razširili upravno stavbo.

MEBOR, d. o. o.
Češnjica 48b, 4228 Železniki
T: 04 510 32 00
E: mebor@mebor.eu
www.mebor.eu

Vesele praznike
in uspešno 2020
vam želi
ekipa podjetja MEBOR!

Direktor Boris Mesec

Kljub negotovim razmeram, ki jih je prinesel koronavirus, v Meborju pričakujejo, da
bodo letos imeli takšen promet kot lani ali pa še nekoliko višji. Podjetje je zadnja
leta dosegalo konstanto, približno 20-odstotno rast, v letu 2019 pa je bila ta rekordna, kar 32-odstotna, tako da so realizirali 18,7 milijona evrov prihodkov in ustvarili 903 tisoč evrov dobička. V Meborju želijo konstantno in stabilno rasti še naprej,
za prihodnje leto pa so si zadali od pet- do desetodstotno rast.

Med najboljšimi slovenskimi izvozniki
Mebor, ki povprečno izvozi kar okoli devetdeset odstotkov izdelkov, je bil letos
uvrščen med finaliste izbora Zmagovalec slovenskega izvoza. V finalu izbora, ki ga
prireja časnik Finance, je bilo železnikarsko podjetje edino iz Gorenjske. Čeprav
niso zmagali, so bili upravičeno ponosni, da so se uvrstili med pet najboljših. »Za
nas je to velika potrditev, da delujemo v pravi smeri,« je dejal direktor in ustanovitelj
podjetja Boris Mesec. O Meborjevi odličnosti pričajo še druga ugledna priznanja;
podjetje je bilo med drugim predlani razglašeno za zlato slovensko gazelo po izboru časopisne hiše Dnevnik.

Investicijsko zelo bogato leto
V Meborju že od nekdaj glavnino dobička namenjajo investicijam. Letošnje leto je
bilo investicijsko zelo bogato. Podjetje, ki deluje v Poslovni coni Alples, je investiralo v razširitev upravne stavbe, s čimer so pridobili okoli dva tisoč kvadratnih metrov površin. Namenili so jih novim pisarnam in skladišču, z njegovo selitvijo pa so
dobili dodatni prostor v proizvodni hali, ki sicer obsega 12 tisoč kvadratnih metrov.
V razširitev prostorov so po podatkih Mesca vložili skoraj 1,5 milijona evrov, poleg
tega pa so v neposredni bližini kupili še 1.600 kvadratnih metrov veliko proizvodno
halo sosednjega podjetja. Približno pol milijona evrov so vložili še v opremo: v nove
stroje, pametno razsvetljavo v hali in informacijski sistem ERP.

Prihodnje leto bo jubilejno

Z razširitvijo upravne stavbe, v katero
so investirali skoraj 1,5 milijona evrov,
so pridobili okoli dva tisoč kvadratnih
metrov površin.
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Podjetje Mebor se ponaša z dolgoletno tradicijo. Leto 1982 je tedaj 20-letni Boris
Mesec zasnoval in izdelal prvo tračno žago – zgolj za lastno uporabo, da bi si olajšali delo v domačem žagarskem obratu. Glas o njegovih žagah se je začel širiti,
dobival je vse več naročil in tako je leta 1991 ustanovil podjetje. Proizvodnja je z leti
rasla, zato so se leta 2013 iz Sv. Lenarta preselili v poslovno cono v Železnike. Če
so še pred desetletjem imeli okoli dvajset zaposlenih, jih imajo sedaj sedemdeset.
V družinskem podjetju, ki bo prihodnje leto praznovalo tridesetletnico, poleg Borisa
Mesca delajo tudi njegova žena Marinka, ki skrbi za finance, ter vsi trije sinovi –
Uroš, vodja proizvodnje, Simon, ki bdi nad prodajo, in Gregor, vodja montaže.

Široka ponudba strojev za žagarske obrate
V Meborju ponujajo celovite rešitve za potrebe kupcev v primarnem razrezu lesa.
Pohvalijo se lahko s široko ponudbo, ki obsega vse stroje za manjše, srednje in
večje žagarske obrate: od manjših tračnih žag do celotnih žagalnih linij. Po širini
ponudbe ter zmogljivosti in robustnosti tračnih žag pa tudi srednje velikih linij za
razrez lesa so najboljši ponudnik v Evropi. Okrepiti si želijo tudi položaj v segmentu
zelo velikih žagarskih obratov, kamor so začeli vstopati pred nekaj leti.
Ponosni so, da so Meborjevi stroji plod njihovih inovacij in razvoja, za kar skrbi
visokokvalificirani kader iz razvoja. Ekipo sestavljajo strokovnjaki iz strojništva –
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konstrukterstva, elektrotehnike, hidravlike, varnosti in avtomatizacije. Še posebej se osredotočajo na razvoj velikih žagalnih linij s
poudarkom na avtomatizaciji, večji kapaciteti razreza in optimizaciji za boljši izkoristek iz lesa, prav tako se posvečajo rešitvam za
razrez kvalitetnejšega lesa s poudarkom na izkoristku in fleksibilnosti razreza.

Vse več velikih žagalnih linij
Glavni proizvodi so horizontalne in vertikalne tračne žage za razrez
hlodovine, robilniki za deske, večlistne krožne žage za razrez hlodov in prizem. Ponujajo cele žagalnice na ključ: od projektiranja do
končne izvedbe. Vsako leto predstavijo nekaj novih strojev: letos
so to avtomatski robilnik za deske s 3D-skeniranjem, nova žagalna
linija za visoke kapacitete razreza (do petsto kubičnih metrov hlodovine v osmih urah) in freza za krajnike na vertikalni žagi. »Največ
prodamo tračnih žag. Letos smo dobro prodajali novo vertikalno
žago, sicer pa gredo dobro v promet tudi horizontalne žage pa
lupilniki. V zadnjem času naredimo tudi precej večjih žagalnih linij,«
je razložil Mesec. Lani so z večjimi projekti ustvarili štirideset odstotkov prihodkov. Letos so, denimo, izdelali večji liniji za kupca na
Slovaškem in v Rusiji, prav tako so postavili eno bolj zmogljivih linij
v Sloveniji, in sicer v Mariboru z zmogljivostjo rezanja do dvesto
'kubikov' v osmih urah. Prihodnje leto bodo dve veliki liniji postavili
na Poljskem, ena od njiju z razrezom 12 hlodov na minuto.

V podjetju z okoli sedemdesetimi zaposlenimi 
poleg direktorja Borisa Mesca delajo tudi njegova
žena Marinka in njuni sinovi Gregor, Simon in Uroš.

Meborjevi stroji tudi na Slonokoščeni obali
in Filipinih
Podjetje svoje vrhunske stroje za razrez lesa in tudi celovite avtomatizirane linije prodaja po celem svetu – od Severne in Južne
Amerike, Avstralije do Sibirije, glavni trg pa je Evropa, kjer ustvarijo
šestdeset odstotkov prihodkov. Trenutno največ prodajo na Poljsko, v Francijo, Nemčijo, Veliko Britanijo, na Madžarsko, Slovaško,
v Avstrijo, Belorusijo ... Kot je pojasnil Mesec, nastopajo v več kot
šestdesetih državah po svetu, vzpostavljenih imajo trideset zastopstev. Večjo linijo so lani prodali Tajsko, letos so po dolgem času
spet prodali stroje v Papuo Novo Gvinejo, prvič pa na Slonokoščeno obalo, Filipine, Novo Zelandijo ...
Njihova vizija je, da bodo stroji Mebor nekoč prisotni v vseh državah, kjer režejo les. Nenehno se ozirajo po novih trgih, saj morajo
stalno pridobivati nove kupce. Ti so jim lani prinesli kar 85 odstotkov prihodkov. Lesnoobdelovalni stroji se namreč ne kupujejo vsako leto, pač pa se kupci z njimi opremijo za daljše obdobje. V
Meborju sicer opažajo, da se skoraj vsaka stranka vrne in še kaj
dokupi, česar so zelo veseli.
Njihovi kupci po vsem svetu cenijo močno in robustno konstrukcijo
ter visoke zmogljivosti strojev. V Meborju jim tudi ponujajo rešitve
po njihovi meri in se jim z izdelki prilagajajo. Kot prednost velja
omeniti tudi pravo razmerje med ceno, kakovostjo in zmogljivostjo
stroja.

V Meborjevi proizvodnji poleg lesnoobdelovalnih
strojev izdelujejo tudi velike linije s kapaciteto
razreza vse do petsto kubičnih metrov hlodovine
v osmih urah. Letos so večji liniji postavili na
Slovaškem in v Rusiji.

Sodelujejo pri izobraževanju bodočih
strokovnjakov
V podjetju z okoli sedemdesetimi zaposlenimi so letos dodatno
zaposlili tri nove sodelavce, sicer pa aktivno sodelujejo tudi pri izobraževanju bodočih strokovnjakov. V lanskem šolskem letu je pri
njih nova znanja in izkušnje pridobivalo 17 dijakov in študentov na
praksi ali v programu vajeništva, v letošnjem pa jih imajo že 14. »Ob
tem spoznajo prav vse faze – od vhodnega materiala do končnega
izdelka. Največ vajencev nam pošljejo iz škofjeloške srednje šole za
strojništvo, s katero zelo dobro sodelujemo,« je še povedal Mesec.

Stroje prodajajo po vsem svetu, nastopajo v več
kot šestdesetih državah.
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Marmor Hotavlje, tristo let
tradicije
Hotavlje 40
4224 Gorenja vas
Slovenija
T: 04 50 70 000
info@m-h.si
www.marmor-hotavlje.si

Branko Selak s sinovoma
Damijanom (levo) in Tomažem (desno)
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Marmor Hotavlje s 150 zaposlenimi je danes med vodilnimi
kamnoseškimi podjetji za izdelavo in vgradnjo najzahtevnejših
izdelkov iz naravnega kamna na jahtah in prestižnih projektih na
svetu. Vse pa se je začelo pred najmanj tremi stoletji, ko je bil v
cerkvico v Čabračah vzidan prvi izdelek iz pisanega
hotaveljskega apnenca.
Čeprav je podjetje Marmor Hotavlje, danes eno vodilnih podjetij za obdelavo kamna, ob vznožju kamnoloma pisanega apnenca na koncu vasi Hotavlje nastalo leta
1948, je tradicija kamnoseštva na tem prostoru dolga že več stoletij. Najstarejša
znana letnica je 1721, ki jo je neznani kamnosek vklesal na osrednji stebrič bifore,
line v stolpu, v podružnični cerkvi sv. Jedrti v Čabračah. Naslednje leto bodo tako
praznovali tristoletnico prvega poznanega izdelka iz t. i. hotaveljčana, ki jo bodo
zaznamovali tudi z izdajo posebne publikacije o kamnoseštvu na Hotavljah. Popotnico prazničnemu letu pa predstavlja tudi zadnja velika pridobitev na Hotavljah –
1500 kvadratnih metrov velik razstavni prostor z galerijo Marmorjevih izdelkov.
Kamnoseška dela iz barvitega hotaveljskega apnenca so se zadnja tri stoletja verjetno vgrajevala v številne posvetne, predvsem pa sakralne objekte, a kot je ugotovil geolog in paleontolog Anton Ramovš, ki je bil velik poznavalec in popisovalec
ustanov, v katere so hotaveljčana vgrajevali, uradnih virov o tem ni vse do sredine
19. stoletja. Ena redkih znanih stvaritev iz hotaveljčana iz tistega obdobja je Prešernov spomenik v Kranju iz leta 1852. Znano je, da je hotaveljski kamen ljubil arhitekt
Jože Plečnik, ki ga je uporabil tudi pri svoji najpomembnejši arhitekturni stvaritvi v
Sloveniji – Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ter med drugim v številnih
cerkvah.
Tradicijo vzidave žlahtnega kamna predvsem v cerkve je prekinila prva svetovna
vojna, po kateri so drobljen material iz hotaveljskega kamnoloma med drugim uporabili za gradnjo bunkerjev na Rupnikovi liniji, med drugo svetovno vojno pa so iz
obdelanih večjih blokov utrjevali dele cest po vsej Poljanski dolini.
Prava ustvarjalna zgodovina hotaveljčana se je začela pisati 18. oktobra 1948, ko
so domačini Andrej Mravlja, Peter Dolinar, Nande Kristan in Franc Eržen zasadili
krampe v pusto, ilovnato zemljo, pod katero se je skrivala kamnita gmota hotaveljskega apnenca. Tako se je začela zgodba podjetja Marmor Hotavlje, ki so jo zaznamovala predvsem tri obdobja.
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Prvo, pionirsko obdobje sta zaznamovala predvsem direktorja Franc Čadež in Alojz
Štremfelj. Prvi je podjetje vodil med letoma 1956 in 1962, ko je v kamnolomu
postavil dvigalo in gater ter poskrbel, da se je na Hotavljah začela industrijska proizvodnja. Nasledil ga je Štremfelj, ki je bil sicer že pred Čadežem dvakrat začasni
upravnik Marmorja. V Štremfljevem obdobju se je Marmorjeva proizvodnja še
dodatno razširila in modernizirala, za pravo prelomnico pa je poskrbel leta 1980,
ko so odprli novo proizvodno halo in nove poslovne prostore na levem bregu Volaščice. Pri tej investiciji je s Štremfljem tesno sodeloval Branko Selak, ki je po
Štremfljevi upokojitvi leta 1980 prevzel krmilo Marmorja Hotavlje.
Branko Selak vodi Marmor Hotavlje že štirideset let. Njegovo dobo so zaznamovali predvsem uvedba računalniško krmiljenih CNC-strojev v obdelavi kamna po letu
1987 ter številni veliki posli doma in v tujini. Med njimi prednjačijo predvsem Cankarjev dom v Ljubljani, kongresni center in hotel Sheraton v Harareju (Zimbabve),
poslovni center Vienna na Dunaju in Hram svetega Save v Beogradu. Posebno
poglavje so s tedanjo ekipo odprli tudi z opremljanjem luksuznih plovil, ki danes
sodijo med najpomembnejše posle za Marmor Hotavlje. Med najzahtevnejšimi je
bilo opremljanje luksuzne potniške ladje The World v lasti firme ResidenSea iz
Miamija.
Podjetje se je pod Selakovim vodenjem konstantno razvijalo in pridobivalo ugled na
domačem in svetovnem trgu. Močno znamko Marmor Hotavlje pa bi kaj kmalu
lahko pokopala svetovna gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2009 in povzročila
propad velikih slovenskih gradbenih podjetij, na katera je bilo v tistem obdobju
vezanih več kot sedemdeset odstotkov Marmorjevih poslov. Njegovo vodstvo se je
zato usmerilo v iskanje poslov v tujini. In je uspelo, saj so med drugim pridobili celo
največji posel v zgodovini Marmorja Hotavlje. Šlo je za izvedbo zahtevne kamnite
fasade hotelskega kompleksa v Minsku v Belorusiji. Razvili so novo tehnologijo, ki
omogoča površinsko zaščito občutljivih marmorjev proti vpijanju agresivnih tekočin,
in jo prvič uporabili pri izdelavi kamnitih miz za ameriški trg. Kupili so opremo za
petosno rezanje z abrazivnim vodnim curkom. S prodajo na tujih trgih so prvič
dosegli več kot osemdeset odstotkov letnega prometa.
Leta 2014 je za Marmor nastopilo novo obdobje, saj sta operativno vodenje podjetja ob Branku Selaku prevzela njegova sinova Damijan in Tomaž. Podjetje se je še
bolj usmerilo v pridobitev kamnoseških del na najzahtevnejših luksuznih projektih
na svetu, še posebej na področju mega jaht. Marmor Hotavlje se je uveljavil kot
eno vodilnih kamnoseških podjetij za izdelavo in vgradnjo najzahtevnejših izdelkov
iz naravnega kamna na jahtah in prestižnih projektih. Leta 2016 so bili npr. izbrani
za izvajalca kamnoseških del na luksuznem poslovno-stanovanjskem objektu Kiev
Chateau v Ukrajini, ki je bil takrat glede na izbor vgrajenih materialov eden najzahtevnejših projektov na svetu.
Najzahtevnejših projektov seveda Marmor Hotavlje ne bi zmogel brez moderne
tehnologije, ki zahteva visoko usposobljene strokovnjake, ter veščih rok kamnosekov, ki poznajo vse skrivnosti kamnoseške obrti. Vizija podjetja je ostati in obstati
med vodilnimi opremljevalci razkošnih jaht, povečati svoj delež v najzahtevnejših
gradbenih projektih in iskati nove možnosti najzahtevnejšega oblikovanja kamna za
pohištvo in umetniška dela.

Podjetje s 150 zaposlenimi
se danes loteva novih
izzivov v obdelavi
naravnega kamna s ciljem
premakniti mejnike do tedaj
znanega. Dolgoletno
vlaganje v znanje
zaposlenih se je bogato
obrestovalo, razvoj pa je
postal nujno in pomembno
orodje za doseganje
konkurenčne prednosti.
Pri tem Marmor Hotavlje
še naprej finančno podpira
razvoj kraja, v katerem
deluje.
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Kje so tiste stezice?
... je vprašanje na mestu in v času, ko se vse ustavlja. Epidemiološke razsežnosti novega virusa
so nas prisilile ali zgolj ponovno privedle do nekaterih spoznanj in vrednot, ki smo jih zdavnaj
odrinili na stran. To, da se čas in življenje ustavita ali vsaj umirita, ni nič slabega. Samo pozabili
smo na to! Ob sobotah popoldan nas zvonovi iz cerkvenih zvonikov opozorijo na »delopust«. Naši
predniki so skovali zanimivo besedo »pusti delo«. In takrat je čas, da se posvetimo sebi, svojim in
odkrijemo stare, zaraščene stezice v bližnji in daljni okolici svojega doma ...
Nove stezice ali posodobljeno rečeno nove poti in
strategije pa tako ali tako ubiramo v našem vsakdanjiku.
Zlasti delovno okolje, pa tudi življenjske navade
in potrebe nas privedejo do tega. Tako je tudi pred
komunalnimi podjetji v tem času veliko novih izzivov.
Že leta se v družbi in posameznikovi zavesti utrjuje
spoznanje, da namreč po stari poti ustvarjanja in
kopičenja odpadnih snovi ne bomo zdržali prav dolgo.
Ta pot je uničujoča! Zato je treba ubrati nove poti.
Drugačne. Pravzaprav je treba spremeniti razmišljanje
in ravnanje.
Najboljši odpadek je namreč tisti, ki sploh ne nastane!
Če pa že mora, naj ga bo čim manj. Tisto, kar ostane,
ponovno predelamo – recikliramo. In krog je sklenjen.
Po tej novi poti stopamo sedaj komunalna podjetja, po
poti krožnega gospodarstva.

»Ko bo umrla zadnja čebela,
človeštvo ne bo živelo več kot štiri leta.
Ko ni več čebel, ni več opraševanja,
ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi.«
– Albert Einstein
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Lep primer je vsakdanja raba vode. Ali se zavedamo,
kakšna dobrina je to? Črpamo jo iz nedrji gora,
samoumevno priteče iz pipe, kadarkoli in za kakršnekoli
potrebe si to zaželimo, nato jo preprosto odplaknemo.
Priteče na čistilno napravo in tam jo očistimo, ji
odstranimo blato in druge snovi ter vrnemo nazaj v reko.
Ostane pa odpadno blato, tako kot ostajajo ogromne
količine drugih odpadnih snovi iz gospodinjstev,
industrije, trgovine …
Se zavedamo, o kakšnih količinah govorimo v
Kranju ter okoliških občinah, kjer svojo dejavnost
izvaja Komunala Kranj?
	27.000 ton različnih odpadkov povzroči
80.000 prebivalcev, od tega:
	8.000 ton nekoristnih za odlaganje na
deponiji (30 %) oziroma 100 kg na prebivalca,
	19.000 ton koristnih za nadaljnjo predelavo
(70 %).
	4.000 ton odpadnega blata ostane po
čiščenju na čistilni napravi.
Zato moramo svojo usodo vzeti v svoje roke! Vsak
naj razmisli pri sebi, čemu se lahko odpove ali kako
lahko spremeni svoje dosedanje navade. Vsakega od
nas do nekoliko boljšega stanja loči vsaj 100 kg
nekoristnih odpadkov letno. Zmoremo ta korak?
Konec leta delamo obračune za preteklo obdobje in
načrte za naprej. Naj bo to eden od naših ciljev, pa
srečno in korajžno v novo leto!

Osti jarej! Ostani zdrav!
Matjaž Berčon, direktor

SE VODOVOD

746 km

SE ODPADNE
VODE

SE ODPADKI

349 km

SE MESTNE

1028 parkirnih mest

466 km

163

vodovodnih objektov

11.458 kanalizacijskih

36.318 zabojnikov

115 ha mestnih

4 zbirni centri
22.430 odjemnih mest

2
Prijavite se na:
N

Informacije na:

04 28 11 300, info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si
https://www.facebook.com/KomunalaKranj.
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Loška komunala Škofja Loka in
Javno podjetje Komunala Škofja Loka
Začetki podjetja Loška komunala segajo v povojno obdobje, ko so na Loškem poskrbeli za izgradnjo komunalne
infrastrukture, skrbeli za odvoz in odlaganje odpadkov,
izvajali pogrebno in pokopališko službo, vzdrževanje cest
in javnih površin, upravljali so kamnolom, vrtnarijo, cvetličarno, tržnico ... Občina Škofja Loka je tako veljala za
najbolj komunalno razvito občino v Sloveniji, saj so komunalno infrastrukturo načrtovali, financirali in gradili izjemno
napredno in intenzivno. Z večanjem potreb po pitni, tehnološki in požarni vodi je Loška komunala številne aktivnosti

Leta 1975 zgrajena in v letih 1980 in 1990 povečana
ter posodobljena Centralna čistilna naprava na Suhi za
odvajanje in čiščenje odpadne vode
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in napore vlagala v strokovni razvoj in upravljanje ter nenehno skrb za zadostne količine ustrezno kakovostne vode,
ki so Škofji Loki z okolico omogočali normalno delovanje
in razvoj. Gradnja čistilnih naprav, primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja, črpališč, zadrževalnih
bazenov deževnih voda in razbremenilnikov, vse to so bili
projekti, ki so jih izvedli zelo ambiciozno in kakovostno.
Vse skupaj pa so nadgrajevali z dograditvijo plinohrama z
bio agregatom ter začeli proizvodnjo električne in toplotne
energije. V Dragi so začeli odlagati komunalne odpadke iz
celotnega takratnega loškega območja. Zgradili so Centralno pokopališče v Lipici in izvajali pogrebno in pokopališko dejavnost. To podjetje je bilo izvajalec plinifikacije in
izgradnje mestnega plinovodnega omrežja. Vse to priča o
pomembnosti njegovega delovanja v razvoju komunalne
infrastrukture in s tem v razvoju kraja.
Zakon o gospodarskih javnih službah iz leta 1993 je uveljavil pomembne spremembe na komunalnem področju,
med drugim je lastništvo zemljišč in komunalne infrastrukture prenesel iz komunalnih podjetij na lokalne skupnosti.
Zaposleni v takratnem Komunalnem podjetju Škofja Loka
so skladno s predpisi pristopili k preoblikovanju in odkupu
podjetja, tako da je z letom 1995 postalo delniška družba
z imenom Loška komunala, d. d., Škofja Loka. Kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za izbiro koncesionarja v občini Škofja Loka je bila kasneje z Občino Škofja
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Tako se bo v prihodnjem letu gospodarske javne službe
varstva okolja izvajalo v enakem obsegu in na enak način
kot do zdaj, z istimi zaposlenimi in vozili. Zbiranje odpad
kov se bo izvajalo v občini Škofja Loka ter občini Železniki,
uporabniki pa bodo za zbiranje odpadkov uporabljali iste
zabojnike. Prav tako obratovalni časi zbirnih centrov (Dra
ga in Železniki) ostajajo enaki. Sedež Javnega podjetja
bo še vedno na Kidričevi 43a Škofja Loka. Dolgoročni
cilj javnega podjetja je sicer maksimalna kakovost storitev
za sprejemljivo in primerljivo višino mesečne položnice
s še večjim poudarkom na varovanju okolja. Načrti so

Grajski vodohran, obnovljen leta 2010, zgrajen pa
1902 s strani odgovornih loških meščanov, ki so
danes navedeni na plošči ob vhodu v objekt

Loka sklenjena dvajsetletna koncesijska pogodba za
oskrbo s pitno vodo, za odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne in padavinske vode, za zbiranje določenih vrst
odpadkov, za odlaganje odpadkov in za upravljanje mest
nega plinovoda.
Občinski svet se je lani na septembrski seji odločil, da bo
v Škofji Loki v prihodnje zagotavljanje gospodarske javne
službe v obliki javnega podjetja, saj to omogoča večje
sinergije pri investicijah, potencialno pa tudi bolj odzivno
in trajnostno storitev, tako za uporabnike kot za okolje.
Hkrati je to priložnost za postavljanje še drznejših okolj
skih ciljev, ki bodo še bolj po meri naših uporabnic in upo
rabnikov. V tem letu so tako potekale aktivnosti za vzpo
stavitev nove organizacijske oblike javnega podjetja in
prenos osnovnih sredstev, to je objektov, omrežij in mate
rialno-tehnične podpore. Vzpostavitev delovanja Javnega
podjetja Komunala Škofja Loka, d. o. o, so potekale po
načrtih, tako da lahko v prihodnjem letu pričakujemo pov
sem normalno delovanje in izvajanje gospodarskih javnih
služb.
Javno podjetje Komunala Škofja Loka si bo prizadevalo za
kakovostno izvajanje storitev, za dobro okolja, ljudi in
Loke. Cilj za leto 2021 je, da uporabniki čim manj občuti
jo spremembo prehoda z enega podjetja na drugega.

Eno od sodobnejših smetarskih vozil, s pomočjo
katerih se v Škofji Loki in Železnikih letno odvozi
7319 ton odpadkov

ambiciozni in zelo okoljski, denimo povečanje deleža
ločeno zbranih odpadkov, prav tako pa je želja aktivno
sodelovanje z lokalnim okoljem. Podjetje bo delovalo z
zavedanjem, da tovrstne cilje lahko dosegamo le z aktivno
udeležbo občank in občanov kot uporabnikov komunalnih
storitev. Javno podjetje bo za še boljše sodelovanje stopi
lo na pot aktivne digitalizacije svojih procesov. To pomeni
nadgradnjo obstoječega sistema e-računov, vzpostavitev
spletnega portala, ki bo nudil vse informacije na enem
mestu, vključeval bo možnost oddaje stanja vodomera, na
voljo bo elektronska dopisnica za kosovne odpadke …
Vse to s ciljem vključitve v sistem pametnega mesta. V
službi ljudi, na strani narave.

LOŠKA KOMUNALA

OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A
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Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1b
4220 Škofja Loka T: 04 51 83 330
F: 04 51 83 340
E: info@gimnazija-skofjaloka.si

Gimnazija Škofja Loka letos praznuje sedemdesetletnico – davnega leta 1950
je prva generacija škofjeloških gimnazijcev vstopila v hram učenosti in do
danes je na šoli maturiralo več kot 6400 dijakov. Za rdečo nit praznovanja so
si izbrali čas, s tem pa je povezan tudi moto praznovanja, to je vzklik italijan
skega znanstvenika Galilea, s katerim je podkrepil svojo teorijo o gibanju
nebesnih teles: »In vendar se vrti …« Omenjeno geslo bi bilo namreč lahko
tudi skupni imenovalec njihovega sobivanja na šoli. »Iščemo namreč vzroke in
posledice, razloge in dokaze za dogajanja tako v naravoslovju in družboslovju
kakor tudi v literaturi in drugih strokah z namenom, da si pridobimo čim več
uporabnih znanj in spretnosti,« poudarjajo v šoli.
Na Gimnaziji Škofja Loka se ta čas izobražuje več kot šeststo dijakov, ki jim
znanje posreduje petdesetčlanski učiteljski zbor v programih gimnazija in kla
sična gimnazija. »Klasična gimnazija pomeni dodano vrednost, saj ponuja
širok in pester nabor humanističnih znanj in s tem dobro izhodišče za kateri
koli študij s področja naravoslovja, družboslovja, umetnosti ...« poudarja rav
natelj Jože Bogataj. Za profesorski zbor je kvaliteten pouk zelo pomemben,
kar se odraža ne samo v šolskih ocenah, ampak tudi izjemnih rezultatih, ki jih
njihovi dijaki dosegajo na tekmovanjih in olimpijadah iz znanja na državni in
mednarodni ravni. Zavedajo se tudi pomena neformalnega izobraževanja in
mladi lahko na gimnaziji nadgradijo svoje osebne potenciale in talente v gle
dališki skupini, glasbenih aktivnostih, v programu Mepi, ob organizaciji različ
nih dogodkov … Velik poudarek je tudi na mednarodnem sodelovanju s part
nerskimi šolami v tujini. Dobro pa sodelujejo tudi z vsemi gorenjskimi gimnazi
jami, s katerimi si izmenjujejo izkušnje in primere dobre prakse.

rafika za materiale

Leta 1909 je pobudo za ustanovitev glasbene
šole dala kranjska čitalnica. Pouk se je začel
decembra tega leta in že takoj se je vpisalo
več kot sto učencev. Bila je prva in vrsto let
tudi edina izobraževalna glasbena ustanova na
Gorenjskem.
V šolskem letu 2020/21 Glasbeno šolo Kranj
obiskuje več kot 720 učencev. Poučujejo 22
različnih inštrumentov, petje in balet, mlajši
otroci lahko obiskujejo predšolsko glasbeno
vzgojo ter glasbeno in plesno pripravnico. V
zadnjem desetletju se odlično razvija tudi bale
tni oddelek. Šola je znana po številnih izvrstnih
koncertih mladih glasbenikov, ki radi nastopa
jo kot solisti, v komornih sestavih in orkestrih.
Številni učenci šole dosegajo odlične rezultate
na domačih in mednarodnih tekmovanjih,
mnogi se z veseljem odločijo tudi za nadalje
vanje glasbenega izobraževanja na višji stop
nji. Preteklo delovanje, današnja realnost z
izjemnimi dosežki in odločen pogled naprej so
jamstvo za uspešen nadaljni razvoj GŠ Kranj.
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GLASBENA ŠOLA KRANJ, POŠTNA ULICA 3, KRANJ

111 LET GLASBENE ŠOLE KRANJ

Zaradi epidemije je praznovanje 111. obletnice ustanovitve GŠ Kranj,
ki so jo skrbno pripravljali za november, odpadla. Fotografija združenih
orkestrov (kitarskega, harmonikarskega, flavtističnega, godalnega in
pihalnega) ter pevskega zbora GŠ Kranj je nastala na koncertu Božični
potep v Slovenski filharmoniji decembra 2017.
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Uspešni in ustvarjalni
Na Gimnaziji Kranj generacije dijakov že več kot dve stoletji
nabirajo akademsko znanje, ob tem pa skozi različne obšolske
dejavnosti razvijajo tudi svoje druge talente.

Kontakt
tajništvo: 04/281 17 10
šolska svetovalna služba: 04/281 17 17
http://www.gimkr.si
e-pošta: gimnazija.kranj@gimkr.si

Tako kot njihovi vrstniki povsod po svetu so se tudi dijaki Gimnazije Kranj lani soočili z izjemnimi razmerami, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. A s
svojimi dosežki so kljub tem spremenjenim razmeram Gimnazijo Kranj ponovno
uspeli postaviti v sam vrh tako v državnem kot svetovnem merilu. Znova se lahko
pohvalijo z izjemnim uspehom na maturi, ki jo je z odličnim uspehom končalo 34
dijakov – 16 na splošni maturi in 18 na mednarodni maturi. Po vrhunskih rezultatih
pa so znova posegli tudi na tekmovanjih iz znanj, s katerih so letos prinesli 413
bronastih, 60 srebrnih in 41 zlatih priznanj. Poleg tega so osvojili sedem naslovov
državnih prvakov in sedem medalj na olimpijadah iz znanja. Na slednjih je zlasti
izstopal Tevž Lotrič, ki je osvojil zlato medaljo na Nordijsko-Baltski fizikalni olimpijadi ter zlato medaljo na Evropski fizikalni olimpijadi.
V preteklem letu so na Gimnaziji Kranj obenem uspešno izpeljali številne dogodke,
s katerimi so dijaki izkazali svojo kreativnost, prodornost in dobrodelnost. Pet
nadarjenih dijakinj Gimnazije Kranj je že lani za gimnazijski koledar ustvarilo portrete dvanajstih slovenskih velikanov, še novih dvanajst portretov je nastalo za koledar
za prihodnje leto. V maniri starih mojstrov so samo s svinčnikom portrete znanih
Slovencev upodobile Eva Kozjek Šurc, Klara Polajnar, Martina Potočnik, Helena
Potočnik in Gaja Bumbar. Tradicionalni božični koncert, s katerim so v preteklih
letih nekajkrat zapored popolnoma napolnili Gallusovo dvorano Cankarjevega
doma, so v preteklem letu pripeljali nazaj v Kranj. Božični koncert z naslovom Žarek
svetlobe se je tako odvijal v intimnem, a kljub temu slovesnem vzdušju župne cerkve sv. Kancijana in tovarišev. Pesniško in pisateljsko ustvarjalnost dijakov pa so
zbrali v literarnem zborniku z naslovom Luč*ka, v katerem so objavili 19 proznih del
in 43 pesmi 24 dijakov.
Utrip, ki zaznamuje dogajanje v prostorih kranjske »kremšnite«, kot poslopje Gimnazije Kranj zaradi njene oblike in barve fasade v šali poimenujejo tudi sami, z
veseljem pokažejo tudi obiskovalcem. Na začetku koledarskega leta so tako prvič
pripravili dogodek, ki so ga poimenovali Kos kremšnite za vsakogar. Za obiskovalce
so pripravili različne delavnice in dejavnosti, ki oblikujejo vsakdan na Gimnaziji
Kranj v okviru pouka ali prostega časa. Vsako leto v svoje prostore posebej povabijo še osnovnošolce, ki jim v sklopu Noči na Gimnaziji Kranj prikažejo, kako je
videti življenje na gimnaziji zunaj pouka, pri čemer si čas krajšajo z različnimi delavnicami in zanimivimi aktivnostmi. Na Gimnaziji Kranj pa se radi pohvalijo tudi z
nekdanjimi dijaki, danes uspešnimi posamezniki. V februarju so tako že tretjič gostili mednarodno odmeven dogodek TEDxYouth.
Gimnazijski utrip pa je po novem mogoče začutiti tudi skozi promocijski film, ki so
ga dijaki posneli sami in je obenem namenjen predstavitvi novega ravnatelja Aljoše
Brlogarja. Šolanje na gimnaziji so primerjali z vzpenjanjem proti vrhu oziroma cilju
skozi ravnateljev konjiček, to je plezanje. »Vsak vzpon zahteva nekaj truda, vedno
ti lahko tudi spodrsne, a če te pri tem varujejo profesorji z Gimnazije Kranj, je pot
do uspeha zagotovljena,« skozi predstavitveni film sporočajo dijaki.
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in mehke veščine. Mladostnike življenje z osiromašenimi socialnimi stiki bolj priza113
dene kot odrasle, zato je pomembno, da jim učitelji tudi na daljavo
pomagamo in
jih motiviramo. Skupaj moramo razvijati kompetence prihodnosti in mehke veščine,
kot so: timsko delo, reševanje konfliktov, prilagodljivost, ustvarjalno in kritično razmišljanje, etična presoja, pogajalske spretnosti, komunikacija, delo z ljudmi, čustvena inteligenca …, ki bodo nepogrešljive, ko bodo naši dijaki na trgu dela.
Kljub trdemu delu, prilagajanju razmeram in stalnemu kontaktu preko različnih orodij, ki omogočajo video in avdio stike, pa si zelo želimo, da naši šolski hodniki
znova zaživijo in da učilnice napolnijo naši radovedni GFP-jevci.
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DIJAKI, ŠTUDENTI IN UDELEŽENCI
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH NA POTI
KARIERNEGA RAZVOJA

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO
www.bc-naklo.si

IZOBRAŽEVANJE (srednja šola in gimnazija, višja šola, izobraževanje odraslih)
TEČAJI
EKOLOŠKO POSESTVO
TRGOVINA
Podjetnost je veščina, ki jo na srednji šoli razvijamo pri rednem pouku. Poklicni in strokovno-tehniški programi se s
tovrstnimi vsebinami srečujejo pri predmetih podjetništvo
in trženje, poslovna komunikacija in komunikacija v pro
daji. Izobraževanje končajo s projektno nalogo, v kateri s svojim izdelkom ali storitvijo lahko odprejo čisto pravo podjetje.
Projekt JA Slovenija nudi mladim tovrstne izkušnje in možnosti, ki jih na BC Naklo redno izvajamo.
Gimnazijci so vključeni v projekt PODVIG. Pri njih razvijamo
ključno kompetenco podjetnost z aktivnimi oblikami re
dnega pouka, ki ga izvajamo tudi v obliki timskega dela,
razvijamo problemske učne situacije. Dijaki pri in ob pouku
iščejo priložnosti, oblikujejo vizijo, med seboj sodelujejo,
prevzemajo pobudo, motivirajo druge, učijo se z izkuš
njami, se preizkušajo v vztrajnosti in tako razvijajo tudi
ustvarjalnost. Opremljeni in opolnomočeni s tovrstnimi
veščinami in znanji bodo lahko aktivno sodelovali v razvoj
nih in raziskovalnih timih. V nadaljevanju ali ob koncu študija bodo lahko postali podjetniki.
V višji šoli izvajamo tri višješolske programe s področja
kmetijstva, naravovarstva in hortikulture, ki omogočajo
pridobivanje znanja s širšega področja gospodarjenja v naravi. Pomembna novost je prilagajanje študijskih vsebin
potrebam okolja oziroma gospodarstva. Študentom omogočamo izdelavo individualnega študijskega načrta. S tem
je študij prijaznejši aktivnim športnikom, tistim z večjimi
poslovnimi obremenitvami in tistim z zdravstvenimi omejitvami. Vzpostavljamo zeleni laboratorij – Green lab, kjer študenti še dodatno krepijo samozavest in se uvajajo v raziskovalno delo oziroma v gospodarjenje z viri. Študij in prakso
lahko opravljajo študenti pri partnerjih v tujini. Sodelujemo
na razpisanih domačih in mednarodnih projektih. Izdajamo revijo Moje podeželje. Domače in tuje partnerje smo
gostili na 6. mednarodni konferenci VIVUS.

Dijaško podjetje PROfit, arhiv BC Naklo

Medpodjetniški izobraževalni center omogoča izvedbo praktičnega izobraževanja za dijake, študente in odrasle. Naša
prednost je široka izbira področij in kompetenc, ki jih udeleženci lahko pridobijo v formalnih programih, tečajih, usposabljanjih, seminarjih. Izobraževanja potekajo v manjših
skupinah, pod vodstvom domačih in tujih strokovnjakov.
Smo razvojno in mednarodno usmerjeni in glede na potrebe
v okolju razvijamo nove programe s praktično naravnanimi
vsebinami ter tako dopolnjujemo ponudbo izobraževanj za
ljubitelje in profesionalce. V letošnjem letu je največji floristični dogodek v Sloveniji Trendi v floristiki praznoval
10-letnico. Poleg rednega programa tečajev vsako leto ponudimo nove teme, v letošnjem letu imamo v ponudbi nov
Tečaj varjenja na simulatorju, Tečaj obrezovanja parkljev,
na področju slaščičarstva se lahko udeležite usposabljanja za
pripravo LCHF-sladic, minjonov …
Naša želja je, da sledimo aktualnim trendom na področju stroke, jih prenašamo v vsakdanje delo in pedagoško prakso. Ostajamo pomemben sogovornik stroki in ljudem v delovnem
procesu in prostočasnih aktivnostih. Odprti smo za vaše
predloge in pobude; vabimo vas, da stopite v kontakt z nami.
Z e-napovednikom se lahko naročite na aktualne izobraževalne vsebine (tecaji@bc-naklo.si), izdelke naših dijakov in
študentov pa poiščete v šolski trgovini »Pod kozolcem«.
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Pripravljenost, da se učimo,
je naša izbira.
Izberite učenje za boljše življenje

Ljudska univerza Kranj
Center za izobraževanje in kulturo
Cesta Staneta Žagarja 1
4000 Kranj, Slovenija
Tel: 04/280 48 00
Faks: 04/201 28 91
E-pošta: info@luniverza.si
www.luniverza.si

Tudi za Ljudsko univerzo Kranj (LUK) je bilo leto 2020 leto izzivov, sprememb,
novih načinov dela, novih pogledov na nas, naše udeležence in svet okoli nas.
Zavedamo se, da smo se novim razmeram lahko prilagodili le z visoko stopnjo
pripravljenosti vsakega zaposlenega, da se uči.
Odrasli se ob vključevanju v vseživljenjsko učenje zagotovo srečujejo s številnimi
izzivi, kot so motivacija za učenje, čas, usklajevanje poklicnega in zasebnega
življenja z izobraževanjem, pomanjkanje digitalnih kompetenc in navsezadnje tudi
denar. Zaradi navedenega se je vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje v
Sloveniji od leta 2014 do 2019 zmanjšalo do te mere, da dosega Slovenija na
tem področju minimalno večje vrednosti od evropskega povprečja. Za slovensko
družbo to zagotovo ni dobra popotnica za čas, v katerem živimo.
Zato je naša naloga promocije vseživljenjskega učenja še toliko pomembnejša,
saj ima vključenost v vseživljenjsko učenje za posameznika lahko mnogo več
rezultatov kot samo nova znanja, spretnosti in veščine. Življenje postane enostavno boljše.

Naredite prvi korak
Svetovalka v našem svetovalnem središču je ravno v letu 2020 prvič dobila občutek, da so udeleženci svetovanje pred vključitvijo prepoznali kot prvi korak v
smeri iskanja najustreznejšega izobraževalnega programa. Zaradi trenutne situacije se je povečalo svetovanje kot pomoč pri iskanju novih kariernih poti in možnosti za hitro pridobitev novega poklica. Brezplačno individualno svetovanje sicer
pomaga poiskati odgovore na vaša vprašanja v povezavi z izobraževanjem za
delo, osebni razvoj ali prosti čas. V našem svetovalnem središču tudi ovrednotimo vaše znanje nemščine, angleščine in slovenščine ter znanje računalništva.
Ob koncu postopka prejmete zapisano mnenje. Prav tako dobite informacije, kje
lahko ovrednotite druga neformalno in priložnostno pridobljena znanja, s čimer
spoznate pravo vrednost svojega znanja in ga naredite vidnega. V letu 2020 se
je svetovanja udeležilo kar 542 oseb, od tega se jih je 24 vključilo v postopek
vrednotenja neformalno pridobljenih znanj.

Na daljavo
Mateja Šmid,
direktorica
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Zaradi preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 smo tako spomladi kot tudi jeseni vse izobraževalne programe in podporne dejavnosti ter projektne aktivnosti
izvajali na daljavo, kar je bil za nas velik izziv, ki smo ga samo z lastnim učenjem
uspešno premagali. Na področju izobraževanja odraslih in medgeneracijskega
sodelovanja smo spomladi na daljavo izvedli 399 izobraževalnih ur, jeseni pa od
19. oktobra do 20. novembra 2020 že 409 in zabeležili več kot 2000 obiskov.
Zavedamo se, da do naših aktivnosti žal niso imeli dostopa vsi, ki bi se jih želeli
udeležiti – nekateri zaradi opreme, drugi zaradi dostopa do spleta, tretji zaradi
pomanjkljivega znanja.
Na daljavo smo izvajali tudi svetovanje in učno pomoč ter svetovanje na Demenci
prijazni točki.
Zaradi vseh izzivov, sprememb in prilagoditev je bilo naše veselje toliko večje, ko
je junija 17 mladostnikov uspešno zaključilo program Osnovne šole za odrasle,
julija pa 58 udeležencev z zaključnim izpitom ali poklicno maturo enega izmed
srednješolskih programov za pridobitev izobrazbe, ki jih izvajamo v naši hiši.
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Zaradi širjenja bolezni COVID-19 smo zabeležili močen upad vključevanja v
neformalne programe.

Stopite ne nove poti
Kljub situaciji v letu 2020 se je našim lokacijam izvajanja programa medgeneracijskega sodelovanja v sklopu projekta Večgeneracijski center Gorenjske pridružilo še Naklo z Medgeneracijskim centrom Naklo v okviru LAS Gorenjska
košarica. Ponosni smo, da smo program zelo hitro prilagodili in aktivnosti izvajali na daljavo preko različnih videokonferenčnih sistemov. Ob tem smo opolnomočili in spodbujali občane, da so se aktivno spoprijeli z računalniškem opismenjevanjem, in jim nudili tehnično pomoč. Ponosni pa smo tudi, da smo lahko v času
celotnih otroških poletnih počitnic izvedli brezplačne počitniške aktivnosti za
otroke iz socialno šibkejših družin – zabeležili smo 566 obiskov, opravilo jih je
61 različnih otrok v starosti od 6 do 12 let.
Na vseh aktivnostih v sklopu projekta Večgeneracijski center Gorenjske pa smo
do 20. novembra 2020 našteli 6238 obiskov, ki jih je opravilo 1267 različnih
uporabnikov.
LUK je v letu 2020 prvič v sodelovanju z Osnovno šolo Predoslje in Osnovno
šolo Orehek uspešno pripravil, koordiniral in izvedel program PAK – počitniške
aktivnosti za otroke 2020 na treh lokacijah. Sofinancirala ga je Mestna občina
Kranj. Skupno je bilo na PAK 2020 125 obiskov, opravilo jih je 83 različnih otrok
v starosti od 6 do 12 let.

Začutite moč in radost učenja
Veseli in ponosni smo, da smo tudi v letu 2020 izpeljali Parado učenja, enega
izmed skupnih dogodkov Tednov vseživljenjskega učenja – najvidnejše promocijske kampanje na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki je letos
praznovala že 25 let. LUK je bil že sedmo leto zapored območni koordinator TVU
z 38 podizvajalci. Na Paradi učenja smo našteli 450 obiskovalcev, na vseh preostalih dogodkih v sklopu TVU pa še 190.
Letošnji TVU smo vpeljali s podcastom Ljudska pamet – podcastom o izobraževanju. Za tehnično podporo oddaje skrbi OpenLab Kranj. V pogovorni oddaji
gostimo predstavnike vseh starostnih skupin z najrazličnejših področij –vse od
športa, kulture, nevladnih organizacij, zdravstva, sociale pa do trgovine, gostinstva, turizma, gospodarstva, ki delijo svoje izkušnje iz izobraževanja in poglede
nanj v vseh obdobjih življenja.

Bodite vključeni
Vsi vemo, kakšen izziv so lahko spremembe v našem življenju ter kako težko je
stopiti iz cone udobja in se vključiti v izobraževanje ali aktivnost medgeneracijskega sodelovanja. Vendar ko naredimo prvi korak, korakamo naprej.
Udeleženke projekta Socialna aktivacija Gorenjske pogumen prvi korak naredijo
že z vključitvijo v program. Ponosni smo na to, da dosegamo in presegamo kazalnike projekta, da so skupine zapolnjene ter da se veliko udeleženk po zaključku
programa zaposli ali vključi v nadaljnje izobraževanje. Z obema skupinama do
zdaj smo zasnovali dodaten delovno-učni projekt. Prva skupina je pripravila Medkulturno knjižico receptov, ki jo že lahko najdete na spletni strani projekta in
uporabite vsakič, ko vam zmanjka idej, kaj od sladkega ali slanega peciva bi še
pripravili. Tudi knjižico druge skupine lahko pričakujete kmalu, vsebovala pa bo
motivacijske, prisrčne in življenjske osebne zgodbe udeleženk, s katerimi razkrivajo svoje doživljanje prihoda v Slovenijo in življenja v njej.

Tudi v evropski dimenziji
V letu 2020 smo postali partnerji v treh evropskih projektih programa Erasmus+:
Smart Copy Paste, European Senior Exchange in Citizen Senior Researchers, s
katerimi bomo v lokalno okolje vpeljali dobre prakse iz tujine.

Leto 2020 je bilo za LUK
posebno, a ko pogledamo
nazaj, smo lahko hvaležni
za vsa nova znanja na
področju novih tehnologij
in pristopov do
udeležencev ter spoznanja
o sebi, sodelavcih,
udeležencih in svetu okoli
sebe. Zato lahko bogatejši
za to izkušnjo stopimo v
2021 z udejanjanjem
svojega poslanstva:
Z vami in za vas širimo
obzorje za boljšo kakovost
življenja.
Odraslim omogočamo
dostopno in kakovostno
vseživljenjsko učenje ter
medgeneracijsko in
medkulturno sodelovanje,
ki temelji na načelih
trajnostnega razvoja.
Z individualnim pristopom
spodbujamo k celostnemu
osebnemu in kariernemu
razvoju za aktivno udeležbo
v stalno spreminjajoči se
družbi.
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Uspešni tudi v kriznih časih
Ne glede na to, da je kriza zaradi koronavirusa prizadela praktično vse gospodarske panoge in
da skorajda ni podjetja, ki ne bi beležilo upada prometa, se je nekaj podjetjem, zahvaljujoč
izkušenemu vodstvu, uspelo prilagoditi in skleniti nove posle, ki so še kako pomembni v tem
času. Eno takih je podjetje Simplygood - SG Guzelj, d. o. o., iz Škofje Loke.

SG Guzelj, d. o. o.
Kidričeva cesta 97
ŠKOFJA LOKA

Letošnje leto se nam bo gotovo vtisnilo v spomin kot nekaj, česar si v življenju ne
bi želeli ponovno izkusiti. Marsikdo ni sprejel nastale situacije in se ni želel prilago
diti ukrepom, ki so bili dani s strani državnih organov, kar je posledično podaljšalo
nastalo situacijo vse do danes. Podjetje Simplygood – SG Guzelj, d.o.o., ki bo v
letu 2021 stopilo že v 27. leto poslovanja, se je skozi vso svojo zgodovino uspešno
spopadalo z različnimi izzivi, zaradi česar je vedno beležilo pozitivno rast in izvedlo
številne inovativne projekte.
Ob začetku epidemije letos spomladi je podjetje doživelo zaskrbljujoč izpad pri
hodkov, saj so bili zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov ljudi primorani izklopiti
avtomate v večini podjetij. Poleg tega so morali večino zaposlenih poslati na čaka
nje, uvesti delo od doma, nekaj zaposlenih pa so celo odpustili. Vse odločitve so
bile tvegane, saj nihče ni vedel, koliko časa bodo trajale izredne razmere. Hkrati
so zaradi tega začasno ustavili tudi osrednjo investicijo – gradnjo novega objekta v
novi industrijski coni Trata.

Brezkontaktna uporaba avtomatov
Ko so se razmere začele umirjati, so samoiniciativno začeli ozaveščati uporabnike
samopostrežnih avtomatov z različnimi dopisi in s pozivanjem k upoštevanju ukre
pov. »Ta strategija se je izkazala za zelo uspešno, saj so ljudje začeli skrbeti za
preventivo in zato v drugem valu epidemije tako ostri ukrepi za uporabo samopo
strežnih avtomatov niso bili potrebni. V veliko pomoč so nam bile tudi naše stranke,
ki so na podlagi svojih izkušenj razumele naš položaj in nam pomagale,« nam je
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povedal direktor podjetja Stane Guzelj. Ker v podjetju verjamejo, da določena
situacija ne more biti samo negativna, so vso pozornost usmerili v izboljšavo in
inovacijo storitev, ki jih nudijo. Tako so z iznajdljivostjo in inovativnostjo v tesnem
sodelovanju s proizvajalcem avtomatov Azkoyen razvili tehnologijo Air-Touch za
brezkontaktni izbor napitkov. S tem so ustvarili povsem nov trend uporabe samopostrežnih avtomatov, saj je pomembno, da so glede na trenutne razmere napitki
iz kavnih avtomatov enostavno dostopni, obenem pa so primerljive kvalitete s tistimi
v lokalih. Tehnologija Air-Touch tako omogoča uporabnikom brezkontaktno uporabo samopostrežnih avtomatov in s tem zmanjšuje možnost širjenja okužb.
»Podjetje veliko vlaga v razvoj, saj se trendi pri pripravi napitkov pomikajo v smeri,
da si uporabnik napitek lahko nastavi po lastnem okusu oziroma si ga na neki način
personalizira. Trenutno je postopek še v fazi razvoja, vendar stremimo k upoštevanju želja vseh uporabnikov,« so nam pojasnili v razvojnem oddelku podjetja.

Osredotočeni na trajnostni razvoj
Letos so se v podjetju osredotočili tudi na trajnostni razvoj. Z uvedbo personaliziranih skodelic v nekaterih podjetjih in s spodbujanjem uporabe lastnih skodelic
prispevajo k zmanjševanju odpadkov. Z nenehnim spremljanjem trendov in dogajanja na tržišču si prizadevajo narediti avtomate še bolj dostopne uporabnikom.
Novost, ki jo trenutno razvijajo, je prehod na novodobno brezkontaktno plačevanje,
ki bo poenostavilo in pohitrilo proces nakupa na samopostrežnih avtomatih. Ker pa
je slovensko tržišče relativno majhno, lahko traja nekaj časa, preden bo dosežena
kritična masa, ki bo tak način poslovanja podpirala.
Prizadevanje in stremljenje k čim bolj kakovostnim in zanesljivim storitvam je podjetju odprlo pot tudi na tuja tržišča.

Z avtomati Simplygood v pravi družbi
Z vsemi inovacijami in rešitvami, ki jih ponujajo, želijo spremeniti stereotip o nekvalitetnih napitkih iz samopostrežnih avtomatov. To med drugim dokazujejo s projektom Kava na poti in Barcaffe&GO na različnih lokacijah po Sloveniji in tujini. Uporabnikom želijo ponuditi edinstveno izkušnjo s kakovostnimi napitki in drugimi izdelki,
da bodo ob naslednjem obisku z nasmeškom pričakali kavo iz Simplygood avtomata in s tem potrdili nov slogan podjetja »z avtomati Simplygood vedno v pravi družbi«.

Z iznajdljivostjo in
inovativnostjo so v
tesnem sodelovanju s
proizvajalcem avtomatov
Azkoyen razvili
tehnologijo Air-Touch za
brezkontaktni izbor
napitkov. S tem so glede
na trenutne razmere
napitki iz kavnih
avtomatov enostavno
dostopni, obenem pa so
primerljive kvalitete s
tistimi v lokalih.
Tehnologija Air-Touch
omogoča uporabnikom
brezkontaktno uporabo
samopostrežnih
avtomatov in s tem
zmanjšuje možnost
širjenja okužb.

125

Več o naši trajnostni strategiji na
www.knaufinsulation.si/o-podjetju/za-boljsi-svet

KNAUF INSULATION PREDSTAVLJA
NOVO TRAJNOSTNO STRATEGIJO
ZA BOLJŠI SVET – FOR A BETTER WORLD
Nova korporativna trajnostna strategija podjetja Knauf Insulation je opredeljena s
konkretnimi in jasnimi cilji za leto 2025. Tudi v slovenskem delu Knauf Insulation
se veselijo, da bodo imeli ključno vlogo v tej novi viziji in s tem pomagali vsem
deležnikom pri doseganju trajnostnih ambicij.
Nova strategija razkriva njihove
trajnostne ambicije v prihodnosti
in se osredotoča na štiri ključne
trajnostne cilje:
1. postaviti ljudi na prvo mesto,

2. doseči brezogljično poslovanje,

3. zagotavljati krožno gospodarstvo,

4. soustvarjati boljše zgradbe.

Trajnostna strategija podjetja
Knauf Insulation temelji na
njihovih trajnostnih uspehih
zadnjega desetletja. Od leta
2010 do 2019 so med drugim
npr. zmanjšali emisije in porabo
energije za 23 %; zmanjšali
so stopnjo nezgod za 56 % ter
zmanjšali odvoz odpadkov na
odlagališča za 67 %.
Ob predstavitvi nove strategije
je Jean-Claude Carlin, KI Group
CEO, dejal: „Dolgoročno
smo se zavezali, da bomo
pokazali, kako bomo dosegli
vsak trajnostni cilj. Postavili pa
smo tudi konkretne, merljive
in kratkoročne cilje za leto
2025, ki jih moramo vsi začeti
dosegati že sedaj. Bistveno
je, da je sedanje vodstvo
odgovorno za napredek v
smeri naše dolgoročne vizije in
da problemov ne prepustimo
naslednji generaciji.”

Produkt načrtnega dela je
tudi nova lokalna dolgoročna
strategija razvoja lokacije
Knauf Insulation v Škofji Loki, o
kateri Danilo Kolenc, Generalni
direktor KI OEM& EMEA, pravi:
“Dolgoročna strategija podjetja
– Masterplan, ki smo jo pripravili
v zadnjem letu, je postala naš
kompas. Preko Masterplana smo
artikulirali našo vizijo razvoja in
postaja ključen za komunikacijo
z notranjimi in zunanjimi
udeleženci.”
Dolgoročna strategija razvoja
podjetja v Škofji Loki predvideva organizacijsko preureditev
lokacije v smislu zagotavljanja
večje varnosti vseh udeležencev in procesne optimizacije,
uvedbo zelenih površin zlasti na
meji z naseljenimi deli v smislu
bolj kakovostnega sobivanja,
tehnološko napredne rešitve s
področja proizvodnje in logistike

in drugo. Vsem so skupni pogoji
doseganja trajnostne strategije
v smislu zmanjševanja ogljičnega odtisa, skrbi za zaposlene
in lokalno skupnost in kriteriji
krožnega gospodarstva.
Trajnostnost opredeljuje vse, kar
v podjetju počnejo. Njihovi izdelki prihranijo energijo, zmanjšujejo emisije in poskrbijo, da so
stavbe primerne za prihodnost.
Imajo izkušnje in strokovno znanje, s katerimi lahko zagotovijo,
da vse njihove stranke dosežejo
svoje trajnostne ambicije.

1

2

3

POSTAVITI
LJUDI NA
PRVO MESTO

DOSEČI
BREZOGLJIČNO
POSLOVANJE

ZAGOTOVITI
KROŽNO
GOSPODARSTVO

USTVARJATI
BOLJŠE
ZGRADBE

Zagotavljamo
varna delovna
mesta in
vzpodbujamo
raznolikost in
razvoj.

Minimizirati vpliv
proizvodnje na
okolje in zmanjšati
ogljični odtis naših
proizvodov.

Zagotoviti visok
nivo recikliranja,
zmanjšati
obremenjevanje
okolja z embalažo
ter ukiniti
odlaganje na
deponije.

Soustvarjati
varnejše,
trajnostne stavbe
za kakovostno
bivanje brez
obremenjevanja
okolja.

in usmerjene voditelje znotraj
panoge.
• Še naprej bodo gradili na
vzpodbujanju raznolikosti,
zaradi katere je podjetje tako
uspešno.
• V skupnosti, kjer delajo, želijo
delovati kot pozitivna sila.

Njihova naloga je tudi, da pomagajo kupcem, saj se gradbena industrija spreminja, regulativa pa postaja vse bolj zahtevna 2 Doseči brezogljično poslovanje:
v smislu okoljske odgovornosti.
• Zavezani so k zmanjšanju
Kot smo že omenili, strategija Za
ogljičnega odtisa na vseh podboljši svet (For A Better World)
ročjih njihovega delovanja,
temelji na štirih ključnih trajnozlasti na področju proizvostnih stebrih, ki imajo za leto
dnje.
2025 tudi konkretne, merljive
3 Zagotavljati krožno gospodarstvo
cilje.
• Poiskali bodo načine za
1 Postaviti ljudi na prvo mesto:
uporabo takšnih virov, ki imajo
• Zavzemajo se za varnost,
minimalen vpliv na okolje.
gradnjo kulture zdravja in
• Na odlagališče ne bodo več
dobrega počutja.
vozili odpadkov.
• Imeti želijo najbolj zavzete
• Zmanjšali bodo vpliv njihove
zaposlene ter najbolj predane
embalaže na okolje.

TRAJNOSTNO POTOVANJE ZADNJEGA DESETLETJA
Začeli smo z našo
revolucionarno
ECOSE tehnologijo.

Naše cilje
smo uskladili
s Trajnostnimi
cilji Združenih
narodov.

Za 20 % smo
zmanjšali naš
ogljični odtis in
porabo energije.

Predstavili smo svojo
trajnostno strategijo
„For A Better World“.

4

Postavili smo si cilje
zmanjšanja:
- odpada,
- porabe energije,
- ogljičnega odtisa,
- števila nesreč pri delu.

Zmanjšanje
odpada za 50 %.

Dosegli smo cilj
postavljen za leto
2020: zmanjšanje
porabe vode za 50 %.

Doseganje ciljev strategije „For A Better World“.

4 Soustvarjati boljše zgradbe

• Nadaljevali bodo z inovacijami in ustvarjanjem novih,
okolju prijaznejših rešitev.
• Še naprej se bodo zavzemali za
učinkovite, varnejše in trajnostne
stavbe, primerne za prihodnost.
• Njihovi lastni objekti bodo
zgrajeni oz. prenovljeni po
standardih trajnostne gradnje.
Več o trajnostni strategiji podjetja Knauf Insulation in o njihovih
rešitvah lahko preberete na:
https://www.knaufinsulation.
si/o-podjetju/za-boljsi-svet
Z več kot 60-letnimi izkušnjami v izolacijski industriji Knauf
Insulation trenutno zaposluje več
kot 5.500 ljudi v 37 proizvodnih
obratih v več kot 35 državah.
Kanuf Insulation Škofja Loka je
eden od najpomembnejših delov
korporacije Knauf Insulation, saj
z več kot 500 zaposlenimi predstavlja pomembno razvojno,
proizvodno in prodajno središče.
Knauf Insulation je del skupine
Knauf, ki ima okoli 35.000 zaposlenih po vsem svetu z več kot 250
tovarnami v več kot 90 državah in
prodajo v višini 10 milijard EUR
(leta 2018). Skupina Knauf je bila
ustanovljena leta 1932 in ostaja
neodvisno družinsko podjetje, ki ga
vodijo vrednote partnerstva, predanosti, podjetništva in človečnosti.

www.knaufinsulation.si
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Tomšičeva 42
4000 Kranj
Tel.: 04 201 39 50
www.gorenjski-muzej.si
info@gorenjski-muzej.si
Odpiralni čas:
od torka do nedelje
med 10. in 18. uro
Zaprto: ponedeljki ter 1. in 2. 1.,
1. 5., 1. 11., velika noč, božič

Mag. Marjana Žibert,
direktorica
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Leto 2020 se počasi bliža h koncu. Vsi si ga
bomo zapomnili po dveh epidemijah covida-19,
po tem, da so naša življenja potekala precej drugače, kot bi sicer. Muzeji smo bili tako spomladi
kot tudi jeseni zaradi epidemije zaprti, večina
naših odprtij razstav od maja pa do konca septembra je potekala z maskami na obrazih. Preventivni boj proti nevidnemu sovražniku, ki je
ustavil svet.
Kljub dvakratni epidemiji nam je v Gorenjskem
muzeju uspelo do konca izpeljati program, ki
smo si ga zastavili. Žalosti nas dejstvo, da žal
nekaterih razstav ni bilo možno uradno odpreti,
da smo jih le postavili in dali na ogled.
Naša osrednja letošnja razstava je nastala v
sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom
in Prešernovim gledališčem iz Kranja (PGK).

Gre za razstavo Dogodek je tu, dogodek imate
v mestu! – Teden slovenske drame – 50 let.
Razstavo smo pod posebnimi pogoji odprli 20.
junija na dvorišču gradu Khislstein, kjer je bilo
omejeno število ljudi, saj je bilo treba zagotoviti
varnostno razdaljo med obiskovalci.
Letos praznujemo tudi 220. obletnico rojstva
pesnika dr. Franceta Prešerna. Ob tej priložnosti smo prenovili stalno razstavo v Prešernovi hiši
v Kranju. Prešernove Poezije kot steber slovenstva so izpostavljene kot ključna muzealija razstave. Želimo si, da bi si obiskovalci prenovljeno
razstavo lahko čim prej ogledali.
Pester program načrtujemo tudi za leto 2021.
Upajmo, da nam bo epidemiološka slika dovoljevala, da se čim pogosteje srečamo v prostorih
Gorenjskega muzeja. Srečno in ostanite zdravi!
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Rotary klub Tržič Naklo:
dobro za vse
Rotary klub Tržič Naklo je bil ustanovljen pred petimi leti. V
tem času so rotarijci obeh občin z organizacijo različnih
dobrodelnih dogodkov pomagali ob stiskah družin in
posameznikov z njihovega okolja.

Rotary klub Tržič Naklo
Glavna cesta 43, Naklo

Majda Bitenc, predsednica
v rotarijskem letu 2018/2019

Miklavževanje med starostniki

Rotary klub Tržič Naklo je bil ustanovljen 6. julija pred petimi leti kot osmi v rotarijski
družini na Gorenjskem. Ustanovili so ga člani Rotary kluba Škofja Loka, boter kluba
pa je postal Branko Bandelj, ustanovni član in takratni predsednik škofjeloškega
kluba. Z ustanovitvijo kluba na območju občin Tržič in Naklo so člani tudi v osrčje
Gorenjske prinesli rotarijsko miselnost, se začeli povezovati s sosednjimi klubi in
uresničevati poslanstvo – dobrodelna dejavnost na območju obeh občin. »Želimo
spodbujati nadarjene mlade ljudi in potencial domačinov, da razvijejo svoj dar,« so
zapisali v brošuri, ki so jo izdali ob svoji ustanovitvi. In temu so zavezani še danes.
Takoj po ustanovitvi jih je že čakal tudi prvi izziv: pomoč oškodovancem po požaru
na gorski kmetiji v Podljubelju, ki je bil po besedah prve predsednice Tatjane
Peharc tudi prvi preizkus njihove »resnosti in zagnanosti«. V ustanovnem letu so
začeli akcijo Dan za življenje, ki je še danes ena od rdečih niti delovanja kluba in s
katero laike učijo oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja. V letu 2014 v
občinah Tržič in Naklo ni bilo nameščenega še nobenega javno dostopnega avtomatskega defibrilatorja, ki bi bil ves čas na voljo. Tudi zato so se člani kluba zavezali, da z zbiranjem sredstev pomagajo pri razširjanju mreže teh naprav in na Dnevih
za življenje širijo znanje o njihovi uporabi med lokalne prebivalce. Pomagali so jim
sponzorji in donatorji, lokalna društva, njihovo delo je prepoznala tudi Zavarovalnica Triglav, vse to pa je pripomoglo k temu, da sta obe občini danes dobro opremljeni z napravami, ki ob zastoju srca rešujejo življenja.
Med tradicionalnimi projekti kluba je vsakoletno Miklavževanje v domovih starejših
občanov Tržič in Naklo, organizirajo tudi predavanja in kulturne dogodke. V akciji
Slike za slikarko so spodbudili učence vseh štirih osnovnih šol obeh občin, da so
na miniaturna platna naslikali detajle slik Ivane Kobilca. S prodajo slik so v Podbrezjah, kjer je nastalo njeno Poletje, pomagali postaviti spomenik slikarki. Podobno so ob 75. obletnici smrti lekarnarja in zbiratelja Bohuslava Lavičke namestili
spominsko ploščo na hiši v Tržiču, kjer je nekoč živel in delal.
Zbirajo se tudi na Gorenjskem rotarijskem kolesu – kolesarjenju, s katerim združijo
vse gorenjske rotarijce, dogodek pa zaključijo z dobrodelnim srečelovom.
Pomagali so, ko je jeseni 2018 Tržič prizadelo uničujoče neurje, letos pa so se
povezali ob požaru na eni od okoliških kmetij. Večkrat so družinam in posameznikom v stiski pomagali s plačilom zapadlih obveznosti. Mladim pomagajo s štipendijami, povračilom stroškov šolskih prevozov, nakupom glasbil in pripomočkov za
učenje. Vsako leto otrokom s posebnimi potrebami omogočijo letovanje v sklopu
Rotary handi-campa Ankaran. Nekaterim otrokom iz socialno manj naklonjenega
okolja pa krijejo doplačilo k t. i. zdravstvenim kolonijam.
Vključeni so tudi v projekt Starejši za starejše Društva upokojencev Tržič. Tako do
počitnic pomagajo starostnikom, ki si jih sami ne morejo privoščiti.
Letošnje leto kroji epidemija covida-19. Novim razmeram so prilagodili svoje delovanje, a zaveza delati dobro ostaja. Tako so šolam oziroma učencem iz socialno
šibkejših družin pomagali z donacijo računalnikov, ki jim tudi v času šolanja na
daljavo omogočajo spremljanje pouka in izpolnjevanje učnih obveznosti od doma.
Za prihodnost rotarijstva v občinah po zaslugi podmladka kluba Rotaract Tržič
Naklo, ki združuje mlade med 18. in 30. letom starosti, ne gre skrbeti. Tudi mladi rotarijci sami ali ob pomoči botrskega kluba poskrbijo za uspešne dobrodelne
zgodbe.
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Smeli načrti tudi za prihodnje leto
V Domu dr. Janka Benedika Radovljica so tudi v letu, ki ga je zaznamovala epidemija, izpolnili
večino zastavljenih načrtov. Cilji ostajajo visoki tudi za prihajajoče leto, v katerem ostajajo
osredotočeni na zagotavljanje visoke kakovosti storitev in širjenje dejavnosti v okolje, načrtujejo
pa tudi obnovo še zadnjih dveh oddelkov in povečanje parkirišč.

Šercerjeva ulica 35
T: 04 537 50 00
E: Tajnistvo@dom-drjankabenedika.si
www.dom-drjankabenedika.si

Direktor Alen Gril
Dom dr. Janka Benedika, eden najsodobnejših v regiji in državi, je tudi v letošnje leto stopil s smelimi načrti za
nadaljnji razvoj: načrtovali so, da bodo v
procese in pristope vpeljali standard
vodenja kakovosti ISO 9001, izpeljali
projekt Demenci prijazna točka in sledili primerom dobre prakse na področju
digitalizacije celotnega poslovanja. Vse
to jim je v veliki meri tudi uspelo, končno
izvedbo načrtovanega pa jim je preprečil izbruh epidemije, ki je delo in energijo usmerila v povsem druge smeri.
Tako dokončanje lani zastavljenih načrtov ostaja vodilo za delo v prihajajočem
letu, za katerega v domu dr. Janka
Benedika verjamejo, da nam bo vendarle v veliki meri prineslo vrnitev življenja in dela v običajne tirnice.
Kot pravi direktor doma Alen Gril, med
cilji tako ostaja tudi vzpostavitev medgeneracijskega centra na Bledu, prvotno
načrtovana prav za letošnjo jesen. In če
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je bilo zadnje obdobje v znamenju novosti na vsebinskem področju, je za prihodnje leto načrtovan tudi eden zadnjih
večjih projektov na področju prenove
doma. Načrtujejo namreč, da bodo
temeljito posodobili še zadnja dva oddelka v drugem in tretjem nadstropju, ki še
nista bila vključena v projekt prenove v
zadnjih nekaj letih. Ena od pomembnih
investicij, ki se je bodo prav tako lotili v
letu 2021, pa je ureditev dodatnih možnosti za parkiranje; načrtujejo, da bodo
v sklopu domskih površin lahko zagotovili dodatnih dvajset parkirnih mest.
Seveda ena od najpomembnejših prioritet Doma dr. Janka Benedika ostaja
širjenje dejavnosti v lokalno okolje. Kot
poudarja direktor Gril, na tem področju
delajo v skladu s politiko države in
usmeritvami stroke, ki gre v zadnjem
obdobju v smer tako imenovane deinstitucionalizacije. »To pomeni, da želimo starejšim omogočiti, da čim dlje
ostanejo doma, v svojem lokalnem okolju, mi pa jim pri tem pomagamo. Mreža
socialne oskrbe se bo tako v prihodnje
zagotovo širila. Potrebe po teh storitvah
so namreč velike. Tudi zato, ker so
čakalne vrste za sprejem v dom zares
dolge. In če za čas, ko starostnik čaka
na sprejem v dom, lahko zagotovimo
izvajanje pomoči na domu in socialni
servis, ki se že zdaj povečuje s trendom okoli deset odstotkov letno, lahko
v tem obdobju tako starostniku kot njegovi družini zelo olajšamo življenje. Naš
interes in načrt je zato dejavnost širiti
tako vsebinsko kot po obsegu. Za to pa
moramo seveda zagotoviti tako kadrovske kot organizacijske kapacitete.« Ena
od pomembnih novosti, ki jo načrtujejo
za prihodnje leto, je tudi določitev ključne osebe za vsakega stanovalca. Življenje v domu bodo po končani epidemiji
in ponovnem odprtju domske kavarne
popestrili z izdelavo zanimive ponudbe
sladic in napitkov.
Dom dr. Janka Benedika bo svojo dejavnost vsekakor tudi v prihodnjem obdobju izvajal in širil na področju vseh treh

občin, kjer deluje – v Radovljici, Gorjah
in na Bledu, kjer se v zadnjem obdobju
intenzivno dogovarjajo tudi za širjenje
obsega storitev, eden od poudarkov pa
bo tudi širjenje vsebine izvajanja socialnih storitev dnevnega varstva v samem
domu. Za namen širjenja vsebine programov socialne oskrbe načrtujejo pridobitev nepovratnih sredstev s strani
Evropske unije kot države, kar bodo
izvedli s prijavami na projekte in razpise.
Seveda pa, kar direktor Alen Gril poudarja, odkar je prevzel funkcijo vodenja
radovljiškega doma za starejše občane,
eno najpomembnejših področij dela
ostaja upravljanje kadrov. Prav strokovni
kadri so namreč temelj dobrega dela
vsake organizacije, v domovih za starejše pa še posebej. Trenutno so v domu
kadrovsko izpopolnjeni skladno z normativi. Posebej zadovoljen je, da so si v
zadnjem obdobju zagotovili visoko strokovne delavce na ključnih položajih.
Prav to je bil eden ključnih razlogov za
to, da jim je v domu skozi vse leto uspelo v razumnih mejah obvladovati tudi
epidemijo koronavirusne bolezni. Spomladi so stanovalce pred njo popolnoma obvarovali, jesen pa so pričakali
kadrovsko in organizacijsko pripravljeni
na novi, kot se je izkazalo še neprimerno hujši val od prvega.
»Pri tem bi se rad za pomoč in dobro
sodelovanje zahvalil Občini Radovljica in
županu Cirilu Globočniku, ki nam je že
spomladi zagotovil posebne kontejnerje
za izolacijo zaposlenih, za jesen pa možnost vzpostavitve rdeče cone v eni od
šolskih telovadnic. Prav tako Civilni zaščiti in vsem prostovoljcem, ki nam pomagajo. Še posebno pa se zahvaljujem
vsem svojim sodelavcem, ki delajo z veliko mero motivacije, pridno, prizadevno
in strokovno. V času epidemije se je še
posebno izkazala njihova pripadnost
zavodu. Stanovalcem in njihovim svojcem se zahvaljujem za sodelovanje in
potrpežljivost, z željo, da se v prihodnjem letu vendarle vrnemo v ritem življenja, kot smo ga poznali pred epidemijo.«

PREDSTAVLJAMO VAM / GORENJSKA 2020

Dom upokojencev Kranj –
Naravnani na stanovalce
Vsak se stara po svoje, na svoj način in s svojim tempom.

Informacije:
Dom upokojencev Kranj
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
Telefon: 04 280 13 00
Pomoč na domu:
Telefon: 04 280 13 10

Nadja Gantar, direktorica

Človek se stara vse življenje. Staranje je
individualni proces, ki se pri vsakem člo
veku kaže na svoj način in ga vsak druga
če zaznava in doživlja. Prav ta epidemija
je pokazala, da je vpliv na vsakega posa
meznika drugačen, vsem pa je enako to,
da je epidemija prežeta v vse pore življe
nja in da je pustila globoke posledice na
vseh področjih.
Zaradi slabe epidemiološke slike smo bili
v letu 2020 primorani že drugič zapreti
vrata našega doma in na podlagi sodob
nih tehnologij kreativno pristopiti k dru
gim oblikam stikov stanovalcev s svojci.
Zavedamo se, da nič ne more nadome
stiti objema in dotika najbližjih, lahko pa
videoklic vsaj malo ublaži stiske.
Dom upokojencev Kranj je osrednji in
največji dom na Gorenjskem. Je javni
socialnovarstveni zavod, ki nudi instituci
onalno varstvo 214 stanovalcem, za

katere skrbi 169 zaposlenih. Naši stano
valci poleg osnovne in socialne oskrbe
potrebujejo tudi zdravstveno nego. Za
izvajanje zdravstvene dejavnosti imamo
pogodbo z Zdravstvenim domom Kranj.
V domu imamo organizirana dva varova
na oddelka za osebe z demenco. Lani
smo pridobili naziv Varna točka demen
ce. Zavedamo se pomena zgodnjega
prepoznavanja demence in temu pri
merno prilagajamo svoje delo.
Pomembna je tudi paliativna oskrba
naših stanovalcev. Dobro sprejeti so dru
žinski sestanki, kjer skupaj z zdravnico
načrtujemo paliativno obravnavo naših
stanovalcev. Izrednega pomena je, da
stanovalci, če zmorejo, sodelujejo pri
tem in soodločajo.
V prihodnosti bomo organizirali gospo
dinjske enote, ki bodo oblikovane glede
na strukturo stanovalcev in njihove po
trebe, saj le tako lahko načrtujemo in
vodimo obravnavo po meri stanovalca. ki
je središče našega dela.
Dom upokojencev Kranj v skladu s trendi
današnje dolgožive družbe z različnimi
dodatnimi storitvami omogoča našim
bodočim uporabnikom, da kar najdlje
ostajajo v domačem okolju, v svojem
domu, če to zmorejo in želijo.
Ena od dobro uveljavljenih tovrstnih deja
vnosti je pomoč na domu. Starejše ljudi
na domu obiskujejo socialne oskrboval
ke in jim nudijo pomoč pri gospodinjskih
opravilih in osebni negi. Za dvesto upora
bnikov na območju mestne občine Kranj
in občine Šenčur tako skrbi 35 socialnih
oskrbovalk, storitev ti dve občini tudi sofi
nancirata.
Vse bolj prijazna in po meri uporabnikov
je storitev dnevnega varstva, kamor
lahko svojci v dnevno obravnavo pripel
jejo ostarelega sorodnika. Nudimo dru
ženje in aktivno preživljanje prostega
časa, uporabniki prejmejo tudi obroke in
po potrebi nego.

Počasnejši tempo privajanja na nov dom
je tudi začasno varstvo. Začasno nasta
nitev omogočamo za največ tri mesece
starejšim osebam po odpustu iz bolnišni
ce, da se tu rehabilitirajo, preden jih svojci
lahko sprejmejo nazaj v domačo oskrbo.
Začasno lahko starejše ljudi sprejmemo
tudi v času dopustov svojcev, ki pa morajo
že na začetku leta poskrbeti za rezervaci
jo. Temu imajo namenjenih osem postelj.
Tudi z razvozom kosil iz domske kuhin
je lahko starostnikom in svojcem olajšaj
mo vsakdanje življenje. Dom nudi tudi
oskrbo stanovalcev v varovanih stanovanjih iz bližnje okolice, kadar jo ti
potrebujejo, od kosil do pranja perila.
Pred nami v našem domu so novi izzivi.
Sledimo poslanstvu skrbi za stanovalce
ter zagotavljanja zadovoljstva stanoval
cev in zaposlenih. Kakovostno izvajanje
storitev, skrb za stanovalce in zaposle
ne ter stabilno poslovanje zavoda bodo
vodila za prihodnje delovanje. Zaveda
mo se odgovornosti, ki je pred nami, da
bomo razvijali nove razvojne programe,
ki bodo odraz potreb naših stanovalcev.
Naša vizija je razvijati programe, ki bodo
omogočili, da bodo lahko starejši glede
na potrebe in želje ostali čim dlje v
domačem okolju, kjer se počutijo var
no. Velik poudarek bo še naprej na
odpiranju v lokalno okolje, povezovanju
z drugimi akterji v okolju, sodelovanju z
društvi, prostovoljci, saj taka sodelova
nja bogatijo življenje naših stanovalcev.
Veseli nas, da je MOK potrdil Strategijo
varstva starejših in bo ena prvih uspešnih
zgodb ureditev prostorov za dodatne
kapacitete dnevnega varstva, ki bo
namenjeno občanom in občankam, ki si
želijo aktivnega staranja.
Ob tem nas navdihuje tudi sodelovanje z
MOK pri projektu izgradnje še enega
doma v Kranju, kar bo pomembna in
dobrodošla pridobitev za vse, ki si želijo
preživeti starost varno in dostojno.
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Z vami že trideset let
Podjetje VAN-DEN sodi med vodilne slovenske trgovce na
področju ogrevalne tehnike in vodovoda.

VAN-DEN, d. o. o.
Mlakarjeva ulica 74, 4208 Šenčur
Tel.: 04/25 19 800
E-pošta: info@van-den.net

Nada in Ivan Zupanc

Podjetje VAN-DEN iz Šenčurja že trideset let uspešno dokazuje, da so poslovni partnerji in kupci pri nas vedno na
prvem mestu. V odnosu med potrošnikom in zaposlenimi namreč skrbno gojimo dialog, svetovanje in pomoč, za kar
poskrbi ekipa 19 dobro usposobljenih
in prijaznih zaposlenih, našo poslovno
odličnost pa po drugi strani dokazuje
tudi bonitetna ocena platinasta odličnost AAA, ki smo jo pridobili v letih 2019
in 2020.
VAN-DEN je eden vodilnih slovenskih
trgovcev na področju ogrevalne tehnike in vodovoda, ki si je dobro ime
zanesljivega poslovnega partnerja
ustvaril tudi v tujini, saj v Sloveniji zastopamo že 16 priznanih evropskih blagovnih znamk s področja ogrevanja in
vodovoda. Zaupanje kupcev ves čas
ohranjamo predvsem zaradi korektnosti do strank in specializacije za prodajo vsega materiala od grobe do fine
instalacije za centralno ogrevanje in

vodovoda po konkurenčnih cenah. V
naši trgovini poleg strokovnega nasveta na enem mestu dobite vse: od toplotnih črpalk, peči, gorilnikov in ventilov
do materiala za talno ogrevanje, sanitarne keramike, vodnih armatur in še
marsikaj drugega. Svojo ponudbo
nenehno širimo in redno sledimo vsem
novostim. To velja tudi za najnovejše
trende na področju ogrevanja, kjer se
vse bolj usmerja k vgradnjam toplotnih
črpalk. Pri nas lahko kupite kvalitetno
toplotno črpalko CTC priznanega švedskega proizvajalca.
Krog kupcev, monterjev in fizičnih
strank se nam je v zadnjih letih zelo
povečal, čemur je sledila tudi rast prodaje. Posledično se čedalje bolj srečujemo s prostorsko stisko, ki zavira naš
nadaljnji razvoj. Čeprav razpolagamo s
pet tisoč kvadratnih metrov pokritih
prodajnih, skladiščnih in upravnih površin v Šenčurju, se je že pred leti pojavila potreba, da jih še povečamo. To

nam je v letu 2020 tudi uspelo, saj
smo v Hrastju uredili nove skladiščne
prostore na površini približno šest tisoč
kvadratnih metrov.
Povečanje prostorov je med drugim
omogočilo še pestrejšo ponudbo artiklov na področju vodovoda in ogrevanja, čeprav že sedaj zagotovo velja, da
če nikjer ni, se v VAN-DEN-u dobi!
Obratovalni čas:
ponedeljek–petek od 7. do 19. ure
sobota od 7. do 12. ure
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Dolnov gradi stanovanja tudi
doma na Gorenjskem
Dolnov, d. o. o.
Šuceva ulica 23, Kranj
T: 04 201 30 00
E: dolnov@dolnov.si

Podjetje Dolnov iz Kranja se je po dvanajstih letih gradnje
stanovanj na Štajerskem in Dolenjskem v lanskem letu
usmerilo v investiranje gradnje stanovanj tudi na Gorenjskem,
in sicer v Škofji Loki, tudi v Kranju načrtuje začetek gradnje
250 stanovanj.
Družba Dolnov iz Kranja je v zadnjih letih postala eden glavnih investitorjev
stanovanjske gradnje v Sloveniji, saj je v preteklih dvanajstih letih na Štajerskem
zgradila več kot 400 stanovanj in na Dolenjskem 450 stanovanj. Svojo dejavnost je v lanskem letu razširila tudi na gradnjo stanovanj na Gorenjskem, tako
bo kmalu zaključila gradnjo soseske na izredno lepi lokaciji v Škofji Loki. Projekt Dolenčevi vrtovi je bil izbran na mednarodnem natečaju, zato je arhitektura
stanovanjskih objektov, tj. šestih samostojnih stolpičev, umeščena v okolje
med moderno arhitekturo in arhitekturo Stare Loke. Stanovanja bodo predana
kupcem do aprila leta 2021. Nekaj stanovanj je še na razpolago, kar lahko
preverite na spletni strani podjetja Dolnov (www.dolnov.si).
Gradnjo stanovanj Dolnov načrtuje tudi v Kranju, več informacij o tem projektu
pa bodo lahko stranke prejele v mesecu februarju prihodnje leto. Stanovanja
bodo predvidoma zgrajena jeseni leta 2022.
Prav tako pa podjetje Dolnov ni prenehalo graditi stanovanj v Novem mestu,
kjer je vse pripravljeno za začetek gradnje 120 stanovanj v februarju prihodnje leto.
Na gradbiščih Dolnova po Sloveniji je v zadnjem letu delalo 150 delavcev. Kljub
vsem restrikcijam in zapiranju trgovin jim je bilo omogočeno neprekinjeno delo,
saj izvajanje gradbenih del ni bilo ustavljeno. Na gradbiščih so spoštovali vse
potrebne varnostne ukrepe proti širitvi virusa in organizirali tudi obroke na gradbišču, zato v zadnjem letu niso zabeležili niti enega okuženega delavca.

Kolektiv podjetja Dolnov d.o.o.
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Peter Žibert, predsednik družbe Dolnov, poudarja: »Gradnja stanovanj ima izredno močne multiplikativne učinke na gospodarstvo,
saj je poleg delavcev na gradbišču vsaj še dvakrat toliko ljudi zaposlenih v proizvodnjah vseh materialov, ki se uporabljajo za gradnjo,
večina teh materialov pa je narejenih v Sloveniji. Gradbeništvo v tej
krizi za razliko od nepreminčninske krize leta 2008 rešuje celotno
gospodarstvo, saj je ena izmed redkih panog, ki je virus ni prizadel.«
Lidija Žibert, direktorica podjetja, dodaja: »Za uspešno gradnjo
stanovanj je najbolj pomembna končna kakovost izdelanih stanovanj. Gradnja stanovanj je ročno delo, zato je izredno pomembno,
da pri finalizaciji sodelujejo dobri in kvalificirani mojstri.«

Zgrajena stanovanja v Celju.

Marjana Vučenović, vodja prodaje nepremičnin, je povedala:
»Že petnjast let je podjetje Dolnov del mojega življenja. Ves čas se
trudimo, da v čim večji meri zadovoljimo željam in potrebam kupcev
naših stanovanj, in menim, da nam to zelo dobro uspeva. Kupci se
k nam vračajo ob vsakem našem novem projektu na določenem
območju, saj mi uresničujemo njihove želje, oni pa nam pomagajo,
da smo vedno boljši in boljši.«
Primož Đuričić Žibert, asistent predsednika uprave, pa pravi:
»Asistiranje v podjetju Dolnov je ena najboljših popotnic v nepremičninsko kariero v Sloveniji, saj je Dolnov zgradil preko 1000 stanovanj,
kar ga je izoblikovalo v izredno izkušeno podjetje, ki na slovenskem
nepremičninskem trgu ne vidi nepremagljivega izziva. Ustanovitelj in
predsednik uprave Peter Žibert se vedno rad pohvali s tem, da Dolnov
še nikoli v medijih ni bil omenjen v gradbenih aferah, kar je za nepremičninsko podjetje, ki je bilo aktivno tudi med nepremičninsko krizo
leta 2008, velik uspeh. »Ljudje nam zaupajo, saj smo tudi med največjo krizo poslovali pošteno in dali delo številnim podjetjem v gradbeni
stroki. Za študenta, ki se še uči poslovne etike, mislim, da je najpomembnejše načelo, ki sem ga pridobil v Dolnovu, to, da se problemom ne izogibamo, pač pa se z njimi soočimo in jih rešimo.«

Projekt Dolenčevi vrtovi v Škofji Loki

Dolnov se sicer že ves čas ukvarja tudi s trgovsko dejavnostjo, ki se
v vseh letih ni spreminjala. Njihova glavna trgovska dejavnost tako
ostaja oprema za kopalnice, predvsem keramika in sanitarna oprema višjega cenovnega razreda.

Drugo leto bodo začeli graditi 120 stanovanj v Novem mestu - idejni projekt.
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Enostavno, priročno in zanesljivo –
zavarujte se in poslujte z Zavarovalnico Sava
tudi kar iz domačega naslonjača.

Nazorjeva 1, Poslovna enota
4000 Kranj
Telefon: (04) 281 80 11
www.zav-sava.si

Uroš Osterman,
direktor Poslovne enote Kranj

Zahvaljujoč sodobni tehnologiji je danes mogoče veliko stvari urediti kar od
doma. Na daljavo lahko kupujete najrazličnejše izdelke, naročate storitve, sklepate pa lahko tudi zavarovanja. Pri Zavarovalnici Sava lahko tako ob tem, da so
vam osebno na voljo naši zastopniki in sodelavci v poslovalnicah, zavarovanje
sebe, svojih najdražjih, premoženja in potovanja uredite od koderkoli po telefonu, e-pošti ali na spletu.
»Ker pa ni prav redko, da se znajdemo pred dilemo, katero zavarovanje izbrati,
da bo to kar najbolj po meri naših potreb in pričakovanj, bodo poskrbele zanesljive
informacije naših strokovnih sodelavcev in na naši spletni strani www.zav-sava.si.
Naši strokovnjaki bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja in skupaj z vami
poiskali najustreznejšo rešitev za vas,« v času drugačnega delovanja, ko delujemo
tako na terenu kot od doma, razlaga Uroš Osterman, direktor Poslovne enote
Kranj pri Zavarovalnici Sava.
Zavarovanje na daljavo je vsekakor eden od najbolj časovno učinkovitih in
priročnih načinov, da ustrezno poskrbite za varnost vsega, kar vam v življenju veliko
pomeni in je za vas dragoceno. Vse potrebne informacije o zavarovanju in poslovanju na daljavo dobite hitro in enostavno na enem mestu v Spletni svetovalnici
Zavarovalnice Sava, ki je dosegljiva na spletni strani Zavarovalnice Sava.

Za sklenitev zavarovanja so vam na voljo zastopniki
Zavarovalnice Sava ter tudi po telefonu številka 080 19 20 ali
e-naslovu info@zav-sava.si.
Zavarovalni zastopniki vam bodo z veseljem svetovali tako v živo kot na daljavo in
vam pripravili zavarovalno pogodbo, ki jo boste lahko na daljavo tudi podpisali. Če
boste želeli skleniti življenjsko zavarovanje, pa boste lahko z video klicem
opravili tudi postopek video identifikacije.
Zanesljiva in popolna informacija ter povsod dosegljiva storitev sta v sodobnem
življenju še kako pomembni in zaželeni. V Zavarovalnici Sava se ves čas trudimo in v središče svojega poslovanja postavljamo prav vas. Z namenom,
da vam omogočimo dobro izkušnjo, se vam približujemo s sodobnimi rešitvami in
načini poslovanja.
»Naše obljube 'Nikoli sami' ne uresničujemo le s ponudbo kvalitetnih zavarovanj,
temveč s sodobnimi rešitvami ostajamo tukaj za vas tudi, ko ne gre vse po načrtih
in morate prijaviti ter oceniti zavarovalni primer. To lahko v celoti opravite na spletni
strani www.zav-sava.si, kjer vam omogočamo tako prijavo kakor tudi cenitev na
daljavo, o vseh nadaljnjih korakih pa se dogovarjate z našimi strokovnimi sodelavci,
ki so vam v pomoč in podporo v času reševanja zahtevka,« še dodaja Uroš Osterman, direktor Poslovne enote Kranj pri Zavarovalnici Sava.
 a ta način ustvarjamo odnos, ki temelji na zaupanju, zanesljivem,
N
predvsem pa v današnjem času še kako pomembnem odgovornem
načinu poslovanja.
Ob svetovanju in sklepanju v živo vas tokrat zaradi skrbi za zdravje in s tem ohranjanja distance vabimo, da se z nami povežete tudi na daljavo, saj je prav z
našimi rešitvami sodelovanje postalo še dostopnejše, enostavnejše in s tem še bolj
priročno. Dostopno kadarkoli in kjerkoli.
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Cordia – zanesljiv partner
na vseh poteh
Medvoško podjetje Cordia,
ki že 25 let uspešno zastopa
nizozemsko znamko
tovornih vozil DAF, praznuje
tridesetletnico delovanja.

Direktorica podjetja Majda Bitenc
Začetki Cordie segajo v leto 1990.
Takrat sta Majda Bitenc in njen mož
Sašo orala ledino na področju gradbeništva in hidrokulture pri nas. Eden od
rezultatov njunega dela je bil denimo
vodomet v novogoriškem Casinoju
Perla. A zanimanje za avtomobilizem,
stremljenje k napredku in inovacijam je
podjetje pripeljalo do sodelovanja s
proizvajalcem tovornih vozil znamke
DAF, ki ga na slovenskem trgu zastopajo že 25 let. Z jasno vizijo so ustvarili
podjetje, ki zaposluje 28 ljudi in je v
zavesti strank pridobilo ugled zanesljivega partnerja. A v podjetju ostajajo na
realnih tleh. »Hvala za zaupanje. Brez
vas ni nas,« je njihovo sporočilo in slogan, ki mu sledijo ves čas delovanja.
Ob tridesetih letih obstoja in 25-letnici sodelovanja z DAF-om je o prehojeni poti spregovorila direktorica
Majda Bitenc.

Kako se spominjate začetkov pred
tridesetimi leti?
Podjetje je nastalo z namenom notranjega oblikovanja. Bili smo začetniki
hidrokulture v Sloveniji in se sčasoma
usmerili tudi v gradbene vode. Sodelovali smo s SCT-jem in družbo Nizke
gradnje v Mariboru ter se usmerjali v
inovativne blokovne gradnje, naša inovacija pa so bili takrat tudi aparati za
hidravlično spajanje rebrastih armatur.
Kako je prišlo do zasuka podjetja v
avtomobilistične vode?
Od nekdaj me je zanimalo »motopo
dročje«, tako da je bilo sodelovanje z
DAF-om nadgradnja vsega, kar smo že
prej počeli. Stik z nizozemskim podjetjem smo namreč navezali že na zagrebškem velesejmu leta 1990 in ga nato
obdržali vse do leta 1995, ko smo tudi
podpisali pogodbo. Bili smo majhno in
inovativno podjetje, kar je predstavljalo pomembno prednost pred konkurenco, ki se je takrat prav tako zanimala
za zastopstvo.
Verjetno je to za vas pomenilo precejšnjo prelomnico?
Vsekakor. Na srečo smo se ves čas znali
prilagajati, zato nam je tudi uspelo.

Želja DAF-a je bila namreč, da najprej
zagotovimo servis, ki je bil takrat v prostorih podjetja Alpetour na Primskovem, šele potem smo lahko začeli tudi
prodajo. Sledila je širitev servisno-prodajne mreže. Leta 2000 smo se preselili
v Medvode, kjer smo nato leta 2005
poslovne prostore povečali in posodobili. Pred dvema letoma smo odprli
center v Mariboru, kjer izvajamo servis
Schmitz Cargobull priklopnih vozil ter
izdajo certifikatov ATP za prikolice.
Danes imamo tudi servisni točki v Krškem in Ambrusu, ponujamo tudi
mobilni servis 24 ur na dan, vse dni v
tednu. V tem času smo iz podjetja s
petimi zrasli v podjetje z 28 zaposlenimi. Vseskozi pa ostajamo družinsko
podjetje.
S čim ste pridobili zaupanje strank?
S tem, da jim ves čas nudimo popolno
podporo, servis in druge storitve, ter z
zavedanjem, da smo tu zaradi njih.
Idej in načrtov za razvoj podjetja vam
verjetno še ni zmanjkalo?
V prihodnje si želimo širitve na Primorsko. Načrtujemo namreč, da bomo v
naslednjih letih prisotni na vseh krakih
avtocestnega križa.

www.cordia.si
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BIODINAMIKA

ZALOŽNIŠTVO IN PREVAJANJE "AJDA" MARGARETA VRHUNC S.P., VRZDENEC 60, 1354 HORJUL

bolj potrebna kot kadarkoli

138

Corona nam da misliti, vse bolj pa se zdi, da človek sam problema ne
bo mogel rešiti. Ali utegne biti res, da so razlogi skriti v svetu, ki ga
ne vidimo? In je vse kar je, zato prav? Z materialistično in egoistično
naravnanostjo kroji usodo planeta peščica ljudi. Zavaja in postavlja v
svojo službo politiko in stroko. Uspavan potrošnik brez razmišljanja sledi.
Planet smo pahnili z zastrupljanjem vode, zraka in zemlje v uničenje. Ker
je bitje z duhom, je za vse, tudi uničenje svojega in zdravja svojih otrok,
odgovoren razmišljanja in dejanj sposoben človek. Pa zaradi udobja
početju ni nasprotoval, do tega trenutka ne. Tako ne gre.
Corona nam da misliti. Naš svet, udobje na račun narave in soljudi,
se podira. Ugledni analitiki pričakujejo kolaps bančnega sistema, stečaje
polovice srednje velikih podjetij in brezposelnost, višjo od vseh negativnih prognoz. Nam še kaj ostane?
Naša bolna zemlja. Še vedno pripravljena, da nam daje kar le zmore.
Še nekaj ostankov zaklada semen, tu in tam nekaj zdravih živali. S samooskrbo se malokatera kmetija še lahko pohvali. Naša država sploh ne.
Pridelki tistih, ki so stremeli po vse večjih pridelkih, so odvisni od nakupa
gnojil, semen in fitofarmacevtskih sredstev. Če nakup iz tujine ne bo več
mogoč, je na pragu tudi lakota. S corono je čas prelaganja odgovornosti
na druge minil. Skrb za plodno zemljo in pridelavo hrane postaja interes
slehernega. In srečni, ki so ostali na zemlji, ki so za zemljo skrbeli! Bolj
kot kadarkoli je danes ljubeča skrb za zemljo, semena in živali glavna
stvar. Dosledno biodinamično. Da bi zdravili, kar smo pahnili v bolezen.
Da bi se sami z biodinamično hrano, ki krepi telo, dušo in duha,
pogumno oprijeli novih nalog. Bi utegnil biti smisel corone v tem, da nas
spet prizemlji? Vrne človeka v njemu namenjeno vlogo gospodarja in ne
uničevalca planeta? V vlogo ljubečega in hvaležnega sodelavca s tistim,
kar kot življenje priteka v rastlino in gradi nas same?

Naslovi društev
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Društvo za b-d gospodarjenje Lan
Bela krajina
8333 Semič Q 041 760 739
Sadjarsko društvo Borovnica
1353 Borovnica Q 030 604 004
Društvo za b-d gospodarjenje
Ajda Dolenjska
8220 Šmarješke Toplice Q 031 645 476
Društvo Ajda Domžale
1230 Domžale Q 041 323 249
Društvo Ajda Gorenjska
4247 Zgornje Gorje Q 04 572 56 18
Društvo za b-d gospodarjenje
Ajda Goriška
5290 Šempeter pri Gorici Q 040 658 482
Društvo za b-d gospodarjenje Ajda Istra
6274 Šmarje pri Kopru Q 041 607 819
Društvo Ajda Koroška
2360 Radlje ob Dravi Q 031 839 488
Društvo biodinamikov Notranjska
1380 Cerknica Q 041 444 736
Društvo za b-d gospodarjenje Podravje
2236 Cerkvenjak Q 031 405 502
Društvo za b-d gospodarjenje Pomurje
9000 Murska Sobota Q 040 373 332
Društvo za b-d gospodarjenje
Ajda Posavje
8294 Boštanj Q 041 458 532
Društvo Ajda Posočje
5220 Tolmin Q 041 297-873
Društvo Ajda Sostro
1261 Lj. – Dobrunje Q 041 364 897
Društvo za b-d gospodarjenje
Ajda Štajerska
3310 Žalec Q 041 803 073
Društvo Ajda Vrzdenec
1370 Logatec Q 041 757 177

www.demeter.si

Literatura Založbe
in vsebine na naših novih spletnih straneh
so na tej poti vaš najodličnejši vodnik.

Novo!
Vsakoletni setveni priročnik

www.ajda-vrzdenec-zalozba.si
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Malešič, varnostni menedžer
Ulica Mirka
Kranj
Ulica
MirkaVadnova
Vadnova1,1,4000
4000
Kranj
branko.malesic@rival-vts.si
branko.malesic@rival-vts.si
T: 040
040 26
T:
2660
6011
11
zoran.lakicevic@rival-vts.si
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Branko Malešič,
varnostni menedžer

Branko Malešič,
varnostni menedžer

Na e-pošti in telefonu smo vam na razpolago neprekinjeno,
Na čas
e-pošti
telefonu
ves
vsehindni
v letu. smo vam na razpolago neprekinjeno,
ves čas vseh dni v letu.
Rival-VTS, d. o. o., Ljubljana je že polnih 20 let preizkušen partner za varovanje
Rival-VTS,
d.o.o., Ljubljana
polnih
20 bronasti
let preizkušen
partner
za varovanje
vašega
premoženja.
Od MNZ je
RSžesmo
prejeli
znak za
zasluge,
prizavašega premoženja.
Oduspeh
MNZ RS
smo prejeli bronasti
znak za zasluge, prizadevnost
in pomemben
pri zagotavljanju
varnosti.
devnost in pomemben uspeh pri zagotavljanju varnosti.
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Podarite naročnino
na Gorenjski glas

Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko,
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

AWE
a GR
Nov valnica
o
posl nju.
a
v Kr l 2020)
i
(apr

30 let delovanja v Sloveniji in več kot
192 let tradicije ter izkušenj GRAWE skupine.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.
Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice iz
čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic se
ne da najti nikjer drugje!
Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Sodobna zavarovalna ponudba za Vas, Vašo družino,
Vaš dom in Vaše vozilo.
GRAWE zavarovalnica d. d. Poslovalnica Kranj
Oldhamska ul. 9 ·
04 204 99 70 · grawe@grawe · www.grawe.si

let v Sloveniji

#SkupajDoVrha
#SkupajDoVrha
Skrivnost
sodelovanju.
Skrivnost je v sodelovanju.
48

20 LET

48

Veriga
proizvodno podjetje,
podjetje,kikise
se
Veriga K.F.,
K.F., d.o.o.,
d.o.o., ni
ni zgolj
zgolj proizvodno
ponaša
s
skoraj
stoletno
tradicijo,
temveč
ponaša s skoraj
tradicijo, temveč sisi
prizadeva
odgovorno podjetje.
podjetje.
prizadeva biti
biti tudi
tudi družbeno
družbeno odgovorno
VV ta
pomaga slovenskim
slovenskim
ta namen
namen Veriga
Veriga vsako leto pomaga
gasilcem
pri doseganju
doseganju
gasilcem in
in slovenskim
slovenskim športnikom
športnikom pri
njihovih
njihovihciljev.
ciljev.
Slogan podjetja
podjetja »Skupaj
»Skupaj do vrha!«
Slogan
vrha!« opiše
opiše prav
prav to
to inin
izpostavi
pomembnost
sodelovanja.
izpostavi pomembnost sodelovanja.
Enako govori
govori tudi
tudi pregovor:
pregovor: »Veriga
Enako
»Veriga je
je močna
močna samo
samo
toliko,kolikor
močan njen najšibkejši
kolikor je
je močan
toliko,
najšibkejši člen.«.
člen.«.

Skupaj do
do vrha in srečno vv letu
Skupaj
letu 2021!
2021!
VerigaK.F.,
K.F., d.o.o.,Alpska
d.o.o.,Alpska cesta
cesta 43,
Veriga
43, 4248
4248 Lesce
Lesce––Slovenia
Slovenia
www.veriga-lesce.com
www.veriga-lesce.com
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OKNA IN VRATA
ZA TISTE,VRAT
KI IŠČETE NAJBOLJŠE
DAN ODPRTIH
Podjetje INT vrata d.o.o. praznuje 20 let uspešnega
vrata
d.o.o.
delovanja. ObINT
jubileju
bomo
v soboto, 19. septembra 2020
organizirali dan
odprtih
vrat.
Salon
Gorenja
vas
Ogled ﬁrme bo
potekal11,
v dveh
terminih,
ob 11.
Todraž
4224
Gorenja
vasin 13. uri
na lokaciji Todraž 11, Gorenja vas.
T:
04
510
54
00
Med obiskovalci bomo izžrebali simbolične nagrade.

info@int-vrata.si

JUBILEJNI POPUST
do konca septembra.

www.int-vrata.si

NAGRADNO ŽREBANJE

Glavna nagrada je bon v vrednosti 1.000 EUR.
Pravila so objavljena na www.int-vrata.si
Salon: Todraž 11, 4224 Gorenja vas

T: 04 510 54 00

prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona,
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi ID
VW_Dilerski_TCross_2017_98x204.indd 1

07/02/2020 11:38

Začetek nove dobe
Z modelom ID.3 se v svetu električne mobilnosti začenja nova, dinamična doba. To
je avtomobil, ki bo naelektril vaš vsakdanjik z dinamičnimi zmogljivostmi, naprednim
dizajnom in dosegi, prilagojenimi vsakodnevnim potrebam. ID.3 je zasnovan za
ljudi, ki si želijo spremembe. Prihodnost je pripravljena. Pridružite se nam.
Vprašanje ni, ali je ID.3 pravi za vas, temveč kateri ID.3 je pravi za vas. Izbirate lahko
med izvedbama Pro Performance in Pro S, ki se razlikujeta glede na doseg in
pospešek. Pri tem že izvedba Pro Performance omogoča izrazito prilagodljivo
mobilnost po meri uporabnika in je primerna za vse, ki se vozijo na daljših relacijah,
saj znaša doseg do 420 km (WLTP). V ID.3 Pro S pa lahko z enim polnjenjem
prevozite celo do 549 km (WLTP). Obe izvedbi sta opremljeni s tehnologijo hitrega
polnjenja, ki omogoča, da baterijo napolnite v kratkem času. Naj bodo torej vaši
načrti takšni ali drugačni – s pravo izvedbo modela ID.3 jih boste zlahka uresničili.
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Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 270 I www.avtohisavrtac.si
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Tadej Šink, horarni astrolog in predsednik Astrološkega društva Modra Luna

Horoskop za leto 2021
Oven
21. 3.–20. 4.

Pred nami je Saturnovo leto – če hočemo ali ne, bo treba narediti bilanco. Izkazati bo treba vrednote, kot so poštenje, resnost
in dobro opravljeno delo, v tem primeru nas bo stari učitelj
nagradil. Mnogi boste spoznali nove radosti in sledili spremembam, ki bodo nujne. Res je, da v poplavi informacij in v
potrošniški družbi človek preprosto ne ve, kaj je prav. Tako
odgovore išče v duhovnosti, kar je pot do lastnega srca. Omejitve se bodo dogajale in nagrajeni bodo tisti ljudje, ki bodo
spoznali svojo unikatno energijo. Leto se bo začelo in končalo
s pričakovanji in kovanji načrtov. Če ima človek sanje, ima
moč. Tako prideta upanje in boljši jutri. Pozitivne misli se
bodo obrestovale in čas v sebi skriva popolnost. Število pet
nakazuje, da bo to leto komunikacije in pogovorov. To je tudi
izziv leta. Novo leto je pač nepopisan list in vsak sam ga bo
popisal in pobarval na unikaten način. Letni horoskop naj vam
bo navdih, kakšno leto je pred vami. Imejte se radi in uživajte!

Od maja do avgusta: Rdeča nit bodo odnosi in vse oblike sodelovanja. Drznost vam bo v tem obdobju prišla prav. Spoznali boste tudi
svojo unikatnost in v veliki meri privabili ljudi, ki vas bodo zabavali.
Zdi se, da boste ravno vi tisti, ki boste pobudnik novih zamisli. Poletje bo bolj umerjeno in usmerjeno v raziskovanje duhovnosti. V ljubezni vam bosta naklonjena maj in avgust, na delovnem mestu pa
boste blesteli poleti.

Saturnova popotnica leta 2021: Srečen ni, kdor
ima veliko, ampak tisti, ki ve, kaj je modrost srca.
Včasih omejitve vodijo v popolnost in vedite, da
je to pot do soočenja s samim seboj, kar je
umetnost in veliki dar. Začnimo torej pri sebi.

Od septembra do decembra: Lepota življenja je ustvarjati popolnost in to vam bo uspelo. Za vas bo prelomen mesec oktober, kajti
tedaj se boste lahko zaljubili ali okrepili svojo zvezo. Iz preteklosti
boste lahko izluščili zrno modrosti in se tako osvobodili. Poudarek
bo na odpuščanju in kovanju novih načrtov. Odlikovala vas bo notranja moč in tako bodo vaši nasveti učinkoviti. Jeseni se boste veliko
učili in kovali načrte, kaj lahko še spremenite.

Časopisni horoskop je star devetdeset let, prvega je za britanski časopis spisal astrolog in novinar Richard Harold Naylor,
Namenjen je bil britanski princesi Margareti. Za bralce
Gorenjskega glasa sem napisal veliki, letni horoskop, iz katerega boste razbrali, kaj nas čaka v letu 2021. Naj vam bo navdih, kajti če veste, ste močnejši.
Z astrologijo se ukvarjam že dvajset let, živim in delam na
Grencu pri Škofji Loki. Horoskope pripravljam na podlagi
sončnih znamenj in z opazovanjem planetov s pomočjo tabel
iz knjige Efemeride. Horoskop je lahko uporabna informacija,
kaj nas čaka v določenem razdobju, napisan je kot motivacija,
vodilo in predvsem kot usmeritev, kaj nas čaka.
Astrološka karta ali osebni horoskop, pri katerem so pomembni datum, ura in kraj rojstva, je zemljevid časa, unikatni
kompas, ki nas zaznamuje skozi življenje. Astrologi verjamejo, da je značaj usoda. Rojenice so nam v zibelko položili
darove, ki jih s posvečanjem sebi lahko nadgradimo. Za ženske je pomembna Luna, ki vlada ženski energiji, Merkur predstavlja komunikacijo in retorične sposobnosti, Venera ljubezen in erotično energijo, Mars predstavlja moško energijo in
energičnost, Jupiter vlada sreči in veri, Saturn nakazuje resnost in doslednost, z Neptunom smo zasanjani in duhovni,
Uran predstavlja spremembe in drznost, Pluton preobrazbo in
skrito moč, Sonce pa je unikatna energija in vidna moč.
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Od januarja do aprila: Zvezde vam bodo naklonjene v ljubezni in
na delovnem mestu. Dinamična energija vam bo podarila upanje in
naredili boste korak naprej. Osvobodili se boste tudi nekega bremena. Spoznali boste zanimive ljudi in sprostila vas bo narava. Čas
boste preživeli dinamično in drzno. Vedeti boste morali, da glava
vlada srcu. Pozitivne misli vam bodo navdih in tako bo precej čarobno. Obiskala vas bo vila kreativnosti.

Bik
21. 4.–20. 5.
Od januarja do aprila: Tako v komunikaciji kot pri intelektualnih
dejavnostih boste morali narediti korak naprej. Lepa beseda je
tista, ki najde ključ do srca. Dogodki se bodo do marca odvijali po
pričakovani poti, nekaj zdrave previdnosti ne bo odveč aprila.
Magnetična energija vam bo podarila krila in pridobili boste neko
dodatno priložnost za osebno rast. V ljubezni bo dinamično v februarju in aprilu, marca bo zelo romantično. Res je, da se počasi
daleč pride.
Od maja do avgusta: Imeli boste veliko dela in obveznosti. Čustveno boste precej nihali, zato si boste morali vzeti čas zase. V
pomoč vam bo komunikacija, paleta besed bo balzam za dušo.
Združili boste tako znanje kot tudi delavnost in tako dosegli svoje
cilje. Poletje bo v znamenju ustvarjalnosti. S svojim znanjem boste
lahko pomagali tako sebi kot drugim ljudem. Sreča je na strani
pogumnih.
Od septembra do decembra: Dogovori bodo uspešni in našli
boste tudi željo po raziskovanju in učenju. Odlikovala vas bo tudi
trma, ki bo morala prerasti v nekaj kreativnega. Izgubljeno energijo vam bo povrnila narava. V tem obdobju boste morali popaziti na
svoje zdrave (grlo). Zvezde vam v ljubezni kažejo vroče in hladno.
Umetnost vam bo pričarala dodatno motivacijo in uspeh. Več časa
boste namenili spominom in raziskovanju.

LETNI HOROSKOP / GORENJSKA 2020

Dvojčka
21. 5.–20. 6.
Od januarja do aprila: Pogovori bodo naravna terapija za sproščanje.
Na splošno boste veliko med ljudmi in komunikacija vam bo v pomoč
in oporo. Za osebno svobodo se boste pripravljeni boriti in jo zagovarjati. Predelati bo treba nekaj iz preteklosti in odpustiti sebi – v povezavi s februarjem ali aprilom. V ljubezni se bodo zadeve obrnile v pričakovani smeri. Odprle se vam bodo nove poti in čudovite priložnosti za
duhovno rast.
Od maja do septembra: Za resnico in pravico se boste pripravljeni
boriti. Zelo dinamično bo na področju izobraževanja in raziskovanja
novih poti. Rdeča nit bodo odnosi in sodelovanje – pozitivno izstopata maj in september, nekaj več izzivov bo v tem pogledu julija. Pozitivne misli vam bodo v pomoč in s tem naredite korak naprej. Sprostili vas bosta glasba in narava. Na delovnem mestu bo čas namenjen
izobraževanju in raziskovanju drugačnih, novih poti.
Od oktobra do decembra: Pred vami je pot preobratov in dela na
sebi. Poglobiti se boste morali v tisto, kar vam prinaša napredek na
čustveni ravni. Jasno je, da vam bodo v pomoč komunikacija, pogovori in izmenjava mnenj. Učili se boste tako na svojih kot tujih napakah.
Ustvarjalna meseca bosta oktober in november, tedaj boste stopili iz
cone udobja v neznano. Besedno napredujete tudi v ljubezni in skozi
to najdete zaupanje. Šteli bodo pogovori!

Rak
21. 6.–22. 7.
Od januarja do aprila: Odprle se vam bodo nove poti. Občutili boste
notranjo moč in okrepila se bo intuicija. Skozi navdih boste sprejeli
tiste prave in modre odločitve. Več priložnosti za dokazovanje boste
imeli skozi odnose in sodelovanje. Med marcem in aprilom bo čas
namenjen vrednotam in osebnim ciljem. Ključno bo, da boste sebe
postavili na prvo mesto. V ljubezni boste pridobili spoštovanje, in če
ste samski, bo na delu Amorjeva puščica.
Od maja do avgusta: Spomini vam bodo v ponos in vendarle boste
naredili prerez. Do julija boste imeli čas, da boste rekli bobu bob. Kolo
usode vam bo naklonjeno na področju denarja. Jasno bo, da vam
bodo v pomoč intuicija in izkušnje iz preteklosti. Poglobili se boste v
svet mistike in našli določene odgovore v sebi. To bo dobra osnova za
napredek. Pogovor je tisti, ki vam je v pomoč. Čas bo namenjen tudi
pohvali in priznanju, kar okrepi samozavest.
Od septembra do decembra: Zvezde vam bodo naklonjene pri raziskovanju in pridobivanju novih znanj. Pogumno se boste morali lotiti
zastavljenih ciljev in okrepiti samozavest. Pridobili boste spoštovanje
v ljubezni in neki čarobni preobrat v skupinskih opravilih. Res pa je, da
vam bodo drugi ogledalo in popolnoma od vas bo odvisno, ali boste
omenjeno sprejeli ali ne. Sprehodi ob mirni reki ali jezeru bodo balzam za dušo in priložnost za kovanje načrtov.

Lev
23. 7.–22. 8.
Od januarja do aprila: Simbol leta bo bela golobica, kar pomeni, da
boste morali začutiti čarobnost življenja. Zdi se, da boste združili svoje
znanje in prevzeli več odgovornosti. Preobrati se bodo vrstili na delovnem mestu, izpostavljena bosta februar in april. Kljub vsemu si boste
morali vzeti čas tudi zase in se poglobiti v tisto, kar vam prinaša izzive.
Drugi ljudje vam bodo ogledalo in tako najdete pri njih odgovore, kaj
morate sprejeti in kaj spremeniti.
Od maja do avgusta: V ospredju bo trma, ki bo morala prerasti v
vztrajnost. V ljubezni boste zelo plodne čase doživeli junija in avgusta

ter tako našli navdih. Okrepila se vam bo tudi samozavest, še zlasti
avgusta, ko boste nizali uspeh za uspehom. Vendarle brez učenja in
pridobivanja informacij od drugih ne bo šlo. Več kot boste dajali, več
boste lahko sprejeli.
Od septembra do decembra: Komunikacija vam bo v pomoč in osebni napredek. Zdi se, da boste skozi to obdobje zelo neposredni in da
boste s težavo sprejeli omejitve. V pomoč vam bodo osebne izkušnje.
Drznost vam bo prišla prav v septembru, ko boste z veseljem naredili
korak naprej. Na področju službe bo dinamično, a boste imeli zanimivo pomoč ljudi. Ognjevitost vam bo prišla prav v ljubezni. Začnite
pisati ljubezenska pisma ali knjigo o sebi.

Devica
23. 8.–22. 9.
Od januarja do aprila: Začetek leta boste napravili osebno analizo o
tem, kaj boste spremenili in kaj boste sprejeli. Odgovornost vam bo
prišla prav na delovnem mestu. Februarja boste prejeli tudi pohvalo
in neko priznanje. Rdeča nit bosta v tem obdobju delo in paleta obveznosti. Pogovori vam bodo v pomoč skozi. Doživeli boste neko čarobnost. Moč in energijo vam bo povrnila narava, zlasti sprehodi. Modro
bo, da boste sebe postavili na prvo mesto.
Od maja do avgusta: Paziti boste morali na svoje zdravje. Imeli boste
mnogo obveznosti, kajti odgovornost ste pridobili ob zibelki. Polepšala vas bosta umetnost in svet barv. Ustvarjalne urice bodo pravzaprav
balzam za dušo. Maja ne boste smeli biti preveč strogi –tako do sebe
kot okolice. Ostro oko bo vse leto opazilo malenkosti. V ospredju
bodo odnosi in sodelovanje. Pozitivne misli vam bodo v ponos in oporo. Zapisujte si svoje notranje občutke.
Od septembra do decembra: Združili boste svoje znanje in delavnost ter tako prišli do zavidljivih rezultatov. Informacije, ki jih boste
pridobili v tem obdobju, bo treba preveriti. Pod črto se bodo uspehi
vrstili, seveda bodo pozitivne misli spodbudne. V ljubezni je pričakovati romantiko. Notranji mir boste pridobili, ko boste ozavestili, da se
sreča skriva v vas. Od septembra dalje boste sprejeli mnogo modrih
odločitev, ki vam bodo v ponos.

Tehtnica
23. 9.–23. 10.
Od januarja do aprila: Leto bo v znamenju plodnosti in ustvarjalnosti. To predvsem pomeni, da boste naredili korak naprej in se osvobodili starih bremen. Veliko bo novosti in ugodnih priložnosti za osebno rast. Ljubljena oseba vam bo ogledalo in opomin, kaj bo treba še
spremeniti. Blesteli boste v komunikaciji in pridobili pomembne informacije. Na delovnem mestu bo vse po starem, bo pa več prilaganja in
učenja. Sledite glasu srca.
Od maja do avgusta: Pozitivne misli vam bodo v navdih in priložnost
za osebno srečo. Zvezde vam bodo naklonjene glede denarja in
čustvene varnosti. Res pa je, da boste morali narediti prerez in v tišini
srca presoditi, kaj vam je blizu in kaj vas bremeni. Sprostila vas bo
narava. Ob poslušanju glasbe boste pridobili navdih, kaj lahko spremenite. Poletje bo v znamenju duhovne in osebne rasti. Prišli boste do
osebnega spoznanja, kaj vas bo osrečilo.
Od septembra do decembra: Odkriti pogovori vas bodo polepšali.
Po eni strani boste odprtega srca sprejeli spremembe, po drugi pa se
jih branili. Ključno bo, da se odločite, kam boste vlagali energijo.
Zvezde bodo posebno radodarne v odnosih in ljubezni. Oktobra
boste morali paziti glede denarja in pri vseh službenih obveznostih.
Zgradili boste tudi most (v prenesenem pomenu) skozi fizični in
duhovni aspekt življenja. Štele bodo pozitivne misli.
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Škorpijon
24. 10.–22. 11.
Od januarja do aprila: Zvezde vam bodo naklonjene v ljubezni in to
vam bo dalo motivacijo. Poglobiti se boste morali v tiste zadeve, ki ste
jih odlašali. Pozitivne misli vam bodo podarile upanje in moč za naprej. Februarja boste bolj občutljivi in v tišini srca razmislite, kaj vas
osreči. Odpuščanje daje moč za naprej – in prej boste to sprejeli, lažje
vam bo. Sprostila vas bo narava in aktivnosti na prostem. Pozitivne
misli vam bodo v ponos.
Od maja do avgust: Združili boste svoje znanje in modrost. Tako
boste učinkovito dokončali zastavljene naloge in naredili korak naprej. Junija in julija vas bista spremljali sreča in paleta ugodnih rešitev.
Odgovoriti si boste morali na vprašanja, kaj sodi v ospredje in kaj ste
prerasli. Poletje bo romantično in skladno, tako lahko naredite korak
naprej. Zvezde vam bodo prinesle tudi kar nekaj dobrih iztočnic, notranjega miru in ugodnih povezav do osebne drznosti.
Od septembra do decembra: Na življenje boste pogledali filozofsko.
Imeli boste močno potrebo po varnosti in vztrajali boste v tistem, kar
morate še spremeniti. Daleč v ospredju bo trma, tako boste prišli zelo
daleč, če bo prerasla v vztrajnost. Kolo usode vam bo na delovnem
mestu naklonjeno oktobra. Tedaj boste sprejeli pohvalo ali priznanje.
Koristne učinke bosta imela narava in pogovor. September in november bosta čas za učenje.

Strelec
23. 11.–21. 12.
Od januarja do aprila: Odprle se vam bodo nove poti in ugodne priložnosti. Februarja boste blesteli v komunikaciji. In pozor – ni vse zlato, kar se sveti. Zvezde vam bodo naklonjene v ljubezni in kljub vsemu
se boste borili za osebno svobodo. Svoje mnenje boste povedali zelo
odločno. Zanimivo je, da boste marca napredovali na osebni ravni in
aprila v intuiciji. Sprostila vas bo narava, kjer pridobite dodatno energijo. Zapisujte si svoje notranje občutke.
Od maja do avgusta: Optimizem in dobra volja bosta šla z roko v roki.
Predelati boste morali nekaj, kar je vezano na preteklost. Odkriti boste
morali, kaj sodi v ospredje, in junija bo kar nekaj ugodnih prelomnic v
zvezi s službo. Zdi se, da boste prejeli tudi pohvalo ali priznanje. Sprostili vas bodo sprehodi in toplo sonce vam bo navdih. Srčni izvoljenec
je ogledalo, kaj morate še sprejeti v ljubezni. Jasno pa je, da vas bo
romantična energija polepšala.
Od septembra do decembra: Zgodili se bodo premiki, na katere
boste upravičeno ponosni. Kolo usode bo naklonjeno v komunikaciji
in retoriki. Besedno boste napredovali v septembru in oktobru. Resnica je, da se boste pripravljeni boriti za svojo svobodo in jo zagovarjati.
Več časa si boste morali vzeti zase. Novembra in decembra boste
korak za korakom spoznali svet duhovnosti. Raziskovali boste tista
znanja in področja, ki so vam uganka.

Kozorog
22. 12.–20. 1.
Od januarja do aprila: Zastavljenih ciljev se boste resno lotili in boste
za to tudi nagrajeni. Paziti boste morali, da ne boste preveč strogi do
sebe. Pridobili boste paleto informacij, na katere boste ponosni. Marca boste bolj občutljivi in dojemljivi – omenjeno bo vezano na dom in
ljubezen. Zdi se, da bodo prijetne besede tiste, ki vam podarijo zaupanje v moč življenja. Vzeti si boste morali čas zase in se zavedati čarobnost vsakega trenutka.
Od maja do avgusta: Rdeča nit bodo odnosi in nekaj nemira. Ta bo
kreativni navdih in priložnost, da naredite nekaj novega. Zvezde vam
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bodo naklonjene tako v ljubezni kot tudi v intimnosti doma. Napredek
bo pri denarnih zadevah in kovanju načrtov, kaj je treba spremeniti.
Julija boste spoznali ljudi, ki vam bodo prinesli paleto novosti in preobratov. Odkrili boste pojem osebne svobode. Napredovali boste skozi pogovor, glasbo in naravo.
Od septembra do decembra: Prijetne besede bodo balzam za dušo.
V tem obdobju bosta vsekakor v ospredju ljubezen in notranja modrost. Spoznati boste morali, da vam bodo drugi ljudje ogledalo in da
se od njih učite in skozi to tudi napredujete. Novembra vam bodo v
navdih prijatelji in ideje se bodo rodile same od sebe. Obiskala vas bo
vila navdiha. Odkriti morate svojo moč in pozitivne misli se vam bodo
obrestovale. Počasi se daleč pride.

Vodnar
21. 1.–18. 2.
Od januarja do aprila: Načrti, ki jih boste skovali v začetku leta, se
bodo uresničili. Odlikovala vas bosta pogum in dobra volja. Leto bo v
znamenju osebnega napredka in preobratov. V svoje življenje boste
privabili ljudi, ki vam bodo v pomoč. Usoda vam bo naklonjena marca
v ljubezni, aprila na delovnem mestu. Pridobili boste tudi informacije,
kaj morate spremeniti, in štele bodo pozitivne misli. Odkriti pogovori
bodo balzam za dušo.
Od maja do avgusta: V tem obdobju boste bolj občutljivi, še posebej
v maju. Odkriti boste morali, da se sreča skriva globoko v vas. Jasno je,
da boste več na poti in med ljudmi. Poleti boste kovali načrte in uživali v raziskovanju neznanega. Prihaja tudi več romantike in skladnosti.
Vezani bodo morali sprejeti odgovornost in slediti glasu srca. Tisto,
česar ne boste mogli povedati na glas, si zapišite. Avgust bo namenjen učenju in postavljanju vrednot.
Od septembra do decembra: Čeprav se bodo kocke usode dolgo
vrtele v zraku, bodo plodne rezultate prinesle na področju denarja in
službe. Poglobili se boste tudi v skrivnosti svet ezoterike, kar se bo
zgodilo novembra. Jasno je, da boste tudi trmasti in zavarovani vase.
Predelati morate nekaj iz preteklosti, se osvoboditi in iz nje potegniti
nauk za sedanjost. Glasba bo tista, ki vam bo prinesla ravnovesje.
Konec leta bo pester in zabaven na področju ljubezni.

Ribi
19. 2.–20. 3.
Od januarja do aprila: Besede bodo tiste, ki bodo prinesle nasmeh
na obraz. Dogovori bodo ključni za začetek leta in spoznati boste
morali svojo moč. Rojenice so vas ob rojstvu obdarile z intuicijo in to
vam bo prišlo prav marca in aprila. Pod črto bo to čas krajših poti in
dogovorov. Sprejeti boste morali neko novost in več izzivov. V ljubezni bo dinamično, ampak to bo pot do osebnega napredka. Vzemite si
čas, da razmislite o svojih pričakovanjih.
Od maja do avgusta: Maja vas bo spremljala romantična energija.
Harmonična čustva vam bodo v ponos in bodo dobra iztočnica za
napredek, tako v ljubezni kot tudi v službi. Poetične besede vam bodo
prinesle nova spoznanja. Res pa je, da bo treba maja reči bobu bob.
Poletje bo v znamenju prijetnih dogodkov in čustvenih dogodivščin.
Spoznali boste zanimive ljudi in s tem naredili prostor za srečo in
zabavo. Napredek časa o tudi na področju denarja.
Od septembra do decembra: Odkriti pogovori vam bodo v ponos in
s tem naredite simbolično korak naprej. Osvobodite se določenih prepričanj. Dejstvo je, da se boste v tem obdobju pripravljeni boriti za
osebno svobodo in jo boste tudi zagovarjali. Čas v sebi skriva resnost
in oktobra tudi nova prijateljstva. Sreča je na strani pogumnih. Sprostila vas bo glasba. Bolj se bo bližal konec leta, več bo pozitivnih misli
in ugodnih razpotij.
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