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Gibalno manj  
sposobni in debelejši
Meritve telesnega in gibalnega ra
zvoja otrok, ki so jih na več kot sto 
osnovnih šolah izvedli v maju in 
juniju, so pokazale, da je spomla
dansko omejevanje gibanja zaradi 
razglašene epidemije pustilo 
katas trofalne posledice.
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Sodišče odločilo  
v korist občine
Mednarodno arbitražno sodišče 
na Dunaju je v celoti zavrnilo tož
beni zahtevek nemške multinacio
nalke WTE, koncesionarja Občine 
Kranjska Gora na področju izgrad
nje in upravljanja kanalizacijskega 
omrežja do leta 2016.

7

GORENJSKA

Protestniki tudi  
nad fotografa
Na četrtkovih protestih v Ljubljani 
so se protestniki z nasiljem lotili 
tudi nekaterih predstavnikov me
dijev. Težjo poškodbo glave so 
zadali Borutu Živuloviću, fotore
porterju Foto agencije Bobo iz 
Studenčic v medvoški občini.

11

ZADNJA

V Prašah so 
prestavili kapelico
Ob obnovi ceste v Prašah so pre
stavili kapelico, ki je skupaj z oja
čitvami, narejenimi prav za presta
vitev, tehtala več kot šestdeset 
ton. To je bilo prvo tovrstno pre
stavljanje objekta v enem kosu na 
območju občine.

24

VREME

Danes in jutri bo po niži-
nah veliko nizke oblačno-
sti, višje pa bo precej ja-
sno. V četrtek popoldne se 
bo oblačnost razkrojila.

2/8 °C
jutri: delno oblačno
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Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga: 

LOČANKA

Danica Zavrl Žlebir

Poljče – Na sestanku v Polj
čah so na znameniti tajni 
seji 9. in 10. novembra 1990 

sprejeli odločitev o plebisci
tu, s katerim naj se Sloveni
ja odcepi od takratne skupne 
države Jugoslavije. 

Obletnica odločitve 
o plebiscitu
Včeraj so v predsedniški palači zaznamovali 
trideseto obletnico, odkar je bila v Poljčah sprejeta 
odločitev o izvedbi plebiscita o samostojnosti in 
neodvisnosti Slovenije. 
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Če so bili osnov
nošolci prejšnji teden na po
daljšanih počitnicah, od po
nedeljka v vseh osnovnih, 
glasbenih in srednjih šolah 
pouk poteka na daljavo, je 
odločila vlada. Še naprej ve
lja omejitev zbiranja na naj
več šest oseb in omejitev gi
banja med 21. in 6. uro ter 
med občinami. Posameznik 
mora ob prehajanju občin s 
seboj imeti dokazilo, kot je 
potni nalog, pogodbo ali dru
go ustrezno dokazilo, kje je 
zaposlen oziroma kje bo iz
vajal delovne naloge. Vlada 
je k omilitvi ukrepov dodala 
nekaj izjem. 

Vladni ukrepi veljajo še naprej
Vlada je konec tedna za sedem dni podaljšala veljavo ukrepov za zajezitev epidemije covida19, šolanje 
pa za vse ta teden poteka na daljavo. Med zaposlenimi v gorenjskih zdravstvenih domovih je največ 
okuženih v Škofji Loki. Razmere v najbolj »rdeči« gorenjski regiji se sicer počasi izboljšujejo. 

Šolsko ministrstvo je pozvalo šole in občine k zagotavljanju brezplačnega toplega obroka 
za učence in dijake iz socialno šibkejših družin (tretji dohodkovni razred otroškega dodatka 
oziroma drugi razred državne štipendije) in iz rejniških družin, za katere je v času epidemije 
organizirano izobraževanje na daljavo. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Marjana Ahačič

Otoče – Z odvijanjem vija
kov kot začetkom demonta
že železniških tirov je danes 
minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec na železni
ški postaji Otoče pri Posav
cu simbolično naznanil za
četek del za rekonstrukcijo 
odseka gorenjske železnice 
med Podnartom in Lescami. 
Gre za prvo fazo nadgradnje 
železniške proge Ljubljana–
Jesenice, v kateri se osredo
točajo na obnovo same pro
ge, ki je v času obnove Kara
vanškega predora tudi sicer 

zaprta za tovorni promet.
Na odseku med Podnartom 
in Lescami bodo tako do sre
dine prihodnjega leta opra
vili celotno sanacijo spod
njega in zgornjega ustroja 
proge, kar pomeni, da bodo 
uredili brežine, odvodnjava
nje, nove tampone, v celoti 
bo zamenjana tako imeno
vana gramozna greda, novi 
bodo pragovi in tirnice. Ob 
progi bo nameščen nov vod 
za signalnovarnostne napra
ve, na sicer nekaj več kot dvaj
set kilometrov dolgem odse
ku bo tudi 4,5 kilometra že
lezniške protihrupne ograje. 

Zgrajena bosta podvoza v Le
scah in Radovljici, v sklopu 
projekta pa bodo na novo ure
jeni tudi trije nivojski preho
di ter obnovljena železniška 
postajališča v Otočah, Globo
kem in Radovljici.

»Današnji dan je pomem
ben za celotno Slovenijo ozi
roma slovensko gospodar
stvo,« je pri tem poudaril 
minister za infrastrukturo 
Jernej Vrtovec. »Gre za po
membno železniško žilo, 
predvsem z gospodarskega 
vidika. Proga je dotrajana in 
res potrebuje prenovo.« 

Začetek obnove gorenjske železnice
Skoraj sto milijonov evrov vredna investicija države v obnovo odseka 
gorenjske železnice od Podnarta do Lesc bo po načrtih zaključena v juniju 
prihodnje leto. V sklopu projekta bodo že v prvi fazi obnovljena tudi 
postajališča v Otočah, Globokem in Radovljici.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in direktorica Direkcije RS za infrastrukturo 
Ljiljana Herga sta v Otočah odvila vijake s starih tirov in tako obeležila začetek obnove. 
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Knjigo prejme BRIGITA PRIMC iz Kranja.

Simon Šubic

Kranj – Predsednik vlade Ja-
nez Janša je na Twitterju 
zapisal, da priprava šeste-
ga protikoronskega zakona 
terja skrbno tehtanje posle-
dic drugega vala covida-19, 
oceno delovanja dosedanjih 
ukrepov in finančnih mož-
nosti. »Osnovna neznanka 
je čas. Zato je najpomemb-
nejša čimprejšnja zaustavi-
tev širjenja virusa,« je pou-
daril. Osnutek zakona o in-
terventnih ukrepih, ki ga 
je sprejela v soboto, bo da-
nes vlada predstavila še na 
Ekonomsko-socialnem sve-
tu, nato pa ga bo potrjeva-
la na dopisni seji, predvido-
ma jutri pa bo predlog zako-
na posredovala v obravnavo 
v državni zbor. 

Vsebino novega svežnja 
ukrepov, ki jih je pripravi-
lo gospodarsko ministrstvo, 
bo vlada javnosti predstavi-
la danes, vseeno pa je nekaj 
podrobnosti že pricurljalo 
v medije. PKP6 bo tako po-
daljšal nekatere že spreje-
te ukrepe, kot sta moratorij 
za posojila in subvencioni-
ranje skrajšanega delovnega 
časa. Podaljšala naj bi se tudi 

poroštvena shema SID ban-
ke, ki pa naj bi jo poenosta-
vili. Subvencioniranje čaka-
nja na delo naj bi podaljša-
li do 31. januarja 2020, vi-
šina nadomestila, ki je bila 
od junija omejena na mini-
malno plačo (892 evrov bru-
to), pa naj bi bila v prihodnje 
omejena na povprečno pla-
čo (1812 evrov bruto). Vla-
da razmišlja tudi o zaostritvi 
vstopnega pogoja za korišče-
nje tega ukrepa; trenutno so 
do njega upravičena podje-
tja z vsaj 20-odstotnim upa-
dom prihodkov od prodaje v 
primerjavi z lanskim letom. 

Med novimi ukrepi se 
omenja delno subvencioni-
ranje fiksnih stroškov za pri-
zadeta podjetja in odpis na-
jemnin za prostore v lasti dr-
žave ali lokalne skupnosti. 
Država naj bi krila tudi stro-
ške najema dodatnih prosto-
rov za rdeče cone socialno-
varstvenih zavodov in tudi iz-
pad dohodka zaradi nezase-
denih kapacitet. Po novem 
pa naj bi bili do izredne po-
moči v obliki mesečnega te-
meljnega dohodka upraviče-
ni tudi verski uslužbenci, a 
bo ta nižja (907 evrov) kot za 
samozaposlene (1100 evrov). 

Pripravljen šesti 
sveženj ukrepov
Na težave, ki so v gospodarstvu nastopile zaradi 
drugega vala epidemije covida-19 in novega 
zapiranja nekaterih dejavnosti, vlada odgovarja s 
šestim protikoronskim paketom. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je v petek objavilo jav-
ni razpis, s katerim namenja 
3,5 milijona evrov finančne 
pomoči kmetijskim gospo-
darstvom ter mikro, malim 
in srednje velikim podje-
tjem, ki so utrpela izpad pri-
hodka, ker zaradi epidemi-
je novega koronavirusa niso 
mogla prodajati pridelkov in 
izdelkov javnim zavodom s 
področja vzgoje in izobraže-
vanja. Upravičeni vlagatelji 
lahko vložijo vlogo do vključ-
no 24. novembra. Za podpo-
ro se lahko potegujejo, če so 
v obdobju od 13. marca do 12. 

junija letos pri prodaji jav-
nim zavodom v primerja-
vi z enakim lanskim obdob-
jem utrpeli več kot 30-odsto-
tni izpad prihodka, pri tem 
pa je pogoj, da so kmetijska 
gospodarstva ali nosilci do-
polnilnih dejavnosti lani v 
tem obdobju dosegli s pro-
dajo javnim zavodom naj-
manj 7000 evrov prihod-
ka, mikro, mala in srednja 
podjetja pa najmanj 50 ti-
soč evrov. Višina podpore 
je odvisna od izpada prihod-
ka: za kmetijska gospodar-
stva in nosilce dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji znaša 
od 3500 do 7000 evrov, za 
podjetja pa od 25 do 50 tisoč 
evrov. 

Finančna pomoč kmetijam 
in podjetjem

Odprte so lahko prodajal-
ne, ki v pretežni meri proda-
jajo tehnično blago in pohi-
štvo, specializirane otroške 
trgovine, specializirane pro-
dajalne za prodajo motornih 
vozil in koles, storitve pedi-
kure in storitve na področju 
fotografske dejavnosti, foto-
kopirnice, urarstva in zlatar-
stva. Ob tem je treba upošte-
vati priporočila NIJZ.

Vlada je sprejela osnu-
tek zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev posle-
dic drugega vala epidemije, 
t. i. PKP6. Predvidoma v sre-
do bo predlog zakona posre-
dovan v obravnavo v državni 
zbor in predstavljen javno-
sti. Glavni cilj osnutka zako-
na je omiliti in odpraviti po-
sledice covida-19 na podro-
čju gospodarstva, dela in de-
lovnih razmerij, socialnega 
in zdravstvenega varstva.

Preveč pogumni še ne 
smemo biti

V petek so v Sloveniji po-
trdili 1612 novih okužb s ko-
ronavirusom. V soboto so jih 
potrdili 889 in nedeljo 464 – 
ob tudi precej manj testira-
njih. Reprodukcijsko število 
je bilo nižje od ena, kar po-
meni, da en okuženi okuži 
manj kot enega človeka; to je 
bila tudi najbolj spodbudna 
novica. Vladni govorec Jel-
ko Kacin je sicer opozoril, da 
ne smemo biti preveč pogu-
mni in pozval k spoštovanju 
ukrepov še naprej. Razmere 
ostajajo najbolj resne v Go-
renjski statistični regiji, a se 
počasi izboljšujejo.

V bolnišnicah je bilo v ne-
deljo hospitaliziranih 1143 
bolnikov s covidom-19, in-
tenzivno nego jih je potrebo-
valo 190. Od petka do vključ-
no nedelje je umrlo 81 bolni-
kov s covidom-19.

Doma 8,2 odstotka redno 
zaposlenih v OZG 

»V Osnovnem zdravstvu 
Gorenjske (OZG) je trenu-
tno 72 okuženih zaposlenih 
in še 12 jih je v samoizolaci-
ji, skupaj je torej zaradi ko-
ronavirusa odsotnih 84 za-
poslenih, kar je 8,2 odstot-
ka vseh redno zaposlenih v 
OZG. Delež okuženih in v 
izolaciji je glede na vse za-
poslene v enoti največji v 
ZD Škofja Loka (13-odsto-
ten) in v ZD Tržič (12-odsto-
ten), najmanjši pa v ZD Ra-
dovljica (3-odstoten) in na 
Bledu ter Bohinju (približno 
6-odstoten),« je včeraj pove-
dal Jože Veternik, direktor 
OZG.

Na Kliniki Golnik 
okuženih 17 zaposlenih

Situacija pri pacientih se 
v Kliniki Golnik še ne umir-
ja, so sporočili s klinike, kjer 

so imeli včeraj 55 pacientov 
na navadnih oddelkih za pa-
ciente s covidom-19 in 11 na 
intenzivnem oddelku. Med 
zaposlenimi so okuženi en 
zdravnik, šest medicinskih 
sester in deset drugih zapo-
slenih. Število okužb med 
zaposlenimi je sicer padlo. 

Obisk ambulante 
osebnega zdravnika

»Zdravstveni delavci se 
tudi v tem težkem obdob-
ju trudimo kar najbolje op-
ravljati svoje delo. Ob tem je 
treba upoštevati, da nam po-
večan obseg dela in dodatni 
varnostni ukrepi otežujejo 
delo in podaljšajo obravna-
vo vsakega pacienta. Delu-
jemo na meji zmogljivosti. 
Kljub temu se bomo še nap-
rej trudili, da pomagamo 
vsem, ki našo pomoč potre-
bujejo,« je povedala direk-
torica ZD Kranj Lili Gantar 
Žura, dr. med. 

Pacienti pa jim lahko po-
magate tako, da upoštevate 
nekaj nasvetov, kot je doda-
la Žurova: »Dobro premis-
lite, ali res nujno potrebu-
jete zdravstveno storitev, po 
možnosti se namesto po te-
lefonu obrnite na ambulan-
to po e-pošti. Če tega ne mo-
rete, pokličite po telefonu, a 
samo enkrat, saj vas bomo 
v primeru neodgovorjene-
ga klica poklicali nazaj, ta-
koj ko bo mogoče. V prime-
ru, da bo zdravnik ocenil, da 
je obisk potreben, vam bo 
določil termin za obisk am-
bulanti. V ambulanto lahko 
pridejo samo naročeni paci-
enti, saj s tem zmanjšamo 
možnost stikov med pacien-
ti in možnost okužbe. Če je 
mogoče, že doma izpolnite 
zahtevani obrazec in ga pri-
nesite s seboj. Pridite, pro-
simo, s čisto masko in si na 
vhodu  razkužite roke. Pri-
hajajte sami, če potrebuje-
te spremljevalca, se omeji-
te na enega. Pred zdravstve-
ni dom ne prihajajte več 

kot pet minut pred naroče-
no uro. Prosimo, da dosle-
dno upoštevate navodila za-
poslenih na triažnih mestih 
pri vhodih, prazna čakalnica 
ne pomeni, da v ambulanti 
nimajo dela, zato, prosimo, 
ne trkajte.«

Najbolj ste kužni dva dni 
pred pojavom simptomov 
in pet dni po njem

Ob okužbi je potrebna po-
polna izolacija najmanj de-
set dni od pozitivnega testa 
ali začetka bolezni, je pou-
darila Žurova: »To pomeni, 
da se morate v tem času iz-
ogibati vseh stikov z drugi-
mi osebami (o trajanju izo-
lacije se posvetujte z oseb-
nim zdravnikom). Najbolj 
kužni ste dva dni pred začet-
kom simptomov in pet dni 
po njem. Obvestite vse ose-
be, s katerimi ste bili v sti-
ku v obdobju dveh dni pred 
pojavom simptomov in v 
času po pojavu simptomov 
in znakov bolezni (če ste 
brez simptomov pa v obdob-
ju dveh dni pred odvzemom 
vzorca, s katerim je bila pri 
vas potrjena okužba z viru-
som SARS-CoV-2, do začet-
ka izolacije).

Kot je pojasnila Žurova, 
večinoma bolezen poteka 
tako, da obisk zdravnika na 
domu ni potreben. »Če pa 
pride pri bolniku do poslab-
šanja, naj pokliče osebnega 
zdravnika ali dežurno služ-
bo, da zdravnik oceni, ali je 
potreben obisk bolnika na 
domu. Zdravnik napoti bol-
nika v bolnišnico takrat, ka-
dar je njegovo stanje tako, da 
ga ni mogoče več učinkovi-
to zdraviti doma.« Zdravnik 
tudi presodi, katerim bolni-
kom je treba odvzeti bris, ka-
terim ne.

V družini okuženega se 
drugi družinski člani z zna-
ki okužbe obravnavajo kot 
pozitivni na SARS-CoV-2 
in zanje veljajo enaka pravi-
la kot za dokazano okužene. 

»Ne pozabimo, tudi osebe, 
ki so videti povsem zdrave, 
so lahko že okužene in tro-
sijo viruse med ljudi okoli 
sebe,« je sklenila Žurova. 

Ureditev karantene 
na domu

Po navodilih NIJZ zapos-
leni o tem, da so bili v tes-
nem stiku z okuženim, ob-
vestijo delodajalca. Deloda-
jalec se bo v sodelovanju z 
zdravniki medicine dela 
odločil, ali lahko oseba dela 
od doma, ali se ji lahko delo 
organizira tako, da ne bo 
možen morebiten prenos 
okužbe na druge zaposle-
ne med delom in niti med 
prihodom na delo, ali pa 
naj oseba ostane v karante-
ni na domu. Samozaposle-
ni, družbeniki in kmetje, ki 
si dela ne morejo urediti na 
tak način, da ne bi ogroža-
li drugih, o tem, da so bili v 
tesnem stiku, obvestijo svo-
jega izbranega zdravnika. 
Enako velja za zaposlene 
pri manjših delodajalcih, ki 
jim še ni uspelo vzpostavi-
ti sodelovanja s specialisti 
medicine dela in športa. 

Avtobusi po počitniškem 
voznem redu

Ministrstvo za infrastruk-
turo je obvestilo vse avtobus-
ne prevoznike, ki imajo kon-
cesijo za izvajanje javnega 
potniškega medkrajevnega 
linijskega prometa, da se za-
radi podaljšanja šolanja na 
daljavo začasno, do 13. no-
vembra, podaljšuje tudi ve-
ljavnost počitniškega vozne-
ga reda. 

Na rdečem seznamu tudi 
Avstrija v celoti

Na rdeči seznam držav so 
na novo dodane med drugim 
tudi celotna Avstrija, Bolga-
rija, Ciper, Hrvaška, Ma-
džarska, Španija, Vatikan, 
San Marino, Italija (brez ad-
ministrativne enote Kalabri-
ja) in Srbija.

Vladni ukrepi veljajo še naprej

V Osnovnem zdravstvu Gorenjske je trenutno okuženih dvainsedemdeset redno 
zaposlenih, še dvanajst jih je v samoizolaciji. Najvišji delež okuženih je v ZD Škofja 
Loka, najnižji v ZD Radovljica (na sliki). / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran



3Gorenjski glas
torek, 10. novembra 2020 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
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;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski 
glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / 
Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 15. ure, 
sreda od 8. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, 
izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, Letopis, 
Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče / 
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo  
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Slovenci veljamo za var-
čen narod, ne pretirano 
nagnjen k denarnim 

tveganjem, za Gorenjce pa je 
»šparovnost« že kar pregovor-
na. Temu prikimavajo tudi 
številke. Slovenci smo lani v 
povprečju ponovno privarče-
vali višji delež razpoložljivega 
dohodka, kot znaša evropsko 
povprečje, kažejo podatki, ki jih 
je ob nedavnem dnevu varče-
vanja objavil Statistični urad. 
Premoženje slovenskih gospo-
dinjstev se, če izvzamemo kriz-
ni leti 2008 in 2011, v zadnjih 
18 letih povečuje, a ko pride do 
načina varčevanja, smo še ved-
no konservativni in prednost 
dajemo varnosti pred donosom. 
Tako imamo še vedno skoraj 
polovico sredstev v obliki goto-
vine in vlog, povprečno gospo-
dinjstvo v EU pa denimo le tre-
tjino. Poleg tega smo Slovenci 
za polovico manj zadolženi kot 
Evropejci, kreditiranje prebival-
stva pa je pred skoraj natanko 
letom dni z ukrepom dodatno 
omejila še Banka Slovenije, kar 
je sicer naletelo na precejšnje 
neodobravanje tako komercial-
nih bank kot komitentov.

Ni torej presenetljivo, da smo 
se tudi na krizne razmere, ki 
jih je v letošnje leto prinesla 
pandemija covida-19, odzvali 
z varčevanjem. V prvem pol-
letju je stopnja varčevanja go-
spodinjstev glede na enako ob-
dobje lani pri nas poskočila za 
več kot 11 odstotnih točk in je 
znašala 26,7 odstotka, med 15 
opazovanimi državami je bila 
višja le na Irskem.

Gre za instinktivno reakci-
jo, ki odraža strah pred pri-
hodnostjo, ki še naprej ostaja 
negotova. Evropska komisija 
je prejšnji teden poslabšala 
gospodarske napovedi, padec 
bruto domačega proizvoda pa 
naj bi bil, kot je na nedavnih 
dnevih slovenskih bančnikov 
dejal guverner Banke Slove-
nije, predvidoma najgloblji v 
zadnjih sedemdesetih letih. 
Negotovost se v veliki meri 
(še) ni prelila na trg dela, kjer 
beležimo okoli šest tisoč brez-
poselnih več kot pred krizo, 
za kar gre zahvala predvsem 
državnim spodbudam in po-
moči. V obravnavi je že šesti 
protikoronski paket, ki menda 
ne bo zadnji, kot je napovedal 
premier Janša. Vprašanje pa 
je, koliko časa lahko, ob pre-
cej slabi epidemiološki sliki in 
dejstvu, da izhoda iz krize še 
ni na vidiku, takšen obrambni 
zid še vzdrži.

Zagotovo bodo privarče-
vana sredstva slovenskih go-
spodinjstev v marsikaterem 
primeru pomagala prebroditi 
negotovost naslednjih mese-
cev. Če se gre zanesti na stati-
stiko, smo tudi v tem primeru 
Gorenjci z eno najvišjih sto-
penj delovne aktivnosti in naj-
nižjo stopnjo tveganja revščine 
v boljšem položaju kot sodrža-
vljani  iz drugih regij. A kaj, 
ko številke tako zanesljivo 
govorijo o množicah, o po-
sameznikih, ki nimajo česa 
privarčevati, ki so na meji ali 
pa že pod pragom revščine, pa 
največkrat molčijo.

Množice in posamezniki

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih držav-
nega statističnega urada se 
je stopnja bruto varčevanja 
gospodinjstev v Sloveniji v 
letošnjem prvem polletju 
v primerjavi z enakim lan-
skim obdobjem povečala za 
9,8 odstotne točke. Sloveni-
ja v tem ni bila nobena izje-
ma, podobno, a z različnimi 
stopnjami rasti, je bilo tudi 
v preostalih evropskih drža-
vah. V evrskem območju se 

je zvišala povprečno za 7,3 
odstotne točke, na 21,6 od-
stotka. Zvišala se je sicer v 
vseh državah, razen na Šved-
skem. Najbolj izrazito je po-
rasla na Irskem, v Združe-
nem kraljestvu, Španiji in v 
Sloveniji, najmanj pa na Če-
škem, v Avstriji ter v Nemči-
ji in na Finskem. Gospodinj-
stva so okrepila varčevanje 

zaradi zniževanja potrošnje, 
ta je najbolj upadla na Nor-
veškem, v Španiji, v Zdru-
ženem kraljestvu in v Slo-
veniji. 

V Sloveniji je bila lani 
bruto stopnja varčevanja 
13,3-odstotna, najvišja je bila 
na Švedskem in v Nemčiji 
– nekaj več kot 18-odstotna, 
najnižja pa v Litvi, le 4,1-od-
stotna, in v Španiji, kjer je 
bila 6,3-odstotna. Lani je 
bilo tretje zaporedno leto, v 
katerem so gospodinjstva v 

Sloveniji namenila za var-
čevanje višji delež razpolo-
žljivega dohodka, kot so ga v 
povprečju namenila gospo-
dinjstva v državah, članicah 
evrskega območja, in že sed-
mo zaporedno leto, v kate-
rem so v povprečju privarče-
vala višji delež dohodka, kot 
so ga v povprečju v državah 
Evropske unije.

Finančna sredstva gospo-
dinjstev, kamor prišteva-
jo gotovino, vloge, delnice 
in drugo, so v zadnjih os-
mih letih naraščala hitreje 
kot posojila in druge njiho-
ve obveznosti. Sredstva so 
lani glede na leto prej po-
rasla za 9,1 odstotne toč-
ke na 58,2 milijarde evrov, 
obveznosti pa za 4,4 odsto-
tne točke na 14,8 milijarde 
evrov. Gospodinjstva v Slo-
veniji ostajajo pri svojih na-
ložbenih odločitvah še nap-
rej zadržana, konserva-
tivna, saj se že več kot de-
setletja največ odločajo za 

varčevanje v obliki gotovine 
in vlog, delež tveganih na-
ložb pa ostaja dokaj nizek. 
Lani so kljub zelo nizkim 
obrestnim meram imela v 
gotovini in vlogah 48 od-
stotkov sredstev, v lastni-
škem kapitalu in delnicah 
31 odstotkov, zavarovanjih 
in pokojninskih shemah 14 
odstotkov ... V primerjavi s 
Slovenijo imajo gospodinj-
stva v evrskem območju in v 
Evropski uniji bistveno več-
ji delež sredstev v zavarova-
njih in pokojninskih she-
mah in bistveno manj v go-
tovini in v vlogah. 

Epidemija okrepila varčevanje 
Gospodinjstva v Sloveniji že več let zapored v povprečju privarčujejo višji delež razpoložljivega 
dohodka, kot ga v povprečju privarčujejo gospodinjstva v evrskem območju in v Evropski uniji. Letos so 
varčevanje zaradi negotovosti, ki jo povzroča širjenje novega koronavirusa, še okrepila. 

Gospodinjstva v Sloveniji največ varčujejo v gotovini in 
vlogah. / Foto: Gorazd KavčičGospodinjstva v Sloveniji so v primerjavi s povprečjem 

v evrskem območju in v Evropski uniji za polovico 
manj zadolžena, a imajo tudi precej nižje neto 
finančno premoženje. Naraščanje obsega kreditiranja 
gospodinjstev se je po štirih zaporednih letih rasti lani 
upočasnilo.

Jasna Paladin

Kamnik – Spomnimo, da 
so v podjetju Meso Kamnik 
zaradi potrjenih okužb med 
zaposlenimi v proizvodnji 
za nekaj dni zaustavili delo 
v klavnici, ta čas pa izkoris-
tili za redni letni remont. 
Čeprav je direktor podje-
tja Miha Rozman že ob za-
ustavitvi zatrdil, da podje-
tje kljub temu posluje nor-
malno in da dobava mesa in 
mesnih izdelkov ni motena, 
proizvodnjo pa so nato po-
novno zagnali že prejšnji to-
rek, pa vest o težavah med 
živilskopredelovalnimi ob-
rati zaradi epidemije ni za-
obšla kmetijskega ministra 
Jožeta Podgorška, ki je pod-
jetje zato tudi obiskal.

Vodstvo podjetja je mini-
stra podrobneje seznanilo s 
posledicami, ki jih prinaša 
ustavitev proizvodnje, pris-
luhnil pa je tudi predlogom 
za reševanje akutnih in tudi 
drugih težav v tem sektor-
ju. Minister je izrazil veli-
ko skrb, ki jo prinaša porast 

okužb tudi med živilskopre-
delovalnimi obrati, obenem 
pa je poudaril svojo zaveza-
nost za pomoč in reševanje 
v okviru svojih zmožnosti 
in pristojnosti. »V času, ko 
se Slovenija ponovno soo-
ča z epidemijo covida-19, je 
še posebej pomembna sta-
bilna lokalna samooskrba 
s kmetijskimi in živilskimi 

proizvodi ter delujoča do-
bavna veriga oskrbe s hra-
no. Temu trenutno posve-
čamo posebno pozornost,« 
pravijo na ministrstvu.

Obiska so bili veseli tudi 
v vodstvu podjetja. »Obisk 
ministra smo razumeli kot 
gesto moralne podpore in 
pripravljenost pomagati, 
če bi se stanje poslabšalo. 

V našem podjetju zdaj si-
cer vse poteka znova nemo-
teno, tako klavnica in pre-
delava mesa, saj smo pro-
izvodnjo, tako kot je bilo 
načrtovano, po nekaj dneh 
spet zagnali, ta vmesni čas 
pa izkoristili za remont li-
nije,« pa nam je včeraj po-
vedal direktor družbe Miha 
Rozman.

Meso Kamnik obiskal minister
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je v četrtek obiskal podjetje Meso 
Kamnik, kjer so zaradi okužb s covidom-19 za nekaj dni zaustavili proizvodnjo.

Kmetijskemu ministru dr. Jožetu Podgoršku (na sredini) sta poslovanje družbe Meso 
Kamnik in njihove težave ter načrte predstavila finančni direktor družbe Matjaž Vehovec in 
direktor Miha Rozman. / Foto: MKGP
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OBČINA TELEFONSKA  ŠTEVILKA E-NASLOV

BLED
041 658 052  vsak dan 
04 575 01 00  
- od pon. do pet. 

obcina@bled.si 
marko.mencinger@bled.si  

aljosa.azman@bled.si

BOHINJ 04 5770 100 pomoc@obcina.bohinj.si

CERKLJE NA GORENJSKEM 04 28 15 800 oskrba@cerklje.si

DOMŽALE 031 699 224 domzale.ozrk@ozrks.si

GORENJA VAS - POLJANE 04 51 83 117 cz@obcina-gvp.si

GORJE 04 575 18 00 obcina.gorje@gorje.si

JESENICE 031 300 292 korona@virus.jesenice.si

JEZERSKO 04 2545 110 obcina@jezersko.si

KAMNIK 051 374 207 civilna-zascita@kamnik.si

KOMENDA 031 313 506 info@zmsk.si

KRANJ 080 1885 mok@kranj.si

KRANJSKA GORA 04 5809 809 cz@kranjska-gora.si

MEDVODE 01 361 95 14 cz@medvode.si

MENGEŠ 01 724 71 00 obcina.menges@menges.si

NAKLO 04 277 11 22 civilna.zascita@obcina-naklo.si

PREDDVOR 04 275 10 21 civilnazascita.preddvor@gmail.com

RADOVLJICA 04 537 23 39 obcina.radovljica@radovljica.si

ŠENČUR 04 2519 100 obcina@sencur.si

ŠKOFJA LOKA 04 51 12 397 info@skofjaloka.si

TRŽIČ 04 5971 510, 041 771 069  
041 369 860 obcina@trzic.si

VODICE 041 384 197 skunst55@gmail.com

ŽELEZNIKI 04 500 00 00 uprava@obcina.zelezniki.si

ŽIRI 04 50 50 700 obcina.ziri@ziri.si 

ŽIROVNICA 04 5809100 obcina@zirovnica.si

Kontaktne številke občin za zagotavljanje informacij občanom 
in oskrbe onemoglih/starejših v samoizolaciji

Simon Šubic

Kranj – Po podatkih Gospo-
darske zbornice Sloveni-
je (GZS) so se podjetjem v 
dejavnosti prometa v prvih 
sedmih mesecih letošnjega 
leta prihodki znižali za tri-
najst odstotkov. Podatkov o 
padcih posameznih podde-
javnosti prometa za letošnje 
leto na zbornici še nimajo, a 
statistični podatki kažejo, da 
je bilo v prvih sedmih me-
secih pretovorjenega v Luki 
Koper za 18 odstotkov manj 
blaga, v javnem linijskem in 
mestnem cestnem prome-
tu je bilo prepeljano 50 od-
stotkov manj potnikov, de-
lež prepeljanih potnikov v 
turističnih cestnih prevozih 
pa je zanemarljiv, saj znaša 
le okrog deset odstotkov v 
primerjavi z lanskim letom. 
Tudi letalski promet je prak-
tično ustavljen in podobno 
kot turistični cestni prevozi 
predstavlja le 20 odstotkov 
lanskega prometa. 

»Padec proizvodnje in 
povpraševanja v nekaterih 
panogah je bil tudi 40-od-
stoten, kar je povzročilo ve-
lik pritisk na cene prevozov, 
saj so na trgu proste prevo-
zne kapacitete ter večja po-
nudba. Kazalnik zaupanja 
je bil septembra v kopen-
skem prometu za 16 odsto-
tnih točk nižji kot septembra 
lani, v skladiščenju pa za 27 
odstotnih točk. Pričakovane 
cene storitev ostajajo nižje 
kot lani za okoli osem odsto-
tnih točk. Negativen je tudi 
kazalnik glede pričakovane-
ga zaposlovanja v panogi,« 
poudarja Robert Sever, di-
rektor združenja za promet 
pri GZS. 

V skupini Arriva Sloveni-
ja, kamor sodi tudi kranjsko 
podjetje Arriva Alpetour, 
ugotavljajo, da so se zaradi 

vseh preventivnih ukrepov 
za zaščito zdravja voznikov 
in potnikov kapacitete nji-
hovih avtobusov zmanjšale 
na povprečno 30 odstotkov 
v medkrajevnem prometu, 
kar posledično pomeni tudi 
manjše dovoljeno število po-
tnikov na avtobusih. V pri-
merjavi z lanskim letom so 
tako prihodki skupine upad-
li za 40 odstotkov. »Občasni 
prevozi zaključenih skupin 
in turistični prevozi po tu-
rističnih aranžmajih, ki jih 
ponujamo v lastni turistič-
ni agenciji, so se zmanjšali 
za kar 95 odstotkov. Upadli 
so tudi prihodki iz delavskih 
prevozov zaradi znatnega 
zmanjšanja obsega dela pri 
določenih naročnikih,« še 
pojasnjujejo. 

Do sprejema zadnjega, pe-
tega protikoronskega paketa 
(PKP5) so bili ukrepi države 
usmerjeni predvsem v ohra-
njanje zaposlenosti, med-
tem ko poroštvena shema 
za prevoznike v praksi ni za-
živela, ob tem ugotavlja Se-
ver. »Prvo neposredno po-
moč so avtobusni prevozni-
ki turističnih prevozov, ki so 
v tej krizi najbolj prizadeti, 
dočakali ob sprejemu PKP5, 
čakamo pa še na realizacijo 

te pomoči, ki je namenjena 
pokrivanju fiksnih stroškov, 
vendar le za čas, ko podjetja 
nismo smela izvajati prevo-
zov,« pojasnjuje. 

Na Združenju za promet 
za najbolj prizadete pano-
ge prevoza potnikov v okvi-
ru šestega paketa pomoči, ki 
ga pripravlja vlada, predla-
gajo podaljšanje ukrepov, ki 
opredeljujejo nadomestila 
za pokritje fiksnih stroškov, 
vsaj do konca tega leta. »Na-
povedi o ponovnem zagonu 
te dejavnosti so negotove, 
zato bo treba zagotoviti po-
moč tudi še v drugem letu. 
Nekatere panoge v prometu 
brez pomoči države ne bodo 
preživele in tudi po norma-
lizaciji razmer podjetja ne 
bodo sposobna zagnati svo-
je ponudbe na trgu, zato iš-
čemo rešitve, kako tem pod-
jetjem pomagati preživeti 
to zdravstveno krizo,« pravi 
Sever. V združenju so zato 
pripravili predloge ukre-
pov po vzoru drugih evrop-
skih držav. Večina teh ukre-
pov gre v smeri nepovratnih 
sredstev in nadomestil za 
pokrivanje fiksnih stroškov, 
ki jih podjetja, kljub temu 
da ne poslujejo, imajo, pou-
darja. 

Ni potnikov, manj 
tudi tovora
Med panoge, ki se zaradi pandemije covida-19 soočajo z zelo negotovimi in 
nepredvidljivimi časi, sodita tudi transport in logistika, še zlasti pa avtobusni 
prevozniki. 

Prihodki skupine Arriva Slovenija so v primerjavi z lanskim 
letom upadli za štirideset odstotkov. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Komenda – V soboto, 7. no-
vembra, je umrl dolgole-
tni predsednik Konjeniške-
ga kluba Komenda in or-
ganizator komendskih sej-
mov Alojz Lah. Konji so ga 
spremljali skozi vse življe-
nje, najprej na domači kme-
tiji nato v Konjeniškem klu-
bu Komenda, kjer se je začel 
ukvarjati tudi s kasaštvom 
in požel številne uspehe 
tako doma kot tudi v tujini. 
Leta 1978 je prevzel vodenje 
komendskega konjeniške-
ga kluba, funkcijo predse-
dnika pa je opravljal vse do 
danes. Pod njegovim vod-
stvom je klub rastel in se 
razvijal tako vsebinsko kot 
tudi z različnimi investici-
jami. Tako so med drugim 
v času njegovega predsedo-
vanja zgradili tribune in po-
večali hipodrom. V vseh le-
tih, ki jih je posvetil konje-
ništvu, je v Komendi pustil 
velik pečat, ki precej prese-
ga okvire komendskega ko-
njeniškega kluba. Alojz Lah 

je bil namreč najzaslužnejši, 
da so leta 1995 na hipodro-
mu začeli prirejati spomla-
danske in jesenske kmetij-
ske sejme, ki so v Komendo 
privabljali vedno več doma-
čih in tujih razstavljavcev. 
Kmetijske sejme so kma-
lu razširili tudi z obrtno po-
nudbo in pestrim družab-
nim dogajanjem, kar v Ko-
mendo dvakrat letno privab-
lja na desettisoče obiskoval-
cev z vseh koncev Slovenije, 
številni prihajajo tudi iz tu-
jine. Krepko več kot šeststo 

razstavljavcev, kolikor jih v 
zadnjih letih prihaja v Ko-
mendo, pa sejem uvršča 
med enega najpomembnej-
ših v regiji in predstavlja tudi 
veliko promocijo občine. Za 
delo in prispevek k razvoju 
kluba in občine so mu pode-
lili tudi naziv častnega obča-
na občine Komenda. 

Vse do zadnjega je ostal 
motor sejma oziroma duša 
in srce kluba, kot so ob obja-
vi žalostne vesti, da je premi-
nil, zapisali na klubski sple-
tni strani. 

Umrl je Alojz Lah
Alojz Lah je bil predsednik Konjeniškega kluba Komenda, častni občan 
občine Komenda in organizator sejmov kmetijske mehanizacije.

Alojz Lah / Foto: Cveto Zaplotnik (arhiv Gorenjskega glasa)

Simon Šubic

Ljubljana – Medijska hiša 
Delo je za Delovo podjetni-
ško zvezdo 2020 razglasila 
ljubljanski Metronik, pod-
jetje za avtomatizacijo in 
digitalizacijo proizvodnje, 
kritične infrastrukture in 

pametnih zgradb. Metronik 
beleži v zadnjih letih viso-
ko rast prihodkov – z dobrih 
osem milijonov evrov v letu 
2015 na lanskih 24 milijo-
nov evrov, število zaposlenih 
pa je v štirih letih podvojil 
na več kot 150. Med letošnji-
mi nominiranci za Delovo 

podjetniško zvezdo – projekt 
je potekal četrto leto zapored 
– je bilo tudi podjetje Lotrič 
Meroslovje iz Selc. V prete-
klih letih so Delove podje-
tniške zvezde postala podje-
tja Intra lighting iz Šempe-
tra, Polycom iz Škofje Loke 
in Dewesoft iz Trbovelj. 

Delova podjetniška zvezda 
letos ljubljanski Metronik
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Mateja Rant

Kranj – V meritve telesnega 
in gibalnega razvoja otrok v 
okviru programa SLOfit – 
športnovzgojni karton so po 
preklicu epidemije v maju 
zajeli več kot dvajset tisoč 
osnovnošolcev. Analize me-
ritev so pokazale na največji 
upad gibalne učinkovitosti 
otrok in največji porast de-
belosti v celotni zgodovini 
spremljanja gibalne učin-
kovitosti otrok, ki poteka že 
33 let. Omejevanje gibanja 
zaradi razglašene epidemi-
je obenem kaže na slab obet 
tudi za razvoj otrok na dru-
gih področjih, so poudarili 
strokovnjaki z ljubljanske 
fakultete za šport.

Ukrepi, ki so jih sprejeli 
med epidemijo, so največje 
posledice pustili pri otrocih, 
ki so bili prej najbolj teles-
no dejavni, je razložil vod-
ja SLOfit – športnovzgoj-
nega kartona Gregor Starc. 
V primerjavi z meritvami, 
ki so jih opravili lani, so le-
tos zaznali velik upad vseh 
gibalnih sposobnosti, ki jih 

pri otrocih spremljajo, naj-
večji padec je bil pri vzdržlji-
vosti in koordinaciji celotne-
ga telesa. Posledično je pad-
la splošna gibalna učinkovi-
tost, in to za več kot 13 od-
stotkov pri povprečnem 
otroku. Starc je priznal, da 
so sicer nekajodstotni upad 

pričakovali, a po koncu epi-
demije pridobljeni rezulta-
ti so bili po njegovih bese-
dah šokantni. Prav tako se 
niso uresničila njihova pri-
čakovanja, da bo do upada 
gibalne učinkovitosti prišlo 
samo pri manjšini, in sicer 
pri najbolj deprivilegiranih, 

ampak se je to zgodilo pri 
skoraj dveh tretjinah otrok. 
Skrb vzbujajoč je tudi poda-
tek o povečanju deleža pod-
kožnega maščevanja pri več 
kot polovici otrok. »Dvajse-
todstotni dvig deleža debe-
lih otrok v enem letu je ne-
kaj nepojmljivega, to se v 

zgodovini Slovenije še ni 
zgodilo.« Zato ugotavlja, da 
jih čaka veliko dela, saj tega 
s takim tempom, kot so dela-
li zdaj, ne bo mogoče popra-
viti. »Treba bo dati v peto 
prestavo, če bomo to žele-
li spremeniti,« je poudaril 
Starc in še pred ponovnim 
zaprtjem šol, telovadnic in 
igrišč posvaril, da če se bo to 
znova ponovilo, bomo govo-
rili o 'koronageneraciji'. »To 
bodo otroci, ki bodo imeli 
velike zdravstvene težave, ki 
bodo učno manj uspešni in 
bodo vse življenje nosili bre-
me ukrepov, ki smo jih spro-
ducirali odrasli.« 

Po besedah pobudnika 
vzpostavitve sistema špor-
tnovzgojnega kartona Jan-
ka Strela bo znižanje gibal-
ne učinkovitosti vplivalo 
tudi na oslabitev imunske-
ga sistema in s tem slabšo 
odpornost, učitelji pa naj bi 
po njegovih besedah že opa-
žali tudi upad pozornosti ot-
rok pri pouku. Kot pravi, bi 
morala zato stroka s podro-
čij izobraževanja, zdravstva 
in športa stopiti skupaj in 

poiskati rešitve, ki bodo 
v dobro otrok. Pri tem je 
prva avtorica učnih načr-
tov za športno vzgojo Mar-
jeta Kovač poudarila, da bi 
moral imeti otrok vsak dan 
vsaj eno uro dobro struktu-
rirane vadbe, kar je najbolj 
učinkovito mogoče izves-
ti v šoli, saj je le v šoli mo-
goče doseči vse otroke. Po-
leg tega bi po njenih bese-
dah morali poskrbeti za var-
ne šolske poti, da bi lahko 
otroci varno prihajali v šolo 
in odhajali iz nje peš, s ko-
lesi, na rolerjih ali skirojih. 
Predlaga še gibalne odmo-
re, ki presekajo daljše sede-
nje. Tako kot so se učitelji 
pripravljali na poučevanje 
na daljavo, pa bi jih bilo tre-
ba po njenih besedah prip-
raviti tudi, kako učilnico 
preseliti na prosto. Gregor 
Jurak, ki vodi raziskovano 
skupino SLOfit, pa si želi, 
da bi vse ukrepe, ki se spre-
jemajo za preprečevanje 
širjenja okužb z novim ko-
ronavirusom, preučili tudi 
z vidika posledic na drugih 
družbenih področjih.

Gibalno manj sposobni in debelejši
Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok, ki so jih na več kot sto osnovnih šolah izvedli v maju in juniju, so pokazale, da je spomladansko omejevanje 
gibanja zaradi razglašene epidemije pustilo katastrofalne posledice.

Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok so pokazale, da je spomladansko omejevanje 
gibanja zaradi razglašene epidemije pustilo katastrofalne posledice. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kranj – Omejitveni ukrepi, 
ki so trenutno v veljavi, pred-
vsem prepoved prehajanja 
občinskih meja in omejitve 
gibanja v večernih in noč-
nih urah, so dodobra zame-
jile tudi delovanje številnih 
taksi služb na območju Go-
renjske. »Prometa skorajda 
ni več. Katastrofa. Od prve-
ga do petega novembra sem 
imel eno stranko. Če bo šlo 
tako naprej, ne bo niti za sol, 
kaj šele za kruh,« nam je po-
vedal Dragan Vukobrat iz 
podjetja Avtotaksi AS, ki si-
cer dodaja, da bo tudi to kri-
zo pretrpel, saj druge izbi-
re praktično nima. »Če ljud-
je ne smejo skoraj nikamor, 
potem seveda tudi taksi pre-
vozov ne potrebujejo,« doda-
ja sogovornik, ki je v prvem 
valu že izkoristil nekaj pomo-
či, ki je na voljo podjetnikom, 
kakšne oblike pomoči so mu 
na voljo sedaj, pa se bo poza-
nimal v kratkem, je dodal. 

S precej podobnimi teža-
vami se sooča tudi tudi Pe-
tar Bjelić. »Prometa ni nič, 
nihče več ne pokliče,« pravi 

sogovornik, ki je spomladi 
že uporabil tudi pomoč pod-
jetnikom in tudi tokrat brez 
tega ne bo šlo. »Sem zadovo-
ljen, da je vsaj nekaj pomoči, 
sicer ne bi imeli niti za pla-
čilo prispevkov, kaj šele kaj 
drugega.«

Bjelić, ki sicer opravlja 
tudi prevoze potnikov z br-
niškega letališča, dodaja, 
da se taksistom pozna tudi 
upad števila letalskih potni-
kov. »Pred epidemijo smo 
imeli precej dela tako v Kra-
nju in okolici kot tudi na br-
niškem letališču, zdaj pa je 
stanje povsem drugačno. 
Vsak dan pristane le nekaj 
letal in še tisti potniki se po 
navadi ne odločijo za prevoz 
s taksijem,« pravi Bijelić, 
podobno izkušnjo pa imajo 
v še eni bolj znanih gorenj-
skih taksi služb, kjer niso že-
leli biti imenovani: »Na leta-
lišču skoraj ni več strank, 
ki bi potrebovale naše sto-
ritve. Poleti so nas sicer re-
ševali predvsem nemški in 
domači turisti, v zadnjem 
času, sploh v zadnjih dese-
tih dneh, pa beležimo pre-
cejšen padec. Če ne bi imeli 

še ene dodatne dejavnosti, bi 
verjetno že zaprli, saj se ne bi 
izšlo. Sploh ko potegneš črto 
in sešteješ še vse stroške, ki 
jih imaš z vzdrževanjem vo-
zila in drugimi izdatki.«

Upad prometa precej ču-
tijo tudi v taksi službi Taksi 
Kamnik. »Poleti, med juni-
jem in septembrom, je bilo 
glede na razmere kar v redu, 
podnevi smo beležili oko-
li osemdeset odstotkov obi-
čajnega prometa pred kri-
zo, ponoči pa kakšnih štiri-
deset. Zdaj pa smo pri dnev-
nem prometu nekje na štiri-
desetih odstotkih, nočni pa 
je upadel krepko pod dvajset 
odstotkov običajnega pro-
meta,« nam je pojasnil Ma-
tjaž Vehovec s podjetja 4M 

Group, kjer pogodbeno op-
ravljajo tudi prevoze kosil 
za starejše, v času prvega 
vala pa so vzpostavili še ne-
katere druge storitve. Tako 
za starejše, kronične bolni-
ke in vse, ki se v času epide-
mije ne želijo izpostavlja-
ti bolj, kot je treba, opravi-
jo tudi nakupe ali gredo po 
drugih opravkih. »S takšni-
mi storitvami želimo poma-
gati predvsem starejšim, da 
jih ne vozimo po nepotreb-
nem naokoli, če storitev lah-
ko opravimo namesto njih. 
Sicer pa so to pomoč ljud-
je največ uporabljali v spo-
mladanskem prvem valu 
epidemije, ko so bili zara-
di virusa še bolj prestraše-
ni,« še dodaja Vehovec, ki 

podobno kot drugi sogovor-
niki ugotavlja, da se stran-
ke držijo navodil stroke za 
omejevanje širjenja virusa: 
»Podnevi praktično ni pri-
mera, da bi kdo v taksi sedel 
brez maske. Večinoma so se 
potniki tudi sami že navadi-
li, da sedejo na zadnji sedež, 
saj je tako razdalja med vo-
znikom in potnikom več-
ja. Morda je bilo le kakšno 
mlajšo stranko treba opozo-
riti, naj si nadene masko, ali 
pa včasih kakšnega večerne-
ga potnika, zdaj pa večernih 
in nočnih prevozov tako ali 
tako skoraj ni,« še pravi Ve-
hovec, ki dodaja, da po za-
ključeni vožnji vse površi-
ne, s katerimi je bil potnik v 
stiku, tudi razkužijo.

Ne bo niti za sol
Epidemija covida-19 je močno prizadela tudi 
taksiste. Nekateri v teh dneh skorajda nimajo več 
prometa.

V zadnjih tednih taksisti nimajo veliko dela. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Zaradi aktualnih 
razmer so bili organizatorji 
FD Janez Puhar Kranj prisi-
ljeni tudi tradicionalno, de-
seto mednarodno bienalno 
razstavo Miniature 2020 
preseliti na splet. Odprtje 
razstave v osrednjih kranj-
skih galerijah bi moralo biti 5. 
novembra, a te žal ni bilo mo-
goče izvesti. Gre za razstavo 
papirne fotografije malega 
formata, temi letošnjega 
razpisa pa sta bili kamen in 
prosto. Na razstavo sprejete 
in nagrajene fotografije so na 
spletni strani miniature.foto-
drustvo-kranj.si. Fotografsko 
društvo Janez Puhar Kranj je 
razstavo organiziralo pod po-
kroviteljstvom Fotografske 
zveze Slovenije in mednaro-
dne fotografske zveze FIAP.

Tudi Miniature 2020 
na spletu

Kranj – Po začasnih podatkih 
državnega statističnega ura-
da je septembra letos v Slove-
niji umrlo 1662 ljudi – 131 ali 
8,6 odstotka več kot v primer-
ljivem lanskem mesecu. Šte-
vilo umrlih v tem mesecu je 
bilo kar za 10,8 odstotka več-
je kot povprečno septembra 
v obdobju 2015–2019, število 
umrlih v letošnjih prvih deve-
tih mesecih pa za 2,3 odstot-
ka večje od povprečja v letih 
2015–2019.

Septembra porast 
števila umrlih
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Urša Peternel

Hrušica – Kljub koronavi-
rusu se eden največjih pro-
jektov v državi, izgradnja 
vzhodne cevi predora Kara-
vanke, nadaljuje. Kot so po-
jasnili na Darsu, dela pote-
kajo v skladu s terminskim 
načrtom, turški izvajalec 
Cengiz pa je do prejšnje 
srede izkopal 108 metrov 
predora. Pri samem izko-
pu doslej niso naleteli na 
nepredvidene težave, so 
povedali na Darsu. Od kon-
ca avgusta potekajo izkop-
na dela z bagrom, in si-
cer v delno zaglinjenem 
gruščnatem materialu s ta-
kojšnjo vgradnjo podpor-
nih ukrepov. Vsak dan na-
predujejo za poldrugi me-
ter oziroma dva metra, po 
približno 287 metrih izko-
pa v grušču pa predvideva-
jo nastop apnenčevih skla-
dov, kjer bo treba izkop iz-
vajati s pomočjo vrtanja in 
miniranja. 

Na slovenski strani ta čas 
dela nekaj več kot osemde-
set delavcev, od tega jih je 

71 turških, ki so nastanjeni 
v novopostavljenem naselju 
pri krožišču na Hrušici. 

Kot so pojasnili na Darsu, 
se zaposleni na gradbišču 
držijo potrebnih ukrepov, 
da se koronavirus ne razširi. 

Zaradi epidemije je sicer 
turški izvajalec imel teža-
ve pri organiziranju dobave 
mehanizacije in prihoda de-
lavcev iz Turčije; kot smo že 
poročali, so del mehaniza-
cije pripeljali čez morje do 

Luke Koper, nekateri delav-
ci pa so ob prihodu v Slove-
nijo morali tudi v obvezno 
karanteno. 

Na drugi strani so Avstrij-
ci prišli že 3,3 kilometra glo-
boko.

Turki doslej izkopali dobrih 
sto metrov druge cevi
Gradnja druge cevi predora Karavanke se kljub koronavirusu nadaljuje, turški izvajalec Cengiz je do 
sredine prejšnjega tedna izkopal sto osem metrov predora. Avstrijci so medtem prišli že več kot tri 
kilometre globoko v Karavanke.

Turški izvajalec Cengiz je doslej izkopal dobrih sto metrov vzhodne predorske cevi. 
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Urša Peternel

Jesenice – Tako kot osta-
le bolnišnice v državi tudi 
v Splošni bolnišnici Je-
senice povečujejo števi-
lo postelj za bolnike s co-
vidom-19. Tako so prejšnji 
teden začeli urejati nov 

covidoddelek tudi v zaboj-
nikih, ki so postavljeni na 
zgornjem parkirišču bol-
nišnice. Uredili so jih že 
pred meseci, ko se je začela 
energetska in požarna sa-
nacija bolnišnice, da bi va-
nje v času del začasno pre-
selili negovalni oddelek. 

Zdaj bodo v njih pridobi-
li 18 dodatnih postelj za bol-
nike s covidom-19, deset jih 
je že na voljo, še osem pa jih 
bo v prihodnjih dneh, ta čas 
je namreč glavni problem po-
manjkanje kadra. Po besedah 
Maje Valjavec iz bolnišnice 
imajo tako ta hip na voljo 62 

postelj v covidoddelkih in še 
štiri v intenzivni enoti. 

Včeraj so zdravili 42 bol-
nikov s koronavirusno bo-
leznijo, od tega so bili štir-
je v intenzivni enoti. Večina 
bolnikov potrebuje dodatno 
dovajanje kisika.

Glavni problem v bolnišni-
ci je sicer prav kadrovski, za-
radi okužbe s covidom-19 je 
bilo včeraj z dela odsotnih 
49 zaposlenih, največ v zdra-
vstveni negi. Doslej so ime-
li skupaj 99 okužb med za-
poslenimi, zbolelo je tudi ne-
kaj zdravnikov, nekateri so se 
že vrnili nazaj na delo. Nekaj 
se jih je okužilo v službi, ne-
kaj pa v domačem okolju. 

»Do prvih okužb je prišlo 
pri delu, ko je prišlo do vdo-
ra virusa v bolnišnico pri pa-
cientih brez značilnih simp-
tomov. K dovzetnosti zdra-
vstvenega osebja za okužbo 
pa zagotovo pripomorejo iz-
črpanost, fizična in psihič-
na utrujenost,« je povedala 
Maja Valjavec.

Oddelek za covid tudi v zabojnikih
V Splošni bolnišnici Jesenice imajo na voljo šestinšestdeset postelj za bolnike s covidom-19, prejšnji 
teden so odprli še en covidoddelek v zabojnikih na zgornjem parkirišču bolnišnice.

Zabojnike so prvotno postavili za potrebe začasne selitve negovalnega oddelka v času 
gradbenih del, zdaj so v njih uredili dodaten covidoddelek. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Po podatkih republi-
škega statističnega urada je 
bilo porok in razvez v letoš-
njem drugem četrtletju kar 
polovico manj kot v lanskem 
primerljivem obdobju. Od 
začetka aprila do konca juni-
ja je namreč zakonsko zvezo 
sklenilo 1184 parov ali 51,4 
odstotka manj kot v ena-
kem obdobju lani, ko so jih 
zabeležili 2434. Razvezalo 
pa se je 361 parov ali skoraj 
51 odstotkov manj kot v lan-
skem drugem četrtletju, ko 
je bilo zabeleženih 735 raz-
vez. »Nižje število porok in 
razvez povezujemo z ukre-
pi za zajezitev širjenja koro-
navirusa,« so dodali na stati-
stičnem uradu. Spomnimo: 
spomladi so bile poroke šest 
tednov prepovedane, nato 
pa je bilo nekaj časa število 
navzočih pri obredu precej 
omejeno. Po vnovični raz-
glasitvi epidemije sredi ok-
tobra so poroke v tem času 
znova prepovedane.

Upad porok in ločitev se-
veda zaznavajo tudi na Go-
renjskem. Če so v Upravi 
enoti (UE) Kranj v lanskem 
drugem četrtletju sklenili 
119 zakonskih zvez, so jih 
v letošnjem le 49. Od janu-
arja do konca oktobra so jih 
sklenili 230, v enakem ob-
dobju lani pa 291. Letos 
so imeli odpovedanih oz. 
prestavljenih 71 porok. »Za 
december sta prijavljeni dve 
sklenitvi zakonskih zvez 
zunaj uradnega prostora, 
ki za zdaj še nista bili odpo-
vedani,« so pojasnili na UE 
Kranj ter dodali, da je števi-
lo porok, ki jih bodo izpelja-
li do konca leta, težko napo-
vedati, saj bo odvisno od ve-
ljavnih odlokov glede dovo-
litve oz. omejitve tovrstnih 

obredov pa tudi od števi-
la novo podanih prijav pa-
rov. Vlogo za sklenitev za-
konske zveze zunaj uradne-
ga prostora je namreč treba 
vložiti najmanj 30 dni prej, 
medtem ko za obred v ura-
dnem prostoru takšne ča-
sovne omejitve ni. 

V UE Radovljica so v letoš-
njem drugem četrtletju ime-
li 47 porok, v lanskem pa ok-
roglih sto. Letos so do konca 
oktobra sklenili 168 zakon-
skih zvez oz. 80 manj kot v 
enakem obdobju lani. Letos 
so sicer načrtovali 292 po-
rok, a so jih 90 odpovedali, 
28 pa prestavili v prihodnje 
leto. »Za zdaj imamo v no-
vembru in decembru rezer-
virane termine za šest skle-
nitev zakonskih zvez. Če se 
bodo omejitveni ukrepi na-
daljevali, bodo bodisi odpo-
vedane bodisi prestavljene,« 
so razložili.

Uradnih evidenc o številu 
ločitev UE ne vodijo, so nam 
pa posredovali neuradne po-
datke o vpisih v matični regi-
ster na podlagi prejetih sod-
nih odločb oz. sklepov o raz-
vezi in na podlagi notarskih 
zapisov o sporazumu zakon-
cev o razvezi zakonske zveze. 
»Lahko, da podatki niso po-
polnoma točni. V lanskem 
drugem četrtletju je bilo v 
matični register vpisanih 40 
razvez, v letošnjem pa 17. V 
obdobju od januarja do konca 
oktobra lani je bilo v matični 
register vpisanih 94 razvez, v 
enakem obdobju letos pa 72,« 
so pojasnili na UE Kranj. V 
UE Radovljica pa so na podla-
gi podatkov iz matičnega re-
gistra v letošnjem drugem če-
trtletju imeli sedem razvez, v 
lanskem pa 24. Do konca ok-
tobra letos so zabeležili 45 lo-
čitev, medtem ko jih je bilo v 
enakem obdobju lani 69.

Manj porok in 
ločitev
Ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa se 
odražajo tudi na občutno manjšem številu porok 
in razvez.

Jesenice – Zaradi obnove mosta čez železniško progo bo 
predvidoma danes ob 9. uri vzpostavljena zapora dela Ceste 
Železarjev med Centrom za socialno delo in križiščem pri 
jeseniški gimnaziji, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V 
času zapore, ki bo predvidoma potekala do maja prihodnje 
leto, bo promet za vozila voden čez rondo pri upravni enoti 
mimo Stare Save do Spodnjega Plavža pri jeseniški bolni-
šnici. Za pešce, kolesarje in invalide bo skozi zaporo urejen 
poseben koridor, pri nadvozu čez železnico pa postavljen tudi 
poseben premostitveni prehod, tako da bodo lahko prehajali 
na obe strani.

Zaradi obnove mostu zapora Ceste Železarjev

Dobruša – Od včeraj pa do predvidoma 20. novembra zaradi 
gradnje cestne razsvetljave in telekomunikacijske kabelske 
napeljave poteka premična delna zapora lokalne ceste sko-
zi naselje Dobruša. Zapora je vzpostavljena na posamičnih 
odsekih v dolžini do petdeset metrov, promet pa poteka iz-
menično enosmerno. 

Delna zapora ceste na Dobruši
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Kakšna je vsebina sodnega 
spora WTE proti občini?

Družba WTE Wasser-
technik GmbH je imela na 
osnovi koncesijske pogod-
be iz januarja 1998 konce-
sijo za zbiranje, odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v 
občini Kranjska Gora. Kon-
cesijsko razmerje se je iz-
teklo januarja 2016, čemur 
pa je WTE kot koncesio-
nar nasprotoval. Posledič-
no je WTE začel arbitraž-
ni postopek na Dunaju, v 
katerem je zahteval povra-
čilo davka na dodano vred-
nost in povračilo domnevne 
škode, ki naj bi mu nastala 
zaradi zatrjevanega pred-
časnega prenehanja kon-
cesije. Vrednost zahtevkov 
koncesionarja je presegala 
1,5 milijona evrov. Arbitra-
žno sodišče je v celoti zavr-
nilo tožbeni zahtevek druž-
be WTE in odločilo, da je 
družba dolžna povrniti ob-
čini tudi stroške arbitražne-
ga postopka v višini 214 ti-
soč evrov. Večletna namigo-
vanja, da je pogodba finanč-
no in okoljsko škodljiva, so 
se izkazala za pravilna, saj 
so bile ugotovljene številne 
nepravilnosti v izgradnji in 
delovanju kanalizacijske-
ga sistema. Prav tako občini 
in meni ni bilo znano, da bi 
obstajala še kakršnakoli ob-
veznost do koncesionarja, 
zato je vse zahtevke WTE iz-
ven obsega koncesijske po-
godbe zavrnila. Kljub temu 
je v letu 2017 družba WTE 
vložila tožbo na arbitražno 
sodišče na Dunaj.

Za novega upravljavca kana-
lizacijskega omrežja ste ju-
lija 2016 izbrali Komunalo 
Kranjska Gora. 

Za sanacijo infrastruktu-
re in vzpostavitev pravilne-
ga delovanja sistema s stra-
ni občine je bil potreben zna-
ten finančni vložek. Že z re-
vizijo, vezano na pregled iz-
gradnje in delovanja kana-
lizacijskega sistema družbe 
WTE, so se namreč potrdi-
li vsi sumi o nepravilnostih. 
Z novim upravljavcem Ko-
munalo Kranjska Gora smo 
preprečili, da bi več tisoč ku-
bičnih metrov neprečiščene 
vode in blata izteklo v dotoke 
reke Save, kot se je to doga-
jalo v času, ko je kanalizacij-
ski sistem upravljala sloven-
ska podružnica WTE, ki jo 
je vodil Robert Bizjak. Sana-
cija je preprečila nadaljnje 
onesnaževanje reke Save. 
Tako je bila dobljena še ena, 

verjetno najpomembnejša 
bitka za čisto okolje.

Kakšen je za vas epilog te 
večletne sodne bitke?

»Zame in za moje ožje 
sodelavce je zdaj mimo za-
res težko obdobje. Namesto 
da bi vsi občani stopili sku-
paj in bili enotni proti tož-
bi nemške multinacionalke, 
je nekaj posameznikom us-
pelo, da nas je to razdvojilo. 
Še več. Na arbitražnem sodi-
šču na Dunaju se je kot ena 
ključnih prič v korist multi-
nacionalke WTE pojavil nek-
danji direktor naše občinske 
uprave gospod Puš. Sodiš-
če pa je na podlagi dokazov 
ugotovilo, da zahteve konce-
sionarja glede plačila DDV z 
obrestmi niso bile utemelje-
ne. Zavrnili so tudi trditve, 
da je koncesija z WTE pod-
pisana do leta 2023, kot je 
hotela prikazati nasprotna 
stran skupaj z gospodom 
Pušem. V postopku so se 
pojavili tudi dokumenti, ki 
jih na občini še nismo vide-
li in v verodostojnost kate-
rih je podvomilo tudi sodiš-
če. Ne morem mimo tega, da 
ne bi naglas postavil vpraša-
nja, kaj se je dejansko doga-
jalo v ozadju. Želim pa zdaj, 
da se na to čim prej pozabi. 
V korist občine je treba dela-
ti le najbolje in ne misliti na 
osebne koristi.

Pomen te odločitve pa je 
tudi širši, saj je do sedaj v 
javnosti veljalo prepričanje, 
da so Republika Slovenija in 
njene institucije v tovrstnih 
in podobnih postopkih v 

tujini praviloma neuspeš-
ne. V konkretnem primeru 
je bila relativno majhna ob-
čina uspešna v igri denarja 
in moči.

Kako je leta 2020 urejeno 
kanalizacijsko omrežje po 
občini?

Zelo malo dela nam je še 
ostalo na tem področju. Med 
zadnjimi nedokončanimi je 
bil spodnji del Podkorena, 
kjer pa že pozivamo kraja-
ne, naj se priklopijo na javno 
kanalizacijsko omrežje. Ne-
kaj posamičnih hiš v Kranj-
ski Gori in Podkorenu je še 
takšnih, ki imajo greznice, 
a bomo tudi to hitro uredili. 
Tistim, ki imajo hiše zunaj 
aglomeracij javnega omrež-
ja, je občina pomagala z na-
kupom malih komunalnih 
čistilnih naprav. Za prihod-
nje leto ostane še sanacija 
sistema na relaciji Kranjska 
Gora–Jasna, kjer je še me-
šan kanalizacijski sistem. 
V občinskem proračunu za 
2021 imamo rezervirana 
sredstva, dela pa bomo op-
ravili sočasno z načrtovano 
rekonstrukcijo državne ces-
te na relaciji Kranjska Gora–
Jasna (Erika).

Zakaj prihaja do občasnih 
težav z oskrbo s pitno vodo 
in kako jih rešujete?

Zaposleni na področju 
vodooskrbe na Komuna-
li Kranjska Gora so teža-
vo že odpravili s prevezava-
mi, dodatnimi količinami 
načrpane vode, kar rešuje 
problem Kranjske Gore in 

Gozda - Martuljka. Za ne-
kaj vodohranov smo naro-
čili nove filtre. 

Med turistično sezono 
večjo kapaciteto vode za-
gotovimo iz zajetja Jurež, 
ki pa je v zadnjem obdobju 
povzročal največ preglavic. 
Zajetje bo sanirano spomla-
di in upam, da bomo ime-
li s pripravljenimi rešitva-
mi dvakratno količino pitne 
vode v Kranjski Gori in za-
logo vode za nadaljnjih pet-
deset let. 

V občinskem prora-
čunu za 2021 so rezervira-
na sredstva za novi vodoh-
ran Srednji Vrh in za vrti-
no v Gozdu - Martuljku, ki 
bo dragocen rezervni vir pi-
tne vode ... 

Poletna turistična sezona je 
bila veliko uspešnejša, kot 
ste upali spomladi. Znatno 
so k temu prispevali turistič-
ni boni. Kako pa se priprav-
ljate na zimsko sezono?

Vlada je napovedala mož-
nost podaljšanja turističnih 
bonov v leto 2021. Nezna-
no ostaja, kako bo poteka-
la epidemija in kakšne uk-
repe bo vlada uvajala gle-
de na sprotne razmere. V 
primeru 'lock downa', to-
rej popolnega zaprtja, ne-
kih rezultatov turističnega 
gospodarstva pozimi seve-
da ne gre pričakovati. Kljub 
temu naš zavod za turizem 
že oblikuje in prilagaja pro-
gram za zimsko sezono, 
novosti uvajajo RTC Žični-
ce Kranjska Gora z dodatni-
mi črpalkami, snežnimi to-
povi za smučišča. Vir za do-
datno umetno zasneževa-
nje bo podjetje zagotovilo 
z načrtovanim akumulacij-
skim jezerom v Podkorenu, 
za kar imajo vsa dovoljenja. 
Kar v veselje mi je poslušati 
lastnike RTC Žičnic, njiho-
ve napovedi so optimistične 
razmeram navkljub. 

Občinski proračun je v veliki 
meri odvisen od dejavnosti 
turističnega gospodarstva. 
Osnutek proračuna za 2021 
so občinski svetniki sprejeli. 
Čemu boste dali prednost?
Proračun smo pripravljali, 
ko še ni bila vnovič razglaše-
na epidemija in ko je bil po-
ložaj v gospodarstvu še pre-
cej drugačen. Zato se bo-
jim, da je proračun na malce 
trhlih nogah. Realnost nas 
postavlja pred vedno nove 
izzive, na srečo imamo v ob-
činski blagajni nekaj prih-
ranjenega denarja. Predno-
stna ostaja gradnja novega 
vrtca v Mojstrani.

Sodišče odločilo v korist občine
Mednarodno arbitražno sodišče na Dunaju je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek nemške 
multinacionalke WTE, koncesionarja Občine Kranjska Gora na področju izgradnje in upravljanja 
kanalizacijskega omrežja do leta 2016. Multinacionalka je zaradi domnevne škode in plačila davka na 
dodano vrednost od občine terjala več kot 1,5 milijona evrov. Več o tem in še drugih aktualnih temah v 
občini pa v pogovoru z županom Občine Kranjska Gora Janezom Hrovatom.

Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Bled – Gašper Hrastelj, na-
mestnik generalne sekretar-
ke slovenske komisije Unes-
ca, je pojasnil, da zdaj v 124 
državah deluje 700 biosfer-
nih rezervatov, kjer skuša-
jo ohraniti naravo in hkra-
ti zagotoviti razvoj. V Slo-
veniji so biosferna območja 
Julijske Alpe, Kras in pore-
čje Reke, Kozjansko in Ob-
sotelje ter Mura. Ker ima-
jo pri ohranjanju narave ve-
lik pomen šole, so pred dve-
ma letoma osnovali Skup-
nost šol Biosfernega obmo-
čja Julijske Alpe, ki združu-
je štirideset šol s skupaj se-
dem tisoč učenci s tega ob-
močja, zanje pa pripravljajo 
različne izobraževalne pro-
grame, namenjene ozave-
ščanju o naravi. Letos je bil 
v projektu Skupaj za Alpe še 
poseben poudarek na pod-
nebnih spremembah. Neka-
tere dejavnosti (ekskurzije, 
poletni tabor) letos niso bile 
izvedene, zato je tem več-
ji pomen različnih spletnih 
orodij, prek katerih poteka-
jo programi.

Tovrstne vsebine pa prip-
ravljajo tudi za širšo javnost. 
V projektu Skupaj za Alpe 
(Alpska konvencija) nasta-
ja elektronska zbirka dob-
rih praks blaženja podneb-
nih sprememb in prilagaja-
nja nanje z namenom pre-
nosa znanja za spodbuja-
nje celostnega ukrepanja (s 
področja prometa, energi-
je, kmetijstva, gozdarstva, 
turizma, naravnih nesreč, 
gradnje …), je pojasnila Ana 
Marija Kunstelj iz TNP in 
napovedala objavo zbirke 

od zadnjih dni oktobra nap-
rej na njihovi spletni stra-
ni, pripravljajo pa tudi javne 
predstavitve, v živo ali prek 
spleta. Vključenih je štiri-
deset primerov dobrih pra-
ks. Triglavski narodni park 
je tudi letos podelil Znak ka-
kovosti TNP, namenjen lo-
kalnim deležnikom, ki si s 
svojimi izdelki in storitvami 
prizadevajo za visoko kako-
vost in trajnostne pristope, v 
skladu z načeli in vrednota-
mi narodnega parka. Letos 
so dobitniki turistični ponu-
dniki, ki so vključeni tudi v 
zeleno shemo slovenskega 
turizma: Apartmajske hiške 
Alpik Bohinj, Kamp Korita, 
Eco Chalet Astra Montana, 
Eco Kamp Koren in Kamp 
Danica, Bohinjska Bistrica.  

Ob dnevu Biosfernega ob-
močja Julijske Alpe (praznu-
jejo 30. oktobra) pa so ime-
novali tudi novo ambasador-
ko tega območja, in sicer Po-
lono Kenda iz Baške grape. 
Pred njo sta naziv ambasa-
dorjev prejela Janez Bizjak 
in Klemen Langus z gorenj-
ske strani TNP. Ob dnevu bi-
osfernega območja so želeli 
prikazati tudi dokumentar-
ni film o perspektivnih pod-
jetniških idejah iz biosfer-
nih območij Slovenije. Film 
bo na ogled na kanalu You-
Tube Triglavskega narodne-
ga parka in na družabnih 
omrežjih. Poleg tega so dan 
Bisofernega območja Julij-
ske Alpe namesto s priredi-
tvijo na stojnicah zaznamo-
vali s spletnimi prispevki, ki 
s štirimi kratkimi videi pred-
stavljajo kulinarične značil-
nosti biosfernih območij 
Slovenije. 

Narava z roko v 
roki z razvojem
V javnem zavodu Triglavski narodni park so pred 
kratkim predstavili aktivnosti projekta Alpske 
konvencije Skupaj za Alpe in novosti Biosfernega 
območja Julijske Alpe. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih zavo-
da za zaposlovanje je bilo 
ob koncu oktobra v Sloveni-
ji registriranih 83.654 brez-
poselnih. V primerjavi z le-
tošnjim septembrom jih je 
bilo 112 manj, v primerja-
vi z lanskim oktobrom pa 
11.238 ali 15,5 odstotka več. 
Izmed dvanajstih območ-
nih služb (OS) zavoda se je 
oktobra glede na september 
brezposelnost znižala v šti-
rih OS, v eni je ostala ena-
ka, v preostalih, med kate-
rimi je tudi OS Kranj, pa se 

je zvišala. Na letni ravni, to 
je med lanskim in letošnjim 
oktobrom, je brezposelno-
st porasla v vseh območnih 
službah z izjemo OS Mur-
ska Sobota, kjer se je znižala 
za 2,6 odstotka, v vseh preo-
stalih OS pa je porasla, naj-
bolj prav v OS Kranj, kjer je 
bilo oktobra letos 6131 brez-
poselnih ali 28,7 odstotka 
več kot v enakem lanskem 
mesecu. Delodajalci so okto-
bra zavodu sporočili potrebe 
po delavcih za 9962 prostih 
delovnih mest, največ za de-
lavce za preprosta dela v pre-
delovalnih dejavnostih.

Oktobra se brezposelnost 
v državi ni povečala
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Marjana Ahačič

Radovljica – Na spremenje-
ne razmere v času epide-
mije so se hitro prilagodile 
tudi knjižnice. Že spomla-
di so tako organizirali brez-
kontaktno izposojo, pošilja-
nje knjig po pošti, naroča-
nje in podaljševanje gradiva 
na spletu in okrepili telefon-
ske linije za pomoč bralcem. 
Številne knjižnice so okrepi-
le zalogo e-knjig ... 

O tem, kako so se na raz-
mere odzvale tako knjižnice 
kot bralci, smo se pogovarja-
li z Boženo Kolman Finžgar, 
direktorico Knjižnice Anto-
na Tomaža Linharta Rado-
vljica. Kolman Finžgarjeva, 
avtorica inovativnih bralnih 
projektov za mlade, je pred 
nekaj leti prejela stanovsko 
priznanje za aktivno delova-
nje na področju spodbujanja 
branja otroške in mladinske 
književnosti.

Kako so se na razmere epi-
demije odzvali uporabni-
ki knjižničnih storitev spo-
mladi?

Na začetku smo bili pri-
kupno zmedeni prav vsi, 
tako mi kot bralci. Potem 
je knjižnica relativno hit-
ro ugotovila, da se ne mo-
remo popolnoma zapreti in 
kar oditi domov. Zato smo 
najprej uvedli telefonski šte-
vilki in dežurstva, kasneje še 
številne druge. Takoj ko smo 
uvedli katerokoli ukrepe, so 
se bralci odzvali. Z izposo-

jo po pošti smo odpremili 
po dvajset dvokilogramskih 
paketov na dan. Že kmalu 
smo organizirali brezkon-
taktno izposojo v vseh šti-
rih glavnih enotah knjižni-
ce, v Radovljici, na Bledu, v 
Gorjah in Bohinjski Bistrici, 
in tako tudi takrat, ko so bile 
občinske meje zaprte, bral-
cem omogočali, da pridejo 
do knjig v svoji občini. Inte-
res je bil res velik. 

Radovljiška knjižnica se lah-
ko pohvali z izjemnimi šte-
vilkami na področju branja. 
Kaj se je zgodilo v času sve-
tovne epidemije?

Podobno kot po drugih 
knjižnicah: izposoja je pad-
la, ljudje so se zaprli v svo-
je mehurčke, včasih se zdi, 
kot da ne potrebujejo branja 
... Nam je izposoja padla za 
približno 25 odstotkov, ena-

ko je ostalo tudi v času, ko so 
se knjižnice spet odprle. Pri-
čakovali smo, da se bo maja 
pojavil naval, celo najeli smo 
študentko, ki bi obiskovalce 
usmerjala in jih skladno z 
navodili NIJZ v stavbo spuš-
čala le toliko, kot je dovolje-
no ... Pa smo po 14 dneh ugo-
tovili, da je ne potrebujemo, 
ker v knjižnici nikoli ni bilo 
preveč ljudi sočasno. Bralci 
so se sicer nato čez poletje 

postopoma vračali, a tako 
kot prej ni bilo več. Zlasti 
nas skrbi padec izposoje pri 
otrocih, mladini in srednje-
šolcih, kajti to ima zagotovo 
dolgoročne posledice.

Kakšne?
Vsi vemo, da morajo mla-

di zelo dobro usvojiti bra-
nje, najprej samo tehniko, 
predvsem pa morajo brati 
z razumevanjem. To je po-
membno tako v času šola-
nja kot seveda kasneje v živ-
ljenju. Hitrost branja je va-
žna, kadar morajo predela-
ti veliko snovi, ampak pred-
vsem je pomembno razu-
mevanje. In glede na števil-
ne izpovedi staršev in otrok 
o tem, koliko težav so imeli 
s prebiranjem navodil učite-
ljev, menim, da je bilo prav 
pomanjkanje sposobnosti 
branja z razumevanjem ve-
lik razlog zanje. Res mislim, 
da je bil prvi val epidemije 

spomladi čas, ko se je veči-
na ukvarjala z izobraževa-
njem, z branjem samim pa 
mnogo manj ... Zato so kot 
uporabniki ostali le že for-
mirani bralci, to je tisti, ki 
so že brali, in to veliko. Tis-
ti, ki so potrebovali podpo-
ro staršev, šole, učiteljev, so 
pa na neki stopnji preneha-
li brati. V juniju se je to po-
časi vendarle začelo spremi-
njati na bolje, a nas zdaj, ko 
se šole spet zapirajo, skrbi, 
kaj se bo zgodilo z navadami 
prostočasnega branja, pred-
vsem mladih. Bojimo se, da 
bo upad branja in s tem bral-
ne pismenosti zaznamoval 
celo generacijo otrok. Tis-
ti, ki so brez dobre bralne 
pismenosti, imajo namreč 
neprimerno manjše mož-
nosti za uspeh v šoli, za na-
daljnje izobraževanje in vse 
drugo, kar je s tem poveza-
no. To pa pomeni, da ima te-
žave cela družba.

Pričakovali smo, da 
bodo bralci stali v vrsti
Radovljiška knjižnica je bila v zadnjih desetletjih znana po odličnih rezultatih 
na področju bralne kulture, zato so bili številni bralci v času omejenega 
dostopa do knjig veseli novih poti, po katerih so jim knjižničarji ta dostop 
vendarle omogočali. A direktorico Boženo Kolman Finžgar kljub vsemu skrbi, 
ker se mnogi njihovi bralci niso vrnili, predvsem pa, ker je med epidemijo 
opaziti močan upad branja med mladimi.

Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice A. T. Linharta 
Radovljica

»Glede na številne izpovedi staršev in otrok o tem, 
koliko težav so imeli s prebiranjem navodil učiteljev, 
menim, da je bilo prav pomanjkanje sposobnosti 
branja z razumevanjem velik razlog zanje.«

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Tržiški muzej je 
z obešanjem stolov nekda-
nje žičnice, ki so bili resta-
vrirani v muzejski delavnici, 
dokončal postavitev stalne 
muzejske razstave v nekda-
nji žičniški postaji ob koči na 
Zelenici. Po besedah direk-
torice muzeja Jane Babšek je 
Zelenica s tem veliko prido-
bila kot izletniški in turistič-
ni kraj, kar je bil tudi cilj ob-
činskega projekta. 

Zelenica, ena najbolj pri-
ljubljenih turističnih desti-
nacij v tržiški občini, ima 
tako novo stalno razstavo, 
zunanjo enoto Slovenske-
ga smučarskega muzeja, 
na kateri je prikazana dolga 
in zanimiva zgodovina alp-
skega in turnega smučanja 
na tem smučišču. V zgodo-
vinskih zapisih je navede-
no, da so posamezniki smu-
čali še pred ustanovitvijo 

smučarskega kluba Sportski 
klub Tržič leta 1923, da sta 
bili pred drugo svetovno voj-
no med Tržičani in okoliča-
ni najbolj priljubljeni smu-
čišči Kofce in Zelenica. Na 
Zelenici je bila 19. februar-
ja 1928 prva smučarska tek-
ma Zeleniški smuk za po-
kal Glanzmann-Gassner. 

Smučarski navdušenci so 
leta 1930 postavili Jocifovo 
kočo na Zelenici, da bi lah-
ko na snegu preživeli več 
časa in prenočevali v bližini 
smučarskih terenov. Febru-
arja 1938 so tržiški smučar-
ji z zmago na Zeleniškem 
smuku osvojili Glanzmann-
Gassnerjev pokal v trajno 

last. Koča na Zelenici je bila 
med vojno, leta 1941, požga-
na. Leta 1964 je bila zgraje-
na nova koča, ki jo je posta-
vilo Planinsko društvo Tr-
žič. Istega leta je začela delo-
vati prva, spodnja žičnica na 
Zelenici. Na Zelenici so se 
kalili odlični smučarji, ki so 
se udeleževali mednarodnih 
tekmovanj. Zelenica je pos-
tala prizorišče velikih prven-
stev na državnem in na med-
narodnem nivoju. Zdravko 
Križaj in Janer Vagner sta 
ustanovila Alpsko šolo smu-
čanja, ki je postala kališče 
smučarskih asov, med nji-
mi Bojana Križaja, Andreja 
Jermana in Žana Koširja. 

»Z novo stalno razstavo že-
limo vsebinsko obogatiti turi-
stično ponudbo koče na Zele-
nici, predstaviti stoletno tra-
dicijo smučanja na Zelenici 
in ustvariti zanimiv ambient 
v nekdanji žičniški postaji,« 
je povedala Jana Babšek.

Žičniška postaja preurejena v muzej 
V nekdanji žičniški postaji ob koči na Zelenici je na ogled nova stalna muzejska razstava.

Restavrirani stoli nekdanje žičnice na Zelenici
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Aleš Senožetnik

Komenda – Občina Komen-
da je prek Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Za mesto in 
vas, zagotovila nepovratna 
sredstva za nakup in uredi-
tev štirih otroških igrišč v ob-
čini. Po besedah župana Sta-
nislava Poglajna načrtujejo, 
da bodo igrala na vseh šti-
rih lokacijah postavljena še 
ta mesec, saj naj bi jih delav-
ci v naslednjih dneh že za-
čeli nameščati. Investicija v 
igrala znaša 46 tisoč evrov 

(z DDV), od tega je 28.600 
evrov nepovratnih sredstev, 
preostanek pa bo občina pri-
spevala sama. Vrednost ce-
lotne investicije skupaj s 
pripravo terena pa bo znaša-
la blizu šestdeset tisoč evrov.

Otroška igrala bodo sta-
la na Križu za gasilskim do-
mom, na Gmajnici pri teni-
ških igriščih, ob moščanski 
šoli ter v Suhadolah na trav-
niku ob cerkvi. Gre za prvi 
sklop igral, za katera so v Ko-
mendi del sredstev pridobili 
v okviru projektov LAS.

Še letos do novih igral
V naslednjih dneh bodo v občini Komenda nova 
igrala dobili na Križu, v Suhadolah, Mostah in na 
Gmajnici.

Stražišče – Na Baragovem 
trgu v Stražišču bo ta pe-
tek, 13. novembra, med 17. 
in 19. uro, potekala lokalna 
eko in konvencionalna tržni-
ca. Novost v ponudbi Volka 
Turjaškega bodo siri Gorišek 
z novimi okusi in še skrbnej-
šim zorenjem v novi sirarni 
na Križnem Vrhu. Prvič se 
bo predstavila tudi kmetija 
Majcen z nezorjenimi in zor-
jenimi kakiji. Cvetka Jagodič 
bo ponudila sladki krompir, 
za martinovo ponudbo pa 
bo poskrbela Kraška klet Kr-
stan s teranom. Z naročili si 
lahko zagotovite mandarine, 
granatna jabolka, mandlje, 
suhe fige in limone z Visa 
in Brača. »V čim večji meri 
vam priporočamo naročila, 
da pridelovalci pripeljejo za-
dosti pridelkov za vse, da jih 
ne zmanjka pred koncem tr-
žnice. S prevzemom vnaprej 
pripravljenega se tudi zmanj-
ša čas zadrževanja na tržnici, 
kar je v trenutnih razmerah 
zelo pomembno,« v imenu 
organizatorjev pravi Matjaž 
Jerala.

Stražiška tržnica

Kranj – Kot so sporočili z Mestne občine Kranj, bodo predvido-
ma od jutri, 11. novembra, omogočili topel obrok učencem, ki 
imajo subvencionirano šolsko kosilo. Osebni prevzem obroka 
bo na Osnovni šoli Jakoba Aljaža. Starši naj svoje otroke nanj 
prijavijo po e-pošti v tajništvo šole, ki jo obiskuje njihov šolar. 
Točen termin prevzema bo objavljen na spletnih straneh šol, 
ko bo znano končno število prijav. 

Prijavite se za tople obroke

Železniki – Ta četrtek bo po-
tekala štirinajsta redna seja 
občinskega sveta v Železni-
kih, tokrat kot videokonferen-
ca. Občinski svetniki bodo 
obravnavali poročili konce-
sionarjev Loška komunala 
in Saubermacher Slovenija 
o delu na področju ravnanja 
z odpadki v lanskem letu in 
predlog cen teh storitev za 
prihodnje leto, na dnevnem 
redu pa je med drugim tudi 
usklajen finančni načrt Javne-
ga zavoda Ratitovec za letoš-
nje in prihodnje leto.

Seja tokrat na daljavo
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Vilma Stanovnik

Kranj – Socialna aktivacija je 
pilotni projekt ministrstva 
za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti, ki je 
v letu 2017 nastal kot odziv 
na posledice gospodarske 
krize, s katero se je dvignilo 
število dolgotrajno brezpo-
selnih oseb. Ciljna skupina 
projekta so dolgotrajni pre-
jemniki denarne socialne 
pomoči, ki so zaradi različ-
nih razlogov začasno neza-
posljive osebe, druge neak-
tivne osebe, ki ne prejema-
jo denarne socialne pomoči, 
ter ženske iz drugih kultur-
nih okolij in romske ženske. 

V okviru projekta je bilo v 
Sloveniji sočasno vzpostav-
ljenih 16 regijskih mobil-
nih enot, med drugim tudi 
na Gorenjskem, kjer delu-
jejo tri koordinatorke soci-
alne aktivacije. Koordina-
torke zagotavljajo podporo 
pri obravnavi posameznika, 
vključenega v sistem social-
ne aktivacije, vključevanje 
oseb v programe pa poteka 
prek enotnih vstopnih točk 
na enotah Centra za social-
no delo Gorenjska in Ura-
dov za delo Območne služ-
be Kranj. 

Na Gorenjskem v okvi-
ru zadnjega javnega razpisa 
trenutno potekata progra-
ma, namenjena ženskam iz 
drugih kulturnih okolij, ki 
ju izvajata Ljudska univer-
za Kranj za upravne enote 
Kranj, Tržič in Škofja Loka, 
ter Ljudska univerza Jeseni-
ce za upravni enoti Jeseni-
ce in Radovljica. Program 
je namenjen polnoletnim 
ženskam iz drugih kultur-
nih okolij, ki imajo bodisi že 
pridobljeno slovensko drža-
vljanstvo bodisi dovoljenje 
za stalno bivanje v Sloveniji 

in ki se v življenju spopadajo 
z različnimi ovirami, ki jim 
otežujejo vstop na trg dela 
ter posledično vodijo v sta-
nje socialne izključenosti. 
V obeh programih sta priso-
tni tudi medkulturni medi-
atorki, ki tolmačita vsebine 
iz slovenskega v njihov ma-
terni jezik in obratno. 

Program socialne akti-
vacije udeleženkam ponu-
ja pozitivno spremembo v 
življenju, socialno in zapo-
slitve aktivacijo, pridobitev 
raznolikih kompetenc in iz-
boljšanje znanja slovenske-
ga jezika, saj v programu 
sodelujejo s profesorico slo-
venščine z dolgoletnimi iz-

kušnjami dela s tujci. Ude-
leženke, kot poročajo tudi 
same, si v programu razširi-
jo neformalno in formalno 
socialno mrežo, saj v okviru 
programa obiščejo različne 
institucije, spoznajo poten-
cialne delodajalce, obiščejo 
različne ustanove v lokal-
nem okolju. Program traja 
pol leta. Po zaključku pro-
grama imajo možnost na-
daljnje vključitve v progra-
me Ljudske univerze, vpis v 
evidenco aktivnih iskalcev 
zaposlitve, zaposlitev pre-
ko aktivnosti aktivne poli-
tike zaposlovanja ali običaj-
no zaposlitev, izvajalka in 
koordinatorke socialne ak-
tivacije pa jih spremljajo od 
prvega stika na informativ-
nih srečanjih ter po izstopu 
iz programa socialne ak-
tivacije. Ženske iz drugih 
kulturnih okolij poleg vseh 
že omenjenih znanj prido-
bijo še prepotrebno znanje 
slovenskega jezika, ki jim 
ne samo daje boljše mož-
nosti za zaposlitev, temveč 
jim omogoča komunikacijo 
z okolico ter s tem boljšo in-
tegracijo v okolje. 

Skrb za manj 
brezposelnih
Pilotni projekt socialne aktivacije je zaživel tudi 
na Gorenjskem, trenutno pa potekata programa, 
namenjena ženskam iz drugih kulturnih okolij, 
ki ju izvajata Ljudska univerza Kranj ter Ljudska 
univerza Jesenice.

Do letošnjega avgusta je bilo v različne programe 
socialne aktivacije na ravni države vključenih 3134 
oseb, na območju Gorenjske pa 284.

Urša Peternel

Blejska Dobrava – Julija lani 
je v 92. letu starosti umrl Ja-
nez Čop, znan slovenski bi-
olog in lovec. Rojen je bil na 
Jesenicah, na Ukovi, v do-
mači hiši pa je med drugo 
svetovno vojno delovala tudi 
partizanska javka. Čeprav je 
od študijskih let naprej živel 
v Ljubljani, pa je pokopan 
na Blejski Dobravi, kjer sta 
zadnji dom našla tudi njego-
va starša Franc in Frančiška 
ter žena Anča. Ker je bila vsa 
družina Čop partizanska in 
narodno zavedna, Janezov 
oče Franc je padel leta 1945, 
tik pred koncem druge sve-
tovne vojne, sta hčerki v spo-
menik na grobu dali vklesa-
ti tudi majhno rdečo zvezdo. 

A ko sta prejšnji teden, 
malo po prazniku spomina 
na mrtve, prišli na grob, sta 
zgroženi ugotovili, da je rde-
čo zvezdo nekdo prebarval 

na črno. Polonca Čop Finka 
je povedala, da ju je s sestro 
dejanje šokiralo. Ne samo, 
da gre za poseg na zasebno 
lastnino, po njenem mne-
nju gre za blatenje na sim-
bolni ravni, za oskrunjenje 
spomina na očeta in dedka. 
»Ne more kar nekdo prebar-
vati rdeče zvezde na spome-
niku. Zame je taka oseba fa-
šist!« je ogorčena Čopova 
hči Polonca. S sestro sta o 
tem obvestili policijo, ki je 
naredila zapisnik, storilca 
pa verjetno ne bodo nikoli 
našli. Čopovi hčerki bosta 
zvezdo očistili in jo ponov-
no dali pobarvati na rdeče. 
Kot ob tem pravi Polonca 
Čop Finka, s sestro želita, 
da se z objavo v časopisu na-
glas pove, da so takšna deja-
nja nesprejemljiva in da je 
žal danes družbena klima 
tako negativna, da je neko-
ga zmotila celo rdeča zvez-
da na grobu ...

Rdečo zvezdo prebarvali na črno
Neznani storilec je na črno prebarval rdečo zvezdo na družinskem grobu Čopovih na Blejski Dobravi. 
»Zame je taka oseba fašist!« je ogorčena Polonca Čop Finka.

Rdečo zvezdo na družinskem grobu Čopovih na Blejski 
Dobravi je nekdo prebarval na črno.

Kranj – Policijska uprava Kranj je včeraj napovedala nekajdnev-
no delno zaporo Delavskega mostu v Kranju zaradi preplastit-
ve ceste. Zapora, ki naj bi bila vzpostavljena že danes, bo pote-
kala v dveh fazah. V eni bosta zaprta zunanja pasova, promet 
pa bo potekal po notranjih pasovih. Vozniki, ki bodo pripeljali 
s smeri Primskovega, ne bodo mogli zaviti proti Laboram, 
vozniki iz smeri Orehka pa ne proti Delavskemu mostu. Za 
obračanje je predvideno krožišče v Bitnjah. V drugi fazi bosta 
zaprta notranja pasova, promet bo potekal po zunanjih. Pešci 
in kolesarji naj bi lahko ves čas normalno prehajali v obe smeri. 

Delna zapora Delavskega mostu v Kranju

Poslanskemu klubu De-
mosa so jo predlagali člani 
ustavne komisije Tine Hri-
bar, Tone Jerovšek in Peter 
Jambrek skupaj z vodjo De-
mosa Jožetom Pučnikom.

Na volitvah leta 1990 je 
zmagala demokratična opo-
zicija Demos, ki je sestavila 
vlado in za predsednika iz-
brala Lojzeta Peterleta. Jugo-
slovanska politična oblast, ki 
je skušala preprečiti osamo-
svojitev svoje najsevernejše 
republike, je začela razoro-
ževati teritorialno obrambo. 
Obenem je v slovenskih po-
litičnih krogih nastajala ide-
ja o osamosvojitvi Sloveni-
je. Odločitev so torej spreje-
li novembra 1990 v Poljčah, 
določili pa so datum 23. de-
cember istega leta, ko je bil 
plebiscit tudi izpeljan. Pred 
tem je slovenska skupščina 
sprejela tudi zakon o plebi-
scitu in samostojnosti in ne-
odvisnosti Slovenije. Na ple-
biscitu je za odcepitev glaso-
valo 93,4 odstotka volivcev, 
zanjo se je izreklo 95 odstot-
kov glasujočih oziroma 88,5 
odstotka vseh volivk in voliv-
cev, kar še danes ocenjuje-
mo kot največjo demonstra-
cijo enotnosti Slovencev. Re-
zultate plebiscita, o katerem 
so odločali prav na Gorenj-
skem, so razglasili 26. de-
cembra 1990 in ta dan pra-
znujemo kot državni pra-
znik, dan samostojnosti in 
enotnosti.

Obletnico odločitve o ple-
biscitu so včeraj zaznamova-
li s prireditvijo v predsedni-
ški palači, na kateri so bili 
slavnostni govorniki Peter 
Jambrek, sodelavec komisi-
je za ustavna vprašanja teda-
nje skupščine, Janez Janša, 
predsednik vlade, pred tre-
mi desetletji pa član izvršne-
ga sveta tedanje skupščine, 
republiški sekretar za ljud-
sko obrambo, in Borut Pa-
hor, predsednik države.

Govorniki so dogodek v 
Poljčah ocenili kot prelo-
men. Po Jambrekovih be-
sedah je bila to točka prelo-
ma med pripravami, zaveza-
mi in obljubami, da Slove-
nija postane samostojna dr-
žava, in poznejšo strateško 

odločitvijo na plebiscitu. Ja-
nez Janša, ki se je ob tem 
spomnil vseh sodelavcev 
dogodka v Poljčah, pose-
bej še vodje takratnega De-
mosa Jožeta Pučnika, je de-
jal, da so bili to časi velikih 
pričakovanj na eni strani in 
na drugi tudi groženj iz Beo-
grada, da bodo vsako težnjo 
po osamosvojitvi zatrli s silo, 
ter pomislekov iz svetovnih 
prestolnic glede prihodnje-
ga mednarodnega prizna-
nja. Predsednik države Bo-
rut Pahor pa je med drugim 
spomnil, da se je v Poljčah 
z odločitvijo Demosa obiko-
vala politična večina za osa-
mosvojitev Slovenije, korak 
k plebiscitarni odločitvi pa je 
bilo srečanje predsednikov 

vseh parlamentarnih strank 
in vodij poslanskih skupin, 
ki so slab mesec po Poljčah 
sprejeli sporazum, po kate-
rem je vsa politika enotno 
nastopila za osamosvojitev 
države. To je dal za zgled 
tudi za današnji čas, ko so 
okoliščine tudi takšne, da 
bi se bilo vredno potrudi-
ti za enotnost, vsaj pri pre-
magovanju koronavirusa. 
Napovedal je tudi, da bo na-
slednja v vrsti obeležitev 30. 
obletnica podpisa sporazu-
ma političnih strank in pos-
lanskih skupin slovenske 
skupščine o skupnem na-
stopu na plebiscitu za sa-
mostojno in neodvisno Slo-
venijo, ki se je zgodil 6. de-
cembra 1990.

Obletnica odločitve o plebiscitu
31. stran

Govorniki na slovesnosti ob trideseti obletnici zasedanja v Poljčah: predsednik države Borut 
Pahor, predsednik vlade Janez Janša in Peter Jambrek, takratni član ustavne komisije 
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Marjana Ahačič

Kranj – Končuje se prenova 
desetkilometrskega odseka 
gorenjske avtoceste med prik-
ljučkoma Brezje in Kranj za-
hod. Po lanski preplastitvi vo-
zišča gorenjske avtoceste med 
priključkoma Kranj zahod in 
Brezje proti Jesenicam je na-
mreč letos sledila še preplas-
titev druge polovice avtoceste, 
in sicer v smeri proti Ljublja-
ni. Dvomesečna dela so ob-
segala preplastitev 9,6 kilo-
metra smernega vozišča av-
toceste na odseku med prik-
ljučkoma Breze in Kranj za-
hod proti Ljubljani, izvozne-
ga in uvoznega kraka priključ-
ka Naklo v tej smeri ter manj-
ša popravila premostitvenih 
objektov na trasi avtoceste.

Kot so pojasnili na Druž-
bi RS za avtoceste (DARS), je 
bila preplastitev potrebna za-
radi povečanja prometne var-
nosti in podaljšanja življenj-
ske dobe obstoječe vozišč-
ne konstrukcije. Pogodbena 

vrednost del je 5,1 milijona 
evrov. Promet je v času del 
potekal po dveh zoženih pa-
sovih v vsako smer vožnje.

V sklopu pogodbenih del 
in iste delovne zapore je bila 

na območju viaduktov Zgo-
ša, Dobruša, Peračica, Ljub-
no, Lešnica in Tržiška Bistri-
ca nanesena dvoslojna povr-
šinska prevleka – na viaduk-
tih proti Jesenicam so bila ta 

dela opravljena letos spomla-
di – kar je, kot pojasnjujejo 
na Darsu, učinkovit ukrep za 
preprečitev nadaljnjega pro-
padanja obrabno-zaporne 
plasti asfaltne površine.

Promet spet po dveh pasovih
Sredi prejšnjega tedna je bil po obnovi gorenjske avtoceste med priključkoma Brezje in Kranj zahod 
že sproščen promet v smeri proti Ljubljani, konec tedna pa še proti Jesenicam. Spremenjeni prometni 
režim je veljal od sredine septembra, ko so se začela obnovitvena dela.

Konec prejšnjega tedna so odstranili zapore gorenjske avtoceste tudi v smeri proti 
Ljubljani. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet 
je na oktobrski seji dal so-
glasje k sodni poravnavi, ki 
sta jo v pravdni zadevi zaradi 
izročitve zgrajene komunal-
ne opreme podpisali Občina 
Škofja Loka kot tožeča stran-
ka in eden od investitorjev.

Zgodba je stara desetletje: 
Leta 2010 je občina sklenila 
pogodbo o opremljanju na 
območju občinskega lokacij-
skega načrta Kamnitnik I in 

Kamnitnik II o ureditvi dol-
goročnih medsebojnih raz-
merij z več investitorji. Leta 
2014 je bila komunalna in-
frastruktura zgrajena. Na 
delu območja je komunalno 
opremljanje na podlagi po-
godbe izvajal en sam investi-
tor, lastnik večine gradbenih 
parcel. Po pridobitvi uporab-
nega dovoljenja je bil investi-
tor dolžan zgrajeno komu-
nalno opremo prenesti v last 
in upravljanje občine in pre-
dati tudi vso dokumentacijo. 

Ker se to ni zgodilo, je obči-
na vložila tožbo. 

Zdaj so se odločili za so-
dno poravnavo, saj bi sicer 
sledil dolgotrajen sodni po-
stopek, ki bi pomenil precej 
dodatnih stroškov, izid prav-
de pa ni gotov. Tudi dokazo-
vanje bi bilo v morebitnem 
sodnem postopku zaradi po-
teka časa od začetka izvaja-
nja investicije, zgorele do-
kumentacije, ki bi jo moral 
predložiti investitor, pa tudi 
zaradi večkratne zamenjave 

oseb, ki so se znotraj občin-
ske uprave ukvarjale s tem 
projektom, oteženo. Poleg 
tega so predlagatelji oceni-
li, da je čimprejšnja ureditev 
medsebojnih razmerij med 
občino in investitorjem ter 
posledično prenos zgraje-
ne komunalne infrastruktu-
re v last in upravljanje obči-
ne v korist predvsem prebi-
valcem novega naselja Nad 
Plevno, saj bodo tako delež-
ni enakega koriščenja javnih 
služb kot ostali občani. 

Potrdili sodno poravnavo
Škofjeloški občinski svet je na oktobrski seji odločal tudi o sodni poravnavi v zvezi z izročitvijo 
komunalne opreme v primeru komunalnega opremljanja na območju Kamnitnik I in Kamnitnik II.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Občinski svet v 
Škofji Loki je na seji v okto-
bru tako kot na vsaki doslej 
obravnaval poročilo o aktiv-
nostih, povezanih z vzpo-
stavitvijo delovanja javne-
ga podjetja Komunala Ško-
fja Loka. Javno podjetje naj 
bi začelo delovati 1. januarja 
2021, dotlej pa gospodarske 
javne službe s tega področ-
ja opravlja Loška komunala. 

Z njo so lansko jesen za leto 
dni podaljšali koncesijsko 
pogodbo.

O novih aktivnostih na tem 
področju so občinski svetni-
ki izvedeli, da je javno podje-
tje sredi oktobra razpolagalo 
z več kot 95 odstotki notarsko 
overjenih pogodb za prodajo 
delnic Loške komunale. Pote-
kajo sestanki tehničnih sku-
pin, katerih namen je prenos 
dejavnosti iz Loške komuna-
le na javno podjetje. Občina 

Železniki je na seji občinske-
ga sveta v septembru spreje-
la sklep o soglasju za prenos 
koncesije za zbiranje odpad-
kov iz Loške komunale na 
javno podjetje. Loška komu-
nala je v sodelovanju s sled-
njim pripravila elaborat za 
cene zbiranja odpadkov v Ob-
čini Železniki za leto 2020, 
občinski svet naj bi ga obrav-
naval v kratkem. Prav tako 
pripravljajo elaborate za cene 
vseh storitev varstva okolja za 

Občino Škofja Loka. Pripra-
vili so seznam potrebnih jav-
nih naročil za leto 2021 zara-
di zagotovitve nemotenih do-
bav storitev in materiala. Po-
membnejši javni razpisi so v 
javnem podjetju v fazi pripra-
ve. Občine Škofja Loka, Že-
lezniki, Gorenja vas - Polja-
ne in Žiri pa so z javnim pod-
jetjem podpisale pogodbo, s 
katero je javno podjetje pos-
talo upravljavec zaprte depo-
nije Draga. 

Uspešni koraki k javnemu 
komunalnemu podjetju

Gorenjska železniška pro-
ga je bila zadnjič temeljito 
obnovljena pred štirideseti-
mi leti, v najslabšem stanju 
pa je prav odsek med Pod-
nartom in Lescami, so po-
vedali pristojni na ministr-
stvu za infrastrukturo. Ob-
ljubljajo tudi, da bodo takoj, 
ko se prva bo faza zaključila, 
projekte nadaljevali, saj naj 
bi že v naslednjem letu ob-
javili razpise za izdelavo do-
kumentacije za drugo fazo; 
na direkciji tako verjamejo, 
da je mogoče celotno gorenj-
sko progo od Ljubljane do Je-
senic obnoviti v roku treh let.

V sklopu projekta, ki ga 
vodi država, bo del investicij 
izvedla tudi Občina Radovlji-
ca; trasa odseka, ki se obnav-
lja, je namreč v celoti na nje-
nem območju. Kot je povedal 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik, bo občina za nadgra-
dnjo projekta obnove žele-
znice namenila še okoli šest 

milijonov evrov, za kar se bo 
tudi zadolžila. Tako bodo v 
Podnartu sodelovali pri uki-
nitvi štirih nivojskih preho-
dov čez železniško progo v 
naseljih Ovsiše, Podnart in 

v Zalošah, izgradnji novih 
podvozov za promet osebnih 
in tovornih vozil ter peš pro-
met v Podnartu in v Zaloš-
ah, izgradnji nadomestnega 
cestnega priključka do dveh 
objektov v Podnartu in nado-
mestne makadamske javne 
na območju Zaloš. 

Občina bo sodelovala 
tudi pri izgradnji novega 

nadvoza čez železniško pro-
go pri železniškem postaja-
lišču v Radovljici, kjer bodo 
na novo uredilo brežino in 
javno parkirišče. Urejen bo 
tudi podhoda za pešce na 
območju Poljske poti v Ra-
dovljici ter ločenih pasovi za 
kolesarje in pešce skozi žele-
zniški nadvoz ob regionalni 
cesti v Lescah.

Minister Vrtovec je ob tem 
poudaril, da se zaveda po-
mena gradnje učinkovitejše 
potniške železniške poveza-
ve tudi med Kranjem in Lju-
bljano; intenzivno naj bi raz-
mišljali o tem, kako v pros-
tor umestiti drugi tir, potr-
dil pa je tudi prizadevanja za 
izvedbo prenove železniške 
postaje v Škofji Loki skupaj 
z ureditvijo podvoza. »Dobi-
li bomo primerno rešitev, v 
skladu z vsemi pravnimi za-
vezami, ki so bile v preteklo-
sti že dane. Zagotovo je tre-
ba poskrbeti za varnost lju-
di; morda je bilo to v prete-
klosti premalo poudarjeno,« 

je v zvezi s tem pojasnil mi-
nister.

Na slovesnosti sta bila tudi 
župan Kranja Matjaž Rako-
vec in blejski župan Janez 
Fajfar, ki je med drugim 

spomnil, da prav letos obele-
žujemo 150. obletnico izgra-
dnje gorenjske železniške 
proge, izrazil pa je tudi za-
dovoljstvo z načrtovano ob-
novo postajališč: železniška 
postaja v Otočah, ki jo bodo 
obnovili med prvimi, je po-
sebej zanimiva, saj je zasno-
vana po načrtih arhitekta Jo-
žeta Plečnika. 

Začetek obnove 
gorenjske železnice

Gorenjska proga bo v času obnove tako predora Karavanke 
kot odseka v radovljiški občini še vso prvo polovico 
prihodnjega leta zaprta. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Blejski župan Janez Fajfarje med drugim spomnil, 
da prav letos obeležujemo 150. obletnico izgradnje 
gorenjske železniške proge, izrazil pa je tudi 
zadovoljstvo z načrtovano obnovo postajališč: 
železniška postaja v Otočah, ki jo bodo obnovili med 
prvimi, je posebej zanimiva, saj je zasnovana po 
načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. 
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Velika planina – Obiskovalci 
Velike planine so ob kapeli
ci Marije Snežne te dni lah
ko opazili nekoliko nenava
dno klop, ki je pravzaprav 
raziskovalni objekt, saj so 
ga v okviru mednarodnega 
projekta DURASOFT posta
vili raziskovalci z Biotehni
ške fakultete.

»V zadnjem obdobju opa
žamo, da se je na Veliki pla
nini zelo razpasla nevarna in 
okolju zelo neprimerna na
vada premazovanja planšar
skih in počitniških koč z od
padnim motornim oljem. 
Olje se s takih koč spira in 
prodira v podtalnico. V od
padnem olju je cel spekter 
težkih kovin, ki obremenju
jejo okolje in lahko vpliva
jo tudi na zdravje ljudi. Mis
lim, da ni treba posebej opo
zoriti, da je uporaba odpa
dnega olja nelegalna. Verja
mem, da so pozitivni zgledi 
in dobronamerno opozarja
nje bolj učinkoviti kot tožar
jenje. Z namenom dvigniti 
zavest zdrave rabe lesa in kot 
pozitiven zgled smo na Veli
ki planini postavili modelno 

klop, ki je izdelana iz lesa 
najpomembnejših iglavcev v 
Sloveniji, del pa je impregni
ran oziroma modificiran v 
skladu s postopki, ki so bili 
razviti v Sloveniji. Namen te 
klopi je, da obiskovalci in la
stniki koč na primeru vidijo, 
kaj se dogaja z lesom,« nam 
je pojasnil Miha Humar in 
dodal, da je klop, sestavljena 
iz lesa navadne smreke, rde
čega bora in macesna, opre
mljena s senzorji, ki dvakrat 

dnevno zabeležijo vlažnost 
lesa. »S pomočjo modelov 
lahko iz teh podatkov izraču
namo, kakšna bo življenjska 

doba teh lesnih vrst. Les je 
v naših krajih tradicionalen 
gradbeni material, ki v zad
njem obdobju znova prido
biva pomen. Ker v Sloveniji 
(kot tudi v Evropi) primanj
kuje odpornega lesa, ga mo
ramo na takšen ali drugače 
način zaščititi, če mu seveda 
želimo zagotoviti ustrezno 
življenjsko dobo,« še pravi 
Humar.

A nobena še tako dobra 
raziskava in dobronamer
na spodbuda ne bo učinko
vita, če ne bo sprejeta pri la
stnikih pastirskih koč na Ve
liki planini. Jeseni so zanje 

že nameravali pripraviti de
lavnico oziroma predavanje, 
a jim je to preprečila koro
na kriza. Bodo pa pri klopi 

»dan odprtih vrat« pripravi
li takoj, ko bodo razmere to 
dopuščale. Prav tako v okvi
ru projekta načrtujejo, da 
bomo lastnikom koč ponu
dili brezplačno analizo vzor
ca lesa z njihovih streh.

Projekt je sicer mnogo šir
ši in poteka v Italiji in Slo
veniji; spodbuja trajnostno 
rabo avtohtonega lesa iglav
cev in močvirskega trsa na 
gorskem in obmorskem ob
močju južnih Alp. Pri nas 
so takšne klopi kot na Veli
ki planini postavili še v Lju
bljani, Biljah, Sečovljah, Do
berdobu in Pesnici.

Klop za preučevanje lesa
Raziskovalci z ljubljanske Biotehniške fakultete v okviru mednarodnega projekta razvijajo inovativne 
tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur in spodbujajo uporabo lesa iglavcev  
v gorskem svetu. Raziskovalni objekt so tako postavili tudi na Veliki planini.

Vedno več pastirskih koč na Veliki planini je premazanih s povsem neprimernim odpadnim 
motornim oljem; raziskovalci s tem projektom to želijo preprečiti.

Modelna klop iz lesa iglavcev, postavljena pri kapelici 
Marije Snežne, ima senzorje za spremljanje vlažnosti, s 
katerimi želijo predstaviti, kaj se dogaja z lesom.

Namen projekta je predstaviti okoljsko sprejemljive 
rešitve za izdelavo lesenih streh – tudi na Veliki 
planini, kjer nekateri lastniki za premaze lesa 
uporabljajo kar odpadno motorno olje.

Jasna Paladin

Kamnik – Razvojni center Srca 
Slovenije je izvedel četrto oce
njevanje rokodelskih in pre
hranskih izdelkov z območja 
Srca Slovenije, kamor med 
drugim sodi tudi občina Ka
mnik. Pravico do uporabe Ko
lektivne tržne znamke Srce 
Slovenije je prejelo 34 ponu
dnikov s 104 izdelki, med nji
mi so tudi ponudniki iz ob
čine Kamnik: Aleš in Urška 
Dovč (lesene torbice v kombi
naciji z usnjem), Anica Ahčin 
(rezljani izdelki), Darja Škulj 
(naravna mila), Janko in Šte
fka Grašič (kovaški izdelki), 
Katarina Spruk (keramične 

sklede), KUD Hiša kerami
ke, zakaj pa ne majolka (kera
mični izdelki), Majda Vavpe
tič (šivani izdelki), Domen Vi
rant (jajca in mlečni izdelki), 
Drago Vrhovnik (izvirska živa 
voda), Frančiška Bodlaj (siri) 
in Helena Kropivšek (siri).

Prehranske izdelke so oce
njevali Franci Jezeršek, dr. 
Janez Bogataj in dr. Tanja 
Lešnik Štuhec, rokodelske 
pa Matej Zupančič. 

Razvojni center Srca Slo
venije organizira vsakokrat 
tudi slovesno podelitev cer
tifikatov, ki pa je tokrat zara
di posebnih razmer v klasič
ni obliki verjetno ne bo mo
goče izvesti.

S certifikatom kakovosti 
nagrajeni tudi Kamničani

Jasna Paladin

Kamnik – Število okuženih 
v Domu starejših občanov 
(DSO) Kamnik je žal iz dne
va v dan višje. Po tem, ko so 
prvo okužbo med starostni
ki zabeležili minuli torek in 
jih je bilo okuženih ob kon
cu tedna že štirinajst, je šte
vilo pozitivnih testov med 
koncem tedna še naraslo. V 
petek, 6. novembra, so bri
se vzeli 37 stanovalcem in 15 
zaposlenim, še 39 starostni
kom in štirim zaposlenim 
pa v nedeljo. Včeraj je bilo 
tako v DSO Kamnik okuže
nih 25 stanovalcev (vsi so 
nastanjeni v rdeči coni) in 

16 zaposlenih. »Zaposleni 
bedijo nad stanjem stano
valcev, izražajo veliko pri
padnost DSO Kamnik in so 
pripravljeni v največji meri 
poskrbeti, da čim bolj pre
prečijo nadaljnje širjenje 
okužbe. Najpogosteje slišani 
stavek v zadnjih dneh v DSO 
Kamnik je, da bomo skupaj 
zmogli. Naši prošnji za ka
drovsko pomoč so se odzva
li v Zdravstvenem domu Ka
mnik in CIRIUS Kamnik. 
Njihovi delavci že pomagajo 
pri oskrbi in negi stanovalcev 
DSO Kamnik, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo,« pra
vi direktorica DSO Kamnik 
Maja Gradišek.

Okužbe med starostniki  
v domu se širijo

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Med četrtkovim 
protestom v Ljubljani pro
ti vladnim ukrepom zaradi 
epidemije so protestniki po
leg policistov fizično napad
li tudi nekatere predstavnike 
medijev. Huje je poškodovan 
Borut Živulović, fotoreporter 
priznane Foto agencije Bobo 
iz Studenčic v medvoški ob
čini.

Nasilneži so ga zahrbtno 
napadli in nezavestnega še  
naprej pretepali. Utrpel je 
težje poškodbe glave. »Vče
raj sem pokrival protest, kot 
fotoreporter to počne. Situa
cija je po kakšni uri postala 
napeta. Ko smo se premika
li s Trga republike proti Gre
gorčičevi ulici, sva z Aljošo 
Kravanjo fotografirala manj
ši spopad med protestniki in 
policisti (želve). Slednji so 
pepersprejali in stekli stran. 

Tam sva ostala sama s pro
testniki. Kar na enkrat sli
šim: 'O, lej fotografa!' Potem 
se več ne spomnim. Zbudil 
sem se v bolečinah in nisem 
vedel, kaj se dogaja. Trenu
tno sem na Stomatološki kli
niki, kjer čakam na operaci
jo čeljusti. Hvala vsem za že
lje in podporo,« je dan po do
godku Živulović zapisal na 
svojem družbenem profilu, 
na katerem je bila objavlje
na tudi fotografija njegovega 

okrvavljenega fotoaparata. V 
Foto agenciji Bobo so se po 
dogodku odzvali s sporoči
lom, v katerem so med dru
gim zapisali: »Foto agenci
ja Bobo svoje profesionalno 
delo opravlja že dolga deset
letja, a tako hudega in hkra
ti popolnoma nesprejemlji
vega in z nasiljem prežetega 
napada na našega delavca – 
in s tem tudi na naše delo! 
– še nikdar nismo doživeli, 
ne glede na to, na kako ne
varnih območjih sveta smo 
vedno zgolj in samo op
ravljali svojo profesionalno 
nalogo: s fotografijo doku
mentirati dogodke in o tem 
obveščati najširšo javnost. 
To je dolžnost in odgovor
nost tako novinarjev kot fo
toreporterjev, zato ostro ob
sojamo vse tiste, ki so se od
ločili zanetiti nasilne prote
ste in jih tudi izpeljati. Tega 
ne sprejemamo in vsakršno 

nasilje tudi izjemno obsoja
mo ter hkrati sporočamo, da 
bomo svoje delo nadaljevali, 
saj bi brez slike in besede, ki 
ju pošiljamo v svet, brezno 
vsakršnega ekstremizma in 
nasilništva bilo še globlje.«

Nasilje na novinarje, fo
tografe in snemalce na če
trtkovem shodu v Ljubljani 
so najostreje obsodili tako v 
Društvu novinarjev Sloveni
je kot v Združenju novinar
jev in publicistov.

Protestniki tudi 
nad fotografa
Na četrtkovih protestih v Ljubljani so se 
protestniki z nasiljem lotili tudi nekaterih 
predstavnikov medijev. Težjo poškodbo glave  
so zadali Borutu Živuloviću, fotoreporterju  
Foto agencije Bobo.

Okrvavljeni fotoaparat fotoreporterja Boruta Živulovića  
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Domžale – Po obnovi vodovoda in kanalizacije, ki jo je izva-
jal JKP Prodnik, te dni zdaj gradnjo razširjenega pločnika za 
pešce in kolesarje ob Ljubljanski cesti zaključuje še Občina 
Domžale. Na odseku od križišča s Slamnikarsko do Rojske 
ceste so uredili tudi novo javno razsvetljavo ter položili gra-
nitne robnike. Cesta je že asfaltirana, nadaljuje pa se gradnja 
pločnika. »Nova cesta je zasnovana malenkost ožje z name-
nom opozoriti voznike, naj bodo še bolj previdni in pozorni 
na varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej otrok. Z 
enakega razloga pa smo pločnik razširili. Odslej bo več pros-
tora namenjenega pešcem in kolesarjem,« pravijo na občini. 
Popolna zapora tega dela Ljubljanske ceste bo odpravljena 
predvidoma do sredine novembra.

Dela na Ljubljanski cesti so pri koncu
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Ljubljana – Če smo v prete-
klih letih v prvih dneh po 
objavi programa aktualne-
ga festivala Liffe v množi-
ci naslovov v ponudbi z ne-
kaj poznavanja in nekaj sre-
če izbirali filme, ki jih ni-
kakor ne bi želeli zamudi-
ti ter ob tem upali, da pro-
jekcije še niso razprodane, 
je naš izbor letos morda ne-
koliko lažji. Na voljo bo si-
cer lažje obvladljiva številka 
22 celovečernih filmov, a je 
glede na to, da so »vstopni-
ce« že od petka v prodaji, za 
najbolj izpostavljene naslo-
ve že precej gneče. Do vseh 
filmov bomo gledalci lahko 
dostopali na spletni strani 
www.liffe.si. Filmi ne bodo 
razporejeni na »predstave«, 
saj si bo vsakega izmed njih 
mogoče ogledati kadarkoli 
med 11. in 22. novembrom. 
Ob nakupu dostopa namreč 
prejmete kodo, s katero si je 
mogoče film ogledati s kavča 
na domačem ekranu. Po akti-
vaciji kode boste za ogled fil-
ma imeli štiri ure – torej si ga 
lahko ogledate s premori ali 
pa dvakrat. Vaša odločitev.

Seveda pa festival vendar-
le ohranja logiko obiska ki-
nematografa, saj bodo posa-
mezni filmi dostopni v ena-
kem obsegu, kot če bi jih 
predvajali v kinodvoranah, 
torej bo film, kot smo že za-
pisali, potem ko bo »dvora-
na polna« lahko tudi raz-
prodan. V izjavi na spletu je 
programski direktor festi-
vala Simon Popek namreč 
med drugim povedal: »Liffe 
še vedno jemljemo, kot da je 
dogodek v živo, v kinodvora-
nah.« 

Nadaljujejo se festivalski 
sklopi, ki smo jih vajeni iz 
prejšnjih let. Tudi letos bo je-
dro festivala tekmovalna sek-
cija Perspektive s praviloma 
filmskimi prvenci in režiser-
ji mlajše generacije. Filmi 
bodo tekmovali za nagrado 
vodomec. V sekciji Predpre-
miere bodo sledili filmski 
vrhunci, odkupljeni za pred-
vajanje po Sloveniji, sekci-
ja Kralji in kraljice prinaša 
dela prepoznavnih in nagra-
jevanih mojstrov sodobne-
ga filma, v Panorami svetov-
nega filma so na sporedu fe-
stivalski favoriti s petih celin, 
sekcija Ekstravaganca prina-
ša raznovrstne, drznejše in 
žgečkljive vsebine, Kinoba-
lon pa je samostojen sklop za 
gledalce od 5. do 14. leta. Tu 
je še sekcija Evropa na kratko 
s tekmovalnim programom 
kratkega filma.

Nekaj namigov. Med od-
mevnejšimi filmi je zago-
tovo Asistentka režiserke 

Kitty Green, ki se posredno 
dotika afere spolnih zlorab 
v filmski industriji, poveza-
nih s Harveyjem Weinste-
inom, Sadeži pozabe je na-
slov filma grškega režiser-
ja Christosa Nikouja, ki je 
nastal v koprodukciji s Polj-
sko in Slovenijo. Gre za du-
hovito pripoved o tem, kako 
čustva vplivajo na človekov 
spomin in kakšno vlogo ima 
pri tem sodobna tehnologi-
ja. Dokumentarec Nathana 
Grossmana z naslovom Gre-
ta seveda govori o aktivistki 
Greti Thunberg. V komedi-
ji Nažgani sta moči združila 
režiser Thomas Vinterberg 
in igralec Mads Mikkelsen, 
sprašujeta pa se, ali je povi-
šana količina alkohola v krvi 
res tako slaba stvar. Film 
Oče Srđana Golubovića pri-
kazuje boj preprostega srb-
skega očeta s togimi mlini 
socialnega skrbstva, da bi 
dosegel skrbništvo nad svo-
jimi otroki. V koprodukciji 

sodelujemo tudi Sloven-
ci. Eden odmevnejših fil-
mov letošnjega festivala je 
tudi Zlo ne obstaja iranske-
ga režiserja Mohammada 
Rasoulofa. Štiri zgodbe na 
temo smrtne kazni so fil-
mu prinesle zlatega medve-
da za najboljši film na letoš-
njem Berlinalu. Najbrž se še 
spomnite filma Semiš jakna 
z lanskoletnega festivala Li-
ffe. Francoski režiser Quen-
tin Dupieux se letos predsta-
vlja s komedijo Mandibule. 
Režiserja odlikuje specifi-
čen smisel za humor, glav-
no vlogo v svojem novem fil-
mu pa je namenil velikanski 
mesarski muhi – in prisrčni 
človeški neumnosti. 

Tu je zagotovo še nekaj fil-
mov, ki jih ne gre spregleda-
ti, prav tako bo zanimiva sek-
cija kratkih filmov, tu pa so 
tudi še dogodki iz spremlje-
valnega programa. Ne, pravi 
ljubitelji filma se tudi letos 
Liffu ne bodo odrekli.

Liffe na spletu
Letošnji, 31. Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) bo od jutri naprej do 22. novembra potekal 
prek platforme videa na zahtevo. Na ogled bo dvaindvajset filmov.

Režiser Thomas Vinterberg in igralec Mads Mikkelsen sta moči združila v filmu Nažgani. 
Film je potencialna uspešnica letošnjega festivala. / Foto: IMDb

Igor Kavčič

Kovor – Letošnja tretja iz-
vedba Festivala ljubiteljske-
ga igranega filma #FLIF je 
zaradi znanih razmer pote-
kala na spletu. V filmih, uvr-
ščenih v tekmovalni pro-
gram, so gledalci tako lah-
ko uživali kar z domačega 
kavča. Celo soboto, torej kar 
24 ur, si je bilo tako mogo-
če na spletnem kanalu ogle-
dati 14 izbranih filmov, ki so 
jih posneli ustvarjalci iz ce-
lotne Slovenije. Do 18. ure je 
hkrati potekalo tudi glasova-
nje za najboljši film po izbo-
ru občinstva.

Strokovno oceno filmov so 
organizatorji Skupina Avan-
tura (KD sv. Janeza Krstnika 
Kovor) letos zaupali sloven-
skemu pisatelju, igralcu, sce-
naristu in režiserju Metodu 
Pevcu, ki je med štirinajste-
rico izbral tudi najboljše. Na-
grade so prejeli: za najbolj-
šo montažo Sven Tomaško 
za film Dvojna penetracija, 
za najboljšo fotografijo Vida 
Habjanič za film Deset do 
sedmih, za najboljši scena-
rij Oskar Šubic za film Ita(B)
rina, ki je dal tudi najboljšo 
igralko Brino Vozelj, za naj-
boljšega igralca pa je nagrado 

prejel Matej Klančar za vlo-
go v filmu Pobeg. Posebni 
omembi je Metod Pevec do-
delil filmoma Govor, ki ga vi-
diš v režiji Gašperja Marku-
na in Tadeja Korena Šmida 
in Ta kratke v režiji Marine 
Cernetig. Nagrada za najbolj-
šo režijo je pripadla Janu Fab-
risu za film Skoraj polnoč, za 
najboljši film pa je ocenjeva-
lec proglasil film Pobeg v re-
žiji Irene Žugič.

»Medtem ko si večina fil-
mov v tekmovalnem izboru 
zastavlja bolj ali manj epizo-
distično narativno nalogo ali 
zgodbo pripovedujejo ob po-
moči priučenih žanrskih sti-
lemov, film Pobeg odpre zah-
tevno temo, ki korenini v res-
ničnem in hkrati zelo sloven-
skem problemu in se razvije 
v zrelo in odgovorno vodeno 
filmsko zgodbo,« je o zma-
govalnem filmu Pobeg po-
vedal Metod Pevec, katere-
ga preostale obrazložitve je 
moč spremljati na festivalski 
spletni strani. Prav tako so za 
svoj najljubši film glasovali 
gledalci. Med kar 518 oddani-
mi glasovi jih je kar 153 prejel 
film Rdeča nit režiserke La-
ure Sarafinov in tako postal 
najboljši film po izboru ob-
činstva. 

Pobeg in Rdeča nit
Festival #FLIF na spletu dobro obiskan. Najboljši 
film Pobeg, gledalci izbrali Rdečo nit. 

Film Irene Žugič je prejel dve nagradi: za najboljši film in 
najboljšo moško vlogo. / Foto: arhiv #FLIF

Igor Kavčič

Bled – Razstava bi morala ta 
čas biti na ogled v Infocentru 
Triglavska roža, a je bila za-
radi zaostrenih razmer od-
povedana. S skupno razsta-
vo gorenjski fotografi nada-
ljujejo tradicijo povezova-
nja in sodelovanja. Letos so-
deluje sedem klubov in dru-
štev: FK TNP Bled, FDJP 
Kranj, FD Jesenice, FK Tr-
žič, FD Radovljica, FK An-
ton Ažbe Škofja Loka in FK 
Jesenice. Kot osrednjo temo 
so si izbrali alpsko arhitek-
turo.

Ko se je organizacijski od-
bor za pripravo letošnje raz-
stave prvič sestal v začetku 
leta, so se predstavniki so-
delujočih društev odločili, 
da bodo razstavo pripravili v 
prostorih Infocentra Trigla-
vska roža. »Prostori so zelo 
primerni za razstavljanje in 
med fotografi zelo zažele-
ni. Hkrati pa smo se odločili 
tudi, da bo fotografska tema 
povezana ter obarvana z 
osnovnim poslanstvom Tri-
glavskega narodnega par-
ka, ki je med drugim varova-
nje narave in ohranjanje kul-
turne krajine ter ohranitev 

izjemnih naravnih in kul-
turnih vrednot,« je pove-
dal eden pobudnikov sode-
lovanja gorenjskih fotogra-
fov, predsednik umetniške-
ga sveta kranjskega društva 
Simon Krejan, in ob tem do-
dal, da jim je uspelo odbrati 
odlična dela, žal pa do posta-
vitve razstave zaradi znanih 
razmer ni prišlo. Fotografije 
so tako kot manjši katalog na 
ogled na spletni strani www.
fotodrustvo-kranj.si. 

Gorenjski fotografi so 
pripravili 35 del, ki skozi fo-
tografove oči prikazujejo ob-
stoječo alpsko arhitekturno 

dediščino. Fotografije so v 
barvni ali v črno-beli tehni-
ki in so nedvomno dragocen 
pomnik nekega časa. Po-
samezni objekti prikazuje-
jo vpetost alpske arhitektu-
re v krajino, nekateri detaj-
li nakazujejo konstrukcijske 
gradbene rešitve v nekem 
obdobju. Fotografija pa ni 
le dokumentarnega značaja, 
ampak med ljudmi vzbudi 
razmišljanja, razvija debate, 
oblikujejo se različni pogle-
di na določeno tematiko. »S 
to tematsko razstavo gorenj-
ski fotografi na svoj način 
sodelujemo pri ohranjanju 

vedenja o naši bogati kultur-
ni dediščini,« še dodaja Kre-
jan. 

Če se bodo razstavišča v 
prihodnjih dneh le odprla, 
fotografi 24. novembra na-
črtujejo odprtje razstave na 
Jesenicah v galeriji Kolpern, 
aprila prihodnje leto pa še v 

Radovljici, in sicer v galeri-
ji Pasaža. Za zdaj so fotogra-
fije na ogled na spletu in si 
jih vsekakor velja ogledati, 
saj se bodo pred vami odpr-
li znani motivi, ki so jih na-
mesto vas vsak na svoj način 
videli izvrstni gorenjski fo-
tografi.

Fotografi na domačem terenu
Cvet gorenjskih fotografov, članov sedmih fotografskih društev in klubov, je pripravil odlično skupinsko 
razstavo na temo alpske arhitekture.

Marjan Burgar: Pod steno
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Minuli četrtek 
zvečer je v zaostali tekmi če-
trtega kroga Lige NLB ekipa 
Urbanscape Loke gostila mo-
štvo Gorenja. Ločani, ki so 
zadnjo tekmo odigrali pred 
sedmimi tedni, so se gostom 
dobro upirali v prvih minu-
tah, nato pa so pobudo prev-
zeli gostje, ki so na koncu sla-
vili s 24 : 29 (10 : 16). V doma-
či ekipi sta bila najučinkovi-
tejša Urban Pipp z osmimi in 
Matic Pipp s petimi zadetki.

»V prvem polčasu smo igra-
li slabo v obrambi, v drugem 

polčasu pa zaostanka nismo 
mogli nadoknaditi,« je po 
tekmi povedal trener moštva 
Urbanscape Loka Robert Be-
guš in pojasnil, da ekipa že 
od 19. septembra ni imela te-
kem, kar se je poznalo tudi pri 
poškodbah, saj sta se na tek-
mi poškodovala dva domača 
igralca, poleg njiju pa še eden 
iz velenjskega moštva. 

»Taka je pač trenutna situ-
acija. K sreči ni prišlo do pre-
kinitve lige in zdaj se bomo 
pripravljali na novo tekmo, 
ki nas v soboto čaka v Slovenj 
Gradcu,« je še dodal trener 
Beguš.

Na Podnu slavje Gorenja
Po kar sedmih tednih so škofjeloški rokometaši 
znova odigrali prvenstveno tekmo.

Urša Peternel

Jesenice – »Že od malega smo 
z družino veliko hodili po hri-
bih, vendar sem bila dolgo 
časa ravno jaz tista, ki v tem 
ni videla smisla. Do konca 
osnovne šole nisem bila pre-
več športno aktivna, potem pa 
sem odkrila tek. Najprej samo 
kot sredstvo, da bi se malo 
spravila v formo, kasneje pa 
je to postal moj način življe-
nja. V gimnazijskih letih sem 
kratek čas trenirala atletiko 
– tek na dolge proge, vendar 
sem kmalu ugotovila, da kro-
ženje po stadionu ni zame, 
poleg tega pa sem videla, da 
nimam najboljših predispo-
zicij za razvijanje hitrosti na 
ravnini. Kljub občasnemu 
negodovanju ob družinskih 
izletih v hribe je že od otro-
štva v meni rasla ljubezen do 
gora, in ker prihajam iz oko-
lja, kjer je težje najti ravnino 
kot klance, je bila odločitev za 
gorski tek že skoraj na dlani.« 
Tako pravi 26-letna Tina Kli-
nar, gorska tekačica, ki je ne-
davno postala zmagovalka iz-
ziva 6 ur Španovega vrha. De-
setkrat je osvojila vrh, vsakič 
premagala 380 višinskih me-
trov, skupaj torej 3800 me-
trov. Mejnika deset vzponov 
doslej ni uspelo preseči še no-
benemu tekmovalcu ... A ok-
tobrski izziv je bil eden red-
kih letos, saj je bila za gorske 
tekače letošnja sezona zaradi 

pandemije koronavirusa tek-
movalno zelo okrnjena. 

»V februarju sem se ude-
ležila tekmovanja Zvoh ni-
ght attack in Gorskega teka 
na Sabotin, kjer sem obakrat 
dosegla prvo mesto, nato pa 
je sledila dolga tekmovalna 
pavza vse do 6 ur Španove-
ga vrha v septembru. V okto-
bru sem nato odtekla še Naj-
lepši in najtežji mali maraton 
z drugim mestom v ženski 
konkurenci. Lani sem tek-
movala tudi v Pokalu sloven-
skih gorskih tekov in doseg-
la skupno tretje mesto. Težko 
bi v ospredje postavila samo 
eno tekmo ali vrh, ki mi je 
najljubši. Najbolj uživam na 
čim bolj strmih klancih brez 
vmesnih spustov,« pravi so-
govornica, ki je članica Kluba 
gorskih tekačev Papež iz Ka-
mnika. Leta 2018 se je z gor-
skotekaško reprezentanco 
Slovenije udeležila EP v Ma-
kedoniji, lani pa štafetnega 
teka v italijanski Collini. Le-
tos je večina pomembnejših 
mednarodnih tekmovanj od-
padla, a kot pravi, sebe na ta-
kih tekmah niti ne vidi več, 
saj bi za konkurenčnost na 
tovrstnih tekmovanjih mo-
rala ubrati bolj profesiona-
len pristop k treningu in svo-
je življenje v večji meri pos-
vetiti teku. 

»Moj način treninga je ver-
jetno v nasprotju z vsemi stro-
kovnimi pristopi, saj je v prvi 

vrsti tek zame še vedno način 
sprostitve in se zato izogibam 
vsakršnim planom treninga 
in intervalnim tekom. Vem, 
da s tem ne morem dosega-
ti optimalnih rezultatov, am-
pak mi več pomeni, da lahko 
svobodno raziskujem nove 
hribe in si postavljam izzive 
po lastnih željah. Tekaške tre-
ninge kombiniram tudi s ko-
lesarjenjem.« 

Sicer pa je Klinarjeva po 
poklicu zdravnica, ta me-
sec začenja specializaci-
jo iz družinske medicine v 

Zdravstvenem domu Bled, 
pred tem pa je delala kot 
zdravnica pripravnica na 
internem oddelku Splošne 
bolnišnice Jesenice. »Res 
je, da družinska medicina 
že dalj časa ni deležna pre-
tiranega zanimanja s strani 
študentov medicine, ampak 
meni že od nekdaj predsta-
vlja izziv, saj sem mnenja, 
da ravno dober družinski 
zdravnik lahko veliko pripo-
more h kvaliteti zdravstve-
ne obravnave pacientov,« ob 
tem še pravi.

Zdravnica, ki obožuje klance
Šestindvajsetletna Tina Klinar je gorska tekačica, ki kljub zmagam na številnih gorskotekaških 
preizkušnjah pravi, da je zanjo tek še vedno predvsem način sprostitve. Po poklicu je zdravnica,  
ki začenja specializacijo iz družinske medicine na Bledu.

Tina Klinar: »Pomanjkanje tekem me ni prav dosti 
zaustavilo, tečem še vedno, verjetno še več kot kadarkoli do 
sedaj, saj mi ni bilo treba prilagajati treninga tekmovanjem. 
Če si kdaj vseeno zaželim preizkusiti pripravljenost, pa si 
izberem kakšen hrib in poskušam čim hitreje priteči na 
vrh. Namesto pokalov in medalj je v tem primeru ves trud 
poplačan z razgledom v dolino.« / Foto: osebni arhiv

Kranj – Nogometaši so odigrali tekme 11. kroga. Domžale so 
gostovale v Mariboru in tekmo po številnih preobratih izgubile 
s 4 : 3, potem ko so po prvem polčasu vodile z 0 : 1. Domžalča-
ni imajo v zadnjih tednih veliko težav z okužbami z novim ko-
ronavirusom. V Mariboru je manjkalo šest igralcev. V soboto 
jih čaka prestavljena tekma devetega kroga v Kidričevem proti 
Aluminiju. Drugoligaši pa so že končali jesenski del. Odločeno 
je, da se na zelenice tekmovalno znova vračajo marca.

Nogometaši Domžal s porazom iz Maribora

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so se po prisilnem 
premoru zaradi okužb z novim koronavirusom znova vrnili na 
led. Ta četrtek jih čaka nova tekma. Ob 19. uri se bodo v Dvorani 
Podmežakla v rednem delu državnega prvenstva pomerili s 
HD Hidria Jesenice. V soboto bodo nadaljevali igranje v Alpski 
hokejski ligi. Odšli bodo na gostovanje k ekipi VEU Feldkirch.

Jeseničani so se vrnili na led

Maja Bertoncelj

Kranj – Za slovensko ce-
stno kolesarstvo je bila se-
zona izjemna. Kolesarji so 
jo zaključili v nedeljo v Ma-
dridu z zadnjo etapo Dir-
ke po Španiji, ki jo je v sku-
pnem seštevku dobil Pri-
mož Roglič (Jumbo-Visma). 
Prav tako v Španiji so ime-
la zaključek svetovne serije 
tudi dekleta – na dirki Cera-
tizit Madrid Challenge by La 
Vuelta 2020. Na dirki s tre-
mi etapami je nastopila tudi 
Kranjčanka Urša Pintar (Ale 
BTC Ljubljana), ki sodi med 
najboljše slovenske cestne 
kolesarke. Sezono je konča-
la na skupnem 38. mestu.

Je lepo biti slovenska kole-
sarka v tako izjemni sezoni?

Za nami je posebno leto. 
Kljub vsemu smo nastopa-
li od julija in vse do novem-
bra, ko smo sezono tako kot 
moška elita končali v Ma-
dridu na znameniti Vuel-
ti, ki je že več let organizira-
na za kolesarke. V ponos mi 
je, da se je slovensko žensko 
kolesarstvo razvilo do te 
mere, da lahko nastopamo 
na največjih dirkah. Vseka-
kor smo tudi dekleta pono-
sna na odlične dosežke na-
ših fantov.

Ocena vaše sezone?
Moja sezona se je začela 

katastrofalno, s poškodbo, 
ki me je ustavila za dva me-
seca. Kasneje mi je ob pomo-
či trenerja Gorazda Penka in 
strokovnjakov za rehabilita-
cijo uspelo v zelo kratkem 

času dvigniti pripravljenost 
na nivo, na kakršnem prak-
tično še nisem bila. Zaradi 
poškodbe se je sicer poznalo, 
da v pripravljalnem obdob-
ju ni bilo kontinuiranega tre-
ninga, in to je prineslo padce 
in vzpone na dirkah. Osvoji-
la sem naslov državne prva-
kinje, v Bologni na dirki prve 
kategorije v zelo močni kon-
kurenci sem dosegla rezul-
tat kariere s četrtim mestom, 
na svetovnem prvenstvu na 
cestni dirki pa prišla v prvo 
dvajseterico. Osvojila sem 
17. mesto. To je rezultat, s ka-
terim sem lahko zadovoljna, 
sploh na tako zahtevni trasi, 
kot je bila letos v Imoli. Mis-
lim pa, da sem sposobna pri-
ti še više, a se zaradi nihanj v 
sezoni nisem mogla maksi-
malno pripraviti.

Kaj bi iz letošnje sezone še 
poudarili?

Združitev slovenske eki-
pe BTC City Ljubljana z ita-
lijansko ekipo Ale Cipollini. 
Prinesla je veliko promocijo 
pokroviteljev in hkrati mož-
nost, da se slovenske kole-
sarke obdržimo na najvišji 
svetovni ravni.

Kaj vas čaka v naslednjih 
tednih, kdaj boste začeli 
priprave na novo sezono?

Sedaj najprej sledi nekaj 
počitka. Sezona kljub vsemu 
ni bila lahka. V letu 2021 os-
tajam v ekipi Ale BTC Lju-
bljana. Priprave na novo se-
zono se bodo začele po dvo-
tedenskem premoru. Stre-
mim k visokim ciljem, že-
lim postati še boljša. Upam, 
da mi bo uspelo.

Cilji so visoki, postati želi še boljša
Najboljši cestni kolesarji in kolesarke na svetu so sezono zaključili v Madridu v Španiji, kjer je bila tudi Gorenjka Urša Pintar. Kranjčanka je letos kljub 
težavam s poškodbo na začetku sezone zabeležila rezultat kariere in na svetovnem prvenstvu prišla v prvo dvajseterico.

»V letu 2021 ostajam v ekipi Ale BTC Ljubljana. Priprave  
na novo sezono se bodo začele po dvotedenskem  
premoru. Stremim k visokim ciljem, želim postati še 
boljša.« / Foto: osebni arhiv

Kranj – Slovenska ženska članska reprezentanca je v nedeljo 
prispela na Kreto in po testiranju na koronavirus vstopila v 
''košarkarski mehurček'' in s tem uradno začela drugi cikel 
kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2021. Izbranke 
Damirja Grgića v četrtek čaka dvoboj z Islandijo, v soboto pa 
še obračun z domačo Grčijo.

Košarkarice začenjajo drugi cikel kvalifikacij
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Neža Markelj

Hvala Miklavžu in njegovim piškotom
November me je prese-

netil z neverjetno prijetnim 
sončnim vremenom, a so 
z zimskim mesecem prišli 
tudi tisti kratki dnevi, ki se 
končajo že ob petih in zato 
marsikomu vzamejo vese-
lje, da bi se po koncu vsako-
dnevnih obveznosti odpravil 
na svež zrak – zbistrit misli 
in pretegnit zasedele kos-
ti. Priznam, da se tudi jaz 
včasih raje grejem pod to-
plo odejo in prezgodaj obse-
dim pred kakšnim filmom, a 
so me prejšnji teden iz sobe 
zbezali prelepi sončni zaho-
di in dobri prijatelji. In prav 
je tako! 

Moje življenje je zadnjih 
nekaj tednov razpeto med 
večurnim strmenjem v ek-
ran računalnika, preizku-
šanjem novih receptov, te-
lefonskimi pogovori s pri-
jatelji, od katerih me loču-
jejo občinske meje, in spre-
hodi s tistimi, ki tako kot jaz 

odkrivajo že zdavnaj odkri-
te poti kranjske občine. A se 
tudi iz trenutnih omejitev 
lahko izcimi nekaj lepega in 
tako sem prejšnji petek takoj 
po zadnjem predavanju pok-
licala Nejca in skupaj sva se 
odpravila lovit sončni zahod 
na Veliko Poljano.

Vzpon na Poljano začne-
mo v Povljah, od koder nas 
smerokazi kmalu usmeri-
jo na stezico, ki sprva sledi 
makadamski cesti, nato pa 
odvije v gozd in nas po 15 
minutah pripelje do razpo-
tja, kjer se na desno nada-
ljuje naša ozka, serpentina-
sta in na trenutke precej str-
ma stezica. Ko po dobri uri 
hoje prispemo do širokega 
kolovoza, se drevesa začne-
jo redčiti in pred sabo kma-
lu zagledamo zeleno plani-
no, kjer se nekje na robu, za 
samotnimi smrekami skri-
va v okrepčevalnico preure-
jen pastirski stan.  

Pred kočo sva obsede-
la ravno v trenutku, ko so 
nebo začele objemati ro-
žnato rdeče barve in v misli 
se mi je prikradel tisti zna-
ni stavek, ki sva ga z bratom 
v otroštvu slišala že nešte-
tokrat ... »Miklavž pa piško-
te peče,« sem tudi jaz rek-
la Nejcu in prav vesela sem 
bila, da sva se tisto popol-
dne spravila v naravo, moja 

računalnika naveličana 
glava je kar naenkrat pos-
tala lažja, sprehod pa me je 
po celem tednu napolnil z 
novo energijo, svežim zra-
kom in lepimi razgledi na 
Gorenjsko.

Včasih se moramo kar 
malo prisiliti in se zbezati 
iz hiše, pa naj bo le za klepet 
s sosedo ali sprehod na Sv. 
Jošt – bodisi v soncu, dežju 

ali potem ko ulice že obja-
me tema, treba se je prisili-
ti, posebno zdaj, ko nam ce-
lodnevno sedenje za štirimi 
stenami ne prinese nič ko-
ristnega. In obljubim vam, 
da vam bodo sprva nezani-
mivi in že stokrat videni ko-
tički naše občine dali ener-
gijo, nov zagon in bolj opti-
mističen pogled na tedne, ki 
prihajajo.

Pogled z Velike Poljane na Gorenjsko in nešteto možnosti za nadaljevanje vzpona

Jelena Justin

Če s sedla Škarje med Oj-
strico in Lučko Babo pogle-
damo proti Logarski dolini, 
pod seboj zagledamo travnat 
in z rušjem poraščen vrh, ki 
je videti prav spokojen in 
lahko dostopen. Tak tudi je, 
če ga obiščemo mimogre-
de, ko mimo njega sestopa-
mo z Ojstrice proti Klemen-
či jami. Rjavčki vrh ali Pla-
ninšca. Drugačno podobo 
pa ponudi, če se ga lotimo 
iz doline, od Gostišča Logar-
ski kot. Povzpeli se bomo po 

neoznačeni lovski stezi, kjer 
je potrebnega precej občut-
ka za orientacijo, predvsem 
je pa treba videti pot, ki je ni. 

Zapeljemo se proti Logar-
ski dolini. Iz Gorenjske je 
najbližje čez Pavličevo se-
dlo; prej le preverimo, ali je 
cesta odprta. Ko vstopimo v 
Logarsko dolino, se zapelje-
mo do Planšarije Logarski 
kot, kjer zavijemo levo in 
parkiramo. Mimo planšari-
je gremo desno, proti zatre-
pu doline Grlo, ki je pred-
vsem izrazita grapa nad Lo-
garsko dolino. Grlo poteka 

pravzaprav levo od stene Pla-
njave in desno od Rjavčkega 
vrha. Najprej prečimo trav-
nik, nato gozd, ko steza zač-
ne zavijati proti zatrepu, do-
sežemo balvan, ki ga preči-
mo s pomočjo lesene lestvi-
ce. Ob kamniti grapi, ki je 
ponekod videti kot hudour-
nik, se vzpenjamo navzgor. 
Pot je lahko sledljiva. Kma-
lu svet postane strmejši in 
tukaj na glavo damo čelade. 
Podajamo se v zahtevnej-
ši svet. Pred nami je nekaj 
skalnih skokov in na enem 
od njih, ki je izjemno strm 

in izpostavljen, so nam v po-
moč ostanki klinov. V tem 
delu je pot zahtevna, str-
ma, izpostavljena, upora-
ba rok je nujna za napredo-
vanje. Malce nad skokom, 

kjer so klini, dosežemo del, 
kjer so skale verjetno večino 
leta mokre in spolzke. Tu-
kaj je previdnost še posebej 
na mestu! Ko smo prepleza-
li skalne stopnje, se pot obr-
ne v levo, stran od stene Pla-
njave, in postane bolj vidna 
ter lažje sledljiva. Pot se drži 
leve strani grape, ki postane 
travnata in poraščena z ru-
šjem. Vzpenjamo se v klju-
čih navzgor, ponekod opazi-
mo celo ostanke starih mar-
kacij. Dokaj strm vzpon nas 
pripelje do krnice pod Rjav-
čkim vrhom in Planjavo, 
kjer nas steza po levi strani 
popelje čez melišče navzgor 
do sedla, ki Rjavčki vrh po-
vezuje z glavnim grebenom 
Ojstrica–Planjava oz. s se-
dlom Škarje. 

S sedla nadaljujemo levo 
po dobro vidni in uhojeni 
stezi do vrha prepadnega 
Rjavčkega vrha, ki ponudi 
lep razgled predvsem na Lo-
garsko dolino in gore v nje-
nem zatrepu ter na sosednji 
Krofičko in Ojstrico. 

Z vrha sestopimo nazaj 
do sedla in po markirani 
poti začnemo sestopati pro-
ti Klemenči jami. Sestop je 
strm, v zgornjem delu pote-
ka po zagruščeni poti, nato 
pa dosežemo gozd, kjer gre-
mo mimo odcepa za Kopin-
škovo pot na Ojstrico. Tudi 
v tem delu je sestop strm, 
sploh če je pot mokra, je ne-
varnost za zdrs, saj je pot 
prepletena s številnimi ko-
reninami. Ko dosežemo 
Klemenčo jamo, nas čaka le 
še sestop v dolino. Sestopi-
mo po markirani poti sko-
zi predor in dolino doseže-
mo pri Domu planincev v 
Logarski dolini. No, do av-
tomobila, ki ga imamo par-
kiranega v bližini planšari-
je Logarski kot, naš čaka do-
ber kilometer hoje po asfal-
tirani cesti. 

Nadmorska višina: 
1898 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rjavčki vrh (1898 m n. m.)

Star lovski prehod
Vrh, ki smo ga pred leti obiskali tako mimogrede, ko smo sestopali z 
Ojstrice. Tokrat ga bomo obiskali po strmi, stari lovski poti. Planinšca.

Jesen v Logarski dolini. Proti zatrepu grape Grlo. / Foto: Jelena Justin

Zahtevni skoki v grapi Grlo. Eden od njih ima celo stare 
kline. / Foto: Jelena Justin

Pogled na prepadno severno steno Rjavčkega vrha, kot se 
vidi s sestopa proti Klemenči jami / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po uredbi o določitvi 
divjadi in lovnih dob je jele-
njad dovoljeno loviti od 16. 
avgusta do 31. decembra, te-
leta obeh spolov od 1. sep-
tembra do 31. januarja, juni-
ce in lanščake pa od 1. juli-
ja do 31. januarja. Minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Jože Podgoršek je 
v upravnem postopku, ki ga 
je z vlogo spodbudilo Dru-
štvo lastnikov gozdov Go-
renjske, izdal odločbo, s ka-
tero upravljavcem lovišč v 
Gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju dovoljuje 
izredni odstrel jelenjadi tudi 
še po končani lovni dobi, 
ki jo določa vladna uredba. 
Lov na jelena bo torej mo-
žen en mesec dlje, kot dolo-
ča uredba, to je do 31. janu-
arja prihodnje leto, lov na te-
leta obeh spolov ter na juni-
ce in lanščake pa dva mese-
ca dlje, torej do 31. marca. V 
času zunaj lovne sezone bo 
dovoljen samo individualni 
lov (čakanje in zalaz), pred-
nostno bo lov lahko potekal 
na območju lovišč, kjer pri-
haja do škod na kmetijskih 
zemljiščih in v gozdovih, ob-
močno združenje upravljav-
cev lovišč pa bo moralo do 17. 
aprila poročati ministrstvu o 
izvedbi izrednega posega v 
populacijo jelena. Pobudo 
društva lastnikov gozdov, da 
bi upravljavcem lovišč dovo-
lili lov na jelenjad tudi v noč-
nem času, pa je ministrstvo 
zavrnilo. 

Od lovcev zahtevajo 
stoodstotno »realizacijo«

Društvo lastnikov goz-
dov Gorenjske je dalo vlogo 
za podaljšanje lovne dobe 
in nočni lov na podlagi po-
bude članov, ki so na letni 
skupščini opozarjali na veli-
ko škodo po jelenjadi v goz-
dovih in tudi na travinju. Na 
skupščini so od upravljav-
cev lovišč tudi zahtevali, da 
stoodstotno izpolni načrt 

odvzema jelenjadi iz lovišč, 
pri tem pa so ugotavljali, da 
vsakoletni odvzem v višini 
dopustnega 15-odstotnega 
odstopanja od načrta vodi v 
povečevanje številčnosti je-

lenjadi in s tem tudi do po-
večevanja obsega škod. S 
podaljšanjem lovne dobe in 
odobritvijo lova ob naravni 
svetlobi lune bi po mnenju 
društva omogočili upravljav-
cem lovišč boljšo izpolnitev 
načrta in s tem manjšo šte-
vilčnost jelenjadi, to pa bi po-
menilo lažje naravno pomla-
jevanje sestojev, manj obje-
danja, lupljenja in grizenja 
mladih sestojev iglavcev, je-
sena, javorja in celo bukve. 
Kot ugotavljajo v društvu, je 
vsako leto zaradi jelenjadi po 
nekaj sto hektarjev na novo 
olupljenih debel smreke pa 
tudi jesena, javorja in kosta-
nja, a ker je med lastniki 

gozdov precej lovcev, škode 
ne prijavljajo, ker vedo, da bi 
prijava škode na enem hek-
tarju drogovnjaka pomeni-
la bankrot vsake lovske dru-
žine. Pobudo za nočni lov 

so dali zato, ker ugotavlja-
jo, da se jelenjad prehra-
njuje predvsem ponoči, saj 
podnevi zaradi turizma, po-
hodništva ter voženj s kole-
si in štirikolesniki nima več 
miru. 

Povečujejo odstrel,  
a škoda še vedno velika

V Zavodu za gozdove Slo-
venije so na pobudo društva 
lastnikov gozdov za podalj-
šanje lovne dobe za jelenjad 
dali pozitivno strokovno 
mnenje, pri tem pa so ugo-
tavljali, da jim v preteklem 
desetletnem obdobju kljub 
dokaj visoko postavljenim 
ciljem odstrela ni uspelo 

znižati števila jelenjadi na 
raven, ki bi pomembno 
vplivala na zmanjšanje nje-
nega škodljivega vpliva na 
gozdove. Nasprotno: v času 
med popisoma objedenosti 
gozdnega mladja se je v eni 
od popisnih enot poškodo-
vanost mladja celo statistič-
no značilno povečala, v vseh 
ostalih enotah pa se ni zna-
čilno spremenila, torej se 
tudi ni zmanjšala in je os-
tala na dokaj visoki ravni. V 
zavodu za gozdove ugota-
vljajo, da imajo upravljav-
ci lovišč v Gorenjskem lo-
vsko upravljavskem obmo-
čju tudi letos težave pri iz-
polnitvi načrtovanega od-
strela jelenjadi. Za to je več 
razlogov: Gorenjska je med 
najbolj zanimivimi obmo-
čji za turizem in rekreacijo, 
zato so tudi lovišča vse bolj 
obljudena, posek in spra-
vilo v ujmah poškodovane-
ga in od podlubnikov napa-
denega drevja potekata po 
cele dneve, odpiranje goz-
dov s prometnicami vnaša 
v gozdove tudi nemir, jele-
njad zaradi obilne obrodi-
tve plodonosnega gozdne-
ga drevja ne prihaja na pri-
vabljalna krmišča ...

Izredni odstrel jelenjadi
Kmetijsko ministrstvo je upravljavcem lovišč v Gorenjskem lovsko upravljavskem območju zaradi težav 
pri izpolnjevanju načrtov odstrela jelenjadi in škode, ki jo povzroča v gozdovih, dovolilo izredni odstrel 
še en mesec oziroma dva meseca po izteku lovne dobe. 

Ministrstvo z odločbo podaljšuje lovno dobo za jelenjad. / Foto: Gorazd Kavčič

V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so lani 
načrtovali odvzem 960 jelenjadi iz lovišč, upravljavci 
lovišč so načrt izpolnili 88-odstotno in odvzeli 844 
jelenov. Letošnji načrt predvideva odvzem 900 
jelenov. Odvzem poleg odstrela vključuje tudi izgube 
zaradi prometa, bolezni in iz drugih razlogov. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdo-
ve Slovenije je že začel po-
stopek za obnovo desetle-
tnih območnih gozdnogo-
spodarskih in lovskouprav-
ljavskih načrtov, katerih ve-
ljavnost bo potekla konec 
letošnjega leta ali v prihod-
njem letu. Na Gorenjskem 
postopek zadeva obnovo 

gozdnogospodarskih na-
črtov za gozdnogospodar-
ska območja Kranj, Bled in 
Ljubljana ter lovskouprav-
ljavskih načrtov za Gorenj-
sko in deloma tudi za Tri-
glavsko in Kamniško-Sa-
vinjsko lovskoupravljavsko 
območje. Prvi del postop-
ka je zbiranje pobud za iz-
boljšanje upravljanja z 
gozdovi in prostoživečimi 

živalskimi vrstami, to se je 
začelo 1. novembra in bo 
trajalo do 31. decembra. V 
tem obdobju lahko lastniki 
gozdov in vsi drugi zainte-
resirani dajo pobudo preko 
spletnega obrazca. 

Kot poudarjajo v zavo-
du za gozdove, so območ-
ni gozdnogospodarski in lo-
vskoupravljavski načrti po-
membni za uresničevanje 

Nacionalnega gozdnega 
programa. Ker se v gozdnem 
prostoru prepletajo številni 
interesi, ki jih je treba uskla-
diti, v postopku priprave in 
sprejemanja načrtov sode-
lujejo številni deležniki – 
lastniki gozdov, upravljav-
ci lovišč, predstavniki kme-
tijstva, varstva narave in kul-
turne dediščine, upravljavci 
voda, lokalnih skupnosti ...

Zbirajo pobude za obnovo načrtov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je objavilo javna raz-
pisa za sofinanciranje na-
ložb v kmetijska gospodar-
stva, s katerima namenja za 
to nekaj več kot trinajst mi-
lijonov evrov. Večino denar-
ja, več kot devet milijonov 
evrov, namenja za ureditev 
hlevov, skladišč za krmo, 
ureditev čistilnih naprav in 
greznic ter objektov za shra-
njevanje meteorne vode, za 
gradnjo objektov za skladi-
ščenje živinskih gnojil in za 
zatesnitev odprtih lagun na 
teh objektih, za nakup opre-
me, ki je potrebna za delova-
nje teh objektov, ter za na-
kup kmetijske mehanizaci-
je za potrebe hlevske reje in 
skladiščenja krme, strojev 
za prekladanje materialov, 
mobilne dvoriščne mehani-
zacije, cistern za gnojevke 
in kmetijskih strojev, ki pri-
spevajo k zmanjšanju toplo-
grednih plinov. Skupine in 

organizacije proizvajalcev, 
skupine kmetov in zadru-
ge lahko na razpisu kandi-
dirajo za sofinanciranje na-
ložb v ureditev skladišč in 
hladilnic ter za nakup pripa-
dajoče opreme za skladišče-
nje, pakiranje in pripravo ra-
stlinskih pridelkov za proda-
jo predelovalcem ali prodaj-
nim posrednikom, za na-
kup pakirnih linij in kme-
tijske mehanizacije za pot-
rebe skladiščenja rastlin-
skih pridelkov ter za uredi-
tev dovoznih poti za spre-
jem in razkladanje kmetij-
skih pridelkov, skupno je za 
to na razpolago štiri milijo-
ne evrov. 

Vloge v elektronski obli-
ki je možno vložiti v elek-
tronski sistem agencije za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja od 23. novembra do 
vključno 27. januarja. Pri 
prvem razpisu znaša višina 
podpore od 30 do 50 odstot-
kov upravičenih stroškov na-
ložbe, pri drugem pa od 45 
do 50 odstotkov.   

Denar za naložbe 
na kmetijah
V okviru programa razvoja podeželja namenja 
država trinajst milijonov evrov za naložbe v 
kmetijskih gospodarstvih. 

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zavod za gozdove 
Slovenije je za obnovo po-
škodovanih gozdov zagoto-
vil oktobra več kot 180 tisoč 
sadik smreke, bukve in ma-
cesna. Jesenska sadnja le-
tos prvič poteka pretežno s 
kontejnerskimi sadikami, 
to je s sadikami, ki so bile 
vzgojene v posodah oziro-
ma kontejnerjih. Za te sa-
dike je značilno, da v pri-
merjavi s klasično vzgoje-
nimi zagotavljajo bolj us-
pešno obnovo in so primer-
ne za uporabo čez vse leto. 

Sadike smreke in bukve so 
slovenskega porekla, pri 
vzgoji sadik bukve so po-
sebno pozornost nameni-
li genetski pestrosti, prvič 
pa so odobrili uporabo sa-
dik macesna iz Avstrije. Za 
te sadike je Gozdarski in-
štitut Slovenije izdal pozi-
tivno mnenje za uporabo v 
alpskem in pohorskem ob-
močju. Uspešnost pogoz-
ditve bodo spremljali z na-
mensko digitalno aplikaci-
jo, ki so jo razvili v okviru 
aktivnosti javne gozdarske 
službe in mednarodnega 
projekta Lifegenmon.

Pogozdujejo s 
kontejnerskimi sadikami

Kranj – Danes, v torek, se končuje tradicionalni, že petintri-
deseti posvet javne službe kmetijskega svetovanja, na katero 
je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poleg kmetijskih 
svetovalcev povabila tudi kmete ter predstavnike društev in 
drugih organizacij, ki združujejo kmete, predstavnike lokal-
nih oblasti, javnih zavodov, kmetijskih zadrug, kmetijskih šol, 
raziskovalnih organizacij ... Posvet letos prvič poteka v obliki 
spletnega seminarja, tokrat pod naslovom Skupaj soustvar-
jamo prihodnost kmetijstva. Včeraj so razpravljali o izzivih, ki 
jih je v kmetijstvu povzročila epidemija novega koronavirusa, 
ter o pripravi strateškega načrta za izvedbo Skupne kmetijske 
politike Evropske unije; danes, v torek, pa bo poleg posveta 
še dogodek Evropskega partnerstva za inovacije. Na dogodku 
bodo predstavili 28 projektov, ki so jih razvrstili v tri tematske 
skupine: povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kme-
tijske proizvodnje, digitalizacija in prilagajanje podnebnim 
spremembam ter učinkovitejša raba (naravnih) virov. 

Posvet javne službe kmetijskega svetovanja
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Simon Šubic

Kranj – Na nedavnem nada
ljevanju sojenja Tržičanu 
Daliborju Pejiću, obtožene
mu sodelovanja v hudodelski 
združbi, ki naj bi se v letu 
2015 organizirano ukvarjala 
s tihotapljenjem droge iz Slo
venije v Celovec, so na kranj
skem okrožnem sodišču zas
lišali tajnega policijskega de
lavca, ki je sodeloval pri raz
kritju kriminalne dejavno
sti na avstrijski strani. Za
slišanje je potekalo preko vi
deokonference, pri čemer je 
bila slika zamegljena, pričin 
glas pa popačen. 

Zaslišani tajni policijski 
sodelavec je pred petimi leti 
s prikritim delovanjem po
magal pri zbiranju dokazov 
zoper domnevne člane hu
dodelske združbe na avstrij
ski strani, med katerima sta 
bila tudi Josip Bajtić in Ale
riza Akcaj, od katerih je izpe
ljal navidezni odkup kilogra
ma heroina, je povedal sod
nici Poloni Kukovec. »Z Da
liborjem Pejićem osebno ni
sem imel nobenega kontak
ta. Vem le, da naj bi bil moš
ki v ozadju, a ga osebno ni
sem nikoli srečal,« je razlo
žil. Na vprašanje, kaj pome
ni moški v ozadju, podrob
neje ni odgovoril, dejal je le, 
da se je po prijetju Bajtića in 
Akcaja izkazalo, da je Pejić 
moški iz ozadja. Na dodat
no vprašanje, od kje mu ta 

informacija, pa je povedal, 
da je deželni kriminalistični 
urad v Celovcu aretiral Pe
jića po že omenjenem navi
deznem odkupu kilograma 
heroina in so ugotovili, da je 
bil on moški iz ozadja. S čim 
naj bi se Pejić ukvarjal, priča 
ni znala pojasniti. Prav tako 
ni imel odgovora na Pejiće
vo vprašanje, zakaj so ga v 
Celovcu izpustili še isti dan, 
ko je bil aretiran, če je bil res 
mož v ozadju.

V nadaljevanju je Pejićev 
zagovornik Jaka Šarabon 
pričo podrobneje spraševal 
o poročilih, ki jih je napisal 
o svojih stikih z domnevni
mi člani kriminalne združbe 

v Celovcu. »Tako se je tudi 
zgodilo, sicer Bajtić ne bi bil 
pravnomočno obsojen v Av
striji,« je poudaril. Pri svo
jem delu je uporabljal policij
sko taktične metode, prido
bljene informacije pa je spo
ročal koordinatorju krimina
listične preiskave v Celovcu, 
je dodal. »Gospod odvetnik 
bi me rad napeljal, da nisem 
svojega dela opravil dobro, 
kar ne drži. Bajtić je meni po
nudil kilogram heroina, po
nudil mi ga je prostovoljno,« 
je še povedala priča. 

Sodišče je zaslišalo tudi 
Slavka Blaževića iz Celov
ca, ki se je v enem od tele
fonskih pogovorov, skrivaj 

posnetem s strani gorenj
skih kriminalistov, s Pe
jićem pogovarjal o denarju, 
ki mu ga je dolgoval, in je 
Pejić terjal poplačilo dolga. 
Blažević je zanikal, da bi šlo 
za dolg zaradi droge. »Edi
ni posel s Pejićem sem imel, 
da mi je dostavil material za 
knauf, a mu ga nisem plačal 
takoj. Dogovor je bil, da pla
čam, ko bo končano delo, ki 
pa se je zavleklo in s tem pla
čilo. Sem pa mu na koncu 
dolg poplačal. Zato me je Pe
jić klical,« je razložil. Zatrdil 
je, da glede preprodaje drog 
v povezavi s Pejićem ne ve 
ničesar, pravzaprav ga »te 
bedarije niti ne zanimajo«. 

Nisem ga videl, bil je v ozadju
Na sojenju Tržičanu Daliborju Pejiću zaradi domnevnega sodelovanja pri organizirani trgovini z drogo  
v Celovcu je avstrijski tajni policijski delavec dejal, da naj bi obtoženi deloval iz ozadja. 

Obtoženega Daliborja Pejića je zanimalo, zakaj ga je avstrijska policija izpustila, če je pri 
trgovini z drogo res deloval iz ozadja. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Kamnik – Kamniški poli
cisti preiskujejo rop, o kate
rem so bili obveščeni v če
trtek zvečer. Okoli 19.30 sta 
ne znana storilca pristopi
la do oškodovanca ter mu 
z grožnjami in silo odvze
la denar in mobilni telefon. 
Po dejanju sta pobegnila. V 
dogodku oškodovanec ni bil 

poškodovan, so pojasnili na 
Policijski upravi Ljubljana

Kriminalistična preiska
va še vedno poteka, policija 
pa bo vesela vsake koristne 
informacije na telefonsko 
številko 113 ali 080 1200. 
O storilcih veliko podatkov 
niso posredovali, sporočili 
so le, da gre za mlajša mo
ška, visoka okoli 180 centi
metrov. 

Roparja obstopila občana

Simon Šubic

Bohinjska Bistrica – V zad
njih dneh se je že nekaj pla
nincev poškodovalo ob zdrsu 
na mokrem odpadlem listju. 
Gorenjski policisti zato opo
zarjajo na spolzko podla
go in prekrite nevarnosti na 

poteh z listjem. »Poleg mo
krega kamenja so nevarne 
tudi mokre korenine. Oboje 
je v tem času povečini prek
rito z listjem. Hodite poča
si in previdno, ker se običaj
no nimate kam ujeti, pa tudi 
zdrsi in padci se končajo s 
poškodbami,« svetujejo.

V nedeljo popoldan je na 
Planini Suha na listju, pod 
katerim je bilo kamenje, 
zdrsnil planinec, ki se je pri 
padcu poškodoval. Prvo po
moč so mu nudili bohinjski 
gorski reševalci, ki so ga prip
ravili tudi na transport s heli
kopterjem Slovenske vojske 
v jeseniško bolnišnico. 

Zaradi zdrsa na mokri 
podlagi si je v petek na Pla
nini pod Prevalo planinka 
poškodovala roko. Posredo
vali so gorski reševalci iz Tr
žiča, ki so planinko oskrbe
li in prepeljali v dolino, kjer 
so jo predali ekipi Nujne me
dicinske pomoči Tržič. Prav 
tako v petek si je na Vodiški 
planini pohodnica zlomila 
golen. Zanjo so poskrbeli ra
dovljiški gorski reševalci, ki 
so jo tudi prenesli v dolino in 
predali reševalcem. Isti dan 
zvečer sta se na poti z Jerebi
kovca izgubila planinca, ki s 

seboj nista imela luči. Gor
ski reševalci iz Mojstrane 
so nepoškodovana planinca 
pospremili v dolino. V sobo
to popoldan pa so se trije pla
ninci zaplezali pod Stolom. 
Radovljiški gorski reševalci 
so jih rešili z uporabo vrvne 
tehnike. 

Kamniški gorski reševal
ci so v soboto zjutraj posre
dovali zaradi padca jadralne
ga padalca. Kmalu po vzletu 
z Brane nad Kamniškim se
dlom je zaradi napačne sme
ri spusta padalo obrnilo. Pa
dalec je zato padel in obvisel 
na strmem pobočju, padalo 
pa se je zapletlo v skale. Gor
ski reševalci so ga s tehnič
nim posegom rešili iz padala 
in ga oskrbeli. Hudo poško
dovanega so s helikopterjem 
odpeljali v ljubljanski klinič
ni center. Po podatkih polici
je njegovo življenje ni ogro
ženo. 

Spolzko listje past za pohodnike
Zaradi zdrsa na spolzki podlagi, pokriti z listjem, se je poškodovalo že več planincev. Nad Kamniškim 
sedlom se je poškodoval jadralni padalec.

Na Kamniškem sedlu se je v soboto huje poškodoval 
jadralni padalec. Slika je simbolična. / Foto: Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so v petek popoldan v Kranju obrav-
navali pretep na javnem kraju med več osebami, vsaj dva 
udeleženca sta se v pretepu tudi poškodovala. 

V Kranju zapele pesti

Simon Šubic

Kamnik – V nedeljo popol
dan je zagorelo v drugem 
nadstropju stanovanjske 
hiše hiši v Mekinjah v Ka
mniku. Po ugotovitvah poli
cije je požar zanetila ena iz
med naprav v kuhinji, ki so 
bile priklopljene na elektri
ko. Od tam se je ogenj raz
širil na napo in viseči ku
hinjski omarici. Nastalo je 
za več tisoč evrov škode, po
škodovan ni bil nihče. Požar 

so pogasili gasilci Prostovolj
nega gasilskega društva Ka
mnik, ki so nato nadtlačno 
prezračili prostore, s termo
vizijsko kamero pregledali 
okolico in ostrešje ter iznesli 
ožgane elemente iz kuhinje.

S Policijske uprave Ljub
ljana so sporočili, da policisti 
nadaljujejo zbiranje infor
macij zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja povzro
čitve splošne nevarnosti. O 
ugotovitvah bodo obvestili 
tožilstvo.

Zagorelo v kuhinji

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski prometni 
policisti so minuli konec te
dna na avtocesti obravnavali 
31 prekoračitev hitrosti. Re
korder je bil voznik BMWja 
M6, ki je v nedeljo popoldan 
pri Vrbi ob omejitvi 110 km/h 
vozil s hitrostjo kar 289 
km/h. Policisti so ga ustavili 
in proti njemu vodijo prekr
škovni postopek. »Resda je 
bila avtocesta prazna, ven
dar to v ničemer ne zmanj
šuje pomena nevarnega de
janja voznika, ki v nobenem 
primeru ne bi imel ne časa in 
tudi ne prostora za reakcijo 
v primeru nepredvidljivega 
trenutka,« so njegovo vožnjo 
komentirali policisti.  

Policija opozarja, da pri hi
trosti 110 km/h, kolikor je 
omejitev na zgornjem delu 

gorenjske avtoceste, vozilo v 
sekundi prevozi okoli 30 me
trov, pri hitrosti 200 km/h je 
vsaka sekunda »dolga« že 55 
metrov, pri absolutnem pre
tiravanju z 289 km/h, ko je 
voznikov zorni kot že tako ali 
tako močno zožen, pa vozilo 
v sekundi prevozi kar 80 me
trov. To je 'izstrelek', ki ob 
nesreči lahko poleti kamor
koli in na katero koli stran ter 
povzroči tragedijo,« opozar
jajo policisti.

Med izstopajočimi krši
telji sta bila tudi voznika, ki 
sta prav tako ob omejitvi 110 
km/h vozila s hitrostjo 197 
in 207 km/h. »Avtoceste 
niso namenjene napenjanju 
mišic. Udeležence poziva
mo, naj spoštujejo omejitve 
hitrosti in s svojimi dejanji 
prispevajo k varnosti v pro
metu,« pozivajo policisti. 

»Letel« po avtocesti

Voznik BMW-ja je pri Vrbi vozil kar 289 kilometrov na uro. 
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Ana Šubic

N
a TV3 priha-
ja nova odda-
ja Moja pesem, 
tvoj glas, ki 
si jo bo prvič 

možno ogledati v petek, 
13. novembra, ob 21.15. V 
prvi sezoni zabavne glas-
beno-razvedrilne oddaje bo 
sodelovalo šest izvrstnih 
domačih vokalistov iz različ-
nih glasbenih žanrov: Irena 
Vrčkovnik, Eva Hren, Mir-
na Reynolds, Božidar Wol-
fand Wolf, Reno (Kingston) 
in Rudi Gas, vodila pa jo bo 
Ingrid Ulaga, ki sicer priha-
ja iz Dvorij pri Cerkljah, zad-
nja leta pa živi v Ljubljani.

Še pred odhodom v glam-
ping resort Kolpa, kjer so 
konec septembra posneli 
vseh sedem oddaj, so si pev-
ci morali izbrati po eno skla-
dbo vsakega od njih in jo pre-

delati po svojem okusu. »V 
vsaki oddaji bodo tako vsi 
peli pesmi enega od njih, 
vendar bodo uspešnice, ki 
ste jih bili vajeni slišati v 
izvirniku, zdaj povsem dru-
gačne. Včasih celo še boljše, 
vsekakor pa bolj zabavne ali 
ganljive, kot so bile ob izvir-
nem snemanju,« so sporoči-
li s TV3. 

Oddaje, ki bodo na spore-
du vsak petek, se bodo zače-
le z reportažo iz Bele krajine, 
kjer so bili nastanjeni pevci. 

Kamera jih je namreč sne-
mala že čez dan, ko so ime-
li čas za druženje in zaba-
vo. »Tako boste lahko vide-
li, kako so bili nastanjeni v 
kočah, kakšen zajtrk so dobi-
li, kdo je skrbel za rekreaci-
jo in kako so prepevali pes-
mi, s katerimi so se zvečer 
predstavili v oddaji, pa tudi 
večglasno petje domačih in 
tujih hitov v času, ko so se 
družili in zabavali,« so raz-
krili na TV3. Pa tudi, da so 
se nekateri sodelujoči pev-
ci med seboj poznali bolje, 
drugi slabše, Wolfa pa deni-
mo sploh nihče ni osebno 
poznal od prej. »Ampak v 
tednu dni druženja in sku-
pnega bivanja ob Kolpi so 
se spletla trdna prijateljstva, 
kar se tudi čuti v vsaki odda-
ji. Čeprav so se že na prvem 
snemanju dobro zabavali, se 
je hitro izkazalo, da so odda-
je iz snemanja v sneman-
je bolj divje, pestre in pred-

vsem nabite s čustvi, saj niti 
huronskega smeha niti solz 
nikoli ni manjkalo ...«

Na TV3 so prepričani, da 
bo oddaja zagotovo pritegni-
la gledalce pred ekrane, saj je 
zanimiva, zabavna in poziti-
vna oziroma bo kot nalašč, 
da prežene slabo voljo zara-
di trenutnih razmer. »Vse-
kakor gre za oddajo, ki je 
nadvse primerna za korona-
čase, saj bo koncert in prija-
teljsko druženje pripeljala v 
dnevno sobo.«

MOJA PESEM, 
TVOJ GLAS
Na TV3 bodo ta petek začeli predvajati novo 
zabavno glasbeno-razvedrilno oddajo.

Sodelujoči pevci: Božidar Wolfand Wolf, Mirna Reynolds, 
Reno (Kingston), Irena Vrčkovnik, Rudi Gas in Eva Hren ter 
voditeljica Ingrid Ulaga / Foto: arhiv TV3

Ana Šubic

G
orenjci smo v 
MasterChefu 
še do nedavne-
ga lahko stiska-
li pesti za Kris-

tino Jakopič, a se je simpatič-
na 28-letna ljubiteljska kuha-
rica iz Žirovnice konec oktob-
ra morala posloviti od kuhar-
skega tekmovanja. Njena pot 
se je končala tik pred polfina-
lom, a je z uvrstitvijo med naj-
boljših pet nadvse zadovoljna. 
Slovo ni bilo enostavno, saj je, 
kot pravi, doživela eno najlep-
ših izkušenj v življenju. V šov 
se je podala z željo po novih 
znanjih ter da bi se od kuhar-
skih mojstrov Luke Jezer-
ška, Bineta Volčiča in Kari-
ma Merdjadija naučila kar 
največ, ne skriva pa, da se ji je 
potihoma v misli občasno pri-
kradla tudi misel na zmago ... 
To najbolj privošči Kaji Balen-
tič, s katero se je pomerila tudi 
na svojem zadnjem izločitve-
nem testu, a Kristina poudar-
ja, da je njena primorska kole-
gica že na začetku tekmovan-
ja pokazala ogromno znanja 
in ga je skozi oddaje le še nad-
grajevala. Kateremu od treh 
finalistov bo pripadla zmaga, 
bo sicer znano v četrtek, 12. 
novembra. 

Kristina priznava, da je bilo 
kuhanje v MasterChefu zan-
jo naporno, saj je prej kuhal-
nico vrtela zgolj v domači 
kuhinji. »Težko opišem vse 
emocije, ki so se na začetku 
dogajale v moji glavi. Seveda 
me je bilo zelo strah: kaj če mi 
ne uspe, kaj bodo rekli sodni-
ki, kaj bodo rekli domači in 
kaj si bodo mislili gledalci. Da 
ure sploh ne omenjam: obču-
tek imaš, da minute mineva-
jo trikrat hitreje kot običajno. 

(smeh) Se pa seveda iz izzi-
va v izziv vsega navadiš in je 
posledično tudi kuhanje veli-
ko bolj sproščeno,« se spomi-
nja Kristina. Vedno se je pot-
rudila po najboljših močeh. 
»Včasih je uspelo, včasih pa 
žal ne. Nedvomno pa sem 
zelo ponosna in zadovoljna z 
vsakim korakom, ki sem ga 
naredila v oddaji.« Upraviče-
no je ponosna tudi na svojo 
gorenjsko prato, zajčji file in 
gobovo omako s suhimi sli-
vami. »Karim je od navdu-
šenja zapel aleluja,« se spo-
minja Kristina. Sodelovala 
je tudi v skupinskem izzivu, 
kjer je skupaj s tremi sotek-
movalci pripravila najboljšo 
glavno jed te sezone: polnje-
ne raviole z rikoto in škampi, 
belo polento s črnimi oliva-
mi, omako iz škampov in file 
brancina, ter najboljšo sladi-
co: limonin tart in sorbet iz 
maline, žajblja in popra.

V šovu je pridobila veliko 
kuharskega znanja in se tudi 
ogromno naučila tudi o sebi. 
»Spoznala sem, da sem člo-
vek, ki gre lahko velikokrat 

preko samega sebe. Ko mis-
liš, da ne zmoreš več, na kon-
cu pa poiščeš v sebi še zad-
nje atome moči in pripel-
ješ stvar do konca. Dokazala 
sem si, da zmorem.«

Šov ji je prinesel tudi pre-
poznavnost. Na začetku se je 
s tem težko soočala, kasneje 
pa se je navadila. »Od ljudi 
dobivam pohvale in spodbu-
dne besede. Očitno so v meni 
prepoznali iskrenost in poš-
tenost, ki sem jo prikazala 
skozi oddaje. Velikokrat sem 
s pozitivno energijo in nas-
mejanostjo polepšala četrt-
kove večere. Za vse to sem 
zelo ponosna in sem vesela.«

Kristina do sotekmovalcev 
ne goji zamer, najbolj pa se je 
povezala s še eno Gorenjko – 
Tanjo Pirc iz Kamnika, ki je 
iz šova izpadla sredi septem-
bra. Dekleti sta se zares ujeli 
in imata celo na isti dan roj-
stni dan, po koncu snemanja 
pa sta stopili tudi na skupno 
poslovno pot ter pod blagov-
no znamko AfterChef s svoji-
mi jedmi začeli razveseljeva-
ti širše občinstvo. Na prvem 

dogodku v Ruski Dači v Zgor-
njih Gameljnah sta poezijo 
okusov ustvarjali ob pomoči 
sotekmovalk Ane Potočnik in 
Kaje Balentič. Kristina in Tan-
ja sta nato za štiri dni prevze-
li tudi kuhinjo v Eco resortu 
v Kamniku ter sodelovali na 
kuharskih dogodkih v kam-
niški Vratarnici. Načrte jima 
je nato prekrižal koronavi-
rus, zato sta nekatere dogod-
ke morali prestaviti in še čaka-
jo na svojo priložnost. Kljub 
temu po besedah Kristine 
ne počivata in pridno posve-
čata prosti čas nadaljnjemu 
ustvarjanju in nadgrajevanju 
znanja v domači kuhinji.

Kristina je sicer po poklicu 
cvetličarka in organizatorka 
porok, a se želi preizkusiti 
tudi na kuharskem področ-
ju. Za vse te poklice sta pot-
rebni kreativnost in impro-
vizacija, brez katerih si ne 
predstavlja življenja. »To se 
mi ne dogaja le na delovnem 
mestu ali v kuhinji, pač pa 
tudi vsakdanjem življenju. 
Sem človek, ki si želi preiz-
kusiti čim več novih stvari.«

DOKAZALA SI JE, DA ZMORE
Žirovničanki Kristini Jakopič se je uspelo uvrstiti med najboljših pet v letošnji sezoni MasterChefa 
Slovenija. Sodelovanje v kuharskem tekmovanju je bilo zanjo ena najlepših življenjskih izkušenj.

Kristina Jakopič in eden od sodnikov v MasterChefu Slovenija Bine Volčič 
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

M
ir je pojem, 
ki nima obli-
ke ali barve, 
ni ga mogo-
če meriti, 

tehtati ali shraniti v želez-
no blagajno. Mir je dobrina, 
ki mora biti dostopna vsem. 
Mir se nam ponuja v vsakem 
trenutku, v vsakem dihu, v 
vsakem koraku. Le ohran-
jati ga moramo,« so zapisa-
li ob letošnjem mednarod-
nem likovnem natečaju Pla-
kat miru. Letos je po bese-
dah koordinatorke projek-
ta v Lions klubu Škofja Loka 
Silve Košnjek natečaj Plakat 
miru potekal triintridesetič, 
na Škofjeloškem pa so pod 
pokroviteljstvom likovnih 
pedagoginj sodelovali otro-
ci petih šol.

Natečaj Plakat miru so v 
Sloveniji izvedli že štiriin-
dvajsetič, letos pod naslo-
vom Prispevam k miru. Na 
širšem škofjeloškem obmo-
čju Plakat miru organizi-
ra Lions klub Škofja Loka. 

Namen natečaja je sicer 
vsako leto spodbuditi otro-
ke v starosti od 11 do 13 let 
k razmišljanju o življenju 
na našem planetu, sočutju 
in miru. Svoja razmišljanja 
na to temo je prek likovnih 
izdelkov izrazilo 81 učen-
cev iz OŠ Ivana Groharja, 
OŠ Cvetka Golarja, OŠ Ško-
fja Loka-Mesto, OŠ Poljane 
in OŠ Železniki. Pri izboru 
najboljših del sta na pomoč 

priskočili akademski slikar-
ki Agata Pavlovec in Anja 
Fabiani, v Sokolskem domu 
oziroma Javnem zavodu 973 
pa so poskrbeli za predstavi-
tev likovnih izdelkov tudi 
širši javnosti. Ker so vra-
ta Sokolskega doma zaradi 
ukrepov v zvezi z epidemijo 
covida-19 zaprta, je ustvar-
jalnost otrok mogoče obču-
dovati na njihovi Facebo-
ok strani. Iz vsake šole so 

izbrali eno najboljše likovno 
delo oziroma plakat, ki ga 
bodo ocenili še na ravni dis-
trikta. Možnost predstavitve 
svojega izdelka tudi medna-
rodni javnosti so dobili Anej 
Tavčar iz OŠ Ivana Grohar-
ja, Blaž Penev iz OŠ Cvetka 
Golarja, Ivana Jordanov iz 
OŠ Škofja Loka-Mesto, Lej-
la – Vita Rihtaršič iz OŠ Pol-
jane in Nataša Ceferin iz OŠ 
Železniki.

PRISPEVEK K MIRU
Na Facebook strani Sokolskega doma Škofja Loka si je mogoče ogledati izbrane likovne izdelke otrok 
s Škofjeloškega, ki so sodelovali pri letošnjem projektu Plakat miru.

Izbrani najboljši plakati / Foto: Denys Shay

Ampak

Vse pesmi
so že napisane.
Vse rime dodane,
vsa čustva izlita.

Ampak ...
Kaj pa, če ne.

Kaj, če moje
pesmi
nihče ne prebere.
Mojih ritmov
nihče ne začuti.
Mojega srca
nihče ne zabeleži.

PESMI MLADIH

Vse solze
so že pretečene.
Vse bolečine
so že preživete.

Kaj, če mojih
spominov
nihče ne zapiše.
Mojim stopinjam
nihče ne sledi.
Moje zgodbe
nihče ne razume.

Ampak …
Kaj pa, če ne.

Beti

»Kaj, če moje pesmi nihče ne prebere, mojih ritmov nihče 
ne začuti. Mojega srca nihče ne zabeleži.« Ne glede na 
vile sojenice si vsak od nas piše svojo zgodbo. Naj bodo 
vse zgodbe s srečnim koncem. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali pis no na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Alenka Brun

I
zvemo, da smo do pred 
nekaj desetletij poznali 
tako rekoč le jurčke, lisi-
čke in štorovke; pred pri-
bližno tridesetimi leti pa 

je zanimanje za gobe oziro-
ma gobarsko znanje precej 
napredovalo. 

V časih, ko še ni bilo toliko 
prevoznih sredstev, so ljudje 
gobe nabirali praktično oko-
li domače hiše – do koder se 
je dalo peš.

Izvemo tudi, da naj bi bile 
med najokusnejšimi goba-
mi štorovke, medtem ko lju-
dje še vedno največ nabirajo 
jurčke in lisičke.

Orjaški dežniki … Iz svo-
jega otroštva se jih spomin-
jam ocvrtih – oziroma »poha-
nih marel«. Prava poslastica. 
Še okus si lahko prikličem v 
spomin, ko pomislim nan-
je. Panirane dežnikarice jih 
imenujejo v kulinariki, čera-
vno se ne spomnim, da bi jih 
kdaj zasledila na kakšnem 
meniju – seveda, ko je čas 
zanje. Da pa je gobova juha 

nepogrešljiva na a la carte 
meniju vse leto, nam je potr-
dila tudi Janja Bučić, vodja 
kuhinje restavracije Monta-
na v Hitovi Koroni v Kranjski 
Gori, kjer je poleg še neka-
terih drugih juh vedno na 
jedilnem listu tudi jurčko-
va, včasih jo zamenja juha iz 
lisičk, obe sta zelo priljublje-
ni. Gobove jedi oziroma gobe 
kot priloga pa nekako bolj naj-
dejo pot na njihov restavracij-
ski meni v času sezone gob.

V Solkanu pa so tokrat za 
okušanje priporočali solato 
iz mešanih gob na jesenski 
zelenjavi s sirom iz Posočja 
in pesine njoke z zeliščnim 
maslom, pestom iz jurčkov 
ter mladim sirom. Za sled-
nje smo dobili tudi recept, 
pripravil pa jih je Vasja Ber-
nik, vodja kuhinje v Hotelu 
Sabotin. Z nami je delil še 
recept za primorsko frtaljo 
z gobami in jesensko solato.

Pesini njoki z jurčkovo 
kremo

Za njoke potrebujemo: 1 
kg krompirja, 40 dag rde-
če pese, 200 g masla, 1 dl 

mleka, 100 g ostre moke, 2 
jajci, ščepec soli in popra.

Svežo rdečo peso skuhamo 
v slanem kropu, jo odcedimo 
in pretlačimo. Nekaj rdeče 
pese narežemo na majhne 
koščke in shranimo za deko-
racijo krožnika. Preostalo 
rdečo peso dodamo kuha-
nemu krompirju (kuhamo 
na zmernem ognju okoli 25 
minut), vse skupaj še enkrat 
pretlačimo. Naredimo kup 
z jamico na sredini, vanjo 
damo dve jajci in ščepec soli, 
ki jo postopoma vmešavamo 
in dodajamo moki. Gnetemo 
toliko časa, da nastane meh-
ko in prožno testo. Na pomo-
kani deski iz testa najprej 
naredimo dolg svaljek debe-
line približno 1,5 centimetra. 
Svaljek s topo stranjo noža 
zrežemo na približno dva 
centimetra dolge njoke. Po 
posameznih porcijah (ne vse 
hkrati) jih damo v vrelo solje-
no vodo in kuhamo. Kuhani 
so, ko priplavajo na površino.

Jurčkova krema: 200 g 
suhih jurčkov, 1 dl smetane, 
maslo, olivno olje, 1 strok 
česna, peteršilj.

Jurčke prepražimo na oli-
vnem olju, dodamo nase-
kljan strok česna in malo 
nasekljanega peteršilja. 
Nekaj kosov jurčkov odstra-
nimo (za dekoracijo krožni-
ka), prepraženim jurčkom 
dodamo smetano in zmel-
jemo.

Za peteršiljevo olje skode-
lico svežega peteršilja zme-
ljemo skupaj s pol skodeli-
ce olivnega olja. Meljemo 
le toliko časa, da olje dobi 
zeleno peteršiljevo barvo. 
Ne smemo pretiravati, sicer 
se olje segreje in mešanica 
izgubi barvo.

Njoke postrežemo tako, 
da jih sotiramo na maslu in 
položimo na krožnik. Nan-
je dodamo jurčkovo kremo, 
popražene jurčke v kosih, 
rdečo peso v koščkih in zao-
krožimo s polivko iz peterši-
ljevega olja.

Primorska frtalja z 
gobami in jesensko 
solato

Sestavine za solato: 10 
g janeža, 10 g kuhane rde-
če pese, 10 g surovega 

korenčka, 10 g motovilca, 15 
g kuhanega kostanja – vse 
sestavine premešamo, zači-
nimo s soljo, poprom, doda-
mo nekaj kapljic olja in po 
želji kisa.

Sestavine za frtaljo: 3 jajca, 
15 dag moke, 20 dag meša-
nih gob, 2 dl mleka, 15 dag 
masla, sol, poper. Vse sesta-
vine razen masla zmešamo 
in dobimo maso za frtaljo.

Gobe prepražimo in jih 
vmešamo v maso za frtaljo. 
V ponvi segrejemo maslo in 

vanjo vlijemo maso za frta-
ljo. Pečemo najprej na eni 
strani, nato frtaljo obrne-
mo in pečemo še na drugi 
strani. Najlažje jo obrnemo 
s pokrovko. Ko je pečena, jo 
zrežemo na trikotnike, polo-
žimo na jesensko solato in 
pokapamo z olivnim oljem 
ter kislo smetano.

Namig: Če želimo, da je 
frtalja bolj rahla, trdo stepe-
ne beljake v maso vmešamo 
posebej, čisto na koncu, tik 
pred pečenjem.         ( Konec) 

GOBE NA OGLED IN NA KROŽNIKU (2)

Primorska frtalja z gobami in jesensko solato / Foto: osebni arhiv
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Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Rešitev:

Rešitev:

Ana Šubic

Naša soseda, Šoš-
tarjeva Francka, 
praznuje 90 let. 
Mladenka, ki še 
vsak dan nare-

di precej kilometrov v breg, 
čez Podvrh, Stari vrh, pro-
ti Žetini ... Soseda Helena je 
spekla torto, skupaj z otroki 
in možakarji pa smo ji s pes-
mijo, na varni razdalji, voš-
čili vse najboljše,« je minu-
li torek na svojem Facebo-
ok profilu objavila Saša Pivk 
Avsec, organizatorka in vodi-
teljica prireditev, ki se je pred 
dobrim letom dni z družino 
preselila na Murave, očetovo 
rojstno vas v Poljanski dolini. 
Pa smo stopili v stik s Sašo in 
nato še z njeno 90-letno sose-
do Francko Krajnik ...

Slavljenka nam je pove-
dala, da so jo sosedje prijet-
no presenetili. »Takega dne-
va še nisem dočakala. Bil 
je čudovit, pa še vreme je 
bilo zelo lepo. Dobre sose-
de imam, tudi sicer mi radi 
priskočijo na pomoč, če kaj 
potrebujem.« Prav tako se 
je razveselila številnih voš-
čil po telefonu, preko katere-
ga ji je vse najboljše zaželel 
tudi predsednik upokojen-
skega društva Franc Dolenc, 
saj so jim trenutne epidemi-
ološke razmere preprečile 
osebni obisk. 

Francka živi sama in je pri 
devetdesetih letih še vedno 
dovolj vitalna, da skrbi sama 
zase. Opravlja hišna opravi-
la, obdeluje tudi velik vrt, ki ga 
prelopati sama, pobira krom-
pir, nacepi drva … »Hvala 
bogu, da je še tako,« je pristavi-
la. Kondicijo redno vzdržuje s 
hojo, saj vsak dan hodi od ure 
in pol do dve; peš se denimo 
odpravi tudi na Četeno Ravan, 
do Javorij … V trenutnih raz-
merah sicer ne hodi tako daleč, 
saj se ne želi po nepotrebnem 
izpostavljati možnosti okuž-
be, namesto tega pa gibčnost 
vzdržuje s telovadbo. Zaveda 
se, da brez dolgih vsakodnev-
nih sprehodov zagotovo ne bi 
tako vitalna dočakala 90 let. 

»Hoja me drži pokonci. Pa 
molitev tudi. Zelo rada grem 
k maši, žal sedaj ne morem.« 
Maše ta čas spremlja po televi-
ziji. Ogromno ji pomeni obisk 
Brezij; kot pravi, je to zanjo 
najlepše darilo. Že po tradi-
ciji sta jo tudi letos tja odpel-
jala umetnik Peter Jovanovič 
iz Žetine in njegova žena, na 
Brezjah pa je bila tudi z avto-
busom na februarskem roma-
nju, ki ga je pripravil javorski 
župnik Ciril Istenič. »Dobrega 
župnika imamo,« je poudari-
la Francka. Zelo rada tudi pos-
luša Radio Ognjišče, čas pa si 
krajša še z branjem. 

Francka se je rodila 3. 
novembra 1930 v Črnem 
Vrhu nad Polhovim Gr a  dcem 

v družini Oblak, po do mače se 
je reklo pr’ Pekalcu. »Bila smo 
skromna bajtarska družina z 
enajstimi otroki, jaz sem bila 
deveta po vrsti. Poleg mene je 
danes živ samo še brat Valen-
tin, ki se je rodil kot deseti in 
še vedno živi v rojstni vasi. 
Upam, da se bova kmalu spet 
videla, saj žal nima telefona.« 
V šolo, do katere je bilo uro 
hoda, so hodili v Črni Vrh. 
V mladih letih se je Francka 
odpravila delat na kmetijo pr’ 
Ožbet na Četeno Ravan, kjer 
je spoznala bodočega moža 
Franca Podobnika, ki je na 
omenjeni kmetiji pomagal 
zidati. Leta 1962 sta se poro-
čila in tako je Francko ljube-
zen pripeljala k Šoštarju na 
Murave. Otrok nista mogla 
imeti.

Pri hiši je bilo nekaj glav 
živine, zgolj za preživetje. 
Francka je sprva delala kot 
šivilja v krojaštvu v Poljanah, 
po njegovem propadu pa je 
bila čistilka v škofjeloškem 
LTH. Leta 1988 je izgubila 
moža, a se je znova poročila, 
in sicer z vdovcem Jakobom 
Krajnikom iz Zaprevala. Sku-
paj sta preživela deset čudovi-
tih let, ki jih je moževa bole-
zen prehitro končala, Franc-
ka pa je tako leta 2001 znova 
ovdovela.  

Čila devetdesetletnica si 
želi predvsem, da bi bila še 
naprej tako zdrava in da bi 
čim dlje zmogla skrbeti zase.

HOJA ME DRŽI POKONCI
»Pa molitev tudi,« pravi Francka Krajnik, po domače Šoštarjeva, z Murav v Poljanski dolini, ki je pred 
tednom dni dopolnila devetdeset let, a še vedno skrbi sama zase in vsak dan prehodi precej kilometrov 
– tudi v breg. Ob okroglem jubileju so jo nepričakovano presenetili sosedje in ji polepšali dan.

Devetdesetletna Francka Krajnik si želi predvsem, da bi bila 
še naprej tako zdrava. / Foto: Saša Pivk Avsec

»Upanje«
Lep pozdrav. Zanima me za 
mlajšo hčerko. Kaj pa moje 
zdravje in odnos z možem? Ter 
odnosi v službi in napredovan-
je? Hvala vam za vse odgovore 
in vse dobro vam želim.
Naj vas pomirim, saj bo s 
hčerinim porodom vse v 
redu in dojenček bo zdrav, 
oba bosta. Nič hudega, če 
bo potreben poseg, to ne 
pomeni nič slabega. Kot 
veste, imate vi same kronič-
ne bolezni, to pomeni, da se 
vam lahko izboljša, kar se 
tudi bo, ne morete pa bolez-
ni popolnoma pozdraviti, kar 
gre, gre le občasno v mirova-
nje. Glede težav z nogami pa 
pričakujte kmalu dobre spre-
membe. Odnos z možem 
se vam je že izboljšal, a to le 
zato, ker ste se vi sami zelo 
spremenili. Nič več vam ni 

hudo in zdaj se znate na lep 
način postaviti zase. On se 
spremenil ne bo. Upokojitev 
se vam končno bliža, pred 
tem pa vas čaka še napredo-
vanje in vam bo zaradi tega 
tudi finančno lažje. Čestitke 
ob rojstvu dojenčku in vse 
lepo želim.

»Obupana«
Hvala vam za vse odgovore do 
sedaj. Sprašujem vas kot vedno 
za otroke. Njihova ljubezen, 
šola in odnosi, ki niso dobri. 
Utrujena sem in dotolčena, 
moja pot me zanaša daleč proč 
od tega sveta. Glede moža so 
se zadeve nekoliko umirile, ker 
se je ustrašil za svoje zdravje. 
Želim vam še veliko uspehov.
Navadno imamo mame rade, 
da so vse sobe v hiši napol-
njene z otroki, pri vas pa je 
obratno. S tem ne mislim nič 

slabega. Želite si svoj mir in 
da gredo otroci po svoje. Vsi 
starši vemo, da velja: majhni 
otroci – majhne težave, veliki 
otroci – velike težave. Naj vam 
povem, da ko se to zgodi, še 
vedno ne boste našli miru v 
svoji duši. Vse skupaj je nam-
reč povezano z vami. Vi ste 
tisti, ki morate vsem postaviti 
meje in določiti in razporediti 
naloge oziroma delo in obve-
znosti. Za vse že od vedno 
poskrbite sami in sami od 
sebe ne bodo naredili nič. Čez 
noč se ne more nič spremeni-
ti. A vsak dan, ko boste nare-
dili kaj drugače, lahko prinese 
velike spremembe. Sprva se 
morda ne bo nič poznalo, a 
ne smete obupati, saj je vse to 
na dolgi rok. Do druge hčere 
morate biti veliko strožji, saj 
določenih stvari enostavno 
ne razume in misli, da je vse 

prav tak, kot je. Od doma bo 
šla prej, kot si mislite. In tudi 
fanta si bo našla. Morda ga že 
ima. Prvi hčeri se naslednje 
leto obeta nosečnost in zara-
di tega veliko veselje. Druga 
hči zadnje čase premišljuje 
o odhodu v tujino in s tem 
je povezana tudi zaposlitev, 
seveda ko dokonča šolanje. 
Sinu bo v tem šolskem letu 
šlo zelo dobro. Presenečeni 
boste. Zgodilo se bo, kot si 
želite in po tihem pričakuje-
te, do upokojitve ne vidim več 
službe in ste glede tega lahko 
mirni. Glede moža je pa tako, 
da se je res ustrašil za svoje 
zdravje, a vprašanje je le, za 
koliko časa. Odgovorim vam 
na vsako pismo, le ko jih poš-
ljete več, združim odgovore 
v enega. Hvala vam za lepe 
želje, tudi jaz vam želim vse 
dobro. Srečno.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 12 
deklic in 10 dečkov, od tega je bil en par dvojčkov – deček 
in deklica. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2755 gra-
mov, najtežji pa deček, ki je ob rojstvu tehtal 4015 gramov. 
Na Jesenicah je v tem času prvič zajokalo 6 dečkov in 3 
deklice. Najtežja je bila ena od deklic, tehtnica ji je pokaza-
la 3810 gramov. Najlažji je bil tokrat deček, ki je ob rojstvu 
tehtal 3170 gramov.

Novorojenčki

Pogumno v novo desetletje

Jubilejni rojstni dan, okroglih trideset let, je letošnje pole-
tje praznovala Petra Novak iz Besnice. Simpatično Petro 
krasi sočutje do vseh živih bitij, vsakomur vedno rada pri-
skoči na pomoč, ko je to potrebno. Je ljubiteljica narave 
ter vsega, kar je povezano z njo, tako razgledov z gora kot 
morskih lepot. Zaradi posebnih medicinskih okoliščin, v 
katere smo vpeti, je praznovanje jubileja potekalo v ožjem 
krogu domačih in prijateljev. Seveda ni manjkalo pozitiv-
nih želja, veselja in kulinaričnih dobrot, pri vstopu v novo 
desetletje njenega življenja pa so ji prav vsi zaželeli vse 
najboljše – naj tako prijazna, aktivna in dobrosrčna osta-
ne še naprej.

Petra Novak iz Besnice je praznovala okroglih  
trideset let.
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pralni stroj Electrolux

Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.

*�Žrebali�bomo�iz�baze�naročnikov,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni� 
dlje�kot�eno�leto,��zato�vam�za�sodelovanje�v�žrebanju�ni�treba� 
nič�storiti.�V�žrebanju�za�glavno�nagrado,�pralni�stroj,�bodo�sodelovali�
samo�tisti�naročniki,�ki�so�na�Gorenjski�glas�naročeni�že�več�kot�deset�
let.�Žrebanje�bo�potekalo�v�sredo,�16.�12.�2020,�nagrajenci�bodo�v�
Gorenjskem�glasu�objavljeni�v�petek,�18.�12.�2020.

Splača se 
biti del naše 
velike družine 
naročnikov!

ročni mešalnik  
Electrolux

likalnik  
Electrolux

Če še niste naročeni na Gorenjski glas, hitro pokličite na 04/201 42 41 ali pišite  
na narocnine@g-glas.si in se naročite. Naročnina prinaša popuste do 25 odstotkov!

palični mešalnik  
Electrolux

Nagrade: 1. nagrada – darilna  
kartica želja v vrednosti 15 EUR,  
2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do srede, 25. novembra 
2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te  
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Spoštovane naročnice in naročniki Gorenjskega glasa, akcijo  
obdarovanja zvestih naročnikov bomo kljub izrednim razmeram  
izvedli tudi letos. V žrebanju* boste sodelovali vsi naročniki  
Gorenjskega glasa, ki ste na naš časopis brez prekinitve naročeni že  
vsaj eno leto. Z malo sreče pri žrebu lahko prejmete eno od lepih  
novoletnih daril, ki jih Gorenjski glas poklanja svojim zvestim  
naročnikom.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Jutri bo martinovo, ko se mošt spremeni v vino. Naj se v teh 
dneh na vaši mizi znajde tudi kaj posebnega – kot zahvala 
naravi za darove letošnje letine.

Pečena raca s kostanjevo-jabolčnim nadevom

Potrebujemo raco (2,5 kg), vrvico, 8 rezin toasta, žličko masti, 
čebulo, račja jetra, jabolko, 10 kostanjev, 3 jajca, mleko, 2 žlici 
majarona, olje, sol, poper, muškatni orešček in cimet.
Za nadev kostanj navzkrižno zarežemo, damo na pekač in pri 
180 °C pečemo 15 minut. Toastu odstranimo skorjo, narežemo 
ga na kocke, premešamo z jajci in malo mleka. Jabolko olu-
pimo in narežemo na drobne kocke. Čebulo olupimo in sese-
kljamo. Jetra narežemo na kose, zapečemo z mastjo, čebulo 
in majaronom. Dodamo jabolčne kocke in popečemo. Vse 
premešamo s toastom in začinimo z muškatnim oreščkom, 
soljo in poprom. Pustimo stati 15 minut. Raco očistimo. Vrat 
in perutnice sesekljamo, močno solimo, popramo in malo 
zapečemo na olju. Raco nadevamo in zašijemo. Položimo jo 
na opečeno sesekljano meso in pri 200 °C pečemo uro in pol. 
Večkrat jo prelijemo s sokom. Pečeno raco pustimo v pečici 
še 15 minut, nato jo razrežemo.
 
Rdeče zelje z jabolki

Potrebujemo manjšo glavo rdečega zelja, jabolčni kis, 2 jabolki, 
2 žlici masla, manjšo čebulo in sol.
Glavo rdečega zelja zrežemo na rezance. Damo jih v večjo skle-
do, malo polijemo z jabolčnim kisom, pokrijemo in pustimo 
počivati pol ure. Uro in pol pred kosilom v kozici razpustimo 
maslo in popražimo narezano čebulo. Dodamo narezano ze-
lje, solimo, na vrhu pa naložimo olupljeni in na koščke zrezani 
jabolki. Prilijemo 2 dl vode in dušimo, da se vse zmehča. 
Premešamo in postrežemo kot prikuho.

Maronova krema na malinovi omaki

Potrebujemo 150 g malin, 150 g olupljenih maronov, 200 ml 
mleka, žlico sladkorja, pol žlice malinovega žganja, žličko li-
moninega soka, 1,5 žlice maskarponeja in čokolado v prahu.
Maline odtajamo. Pečico segrejemo na 250 °C. Marone kri-
žem zarežemo, damo na pekač in pečemo 15 do 20 minut. 
Pečene čim prej olupimo. Razrežemo jih na koščke, damo v 
lonček, prilijemo mleko, zavremo in kuhamo 15 minut. Po-
tem jih odcedimo, mleko pa prestrežemo. Maronom doda-
mo 4 žlice prestreženega mleka in s paličnim mešalnikom 
zmešamo v pire. Primešamo sladkor, malinovo žganje, žlico 
maskarponeja in limonin sok. Pokrijemo in damo v hladilnik. 
Žlico prestreženega mleka in pol žlice maskarponeja gladko 
umešamo. Maline zmešamo s paličnim mešalnikom, oma-
ko pa razdelimo na desertna krožnika. Iz maronove kreme 
z žličkama oblikujemo žličnike, potresemo jih s čokolado in 
razdelimo na omako. Vmes damo kupčke umešanega ma-
skarponeja in jih oblikujemo kot okras.

Čokoladna torta z lešniki
S torto ne moremo niko-

li zgrešiti, s čokoladno pa še 
posebej ne.

Za pripravo čokoladne tor-
te z lešniki potrebujemo: za 
biskvit: 3 jajca, 2 žlici moke, 
2 žlici kakava, 3 žlice sladkor-
ja, 1 žličko pecilnega praška, 
1,5 dl mleka za navlažitev bi-
skvita; za kremo: 0,5 kg ma-
scarpone sira, 0,5 l smetane, 
3 žlice čokoladnega namaza, 
4 žlice mletih lešnikov; za 
čokoladni preliv: 150 g tem-
ne čokolade, 1,5 dl smetane, 
2 žlici nasekljanih lešnikov. 

Najprej se lotimo pripra-
ve biskvita: Skupaj zmeša-
mo moko, sladkor, kakav in 

pecilni prašek. Rumenjake 
in beljake ločimo ter belja-
ke stepemo v trd sneg. Od tu 
naprej mešamo samo ročno 
z lopatko (spatulo) ali metli-
co. K beljakom vmešamo ru-
menjake in nato postopoma 
še mešanico moke. Maso na-
devamo v okrogel namaščen 
pekač. Pečemo v pečici, se-
greti na 180 °C, 15 minut. 
Pečen biskvit prestavimo 
na krožnik, kjer bomo ses-
tavljali torto. Okrog biskvi-
ta namestimo tortni obod. 
Biskvit navlažimo s toplim 
mlekom.

Za kremo skupaj zme-
šamo mascarpone sir, 

čokoladni namaz in mle-
te lešnike. Nazadnje prime-
šamo še stepeno smetano. 
Kremo nadevamo na biskvit 
ter jo poravnamo. Torto pos-
tavimo v hladilnik in pripra-
vimo še čokoladni preliv. 

Za preliv skupaj stopimo 
čokolado in smetano ter 
zmes ohladimo do mlačne-
ga. Torto vzamemo iz hla-
dilnika ter čez kremo pre-
lijemo čokoladni preliv. Po 
vrhu potresemo še z nase-
kljanimi lešniki. Torto za 
nekaj ur postavimo v hla-
dilnik, da se ohladi. Ohlaje-
ni torti odstranimo obod ter 
jo postrežemo.

Nasvet: Za navlažitev bi-
skvita k mleku primešamo 
še žlico ruma, za še večjo 

svežino pa biskvit prema-
žemo z nekaj sadne mar-
melade.

Mojca Logar

Potok Olševnica izvira pod 
Možjanco. Z Janezom hodi-
va za potokom proti izviru, 
ko pravi, da sploh ne ve, ali 
je tu že kdaj bil, pa je doma 
z Olševka. Pravi, da mora 
tukaj nekje biti luknja, iz ka-
tere lezejo parklji. Tako jim je 
govoril oče. Vedno so govorili, 
da parklji pridejo v vas izpod 
Možjance. Oba se smejiva. 
Gotovo je luknja pri izviru 
tega potoka, torej pojdiva do 
izvira. Hodiva po osojni strani 
potoka. Ljudje ji pravijo Mrzla 
dolina. V naših krajih je tako 
ime za dolino na osojni strani 
zelo pogosto. Ponekod ji rečejo 
tudi Sibirija. Ko prideva do 
konca potoka, je tam luknja, 
vodni izvir. 

Vedno me navdušuje, kako 
so ljudje v preteklosti dobro 
opazovali naravo. Gorske 
kmetije in hiše imajo na pri-
sojni strani mnogo boljšo po-
zicijo kot tiste na osojni legi. 
Na senčnih straneh hiše od 
novembra do februarja ni-
majo sonca. Ljudje opazujejo 
jutranjo in večerno zarjo. Če 
hočeš priti do sonca, moraš 
malo više, v hrib. Pozimi je 
dan kratek. Ko odhajamo v 
službo, je še tema, in ko se vra-
čamo domov, je zopet temno. 
Živeti na sončni ali v senčni 
legi je velika razlika, ljudje pa 
se vsega navadijo. Čebelnja-
ki se sončijo v soncu. Danes 
na jugovzhodnih, južnih in 
jugozahodnih legah na stre-
he nameščajo sončne panele. 
Nove moderne hiše in vikendi 
imajo tudi v hribovitih legah 
na sončni strani velika pano-
ramska okna, ki lovijo sončno 
toploto. Sedaj so dobro izolira-
na, v preteklosti pa so bila ste-
kla draga in slabo izolirana. 
Tam gre kurjava ven, tako so 

pravili. Zemlja je ponekod vi-
jolične barve, kar pomeni, da 
je kamnina silikatna, v usekih 
se kažejo glinavci, prst je 
ilovnata in kisla. Na samem 
izviru se trije manjši potoki 
stekajo v večjega in to je izvir 
Olševnice. 

Janez pravi: »Tukaj je torej 
ta luknja, od koder petega de-
cembra pridejo ven parklji, ki 
se spustijo v vas. Tako nam je 
pripovedoval oče. Star sem pe-
tinpetdeset let in prvič vidim 
luknjo, od koder po ljudskem 
izročilu pridejo ven peklenšč-
ki. Vsi tako govorijo.« V vasi 
vprašava soseda, kje so doma 
parklji. Sosed odgovori: »Tam 
pod Možjanco je ena luknja 
in tam ven lezejo. Tako mi je 
pripovedoval oče, jaz sem tako 
govoril svojim otrokom in se-
daj tako govorim vnukom.« 
In od kod pride Miklavž? 
On je doma v nebesih. Pete-
ga decembra se spusti dol na 
zemljo. Ta druščina se sesta-
ne v gasilskem ali kulturnem 
domu, se obleče in začne svoj 
obhod od hiše do hiše. Raz-
veseljuje mlado in staro, po-
nekod prinese darila s seboj, 
drugje jih pusti čez noč. Tudi 
Janez je bil del te zgodbe, bil 
je parkelj in Miklavž. Sedaj 
se lahko zahvali koronasitu-
aciji in omejitvi gibanja, da 
je videl, kje so vrata pekla, od 
koder pridejo ven in se nazaj 
noter spustijo peklenščki. 

Kje so po ljudskem izročilu 
doma hudobci v vaših krajih? 
Še malo, pa bo prišel Miklavž-
ev sprevod. Če bomo pridni, 
nam bo prinesel piškote, noga-
vice, šal ali kapo. Če ne bomo 
pridni, lahko dobimo le repo 
in korenje.

Od kod pridejo peklenščki
Janez Logar

Ta nepridiprav je včasih zelo 
očiten. Okolica ve za njun 
problem. Včasih pa se vrtin-
či le med njima. Ljubosumje 
povzroči ogromno težav. Naj-
večkrat menimo, da je ljubo-
sumje vezano le na zakonski, 
partnerski odnos. V nerazre-
šenih zakonskih odnosih pa 
se ljubosumje v družini lahko 
preseli med starša in otroka 
ali med sorojence. Nerazreše-
ne čustvene vsebine (npr. bo-
lečine, neizgovorjene zgodbe, 
tabu teme) med zakoncema 
oz. partnerjema plavajo med 
družinskimi člani in določajo 
družinsko vzdušje. Njihov mo-
žni »udar v družini« je pojav 
ljubosumja. 

Poznano je, da včasih 
mati in hči tekmujeta za po-
zornost moškega v družini 
(moža, očeta). Tako nasta-
nejo t. i. očetove princeske. 
V tem nezdravem trikotniku 
pravzaprav nihče ne uživa, le 
ven ne znajo iz teh čudnih od-
nosov in zapletov. Oče je prvi 
moški v svetu svoje hčerke. Vse 
življenje bo nosila njegovo po-
dobo in tudi na osnovi njune-
ga odnosa bo hčerka izbrala 
moškega svojega življenja. Do 
neke mere je razumljivo, da se 
hčerka naveže na očeta. Oče ji 
mora povedati, da je lepa, da 
jo ima rad. Predvsem v puber-
teti pa ji mora dovoliti, da se 
začne čustveno osamosvajati. 
Kadar oče začne posvečati več 
čustvene energije hčerki kot 
ženi, pride do nezdravega od-
nosa. To hčerka nekako čuti, 
mama opazuje in lahko pos-
tane ljubosumna na hčer, ker 
vidi, čuti, kaj se dogaja. Otrok 
ni nič kriv, bo pa deležen ne-
gativnih posledic, saj mu je na 
ta način ukradena naravna 
samostojna pot. Odgovoren je 

starš oziroma oba starša. Ko 
takšna hčerka dobi fanta, oče 
pogosto popolnoma odpove. 
Večkrat jo grobo zavrne, češ 
da ga je zavrgla. Kar seveda ni 
res. Takšen ati bi moral začeti 
reševati svoje čustvene težave 
že mnogo prej. S svojo ženo, in 
ne z otrokom. 

Drugi možni zaplet je ljubo-
sumje med sorojenci. Nekako 
še razumemo malčka prvoro-
jenca, da postane ljubosumen 
na novega dojenčka, saj mora 
sedaj deliti čas in pozornost 
z bratcem oziroma sestrico. 
Želi le, da ga nekdo potolaži v 
jezi in žalosti v novi situaciji. 
Nekaj več pozornosti in sočut-
ja največkrat pomaga. Težje 
je, ko ima en otrok v družini 
dlje časa občutek, da eden od 
staršev (ali oba) več časa, po-
zornosti, energije namenjata 
njegovemu bratu ali sestri. V 
takega otroka se naselijo ob-
čutki manjvrednosti, celo za-
puščenosti, pogosto se bo v živ-
ljenju znašel ali pa se bo vsaj 
počutil, da je na drugem mes-
tu. Otrok se bo na vse načine 
trudil dobiti enako pozornost 
kot njegov sorojenec. Brez ra-
zuma se bo razdajal za starše, 
samo da bi dobil njihovo po-
zornost. Kasneje bo ta vzorec 
prinesel v druge situacije, kjer 
bo preko mere skrbel za druge, 
nase pa bo pozabil. Otrok se bo 
trudil, dejansko pa sta starša 
pozabila na svojo nalogo.

Kako velika odgovornost je 
zavestno starševstvo? Ko se 
mož in žena uredita in slišita, 
je dobro starševstvo le še posle-
dica. Otroci nam bodo večno 
hvaležni.

Ljubosumje in otroci

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
10. 11.

2/9 °C

Nedelja 
15. 11.

3/8 °C

Sreda 
11. 11.

Četrtek
12. 11.

Petek
13. 11.

Sobota
14. 11.

1/8 °C 2/10 °C 1/9 °C 2/10 °C

Ponedeljek 
16. 11.

Torek
17. 11.

Sreda
18. 11.

Četrtek
19. 11.

4/12 °C 3/11 °C 4/9 °C 2/9 °C

Analitik-programer, m/ž (Žiri) 
Ključne naloge in odgovornosti: analiziranje zahtev, načrtovanje in implementacija 
novih rešitev, testiranje, spremljanje delovanja in vzdrževanje programske opreme, 
pripravljanje zahtevnih poročil in specifikacij ... Alpina, d. o. o., Žiri, Strojarska ulica 
2, 4226 Žiri. Prijave zbiramo do 4. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za podporo prodaji, m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: višjo raven znanja angleškega jezika (nujen pogoj), višješol-
sko ali visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri… Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 20. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar, m/ž (Medvode) 
Zaposlimo mizarja. Pohištvo Iskra, d. o. o., Medvode, Barletova 3, 1215 Medvode. 
Prijave zbiramo do 7. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za poliranje delov orodja, m/ž (Škofja Loka) 
Odgovorni boste za: poliranje oblikovnih vložkov za orodja za brizganje plastike, 
delo v ročni orodjarni. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 22. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Monter stavbnega pohištva, m/ž (Žiri, teren po Sloveniji in tujini) 
Zaželena izobrazba lesarske ali druge ustrezne smeri, delovne izkušnje pri enakih 
ali podobnih delih, znanje tujega jezika. M Sora, d. d., Trg Svobode 2, 4226 Žiri. Pri-
jave zbiramo do 15. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju elektronike v razvoju, m/ž (Lipnica, v letu  
2021 Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: znanje angleškega jezika, izkušnje na področju 
razvoja elektronskih vezij, poznavanje EMC in EMI. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 
8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 29. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: strojna izdelava sestavnih delov orodij in naprav, izvajanje delov-
nih operacij v skladu s tehnično dokumentacijo, priprava obdelovancev in rezilnih 
orodij za izdelavo na stroju, izvajanje avtokontrole in vzdrževanje stroja. Niko, d. o. 
o., Železniki, Otoki 16, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 04. 12. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Kuhar, m/ž (Kranjska Gora) 
Kaj bodo vaše naloge in odgovornosti? Priprava jedi v penzionski ponudbi in 
priprava jedi po naročilu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja 
gostinstva. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbira-
mo do 5. 12. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Glavni strokovnjak za področje meritev, m/ž (Kranj) 
Pridružite se dinamični ekipi za opravljanje naslednjih del: snovanje, razvijanje in im-
plementacija novih rešitev na področju, aktivno oblikovanje in uvajanje sprememb, 
pripravljanje strokovnih podlag in navodil, sodelovanje pri pripravi strategij in po-
slovnih načrtov, vodenje projektov ... Elektro Gorenjska, d. d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kalkulant, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri (kemijski, gradbeni teh-
nik, inž. grad.), vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, vozni-
ško dovoljenje B-kategorije. Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja linije v proizvodnji programa Transportni trakovi, m/ž (Kranj) 
Naloge in odgovornosti: vodenje in nadzor skupine (4–6 pomožnih operaterjev na 
kalandrski liniji), v skladu z varnostnimi predpisi, tehnološko in delovno dokumen-
tacijo, odgovornost za dimenzijsko, kakovostno in količinsko ustreznost proizvo-
dov, nadzor aktivnosti pri pripravi linije, med obratovanjem in pri zaključku dela. 
Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 
11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pralec v avtopralnici, m/ž (Šenčur) 
Strojno in ročno čiščenje zunanjosti tovornih vozil in prikolic. Jurčič & Co., d. o. o., 
Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 30. 11. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Konstruktor-tehnolog, m/ž (Železniki) 
Opis del in nalog: 3D-konstruiranje pohištva in spojnih členov v programu Avtocad 
ali Solidworks, Izdelava tehnične dokumentacije … Alples, industrija pohištva, d. 
d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 19. 11. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

10. 11.  tor. Andrej   6.56 16.35

11. 11. sre. Martin   6.57 16.34 

12. 11. čet. Emil   6.59 16.33           

13. 11. pet. Stanislav  7.00 16.32

14. 11. sob. Nikolaj   7.02 16.31

15. 11. ned. Polde    7.03 16.30

16. 11. pon.  Jerica   7.04 16.29

Maša Likosar

Kranj – Jože Munih iz zavo-
da Energijske poti Tolmin je 
skupaj z Urošem Brankovi-
čem iz Centra za trajnostni 
razvoj podeželja Kranj, ki 
projekt izvaja, letos junija in 
julija v občinah Preddvor, Je-
zersko, Cerklje, Kranj, Tržič 
in Kranjska Gora skupno iz-
meril 38 vodnih izvirov. Od 
teh jih je 13 izkazalo pove-

čano energijsko vrednost v 
vodi, ki blagodejno deluje na 
naše počutje ter telesu ener-
gijsko pomaga v procesu 
zdravljenja. »Ko pade kaplji-
ca na zemljo, potuje skozi 
zemeljske plasti. V plasteh 

se sreča s kamninami in ru-
dninami, ki imajo lahko po-
zitiven ali negativen ener-
gijski naboj. Voda je nosil-
ka univerzalnega spomina 
in informacij, vse, kar voda 
doživi, si zapomni, med 
drugim tudi prejeto energi-
jo, ki jo kasneje izloči v izvi-
ru,« je pojasnil Munih in do-
dal: »Naše telo sestoji iz se-
demdesetih odstotkov vode. 
Voda, ki jo popijemo, vpliva 
na energijsko stanje naše-
ga telesa. Pretok energije v 
naše fizično telo poteka pre-
ko sedmih energijskih cen-
trov oziroma čaker in mot-
nja v pretoku energije je prvi 
znak bolezni. Pitje zdravilne 
vode pa nam lahko pomaga 
dvigniti nivo energije.«

V okviru spletnega do-
godka je Munih predsta-
vil potek meritev z niha-
lom ter podrobnejše rezul-
tate izmerjenih elementov 
za omenjenih trinajst izvi-
rov. »Značilnost dobrih izvi-
rov je ta, da ne presahnejo, 

ker njihova voda prihaja iz 
najglobljih globin Zemlje,« 
je povedal in nam še zaupal, 
da med zdravilne vode vklju-
čuje vode, ki imajo nad 150 
tisoč enot po Bovisovi ska-
li. Energijsko najmočnejšo 
vodo na Gorenjskem je Mu-
nih izmeril v zajetju pri izvi-
ru Nadiže, s katero se oskr-
buje koča v dolini Tamarja. 
»Ta voda ima okoli milijon 
enot in energija v tej vodi bla-
godejno deluje na področje 
celega telesa,« je povedal in 
pojasnil, da energija v vodi 
deluje na različna področja 
telesa. Na celo telo deluje naj 
bi delovala še voda, ki jo je iz-
meril v izviru Suha proti Ka-
lišču, potoku Mešenik, izvi-
ru Žegnanega studenca pri 
Jelendolu, Lehnjakovih izvi-
rih na Jezerskem in zajetju 
vode ob gradu Strmol. Voda 
iz pretoka vodovoda pod bol-
nišnico Golnik ter povir-
je Mošenika naj bi delovala 
na vseh sedem čaker, med-
tem ko izvir Belek pod Sv. 

Lovrencem na šesto in sed-
mo čakro. Izvir ob Čemše-
niškem domu, korito z izvi-
rom Žegnanega studenca ob 
cesti Bistrica pri Tržiču pro-
ti Begunjam, izvir Podlebel-
ca v dolini Kokre ter stude-
nec pri Slaparski vasi blago-
dejno delujejo na prebavila. 

Ta črna voda, katere izvir je 
južno od kampa Podljubelj, 
pa poudarjeno deluje na po-
dročje glave. 

»Vode so zanimive. Naši 
predniki so vedeli, katera 
je dobra in katera ne, a ved-
nost se je v veliki meri izgu-
bila. Zdi se mi prav, da damo 

vodam poudarek, ker so po-
sebne že same po sebi. Če 
imajo v sebi še nekaj, kar 
naše telo zdravi, potem go-
vorimo o dodani vrednosti, 
ki jo je vredno spoštovati, ter 
vodo kot naravno dediščino 
čuvati in ohranjati za naše 
potomce,« je sklenil Munih. 

Izmerili energijo vodnih točk
V okviru projekta Bogastvo narave, ki je namenjen spoznavanju naravne dediščine, je radiestezist Jože Munih predstavil rezultate svojega merjenja  
energije vodnih točk v Kamniško-Savinjskih Alpah in Karavankah.

Jože Munih je na spletnem predavanju pojasnil, da je energijsko najmočnejšo vodo na 
Gorenjskem izmeril v zajetju pri izviru gorskega potoka Nadiža. / Foto: zajem zaslona

Urša Peternel

Breznica – Z Breznice pri 
Žirovnici so nam poslali 
fotografijo igre narave: pri 

Ivanki Pogačar je zraslo ja-
bolko, iz katerega je zrasel še 
en plod. Ker je tako nenava-
dno, so poimenovali kar ču-
dežno jabolko. 

Čudežno jabolko

Iz enega ploda je zrasel še en manjši plod jabolka.

Jože Munih: »Naše telo 
sestoji iz sedemdesetih 
odstotkov vode. Voda, ki 
jo popijemo, vpliva na 
energijsko stanje našega 
telesa.«

Bled – Angleški tabloid Daily Mail je objavil seznam letoš-
njih petdesetih najlepših krajev na svetu in Bled je pristal na 
odličnem petem mestu, so sporočili s Turizma Bled. Kot so 
zapisali pri Daily Mailu, je Bled del osupljivih Julijskih Alp, 
namenjen pravljicam, poudarili pa so tudi otok s cerkvico 
Kraljice Marije na jezeru. »Britanski gostje so sicer že leta na 
Bledu med najštevilnejšimi, po številu nočitev se z Nemci 
menjajo na prvem ali drugem mestu, na leto opravijo okoli sto 
tisoč nočitev,« so ob tem poudarili na Turizmu Bled in dodali, 
da letošnje leto seveda sodi med izjeme, saj britanski turisti 
dobršen del leta niso imeli možnosti priti na Bled.

Daily Mail Bled uvrstil med najlepše na svetu
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Bi poskusili  
rižoto s  temnim 
pivom in kranjsko 
klobaso,   
riževe polpete, 
se posladkali z 
riževim creme 
brulee? Da ne 
pozabimo na 
sočne riževe 
solate, dolmo, 
paello, omorice ... 
kar 65 receptov  
za riževe jedi  
je v knjigi.  
Riž različnih oblik 
in sort bomo še 
bolj vzljubili.
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V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

Alenka Kodele je 
tokrat pripravila 
svoj izbor 
najboljšega peciva 
iz priljubljenih 
in tudi že 
razprodanih knjig: 
Torte in tortice, 
Pite in zavitki, 
Čaša sladkega, 
Piškoti, Piškotki in 
drugačno pecivo, 
Najboljši piškoti.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

168 strani, 14 x 20 cm, spiralna vezava

EUR
12,50

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

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

EUR

OSMRTNICA 

Mirno je zaspala v večnost naša ljuba 

Marija Terezija  
Luskovec
roj. Zorko 

Od drage pokojnice se bomo poslovili v sredo, 11. novembra 2020, 
od 12. ure dalje pred mrliško vežico na pokopališču v Šenčurju. 
Pogreb bo ob 15. uri.

Vsi njeni 
Šenčur, 6. novembra 2020 

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

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

Rezultati 90. kroga – 8. novembra 2020
2, 11, 21, 24, 25, 31, 34 in 1

Loto PLUS: 2, 6, 10, 13, 14, 31, 32 in 11
Lotko: 1 7 4 1 0 9

Sklad 91. kroga za Sedmico: 610.000 EUR
Sklad 91. kroga za PLUS: 1.280.000 EUR
Sklad 91. kroga za Lotka: 430.000 EUR

LOTO

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9–11 
m (tudi neobeljene). SES, d.o.o., Ope-
karska ul. 22, Maribor, tel.: 041/865-
596 20002472

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 20002541

SUHE trske ali žamanje, primerne za 
centralno peč, krušno peč ali kamin, 
tel.: 041/986-986 
 20002546

SUHA bukova, mešana in kostanjeva 
drva, možna dostava, tel.: 040/668-
920 20002545

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PLINSKI bojler Vailand 24, skupaj 
z dimnikom in plinsko bombo, tel.: 
031/512-421 20002549

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20002550

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir, ugodno, možna do-
stava, tel.: 041/521-692 20002521

KROMPIR desire rdeči, sora beli, ro-
čno pridelan, cena 10 EUR/30 kg, 
tel.: 031/411-904 20002548

VRHUNSKA in kakovostna vina: sau-
vignon, rumeni muškat, lepo rdeče, 
merlot ... Možna dostava tudi v času 
korone, tel.: 041/650-662 
 20002469

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

1 MESEC stara simentalca, dvojčka 
bikca in teličko, enemu kupcu, tel.: 
04/53-33-409 20002547

BREJO pašno telico, vajeno paše, tel.: 
040/529-962 20002543

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20002505

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO zaposlimo mlajšega 
upokojenca za lažja dela v lesni proi-
zvodnji. Simon Rakovec, s.p., Javornik 
3, Kranj, tel.: 040/716-322  
 20002544

IŠČEM

IŠČEM DELO – strojni inženir v po-
koju, pomoč v matematiki, fiziki, na 
terenu, tel.: 04/20-26-532, 031/534-
061  
 20002551

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20002507

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20002508

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Dan poklicev – Vrtiljak poklicev
Naklo – Biotehniški center Naklo vabi bodoče dijake, starše 
in zaposlene v svetovalnih službah, da se udeležijo spletne-
ga dogodka Dan poklicev – Vrtiljak poklicev, ki bo v četrtek, 
12. novembra, ob 17. uri. Ogled bo možen na njihovi spletni 
strani www.bc-naklo.si oziroma FB-profilu.

IZLETI

Pohod okoli Brda odpovedan
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica obvešča svoje čla-
ne, da je zaradi priporočil glede omejevanja širjenja okužb 
s koronavirusom novembrski pohod okoli Brda odpovedan.

Kamnik – Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik 
z namenom večje vključenosti mladih in večanja vidnosti 
problematike zasvojenosti vabi na sodelovanje v likovnem 
natečaju na temo zasvojenosti. Likovni natečaj je namenjen 
mladim od 12. leta starostim dalje in njihovim mentorjem, 
ki bodo svoje videnje zasvojenosti lahko izrazili v grafični, 
risarski ali slikarski tehniki. Mladi lahko svoja dela oddajo do 
17. novembra. Za več informacij v zvezi z natečajem pišite 
na info@kotlovnica.si.

Likovni natečaj na temo zasvojenosti



24 Gorenjski glas
torek, 10. novembra 2020

info@g-glas.si

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

3/8 oC

–3/11 oC

4/18 oC

7/18 oC

5/8 oC

2/8 oC

4/13 oC

9/18 oC

5/8 oC

5/9 oC

2/9 oC

2/7 oC

3/8 oC

5/8 oC

2/8 °C 3/10 °C0/9 °C

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

Vilma Stanovnik

Praše – Trenutno poteka 
obnova ceste Breg–Mav-
čiče, dela pa naj bi bila 
končna še letos. Skoraj 
šeststo tisoč evrov vreden 
projekt, ki ga izvaja Go-
renjska gradbena družba, 
vključuje tudi obnovo vo-
dovoda, meteorne kanali-
zacije, javno razsvetljavo, 
vgraditev cevi za fekalno 

kanalizacijo in prestavitev 
kapelice na novo lokacijo. 

Ker kapelica stoji na ob-
močju razširitve ceste v Pra-
šah, je gradbenike minulo 
soboto čakal svojevrsten iz-
ziv, saj so morali kapelico 
iz druge polovice 19. stole-
tja prestaviti čez cesto, oko-
li šestdeset metrov severne-
je. Kapelica ima tloris 3,5 × 
3,5 metra in je skupaj z oja-
čitvami, narejenimi prav za 

to prestavitev, tehtala več kot 
šestdeset ton. Kot pravijo na 
Mestni občini Kranj, gre za 
prvo tovrstno prestavljanje 
objekta v enem kosu na ob-
močju občine. 

Kapelico so zaradi zahtev-
nosti izvedbe na prestavitev 
pripravljali približno en me-
sec. Vsa dela so potekala pod 
nadzorom statika in Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (ZVKDS). Ta je na 

podlagi pridobljenih kultur-
novarstvenih pogojev priž-
gal zeleno luč za prestavitev 
kapelice, pri čemer je bilo 
pomembno, da se ohranijo 
njene estetske in materialne 
spomeniške vrednote. 

Prestavljena kapelica je 
posvečena Sveti družini. Sli-
kar in freskant Matija Brada-
ška je bil tisti, ki je poskrbel 
za njeno prvotno poslikavo. 
Da je kapelica nastala v drugi 
polovici 19. stoletja, potrjuje 
njegovo avtorstvo poslikav. 
V Register kulturne dedišči-
ne je vpisana od leta 2005. 
Notranje freske sta obnovila 
zakonca Irena Jeras Dimo-
vska in Boge Dimovski leta 
2006. Med vaščani je velja-
lo, če ima kdo kakšno zame-
ro do pokojnika na njego-
vi poslednji poti, naj mu na 
tem mestu oprosti. 

Večkrat se je v kapelico za-
letel tudi kakšen avtomo-
bil, saj je stala tik ob cesti. 
To je načelo njene temelje, 
ker pa je bila zaradi potrebe 
prestavljanja opravljena tudi 
statična sanacija, bo ta še dol-
go lahko služila svojemu na-
menu. Na novi lokaciji bo po-
novno obdana s polji in trav-
niki Jurjeve domačije, kate-
re lastniki so jo tudi postavili. 

V Prašah prestavili kapelico
Minulo soboto so ob obnovi ceste v Prašah prestavili kar šestdeset ton težko kapelico.

V okviru obnove ceste Breg–Mavčiče na odseku od gasilskega doma v Mavčičah do objekta 
Praše 4 so prestavili kapelico iz druge polovice 19. stoletja. / Foto: arhiv MOK

Jože Košnjek

Kranj – Tri dni po 78. roj-
stnem dnevu, v soboto, 7. 
novembra, je umrl dolgole-
tni urednik in novinar Go-
renjskega glasa Andrej Ža-
lar. Otroštvo in mladost je 
preživljal na Visokem pri 
Kranju, od koder se je prese-
lil v Kranj, po upokojitvi pa 
v novi dom v Križah. Andre-
ja je že v dijaških in študen-
tovskih letih mikal novinar-
ski poklic. Tehtal je med pra-
vom in njim. Septembra leta 
1966 se je z zaposlitvijo pri 
Gorenjskem glasu tudi odlo-
čil zanj.

Le redki so gorenjski kra-
ji, tudi najbolj zakotni, o ka-
terih Andrej ne bi pisal ali 
jih obiskal. Poročal je iz ra-
dovljiške in deloma tudi 
iz kranjske občine, kasne-
je pa iz »mejnih« gorenj-
skih občin Kamnik, Komen-
da, Mengeš, Vodice in Med-
vode. Posebej ga je zanima-
lo delo krajevnih skupnosti. 
Zanj ni bila nobena pot pre-
dolga in odveč. Za poročanje 
iz krajevnih skupnosti ga je 
kranjska občina nagradila 
s priznanjem. Tri leta je bil 
tudi odgovorni urednik ča-
sopisa. Potem se je lotil dela, 
v katerem je najbolj užival. 
Ob poročanju iz krajevnih 
skupnosti je pomagal plesti 

mrežo lokalnih glasil, ki so 
začela izhajati v okviru Go-
renjskega glasa. Skrbel je za 
organizacijsko plat tradici-
onalnih Glasovih prej, pod 
geslom »Gorenjski glas – 
več kot časopis« pa je z eki-
po sodelavcev za promocijo 
časopisa in za pridobivanje 
novih naročnikov organizi-
ral zabavne prireditve v šte-
vilnih gorenjskih krajih in 
tudi večje prireditve. Obo-
ževal je glasbo, posebej na-
rodno-zabavno. Zato je pri-
jateljeval s številnimi glasbe-
niki s tega področja. 

Tudi po upokojitvi je ure-
jeval krajevna in občinska 
glasila. Do zadnjih dni živ-
ljenja je bil vpet v organiza-
cijo tradicionalnih sejmov v 
Komendi. Tudi njegova zad-
nja novinarska pot ga je vo-
dila tja …

Pokojni Andrej je živel 
za novinarstvo in Gorenj-
ski glas. Pogosto je dejal, da 
s tem lažje premaguje živ-
ljenjske težave. Ob njego-
vem prezgodnjem slovesu 
se v imenu Gorenjskega gla-
sa in v svojem osebnem ime-
nu zahvaljujem za vse, kar 
je naredil za Gorenjski glas, 
za naše naročnike in bralce, 
in za nepozabne trenutke, 
ki smo jih preživeli skupaj.  
Njegovi družini izrekamo 
iskreno sožalje.

Umrl je novinar 
Andrej Žalar
Gorenjskemu glasu je bil kot novinar in urednik 
zvest osemintrideset let, novinarstvu pa se ni 
odrekel tudi po upokojitvi.

Andrej Žalar

Danes in jutri bo po nižinah veliko nizke oblačnosti in megle, 
višje pa bo precej jasno. Vrh nizke oblačnosti se bo posto-
pno dvigal. V četrtek popoldne se bo oblačnost predvidoma 
razkrojila.

Škofja Loka, Medvode – Med petnajstimi občinami, ki so od 
Agencije za varnost prometa v enoletni brezplačni najem pre-
jele prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, sta tudi občini Škofja 
Loka in Medvode. Z agencije so ob tem sporočili, da se je 
namestitev prikazovalnikov hitrosti izkazala kot učinkovito 
sredstvo za takojšnje zmanjšanje povprečnih hitrosti. Prehit-
ra vožnja je namreč še vedno zelo pogost vzrok prometnih 
nesreč z najhujšimi posledicami, zaradi nje je letos od konca 
septembra umrlo že 22 ljudi. 

Prikazovalnik tudi v Škofji Loki in Medvodah

Jasna Paladin

Vir – Občina Domžale nada-
ljuje gradnjo premostitvenih 
objektov za pešce in kolesar-
je, s katerimi želijo poveza-
ti kraje in rekreacijsko pot, 
ki je urejena na obeh stra-
neh reke Kamniška Bistrica. 
Po tem, ko so v minulih le-
tih take mostove že postavili 
na Homcu, na Škrjančevem, 
v Domžalah, v Radomljah …, 
je zdaj na vrsti most, ki bo po-
vezal Vir in Jarše.

V teh dneh izvajalci del 
iz podjetja RGP, ki so grad-
njo začeli že poleti, beto-
nirajo mostno konstrukci-
jo in napenjajo kable v pre-
dnapeto konstrukcijo. Na-
daljevali bodo s hidroizola-
cijo, ključavničarskimi deli 
in pritrditvijo mostne ogra-
je ter zidarska in kamnose-
ška dela. Ob zaključku del 
bodo namreč uredili tudi 
okolico – brežino, zelenico, 
javno razsvetljavo ter količ-
ke in klopi.

Most raste tudi na Viru

Nov most čez Kamniško Bistrico bo povezal Vir in Jarše. 
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