
GORENJSKA

Mokre sanje  
ali resna pobuda
Ob potrjevanju rebalansa proraču-
na Mestne občine Kranj za leto 
2021 se je razprava na mestnem 
svetu večinoma vrtela okoli ideje o 
ustanovitvi nove občine Kokrica. 
»To so mokre sanje,« je ob tem 
dejal Bojan Homan.
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GORENJSKA

Občina morala plačati 
visoko odškodnino
Višje sodišče v Ljubljani je Občini 
Komenda naložilo odškodnino za 
razlaščene nepremičnine na ob-
močju Sončne aleje. Zaradi do-
mnevno pomanjkljivih informacij 
v zvezi s tem je odstopil podžupan 
Igor Štebe.
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KRONIKA

Do smrti zabodel  
svojo ženo
V nedeljo dopoldne je na Steletovi 
ulici v Kamniku prišlo do nasilne 
smrti. Življenje je izgubila 34-letna 
ženska, ki jo je z nožem zabodel 
njen 35-letni mož. Osumljeni bo 
danes priveden k preiskovalnemu 
sodniku.

16

ZADNJA

Kranjska cerkev  
kulturni spomenik
Uvrstitev kranjske župnijske cer-
kve svetega Kancijana in tovarišev 
mučencev za kulturni spomenik 
državnega pomena bo vplivala na 
privlačnost starega mestnega je-
dra. Na mesto bo mogoče kmalu 
pogledati tudi iz zvonika.

24

VREME

Danes bo večinoma sonč-
no, zjutraj bo po nižinah 
megla. Jutri in v četrtek 
bo pretežno oblačno, a 
predvidoma brez padavin. 

–1/6 °C
jutri: pretežno oblačno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Urša Peternel

Begunje – Včeraj ob 17. uri so 
v Elanu pripravili svetovno 
spletno premiero »najbolj 
izjemnega izdelka v 75-letni 
zgodovini Elana«, kot so po-
imenovali predstavljeno no-
vost. Gre za inovacijo, prve 
zložljive karving smuči na 
svetu, ki nosijo ime Voyager. 
Elanova razvojna ekipa je no-
vost izpopolnjevala več let, 
rezultat pa je revolucionar-
na tehnologija, ki omogo-
ča, da se smuči zložijo v tor-
bo, ki jo je mogoče pospravi-
ti v prtljažnik avtomobila, jo 

vzeti na vlak, z njo se je mo-
goče izogniti oddaji posebne 
prtljage na letališčih ... Gre 
za kompakten in potovanju 
prijazen komplet, v katerem 
so poleg smuči še vezi, pali-
ce in torba.

Kot so povedali v Elanu, 
je skrivnost novih smuči 
revolucionarna tehnologi-
ja »Connect« z zelo napre-
dnim štiriosnim mehaniz-
mom, ki na zložljivem spo-
ju poveže smučko. Plošča je 
ojačana s karbonom, rezul-
tat pa so vrhunsko zmog-
ljive smuči, ki jih odlikuje 
tudi Elanova revolucionarna 

oblika Amphibio, ki ločuje 
levo in desno smučko.

V Elanu so prepričani, 
da bodo nove smuči olajša-
le dostop do belih strmin, 
saj bodo mnogi smučarski 
navdušenci komplet ves čas 
imeli kar v prtljažniku avto-
mobila. Še več, nove zložlji-
ve smuči naj bi, kot napove-
dujejo v begunjskem podje-
tju, spremenile prihodnost 
smučanja. 

Zanje so že prejeli pre-
stižno nagrado Gold Wi-
nner, ki jim jo je za to pre-
bojno inovacijo podelila žiri-
ja ISPO AWARD.

Prve zložljive karving smuči na svetu
V Elanu so včeraj predstavili novost, ki so jo poimenovali kar »najbolj 
izjemen izdelek v 75-letni zgodovini Elana«. Gre za prve zložljive karving 
smuči na svetu, za katere so že prejeli prestižno nagrado Gold Winner, ki jim 
jo je za to prebojno inovacijo podelila žirija ISPO AWARD.

Novost iz Elana: prve zložljive karving smuči na svetu, ki se zložijo v torbo / Foto: Elan

Maja Bertoncelj

Kranj – Bera medalj sloven-
skih zimskih športnikov se 
je samo v preteklem koncu 
tedna na tekmah svetovne-
ga pokala ustavila pri števi-
lu tri. 

Smučarska tekačica Ana-
marija Lampič je v nedeljo 
na sprintu v klasični tehniki 
v Falunu na Švedskem osvo-
jila drugo mesto, na drugo 
stopničko je v paralelnem 
slalomu v soboto v Moskvi 
v Rusiji stopil deskar Žan 
Košir, tretja pa je bila v so-
boto v Titesee-Neustadtu v 
Nemčiji smučarska skakal-
ka Ema Klinec. Zelo blizu 
stopničk je bil tudi skakalec 
Bor Pav lovčič, ki je v soboto 

v Willingenu v Nemčiji s če-
trtim mestom prišel do uvr-
stitve kariere.

Naši zimski športniki 
bodo nove priložnosti za 

visoke uvrstitve na tekmah 
svetovnega pokala imeli že 
ta teden, bližajo pa se tudi 
svetovna prvenstva, glavni 
cilj letošnje zimske sezone. 

Že naslednji teden tekme 
začenjajo alpski smučarji in 
biatlonci – slednji na doma-
či Pokljuki.

Športni uspehi: trikrat stopničke
Slovenski športniki še naprej razveseljujejo. Pretekli konec tedna je smučarska tekačica Anamarija 
Lampič osvojila drugo mesto, prav tako drugi je bil deskar Žan Košir, tretja pa skakalka Ema Klinec.

Anamarija Lampič Žan Košir / Foto: Gorazd Kavčič Ema Klinec / Foto: Gorazd Kavčič

413. stran

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Konec 
tedna je v 61. letu starosti 
po hudi bolezni umrl po-
slanec državnega zbora in 

dolgoletni župan Bohinja 
Franc Kramar. Na zadnjih 
parlamentarnih volitvah je 
bil v državni zbor izvoljen 
kot poslanec SAB. 

Umrl je Franc Kramar
Dolgoletni župan Bohinja se je po hudi bolezni 
poslovil konec tedna. Zadnji dve leti je bil 
poslanec državnega zbora. 

Franc Kramar / Foto Gorazd Kavčič
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJAN SENJAK z Visokega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pustite Gorenju, da vas z mehkobo dišečega 
perila popelje v miren spanec

V sodobnem času nam števil-
ne obveznosti, vsakodnevna 
gospodinjska opravila, hitri ži-
vljenjski slog, preobčutljivost 
na pršice ali druge alergene in 
pogoste skrbi preprečujejo, 
da bi zvečer potonili v globok 
in miren spanec. V Gorenju 
se zavedajo, da je spanje nuj-
no za ohranjanje vitalnosti in 
zdravja, zato vam ob nakupu 
izbranih pralnih in sušilnih 
strojev WaveActive, ki s šte-
vilnimi funkcijami poskrbijo, 
da vam prihranijo čas, ne da 

bi vplivali na učinkovitost pranja in sušenja, podarijo kakovo-
stno, toplo, vendar lahko in zračno prešito odejo Medico Lux 
Odeje Škofja Loka, primerno za astmatike in alergike. Tako 
boste lahko svoj prosti čas namenili aktivnostim po svojem 
izboru, čista, sveže oprana in dišeča odeja pa bo poskrbela, 
da se boste zazibali v globok spanec, ki bo pozitivno vplival 
na kvaliteto vašega življenja. (www.gorenje.si)
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo brisačo za na plažo. 
Nagradno vprašanje: Kako se imenuje linija pralnih in sušilnih 
strojev iz Gorenja, ob kateri prejmete odejo Medico Lux? Od-
govore s svojimi podatki pošljite do petka, 12. februarja 2021, 
na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali 
na koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 19. januarja 2021, nahrbtnik 
in termovko prejme Viktor Kavčič s Sovodnja.
Nagrajencu čestitamo!

Cveto Zaplotnik

Kranj – Državni statistični 
urad je na podlagi podatkov 
Eurostata objavil, kolikšna 
je bila lani zaradi epidemi-
je covida-19 v posameznih 
mesecih presežna umrlji-
vost v sedemindvajsetih dr-
žavah Evropske unije. Pre-
sežno umrljivost so izraču-
nali za posamezne lanske 
mesece glede na povprečje 
enakih mesecev v obdobju 
2016–2019. 

V aprilu, ko je bil prvi val 
epidemije na vrhuncu, je 
bila v Evropski uniji umr-
ljivost v povprečju za četrti-
no večja od povprečja v pri-
merljivem mesecu v obdob-
ju 2016–2019. V tem mese-
cu je bila najvišja v Španiji, 
kjer je bila skoraj za 79 od-
stotkov višja glede na štiri-
letno povprečje. V Belgiji je 
bila višja za skoraj 74 odstot-
kov, na Nizozemskem za 53 
odstotkov, v Italiji za 41 od-
stotkov, na Švedskem za 38 
odstotkov, v Franciji za 36 
odstotkov in Sloveniji za 5,3 

odstotka. Slovenija se je s 
tem uvrstila med deset čla-
nic Evropske unije z najniž-
jo presežno umrljivostjo. 

In kako je bilo v drugem 
valu epidemije? Podatkov za 
lanski december Eurostat za 
zdaj še ni objavil, pregled za 
mesec november pa kaže, da 
je bila med sedemindvajseti-
mi državami Evropske unije 
presežna umrljivost najviš-
ja na Poljskem, kjer je umr-
lo 97 odstotkov več ljudi od 
novembrskega povprečja v 
obdobju 2016–2019. V Bol-
gariji jih je umrlo 94 odstot-
kov več, v Sloveniji 91 odstot-
kov več, na Češkem 76 od-
stotkov, v Belgiji 59 odstot-
kov, v Romuniji 54 odstot-
kov, na Madžarskem 53 od-
stotkov, v Avstriji 48 odstot-
kov, v Luksemburgu 47 od-
stotkov, na Slovaškem 42 
odstotkov, na Hrvaškem 41 
odstotkov, v Litvi 39 odstot-
kov več – in tako dalje. Naj-
nižjo presežno umrljivost so 
beležili na Danskem, na Fin-
skem, v Estoniji, Latviji in na 
Cipru.  

Po presežni umrljivosti 
v evropskem vrhu

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj, Tržič – Ko-
nec prejšnjega tedna je do-
voljenje Evropske agencije 
za zdravila in Evropske ko-
misije dobilo cepivo proti co-
vidu-19 britansko-švedske-
ga proizvajalca AstraZeneca 
za osebe, starejše od 18 let. 
Cepivo je sicer v raziskavah 
izkazalo slabšo učinkovitost 
od predhodnikov, približno 
60-odstotno, vendar je nje-
gova prednost v tem, da ga 
je mogoče hraniti v običaj-
nih hladilnikih. Je tudi ce-
nejše. Nekaj pomislekov je 
bilo pri njegovi uporabi za 
starejše nad 55 let zaradi nje-
gove slabše učinkovitosti, a 
naj bi raziskava potrdila, da 
cepivo zagotavlja vsaj dolo-
čeno zaščito tudi tej staro-
stni skupini. Tudi za Astra-
Zenecino cepivo sta potreb-
na dva odmerka, in sicer v 
razmiku od štiri do dvanajst 
tednov. Prvo pošiljko naj bi 
v Slovenijo prejeli ta mesec, 
kakšna bo dejanska količi-
na, še ni mogoče točno na-
povedati. 

Gorenjska: ta teden še 
nekaj manj cepiva

Dobava prvih odobrenih 
cepiv proizvajalcev Pfizer 
in BioNTech ter Moderna je 
počasnejša od pričakovane. 
Strokovni direktor Osnov-
nega zdravstva Gorenjske 
(OZG) prim. dr. Aleksan-
der Stepanović je povedal, 
da bodo ta teden v OZG do-
bili še nekaj manj cepiva kot 
pred tremi tedni. Bodo pa ta 
četrtek, informacija priha-
ja iz Kranja, vendarle nada-
ljevali cepljenje starejših od 
osemdeset let. 

ZD Kranj: hitri testi so 
ustrezni

Po načrtih pa na nivoju 
OZG poteka množično te-
stiranje s hitrimi testi, je za-
gotovil Stepanović. V Zdra-
vstvenem domu (ZD) Kranj 
so se odzvali tudi na nedav-
no poročanje o odpoklicu 
hitrih antigenskih testov, ki 
jih je dobavilo podjetje Maj-
bert Pharm. Težava naj bi 
bile kontrole materiala, to-
rej tiste, s katerimi se pre-
verja, ali test pravilno deluje. 
Kot so poudarili v ZD Kranj, 
so z omenjenim podjetjem 
naredili vse, da lahko potr-
dijo ustreznost hitrih anti-
genskih testov, saj so prejeli 
nove, ustrezne kontrole.

Hitro testiranje dijakov in 
študentov?

Na nivoju države je še 
približno dvajset odstotkov 
zaloge hitrih testov iz prve-
ga javnega razpisa, državna 

sekretarka na ministrstvu za 
zdravje mag. Marija Magaj-
ne predvidoma že v tem ted-
nu pričakuje, da bo objavljen 
nov razpis, poleg tega priča-
kujemo v Slovenijo doba-
vo hitrih testov iz skupnega 
evropskega naročila. Marija 
Magajne je pojasnila, da si-
cer hitri testi za zdaj različic 
sevov virusa ne ločujejo, naj 
bi pa približno pet odstotkov 
PCR-testov dodatno analizi-
rali na različne seve. Razmi-
šljajo tudi o hitrem testira-
nju dijakov in študentov, ko 
bodo izpolnjeni pogoji za to, 
da se lahko vrnejo v preda-
valnice. 

Slovenija nima tako zelo 
strogih ukrepov

Premier Janša meni, da 
bo do poletja mogoče dose-
či 70-odstotno precepljenost 
pri nas, kot kaže zdaj, pa bo 
nižja precepljenost v prvem 
triletju bistveno vplivala na 
epidemiološko stanje, zato 
je še naprej skrbno treba 
upoštevati vse preventivne 
ukrepe. Tudi ob dejstvu, da 
smo bolj nalezljivo različi-
co virusa, t. i. angleški sev, 
potrdili tudi v Sloveniji. Po 
Janševih besedah praktič-
no zato že lahko govorimo o 
tretjem valu epidemije.

Glede obstoječih ukrepov 
za zajezitev epidemije je di-
rektor NIJZ Milan Krek vče-
raj dejal, da Slovenija sodi 
med evropske države, ki 
nima tako zelo strogih ukre-
pov oziroma smo imeli lan-
sko pomlad strožje ukre-
pe kot januarja letos. »Ce-
lotna Evropa se boji angle-
ške različice virusa, v Avstri-
ji so odkrili tudi že južnoafri-
škega,« je opozoril Krek. Po 
njegovih besedah je največ 
neznank glede učinkovitosti 
obstoječih cepiv pri brazilski 
različici seva virusa.

Po oceni vodje strokovne 
posvetovalne skupine prof. 
dr. Bojane Beović je bilo pri 
nas s koronavirusom verje-
tno okuženih od petsto do 
šeststo tisoč ljudi, ki so že 
imuni.  

Okužbe med zaposlenimi 
v vzgoji in izobraževanju

V Sloveniji smo še v t. i. 
rdeči fazi s 1223 potrjeni-
mi okužbami v sedemdnev-
nem povprečju na nacional-
ni ravni, pod tem povpreč-
jem je sedem statističnih re-
gij, med njimi Gorenjska. 
Ta teden se na Gorenjskem 
nadaljuje pouk v razredih za 
osnovnošolce prvega triletja, 
odprti ostajajo vrtci. Zapos-
leni so bili znova testirani na 
morebitno okužbo.

Pred enim tednom so 
pri zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju s hitrimi testi 
odkrili 278 okužb, v celem 
tednu pa med vsemi oko-
li dva tisoč. »Ti so se osami-
li, morebitni stiki pa so bili 
napoteni v karanteno. Ver-
jetnost nadaljnjega prenosa 
se je zato močno zmanjšala, 
kar je pomembno zaradi iz-
vajanja pouka,« je poudarila 
Marija Magajne. 

Manj covidnih bolnikov 
v intenzivni negi

Direktor NIJZ je opozoril 
na to, da bi morala iti krivu-
lja sedemdnevnega povpre-
čja potrjenih okužb strme-
je navzdol, a se je ustalila, 
kar ni dober znak. Spodbud-
nejši podatek je, da je padlo 
število umrlih covidnih bol-
nikov. A vsako življenje šte-
je, tudi v nedeljo smo ime-
li 19 umrlih zaradi posledic 
te bolezni.

Hospitaliziranih je bilo 
včeraj 1066 covidnih bolni-
kov, od teh jih je bilo 169 
v intenzivni negi. »Število 
bolnikov, ki potrebujejo in-
tenzivno nego, pada že ves 
teden,« je na včeraj poveda-
la vladna govorka Maja Bra-
tuša. 

Oranžna faza: pod 
tisoč obolelih in 
hospitaliziranih

Za prehod v oranžno fazo 
sproščanja ukrepov, ki jo tre-
nutno dosega le Koroška, bi 
moralo biti sedemdnevno 
povprečje na nacionalni rav-
ni manj kot tisoč – potrjenih 
okužb in hospitaliziranih 
covidnih bolnikov. 

V nedeljo so v Sloveniji 
sicer opravili 1458 PCR-te-
stov na koronavirus in po-
trdili 268 novih okužb, de-
lež pozitivnih izvidov je bil 
18,4-odstoten. Opravili so 
tudi 3226 hitrih antigenskih 
testov in odkrili 85 novih 
okužb, delež pozitivnih izvi-
dov je bil 2,6-odstoten.

Ukrepi prihodnji teden

O tem, ali bo prihodnji te-
den sledilo zaostrovanje ali 

sproščanje ukrepov po po-
sameznih regijah, bo vla-
da glede na epidemiološke 
podatke še odločila. »Vlada 
mora poleg statistične slike 
na presečni dan v tednu, ki je 
vedno torek, upoštevati tudi 
trende. Tudi glede šol vlada 
ravna na podlagi nacional-
nega načrta. Glede na situ-
acijo je pričakovati, da bodo 
šole v posameznih regijah 
en teden odprte, že nasled-
nji teden pa bo pouk morda 
na daljavo,« je pojasnil pre-
mier Janša. 

Državni sekretar Cveto 
Uršič obiskal tržiški dom

Državni sekretar na mini-
strstvu za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti Cveto Uršič je v sobo-
to obiskal Dom Petra Uzar-
ja Tržič. Prednostna tema je 
bila cepljenje stanovalcev in 
zaposlenih proti covidu-19. 
Uršič z zadovoljstvom ugo-
tavlja, da se je cepila velika 
večina stanovalcev. »Tudi 
med zaposlenimi je tistih, 
ki so preboleli covid-19 ozi-
roma so se cepili, približno 
osemdeset odstotkov.« Iz-
razil je zadovoljstvo, da so 
v dom povabili zdravnika s 
Klinike Golnik in so se tako 
stanovalci kot zaposleni sez-
nanili s strokovno podpr-
timi argumenti o prednos-
tih cepljenja in morebitnih 
težavah takoj po cepljenju. 
Dom Petra Uzarja je s pr-
vim januarjem letos prevzel 
upravljanje enote v Naklem, 
vse je potekalo tekoče in tudi 
s tem so podrobneje sezna-
nili Uršiča. 

V tržiškem domu je vršilec 
dolžnosti direktorja Urban 
Bole, eden najmlajših di-
rektorjev domov za starejše 
v državi. Cveto Uršič je pris-
luhnil, kaj mlajša generaci-
ja meni o aktivnostih pristoj-
nih ministrstev za prepreče-
vanje vnosa oziroma širjenja 
okužbe v domovih za starej-
še in kako mlajši razmišljajo 
o prihodnosti domov za sta-
rejše pri nas.

Odobrili še tretje cepivo 
Zeleno luč je dobilo cepivo proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca. Zaradi prisotnosti angleške 
različice virusa praktično že lahko govorimo o tretjem valu epidemije, je dejal premier Janez Janša. 

Prvo pošiljko cepiva AstraZenece naj bi v Slovenijo prejeli 
ta mesec. A kakšna bo dejanska količina? / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Kranj – V decembru so v di-
jaški skupnosti Gimnazije 
Kranj zaznali izrazito pos-
labšanje mentalnega zdrav-
ja dijakov, zato so se na po-
budo predsednika dijaške 
skupnosti Vita Krajnika od-
ločili organizirati dan alter-
nativnega pouka. S pomoč-
jo profesoric in socialnih de-
lavk so k sodelovanju pova-
bili priznane strokovnjake 
s tega področja ter pripravi-
li vrsto predavanj in delav-
nic na temo duševnih težav 
in stisk, s katerimi se dija-
ki srečujejo v času epidemi-
je. Tako so želeli priskočiti 
na pomoč vsem dijakom, ki 
se ta čas soočajo z depresijo, 
anksioznostjo in podobnimi 
težavami kot posledicami 
epidemije. Veseli jih, da so 
njihovemu zgledu priprav-
ljene slediti tudi druge šole.

K organizaciji dneva za 
mentalno zdravje je Vita 
Krajnika spodbudil poda-
tek, da so že v času spomla-
danskega dela epidemije 
pri enem od šestih dijakov 
zaznali poslabšanje men-
talnega zdravja, v času je-
senskega oziroma zimske-
ga dela epidemije pa je ta 
številka še poskočila, tako da 
se je s slabšim mentalnim 
zdravjem spopadal eden od 
treh dijakov. »Od svetoval-
nih delavk na naši šoli smo 
obenem izvedeli, da naraš-
ča število klicev dijakov in 
njihovih staršev, kar kaže, 
da se s tem spopadajo tudi 
dijaki naše šole.« Dijakinja 
tretjega letnika Anja Dem-
šar je pojasnila, da so pre-
davanja in delavnice, ki so 
jih pripravili, naletela na 

izjemen odziv tako pri dija-
kih kot profesorjih. Po bese-
dah Vita Krajnika pa že do-
bivajo odzive tudi iz drugih 
šol, ki razmišljajo o podob-
nih projektih, na kar so iz-
redno ponosni, saj je bil to 
tudi eden od njihovih ciljev. 
Mladi so se namreč ta čas 
znašli v zelo težkih razme-
rah, kjer je skoraj vse podre-
jeno zgolj šoli. Ločnica med 
šolskim delom in prostim 
časom je vse bolj zabrisa-
na, ugotavlja dijakinja Ka-
tarina Sekne. »Prej sta bila 
najmanj dva svetova, šola in 
dom, zdaj pa je vse poveza-
no, težko se je odmakniti in 
si vzeti dve uri zase. Tudi če 
ugasneš računalnik, te opo-
zorila na telefonu opomi-
njajo na sporočila profesor-
jev, ki prihajajo,« je pouda-
rila in dodala, da jim včasih 
zmanjka celo energije, da 
bi se pred vsem tem umak-
nili ven v naravo, kjer se še 

edino lahko povsem spro-
stijo in pozabijo na šolo. 
Vito Krajnik je poudaril še 
stiske letošnjih četrtošol-
cev glede mature, saj meni, 
da pri pripravi prilagoditev 
na letošnji maturi niso upo-
števali, da bodo šole ostale 
zaprte toliko časa. »Obču-
tek imamo, da smo povsem 
prepuščeni sami sebi.« 
Anja Demšar ob tem opa-
ža, da vse večja težava po-
staja motivacija za šolsko 
delo, saj je treba biti izred-
no samodiscipliniran. Pou-
darila je še pomanjkanje so-
cialnega stika. »Šola je po-
membna tudi z vidika soci-
alizacije – tudi to je nujno 
za naš razvoj, ne samo ma-
tematika.« Srečanja na Zo-
omu ne morejo nadomesti-
ti osebnega stika. »Pa tudi 
– komu se po celem dnevu 
pouka po računalniku ljubi 
še eno uro gledati v ekran,« 
se sprašuje.

Vsi trije sogovorniki so 
zato prepričani, da bi se 
šole morale čim prej odpre-
ti. »Starejši bi morali po-
misliti, da smo mladi ven-
darle njihova prihodnost. 
A če bodo mentalne stiske 
naraščale, od mladih ne 
bodo imeli nič,« je opozo-
ril Vito Krajnik, ki je prepri-
čan, da se bo šele po vrnitvi 
v šole v pravi meri pokazalo, 
kakšno »ceno« so mladi de-
jansko plačali v tej epidemi-
ji. Tudi zato so pripravili pro-
jekt Dan ZaMe, je poudarila 
Anja Demšar. »Če nam nih-
če drug ne pomaga, si bomo 
pa sami.« Katarina Sekne 
upa, da so na ta način komu 
pomagali prepoznati znake 
duševnih stisk ali pri sebi ali 
pri kom drugem in bodo ve-
deli, kako naj se v takem pri-
meru odzovejo. Predvsem 
pa si želijo, da duševne teža-
ve ne bi bile več povezane s 
stigmo.

Vse več duševnih težav in stisk
Dijaki Gimnazije Kranj so v januarju prvič pripravili Dan ZaMe, namen katerega je bilo ozavestiti dijake 
o pomenu mentalnega zdravja in zmanjšati družbeno stigmo okrog tega.

Od leve proti desni: Katarina Sekne, Vito Krajnik in Anja Demšar / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Sobotnemu shodu v 
Trbovljah za ponovno odpr-
tje šol je v nedeljo na pobudo 
Facebook skupine Otrok ne 
damo sledilo še več podob-
nih shodov po državi. Ob 16. 
uri je potekal tudi v Kranju, 
kjer se je na Slovenskem trgu 
zbralo okoli sto ljudi. »Do 
današnjega mirnega shoda 
v Kranju je prišlo povsem 
spontano po sobotnem sho-
du v Trbovljah. Želimo opo-
zoriti na krivico, ki se doga-
ja našim otrokom zaradi za-
prtja šol, ki res traja že pre-
dolgo,« je za Gorenjski glas 
povedala ena od članic skupi-
ne Otrok ne damo. Nedeljski 
shod so končali s sprehodom 
skozi mestno jedro. 

Tudi v Kranju pozvali k odprtju šol

Udeleženci nedeljskega shoda za odprtje šol v Kranju so se na koncu sprehodili skozi 
mestno jedro. / Foto: Gorazd Kavčič

Svetovno prvenstvo v po-
letih v Planici leta 2020, 
svetovno prvenstvo v bia-

tlonu na Pokljuki leta 2021 in 
nordijsko svetovno prvenstvo v 
Planici leta 2023. Kako izje-
men spored velikih tekmovanj 
se je obetal ljubiteljem zimskih 
športov za ogled bojev za na-
slove svetovnih prvakov tudi v 
živo – na Gorenjskem, v Slo-
veniji. Tri tako velika tekmo-
vanja v naši majhni deželi v 
vsega treh letih. 

In potem se je zgodila pan-
demija covida-19. Svetovno pr-
venstvo v poletih je bilo z mar-
čevskega termina prestavljeno 
na december in je minilo brez 
gledalcev na prizorišču, na 
ogled biatlonskega svetovnega 
prvenstva ta mesec upa pešči-
ca tistih zdravstvenih delav-
cev, ki so bili dvakrat cepljeni, 
vsi drugi pa, da bo čez dve leti 
vendarle trenutna situacija le 
še spomin in da bomo leta 2023 
lahko v Planici v živo navijali 
za najboljše smučarske tekače, 
smučarske skakalce in nor-
dijske kombinatorce na svetu. 
Najprej pa je pred vrati svetov-
no prvenstvo v biatlonu. Mor-
da si ga bo lahko ogledalo vsaj 
nekaj gledalcev. Organizatorji 
imajo v mislih tiste zdravstve-
ne delavce, ki so bili že dvakrat 
cepljeni. Jelko Kacin, ki smo 
ga bili vajeni v vlogi vladnega 
govorca za covid-19, je tokrat 
v vlogi predsednika Organiza-
cijskega odbora Pokljuka dodal 
še pomembno sporočilo: da 
bi s tem odprli možnosti tudi 

za druge športne prireditve, 
da bi tisti državljani, ki bodo 
cepljeni, šport lahko naredili 
bolj živ, kot je bil v preteklem 
letu. Če gre soditi po tem, bo 
v prihodnje poleg vstopnice za 
ogled športnih prireditev treba 
predložiti tudi dokazilo o cep-
ljenju proti covidu-19. Mlajše 
generacije in tisti, ki so že pre-
boleli covid-19, prav kmalu še 
ne bodo na vrsti. 

Navijačev si seveda želijo 
tudi športniki, ki pa so se že 
privadili na prazne tribune. 
Njihova glavna skrb poleg dob-
re pripravljenosti je, da v tem 
času, ko je vsaj pred zimskimi 
športniki vrhunec sezone, ne 
bi zboleli za covidom-19. Ne-
kateri v tej luči skrbno izbi-
rajo tekme ali pa so se v večji 
meri sezoni celo odrekli, kot 
na primer norveški zvezdnik 
v smučarskem teku Johannes 
Høsf lot Klæbo, pa tudi drugi 
norveški tekači so izpustili kar 
precej tekem. Kot so poudarili 
v njihovem taboru, so pljuča 
edino orodje v vzdržljivostnem 
športu, dolgoročnih posledic 
bolezni covid-19 pa še ne poz-
namo. Vse bolj se kaže, da te 
lahko tudi so, kar so že občutili 
tudi nekateri športniki. 

Nenavadno obdobje – tudi 
za športnike, športne delavce, 
organizatorje tekmovanj in 
navijače. Slednji lahko rečemo, 
da v tem primeru še dobro, da 
imamo sodobno tehnologijo in 
da si športne boje lahko ogleda-
mo vsaj iz domačega naslonja-
ča – cepljeni ali ne. 

Na tekme v živo le cepljeni

KOMENTAR
Maja Bertoncelj
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Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001, 
Ur. l. RS, št. 92/15) in 22. člena Odloka o ustanovitvi javnega za-
voda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica (Ur. l. RS, št. 
63/2010) Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica razpi-
suje prosto delovno mesto

DIREKTORJA
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica (m/ž)
(za mandatno obdobje petih let)

Pogoji:
  univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska 

stopnja) humanistične ali družboslovne smeri,
  pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na področju knji-

žnične dejavnosti,
  strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
  znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni zahtevnosti 

– aktivno znanje.

Ob prijavi na razpis morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnje-
vanju razpisnih pogojev; življenjepis; potrdilo o državljanstvu 
Republike Slovenije; načrt razvoja knjižnice za mandatno ob-
dobje; potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zara-
di naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
nosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev, oziroma pisno privolitev kandidata, da lahko 
potrdilo za namene tega razpisa pridobi Knjižnični svet Knjižni-
ce A. T. Linharta Radovljica; potrdilo, da zoper kandidata ni vlo-
žena pravnomočna obtožnica, oziroma pisno privolitev kandi-
data, da lahko potrdilo za namene tega razpisa pridobi Knjižnič-
ni svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ter izjavo, da soglaša, 
da se lahko njegovi osebni podatki javno obravnavajo na sejah 
občinskih svetov, če je izbran, in se zanj zaprosi za soglasje oz. 
mnenje k imenovanju.

Kandidati naj pošljejo prijavo v roku (8) osmih dni priporočeno 
na naslov: Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta, Vurnikov trg 1, 
4240 Radovljica, s pripisom: »Za razpis za direktorja – ne odpiraj!«

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Marjana Ahačič

Lesce – Občina Radovljica 
za sredo popoldan načrtuje 
tri javne posvete, namenje-
ne pripravi izhodišč za ob-
činske podrobne prostorske 
načrte. Na pobudo investi-
torjev želijo začeti pripravo 
podrobnih prostorskih na-
črtov za območje, imenova-

no Za Merkurjem, kamor 
želi investitor umestiti nase-
lje večstanovanjskih stavb, 
za območje t. i. trgovsko-na-
kupovalnega centra ob avto-
cesti, kjer lastniki želijo širi-
ti igralniško in turistično de-
javnost, ter območje na Lip-
cah, to je čez regionalno ces-
to proti Bledu, v bližini igri-
šča za golf, kamor želi dejav-
nost preseliti eden od podje-
tnikov, ki trenutno deluje na 
območju nekdanje tovarne 
Veriga v središču Lesc.

V Krajevni skupnos-
ti Lesce vsem tem načrtom 

nasprotujejo in zahtevajo, 
da se tako načrtovanje vseh 
treh predlaganih OPPN ta-
koj prekine, saj so, kot pou-
darjajo, predlogi v nasprotju 
z interesi in razvojnimi na-
črti KS Lesce.

»Leta 2009 je bil podo-
ben poizkus gradnje stano-
vanjskih blokov na območju 
Za Merkurjem v KS Lesce 

in Občinskem svetu Občine 
Radovljica zavrnjen. Trenu-
tno veljaven OPPN je skrajni 
kompromis, ki velja in tako 
naj tudi ostane. Takrat je bila 
za obravnavani prostor pri-
dobljena strokovna presoja, 
iz katere nedvoumno izhaja, 
da postavitev večstanovanj-
skih objektov na tem obmo-
čju tipološko ne ustreza ra-
zvojnim kriterijem,« je pou-
darila predsednica Sveta KS 
Lesce Tatjana Justin.

»Prav tako je bila leta 2009 
na verodostojnem vzorcu 
in po strokovnem pristopu 

izvedena anketa med prebi-
valci KS Lesce, v kateri se je 
sedemdeset odstotkov vpra-
šanih izreklo, da je gradnja 
večstanovanjskih blokov v 
Lescah primernejša na lo-
kaciji za Družbenim cen-
trom in le 18 odstotkov, da je 
za to primernejše območje 
Za Merkurjem. Menimo, 
da pripravljeni predlog tudi 
ni v skladu s prostorskim 
redom Občine Radovljica 
za to območje, za gradnjo 
večstanovanjskih objektov 
pa je v Lescah v veljavnih 
urbanističnih dokumen-
tih predvideno območje za 
Družbenim centrom.« 

Podobno odklonilno stali-
šče ima krajevna skupnost 
za območje trgovsko-naku-
povalnega centra, kjer že 
od začetka nasprotuje ume-
stitvi igralniške dejavno-
sti. »Še danes trdimo, da ne 
sodi v ta prostor, saj je igral-
ništvo povsem v nasprot-
ju z razvojnimi načrti kra-
jevne skupnosti. Ker pa so 
v preteklosti prevladali inte-
resi posameznikov, je igral-
nica dobila zeleno luč.« Kot 
pravi Justinova, gre tudi pri 
novem predlogu v bistvu za 
povečanje površin, name-
njenih igralništvu, kar za 

krajevno skupnost ostaja 
nesprejemljivo.

Tudi pri pri širitvi lokaci-
je na Lipcah ne gre za tako 
minimalen poseg v pros-
tor, kot je v gradivih vide-
ti na prvi pogled, opozar-
jajo na krajevni skupnos-
ti. »Že to, kar se sedaj do-
gaja na Lipcah, je povsem 
nesprejemljivo in je pos-
ledica stihijskega razvoja 

dejavnosti, ki je za okolje 
nesprejemljiva. Vsakršna 
posodobitev, posebej pa 
še razširitev, pomeni pre-
finjen pritisk na povečeva-
nje obsega dejavnosti,« še 
opozarjajo pred začetkom 
javnih obravnav.

Na občini Radovljica pa 
ob tem poudarjajo, da gre 
za zdaj le za uvodne po-
stopke, ki so podlaga za 

odločitev, ali se priprava 
OPPN sploh začne. »Skla-
dno z zakonom o urejanju 
prostora občina, preden 
sprejme odločitev o pripra-
vi OPPN, med drugim prip-
ravi tudi javni posvet. S tem 
zagotovi sodelovanje za-
interesirane javnosti, tudi 
krajevnih skupnosti, pri so-
oblikovanju izhodišč za pri-
pravo,« pojasnjujejo.

Nasprotujejo blokom, igralnici in pozidavi
Krajevna skupnost Lesce odločno nasprotuje predlogom posegov v prostor, ki so jih zavrnili že v preteklosti. Od občine zahtevajo, da načrtovanje 
predlaganih občinskih podrobnih prostorskih načrtov takoj prekine.

V Lescah so že pred dobrim desetletjem odločno zavrnili idejo, da bi na območju, ki so ga 
takrat poimenovali za Merkurjem, gradili kompleks večstanovanjskih stavb.

 V Krajevni skupnosti Lesce vsem tem načrtom 
nasprotujejo in zahtevajo, da se tako načrtovanje 
vseh treh predlaganih OPPN takoj prekine, saj so, 
kot poudarjajo, predlogi v nasprotju z interesi in 
razvojnimi načrti KS Lesce.

Po izobrazbi je bil inženir 
lesarstva, ki je sprva deloval 
v podjetju Lip Bled, nato pa 
postal prvi župan nove Ob-
čine Bohinj, ki je po osamo-
svojitvi Slovenije nastala z 
razdelitvijo nekdanje veli-
ke radovljiške občine. Sku-
paj jo je vodil kar dvajset let; 
najprej v mandatu med leto-
ma 1994 in 1998, nato pa še 
od leta 2002 do 2018, ko je 
bil izvoljen v parlament.

V državnem zboru je bil 
zelo dejaven. Bil je član Ko-
misije za peticije, Komisi-
je za človekove pravice in 
enake možnosti, član odbo-
rov za gospodarstvo, kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno sa-
moupravo ter član preisko-
valne komisije o ugotavlja-
nju zlorab in negospodar-
nega ravnanja v DUTB. V 
zadnjem času je bil zaradi 
dolgotrajne bolezni na bol-
niškem dopustu.

Kot pravi njegov nasle-
dnik v Bohinju sedanji žu-
pan Jože Sodja, je bil Franc 
Kramar predvsem pre-
dan ljudem in Bohinju ter 

pripravljen pomagati vsako-
mur, ki ga je prosil za pomoč. 
»Kot vodja občine je bil vztra-
jen in trmast, ni popuščal, ko 
je imel pred seboj jasen cilj,« 
se ga spominja Sodja. 

Ko je spoznal, da se bo 
moral, če bo želel uresniči-
ti svoje cilje, podati na viš-
ji, državni nivo, se je odlo-
čil, da kandidira za poslan-
ca državnega zbora. Po izvo-

litvi v parlament pred dve-
ma letoma je dejal, da je pre-
senečen in hkrati vesel, da 
so ga ljudje v njegovem vo-
lilnem okraju tako množič-
no podprli, da je bil izvoljen 
in tako v tem mandatu pos-
tal edini poslanec, ki je v dr-
žavni zbor prišel iz Zgornje 
Gorenjske.

Prav za ta del Slovenije se 
je ves čas, odkar je bil v Lju-
bljani, tudi najbolj trudil. Po-
sebno vztrajen je bil pri ure-
sničevanju tistega dela zako-
na o Triglavskem narodnem 

parku, ki občinam znotraj 
parka zagotavlja proračun-
ska sredstva. Prav Kramar-
jeva vztrajnost je bila tista, 
zaradi katere jih bodo po de-
setletju obljub zdaj prvič za-
res tudi dobile. 

Takoj ko je v javnost priš-
la vest o njegovi smrti, so so-
žalje na družbenih omrežjih 
izrekli številni predstavniki 
javnega življenja, med prvi-

mi predsednica SAB Alen-
ka Bratušek, predsednik dr-
žavnega zbora Igor Zorčič, 
številni poslanci državnega 
zbora pa tudi predsednik dr-
žave Borut Pahor. »Družini 
Kramar v osebnem imenu 
in v imenu Republike Slove-
nije izrekam iskreno sožalje. 
Župana in poslanca Franca 
Kramarja si bomo zapomni-
li po njegovih prizadevanjih 
za ohranitev in razvoj Bohi-
nja in Triglavskega narodne-
ga parka,« je že v soboto med 
drugim zapisal na Twitter.

Sožalje Kramarjevi druži-
ni je v objavi na spletni stra-
ni občine izrekel tudi župan 
Bohinja Jože Sodja s sode-
lavci občinske uprave. Sicer 
pa bodo v Bohinjski Bistri-
ci prav danes, v torek, v Kul-
turnem domu Joža Ažma-
na odprli žalno knjigo, ka-
mor se bo mogoče vse do 
nedelje, 7. februarja, vpisa-
ti vsako popoldne od 15. do 
18. ure. 

V četrtek bo v kulturnem 
domu tudi žalna seja občin-
skega sveta v spomin Francu 
Kramarju, a bo zaradi trenu-
tnih razmer zaprtega tipa.

Od Franca Kramarja se 
bodo na žalni seji poslovi-
li tudi kolegi poslanci. Žal-
na seja državnega zbora bo 
predvidoma še ta teden, tudi 
v parlamentu bo odprta žal-
na knjiga.

Sicer pa naj bi poslansko 
mesto po smrti Franca Kra-
marja predvidoma zased-
la predsednica SAB Alenka 
Bratušek. Zakon o volitvah 
namreč določa, da poslanec 
postane tisti kandidat z iste 
liste kandidatov, ki bi bil iz-
voljen, če ne bi bil izvoljen 
poslanec, ki mu je prenehal 
mandat.

Umrl je Franc Kramar
31. stran

V avli Kulturnega doma Joža Ažmana bo od danes do 
nedelje od 15. do 18. ure odprta žalna knjiga. Žalna 
seja zaprtega tipa bo v četrtek, in sicer prav tako v 
Kulturnem domu Joža Ažmana.
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Sektor potovanj je ohromljen že od začetka pandemije 
covida-19. Kako kot poznavalka nemškega receptivnega 
turizma vidite prihodnost? 
Ocene za svetovni turizem so precej dramatične. Svetovna 
turistična organizacija UNWTO letos napoveduje od 60- do 
80-odstotni upad mednarodnih prihodov. 
Nemčija krizo v mednarodni primerjavi sicer obvladuje raz-
meroma dobro. Toda receptivni turizem ni odvisen samo od 
razmer v naši državi, temveč tudi od razmer na izvornih trgih.
Tudi če cepiva uspešno vstopijo na trg, se bodo potovalni to-
kovi normalizirali počasi. Zmogljivosti letalskih in hotelskih 
družb bo treba obnavljati postopoma. 
Poleg tega ne moremo pričakovati, da bo okrevanje linearno. 
Letos poleti smo v Nemčiji že videli znaten upad okužb, nato 
pa nas je, tako kot tudi številne druge evropske države, jeseni 
močno prizadel drugi val. Menim, da se moramo pripraviti na 
daljšo fazo obnovitve turizma.
Kaj konkretno to pomeni? Po zadnjih analizah strokovnjakov 
iz Tourism Economics bo faza obnovitve trajala vsaj do konca 
leta 2023. Segment potovanj iz Evrope v Nemčijo okreva hit-
reje kot segment potovanj iz čezmorskih trgov, potovanja v 
prostem času pa hitreje kot poslovna potovanja. 

Kako v tej težki situaciji ostajate optimistični?
Za optimizem obstaja veliko dobrih razlogov. Glavni je, da 
milijoni ljudi komaj čakajo, da bodo lahko spet brezskrbno 
potovali, odkrivali nove države, spoznavali druge kulture, se 
odpravili na uspešna službena potovanja in si izmenjavali ide-
je na osebnih srečanjih. 
Raziskave inštituta za tržne raziskave IPK International kažejo 
tudi, da se je v letu, ki ga je zaznamovala pandemija, v mnogih 
državah znatno povečala pripravljenost znova potovati v tujino. 
Obstajajo pa tudi razlogi, ki se nanašajo na Nemčijo kot poto-
valno destinacijo. Indeks nacionalnih znamk Anholt-Ipsos je 
v letu 2020 znova potrdil izvrsten ugled Nemčije, saj se je ta 
spet uvrstila na prvo mesto. Ta raziskava je potekala v dvajse-
tih državah, in to od 7. julija do 31. avgusta – sredi pandemije.
Poleg tega ima pri izbiri potovalne destinacije glavno vlogo 
varnost. Mednarodne raziskave so pokazale, da se Nemčija gle-
de na tveganje okužbe s koronavirusom uvršča med najvarnej-
še turistične destinacije na svetu. To oceno so dodatno podkre-
pile terenske študije, izvedene med junijem in septembrom.

Kako lahko kot nacionalna turistična organizacija date 
turizmu nov zagon tudi v času pandemije? 
Določili smo več osrednjih področij delovanja.
Najprej zelo natančno analiziramo trge in tržne segmente, 
da ugotovimo, katere možnosti obnovitve obstajajo. Tja nato 
usmerjamo svoje trženjske dejavnosti.
To vodi neposredno do drugega glavnega področja delova-
nja: osredotočenosti na kupca – ves čas imamo v mislih pri-
hodnje goste. Med turisti smo zaznali ne le povečano potre-
bo po varnosti, temveč tudi večje zanimanje za trajnostni tu-
rizem. S to temo dodatno izboljšujemo profil svoje blagov-
ne znamke.
Tretje področje delovanja je digitalno opolnomočenje; kon-
kurenčno prednost si zagotavljamo z inovativnim trženjem. 
V trenutnem tekmovanju med destinacijami je digitalizacija 
glavni adut. Skupaj s partnerji se zato usmerjamo k digital-
nim rešitvam – od chatbotov, ki s pomočjo umetne inteligen-
ce odgovarjajo na povpraševanja uporabnikov, in glasovnih 
pomočnikov do velike odprtopodatkovne rešitve za nemški 
turistični sektor.

So se med popotniki zaradi pandemije oblikovali novi 
trendi, ki vplivajo na počitniško deželo Nemčijo?
Vedenje kupcev se nenehno spreminja ne glede na korona-
virus. Je pa pandemija številne spremembe pospešila. 

Zaradi covida-19 nove razsežnosti denimo dosega zanimanje 
za trajnost. Skoraj osemdeset odstotkov mednarodnih po-
potnikov z naših najpomembnejših izvornih trgov verjame, 
da bi pandemija covida-19 turizem lahko naredila bolj traj-
nosten. V zadnji raziskavi glede covida-19, ki so jo izvedli v IPK 
International, je 55 odstotkov vprašanih navedlo, da bi zanje 
na splošno prišle v poštev počitnice v naravi, še dodatnih 21 
odstotkov pa je navedlo, da bi se za počitnice v naravi odloči-
li prav v obdobju koronakrize.

Je Nemčija pripravljena na spremenjeno povpraševanje?
Vsekakor, trajnost je za nas osrednja tema. V nedavno objav-
ljenem indeksu SDG, ki dokumentira napredek posameznih 
držav pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable 
Development Goals, SDG) Združenih narodov, se je Nemči-
ja med 166 državami uvrstila na peto mesto. Anketiranci NBI 
Nemčijo najpogosteje navajajo kot državo, ki bi se v nasled-
njih petih letih najbolje odrezala pri odzivanju na podnebne 
spremembe.
Nemci imamo veliko neokrnjene narave, za katero tudi dobro 
skrbimo. Približno tretjina nemškega ozemlja je pod poseb-
no zaščito kot naravna krajina državnega pomena. Sem spada 
16 narodnih parkov, 16 Unescovih biosfernih rezervatov in 
104 naravni parki.

Se to odraža tudi v turistični ponudbi? Kakšne trajnostne 
počitnice v Nemčiji posebno priporočate?
Zlasti privlačne za turiste so znamenitosti, ki so del Unescove 
svetovne dediščine, denimo Zgornja srednja dolina Rena in 
Lorelaj, stari bukovi gozdovi ali Waddensko morje na nemški 
obali Severnega morja.
Nemške regije se skupaj ponašajo s približno dvesto tisoč kilo-
metri označenih pohodniških poti različnih težavnostnih sto-
penj, na njih pa najdemo številne pohodnike, ki vključujejo 
družine z otroki, ljubitelje kulture, ki raziskujejo zgodovinske 
kraje, ter zagrizene planince. Ponudbo dopolnjujejo poho-
di za zdravje, regionalna kulinarika in zanimivosti, kot so poti 
med krošnjami ter pohodi z gozdnimi vodniki in rangerji.
Rekreativni, cestni in gorski kolesarji Nemčijo odkrivajo na več 
kot sedemdeset tisoč kilometrih kolesarskih poti. Ne glede na 
to, ali potujete sami, s športnimi kolegi, družino ali v krogu pri-
jateljev – Nemčija ima infrastrukturo in storitve, ki jih iščete.
Na spletni strani www.germany.travel/feelgood je navedenih 
več kot tisoč nastanitev, ki so certificirane kot izjemno trajno-
stne – od ekokampov do luksuznih hotelov.

Povpraševanje po počitnicah v naravi se torej povečuje ... 
Pa obstajajo tudi segmenti turizma, ki zaradi pandemije  
trpijo? 
Na splošno so bila bolj prizadeta področja, ki so bila v Nemči-
ji zlasti izpostavljena. 

Nemčija je denimo med Evropejci na prvem mestu kot de-
stinacija za kulturne in mestne izlete. Toda mnogi veliki do-
godki, ki temu segmentu dajejo zagon, se leta 2020 sploh 
niso mogli odviti ali pa so potekali v omejenem obsegu. Po 
eni strani stavimo na to, da se bodo prireditve, kot so božič-
ni sejmi ali Oktoberfest, leta 2021 lahko spet izvajale kot obi-
čajno. Po drugi strani pa so mesta in kulturne ustanove kljub 
pandemiji naredili veliko, da so v metropolitanskih regijah 
omogočili zabavne, a hkrati varne počitnice.

Kako si lahko v času koronavirusa pravzaprav predsta-
vljamo počitnice v mestu?
Turistično privlačna mesta imajo običajno tudi turistič-
no privlačna območja, na primer Berlin s Spreewaldom in 
Mark Brandenburgom, Frankfurt z gorovjem Taunus in re-
gijo Rheingau ali Hamburg in Bremen z obalo Severnega 
morja. Iz počitniških regij se lahko popotniki udobno, zlah-
ka in okolju prijazno odpravijo na enodnevne izlete ter po 
mestnih ogledih in nakupih. Mesta ponujajo tudi raznovr-
stna doživetja ob vodi ter številne parke, zelene površine in 
pivske vrtove. 
Nedavne raziskave Evropske potovalne komisije so pokaza-
le, da so navdušenci nad mestnim življenjem prvi v vrsti med 
tistimi, ki želijo spet potovati. Mestno življenje v Nemčiji pa 
obsega več kot le zgodovinske stavbe in muzeje. Gre za na-
čin življenja.

Kaj pa poslovni potniki? Ali ni Nemčija ena od glavnih 
prizorišč za velike sejme in konference?
Ta segment bo še dolgo predstavljal velik izziv. Delež službe-
nih potovanj nemškem receptivnem turizmu je bil leta 2019 
v mednarodni primerjavi nesorazmerno visok; znašal je 23 
odstotkov. To pa zato, ker je Nemčija vodilna sejemska de-
stinacija v svetovnem merilu, hkrati pa tudi med najbolj pri-
ljubljenimi konferenčnimi destinacijami v Evropi. 
Na teh področjih pričakujemo velike spremembe. Priho-
dnost bodo nedvomno krojili nadomestki, kot so virtualni 
in hibridni dogodki.

Kateri izvorni trgi bodo po vaših pričakovanjih najhitre-
je okrevali in dosegli predkrizne ravni? 
Mislim, da ne bo vse tako, kot je bilo prej; tudi če bomo lah-
ko spet potovali brez omejitev, bo naše potovalne navade še 
naprej zaznamovala previdnost.
Na splošno lokalni trgi okrevajo hitreje kot oddaljeni. Pri 
čezmorskih trgih pa je tako, da bodo letalski prevozniki svo-
je zmogljivosti spet povečali, ko bodo zaznali ustrezno pov-
praševanje. Iz ekonomskih pa tudi okoljskih razlogov bo 
imela visoka izkoriščenost še večjo vlogo kot prej.
Opažamo tudi, da mnogi popotniki zelo natančno opre-
deljujejo pogoje, pod katerimi bi spet potovali. Najpo-
membnejši vključujejo znatno zmanjšanje števila okužb v 
ciljni državi, razpoložljivost cepiv in možnosti potovanja, ki 
jih protikoronski ukrepi ne omejujejo.
Pričakujemo hitro vpeljavo cepljenja in zmanjšanje števila 
okužb, v skladu s tem pa upamo, da bo mednarodni turizem 
občutno oživel že leta 2021.
Skozi to težko obdobje nas sicer izvrstno vodi blagovna 
znamka »počitniška dežela Nemčija – Germany Simply In-
spiring«.

Intervju s Petro Hedorfer, direktorico Nemške turistične organizacije (DZT)

Ocena trenutnega stanja v receptivnem turizmu  
in prihodnost potovanj v Nemčijo

OGLASNO SPOROČILO / SLOVENSKO - NEMŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA, POLJANSKI NASIP 6, LJUBLJANA

Cveto Zaplotnik

Kranj – Davčni zavezan-
ci lahko del dohodnine na-
menijo kot donacijo nevlad-
nim organizacijam v javnem 

interesu, političnim stran-
kam, reprezentativnim sin-
dikatom ali registriranim 
cerkvam in drugim verskim 
skupnostim. Doslej so za to 
lahko namenili pol odstotka 

dohodnine, z uveljavitvijo 
zakona o interventnih ukre-
pih za pomoč pri omilitvi 
posledic drugega vala epide-
mije covida-19, ki je bil spre-
jet ob koncu lanskega leta, 

pa se je ta delež zvišal na en 
odstotek. 

Kot pojasnjujejo na fi-
nančni upravi (Furs), se 
bodo deleži iz zahtevkov za 
namenitev dela dohodnine, 

ki so jih zavezanci že pred-
ložili, na podlagi zakona o 
interventnih ukrepih pod-
vojili, lahko pa zavezanci 
do konca maja podajo novo 
ali spremenjeno zahtevo, 

ki jo bo finančna uprava 
upoštevala že za leto 2020. 
Obrazec za namenitev dela 
dohodnine je objavljen 
na spletni strani finančne 
uprave. Vlada bo najkasne-
je do 15. maja tudi spreje-
la nov, dopolnjen seznam 
upravičencev do donacij za 
leto 2020. 

Za donacije odslej lahko višji delež dohodnine

OGLAS info@g-glas.si
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Urša Peternel

Kako se z epidemijo soočate 
v manjših turističnih agen-
cijah?

Prvi val je bil šok za vse, 
saj na kaj takega nismo bili 
pripravljeni. Tako rekoč čez 
noč smo morali zapreti po-
slovalnico, ena za drugo so 
začele prihajati odpovedi 
potovanj in nekako smo se 
morali znajti. Ker nam gle-
de tega država sprva ni zna-
la pravočasno priskrbeti za-
konskih določil, je bilo pre-
cej dodatne zmede. Ko so 
končno sprejeli t. i. vrednot-
nice, je bilo lažje. Nas je pa 
skrbelo, kako bodo stranke te 
vrednotnice sprejele. Še ved-
no se čudim, da smo pravza-
prav na koncu imeli s tem še 
najmanj težav. Je pa bilo pre-
cej dodatnega dela z admini-
stracijo in računovodstvom. 
Zares imamo krasne stran-
ke in vsaki posebej smo hva-
ležni za potrpljenje in razu-
mevanje. Vrednotnice so po-
tovalni turizem dobesedno 
rešile pred gotovim propa-
dom. Mi to dojemamo kot 
neke vrste solidarnost. Če bi 
agencije morale povrniti ves 
denar za odpovedane aranž-
maje, bi verjetno vsi propad-
li, od malih do največjih tu-
rističnih podjetij. V našem 
podjetju smo poleg likvid-
nosti ohranili tudi vsa de-
lovna mesta. Drugi val je bil 
za razliko od prvega nekako 
pričakovan. Od pomladi do 
jeseni smo zmanjšali neka-
tere stroške na minimum in 
se pripravili na ta čas. Je pa 

res, da smo glede na situaci-
jo čez poletno sezono relativ-
no dobro delali, reševala nas 
je predvsem Grčija, pa tudi 
Hrvaška. 

 
Je trg turističnih potovanj 
povsem zamrl ali vendarle 
kdo še potuje?

Lansko leto bi takole na 
pamet in glede na naš pro-
met ocenil, da so se potova-
nja zmanjšala za sedemde-
set odstotkov, morda celo 
več. Ta trenutek potuje mor-
da le peščica ljudi, pa še to 

gre bolj za poslovne poti. Tu-
rizem zaradi tega ni zamrl, 
mi delamo s polno paro. Že 
novembra so prišle prve po-
nudbe s popusti za zgodnje 
rezervacije, to je pozimi za 
nas vedno najbolj aktualno. 
Smučanje se letos žal ne pro-
daja, daljna potovanja tudi 
bolj slabo, tako da smo osre-
dotočeni v glavnem na pole-
tno sezono. Računamo, da 
bi lahko že za prvi maj pro-
dali nekaj aranžmajev, a to 
je odvisno od ukrepov v naši 
državi. Za poletne mesece 
sem prepričan, da bomo lah-
ko potovali, kot smo lahko 
lansko poletje. Navsezadnje 
morajo tudi naši poslanci na 
dopust, če se lahko malo po-
šalim.   

Kakšna pa je izbira destina-
cij za poletje?

Izbira destinacij in hote-
lov je nekoliko manjša kot 
prejšnja leta. Zdaj je največ 
interesa za poletne počitni-
ce na Jadranu in Meditera-
nu. S poleti z Brnika so na 
voljo vse klasične destinaci-
je, ki jih prodajamo že vrsto 
let: Grčija, Turčija, Tunizija, 
Egipt, Španija, Severni Ci-
per. S tujih letališč pa ima-
mo na dlani praktično ves 
svet. Trenutno je zanimiv re-
cimo Zanzibar, ker je na ze-
lenem seznamu. Ljudje si-
cer trenutno zelo malo po-
tujejo, kar je razumljivo, saj 
smo v naši državi »zaprti« 
na občine. Če to ne bi bil pro-
blem, se da čisto lepo potova-
ti marsikam. Seveda pod po-
gojem, da opravimo hitri ali 

PCR test za covid, ki mora 
biti negativen. Prav tako test 
opravimo ob vrnitvi domov 
in se tako izognemo karan-
teni. Kdor si zares želi poto-
vati, se tudi v tem času to da, 
vendar pod določenimi po-
goji in z malo več poguma.   

 
Kako so se spremenili pogoji 
rezervacij, kako je s predpla-
čili, odpovedmi?

Številni hotelirji in or-
ganizatorji so se prilagodi-
li s spremenjenimi splošni-
mi pogoji, ki so veliko bolj 

ugodni za stranko. Veliko 
aranžmajev se da rezervirati 
tako, da stranka vplača samo 
deset odstotkov avansa (do 
sedaj je bil pogoj običajno 
30–40 odstotkov avansa), 
hkrati pa nudimo možnost 
odpovedi brez navajanja ra-
zlogov do dva tedna pred od-
hodom. Pogoji se v nekate-
rih podrobnostih razlikuje-
jo glede na destinacijo ozi-
roma organizatorja. Če to-
rej pred odhodom pride do 
situacije, ko ne bi želeli tve-
gati ali iz kakršnih koli razlo-
gov oziroma omejitev ne bi 
mogli potovati, lahko aran-
žma odpovemo, pri čemer 
se kupnina stranki povrne v 
celoti (organizator v nekate-
rih primerih obdrži le dvaj-
set evrov za administrativne 
stroške). Taki pogoji veljajo 
za večino ponudb na Jadra-
nu in na Mediteranu s pole-
tom z Brnika, kakor tudi za 
številna potovanja kamorko-
li po svetu s poletom z bli-
žnjih tujih letališč. Vrednot-
nice za letos torej niso pred-
videne.

  
Menite, da bo turistična pa-
noga hitro okrevala? Se stri-
njate z napovedmi, da bodo 

ljudje po koncu pandemije 
tako željni potovanj, da bo 
prišlo do hitrega okrevanja?

Glede tega lahko samo 
ugibamo. Veliko ljudi trdi, 
da so tako željni potovanj, 
da komaj čakajo, da bodo vse 
nadoknadili. Vendar je treba 
upoštevati še druge dejavni-
ke. Kriza bo zagotovo še ne-
kaj časa vplivala na potro-
šništvo. Zavedati se mora-
mo, da so nekateri ljudje os-
tali brez služb ali so se jim 
zmanjšali dohodki; števil-
ni podjetniki so potrošili za-
loge privarčevanega denar-
ja ali so morali zapreti svoja 
podjetja. Potem je pa še ne-
kaj takih, ki se dejansko bo-
jijo, da bi zboleli, in morda 
zato letos še ne bodo potova-
li. Na vse to je treba računati. 
Mi smo pripravljeni, kolikor 
smo lahko. S pomočjo nepo-
vratnih sredstev s strani dr-
žave, subvencij in zmanj-
šanja stroškov bomo preži-
veli, kot smo preživeli lan-
sko leto, o tem ne dvomim, 
a morali bomo ostati skrom-
ni. Hkrati se bomo prilago-
dili spremembam in izkoris-
tili svoje glavne adute: izku-
šnje, znanje in dobre poslov-
ne zveze. 

Poleti tudi na počitnice v 
Grčijo, Turčijo, Španijo ...
Gašper Habjanič vodi turistično agencijo GTA Neptun z Jesenic. Pogovarjali smo se o tem, kako je 
epidemija vplivala na poslovanje manjših agencij, ali je v času omejitve na občine sploh mogoče kam 
potovati in predvsem, ali bomo poleti vendarle lahko dopustovali tudi kje v tujini.

Gašper Habjanič: »Agencija Neptun je družinska agencija z 
več kot dvajsetletno tradicijo, podjetje je ustanovil moj oče 
in gre iz roda v rod. Že v otroštvu sem ogromno potoval in 
to se pozna, saj je najlažje svetovati iz lastnih izkušenj. Če 
želiš potovanja prodajati, moraš najprej sam potovati. To 
je moj moto. Bili smo na primer na Maldivih, na Tajskem, 
Kanarskih otokih, po praktično vseh koncih Sredozemlja, 
na Floridi, v Mehiki, na Portugalskem, Madeiri, Irskem, po 
številnih evropskih prestolnicah in še kje. Odkar imava z 
ženo otroka, sem se izpopolnil še v družinskih potovanjih.« 

»Pogoje ob potovanju nam narekujeta naša država 
in država, v katero potujemo. Običajno je potreben 
negativen test za covid. Na razne teste in podobne 
pogoje se bomo, kot kaže, verjetno morali privaditi. 
Mislim, da nas tudi letošnje leto čaka precej izzivov. 
Konkretne spremembe na bolje pričakujem šele 
spomladi 2022.«   
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Maša Likosar

Kranj – »Če želimo zausta-
viti ali vsaj omili katastrofal-
ne posledice epidemije co-
vida-19, potem druge izbire 
ni, kot da se cepimo. S tem 
se bomo odločili za druž-
beno odgovorno ravnanje. 
Škodljive posledice se na-
mreč najbolj kažejo v med-
sebojnih odnosih, brez ka-
terih smo obsojeni na dru-
gačno obliko bivanja, ki nas 
bo na dolgi rok popolnoma 
spremenila. Socialni stiki 
so prekinjeni oziroma pre-
meščeni v virtualno obliko, 
kar je za mnoge nespreje-
mljivo,« je dejal Iztok Kra-
ševec iz Spodnjih Bitenj in 
nadaljeval: »Lahko bo cepi-
vo imelo stranske učinke, a 

to me ne skrbi. Zaupam pri-
stojnim institucijam, ki so 
odgovorne za preverjanje 
ustreznosti in učinkovitosti 
cepiva. Hkrati se zavedam, 
da bodo podobno kot v zve-
zi s koronavirusom zakroži-
le številne teorije zarote tudi 
v povezavi s cepivom. Žal se 
s podatki pogosto manipuli-
ra, kar ni prav. Glede na to, 
da zaradi zdravstvenih te-
žav sodim v rizično skupi-
no, upam, da se bom lahko 
cepil čim prej.« 

Prijavo za cepljenje je na 
zdravstveni dom že oddal 
Anton Ravnikar iz Straži-
šča. »Virus bo imel manj-
šo možnost prenosa, če se 
bo cepilo čim več ljudi. Pre-
cepljenost mora biti vsaj 60- 
do 70-odstotna. S tem bomo 
razbremenili zdravstvo. Več 
pozornosti bodo lahko na-
menili bolnikom z drugimi 

boleznimi, ki so bili do se-
daj nekoliko zapostavlje-
ni. Zadržkov glede cepiva 
nimam, morebitni stran-
ski učinki cepiva so zagoto-
vo blažji kot sama bolezen. 
Menim sicer, da država ne 
zna najbolje voditi boja pro-
ti koronavirusu niti sistema 
cepljenja,« je povedal Rav-
nikar in dodal: »Ljudje ne 
vedo dovolj o cepivu, mno-
gi so prepričani, da je po-
dobno cepivu proti gripi, a 
to ne drži. Struktura in izde-
lava cepiva proti covidu-19 je 
precej drugačna, kar v javno-
sti ni dobro pojasnjeno. Vse 
se vrti okoli tega, kdo bo prej 
cepljen, ukvarjajo se z na-
pačnimi vprašanji. Mislim, 
da bi bilo smiselno najprej 
cepiti tiste, ki imajo pridru-

žene bolezni in so vsestran-
sko najbolj ogroženi. V vr-
stni red se žal prepogosto 
vključuje politika, names-
to da bi glavno besedo ime-
la zdravstvena stroka.«

Manca Šilar iz Hraš (obči-
na Medvode), ki je covid-19 
že prebolela, pa pravi, da se 
bo cepila v primeru, če bo po-
tovanje v druge države pogo-
jeno z obveznim cepljenjem, 
v nasprotnem primeru se 
ne bi. »Ker sem alergik, ne 
vem, kako bo cepivo vplivalo 
name. Med podatki sem zas-
ledila, da cepljenje za alergi-
ke ni priporočljivo, a točno še 
ni znano, kakšni bi lahko bili 
stranski učinki, ker je bilo za 
zdaj cepljenih premalo ljudi. 
Če bi lahko izbirala sama, bi 
se odločila za Pfizerjevo ce-
pivo ali cepivo Moderne, ker 
naj bi bili najbolj zanesljivi,« 
je pojasnila Šilarjeva. 

»Ni druge izbire 
kot cepljenje«
Se boste cepili proti covidu-19, ali glede cepiva 
zaupate stroki, imate o cepivu dovolj informacij ... 

Z množičnim cepljenjem proti covidu-19 bi lahko po 
mnenju sogovornikov omilili posledice epidemije in 
razbremenili zdravstvo. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Iz Gorenjskih lekarn obveščajo, da od včeraj dalje po-
novno izvajajo nočno dežurno službo v Lekarni Kranj. Poslovni 
časi preostalih lekarn ostajajo nespremenjeni. Vse podrob-
nosti o odpiralnih časih lekarn so objavljeni na spletni strani 
www.gorenjske-lekarne.si.

Znova nočna dežurna služba v Lekarni Kranj
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Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so prejšnji teden potr-
dili rebalans proračuna za 
leto 2021. Ta se je predvsem 
zaradi višje povprečnine, 
prilivov iz intervencijskih 
sredstev zaradi epidemije 
koronavirusa ter transfer-
nih prihodkov od sofinanci-
ranih investicij iz evropskih 
in državnih sredstev povečal 
za 4,1 milijona na 78,9 mi-
lijona evrov, predvideno je 
tudi zadolževanje do 9,5 mi-
lijona evrov. 

Investicijam je po no-
vem namenjenih 28 milijo-
nov evrov ali skoraj 36 od-
stotkov celotnega proraču-
na. Na novo se v rebalansu 
zagotavljajo sredstva za nas-
lednje projekte: vrtec Bitnje 
dobrih (1,6 milijona evrov), 
Gorki – 2. sklop (1,4 milijo-
na evrov), tehnična in dru-
ga dokumentacija (milijon 
evrov), komunalna infra-
struktura Britof - Predoslje 

(432 tisoč evrov), Dnevno 
varstvo starejših Planina 
(584 tisoč evrov), dom upo-
kojencev (460 tisoč evrov), 
dokončanje Bleiweisovega 
parka (377 tisoč evrov), opre-
mljanje stavbnih zemljišč 
(200 tisoč evrov) in komu-
nalna infrastruktura Mlaka 
pri Kranju (226 tisoč evrov). 

Največ dodatnih investicij-
skih sredstev je namenjenih 
za prizidek telovadnice OŠ 
Staneta Žagarja (576 tisoč 
evrov), urbano prenovo Kra-
nja 1 (453 tisoč evrov), rekon-
strukcijo ceste Breg–Mav-
čiče (448 tisoč evrov), oskr-
bo s pitno vodo na območju 
Zgornje Save – 1. sklop (445 
tisoč evrov), kolesarske po-
vezave v Kranju 7–12 (431 ti-
soč evrov), investicije in inve-
sticijsko vzdrževanje na po-
dročju osnovnošolskega izo-
braževanja (195 tisoč evrov), 
za gradnjo in obnovo magi-
stralnih vodovodov (191 tisoč 
evrov), investicije v krajevnih 
skupnostih (139 tisoč evrov), 

vzdrževanje in za obnovo vo-
dovodnih objektov, športne 
objekte in za energetske sa-
nacije občinskih objektov. 

Razprava med mestnimi 
svetniki je bolj kot o rebalan-
su potekala o pobudi za usta-
novitev nove občine Kok-
rica z okoli deset tisoč pre-
bivalci. Sprožil jo je Bojan 
Homan (SDS), ki meni, da 

gre pri ustanavljanju nove 
občine za »mokre sanje«, 
a vseeno je svetoval previ-
dnost pri nadaljnjem razpo-
rejanju občinskega denarja. 
Odzvala se je Barbara Gun-
čar (SLRP), da so vse občine, 
ki so se odcepile od nekda-
nje kranjske občine, bolj raz-
vite in več denarja namenja-
jo podeželju. Severni del ob-
čine je doslej prejemal pre-
malo in tudi v popravljenem 
proračunu za 2021 je enako, 
je ugotavljala. Poudarila je 
še, da bi nova občina Kokrica 
letno samo od povprečnine 
prejela 6,3 milijona evrov. 

»Zdaj, ko se je ta del obči-
ne opremil s komunalno in-
frastrukturo, bi šli pa na svo-
je. Kako naj krajanom desne-
ga brega Save razložim, zakaj 
imamo take ceste, azbestne 
cevi? Bodo tudi rekli, kaj ste 
pa naredili za desni breg, se 
bomo tudi odcepili. A zadeva 
ni tako nedolžna, ker ljudi da-
nes lahko hitro okoli obrneš. 
Le nekaj jim obljubiš,« se je 

oglasila Saša Kristan (SDS). 
Nadaljeval je župan Matjaž 
Rakovec in med drugim opo-
zoril, da je občina za gradnjo 
kanalizacije v severnem delu 
najela 6,6 milijona evrov kre-
dita. »Če gre Kokrica po svo-
je, se del tega kredita izloči. 
Mestna občina Kranj, ki ima 
zdaj 434 evrov dolga na pre-
bivalca, bi imela 321 evrov dol-
ga na prebivalca, Kokrica pa 

642 evrov na prebivalca dol-
ga,« je predstavil izračune. 
Opozoril je tudi, da se skoraj 
vsa sredstva iz povprečnine 
namenjajo za družbene de-
javnosti, za investicije iz tega 
naslova ne bi ostalo nič. 

»Ogledali smo si proraču-
ne okoliških občin, vemo, 
kaj bomo morali plačevati, 
tega se ne bojimo in na to 
računamo. Stvari peljemo v 
skladu z zakonom o lokalni 
samoupravi, nikakor ne gre-
mo mimo volje prebivalcev. 
Če bodo proti, bomo te aktiv-
nosti ustavili,« je odgovorila 
Gunčarjeva, ki je predlaga-
la tudi odcepitev zahodnega 
dela občine.

Mokre sanje ali resna pobuda
Ob potrjevanju rebalansa proračuna za 2021 na kranjskem mestnem svetu se je razprava večinoma 
vrtela okoli ideje o novi občini Kokrica. »To so mokre sanje,« meni Bojan Homan.

Barbara Gunčar / Foto: arhiv GG

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na zadnji seji v drugi 
obravnavi sprejeli spreme-
njen odlok o zagotavljanju 
socialnovarstvenih dejavno-
sti v Mestni občini Kranj, ki 
med drugim uvaja novo sto-
ritev za občane – Prostofer. Z 
vzpostavitvijo storitve, ki za-
gotavlja brezplačne prevoze 
starejšim s pomočjo starejših 
aktivnih voznikov prostovolj-
cev, bo občina uresničila ene-
ga od ciljev Strategije varstva 
starejših v Mestni občini 
Kranj za obdobje 2020–2024. 
Za izvajanje projekta v letu 
2021 je občina namenila de-
set tisoč evrov. 

V Kranju uvedli 
Prostofer

Poškodovani lasje 
Poškodovani lasje so trmasti, neukroče-
ni, brez leska, poleg tega pa so tudi krhki 
in lomljivi, saj jim primanjkuje maščobe in 
vlage. Kaj vse bi storili, da si jih le ne bi bilo 
treba postriči? Poznamo rešitev, ki vas bo 
razveselila tudi, če ste nad svojimi lasmi že 
obupali. Patentirana tehnologija OLAPLEX 
poveže poškodovane vezi v lasni strukturi. 
Rezultat je hipen! Sijočih, mehkih in zdra-
vih las se boste razveselili takoj po negi, 
saj revolucionarna tehnologija obnavlja 

poškodovane lase v lasni strukturi. Pred po-
stopkom usposobljeni strokovnjaki preve-
rijo, kako poškodovani so vaši lasje, in vam 
svetujejo najboljšo rešitev po vaši meri.

Prekomerno izpadanje las
Vsak dan nam izpade od 50 do 100 las, to 
število se v hladnejših mesecih še nekoli-
ko poveča. Če pogosto opazite večjo gmo-
to odpadlih las na krtači za česanje, si lah-
ko pomagate z nego las L'oréal Serioxyl, ki 
je preverjena prva pomoč pri zmanjšanju 

izgube las zaradi naravnega in okoljske-
ga stresa. Nega je bogata z učinkovinami, 
ki dokazano pripomorejo k zmanjšanju iz-
padanja las. Po negi so lasje vidno polnejši, 
pričeska je bujnejša in z več volumna.

Barvani lasje brez sijaja
So vaši barvani lasje grobi na otip in se ne 
svetijo? Ko se pobarvate, se barva hitro iz-
pere in izgubi intenzivnost? Rešitev je nega 
Wella Color Motion s tehnologijo Wellaplex, 
ki izboljša kakovost barvanih las in prepreči 
bledenje barve za osem tednov, za piko na 
i pa lase zaščiti pred vplivi, ki so jih lasje de-
ležni ob barvanju. Lasje po negi so sijoči, ži-
vahni in močnejši, saj antioksidanti v ome-
njeni negi lase ščitijo pred prostimi radikali, 
ki povzročajo poškodbe las in izgubo sijaja.

Zakaj je nega las tako pomembna?

Privoščite si posebno profesionalno nego!
Vse omenjene nege si lahko privoščite v dm Studiu v Kranju, kjer imajo do 9. 
februarja dneve profesionalne nege las. V tem času lahko izbirate med sedmimi 
ekskluzivnimi negami po posebnih cenah in z brezplačno fen frizuro:

   Nego z gratis fen frizuro 29 €
   Nego s striženjem in gratis fen frizuro 39 €

*    Za rezervacijo termina pokličite na 04 517 05 10. Več informacij pa poiščite na  
dm Studio spletni strani.

OGLASNO SPOROČILO DM DROGERIE MARKT D.O.O., LITOSTORJSKA CESTA 48, LJUBLJANA

Lasje se v hladnejših mesecih zaradi temperaturnih sprememb, gretja in suhega zraka hitreje poškodujejo, izgubijo sijaj in prožnost  
ter postanejo krhki. Da bi jih okrepili, jim povrnili sijaj in zdrav videz, sta zanje potrebni primerna nega in skrb. Pod drobnogled smo vzeli 
najpogostejše težave in poiskali najbolj učinkovite rešitve za čudovite in zdrave lase. 

Radovljica – Center za arhi-
tekturo Slovenije je objavil 
razpis za letošnjo Vurnikovo 
študentsko nagrado za per-
spektivnega študenta arhitek-
ture, krajinske arhitekture ali 
urbanizma. Nagrado so prvič 
podelili ob praznovanju rado-
vljiškega krajevnega praznika 
pred tremi leti, ob stoletnici 
visokošolskega študija arhi-
tekture na Slovenskem, ki je 
bil organiziran na pobudo v 
Radovljici rojenega arhitekta 
Ivana Vurnika.

Razpis za Vurnikovo 
študentsko nagrado

Za investicije je 
namenjenih 28 milijonov 
evrov ali skoraj 36 
odstotkov proračuna.
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Kranj – S tretjo dopolnitvijo 
Dogovora za razvoj gorenj-
ske razvojne regije iz leta 
2020 (v nadaljevanju Dogo-
vor), ki sta jo že podpisala go-
spodarski minister Zdravko 
Počivalšek in predsednik 
Razvojnega sveta gorenjske 
regije Stanislav Bobnar, so v 
Dogovor vključili dodatnih 
pet razvojnih projektov, ne-
katere že vključene projekte 
pa spremenili ali izbrisali. V 
Dogovor med regijo in drža-
vo je tako zdaj vključenih 21 
projektov v skupni vrednos-
ti skoraj 70 milijonov evrov, 
od katerih bosta dobrih 30 
milijonov prispevala država 
in Evropska unija, so pojas-
nili v BSC – Regionalni ra-
zvojni agenciji Gorenjske.  

Na novo so v Dogovor 
vključeni štirje projekti, 
katerih nosilec je Mestna 

občina Kranj: Kovačnica – 
podjetniški inkubator Kranj 
v vrednosti 2,46 milijona 
evrov (sofinanciranje v višini 
2,14 milijona evrov), Dnev-
no varstvo starejših – Plani-
na v vrednosti 1,05 milijona 
evrov (sofinanciranje v viši-
ni 973 tisoč evrov), Postavi-
tev javnih električnih polnil-
nic za avtobuse v vrednosti 
1,16 milijona evrov (sofinan-
ciranje v znesku skoraj 956 
tisoč evrov) in Kolesarska po-
vezava Kokrica–Brdo–Pre-
doslje v vrednosti 301 tisoč 
evrov (sofinanciranje v viši-
ni 194 tisoč evrov). Dodali so 
tudi projekt Poslovna cona 
Jesenice, širitev: rekonstruk-
cija prometne infrastruktu-
re, katerega nosilec je Ob-
čina Jesenice. Skupna vred-
nost projekta znaša 1,1 mili-
jona evrov, država in Evrop-
ska unija bosta predvidoma 
sofinancirali 873 tisoč evrov. 

V Dogovor na novo uvr-
ščeni projekti in projekti s 
spremembami morajo po 
oddaji vloge za neposredno 
potrditev operacije pridobi-
ti še odločbo službe vlade za 
razvoj in evropsko kohezij-
sko politiko, so razložili v 
BSC-ju. Ta je bila že izdana 
za šest projektov. Med nji-
mi je projekt Podjetno nad 
izzive (PONI) v razvojni re-
giji Gorenjska, katerega no-
silec je BSC Kranj. Njegova 
skupna vrednost znaša oko-
li 853 tisoč evrov in bo so-
financiran v celoti. Odločbo 
sta že prejela tudi projekta 
Občine Radovljica: projekt 
Kolesarske povezave Rado-
vljice z zalednimi naselji 
v vrednosti 2,45 milijonov 
evrov (sofinanciranje v vi-
šini 1,43 milijona evrov) in 
projekt Odvajanje in čišče-
nje odpadne vode v pore-
čju zgornje Save – Občina 

Radovljica v vrednosti 3,32 
milijona evrov (višina so-
financiranja 1,77 milijona 
evrov). 

Med projekte z odločbo vla-
dne službe sodijo še projekt 
Mestne občine Kranj Odva-
janje in čiščenje komunal-
nih odpadnih voda v porečju 
zgornje Save in na območju 
Kranjskega in Sorškega po-
lja – 2. sklop (2. faza) v vred-
nosti 16,58 milijona evrov 
(sofinanciranje 6,6 milijona 
evrov), projekt Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v po-
rečju zgornje Save – Občina 
Jesenice (nosilec Občina Je-
senice) v vrednosti 2,35 mi-
lijona evrov (sofinanciranje 
975 tisoč evrov) ter projekt 
Oskrba s pitno vodo v pore-
čju Sore – 2. sklop (nosilec 
Občina Škofja Loka) v vred-
nosti 9,12 milijona evrov in 
(sofinanciranje 3,49 milijo-
na evrov). 

Dodali še pet projektov
Država in Evropska unija bosta na Gorenjskem sofinancirali nove kolesarske poti v Kranju in Radovljici, 
gradnjo kanalizacije v Kranju, Radovljici in na Jesenicah ter vodovoda v Škofji Loki ...

Mateja Rant

Bled – Zaradi slabšanja ka-
kovosti jezerske vode, cvete-
nja jezera in vse večje one-
snaženosti je bilo nujno pre-
veriti stanje cevovodov in na-
tege, ki skrbijo za splakova-
nje in prezračenost pred-
vsem spodnjih plasti Blej-
skega jezera, so sporočili z 
Direkcije RS za vode. Zadnji 
pregled so namreč izvedli 
pred dvajsetimi leti. Lani po-
leti so tako opravili pregled 
ter obsežno podvodno in ge-
odetsko snemanje sistema 

sanacijskih naprav v jezeru. 
Potapljači Društva za pod-
vodne dejavnosti Bled so op-
ravili več kot devetdeset po-
topov in pregledali tri kilo-
metre cevovodov.

Sistem sanacijskih naprav 
Blejskega jezera obsega do-
vodni sistem čiste vode Ra-
dovne v Blejsko jezero, ki je 
bil vzpostavljen leta 1964, in 
natego oziroma odvodni sis-
tem hipolimnijskih vod iz 
Blejskega jezera za odstra-
njevanje onesnaženih spo-
dnjih plasti jezerske vode, 
ki je bil zgrajen leta 1981. 

Omenjeni sistem sanacij-
skih naprav opravlja po-
membno funkcijo pri iz-
boljšanju ter zagotavljanju 
in ohranjanju kakovostnega 
stanja vodnega telesa Blej-
skega jezera, so poudarili na 
direkciji za vode. Ob pregle-
du sistema na dovodu niso 
zaznali poškodb ali nepred-
videnih iztokov vode, na 
ustjih cevi pa so vidni moč-
ni sledovi delovanja vodne-
ga toka, kar pomeni, da voda 
Radovna v Blejsko jezero 
doteka. Prav tako niso opa-
zili poškodb na cevovodih 

odvoda oziroma nategi Blej-
skega jezera. »Evidentira-
no je sesanje na vtoku v cevi 
in na perforiranem odseku 
cevovodov. Sesanje zunaj 
predvidenih mest ni bilo za-
beleženo,« so še pojasnili na 
direkciji za vode in dodali, da 
natega Blejskega jezera to-
rej ustrezno deluje. »S pre-
gledom je bilo ugotovljeno, 
da kljub starosti obe funkci-
onalni celoti sistema sanaci-
je Blejskega jezera, tako do-
vodni kot odvodni del, op-
ravljata namensko funkcijo 
in delujeta.«

Sanacijski sistem deluje
Direkcija Republike Slovenije za vode je za potrebe izboljšanja stanja Blejskega jezera lani poleti 
opravila pregled ter obsežno podvodno in geodetsko snemanje sistema sanacijskih naprav v jezeru.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Še so »živi« rezulta-
ti lanskoletne ideje Knjižni-
ce dr. Toneta Pretnarja Tr-
žič, da člani Foto kluba (FK) 
Tržič posnamejo nove fo-
tografije k oktavam Tone-
ta Pretnarja iz monografije 
V sotočju Bistrice in Moše-
nika. Na podlagi razpisa je 
FK Tržič pozval svoje člane 
k novemu izzivu, 72 fotogra-
fij je posredovalo trinajst tr-

žiških ljubiteljskih fotogra-
fov: Stane Perko, Mark Per, 
Pavel Loc, Dušan Podrekar, 
Špela Kurnik, Franci Gol-
tez, Sandra Košnjek, Milan 
Malovrh, Tomi Križaj, Ja-
nez Meglič, Matjana Perko-
vič, Peter Balantič in Mirko 
Kunšič. »Zaradi novega vala 
epidemije covida-19 razpisa 
nismo mogli zaključiti no-
vembra z razstavo v Galeri-
ji Atrij Tržič. Ker volja ved-
no najde pot, smo tudi mi 
našli uresničljivo idejo. Pe-
tindvajset fotografij smo 
dali izdelati na kapa ploš-
če in mesto so našle na veli-
kem stopnišču stavbe na Ba-
losu 4, na ogled so vsakemu 
občanu, ki pride po storitve 
knjižnice ali drugih delež-
nikov te hiše. In tudi odstra-
niti jih ne bo treba kar čez 
noč. Kadar so naša vrata lah-
ko odprta, je seveda ogled 

omogočen vsakomur,« je 
povedala direktorica Knji-
žnice dr. Toneta Pretnarja 
Marinka Kenk-Tomazin. 

»Člani FK Tržič so zelo de-
javni, pogosto lahko uživa-
mo ob njihovih rezultatih na 
tem in onem koncu občine. 
In sedaj vem, zakaj je tako. 
Čeprav je fotograf (rad) sa-
motar in ima posebno oko, 
smo odlično sodelovali. Sta-
ne Perko, Pavel Loc in Milan 
Malovrh so bili moji ožji so-

govorniki, poslušali smo se, 
usklajevali in tekoče doseg-
li želeni rezultat. Stane Per-
ko je k vsaki fotografiji obli-
koval oziroma dodal besedi-
lo oktave. Milan Malovrh je 
izdelal kratek film, tako so 
fotografije na ogled tudi v di-
gitalnem okolju. Glasbeno 
podlago so dodali na Radiu 
Gorenc, oktave je prebrala 
Maja Tekavec,« je še pove-
dala Marinka Kenk-Toma-
zin. Župan Borut Sajovic je 
predlog in pobudo za name-
stitev fotografij v omenjeni 
stavbi ocenil kot »v teh zah-
tevnih časih zelo na mestu, 
tako da se občina kot lastnik 
objekta z izvedbo razstave 
in uporabo hodnika zagoto-
vo strinja.«

Leto 2020, ki so ga v Trži-
ču razglasili za Pretnarjevo 
leto, se s prehodom v novo 
letnico tako nadaljuje.

Nove fotografije  
k oktavam
Na velikem stopnišču stavbe, v kateri domuje tudi 
Knjižnica dr. Toneta Pretnerja Tržič, so na ogled 
nove fotografije k oktavam Toneta Pretnarja iz 
monografije V sotočju Bistrice in Mošenika.

V objektivu članov Foto kluba Tržič

Jasna Paladin

Zgornji Brnik – Na stisko 
ljudi, ki jo je na Hrvaškem 
povzročil potres konec de-
cembra, so se odzvali tudi v 
podjetju Cargo-partner. 

Pod okriljem Cargo-par-
tner Hrvaška je potekala hu-
manitarna akcija, pri kate-
ri so sodelovale podružni-
ce podjetja iz celotne regi-
je, tudi slovenska. Podje-
tje je doniralo dvanajst no-
vih bivalnih zabojnikov, ki 
bodo tem družinam služili 
kot začasne bivanjske enote, 
dokler si ne bodo s pomočjo 

lokalnih oblasti obnovili svo-
jih domov. Zabojniki, ki so 
bili dostavljeni do 23. januar-
ja, imajo osnovno pohištvo 
in opremo, vključno s štiri-
mi posteljami, majhno ku-
hinjo, grelnikom in kemič-
nim straniščem. V enem za-
bojniku lahko bivajo štirje 
ljudje, kar pomeni, da pro-
jekt zagotavlja zavetje vsaj 
dvanajstim družinam.

Da bi nujno potrebna po-
moč zares dosegla vse tis-
te, ki jo najbolj potrebuje-
jo, so akcijo izvedli v tes-
nem sodelovanju z lokalni-
mi oblastmi.

Prizadetim podarili mobilne hiške

Bivalne zabojnike so prizadetim družinam podarili tudi v 
slovenski podružnici družbe Cargo-partner. / Foto: Cargo-partner

Urša Peternel

Jesenice – Do včeraj zjut-
raj je peticijo Občine Jese-
nice za ohranitev dejavno-
sti splošne bolnišnice na Je-
senicah podpisalo že več kot 
dva tisoč podpisnikov. Na 
spletni strani Občine Jese-
nice je e-peticija odprta od 
prejšnje srede, svoj podpis 

pa bo mogoče oddati še se-
dem tednov. Spomnimo, pe-
ticija je odziv na pobude, da 
naj bi novo gorenjsko regij-
sko bolnišnico gradili izven 
jeseniške občine, omenja se 
zlasti Radovljica, kjer so že 
pred časom začeli postop-
ke za njeno umestitev na ob-
močje ob avtocesti na jugo-
zahodu mesta.

Že več kot dva tisoč 
podpisnikov peticije
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Grozd nevladnih or-
ganizacij (NVO) Gorenjske 
je pripravil spletni posvet o 
izvajanju participativnega 
proračuna v gorenjskih ob-
činah. Župani občin Rado-
vljica, Bohinj in Škofja Loka 
Ciril Globočnik, Jože Sod-
ja in Tine Radinja ter vod-
ja javnih financ v Občini Bo-
hinj Silvo Režek so z občin-
stvom delili izkušnje v zve-
zi s participativnim proraču-
nom, na nekatere dileme v 
zvezi z njim pa sta odgovarja-
la tudi Maja Cimerman iz or-
ganizacije Danes je nov dan 
in Matic Primc, predsednik 
Organizacije za participator-
no družbo. Dogodek je pove-
zovala Nina Arnuš, vodja sti-
čišča Grozd NVO Gorenjske.

Odločajo neizvoljeni 
predstavniki

Participativni proračun 
je mehanizem, ki občanom 
omogoča soodločanje o delu 
občinskega proračuna. Tre-
nutne izkušnje kažejo, da gre 
za okoli odstotek občinskih 
proračunov. Občani projekte 
predlagajo sami, o njih tudi 

glasujejo in izbrane občina 
uvrsti v proračun. Gre prete-
žno za manjše projekte, ki so 
izvedljivi v razmeroma krat-
kem času. Razlika med od-
ločanjem v okviru krajevnih 
in vaških skupnosti je ta, da 
gre tudi za neposreden vpliv 
občanov, in ne njihovih vo-
ljenih predstavnikov. Orga-
nizacija Danes je nov dan je 
ob lokalnih volitvah leta 2018 
pozvala kandidate za župane 
k izvajanju participativnega 
proračuna: od 58 izvoljenih 
danes v 23 občinah že izva-
jajo participativni proračun, 
poleg njih pa še nekateri dru-
gi, ki se niso zavezali k temu 
cilju. V treh gorenjskih obči-
nah, ki jih je Grozd NVO Go-
renjske povabil k razpravi, 
imajo s participativnim pro-
računom različne izkušnje. 
Dobre, zatrjujeta župana Bo-
hinja in Radovljice Jože Sod-
ja in Ciril Globočnik, med-
tem ko v Škofji Loki izvaja-
nje začenjajo letos, ker jim je 
že lani načrtovane delavnice 
prekrižala koronakriza.

Že prvo leto velik uspeh

V Bohinju ga izvaja-
jo že drugo leto. Območja 

izvajanja so razdelili na šti-
ri krajevne skupnosti in za 
vsako od njih določili vso-
to, namenjeno projektom, 
o katerih odločajo občani. 
Kot navaja Sodja, je bilo pri 
ljudeh to dobro sprejeto, po-
nudili so veliko predlogov, 
pravzaprav pri tem tako re-
koč tekmujejo in jim je ve-
lika spodbuda. Pomembno 
je, da izglasovane projek-
te občina tudi uresniči, še 
prej pa, da komisija, ki iz-
bira med njimi, izbere iz-
vedljive. Kako v praksi pote-
ka ta proces, je pojasnil Sil-
vo Režek iz finančne služ-
be na bohinjski občini. Gre 
za skupaj 65 tisoč evrov, ki 
jih po 15 tisočakov razdeli-
jo med tri krajevne skup-
nosti, četrti, največji, priso-
dijo 20 tisočakov. Opozo-
ril je tudi na nekatere pas-
ti: od tega, da občani tež-
ko ocenijo vrednost projek-
ta, do načina glasovanja, da 
ne bi prihajalo do morebi-
tnih zlorab. V občini Rado-
vljica, kjer je sicer dvanajst 
krajevnih skupnosti, so ob-
močje razdelili na štiri dele, 
prvič pa participativni pro-
račun izvedli za leti 2021 in 

2022, za kar so se temeljito 
pripravili že lani. Tu je števi-
lo sodelujočih in projektov 
res izjemno, zlasti ker gre 
šele za prvi cikel. Predlaga-
nih projektov je bilo sedem-
deset, izglasovanih 25, gla-
sovala je kar tretjina obča-
nov. Glasovanje je bilo ele-
ktronsko, vsak upravičenec 
je dobil svojo kodo. Zahva-
ljujoč dobri pripravi in ko-
municiranju je stvar uspe-
šna in dobro prakso bodo 
nadaljevali, je dejal župan 
Globočnik. V Škofji Loki pa 
so projekt participativnega 
proračuna lansko pomlad 
zamrznili in ga nadaljuje-
jo letos, prav v teh dneh se 
bodo začele delavnice o tej 
temi. Županu Tinetu Radi-
nji se poleg ciljev, ki sta jih 
omenila že župana Bohinja 
in Radovljice, zdi pomemb-
na tudi aktivacija občank 
in občanov, da sodelujejo 
pri skupnostnem projek-
tu. Zanimanje za ta proces 
soodločanja občanov obsta-
ja tudi v drugih občinah, na 
posvetu se je posebno živo 
zanj zanimal Robert Nogra-
šek, podžupan Mestne obči-
ne Kranj.  

Občani ponekod že lahko 
soodločajo o proračunu
Priložnost, da občanke in občani s predlogi in glasovanjem soodločajo o odstotku občinskega 
proračuna, ki zadeva življenje v njihovi ožji skupnosti, so izkoristile tudi občine na Gorenjskem.  
Svoje izkušnje delili iz občin Bohinj, Radovljica in Škofja Loka.   

Šenčur – Delegacija krajevnih odborov Združenja borcev za 
vrednote NOB Visoko in Šenčur je pred nedavnim položi-
la cvetje k spomeniku štiridesetim talcem, ki so jih januarja 
leta 1944 ustrelili na Sitarjevi njivi v Šenčurju. Obletnico tega 
tragičnega dogodka sicer vsako leto zaznamujejo s kultur-
nim programom, v katerem sodelujejo učenci osnovne šole, 
kulturniki in slavnostni govorniki. Letošnje razmere pa ne 
dovoljujejo javnih dogodkov, zato so se spominu na talce 
iz takratnih begunjskih zaporov poklonili zgolj predstavniki 
borčevske organizacije. Pridružil se jim je tudi Božo Janež, 
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Kranj. 

Spomnili so se talcev iz leta 1944

Pri spomeniku talcem v Šenčurju / Foto: arhiv organizatorjev

Suzana P. Kovačič

Kranj – Vsako leto 31. janu-
arja zaznamujemo dan brez 
cigarete, ki kadilcem po-
meni priložnost za opusti-
tev kajenja. Podatki Nacio-
nalnega inštituta za javno 
zdravje (NIJZ) kažejo, da se 
je razširjenost kajenja v pri-
merjanih letih 2012 in 2018 
v Sloveniji sicer zmanjša-
la, pa vendarle je bil na Go-
renjskem po zadnjih podat-
kih delež kadilcev 23,8-od-
stoten, slovensko povpre-
čje pa 24 odstotkov. Za ne-
kaj odstotkov je sicer pora-
sel delež moških kadilcev, 
upadel pa delež žensk. Na 
Gorenjskem je leta 2018 ka-
dilo 29,8 odstotka moških 
(slovensko povprečje je bilo 
26,1 odstotka), in 17,5 od-
stotka žensk (slovensko pov-
prečje je bilo 21,8 odstotka). 

Povečalo se je število pokaje-
nih cigaret pri rednih kadil-
cih, pri moških na 16,2 na 
dan in pri ženskah na 12,1 
na dan. Pogostejša je upora-
ba brezdimnih tobačnih iz-
delkov. Trenutnih uporab-
nikov elektronske cigarete 
je na Gorenjskem 1,1 odstot-
ka, v slovenskem povprečju 
pa 1,4 odstotka. Vse, ki še ka-
dijo, na NIJZ spodbujajo k 
opustitvi kajenja, kar prine-
se številne koristi za zdravje 
v vsakem starostnem obdob-
ju, v času covida-19 pa pred-
stavlja še dodatne koristi za 
zdravje. Mnogi posamezni-
ki težko prenehajo kaditi, 
zlasti če poskušajo to stori-
ti sami, brez pomoči. Vsem 
kadilcem, ki želijo opusti-
ti kajenje, na NIJZ svetuje-
jo, naj se vključijo v številne 
programe, ki so v Sloveniji 
na voljo brezplačno.

Razširjenost kajenja na 
Gorenjskem

Mateja Rant

Bled – Na območju nekda-
nje Pristave pod Blejskim 
gradom podjetje Artarhiv iz 
Ljubljane na osnovi dogo-
vora z Zavodom za kulturo 
Bled načrtuje gradnjo nove-
ga kulturnega centra – Mu-
zeja sodobne umetnosti. In-
vestitor je pred dnevi pri-
dobil gradbeno dovoljenje, 
tako da se bo gradnja objekta 
lahko začela v prvih pomla-
danskih mesecih, so sporo-
čili z Zavoda za kulturo Bled. 
Muzej bo namenjen razsta-
vi umetniških del svetovno 
znanih avtorjev, med kateri-
mi bodo prevladovala dela iz 
bogate zasebne zbirke Igorja 

in Mojce Lah. »Investitor je 
izjemno pozornost namenil 
že arhitekturnemu načrto-
vanju in se je s tem name-
nom povezal s svetovno zna-
nim angleškim arhitektom 
Davidom Chipperfieldom, 
ki je s svojo skupino projek-
tantov ustvaril že več izje-
mnih projektov za podobne 
vsebine po vsem svetu.« Kot 
so še dodali v zavodu za kul-
turo, je projekt izjemno po-
memben za Bled, saj bo nje-
gova uresničitev skupaj z os-
talimi kulturnimi spomeni-
ki pomenila občuten dvig 
ravni kulturne in turistične 
ponudbe ne samo v tem delu 
Slovenije, temveč tudi širše 
v tem delu Evrope.

Dovoljenje za muzej
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Jasna Paladin

Komenda – Občino Komen-
da je ob koncu minulega 
leta zelo neprijetno presene-
til sklep Višjega sodišča, ki 
je občini naložil visoko od-
škodnino za razlaščene ne-
premičnine in infrastruktu-
re na območju Sončne aleje 
na Gmajnici.

S tem se je zaključil pet-
letni sodni postopek, v ka-
terem pa je občina potegni-
la krajši konec. S sklepom 
sodišča so se ob koncu leta 
seznanili tudi občinski sve-
tniki na izredni seji. »Zara-
di celotne seznanitve z na-
vedeno zadevo in zaradi po-
membnosti pri nadaljnjih 
odločitvah je bila seja zaprta 
za javnost. V tem času so po-
tekala tudi intenzivna dogo-
varjanja in pogajanja za skle-
nitev morebitnega dogovo-
ra, z vzajemnim popušča-
njem. Občinsko upravo kot 
tudi odvetniško pisarno, ki 
nas je v predmetni sodni 
zadevi zastopala, je izred-
no presenetil izvršljiv Sklep 
Višjega sodišča v Ljubljani 
in višina sodno določene od-
škodnine, na katerega žal ni 
bilo več možnosti za pritož-
bo. Sklep sodišča je določil 
odškodnino v višini dobrih 

1.176.000 evrov (z zakon-
skimi zamudnimi obre-
stmi) in sodne stroške v viši-
ni dobrih 10 tisoč evrov. Na 
podlagi tega sklepa je Obči-
na že morala poravnati ob-
sežen znesek, ki nikakor ni 
bil predviden niti pričako-
van. Glede na izvršljiv sklep 
sodišča in možnosti izvršbe 
na podlagi prejetega sklepa 
smo pristopili k dogovoru. 
Še pred novim letom je bil 
navkljub pravnomočni sod-
ni odločbi dosežen in podpi-
san dogovor, ki celovito ure-
ja in razrešuje tudi druga (do 
tistega trenutka) še nerazre-
šena pravna razmerja. Zne-
sek poravnave je znašal sko-
raj 800 tisoč evrov,« nam je 
včeraj pojasnil komendski 
župan Slavko Poglajen. 

Občina ostala brez 
podžupana

Kot nam je še povedal, so 
bili svetniki s postopki sez-
nanjeni, resda pa jih niso 
obveščali o podrobnostih, 
kar v takšnih primerih tudi 
sicer ni v navadi. »Tudi nas 
je sklep zelo presenetil, ne 
drži pa, da svetniki o tem 
niso imeli informacij. Oči-
tno se je v Komendi že za-
čel predvolilni boj,« nam je 
še povedal po telefonu in s 

tem odgovoril na očitke po-
džupana Igorja Štebeta, ki je 
zato, ker naj ne bi imel vseh 
potrebnih informacij o zade-
vi, odstopil, in svetnikov Lis-
te TRN, SDS, LMŠ, SLS in 
samostojnega svetnika Ro-
mana Dobnikarja, ki so v 
odprtem pismu zapisali, da 
so bili o odškodninski tožbi 
družbe Palmarium in visoki 
odškodnini prvič seznanjeni 
konec decembra. »Na izrec-
no pobudo občinskih svetni-
kov je bila 23. decembra skli-
cana izredna seja občinske-
ga sveta, zaprta za javnost, 
na kateri smo bili s strani 
vodstva občine in odvetniške 

družbe podrobneje sezna-
njeni o omenjeni zadevi, ki 
se je vlekla vrsto let in o ka-
teri ves ta čas ni nihče sez-
nanil in iskal skupnih reši-
tev za nastalo situacijo. Vs-
led vsega podpisani občin-
ski svetniki ne prevzamemo 
ne odškodninske ter ne mo-
ralne odgovornosti za oško-
dovanje proračuna Obči-
ne Komenda. Čutimo pa se 
dolžne o tem obvestiti obča-
ne, saj znajo biti zaradi na-
stale situacije znova okrnje-
ni investicijski programi v 
občini v prihodnjih obdob-
jih,« so med drugim zapisa-
li svetniki.

Občina Komenda je morala 
plačati visoko odškodnino
Višje sodišče v Ljubljani je Občini Komenda naložilo odškodnino za razlaščene nepremičnine na 
območju Sončne aleje. Zaradi domnevno pomanjkljivih informacij v zvezi s tem je odstopil podžupan 
Igor Štebe, odgovornosti za nastalo situacijo pa ne želi prevzeti niti večina svetnikov.

Igor Štebe ni več podžupan Občine Komenda, saj je s tega 
mesta konec decembra odstopil. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Domžale – Občina je v 
Osnovni šoli Domžale v lan-
skem letu izvedla eno večjih 
investicij, ki je zajela grad-
njo prizidka, namenjenega 
sodobni in prostorni jedil-
nici. Do sedaj so se na šoli 
namreč soočali z veliko pro-
storsko stisko. Hkrati so pre-
novili tudi prostor obstoječe 
jedilnice in razdelilne kuhi-
nje, ki je zdaj namenjen po-
večani razdelilni kuhinji in 
delno jedilnici za učitelje. 
Novo jedilnico so opremi-
li z vsem potrebnim pohi-
štvom in tehnično opremo 
ter pregradnimi panoji.

»Veseli nas, da nam je us-
pelo investicijo zaključiti 

v predvidenem planu, šola 
pa je s tem dobila sodob-
no in prostorno jedilnico. S 
takšnimi projekti vzpostav-
ljamo dobre pogoje v šo-
lah, obenem pa učenkam 
in učencem ter zaposlenim 
s sodobno zasnovo omogo-
čamo prijetno vzdušje. Pri 
tem je pomembno zaveda-
nje, da se ob tovrstnih na-
ložbah ne gleda samo na tre-
nutno stanje, ampak je vizi-
jo treba usmerjati tudi v pri-
hodnost,« je novo pridobi-
tev predstavila podžupanja 
Renata Kosec. 

Podobno investicijo, ki po-
leg prenove jedilnice zajema 
tudi prenovo kuhinje, obči-
na trenutno izvaja tudi na 
Osnovni šoli Rodica.

Šola dobila 
prostorno jedilnico
Občina Domžale je za prizidek k Osnovni šoli 
Domžale, kjer so uredili jedilnico za dvesto 
učencev, namenila 1,3 milijona evrov.

V povečani jedilnici je prostora za dvesto učencev. 
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Igor Kavčič

Kranj – Zavod Carnica v so-
delovanju s petimi kranj-
skimi osnovnimi šolami in 
kranjskimi javnimi kultur-
nimi institucijami – Gorenj-
skim muzejem, Prešerno-
vim gledališčem in Mestno 
knjižnico – pripravlja kul-
turni program za osnovno-
šolce zadnje triade. Projekt 
spodbuja njihovo aktivno 
spoznavanje poklicev v kul-
turi in kranjske kulturne de-
diščine. Učenci postanejo 
ustvarjalci multimedijskih 
vsebin (video in podkast), s 
katerimi njihovi sošolci in 
učenci nižjih razredov pri-
dobivajo znanje o kulturi v 
Kranju na način, ki je otro-
kom in mladostnikom da-
nes bližji.

Kra kra videi in podkasti 
o kranjski kulturi je pilotni 

projekt, ki bo na spletu oži-
vel ob slovenskem kultur-
nem prazniku 8. februarja. 
»Na Prešernov dan se pri-
lagajamo novi realnosti in 
spodbujamo mlade, da tudi 
v tem času kljub omejitvam 
aktivno ustvarjajo,« razlo-
ži koordinatorka projekta 
Neža Mlakar iz Layerjeve 
hiše. Vsebinska in tehnična 
gradiva želijo v prihodnosti 
razvijati naprej in vključiti v 
projekt nove izdelke učen-
cev. Cilj je, da bi spletna plat-
forma dolgoročno postala 
sodobni pripomoček pri iz-
obraževanju o kulturi.

Projekt, ki ga podpira Me-
stna občina Kranj, krepi so-
delovanje javnih in zasebnih 
zavodov na področju kultu-
re in izobraževanja, vanj pa 
se z mednarodnim projek-
tom O-City vključuje tudi 
BSC, Regionalna razvojna 

agencija Gorenjske. Ta je 
projekt podprla s podporo 
razvoja tehničnih gradiv o 
učenju izdelave multimedi-
je za učitelje. 

V projektu O-City, ki kul-
turno dediščino evropskih 
mest predstavlja digitalno, 
sodeluje trinajst partnerjev 
iz šestih držav. Partnerski 
sestanek projekta, ki je bil 
sicer načrtovan v Kranju, bo 
potekal virtualno med 2. in 
4. februarjem. Kranjski par-
tnerji bodo na njem predsta-
vili dobro prakso sodelova-
nja med izobraževalnimi in 
kulturnimi institucijami v 
Kranju, v sodelovanju s Ka-
riernim centrom Univerze v 
Ljubljani pa bodo mednaro-
dni partnerji spoznali razvoj 
digitalnih kompetenc v slo-
venskem izobraževanju in 
se podali na virtualni spre-
hod po Ljubljani.

Spletni kulturni dan
V Kranju kulturni dan na spletu, vanj se aktivno vključujejo osnovnošolci.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Cena pomoči dru-
žini na domu, ki jo za obči-
no Šenčur izvaja Dom upo-
kojencev Kranj, bo za upo-
rabnike ostala enaka, ne-
kaj cenejša bo le za nede-
lje in praznike. Za delavni-
ke cena znaša 5,93 evra, za 
nedeljo po novem 8,28 evra 
(prej 8,30), za praznike pa 
8,79 evra (prej 8,89). Cena 
sicer znaša 22,60 evra, ven-
dar jo občina subvencioni-
ra v deležu 73,8 odstotka. V 
Šenčur prihaja k ostarelim 

na dom pet socialnih oskr-
bovalk. Kot je poročala di-
rektorica Doma upokojen-
cev Kranj Nadja Gantar, je 
na dan 31. december 2020 
pomoč na domu uporabljalo 
29 občanov Šenčurja. Lani 
je bilo ob prvem valu epi-
demije več odpovedi, nekaj 
pa tudi v drugem valu okto-
bra lani. Toda šele novem-
bra lani je bila potrjena prva 
okužba pri socialni oskrbo-
valki, je povedala Gantarje-
va, v vsem tem času pa je bilo 
od 35 oskrbovalk v domu pet 
potrjenih okužb. 

Pomoč na domu celo 
nekoliko cenejša

Kranj – Letošnje svetovno 
prvenstvo v biatlonu na Pok-
ljuki bo minilo brez množi-
ce navijačev na prizorišču. 
Prav tako ne bo otrok, ki jih 
je Zavarovalnica Triglav v 
preteklih letih v okviru akcije 
Otroci Triglava na Pokljuko 
pripeljala že 15 tisoč. Akci-
jo letos selijo na platformo 
Zoom in bo vsem zaintere-
siranim omogočala ogled pr-
venstva od doma. »Tako kot 
v preteklih letih se osnovno-
šolci lahko pomerijo tudi v 
pripravi navijaških transpa-
rentov. K navijanju pa letos 
prvič vabimo tudi širšo jav-
nost. S svojimi navijaškimi 
gestami, spodbudami in 
navijanjem boste biatlonce 
spodbujali preko ekranov, 
ki bodo postavljeni na pri-
zorišču,« vabi Tjaša Kolenc  
Filipčič, direktorica službe 
za trženjsko komuniciranje 
pri Zavarovalnici Triglav. 
Prijave za sodelovanje na 
virtualni tribuni so že odpr-
te na spletni strani triglav.si/
pokljuka.

Na Pokljuko iz dnevne 
sobe

Šenčur – V občini Šenčur je nameščenih osem električnih 
polnilnic za avtomobile, ki so bile postavljene večinoma s 
sofinanciranjem Eko sklada. Upravljajo jih Gorenjske elektrar-
ne. Na januarski seji občinskega sveta so z občinske uprave 
odgovorili na vprašanje o tem, kako je z delovanjem polnilnih 
postaj. Na Visokem, kjer je bila ena prvih, sta dve polnilni mes-
ti, a je zaradi okvare prvega zdaj aktivno le eno. Največ polnjenj 
so zaznali na dveh polnilnicah v Šenčurju ter na Miljah, sledi 
Visoko, le nekaj polnjenj je bilo lani v Trbojah, v polnilnicah v 
Vogljah in Voklem pa nobenega.

Kako aktivne so električne polnilnice
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GRADBENI
TEHNIK m/ž
(BAUTECHNIKER/IN)

V naši poslovni enoti  Celovec/Klagenfurt zaposlimo GRADBENEGA 
TEHNIKA m/ž (BAUTECHNIKER/IN). Vaše delo obsega samostojno 
izvajanje projektov na področju visoke in nizke gradnje - stati ka, 
izdelava načrtov za pridobitev gradbenih dovoljenj in za izvajanje 
gradbenih del, izdelava načrtov v skladu z uradnimi navodili (BauKG 
- Bauarbeitenkoordinati onsgesetz).
Izobrazba: stednja tehnična šola oz. fakulteta gradbene smeri; 
zaželjene so tudi ustrezne delovne izkušnje 
Plača: po kolektivni pogodbi, odvisna tudi od kvalifikacije, 
najmanj 2.500,00 EUR bruto/mesec
Prosimo, javite se nam v nemščini na:
DI Miklautz ZT GmbH, 9020 Celovec/Klagenfurt, Bahnhofstraße 24/2
0043 664 73 48 39 75  .  office.di.miklautz@a1business.at 

ABRG
Samo nekaj kilometrov od Korenskega sedla zaposlimo

ELEKTRIČARJE m/ž
(ELEKTRIKER)

za vzdrževalna dela. Pogoj je ustrezna kvalifikacija, 
zaključena poklicna oz. srednja izobrazba, večletne 

delovne izkušnje in dobro znanje nemščine.
Bruto plača po kolektivni pogodbi najmanj 14,57 EUR na uro 

(najmanj 2.432,56 EUR na mesec), v primeru boljše kvalifikacije in 
ustreznih delovnih izkušenj plačamo tudi več.  14 plač letno. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na:
ABRG Abfall Behandlung & Recycling GmbH

Industriestraße 17, A-9601 Podklošter/Arnoldstein
oz. po e-pošti na: office@abrg.at

Varstvo okolja je naša prihodnost!
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ZANIMIVOSTI info@g-glas.si

Maja Bertoncelj,  
Urša Peternel

Medvode – V letošnji zimi 
je tek na smučeh zelo pri-
ljubljena oblika rekreacije, 
kar je opaziti tudi v krajih, 
kjer imajo urejene tekaške 
proge. V Osrednjesloven-
ski statistični regiji izjemen 
obisk beležijo v Nordijskem 
centru Bonovec Medvode. 
Obratuje od 14. januarja.

»Zanimanje je letos iz-
jemno. Beležimo tudi po 

petsto tekačev na dan. Veči-
noma so to rekreativni teka-
či, člani klubov in društev, 
reprezentanti v smučar-
skem teku, nordijski kom-
binaciji in biatlonu. Posebej 
opazna je letos družinska re-
kreacija, kar smo v tem ob-
dobju izobraževanja na da-
ljavo tudi pričakovali,« je 
povedala Ines Iskra iz Jav-
nega zavoda Sotočje Medvo-
de. Trenutno je za obe teh-
niki teka urejena smučina 
dolžine 1350 metrov. »Proga 

je speljana tako, da omogo-
ča težjo ali lažjo vadbo, saj je 
strmejši vzpon možno obi-
ti. Osebje dnevno optimal-
no skrbi za urejenost prog. 
Center to sezono zaradi veli-
kega zanimanja obratuje od 
8. do 21. ure brez prekinitve, 
saj se tako tekači zaradi upo-
števanja medsebojne razda-
lje lažje porazdelijo po pro-
gi,« je še dodala Iskra. 

Uporabo prog je treba pla-
čati. Dnevna vstopnica za 
dve uri (do 17. ure) stane 5 
evrov, večerna pa 6 evrov.

Tek na smučeh tudi na 
Jesenicah

Jeseničani so se razvese-
lili prog za tek na smučeh, 
ki jih je Zavod za šport Je-
senice uredil na dveh loka-
cijah, in sicer v Športnem 
parku Podmežakla in na 
platoju Karavanke. V špor-
tnem parku je urejen krajši, 
400-metrski krog po atlet-
ski stezi, daljši, poldrugi ki-
lometer dolg krog pa so ure-
dili v bližini platoja Kara-
vanke. Dostop do te proge 
je po cesti, ki vodi na depo-
nijo Mala Mežakla, proga se 

začne na delu, kjer kolesar-
ska steza zavije s ceste pro-
ti Mojstrani. Na začetku pro-
ge in v bližnji okolici je tudi 
dovolj prostora za parkiranje 

vozil, so povedali na Zavodu 
za šport Jesenice, kjer tekače 
prosijo, da na progi ne puš-
čajo smeti, sprehajalce pa, 
da se ne sprehajajo po progi, 

ker jo s tem uničujejo.  Pro-
go so ob sofinanciranju Ob-
čine Jesenice uredili s teptal-
cem iz Tekaško smučarske-
ga kluba Bled.

Rekordna obiskanost prog v Bonovcu
V Nordijskem centru Bonovec Medvode je dnevno tudi po petsto smučarskih tekačev. Proge za tek na smučeh so uredili tudi na Jesenicah.

V Nordijskem centru Bonovec Medvode je urejene 1350 metrov proge za obe tehniki  
teka. / Foto: Maja Bertoncelj 

Na Jesenicah je krajši krog za tek na smučeh urejen na 
atletski stezi v Športnem parku Podmežakla.

Jasna Paladin

Vir pri Domžalah – Če je za 
pustne šeme do sedaj velja-
lo, da preganjajo zimo, so 
si vsaj na Viru pri Domža-
lah za letos zadali, da bodo 
raje pregnali koronavirus. 
Stvari so se lotili resno kot 
že vsa tri desetletja do se-
daj. Kraj so okrasili z različ-
nimi pustnimi maskami in 
okraski, v soboto – dva te-
dna pred pustno soboto – pa 
je prvi mož pustne drušči-
ne Peter Kosec - Pipi skupaj 

s svojimi pustnimi ministri 
in nekaterimi krajani iz rok 
domžalskega župana Toni-
ja Dragarja prevzel ključ ob-
činske blagajne in s tem tudi 
oblast. »Letos resno razmiš-
ljam, ali bi vam oblast sploh 
predal. Pa ne zato, ker je ob-
činska blagajna prazna in 
nam takšno tudi vrnete, am-
pak zato, ker je lani po vašem 
prevzemu oblasti prišla ko-
rona in kmalu za tem tudi 
epidemija. Dobra stvar pa je 
to, da po vseh valovih epide-
mije zdaj lahko pričakujemo 

tudi virski val, in prepričan 
sem, da vam bo uspelo. Šti-
rinajst dni bo zdaj ključnih, 
če ne bo kako drugače, se-
veda,« je v svojem hudo-
mušnem tonu pred predajo 
ključa povedal Toni Dragar. 
Predaja, ki so jo prenašali v 
živo, je potekala ob upošte-
vanju vseh ukrepov in pripo-
ročil NIJZ.

Da se letos res ne bodo lo-
tili zime, ampak koronaviru-
sa, je zbranim obljubil tudi 
predsednik Pustne sekcije 
Striček Peter Kosec - Pipi in 

povedal, da ljubiteljev pusta 
tudi trenutne razmere z vse-
mi omejitvami niso zausta-
vile. 

Pustni zakoni bodo na 
Viru veljali vse do pepel-
nice, žal pa številnih prire-
ditev, vključno s karneva-
lom, letos ne bo – bodo pa 
pusta vseeno pričakali na 
malce drugačen način. Pre-
nos pustnega dogajanja bo 
tako potekal na družbenih 
omrežjih, in sicer v nedeljo, 
14. februarja, od 14. ure in 31 
sekund dalje.

Oblast že v rokah pustnih šem
Člani Pustne sekcije Striček z Vira pri Domžalah se kljub epidemiji držijo svoje tradicije. V soboto so 
tako že enaintridesetič za dva tedna prevzeli oblast in ključ občinske blagajne – a letos brez gledalcev in 
s prenosom v živo.

Domžalski župan Toni Dragar in prvi mož pustne druščine 
Peter Kosec - Pipi ob predaji oblasti / Foto: posnetek zaslona

Ključ občinske blagajne je bilo pred predajo treba temeljito 
razkužiti. / Foto: posnetek zaslona

Kranj – Pošta Slovenije je izdala prvi sklop letošnjih poštnih 
znamk. Letos je začela z voščilno poštno znamko, z znamka-
mi se spominja 200. obletnice rojstva geografa in kartografa 
Blaža Kocena in 200. obletnice Ljubljanskega kongresa, pri-
kazuje pa tudi sodobno klekljanje in mestno stanovanjsko 
hišo Meksika v Ljubljani in zaključuje serijo Kitajski horoskop.

Prvi letošnji izid poštnih znamk
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Igor Kavčič

Kranj – Razstava, ki je najprej 
zaživela v spletni različici, je 
konec januarja dobila še svo-
jo galerijsko postavitev. S po-
močjo gradiva, ki ga hranijo 
na Zavodu za varstvo kul-
turne dediščine Kranj, so 
razstavo ob sodelovanju z 
dr. Petrom Fistrom – juni-
ja lani je praznoval osemde-
set let – pripravili sodelav-
ci kranjske enote. Kot je k 
razstavi uvodoma poudari-
la vodja projekta mag. Maja 
Avguštin, so se omejili pred-
vsem na Fistrovo konserva-
torsko delo.

Arhitekt, konservator, 
mednarodni raziskovalec, 
pionir izdelave revitalizacij-
skih načrtov, ob tem pa člo-
vek z zelo spoštljivim od-
nosom do kulturne dediš-
čine prof. dr. Peter Fister 
je bil na takratnem Zavo-
du za spomeniško varstvo 
Kranj zaposlen med leto-
ma 1966 in 1974, svoje raz-
iskovalno delo na podro-
čju varstva kulturne dediš-
čine tako doma kot v tujini 
pa je nadaljeval tudi kasne-
je ob profesorskem delu na 
nekoč FAGG, danes Fakul-
teti za arhitekturo v Ljublja-
ni. »V osmih letih zaposli-
tve je prispeval približno se-
demdeset odstotkov vse do-
kumentacije takratnega Za-
voda in izrisal več kot 150 ar-
hitekturnih načrtov. Siste-
matično je pristopal k izde-
lavi dokumentacije uličnih 
fasadnih nizov v mestnih 
in trških jedrih (za potrebe 

izdelave barvnih študij fa-
sad), portalov, rezljanih vra-
tnih kril, kašč, znamenj, na-
pajalnih korit in avtentičnih 
vaških ambientov,« je poja-
snila Avguštinova. Izbor na-
črtov je na ogled na tokratni 
razstavi, še posebno izstopa-
joči pa so načrti za mestno 
jedro Tržiča, Šivčevo hišo 
v Radovljici, obnovo gradu 
Kamen ...

»Lepo je videti tako skrb-
no pripravljeno predstavi-
tev mojega dela na Gorenj-
skem. V letih mojega delova-
nja tu sem bil izredno hvale-
žen, da sem lahko v sloven-
ski prostor prenesel strokov-
no delo iz svojega študijske-
ga in raziskovalnega obdob-
ja v Franciji. Številne osebne 
izkušnje so vplivale na mojo 

zvezanost vrednotam, ki so 
povezane z odnosom do de-
diščine, ne le naše, ampak po 
vsem svetu,« je ob razstavi 
povedal jubilant. »Kar vidite 
na razstavi, nisem delal zara-
di stroke, ampak za ljudi, za 
lastnike te kulturne dedišči-
ne, ki govori o njihovih in na-
ših prednikih.« Peter Fister 
poudarja, da strokovna izho-
dišča pri skrbi za našo stav-
bno zgodovino v povezova-
nju z nematerialno dedišči-
no prinašajo visoko vrednost 
za okolje – to je danes ideal od 
Kitajske prek Evrope do Afri-
ke in Amerike. 

Dediščina za prihodnost

Znanstveno-raziskovalna 
pot Petra Fistra je izjemna 
in bogata. V Sloveniji je uve-
del metodologijo interdisci-
plinarnega načrtovanja re-
vitalizacije arhitekturne de-
diščine, razvil je mednaro-
dno primerljivo metodo do-
kumentiranja arhitekturnih 
spomenikov, ki so jo sprejeli 
tudi kot posebno dokumen-
tacijo za potrebe Unescove-
ga seznama svetovne kul-
turne dediščine. Vodil je iz-
delavo načrtov varstva in 
prenove več kot štiridese-
tih spomeniško zaščitenih 
mestnih in vaških jeder v 
Sloveniji in po Evropi. Ne-
kateri primeri z Gorenjske-
ga so predstavljeni na razsta-
vi. Na Fakulteti za arhitektu-
ro je ustanovil tudi osnov-
ni arhiv dokumentacije ar-
hitekturne dediščine Slove-
nije (gre za več kot pet tisoč 
nalog), ki je sedaj prenesen v 
Državni arhiv Slovenije pod 
naslovom Korpus slovenske 
arhitekture.

Na razstavi ob Fistrovih bi-
ografskih podatkih ter bibli-
ografiji njegovih publikacij 

in številnih strokovnih ob-
jav izvemo tudi, kako je sno-
val Zbirko Korpus slovenske 
arhitekture, poleg izdelanih 
plakatov so prikazani tudi 
primeri skicirk, načrtov, za-
pisov, predstavljene so ne-
katere strokovne publikaci-
je, ki jih je podpisal … Nav-
duši pa nas tudi njegov sli-
karski opus. Ko sta z ženo 
Majdo, po stroki etnologi-
njo, raziskovala arhitektur-
no dediščino Zilje, Roža in 
Podjune, je ustvaril tudi šte-
vilne akvarele. 

Na vprašanje, ali je danes 
odnos javnosti do kulturne 
dediščine tak, kot so si želeli 
in si za prihodnost predstav-
ljali v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, sogo-
vornik pravi, da največkrat 
ne. »Še vedno ne priznamo 
predpisov, predlogov in na-
potkov ter mednarodnih iz-
kušenj s stavbno dediščino. 
Ne zavedamo se namreč, da 
je ohranjanje dediščine iz 
preteklosti izhodišče za živ-
ljenje v prihodnosti.« 

V svojem poklicu je še ved-
no dejaven, nanj naslovijo 
marsikatero željo po nasve-
tu za posamezne prenove. 
Trenutno strokovno poma-
ga pri prenovi železniške po-
staje v Kočevju iz leta 1893, v 
Žužemberku svetuje pri oh-
ranitvi in obnovi kapelice, ki 
je tamkajšnja posebnost … 
»Največje pohvale pa priha-
jajo z vsega sveta, saj se je v 
zadnjih treh letih nabralo več 
kot tisoč omemb, povezanih 
z mojim strokovnim delom, 
članki, publikacijami. Lahko 
pa rečem, da je pohvala mo-
jemu preteklemu delu tudi ta 
razstava, za katero se zahva-
ljujem vsem, ki so jo poma-
gali ustvariti,« je še povedal – 
v upanju, da jo bo lahko vide-
lo čim več ljudi.

Sopotnik stavbne dediščine
»Nisem delal za stroko, ampak za ljudi, za našo skupno kulturno dediščino,« je na odprtju razstave 
o svojem konservatorskem delu na Gorenjskem v nagovoru dejal arhitekt in konservator prof. dr. 
Peter Fister. Sodelavci kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine so razstavo v 
tamkajšnji galeriji pripravili ob njegovi osemdesetletnici.

Arhitekt in konservator prof. dr. Peter Fister s soprogo etnologinjo Majdo Fister v družbi 
oblikovalke in vodje razstavnega projekta Nataše Ülen in Maje Avguštin / Foto: Igor Kavčič

Z razstave: načrti za prenovo cerkva

Igor Kavčič

Kranj – V času, ko je kultur-
no dogajanje zaradi epide-
mije in zdravstvene situaci-
je v državi omejeno z različ-
nimi ukrepi, bodo v Layer-
jevih hiši vseeno poskrbe-
li za potrebno dozo kulture 
in umetnosti. Kot sporoča-
jo, gre za Layerjev hibridni 
program ali program kri-

žanec med spletno in fizič-
no prisotnostjo umetniške-
ga udejstvovanja na kultur-
ni dan.

Tako se bo v ponedeljek, 
8. februarja, ob 12. uri na 
spletnih kanalih Layerjeve 
hiše odvil pogovor s pesni-
cama Layerjeve založbe Mir-
jam Dular in Andrejo Kosec, 
ob 20. uri pa se bosta z glas-
beno-pripovedovalskim ve-
čerom za odrasle z naslo-
vom Zgodbe o smrti in lju-
bezni predstavila Renata La-
panja (Bakalina) in Andrea 
Pandolfo. Za prenose v živo 
bodo v Layerjevi hiši poskr-
beli na spletnih kanalih na 
Facebooku in Youtubu ter 
na svoji spletni strani.

Seveda pa so pripravi-
li tudi program v fizičnem 
prostoru. V galerijskih pro-
storih odpirajo pet novih 
razstavnih projektov, ga-
lerije pa bodo na kulturni 
praznik odprte od 10. do 15. 
ure.

Kristina Rutar se v kipar-
skem delu Tik pred - pred-
stavlja z izčiščenimi skulp-
turami, ki v svoji omejeni 
postavitvi hrepenijo po osvo-
boditvi. Helena Tahir v raz-
stavi z naslovom Odtisi/vti-
si/zapisi II spoznava nove 
možnosti znotraj že znanih 
procesov umetniške grafike 
in nadgrajuje svoje umetni-
ške eksperimente na podro-
čju zvočne in prostorske in-
stalacije. Tilyen Mucik pred-
stavlja fotografski herbarij, 

ki ji s fotografiranjem rastlin 
omogoča beleženje in ohra-
njanje spominov ter obču-
tij ob fascinaciji nad rastli-
njem. Ulla Žibert razstavlja 
slikarsko serijo To ni/to je, 
kjer realistični moment ko-
lažira z elementi poparta.

Prav tako začenjajo novo 
sezono na ulici, tokrat hi-
bridnih razstav v javnem 
prostoru in na spletu, ki le-

tos potekajo v sklopu bie-
nala tekstilne umetnosti 
BIEN 2021. Kot prve bodo 
predstavili škofjeloške Kre-
ativnice. Vabijo vas tudi v 
mestno jedro Kranja, kjer 
boste mimoidoči na uličnih 
plakatih lahko brali pesmi 
Impresije iz osame, ki smo 
jih prejeli na poziv med spo-
mladanskim valom.

Vsled ukrepov ob covi-
du-19 sporočajo, da je število 
oseb v zaprtih javnih prosto-
rih, v katerih se izvaja dejav-
nost muzejev oziroma gale-
rij končnim uporabnikom, 
omejeno na trideset kvadra-
tnih metrov na posamezne-
ga uporabnika ali na enega 
uporabnika, če je poslovni 
prostor manjši od trideset 
kvadratnih metrov. V vseh 
prostorih je nujno vzdrževa-
nje medosebne razdalje vsaj 
dveh metrov, zato vse obi-
skovalce pozivajo k upošte-
vanju navodil ekipe Layerje-
ve hiše in spoštovanju smeri 
ogleda. V notranjih galerij-
skih prostorih in zunaj (kjer 
ni možno zagotavljati med-
sebojne razdalje dveh me-
trov) je obvezna nošnja ma-
ske. V dneh po kulturnem 
prazniku se z željo po indivi-
dualnem ogledu razstav zu-
naj odpiralnega časa lahko 
oglasite na info@layer.si, 
kjer se boste lahko dogovo-
rili za ogled. Layerjev hibri-
dni program, vreden vesele-
ga pričakovanja, je znan. To-
rej ...

Prešernov dan  
v Layerjevi hiši
V enem osrednjih kulturnih prizorišč v Kranju 
predstavljajo zanimiv program ob slovenskem 
kulturnem prazniku.

Renata Lapanja in Andrea Pandolfo na nastopu v Škofji 
Loki /Foto: arhiv Renate Lapanja
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Maja Bertoncelj

Kranj – Znani so prejemni-
ki športnih priznanj Mestne 
občine Kranj za leto 2020. 
Slovesne prireditve s podeli-
tvijo ni bilo, so pa bili nagra-
jenci predstavljeni v dveh 
krajših filmih, ki jih je Me-
stna občina Kranj pretekli 
konec tedna objavila na svo-
jih družbenih omrežjih.

Velike plakete za leto 
2020 so namenili Odbojka-
rskemu klubu Triglav Kranj 
za šestdeset let delovanja, 
Heleni Markuta za 25 let de-
lovanja v karateju, judoistki 
Anki Pogačnik, športne-
mu plezalcu Anžetu Pehar-
cu, smučarski tekačici Ana-

mariji Lampič, biatlonki Lei 
Einfalt in telemark smučar-
ju Juretu Alešu. Male pla-
kete so si prislužili biatlon-
ci Alex Cisar, Živa Klemen-
čič in Jaša Zidar ter smučar-
ske tekačice Anita Klemen-
čič, Klara Mali in Anja Man-
deljc. Komisija za priznanja 
in nagrade Zavoda za šport 
Kranj je za leto 2020 podeli-
la še 41 posamičnih športnih 
znakov in dva ekipna. 

Največje športno prizna-
nje – velika športna nagra-
da za življenjsko delo – gre 
v roke Iztoku Kraševcu, nek-
danjemu vaterpolistu, ve-
likemu športnemu zane-
senjaku, ki je deloval kot 

funkcionar v vaterpolu in 
nogometu. Bil je predsednik 
Vaterpolskega kluba Triglav 
Kranj, predsednik Vaterpol-
ske zveze Slovenije in direk-
tor reprezentanc, direktor 
Nogometnega kluba Olim-
pija in predsednik Nogome-
tnega kluba Triglav Kranj. 
Od leta 1985 je bil vpet v vse 
večje organizirane športne 
dogodke v Kranju, bil pa je 
tudi eden od podpisnikov 
ustanovne listine Olimpij-
skega komiteja Slovenije. Je 
velik ljubitelj golfa in pred-
sednik Golf & Country klu-
ba Kranj.  

Kot so pojasnili na Mestni 
občini Kranj, so v letu 2020 
izvedli dva pomembna pro-

jekta na področju športa, 
skupno vredna več kot dva 
milijona evrov: »Stadion v 
Športnem centru Kranj je z 
novimi reflektorji pridobil 
najsodobnejšo razsvetlja-
vo. Tu so še nova tartanska 
steza s certifikatom Svetov-
ne atletske zveze in urejena 
tekmovališča za posame-
zne discipline v atletiki. Pri-
dobitev je tudi nov balon na 
rokometnem igrišču. Med 
občinskimi cilji za priho-
dnost so večnamenska dvo-
rana s plezalnim centrom, 
nordijski biatlonski center, 
nova hokejska dvorana in 
Nacionalni športni center 
na Brdu.«

Največje športno 
priznanje Iztoku Kraševcu
Prejemnike športnih priznanj Mestne občine Kranj 
so predstavili virtualno: v dveh krajših filmih.

Velika športna nagrada za življenjsko delo gre v roke Iztoku 
Kraševcu. / Foto: arhiv Mestne občine Kranj

Krvavec – Krvavec bo ponovno gostil tekmi za evropski pokal v 
alpskem smučanju. Dekleta se bodo danes in jutri pomerila v 
veleslalomu. Start prvega teka bo ob 10. uri, drugega pa ob 13. uri.

Smučarke na Krvavcu za evropski pokal 

Maja Bertoncelj

Kranj – V soboto je bil znan 
drugi finalist slovenskega 
članskega hokejskega držav-
nega prvenstva. Kot prvi so 

se vanj uvrstili hokejski SŽ 
Olimpije, ki so bili z 2 : 0 bolj-
ši od Slavije, kot drugi pa čla-
ni HDD SIJ Acroni Jesenice. 
Slednji so z 2 : 0 v zmagah pre-
magali kranjski HK Triglav.

Jeseničani so bili v četrtek 
na prvi tekmi doma boljši s 5 
: 0 (2 : 0, 1 : 0, 2 : 0), precej 
več dela pa so imeli na dru-
gi tekmi v soboto v Dvorani 
Zlato polje v Kranju. Potem 

ko je vse kazalo na podalj-
ške, je 31 sekund pred kon-
cem po samostojnem pro-
doru za končnih 3 : 4 (0 : 1, 
0 : 0, 3 : 3) zadel Francesco 
Pinelli in železarjem zago-
tovil vnovičen nastop v ve-
likem finalu. »Tekmo smo 
odigrali zelo dobro. Komaj 
čakam na nadaljevanje se-
zone s tekmami in trenin-
gi,« je za klubsko spletno 
stran povedal Francesco Pi-
nelli, ki dodaja, da se v novi 
sredini dobro počuti, tako 
da je v garderobi in tudi na 
ledu zelo sproščen. Veliki fi-
nale bo po koncu Alpske ho-
kejske lige, kar najverjetneje 
pomeni konec aprila, trigla-
vani pa so že prejeli več kot 
zaslužene bronaste medalje.

V Alpski hokejski ligi bodo 
Jeseničani danes v gosteh 
igrali pri EC KAC II, v četr-
tek pa jih čaka tekma doma, 
nasprotnik pa EC Die Adler 
Stadtwerke Kitzbühel (zače-
tek ob 20. uri).

V hokejskem finalu večna tekmeca
Hokejski finale državnega prvenstva bo po koncu Alpske hokejske lige, v njem pa se bosta pomerila 
HDD SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Bronaste medalje je osvojila ekipa kranjskega HK Triglav.

Hokejisti kranjskega Triglava (v modrih dresih) so dodobra namučili Jeseničane. Veselili so 
se treh zadetkov in bili blizu podaljškov. Na koncu so slavili Železarji. / Foto: Gorazd Kavčič

Anamarija Lampič se je 
po krajšem premoru v sve-
tovni pokal vrnila v Falunu 
na Švedskem. Osrednji cilj 
je bila nedeljska tekma v 
sprintu v klasični tehniki, ki 
ji je znova prinesla veliko ve-
selja. V finalu je zaostala le 
za Švedinjo Linn Svahn. Slo-
venski uspeh je s 14. mes-
tom dopolnila Eva Urevc. 

»Glede na to, da sem včeraj 
na tekmi na razdalji odstopi-
la, sem vesela, da sem naredi-
la to potezo, ker se res nisem 
počutila dobro. Malo sem 
bila v dilemi, da sem morda 
preveč trenirala in je to priš-
lo za mano, a sem danes po 
kvalifikacijah videla, da sem 
še vedno zraven, sploh pa po-
tem v izločilnih bojih. Šlo 
je, kot sem si zamislila, ta-
koj od starta sem bila spre-
daj in držala to pozicijo. Mis-
lim, da je bila danes Linn pov-
sem premagljiva, to sem tudi 
čutila. Jaz sem bila tista, ki bi 
jo morala premagati, a mi na 
žalost ni uspelo,« je po tekmi 
pojasnila Anamarija Lam-
pič, tekačica iz Valburge. V 
skupnem seštevku sprinta je 
še naprej vodilna, prednost 
pred zasledovalkami je še po-
večala. Kot poudarja, je njen 
osrednji cilj svetovno prven-
stvo v Oberstdorfu. Karava-
na svetovnega pokala v smu-
čarskem teku ostaja na Šved-
skem. Konec tedna bosta tek-
mi v Ulricehamnu. 

Z drugim mestom je v prvi 
vrsti sebe in nato tudi navija-
če razveselil deskar na snegu 
Žan Košir. Kot edini Slove-
nec je v soboto nastopil na pa-
ralelnem slalomu v Moskvi v 
Rusiji. Uvrstil se je v večer-
ni finale, na koncu pa v izlo-
čilnem boju za zmago klonil 
le proti domačinu Dimitriju 
Karlagačevu. Še v četrtek do-
poldan je treniral na Krvavcu, 
popoldan uspešno opravil 
vse formalnosti v zvezi s te-
stiranjem na covid-19, in do-
bil zeleno luč za let v Rusijo. 
»Na roko mi je šlo, da je pro-
go postavil naš trener Izidor 
Šušteršič. V kvalifikacijah 
sem bil še malenkost nervo-
zen, ko pa se je začelo zares, 

sem stopnjeval iz vožnje v vo-
žnjo. Dobro se je izšlo. Lepo 
je biti na stopničkah sredi 
Moskve in upam, da bom ru-
sko turnejo nadaljeval v tem 
slogu,« je bil po drugi uvrsti-
tvi na stopničke v sezoni in 
dvajseti v karieri zadovoljen 
Tržičan Žan Košir. Novo pri-
ložnost za vrhunski rezultat 
bo imel že ta konec tedna, ko 
bosta v Bannoyah v Rusiji pa-
ralelni veleslalom in paralel-
ni slalom.

Z uvrstitvami na stopničke 
nadaljujejo tudi naše smu-
čarske skakalke. Tekmova-
le so na dveh tekmah v nem-
škem Titisee-Neustadtu. Na 
prvi je bila Ema Klinec tre-
tja, Nika Križnar pa peta, na 

drugi pa je Klinčeva končala 
na petem, Križnarjeva pa na 
šestem mestu. »Zadovoljna 
sem s prikazanim, vem pa, 
kje imam še rezerve. Želim si 
še višje, za to pa se stvar mora 
poklopiti. Osredotočenost na 
skoke in delo celotne ekipe, 
to je to,« je po tretjem mes-
tu razmišljala Ema Klinec, 
skakalka iz Poljan. Prav tako 
v Nemčiji so skakali smučar-
ski skakalci. Pod najboljšo 
slovensko uvrstitev pretekle-
ga konca tedna se je podpi-
sal Bor Pavlovčič iz Mojstra-
ne, četrti na prvi tekmi v Wil-
lingenu. Skakalke bodo ta 
konec tedna nastopile v Hin-
zenbachu v Avstriji, skakalci 
pa v Klingenthalu v Nemčiji.

Trikrat na stopničkah
31. stran

Anamarija Lampič je vodilna sprinterka v svetovnem pokalu. Takole se je v Falunu z ekipo 
veselila drugega mesta. / Foto: osebni arhiv, FB

Kranj – V soboto so vaterpolisti odigrali tekmi rednega dela 
članskega državnega prvenstva. Derbi kroga je bil v Kranju 
kroga med VD Calcit Kamnik in AVK Triglav. Tekma se je 
končala z zmago Kamničanov z 11 : 10 (3 : 2, 3 : 3, 1 : 0, 4 : 5). 

Vaterpolisti Calcita Kamnik dobili prvi derbi

Ljubljana – Kolesarska zveza Slovenije je pretekli teden na da-
ljavo izvedla redno letno skupščino. Med drugim je predsednik 
zveze Tomaž Grm predstavil poročilo o poslovanju. Finančna 
slika za leto 2020 kaže na presežek prihodkov (837.616 evrov) 
nad odhodki (753.231 evrov) v višini 84.385 evrov. Prihodki so 
se od leta 2012, ko so znašali 448.882 evrov, skoraj podvojili. 
Zveza se je tako finančno stabilizirala.

Kolesarska zveza Slovenije poslovala pozitivno
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Krute jezerske strmine
Dopoldnevi so si med iz-

pitnim obdobjem tako dol-
gočasno podobni. Zgodnje 
vstajanje, umešana jajčka 
ali toast z medom, večur-
no sedenje za zvezki, moč-
na kava, da povrne zbranost, 
ki komaj zdrži do kosila, ko 
mi misli od celičnih struk-
tur, imunskega sistema in 
biofizike že začnejo uhaja-
ti skozi okno. Takrat v nagli-
ci pospravim zapiske, spaki-
ram smuči, pohodne čevlje 
ali sanke, noge pa me same 
od sebe kar najhitreje odne-
sejo v lepši del dneva. Del 
dneva, ki prevetri glavo in 
mi da zagon za neizogibno 
guljenje zvezkov v prihajajo-
čih tednih.

Sibirski mraz v dolini reke 
Kokre ni prizanesel niti ene-
mu samemu pritoku in je 
vse po vrsti okrasil s koničas-
timi ledenimi svečami, ki so 

kot igle na koncu sukanca vi-
sele nad reko. Temperature 
so se spustile že krepko pod 
ničlo, ko sva z Nejcem viju-
gala v smeri Jezerskega. Ve-
sela, da je končno napočil le-
pši del dneva, sem opazova-
la ledene šivanke in srebrno 
pomrznjene travnike. Po-
krajina, spomladi polna di-
šečih rož, cvetočih dreves in 
vrhov z zadnjimi zimskimi 
kapicami,  zdaj tako mirna 
in spokojna, ovita v belo ode-
jo, je obetala še en lep izlet. 

Vožnjo sva nadaljevala 
mimo Vile Planinka, obvo-
zila Planšarsko jezero po 
desnem bregu in parkira-
la na majhnem makadam-
skem parkirišču nekaj me-
trov pred kmetijo Ancel, 
kjer se v dolini Ravenske 
Kočne začnejo smučarsko-
tekaške proge. Mimo njih 
je po desni strani speljana 

sprehajalna steza, ki naju 
je kmalu pripeljala mimo 
Gorniškega centra Davo 
Karničar, kjer sem jaz od-
ločno sledila oznakam v 
smeri Jenkove planine, 
Nejc pa mi je (nevedoč, v kaj 
se spušča) sledil opremljen 
s turnimi smučmi. Strmi-
na skozi gozd ni prizanes-
la ne meni, sploh pa ne Nej-
cu, ki ga smuči kar niso ho-
tele ubogati in so namigo-
vale, da bi raje ostale v do-
lini kot uživale na svežem 
pršiču. Pa jih je po prvem 
vzponu ves premočen in za-
dihan le ukrotil, ujel pravo 
smučarsko gaz, ki sledi stari 
gozdni vlaki, in trmasto dr-
sal naprej. 

Uro in pol kasneje se je 
skozi nerazgleden gozd za-
čela svetlikati prostrana 
planina – balzam za oči in 
noge, ki so bile po okrutnem 

vzponu kot dva razkuhana 
špageta. S planine seže raz-
gled na Jezerske velikane 
in del avstrijskih hribov, za 
naju najlepši pa je bil pogled 
na sladek čaj in čokolado, ki 
sta pridno opravila svojo na-
logo in priskrbela energijo 
za hiter spust proti dolini. 

Jenkova planina je izredno 
priljubljena med turnimi 
smučarji, ki so gozdne vla-
ke prepredli z ozkimi smu-
činami, od planine naprej pa 
vodi dobro uhojena pešpot 
tudi na Goli vrh – hrib, ki se 
za hud »kolenogriz« odkupi 
s čudovitim razgledom.

Poznopopoldanski razgledi proti Storžiču

Jelena Justin

Letošnja zima je izjemno 
bogata s snegom. V bistvu 
lahko rečem, da vsakih ne-
kaj dni malce sneži. V takih 
pogojih mora biti izbira ci-
lja še kako premišljena, saj 
je snežna odeja precej ne-
stabilna in zato nevarna. Da-
nes bomo obiskali dve plani-
ni. Do prve se v kopnih let-
nih časih da pripeljati celo z 
avtom, druga pa je bila, vsaj 
dokler je bila planina še živa, 
pogosto postanek na poti 
s Triglava. Že veste, kam 
bomo šli? V idilični zimski 
pravljici se bomo povzpeli 
na Uskovnico in nadaljevali 
do planine Konjščica. 

Izhodišče vzpona je Sre-
dnja vas v Zgornji Bohinj-
ski dolini. Za vasjo Bitnje 
zavijemo desno v klanec in 
se skozi Bohinjsko Bistrico 
zapeljemo do Srednje vasi. 
Kje v vasi bomo parkirali, 
zna biti manjši problem, a 
predlagam, da se zapeljemo 
do pokopališča ob župnij-
ski cerkvi sv. Martina, kjer je 
manjše parkirišče. S parki-
rišča se sprehodimo mimo 
šole, ko zagledamo zmer-
no strm kolovoz, na začetku 
katerega stoji vodno zajetje. 
Na njem tudi piše Uskovni-
ca. V teh dneh je pot shoje-
na in utrjena, v spodnjem 
delu malce poledenela. Po 
strmem začetku steza zavije 

desno in nas pripelje na lese-
no razgledišče, s katerega se 
odpre lep razgled na Srednjo 
vas in Zgornjo dolino proti 
Češnjici. Od razgledišča na-
daljujemo do naslednjega 
ovinka po cesti, ko nas sme-
rokaz usmeri desno. Vzpe-
njamo se po nekakšnem ko-
lovozu, ki je videti kot neka-
kšno korito. Višje še enkrat 
prečkamo cesto in nadalju-
jemo po shojenem kolovo-
zu. Preseneti nas tabla, da je 
pot »začasno zaprta«, a sho-
jeni del gre mimo markacij, 
malce bolj levo in višje do-
seže cesto, ki jo kmalu spet 
zapustimo. Nadaljujemo po 
kolovozu, gremo višje mimo 
lične kapelice in dosežemo 

cesto, ki sicer pelje na Uskov-
nico. Od tu dalje gremo kar 
po cesti. Ko dosežemo prve 
hiške na Uskovnici, smo hit-
ro na križišču, kjer gremo 
desno proti Koči na Uskov-
nici. Sledi malce strmejši 
vzpon po cesti, ko nas mar-
kacije usmerijo levo pro-
ti Koči. Mimo koče se spre-
hodimo do kapelice Marije, 
kraljice miru. Trenutna po-
doba Uskovnice je fantastič-
na. Prava zimska pravljica. 
Kulisa julijskega visokogor-
ja da podobi še prav poseben 

čar. Nad kapelico je razpo-
tje poti: levo gre pot v dolino 
Voje, desno proti Pokljuki, 
mi pa nadaljujemo narav-
nost, strmo navzgor po kolo-
vozu. Pot se poravna in do-
sežemo še nekaj ličnih manj-
ših hišk. Po shojeni poti, ki 
je poleti nekakšen kolovoz, 
ves čas nadaljujemo kar na-
ravnost. Odpira se nam pog-
led na južno stran Viševnika, 
kjer vidimo velike plazovi-
ne. Pot se pretežno večji del 
vzpenja skozi gozd. Zadnji 
metri poti, ki nas pripeljejo 

na rob planine Konjščica, so 
položni, nato pa se le še čez 
zasnežen travnik spustimo 
do hišk na planini. 

Planina Konjščica mi je 
od nekdaj delovala kot am-
fiteater, ki ga obkrožajo na 
levi strani greben Slemena, 
kjer je najvišja Ablanca, na 
desni pa južno pobočje Vi-
ševnika. Strmine, ki jih zre-
mo pred seboj, delujejo gro-
bo, divje, grape so videti ne-
izprosne. Ko se usedeš pred 
eno od hiš, v obraz ti sije son-
ček, se nemo zazreš v to div-
jo lepoto, ki je v zimski pre-
obleki videti še povsem de-
viška, je tisti občutek, zara-
di katerega je tako 'fajn ho-
dit v hribe'. 

V dolino se vrnemo po 
poti vzpona. Glede na stanje 
za konec tedna so snežne 
razmere danes precej dru-
gačne. Če ne drugega, do 
Konjščice bomo potrebova-
li krplje. 

Nadmorska višina: 1438 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Uskovnica (1154 m n. m.) in Planina Konjščica (1438 m n. m.)

Idilični zimski planini
Obe planini dobro poznamo. Ena je poleti dosegljiva celo z avtom, na drugi 
se marsikdo ustavi, ko se vrača s Triglava. In ta ista planina je že nekaj let 
brez pastirja. V zimski preobleki sta obe pravljični.

Pogled na Bohinjsko-Tolminske gore z Uskovnice / Foto: Jelena Justin

Kapelica Marije kraljice miru. Zadaj greben od Mišelj vrha 
do Mišeljskega konca. / Foto: Jelena Justin

Planina Konjščica in južna stran Viševnika, kjer bobnijo plazovi / Foto: Jelena Justin



15Gorenjski glas
torek, 2. februarja 2021 KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Doseženi gospodar-
ski rezultati pri reji drobni-
ce v zadnjem desetletju ka-
žejo na to, da obstaja tvega-
nje za opuščanje reje drob-
nice in s tem za upad števi-
la živali. Obseg proizvodno 
nevezanih neposrednih pla-
čil, ki je pomemben ukrep za 
dopolnjevanje dohodkov rej-
cev, ob sedanji višini ni za-
dosten,« ugotavljajo na mi-
nistrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, kjer so 
prav zato, da bi ohranili šte-
vilo drobnice vsaj na sedanji 
ravni ter- preprečili opušča-
nje reje drobnice na obmo-
čjih z oteženimi možnost-
mi za kmetovanje, predla-
gali vladi spremembo ured-
be o shemah neposrednih 
plačil, s katero bi že letos 
uvedli proizvodno veza-
no plačilo za rejo drobnice. 
Vlada je nedavni seji pred-
log kmetijskega ministrstva 
tudi potrdila.

Do podpore bo upraviče-
nih okoli 65 tisoč živali, pod-
pora naj bi predvidoma zna-
šala nekaj manj kot 29 evrov, 
končna višina pa bo odvisna 
od dejanskega števila upra-
vičenih živali. Podporo bodo 
lahko uveljavljala kmetijska 
gospodarstva, ki so na dan 1. 
februar redila najmanj štiri-
najst ovc ali koz. Za ovce ali 
koze je pogoj, da so do takrat 

najmanj enkrat kotile ali so 
bile na dan 1. februar stare 
najmanj eno leto, za ovne in 
kozle pa je tudi pogoj, da so 
starejši od enega leta. Živali 

morajo biti na kmetijskem 
gospodarstvu od 5. maja do 
31. oktobra, pri tem pa se 
premik na planino ali skup-
ni pašnik šteje kot reja na 

kmetijskem gospodarstvu. 
Rejci bodo lahko uveljavlja-
li podporo le za označene 
in v register vpisane živali, 
pri tem pa bodo lahko uve-
ljavljali tudi višjo silo – po-
gin zaradi napada divjih zve-
ri ali kužne bolezni, slednje 
bodo morali dokazati z ve-
terinarskim spričevalom. V 
primeru pogina, zakola ali 
prodaje drobnice pred izpol-
nitvijo obdobja obvezne reje 
na kmetijskem gospodar-
stvu bodo morali zahtevek 
ali del zahtevka za izplačilo 
podpore umakniti.  

Podpora za rejo drobnice
Podpora na žival naj bi predvidoma znašala nekaj manj kot devetindvajset evrov, končna višina pa bo 
odvisna od dejanskega števila upravičenih živali.

Rejci ovc in koz bodo letos lahko uveljavljali proizvodno vezano plačilo za rejo drobnice. 

Spremenjena uredba o shemah neposrednih plačil 
prinaša še dve pomembni novosti. Pri proizvodno 
vezani podpori za zelenjavo so s seznama upravičenih 
vrst zelenjave črtali repo, po novem pa se bodo tudi 
prenosi plačilnih pravic med člani kmetije urejali 
enako kot pri prenosu med kmetijskimi gospodarstvi, 
to je na podlagi vloge za prenos pravic, ki jo je treba 
vložiti do 28. februarja.  

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji so v to-
rek na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije ustanovili 
konzorcij evropsko zaščite-
nih živilskih pridelkov in iz-
delkov. Doslej je h konzorci-
ju pristopilo osemnajst no-
silcev evropsko zaščitenih 

slovenskih živil, med njimi 
tudi Sirarsko društvo Bo-
hinj, pobudnik za zaščito 
Mohanta, Gospodarsko in-
teresno združenje Kranjska 
klobasa kot zaščitnik Kranj-
ske klobase, Jata Emona kot 

pobudnica in ena od certifi-
ciranih proizvajalk Jajc iz-
pod Kamniških planin in 
Čebelarska zveza Sloveni-
je kot zaščitnica Sloven-
skega medu. Združenje bo 
skupno nastopalo pri za-
gotavljanju denarja za pro-
mocijo evropsko zaščitenih 

slovenskih pridelkov in ži-
vil, pri promociji teh pridel-
kov in živil ter oznak poime-
novanja, pri spreminjanju 
zakonodaje in pri opozar-
janju na nedovoljene pra-
kse ali zlorabe imen evrop-
sko zaščitenih slovenskih 
pridelkov in živil. Kot je 

povedal Boštjan Noč, pred-
sednik čebelarske zveze, ki 
bo po sklepu članic tudi dve 
leti zastopal konzorcij, si bo 
prizadeval, da bi evropsko 
zaščitena živila promovira-
li enakovredno kot ostala ži-
vila iz nacionalnih shem ka-
kovosti in da bi ta živila naš-
la mesto tudi na jedilnikih 
javnih zavodov in protoko-
larnih ustanov. V konzor-
ciju si želijo, da bi prvo ge-
nerično promocijo teh živil 
izvedli že letos, na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano pa so tudi 
obljubili, da bo že prihod-
nje leto promocija teh živil 
postala del nacionalne pro-
mocije za slovensko hrano. 
Konzorcij se bo letos avgu-
sta predstavil na kmetijsko-
živilskem sejmu Agra v Gor-
nji Radgoni ter septembra 
na Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju. 

Konzorcij evropsko zaščitenih živil
H konzorciju so pristopili tudi Sirarsko društvo Bohinj, GIZ Kranjska klobasa, Jata Emona in Čebelarska 
zveza Slovenije.

Med slovenskimi živili, ki so zaščitena na ravni Evropske 
unije, so tudi Jajca izpod Kamniških planin.

V Sloveniji je na ravni 
Evropske unije zaščitenih 
24 živil, ki jih odlikujejo 
višja kakovost, poreklo, 
način pridelave ali bogata 
kulinarična tradicija.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je v okviru programa ra-
zvoja podeželja za obdobje 
2014–2020 objavilo sedmi 
tovrstni javni razpis, s kate-
rim namenja mladim prev-
zemnikom kmetij za za-
gon dejavnosti na kmetijah 
10,5 milijona evrov nepo-
vratnih sredstev. Za finanč-
no pomoč se lahko potegu-
jejo mladi kmetje, stari od 18 
do vključno 40 let, in z ustre-
zno izobrazbo in usposoblje-
nostjo. Vlogo za dodelitev 
podpore bodo lahko vloži-
li v elektronski sistem agen-
cije za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja v času od 22. 
februarja do vključno 15. ju-
nija, k vlogi pa bodo morali 
priložiti tudi poslovni načrt, 
v katerem bodo prikazali go-
spodarski razvoj kmetije in 
določili njene razvojne cilje. 
Podporo bodo prejeli v obliki 
pavšalnega zneska, ki pa ne 
bo enak za vse. Mladi kme-
tje, ki so na prevzeti kmetiji 

na podlagi opravljanja kme-
tijske dejavnosti vključe-
ni v pokojninsko, invalid-
sko in zdravstveno zavarova-
nje ali to načrtujejo v poslov-
nem načrtu, pa tudi samos-
tojni podjetniki posamezni-
ki in družbe z enim družbe-
nikom bodo prejeli 45 tisoč 
evrov pomoči, kmetje, ki niso 
vključeni v tovrstno zavaro-
vanje in tega niti ne načrtu-
jejo s poslovnim načrtom, pa 
18.600 evrov. Podporo jim 
bodo izplačali v dveh delih – 
najprej sedemdeset, potem 
še trideset odstotkov, pogoj 
za izplačilo pa je izpolnjeva-
nje predpisanih obveznosti 
in izpolnitev vseh razvojnih 
ciljev iz poslovnega načrta.

Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja ob 
tem sporoča, da je v registru 
kmetijskih gospodarstev 
treba spremeniti »nosilca« 
(gospodarja) kmetije do 28. 
februarja, ker bodo le tako 
lahko nanj tudi pravočasno 
prenesli plačilne pravice in 
mu s tem omogočili uvelja-
vljanje neposrednih plačil. 

Pomoč mladim 
za zagon kmetije
Država namenja mladim kmetom za zagon kmetij 
10,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po podatkih Agen-
cije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so mlekar-
ne decembra lani za mleko, 
dostavljeno v mlekarno ter s 
3,7 odstotka maščobe in 3,15 
odstotka beljakovin, plačale 
v povprečju 30,85 evra za sto 
kilogramov, kar je bilo za dva 
centa ali 0,06 odstotka manj 
kot mesec prej. Ker je mleko 
v povprečju vsebovalo 4,27 

odstotka maščobe in 3,55 od-
stotka beljakovin, je bila pov-
prečna dejanska odkupna 
cena 34,69 evra in je bila za 
11 centov ali za 0,32 odstot-
ka višja kot novembra. Od-
kupovalci so za mleko s 3,7 
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin plačali pov-
prečno 27,40 evra za sto ki-
logramov, cena, izračunana 
glede na dejansko vsebnost 
maščob in beljakovin v mle-
ku, pa je znašala 31,56 evra.

Odkupne cene mleka

Odkupna cena (v evrih/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka maščo-
be in 3,15 odstotka beljakovin (standardna) in glede na dejansko 
vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn Cena odkupovalcev
 *standardna *dejanska  *standardna *dejanska

December 2012  31,00 32,56 26,56 30,71

December 2013 36,23 38,36 31,06  36,12

December 2014 32,64 34,09 27,77 31,72

December 2015 28,88 30,70 24,86 28,33

December 2016 26,84 30,01 24,15 28,18

December 2017  32,87 35,25 28,63 32,97

December 2018 31,43 34,40 28,37 31,95

December 2019 32,26 36,62 29,55 34,16

Julij 2020 29,62 32,13 27,40 30,16

December 2020 30,85 34,69 27,40 31,56

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je na 
razpis za sofinanciranje naložb v obdelavo okroglega lesa in v 
prvo predelavo lesa majhnega obsega prejela 75 vlog. Odobrila 
je 67 vlog za izplačilo 2,5 milijona evrov, šest jih je zavrnila, dve 
sta vlagatelja umaknila. Za tovrstne naložbe je sicer agencija 
razpisala 4,5 milijona evrov sredstev. 

Finančna podpora naložbam v predelavo lesa
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Simon Šubic

Ljubljana – Vlada je v četr-
tek na položaj generalnega 
direktorja policije za dobo 
pet let z možnostjo ponov-
nega imenovanja imenovala 
dr. Antona Olaja, dosedanje-
ga državnega sekretarja mi-
nistrstvu za notranje zade-
ve. Posle je od dosedanjega 
v. d. generalnega direktorja 
policije Andreja Juriča prev-
zel v petek. 

Olaj se je v policiji zaposlil 
leta 1981 na takratni Postaji 
milice Ljubljana Vič. Med le-
toma 1986 in 2006 je delal 
v novomeški kriminalistični 
službi kot kriminalist, kri-
minalistični inšpektor, vod-
ja Sektorja za zatiranje go-
spodarske kriminalitete in 
nazadnje kot načelnik Ura-
da kriminalistične službe. 
Poklicno pot v policiji je skle-
nil leta 2012 kot direktor Po-
licijske uprave Novo mesto. 

Med letoma 2006 in 2011 
je svoje kriminalistične 

izkušnje in pravno teoretič-
no znanje prenašal na štu-
dente Višje policijske šole v 
Tacnu in slušatelje krimina-
lističnih tečajev pri predme-
tu kazensko pravo. Je vete-
ran vojne za Slovenijo, pre-
davatelj in avtor več znan-
stvenih člankov s področja 
mednarodnega javnega pra-
va in ustavnega prava. 

Olaj novi prvi mož policije
Novi generalni direktor policije Anton Olaj je 
funkcijo prevzel v petek. 

Anton Olaj / Foto: Policija

Simon Šubic

Ljubljana – Slovenija je dr-
žava s srednjo potresno ne-
varnostjo, zaradi razmero-
ma plitvih žarišč pa so lah-
ko učinki potresov zelo veli-
ki, čeprav magnitude ne do-
segajo zelo velikih vrednos-
ti, je pred dnevi razložil Dar-
ko But, generalni direktor 
Uprave RS za zaščito in re-
ševanje (URSZR). Na Karti 
projektnega pospeška tal za 
trdna tla za povratno dobo 
475 let, ki je uradna kar-
ta potresne nevarnosti Slo-
venije, izstopajo tri obmo-
čja z največjo potresno ne-
varnostjo: območja zahodne 
Slovenije, Ljubljane in okoli-
ce ter Brežic, na katerih živi 
približno polovica prebival-
cev, je pojasnil.

Varstvo pred potresi obse-
ga preventivo oziroma uk-
repe za preprečevanje in 
zmanjšanje posledic potre-
sa, povečevanje pripravlje-
nosti, odziv oziroma izvaja-
nje zaščite, reševanja in po-
moči do zagotovitve osnov-
nih pogojev za življenje ter 
obnovo, je razložil But. UR-
SZR ima osrednjo koordina-
tivno vlogo pri odzivu na po-
sledice potresa, kar zajema 
načrtovanje delovanja siste-
ma varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, or-
ganizacijo in delovanje vseh 
ključnih resorjev, organi-
zacijo izvedbe posameznih 
zaščitnih ukrepov in ureja-
nje osnovnih življenjskih 
razmer ter oceno škode.

Predvidoma marca bodo 
pripravili največjo vajo na dr-
žavni ravni Vaja Potres 2021, 
na kateri bodo poveljnik in 

štab Civilne zaščite Republi-
ke Slovenije, vlada, ministr-
stva in vladne službe prever-
jali pripravljenost in odziva-
nje na močan potres, ki priza-
dene Ljubljano z okolico. Gre 
za teoretično vajo, po scena-
riju katere bo več mrtvih, ra-
njenih in zasutih pod ruše-
vinami, na različnih koncih 
mesta bodo izbruhnili poža-
ri, porušene bodo komunika-
cije. Udeleženci bodo v raz-
merah epidemije covida-19 
poskušali ugotoviti pomanj-
kljivosti, neskladja ter nedo-
rečenosti v Državnem načr-
tu zaščite in reševanja ob po-
tresu, preverjali odziv pristoj-
nih organov in služb v skla-
du z rešitvami v načrtu zaš-
čite in reševanja na potres 
in načrtih dejavnosti, preiz-
kusili sistem vodenja aktiv-
nosti zaščite, reševanja in 

pomoči ter ugotavljali po-
sledice potresa po resorjih 
in vpliv na delovanje resorja. 
Preverili bodo tudi zagotav-
ljanje neprekinjenega delo-
vanja sistema zaščite, reševa-
nja in pomoči ob izpadu de-
lovanja sistemov javne telefo-
nije in interneta ter informi-
ranje javnosti. Vajo bodo oce-
njevali inšpektorji Inšpekto-
rata za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, 
vodstvo vaje pa bo v tridesetih 
dneh pripravilo končno ana-
lizo vaje. But je tudi napove-
dal praktično mednarodno 
vajo civilne zaščite na temo 
potresa SIQUAKE2020, ki 
bo predvidoma julija letos.

Napotki za prebivalce za 
ravnanje ob potresu so v ob-
liki zgibank za odrasle in ot-
roke objavljeni na spletni 
strani gov.si, prav tako je 

izdelana informacijska plat-
forma POTROG, ki nam 
omogoča oceno stanja v pri-
meru potresa glede na potre-
sno odpornost posamezne 
stavbe, je poudaril But. Za 
informiranje o ravnanju ob 
potresu je izdelana aplikaci-
ja za pametne telefone ter di-
daktične igrice in knjižica za 
otroke Ježek Snežek in po-
tres. Na spletni strani gov.
si so objavljeni tudi držav-
ni načrti zaščite in reševa-
nja, ocene tveganja in ocene 
ogroženosti, medtem ko so 
načrti zaščite in reševanja in 
ocene ogroženosti občin ob-
javljene na spletnih straneh 
občin. Načrti ter ocene tve-
ganj in ocene zmožnosti za 
obvladovanje tveganj so jav-
no objavljeni na portalu gov.
si v okviru teme Ogroženost 
Slovenije, je še dejal But.

Letos dve potresni vaji
Uprava RS za zaščito in reševanje letos načrtuje dve vaji, s katerima bodo preverjali pripravljenost in 
odzivanje na močan potres, je napovedal generalni direktor uprave Darko But.

Predvidoma julija bo v Sloveniji potekala mednarodna vaja civilne zaščite na temo potresa 
SIQUAKE2020. / Foto: arhiv GG

Jasna Paladin

Kamnik – Policisti so v nede-
ljo, 31. januarja, nekaj po 11. 
uri dopoldne dobili obvesti-
lo o nasilnem dogodku na 
območju Kamnika, v kate-
rem je umrla ženska.

»Po do sedaj znanih po-
datkih je 35-letni osumlje-
nec prišel do stanovanja par-
tnerke, s katero sta v ločitve-
nem postopku. V prepiru jo 
je zabodel z nožem, 34-le-
tnica pa je zaradi poškodb 
na kraju umrla. Po dejanju 
je osumljenec peš pobegnil s 
kraja in so ga policisti kmalu 

izsledili ter mu odvzeli pros-
tost,« so sporočili s Policij-
ske uprave Ljubljana.

Kot je še znano, se je osum-
ljenec po dejanju peš odpra-
vil proti središču mesta. 

Policisti so ga kmalu izsle-
dili in mu na Glavnem trgu 
tudi odvzeli prostost. Are-
taciji se ni upiral. Intenziv-
na kriminalistična preiska-
va zaradi suma kaznivega 

dejanja umora še poteka, so 
pa policisti včeraj pojasnili 
še, da je bil osumljeni, sicer 
državljan Bosne in Herce-
govine, doslej s strani polici-
je že obravnavan za kaznivo 

dejanje z elementi nasilja, 
motiv nedeljskega kaznive-
ga dejanja pa izhaja iz dru-
žinskih sporov. Osumljeni 
bo danes priveden k preisko-
valnemu sodniku.

Do smrti zabodel svojo ženo
V nedeljo, nekaj po enajsti uri dopoldne, je na Steletovi ulici v Kamniku 
prišlo do nasilne smrti. Življenje je izgubila 34-letna ženska, ki jo je z nožem 
zabodel njen 35-letni mož.

Kriminalistična preiskava še poteka.

Večstanovanjski blok na Steletovi, kjer je prišlo do nasilne smrti

Kranj – V petek je prometni policijski inšpektor s še enim 
občanom v okolici Kranja na cesti pomagal dekletu, ki se je 
nenadoma zgrudilo. Takoj sta ji nudila prvo pomoč in o nujni 
situaciji obvestila reševalce. Dekle je imelo zdravstvene težave, 
z njo pa je vse v redu, so sporočili s policije. »Ne obrnite se 
stran, če vidite, da nekdo potrebuje pomoč, in pomagajte. Ni-
koli ne veste, kdaj boste sami potrebovali pomoč,« so dodali. 

Policist in občan pomagala dekletu

Kranj – Gorenjski policisti so v petek popoldan izvedli večurni 
poostren nadzor nad treznostjo udeležencev v prometu. Med 
več kot sto vozniki, ki so jim odredili preizkus alkoholizira-
nosti, je bil pozitiven en voznik. Preizkus je pri njem pokazal 
visok rezultat 1,07 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med nad-
zorom so policisti ugotovili še 26 drugih kršitev, in sicer rabo 
telefona med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu, prekora-
čitev hitrosti, nepravilnost pri prevozu tovora, neupoštevanje 
prometne signalizacije, nepravilno stran vožnje in prečkanje 
ceste pešca izven prehoda. 

»Napihal« en voznik



Maja Bertoncelj

Žiga Jelar je član 
slovenske skakal-
ne A-reprezen-
tance, vse bolj pa 
se uveljavlja tudi 

v glasbenem svetu. Tako 
šport kot glasba ga spremlja-
ta že od mladih nog. Konec 
leta 2019 je izdal prvi singel 
Prijatelji, lani drugega Gre-
va nad oblake, pretekli teden 
pa je predstavil tretjo avtor-
sko skladbo, prvo v angleš-
kem jeziku. Njen naslov je 
Would you go with me. Z 
Besničanom smo se pogo-
varjali konec preteklega ted-
na, ko je bil na tekmah sveto-
vnega pokala v Nemčiji.

Kam in koga v tokratni skla-
dbi vabite s seboj?

Koga vabim, naj za enkrat 
ostane skrivnost, odgovor na 
vprašanje kam pa je v polet-
ne dni, čas brezskrbnosti in 
novih avantur, na lep kraj na 
obali z lepo plažo, pod zvez-
dami ... Zvok morja me ved-
no napolni z energijo, dob-
ro voljo, če bi bila zraven 
oseba, o kateri pojem, pa bi 
bilo sploh super. Izpovedno 
romantična pesem predsta-
vlja zgodbo o dekletu, s kate-
rim sva preživela lepe trenu-
tke, o katerih govorim, a so ti 
ostali le v spominih.

Zakaj tokrat v angleščini?
Obe pred tem izdani pes-

mi v slovenščini sta se tudi v 
tujini neverjetno dobro pri-
jeli. Prejemal sem ogrom-
no vprašanj, kdaj bo priš-
la pesem v angleščini, in to 
me je nekako vseskozi gna-
lo naprej. Tako bi tudi v tuji-
ni bolje razumeli moje spo-
ročilo, čustva, občutke. Za 

pesem Prijatelji sem naredil 
prevod v poljščino, sedaj pa 
z angleščino ciljam še na šir-
ši glasbeni trg in se želim še 
bolj približati oboževalcem 
– ne samo z melodijo, tem-
več tudi s tekstom. Na začet-
ku sem mislil, da bo najtežje 
napisati prav slednjega, na 
koncu je bila najtežja izgo-
varjava. 

 
Kakšni so prvi odzivi?

Največ mi pomeni, ko mi 
ljudje rečejo, da so z vsako 
novo pesmijo še bolj navdu-
šeni, da je še boljša od prejš-
nje in da gre hitro v uho.

 
Se je med skakalnimi kolegi 
iz reprezentance že prijela?

Za zdaj je še ne prepeva-
jo, verjamem pa, da jo bodo 
kmalu. Zadnja pesem Gre-
va nad oblake je bila dob-
ro sprejeta in pogosta tema. 
Mislim, da me vsi skakalni 
kolegi zelo podpirajo tudi pri 
mojem glasbenem ustvarja-
nju, in to je lepo videti.

Kakšni so spomini na nasta-
janje skladbe, na snemanje 
videospota?

Nov komad je začel nas-
tajati že med prvim valom 
epidemije, torej lani spom-
ladi. Treniral sem lahko le 
doma, zato je bilo več časa 
za ustvarjanje. Sezona se je 
potem hitro začela in moral 
sem najti čas med tednom, 
kadar ni bilo treningov, da 
nam je pesem uspelo posne-
ti tudi v studiu, kasneje pa 
ob prostem koncu tedna še 
videospot. Pot se je nekoliko 
podaljšala že v studiu zaradi 
angleščine in tudi same pro-
dukcije. Glede na to, da je to 
moj tretji komad, sem želel 
še izboljšati stvari, ki morda 
pri prvih dveh niso bile naj-
bolje narejene. Pri videos-
potu tudi ni šlo vse po načr-
tih. Prvoten načrt sneman-
ja smo zaradi vseh ukrepov 
za zamejitev širjenja okužb 
s koronavirusom morali 
prilagoditi. Grški otok San-
torini, kamor bi moral na 
dopust in tam posneti tudi 
videospot, je zamenjalo pri-
jetno stanovanje. Prav tako 
je bilo treba zmanjšati števi-
lo oseb na snemanju. Je pa 
vsako snemanje videospota 
nova dogodivščina. Mislim, 

da je na koncu v danih raz-
merah nastal lep izdelek, in 
z njim sem zadovoljen. Lepi 
spomini so na vsako pesem, 
ki jo narediš in ki jo lahko 
predstaviš tudi javnosti, če 
je še sprejeta, je pa to potem 
še toliko lepše.

Si tudi v času priprav na tek-
mo kaj zapojete?

Takrat grem v druge sfe-
re, poslušam glasbo dru-
gih izvajalcev, ki me napol-
ni s pozitivno energijo. Svo-
je glasbeno ustvarjanje poti-
snem v ozadje. 

 
Predvidevam, da je besedi-
lo za novo skladbo že napi-
sano?

Nekaj besedil je napisa-
nih. V načrtu imam izdajo 
albuma, a vzel si bom čas, 
da bo narejen dobro, premi-
šljeno ... Kdaj bi lahko izšel, 
je težko napovedati.

Navdih najdete v dogodkih 
iz svojega življenja?

S tem sem začel s Prijate-
lji. Ta skladba ima še vedno 
največ pozitivnega naboja. 
Navdih črpam iz vsakdana, 
iz veselih in žalostnih trenu-
tkov. Sam sem več ali manj 
nasmejan, zato mi gredo 
lažje skladbe, ki so bolj vese-
le narave. 

Je želja imeti tudi koncert?
Če in ko bodo možnosti za 

to, bi si vsekakor želel ime-
ti koncert – in da bi imel že 
toliko lastnih pesmi, da bi z 
njimi zapolnil celoten pro-
gram. O tem sicer še nisem 
toliko razmišljal, je pa ena 
izmed stvari, želja, ki jih 
želim v življenju izpolni-
ti. Trenutno so v prvem pla-
nu smučarski skoki, saj smo 
sredi sezone.

Z JELARJEM V POLETNE DNI
Smučarski skakalec Žiga Jelar je predstavil svojo tretjo avtorsko skladbo, prvo v angleščini. Z njo 
poslušalca popelje v poletne dni, čas brezskrbnosti in novih avantur.

Žiga Jelar je pretekli teden predstavil svojo tretjo avtorsko 
skladbo, prvo v angleškem jeziku. / Foto: Jure Dobelšek

Alenka Brun

Žanrsko je film 
drama, ki sko-
zi začasno izgu-
bo spomina gla-
vnega lika razis-

kuje odnos do ksenofobije. 
Čeprav je film postavljen v 
slovenski prostor, je zgod-
ba univerzalna. Glavno vlo-
go v filmu igra Jure Henig-
man. Njegov lik Rok se zara-
di udarca v glavo ne spom-
ni dekleta Rine (v njeni vlogi 
bomo spremljali Živo Selan) 
in se zaradi izgube spomina 
z idiličnega Bleda vrne v sta-
ro družbo, na domače Jese-
nice – v edino realnost, ki jo 
pozna.

Marko Šantić je skupaj z 
Goranom Vojnovićem in 
Saro Hribar sodeloval tudi 
pri nastajanju scenarija za 
film.

Avdicijo za ostale v Zbu-
di me je ustvarjalna ekipa 

izpeljala lani junija v prosto-
rih Gledališča Toneta Čufar-
ja na Jesenicah. Snemanje je 
bilo sicer predvideno že za 
lansko pomlad, epidemija 
je vse skupaj najprej zama-
knila na jesen, končno pa 
so s snemanjem začeli pred 
nekaj dnevi. Vendar je tokrat 
njihovo delovno okolje dru-
gačno, prilagojeno razme-
ram, v katere nas je pahnil 
novi koronavirus. Nošenje 
mask in ohranjanje razdalje 
(kjer se le da) sta postala del 
dnevne rutine, ravno tako pa 
to postaja tudi redno testira-
nje na novi koronavirus.

Film nastaja v mednaro-
dni koprodukciji slovenske 
produkcijske hiše Vertigo, 
hrvaške Jaka, Living Pictu-

res iz Srbije in Hippocam-
pe Production iz Francije. 
Za glavni snemalni lokaci-
ji so ustvarjalci izbrali Bled 
in Jesenice, nekaj malega pa 
bodo snemali tudi v Kamni-
ku in Ljubljani.

ZBUDI ME
Na Jesenicah so začeli snemati nov celovečerni 
igrani film režiserja Marka Šantića z naslovom 
Zbudi me.

Režiser Marko Šantić

Jure Henigman Živa Selan

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 29 
novorojenčkov, od tega 20 dečkov in 9 deklic. Najlažji je 
bil deček, ki je tehtal 2490 gramov, najtežja pa deklica s 
4035 grami. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 7 deklic. 
Najtežja in najlažja sta bili deklici – najtežji je tehtnica 
pokazala 3910, najlažji pa 2880 gramov.

Novorojenčki
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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  

Alenka Brun

P
rva omemba peni-
ne v slovenskem 
prostoru se poja-
vi 10. decembra 
1853, ko Bleiwei-

sove novice poročajo o šam-
panjskem ali penečem vinu 
– peninah, ki so po godu 
takratni gospodi. Začetke 
proizvodnje penečega vina 
pa povezujemo s Francijo, 

kjer je v 17. stoletju pater 
Dom Pierre Pérignon uspel 
v steklenici ločiti kvasovke 
od vina in dobiti čisto pene-
če vino. To je kot šampan-
jec zaslovelo po vsem sve-
tu. Francozi so naziv šam-
panjec zaščitili, metoda pri-
delave »methode champa-
gne« (šampanjska metoda) 
pa se zunaj območja fran-
coske pokrajine Šampan-
ja lahko imenuje klasična 
metoda, proizvod pa pene-
če vino. 

V Sloveniji imamo boga-
to dediščino proizvodnje 
penečih vin (več kot 250), 
katerih kakovost je zelo viso-
ka. V SEM je razstavljenih 
več kot 160 penin 70 sloven-
skih proizvajalcev, vključno 
s penečimi medicami, pred-
stavljene so slovenske vino-
rodne dežele, metode pride-
lave, klasifikacija in delitev 
penečih vin po barvi ter raz-
vrščanje v razrede. 

Posebej izpostavljene so 
penine, ki so bile lani odliko-
vane na ocenjevanju Decan-
ter. Gre za največje in naj-
vplivnejše ocenjevanje na 
svetu, ki poteka v Londonu 
in na katerem je Slovenija 
leta 2020 dosegla izjemen 
uspeh in prejela pet platina-
stih, sedem zlatih, šestde-
set srebrnih in 114 bronas-
tih medalj. Razstava vklju-
čuje tudi nagrajeno penino 
peničarja Mirana Sirka Bja-
na cuvee prestige extra brut 
2015, ki se je uvrstila med 
pet najprestižnejših, ki so 
prejele platinaste medalje, 
in tudi dve penini, nagrajeni 
z zlato medaljo: Vino Gross 
za Furmint brut nature 2013 
in Vinska klet Dveri-Pax za 
DP šipon brut 2016. 

Razstava Slovenske peni-
ne je postavljena v razstav-
ni hiši SEM, in če je mogo-
če muzej obiskati, si jo lahko 
ogledate do 14. februarja. Na 

spletni strani SEM in strani 
muzeja na Facebooku pa 3. in 
10. februarja pripravljajo še 
dva zanimiva spletna dogod-
ka v živo. Jutri, 3. februarja, 
ob 11. uri boste lahko spozna-
li odpiranje penine s sabljo. 

Odpiranje penečega vina 
s sabljo je poseben sve-
čan dogodek, ki sega še v 
čase Napoleona, čigar voja-
ška enota, imenovana lah-
ka konjenica, je sablje upo-
rabljala kot orožje pa tudi 
za odpiranje steklenic, so 
zapisali ob najavi dogodka 
na spletni strani muzeja. O 
tem več na spletnem dogod-
ku v živo s strani Boštja-
na Humskega, predavatelja 
na BIC Ljubljana, in Anže-
ja Vučemilovića, diploman-
ta BIC Ljubljana. Desetega 
februarja pa bodo v prispev-
ku v živo posvetili pozornost 
vprašanju, zakaj je penina 
obrnjena na glavo in zakaj jo 
morajo stresati. Javila pa se 

bo predavateljica višje šole 
dr. sc. Gordana Vulić.

SEM s tovrstnim sodelo-
vanjem in razstavami želi 
še posebej poudariti svo-
jo muzejsko vlogo in obrav-
navati prisotnost kulinarike 
in gastronomije v različnih 
segmentih slovenske kultu-
re ter opozoriti na njuno tes-
no prepletenost z vsemi pla-
stmi življenja. Sodelovanje 

med SEM in BIC Ljubljana 
pa se bo nadaljevalo skozi vse 
letošnje leto ob drugih razsta-
vah, ki jih bo pripravljal SEM 
za obeležje naziva Slovenija – 
evropska gastronomska regi-
ja. Med njimi so Kulinarične 
zgodbe SEM (Miza od pre-
hranjevanja do mnogoterih 
sporočil in s področja nesno-
vne dediščine Poprtniki, lecti 
in mali kruhki) in druge.

RAZSTAVA DOMAČIH PENIN
Slovenski etnografski muzej (SEM) je vključen v promocijo naziva Slovenija – evropska gastronomska 
regija 2021 (že od kandidature za ta naziv naprej). Za leto 2021 je zasnoval cikel manjših lastnih razstav 
in razstavo o slovenskih peninah, pri katerih sodeluje Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana. 
Razstavo so poimenovali preprosto Slovenske penine. 
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Mateja Rant

V
sak otrok si zas-
luži brezskrbne 
počitnice, so pre-
pričani v ZPMS, 
kjer so zato zno-

va združili moči z OMV Slo-
venija, da bi izpeljali huma-
nitarni program Pomežik 
soncu. Verjamejo, da bodo 
ob pomoči standup komi-
ka Tina Vodopivca in igral-
ca Nika Škrleca kot ambasa-
dorjev projekta tudi letos pri-
čarali nasmeh na obraz šte-
vilnih otrok, ki bodo prvič 
izkusili morske počitnice.

»Letošnje poletne počitni-
ce bodo za otroke in mlado-
stnike verjetno največje dari-
lo,« meni generalna sekre-
tarka ZPMS Breda Krašna, 
ki verjame, da bodo otrokom 
tudi letos poleti lahko omo-
gočili varno letovanje. »Lani 
nam je uspelo, kljub situaci-
ji, v kateri smo se znašli, na 
počitnicah nasmejati 6902 
otroka.« V minulem letu, ki 
je številne družine postavilo 
pred težko preizkušnjo, so 

tako po njenem prepričan-
ju Slovenci znova dokazali, 
da smo pripravljeni poma-
gati drug drugemu in pri-
pomoči k temu, da so mno-
gi otroci prvič v živo videli 
morje. Z enakim ciljem se 
humanitarnega programa 
Pomežik soncu lotevajo tudi 
letos. Partner pri tem progra-
mu je znova OMV Slovenija. 

Članom svojega kluba zves-
tobe bodo do konca februar-
ja omogočili donacijo točk 
zvestobe, ki jih prejmejo ob 
vsakem nakupu na servisu, 
v dobrodelne namene. Del 
zbranih sredstev bodo name-
nili za počitnice otrok, ki si 
jih sicer ne bi mogli privoš-
čiti, drugi del sredstev pa bo 
namenjen bonom za hrano.

V preteklih treh letih sode-
lovanja sta ZPMS in OMV 
Slovenija tako na brezskrb-
ne poletne počitnice popel-
jala že več kot 15 avtobusov 
otrok. Verjamejo, da bodo 
tudi letos marsikateremu 
otroku omogočili, da vsaj za 
trenutek pozabi na vse skr-
bi in si ustvari nove lepe spo-
mine.

PRIČARAJO NASMEHE
V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) se v februarju znova začenja program Pomežik soncu, s 
katerim vsako leto poskrbijo za brezskrbne počitnice številnih otrok. 

Lani so počitnice v okviru programa Pomežik soncu omogočili skoraj sedem tisoč otrokom. 
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Brez maske

V gozdu
me objame drevo,
na morju
me valovi zazibajo,
na travniku 
me rože premamijo,
v gorah
me obišče sreča.

Ujeta sem
povsod
in nikjer.
Želim si dni
takšne, kot so bili.

Da lahko
tečem,
plavam,
hodim,
se sprehajam.
Brez maske na obrazu.

V gozdu
me obiščejo živali,
na morju
me ribiči pozdravijo,
na travniku
si spletam vence,
v gorah
se počutim doma.

Klara

PESMI MLADIH

»Da lahko tečem, plavam, hodim, se sprehajam. Brez 
maske na obrazu.« Vse to je bilo včasih samoumevno, 
sedaj ni več. Upajmo, da se kmalu vrnejo dnevi, kakršnih 
smo vajeni. Meta

V Sokolskem domu v Škofji Loki si je do petka, 5. febru-
arja, mogoče ogledati razstavo del, ki so nastala v okviru 
Male Groharjeve kolonije. Kolonija je zaradi epidemije 
tokrat potekala v dopisni obliki, saj so bila šolska vrata 
zaklenjena, je pojasnil Janez Jocif iz Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti (JSKD) Škofja Loka. Na razpis se je 
odzvalo 22 gorenjskih šol, s katerih so skupaj prejeli 65 
likovnih del. Razstavo si je mogoče ogledati ob delavnikih, 
razen ob ponedeljkih, med 10. in 12. ter 17. in 19. uro, foto-
grafije z razstave pa so na voljo tudi na Facebook strani 
JSKD Škofja Loka.

Razstava del z Male Groharjeve kolonije
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tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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V Radovljici sta se 21. januarja 2021 poročila Luka Pogač-
nik in Katarina Lavtar.

Mladoporočenci

V četrtek, 21. januarja, je minilo šestdeset let, odkar sta 
si poročne zaobljube izmenjala Marija in Pavle Šuštar z 
Duplice pri Kamniku. Zaradi epidemije in s tem povezane 
prepovedi druženja sta ta visok življenjski jubilej prazno-
vala v najožjem družinskem krogu, a zabave vseeno ni 
manjkalo, tako da sta ob domači glasbi celo zaplesala. 
Spoznala sta se v tovarni Stol, kjer sta bila oba zaposlena. 
Vse življenje sta zelo rada plesala in povsod sta hodila 
skupaj, pojasni njuna hčerka Tadeja Šuštar, ena od treh 
njunih otrok. Rada hodita na izlete, zato ju z veseljem 
zapeljejo po Kamniku in bližnji okolici. Zakonca sta stara 
85 let, še vedno dobre volje in hvaležna, da sta lahko sku-
paj, zato si od vsega najbolj želita prav zdravja.

Poročena sta že šestdeset let

Marija in Pavle Šuštar sta ob jubileju nazdravila,  
se posladkala s torto in v krogu najbližjih tudi 
zaplesala. / Foto: arhiv družine Šuštar

»Obupana«
Hvala vam za vse odgovore. 
Čakam in čakam, da potem 
dočakam sama razočaranja 
in morda malo sreče. Vse hiti 
naprej, čas in življenje mimo 
mene. Kot vedno me zani-
ma za vse tri hčerke in sina 
ter seveda zase. V vseh letih 
mi nihče ni rekel, da me ima 
rad. V meni je vse umrlo, oto-
pela sem in bežim proč. Kako 
naprej?
Skozi pogovore tukaj se poz-
nava že vrsto let. Razumem 
vas, kako se počutite in da 
se počutite ujeti, povsod in 
vedno. Vaša barka življenja je 
šla skozi veliko razburkanih 
valov, skozi vse nevihte, ki si 
jih je mogoče predstavljati. In 
poglejte, nikoli se niste zlo-
mili. To pomeni, da ste v sebi 
veliko močnejši in trdnejši 
kot se zavedate. Vaša moč je 

skrita v izkušnjah in v vašem 
srcu, ki je dobro in plemenito. 
Ne smete več čakati, da vam 
nekdo reče, da vas ima rad. 
Sami sebi dajte te besede, 
vsak dan, že takoj v začetku 
dneva. Večini ljudi se zdi to 
samoumevno, kar pa ni res, 
saj si vsak od nas želi topline 
in lepih besed. Čustvom se 
ne smete odpovedati. Prva 
ljubezen nikoli ne umre in 
nič ni narobe, če se z lepimi 
spomini vračate v preteklost. 
Morda se ravno tukaj skriva 
tista vaša prava moč, da pre-
živite in postanete kapitan 
svoje barke, ki se ji reče življe-
nje. Tretja hčerka se trenutno 
išče, v prejšnji zvezi ni bila 
srečna, zato je prav, da se je 
prekinila. Spozna novega fan-
ta in si z njim ustvari družino. 
Druga hči vas malo preveč 
izkorišča in nujno ji morate 

postaviti meje. Naveličana 
je, ker nikjer ne najde prave-
ga smisla. Samo ona je tista, 
ki lahko to spremeni, vi pa ji 
ne smete več v vsem ustre-
či. Starejša hči bo vsekakor 
imela otroke. V tem letu ima 
dobre obete za nosečnost. 
Saj veste: če ni takoj noseča, 
še ne pomeni, da je kaj naro-
be, enim se pač zgodi prej, 
drugim kasneje. Prav kmalu 
boste zvedeli veselo novico. 
Tudi vi sami boste zaradi 
dojenčka srečnejši in bolj 
nasmejani. Sin bo dokončal 
srednjo šolo in vidim, da se 
bo vpisal naprej na študij ter 
ga uspešno opravil. Pravite, 
da ste ujeti v začaranem kro-
gu. Vsak krog kdaj popusti in 
tudi vaš bo. Zaupati morate 
in verjeti vase. Sposobni ste 
doseči marsikaj, kar ste tudi 
že večkrat dokazali. Še vse bo 

v redu. Lepo vas pozdravljam 
in vam želim vse dobro.

»Samota«
Že ste mi pomagali, bilo mi je v 
veliko pomoč. Počutim se tako 
zelo samo in ne vidim več poti 
naprej. Občutek, da me nihče 
ne razume, me hromi. Kakšne 
obete imam v ljubezni?
Edina stalnica v življenju so 
spremembe. Vse okoli nas se 
vsak dan spreminja in nikoli 
zares ne vemo, kaj nam prine-
se jutrišnji dan. Veliko je odvi-
sno od nas samih, kako smo 
naravnani, negativno ali poziti-
vno. Lahko je nekaj za nas belo 
in drugemu bo črno. Ničesar 
niste zamudili, življenje še ved-
no čaka na vas, vi ga le začnite 
živeti. Moški, ki ga imate radi, 
vam bo začel vračati čustva in 
čakajo vas res lepa preseneče-
nja. Je pot naprej. Srečno.

Alenka Brun

Jerica, rojena Galičič, 
je otroštvo prežive-
la na Hlavčih Njivah; 
Martin pa v sosednji 
vasi, na Gorenjem 

Brdu, kamor se je Jerica pri-
možila. Ko nas je zanimalo, 
ali sta se Justinova ob prvi 
poroki odpravila na kakšno 
poročno potovanje, izvemo, 
da te besede nista poznala, 
dokler se niso začeli poroča-
ti vnuki. Oba sta bila nam-
reč rojena v drugih časih, v 
kmečkih družinah z veliko 
otroki. Letos bosta dopolni-
la 86 let, Jerica že čez dober 
mesec.

Martin je služil kruh v Ter-
miki v Poljanah, Jerica pa je 
gospodinjila doma, saj kme-
tija ni ravno majhna. Otroci 
znajo povedati, da »ata kuha žganje, popravlja lesene gaj-

bice za krompir, zbira orehe, 
zaljubljen pa je tudi v zakur-
jeno kmečko peč. Oba rada 
obdelujeta vrt in mama ved-
no v pravem poljanskem 
narečju pove: 'Kej pa par hiš 
zmeri tuk dela.'« Zapomni-
li so si tudi njen poprtnjak, 
kruh, ki ga speče za božič. 
Vedno so si ga prišli odrezat 
na svete tri kralje. 

Na kmetiji je prisotna tudi 
že mlada moč. Justinova 
imata pet otrok, 16 vnukov 
in devet pravnukov.

Visoki jubilej je par praz-
noval času primerno. Ni bilo 
druženja, staršema so otroci 

nazdravili na daljavo, ven-
dar v mislih z njima. Niso 
pa pozabili na presenečen-
je, saj je diamantna mlado-
poročenca na dan obletnice 
na domačem dvorišču pri-
čakala dvonadstropna torta, 
ki pa, kot povedo otroci, »ju 
bo po šestdesetih dneh ogre-
la in nima holesterola« – je 
namreč lesena. Pravo tor-
to, s katero sta se lahko pos-
ladkala, pa je spekla vnuko-
va žena. Torto sta si privoš-
čila ob krušni peči, kjer naj-
raje posedita, si od tam ogle-
data tudi priljubljeno odda-
jo Vem, dan pa zaključita z 
molitvijo. Veselita se tudi 

spoznanja, da želita godrn-
janje zamenjati za hvalež-
nost.

Kako pa jubilanta gledata 
na prisotnost novega korona-
virusa, nas je zanimalo. Bolj 
prestrašeno, dobimo odgo-
vor. Ob tolikšnem govorjen-
ju o njem pomislita na svo-
jo mladost. Oba sta izkusila 
tesnobo vojnega in povojne-
ga življenja in bila tako kot 
njuni vrstniki v mladosti pri-
krajšana za marsikaj lepega. 
V šolo so sicer hodili, a kljub 
temu so bila obdobja, ko se 
je vse ustavilo. Kljub temu 
pa so se nekateri zelo dob-
ro izobrazili. Jerica si je žele-
la, da bi se izučila za kuhari-
co, a časi tega niso dopuščali. 
Vseeno njena družina obo-
žuje njeno kuho in peko. A 
takrat je bilo videti, kot da ne 
bo nikoli konec. Od nikoder 
ni bilo ne denarne ne čus-
tvene pomoči, le upanje in 
družinske vezi so jih držali 
skupaj, pravita. Jerica je že 
kot zelo mlada izgubila oče-
ta in v zadoščenje ji je bilo 
že to, da je na zamrznjena 
okna potrkal mlad partizan 
in mu je lahko v roke dala 
olupljen krompir, saj več 
tudi sami niso imeli. Tako, 
da včasih, ko »tamladi« tar-
najo, pove verz iz spominske 
knjige: Kadar pridejo teža-
ve, upaj na vesele dni, svoj 
pogled upri v višave, tam se 
sreča ti smeji. Rada sklene: 
»Samo da se kaj takega ne bi 
ponovilo.«

TORTA BREZ HOLESTEROLA
Jerica in Martin Justin z Gorenjega Brda oziroma Čerinkarjeva iz Brd sta 24. januarja 2021 praznovala 
šestdesetletnico poroke.

Diamantna zakonca Justin / Foto: osebni arhiv

Jerica in Martin sta 
usodni da dahnila pred 
šestdesetimi leti. 
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www.gorenjskiglas.si  

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

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če
nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do torka,  
16. februarja 2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj
ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

V knjigi Sladko 
je raj boste našli 
53 preprostih 
receptov za 
presne in pečene 
slaščice na 
rastlinski osnovi iz 
vsem dostopnih 
sestavin, ki vas 
bodo popeljale 
v raj. 
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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

15112 strani

EUR
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Erika Jesenko

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

V dnevih, ko nimamo časa za kuhanje, nas lahko »reši« eno-
lončnica, ki smo jo pripravili dan ali večer prej. Ponudimo jo s 
kosom svežega ali popečenega kruha, na koncu pa ponudimo 
še vroč čaj, suho sadje, piškote ali kakšno drugo že priprav-
ljeno slaščico.

Zelenjavna enolončnica

Potrebujemo 5 krompirjev, 3 korenčke, 5 zeljnih listov, 100 g 
graha, papriko, 200 g naribane cvetače, 3 žlice olivnega olja, 
čebulo, 1 dl paradižnikove mezge, lovorov list, česen, svež pe-
teršilj in mešanico začimb.

Olupimo, umijemo in na kocke zrežemo krompir in ko-
renje. Zeljnate liste operemo in jih zrežemo na 2 × 2 cm 
velike kvadratke. Čebulo olupimo, jo nasekljamo in na olju 
popražimo. Dodamo vso narezano zelenjavo in grah. Malo 
popražimo, zalijemo z vodo, kuhamo do vretja, nato soli-
mo. Dodamo še lovorov list, nasekljan česen, paradižni-
kovo mezgo, mešanico začimb po okusu in naribano cve-
tačo ter kuhamo 20 minut. Ko enolončnico postrežemo, 
jo izboljšamo še z na kockice narezano papriko in svežim 
nasekljanim peteršiljem.

Golaževa enolončnica

Potrebujemo 0,5 kg govejega bočnika, 3 čebule, 3 korenčke, 4 
stroke česna, sol, lovor, majaron, rožmarin, 2 paradižnika, 10 
dag moke, jajce, 4 žlice olja, 2 žlici paradižnikove mezge in malo 
rdečega vina.

Čebulo nasekljamo in jo na olju popražimo. Meso operemo, 
narežemo na majhne kocke in ga dodamo čebuli. Vse skupaj 
malo popražimo, nato dodamo nasekljan česen, sol, lovor 
majaron, rožmarin in narezan paradižnik. Podušimo do meh-
kega, dodamo še paradižnikovo mezgo ter malo zalijemo. 
Posebej skuhamo na kocke narezan krompir in korenje. Iz 
moke, olja in jajca naredimo žličnike ter jih zakuhamo h 
krompirju in korenju. Dušeno meso primešamo juhi ter jo 
po potrebi še zgostimo s podmetom. Na koncu dodamo še 
rdeče vino.

Ribja enolončnica

Potrebujemo žlico oljčnega olja, 2 čebuli, 100 g stebelne zele-
ne, žličko čilija v prahu, 200 g koruznih zrn, žlico worcesterske 
omake, 400 g paradižnika iz konzerve, 2 skodelici vode, 500 g 
fileja trske, orade, osliča ali druge bele ribe, šopek peteršilja, 
kajenski poper in sol.

V litoželezni ali drugi posodi segrejemo olje na srednje moč-
nem ognju. Dodamo nasekljano čebulo, narezano zeleno 
in čili v prahu ter dušimo 3 minute oziroma dokler se ne 
zmehča. Primešamo koruzo, worcestersko omako, na kocke 
narezan paradižnik, 2 skodelici vode in kuhamo 10 minut. 
Nato dodamo na kose narezan file ribe in kuhamo 3 minute 
oziroma dokler se riba ne skuha. Po potrebi dodamo vodo, 
po okusu pa še sol in kajenski poper. Nazadnje primešamo 
nasekljan peteršilj.

Piščanec na soli in kislo zelje  
Priprava kosila zna vzeti 

precej časa in energije, sploh 
če želimo pripraviti kaj bolj 
konkretnega. A to ne velja, 
če piščanca spečemo na soli 
in ga postrežemo s kislim 
zeljem s paradižnikom in 
pečenim krompirjem.

Za pripravo piščanca pot-
rebujemo: različni kosi pi-
ščanca s kostjo (npr. bedra, 
perutnice, manjše prsi; lah-
ko tudi kar cel piščanec), pol 
kilograma grobe soli.

Sol razporedimo po pe-
kaču ter nanj postavimo pi-
ščančje kose. Pekač postavi-
mo v pečico, ogreto na 200 
°C. Čas peke je odvisen od 
tega, katere dela piščanca 

smo postavili na sol: manj-
še kose pečemo 40 min, 1 kg 
težkega piščanca eno uro, če 
pa gre za 1,5 do 2 kg težke-
ga piščanca, pečemo eno uro 
in pol.

Med peko piščančjih ko-
sov ni treba obračati, ampak 
le počakamo, da pečica opra-
vi svoje delo. Meso bo sočno, 
a vseeno hrustljavo.

Za pripravo kislega zelja 
s paradižnikom potrebuje-
mo: 1 čebulo, pol kilograma 
kislega zelja, 1 svež para-
dižnik, 200 g paradižniko-
ve omake, pol žličke origa-
na, pol žličke bazilike, 2 lo-
vorjeva lista, 1 žlico olivne-
ga olja.

Čebulo olupimo, jo nase-
kljamo ter prepražimo na 
olivnem olju. Dodamo ki-
slo zelje in na kocke nare-
zan paradižnik. Začinimo z 
origanom, baziliko in lovor-
jevima listoma. Primešamo 
paradižnikovo omako in vse 
skupaj dušimo 30 minut.

Piščanec in kislo zelje 
postrežemo z izbrano prilo-
go. Odlična izbira je pečen 
krompir. Tega lahko prip-
ravimo tako, da cel krom-
pir operemo in narežemo 
na približno 2,5 cm veli-
ke kose. Stresemo ga v po-
sodo, posolimo in zalije-
mo z vodo. Postavimo na 
štedilnik, in ko voda zavre, 

kuhamo še 10 minut. Krom-
pir odcedimo in ga prestavi-
mo na pekač. Pokapljamo z 

žlico olivnega olja in posta-
vimo v pečico na 200 °C za 
30 minut.

Milena Miklavčič

V dolgih mesecih, kar smo 
bili v karanteni, so nekateri 
med nami prosti čas izko-
ristili tudi za urejanje raz-
ličnih osebnih (hišnih) arhi-
vov. Med njimi se je znašla 
tudi Polona. V predalih so v 
zadnjih dvajsetih letih oble-
žali predmeti, ki so ostali po 
smrti sestre Nataše. Čustva, 
ki so se prebudila, so bila 
tako močna, da jih je morala 
deliti. Z menoj.

Njuna mama Ankica, le-
tnik 1922, se je rodila v me-
ščanski družini, bila je de-
ležna odlične izobrazbe. Žal 
pa je prišla vojna in posegla 
v njene sanje, da postane pi-
anistka. Družina se je iz Lju-
bljane umaknila na kmete, 
kjer so morali za golo pre-
živetje krepko poprijeti za 
delo na posestvu očetove se-
strične. 

»Imeli so hudega psa, ki je 
nekoč napadel mojo mami,« 
pripoveduje Polona. Pregriz-
nil ji je eno od mišic na roki, 
zaradi česar ni več mogla 
igrati na klavir. Pa tako se je 
nadejala, da bo po vojni na-
daljevala študij! Starši so jo 
silili, naj se poroči z nekim 
vdovcem z vasi, njo pa je bilo 
starca, ki je bil od nje več kot 
enkrat starejši, na smrt strah. 

Žal se je na koncu morala uk-
loniti: oče se je sprl s sestrič-
no, ki je bila zelo skopa in jim 
je zaračunavala vsak grižljaj. 
Po skromni poroki so stari 
starši naložili na voziček pre-
moženje in se družno prese-
lili na novi dom mladoporo-
čenke. Že kmalu so ugotovi-
li, da se jim pri Andražu ne 
bo slabo godilo. Bil je dobra 
dušica, imel je veliko kmeti-
jo, le z izobrazbo se ni mogel 
pohvaliti. Kadar so se želeli 
'Ljubljančani' o čem pogovo-
riti, so med seboj komunici-
rali v francoskem jeziku. Ba-
bica je na zadnjo stran Svete-
ga pisma nekoč zapisala, da 
jih je pri tem gledal 'kot tele v 
nova vrata'.

Čeprav med mami in oče-
tom ni bilo nobene ljubezni, 
se je septembra leta 1943 ro-
dila Nataša. Bila je zelo lepa 
deklica. Imela je dolge, gos-
te, temno rjave lase, pravilen 
obraz in nežne prste, ustvar-
jene za igranje klavirja. De-
set let kasneje, ko sem se ro-
dila jaz, je mami živela v Lju-
bljani. Sicer je bila še zmeraj 
poročena z Andražem, nista 
pa več imela stikov. Moj bi-
ološki oče je bil moški, v ka-
terega je bila mami zalju-
bljena. Zaradi njega je ime-
la rada tudi mene. Nataše ni 
marala in to ji je pogosto tudi 
pokazala.

Trdno sem prepričana, da 
bi bilo marsikaj drugače, če 
bi bilo v meni kaj glasbenega 
talenta. Učiteljica v glasbeni 
šoli se je trudila več kot leto, 
a drugega kot nekaj otroških 
pesmi nisem bila sposob-
na spraviti iz klavirskih tipk. 
Nasploh sem bila v šoli med 
bolj lenimi in manj uspešni-
mi, kar je tudi babici in ded-
ku, ne le mami, povzročalo 
sive lase. Nataša je blestela 
povsod, tako v glasbeni šoli 
kot med prijateljicami, pisa-
la je pesmi, zelo rada je risala. 

Kadar je sedla za klavir, je po-
zabila na ves svet.

Tako se je mama, verje-
tno z zelo težkim srcem, od-
ločila, da bo ona tista, preko 
katere bo podoživljala tudi 
lastne sanje. Spomnim se 
– bila sem stara kakšnih se-
dem let – da sem se skrila 
pod klavir in poslušala Na-
tašino 'nabijanje' po tipkah 
in se basala s čokolado. Ko 
so me domači končno naš-
li, me je mama prvič in zad-
njič v življenju natepla. 'Pus-
ti Natašo pri miru, z njo se 
ne smeš družiti!' mi je zabi-
čala. Le ob petkovih večerih, 
ko je mamo obiskoval njen 
'fant' – moj oče, sem se spla-
zila k Nataši. Ležali sva v pos-
telji in se pogovarjali. Bila je 
moja najboljša, a skrita pri-
jateljica. O skrivnostih, ki so 
naju družile, nisem smela 
pripovedovati nikomur.

Kadar smo sedeli pri kosi-
lu, je Nataša ves čas posluša-
la grožnje in očitke. Babica je 
govorila o tem, koliko stane-
jo njene klavirske ure, kako 
si moramo odtegovati od ust, 
da bo nekoč slavna in bogata. 
Jedilnica je bila majhna, te-
mačna, brez nekdanjega bliš-
ča. Moram še povedati, da je 
bilo družinsko stanovanje po 
vojni nacionalizirano, delili 
smo si ga še z eno družino. 
Vodo smo v stanovanju sicer 
imeli, bilo pa je le eno strani-
šče, uporabnikov pa enajst, 
tako da si lahko predstavlja-
te, da ni bilo preprosto. Dedu 
so vzeli tudi obe trgovini, ni 
se smel zaposliti niti kot pro-
dajalec v eni od njih. Na že-
lezniški postaji je s cizo pre-
važal različne tovore, lažje je 
prenašal kar na hrbtu. A os-
tal je gospod vse do zadnjega. 
Mami je njen fant našel zapo-
slitev zobne asistentke. Pok-
lic ji je bil pisan na kožo, saj je 
bila kljub dvema porodoma 
še zmeraj zelo lepa ženska. 

Živeli smo skromno, ne na-
zadnje je šlo 'malo bogastvo' 
za klavirske ure.

Nataša je imela prvi jav-
ni nastop pozno, pri sedem-
najstih. Brez vsake treme je 
prišla na oder in sedla za kla-
vir. Poslušalcev v dvorani je 
bilo bolj malo, četudi so ob-
vestilo o klavirskem koncer-
tu večkrat prebrali tudi na 
radiu. A v deželi 'delavcev in 
kmetov' je bila takrat popu-
larna drugačna glasba. Žal. 
Kljub temu so bili domači 
navdušeni. Babica je spekla 
torto, bilo je prvič, da se je do 
Nataše tudi mami obnašala 
malo bolj človeško.

A ne za dolgo. Ne vem, 
kako ji je prišlo na ušesa, da 
Nataša zaradi 'bolezni' vča-
sih manjka pri pouku. Dobiti 
zdravniško opravičilo ni bilo 
nič takšnega. Že za majhen 
denar so bila zmeraj na voljo. 
V dneh, ko je ni bilo v šoli, 
je obiskovala svojega oče-
ta Andraža, ki je bil zelo bo-
lan. Rak na želodcu. Najprej 
je na skrivaj hodila k njemu v 
bolnišnico, potem pa domov, 
na kmete. Za te namene ji je 
kupil kolo. Imela sta se zelo 
rada. Nataša, dobra duša, mu 
je kuhala in skrbela zanj po 
najboljših močeh. Samo njej 
se je imel zahvaliti, da je do-
čakal visoko starost.

Mama žal ni bila tako so-
čutna. Ko se je Nataša vrnila 
iz šole, je prišlo do grozljive-
ga, celo precej nasilnega pre-
pira. Padale so težke besede. 
Četudi so me poslali iz jedil-
nice in zaprli vrata za me-
noj, sem vse slišala. Nataši 
so zagrozili, da bodo nehali 
plačevati ure klavirja, pa jim 
je odgovorila, da ji je vseeno. 
Da se bo preselila k očetu in 
živela pri njem. Ko so videli, 
da ji ne morejo priti do žive-
ga, so ji na koncu le prepove-
dali stike z njim.«

(Se nadaljuje)

Slike iz sestrinega življenja, 1. del

Soba s klavirjem

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
2. 2.

–3/4 °C

Nedelja 
7. 2.

6/11  °C

Sreda 
3. 2.

Četrtek
4. 2.

Petek
5. 2.

Sobota
6. 2.

–1/7 °C 2/10 °C 4/8 °C 6/9 °C

Ponedeljek 
8. 2.

Torek
9. 2.

Sreda
10. 2.

Četrtek
11. 2.

0/6  °C –2/2  °C –1/2  °C 2/5  °C

Strokovnjak za kontroling, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: obvladaš področji financ in kontrolinga, imaš izkušnje s  
planiranjem in letnim poročanjem v skupini podjetij. Iskratel, d. o. o., Lju-
bljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 2. 2021. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Tehnično-komercialni sodelavec, m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
Delovne naloge: vzpostavitev sistema obvladovanja obstoječih in potencialnih 
kupcev, sprejemanje povpraševanj in izdajanje ponudb; zaposlitev za nedoločen 
čas s 6-mesečnim poskusnim delom, delo v uspešnem, dinamičnem in razvojno us-
merjenem kolektivu, redno in stimulativno plačilo. Tehmetal, d. o. o., Poljane nad 
Škofjo Loko 79, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 20. 2. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Izdelovalec IV v proizvodnji premazov oz. praškastih premazov, m/ž (Medvode) 
Ste pripravljeni na nove delovne izzive? Vas veseli in motivira delo v proizvodnji? 
Ste vestni, zanesljivi in samoiniciativni? Če se prepoznate v zgoraj navedenem in 
ustrezate zahtevanim pogojem v nadaljevanju, vas vabimo, da se pridružite naše-
mu timu v proizvodnji premazov oz. praškastih premazov podjetja Helios TBLUS v 
Medvodah. Helios TBLUS, d. o. o., Količevo 65, 1230 Domžale. Prijave zbiramo do 14. 
2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Informatik, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: najmanj 2-letne delovne izkušnje na enakem ali podobnem delov-
nem mestu, dobro poznavanje sistemov ERP, še posebej SAP in/ali OPIS, zaželeno 
je poznavanje izdelav poslovnih analiz – analize poslovanja, diagramov poteka ... 
Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 12. 2. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni konstruktor, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Če ste odgovorni, visoko motivirani in imate željo po novih delovnih izzivih, vas va-
bimo, da se nam predstavite! Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. 
Prijave zbiramo do 5. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Ekspert za podporo prodaji – pravnik, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: imaš zaključeno univerzitetno pravno izobrazbo, znaš prip-
raviti najzahtevnejše ponudbe in pogodbe, ki urejajo prodajne posle. Iskratel, d. o. 

o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 2. 2021. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Gradbeni inženir vodja projektov v gradbeništvu, m/ž (Kranj) 
Delovne naloge: vodenje, organiziranje in koordiniranje del na najzahtevnejših 
gradbiščih ali več zahtevnih gradbiščih, organiziranje, vodenje tehničnih sestan-
kov na gradbišču in vestno sodelovanje s projektanti, investitorji, podizvajalci ... 
Dolca, d. o. o., Kranj, Smledniška cesta 128, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 2. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser, m/ž (Bled) 
Pričakujemo: poklicno ali srednjo izobrazbo elektro oz. mehatronične smeri (IV. ali 
V. Stopnja), izkušnje na podobnih delovnih mestih, pripravljenost na terensko delo, 
delovne navade, komunikativnost, logično razmišljanje, sposobnost samostojne-
ga in timskega dela ter pozitiven odnos do sodelavcev, tehnično naravnanost, po-
govorno in pisno znanje angleškega jezika, vozniško dovoljenje B-kategorije. Pro-
chrom-Comp, d. o. o., Pod Kozarco 2, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 27. 2. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Delo bo obsegalo: pridobivanje novih strank, svetovanje kupcem pri iskanju naj-
boljših rešitev, operativno izvajanje prodajnih poslov, prodajanje elektromateria-
la in svetil ... Elbi, d. o. o., Cesta 1 maja 75, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 2. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Upravljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: vsaj IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro, strojne ali druge tehnič-
ne smeri, osnovno računalniško znanje, vozniško dovoljenje B-kategorije. Filc, d. o. 
o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 2. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Mizar/monter, m/ž (Kranj in montaža po Sloveniji) 
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za montažo pohištva, izdela-
nega v naši mizarski delavnici, in delo v delavnici. Mizarska delavnica se nahaja v 
Kranju. Redno izplačilo plač in regresa, dolgoročno sodelovanje, dinamično delo v 
uspešnem podjetju. Mizarstvo Alič Darko Alič, s. p., Kidričeva cesta 33e, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 26. 2. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni vodja pripravnik, m/ž (Lesce) 
Vaše zadolžitve: sodelovanje in komunikacija s kupci pri realizaciji projektov, skrb za 
življenjsko dobo izdelkov in komponent, določitev vizije in strategije izdelka. Swar-
co Lea, d. o. o., Finžgarjeva ulica 1 a, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 26. 2. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovni asistent/receptor (Brnik) 
V podjetju iščemo poslovnega sekretarja/receptorja. Ključne delovne naloge so: delo 
na recepciji, skrb za urejenost poslovnih prostorov, urejanje in evidentiranje vhodne 
pošte, osnovna administracija, skrb za spletno stran in socialna omrežja. Blažič robni 
trakovi, d. o. o., Bravničarjeva ulica 18, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 2. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Ob slovenskem kulturnem prazniku  
bo luč sveta zagledal 

 Strip o Prešernu. 
Avtorja sta Magda Zore in Jože Trobec. Strip bo na voljo  

v Prešernovi hiši v Kranju. Cena 14,70 €.
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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

2. 2. tor. Marija   7.23 17.09

3. 2. sre. Blaž   7.22 17.10 

4. 2. čet. Andrej   7.21 17.12 

5. 2. pet. Agata   7.19 17.13

6. 2. sob. Dora   7.18 17.15

7. 2. ned. Egidij   7.16 17.16

8. 2. pon.  Janez, slovenski kulturni praznik 7.15 17.18

Kdaj se bomo lahko peljali po 
cesti od Tržiča skozi vas Lom 
pod Storžičem čez Javorniško 
sedlo na Jezersko?
Kmetje, združeni v tržiški 
obrat kooperantov Gozdnega 
gospodarstva Kranj, smo pred 
desetletji od parkirišča pri 
Domu pod Storžičem v smeri 
Javorniškega sedla z lastnimi 
sredstvi zgradili gozdno vlako 
z elementi ceste, po kateri s ka-
mioni odvažajo les. Denar smo 
kmetje zbrali tako, da smo od-
vajali šest odstotkov ob prodaj-
ne cene lesa, za zemljišča, kjer 
poteka cesta oziroma vlaka, pa 
smo podpisali odstopne izja-
ve. Pod Javorniškim sedlom je 
kmet Končar iz Loga zgradil 
vlako v dolžini 1.200 metrov, ki 
bi jo lahko usposobili za cesto, 
prepričan sem, da temu ne bi 
nasprotoval. 
Od Javorniškega sedla je zgra-
jena lepa traktorska vlaka 
na planino Javornik, po njej 
se lomski »golcarji« s terenci 
vozijo na delo, kadar sekajo 
na jezerski strani. Tam je že 
zgrajena cesta od gostišča Ka-
nonir skozi Tržiški graben pod 
Javorniško sedlo, z majhnimi 
sredstvi bi jo lahko zgradili na 
Javorniško sedlo. 
Kmet sem in gradbenik, kar 
nekaj let sem kot predstavnik 
kmetov nadzoroval gradnje 

Cesta Tržič–
Jezersko

cest in vlak v tržiški občini, 
dobro poznam teren in prip-
ravljen sem pomagati z nasve-
ti. »Vomlani« in Jezerjani so 
bili vedno dobri sosedje, že od 
nekdaj skozi Lom romajo na 
Brezje, včasih so se veliko dru-
žili, tudi poročali. Pred drugo 
svetovno vojno je bila v Tržiču 
zelo priznana meščanska šola, 
obiskovali so jo tudi Jezerjani, 
med tednom so bili v dijaškem 
domu, ob koncu tedna so šli 
domov čez Javorniško sedlo. 
Tudi v mojih mlajših letih smo 
se radi družili z Jezerjani, ki so 
prihajali smučat na Javornik, 
mi smo hodili k njim na Češko 
kočo, kjer smo skupaj preživeli 
nepozabne trenutke. 
Oktobra lani sem na planini 
Javornik srečal skupino Jezer-
janov, očka je dojenčka nosil 
v nahrbtniku in zaskrbelo me 
je, kako ga bo po nevarni poti 
prinesel domov. Ta primer in 
vožnje lomskih »golcarjev« na 
delo me je navedel k pisanju 
tega pisma. 
Občini Tržič in Jezersko lah-
ko kandidirata za nepovratna 
evropska sredstva, pridruži naj 
se Zavod za gozdove. Kako 
prav bi prišla ta cesta Jezerja-
nom pred leti, ko so bili dvakrat 
odrezani od sveta. Upam, da 
naravovarstveniki ne bodo na-
gajali, kot so ob gradnji dovozne 
poti od mejnega prehoda Ljubelj 
do planinske koče na Zelenici. 

Jože Meglič - Tič

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.

OBVESTILA
Angleščina za upokojence
Tržič – Ljudska univerza Tržič vsak ponedeljek vabi na sple-
tno delavnico za upokojence, ki bi radi obogatili svoj besedni 
zaklad pri angleškem jeziku. Dostop do povezave boste pre-
jeli ob prijavi na info@lu-trzic.si.

PREDAVANJA

Po Cerkniškem jezeru
Tržič – V petek, 5. februarja, se lahko udeležite virtualnega 
potopisnega predavanja. Vodnica Alenka Veber vas bo po-
peljala po Cerkniškem jezeru. Dostop do povezave prejmete 
ob prijavi na info@lu-trzic.si.

PREJELI SMO

Jasna Paladin

Domžale – Nov planinski 
zemljevid Domžale in oko-
lica v merilu 1 : 25.000 za-
jema območje širše okolice 
Domžal, Lukovice, Moravč, 
Dolskega, Črnuč, Gamelj, 
Vodic, Komende, Mengša, 
Trzina in Kamnika. Poleg 
omenjenih naselij zemlje-
vid zajema skrajni zahod-
ni del Posavskega hribovja 
med Savo in Moravško do-
lino (povzpnete se lahko na 
priljubljeno Muravico, Ci-
celj, Ušte, Limbarsko goro 
in Golčaj) in južne obronke 
Kamniško-Savinjskih Alp 
nad Tuhinjsko dolino (Me-
nina planina), Kamnikom 
(Špica, Palovče, Tunjice) in 

Komendo (Šenturska Gora). 
Predstavljeno območje je 
bogato s planinskimi obho-
dnicami. V celoti sta zaje-
ti Domžalska pot spominov 
in Rokovnjaška pot ter več-
ji del Moravške in Komen-
dske planinske poti ter dru-
gih obhodnic (Pot kurirjev 
in vezistov, Ljubljanska mla-
dinska pot) ter del Evropske 
pešpoti E6 in Slovenske tur-
nokolesarske poti, poleg 
tega pa zemljevid zajema še 
številne druge koristne in-
formacije, kot so parkirišča, 
javni prevoz, gostišča, turi-
stične kmetije ...

Zemljevid je na voljo v Pla-
ninskem društvu Domža-
le in spletni trgovini Planin-
ske zveze Slovenije.

Nov planinski zemljevid 
Domžal in okolice
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                        + poštnina

EUR

Pred nami je  praktični 
priročnik o vzgoji sadnih 
vrst od sajenja do rodnosti 
ter vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih vrst, 
ki jih poznamo v Sloveniji. 
Dodanih pa je tudi kar 
nekaj novejših sadnih vrst 
(brusnice, goji jagode, 
šmarna hrušica, šipek, 
granatno jabolko, dren, 
murva, asimina, rožič ...) , 
ki so prijetna popestritev 
vrtov ljubiteljskih 
sadjarjev.

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 12

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 9. kroga – 31. januarja 2021
8, 10, 12, 13, 23, 27, 37 in 29

Loto PLUS: 2, 3, 5, 25, 29, 31, 36 in 27
Lotko: 4 4 4 6 5 5

Sklad 10. kroga za Sedmico: 830.000 EUR
Sklad 10. kroga za PLUS: 1.820.000 EUR
Sklad 10. kroga za Lotka: 840.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče, tel.: 041/944-
287 21000206

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CHEVROLET Spark 1.0, letnik 2009, 
registriran do 2/2022, dobro ohra-
njen, s klimo, tel.: 041/589-059 
 21000184

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

AVTOMOBILSKI laser radar detek-
tor, ugodno, cena 100 EUR, tel.: 
041/706-046 21000215

TEHNIKA
PRODAM

RAČUNALNIŠKI zvočnik Arowana, 2 x 
120 W, cena 20 EUR, tel.: 041/706-
046  
 21000213

KLASIČNI fotoaparat Exa in Zenit, 
cena 20 EUR, tel.: 041/706-046 
 21000212

STROJI IN ORODJA
PRODAM

ELEKTRIČNI generator Bosch 230 V, 
3 KW in navodila za izgr. mhe., cena po 
dogovoru, tel.: 041/706-046  
 21000214

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

BUKOVA drva, možen tudi prevoz, tel.: 
030/368-447 21000216

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

SUHA bukova drva, cena 50 EUR/m3 
in mešana suha drva, cena 20 EUR/
m3, tel.: 031/505-087 
 21000207

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 21000222

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA carjevič, crimson, lahko 
dostavim, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 21000221

JEDILNI krompir desire in beli evora, 
tel.: 031/828-955 21000211

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI starega ČB bikca, tel.: 
041/377-102 
 21000209

3 ČB bikce, stare 14 dni, tel.: 
040/728-284 
 21000220

BIKCA in teličko simentalca, stara 20 
dni, tel.: 04/25-31-380 
 21000223

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

KRAVO pasme RJ/JE, rojeno 22. 1. 
2016, brejo, datum telitve je 11. 2. 
2021. Navajena je paše in priveza, 
ročne in strojne molže. Smo ekološka 
kmetija iz Bohinja, tel.: 041/593-349  
 21000195

KRAVO simentalko po 3. teletu, do bra 
molznica, ugodno, tel.: 01/83-23-
939 
 21000210

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO ali redno zaposlim 
strojnega ključavničarja-varilca. Kozina 
Kranj, d.o.o., Pintarjeva ulica 5, Kranj, 
tel.: 041/652-285 21000217

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d.o.o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 21000204

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 21000205

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 21000202

IZGUBLJENO,  
NAJDENO
IŠČEM

KLOBUK – lovski, drag spomin, iz-
gubljen 26. januarja pred Gorenjsko 
banko v Kranju, nagrada najditelju, 
tel.: 041/203-164 
 
 21000219

Umrl je poslanec Državnega zbora 

Franc Kramar
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Državni zbor
Ljubljana, 1. februarja 2021

ZAHVALE
ISKRENO se zahvaljujem vsem pošte-
nim najditeljem, ki so v četrtek, 28. ja-
nuarja, pred Qlandio v Kranju našli mojo 
bančno kartico in omogočili, da sem jo 
dobila nazaj. Helena Arh 21000218

RAZNO
PRODAM

SONČNE kolektorje in starinski obra-
čalnik Olivi, tel.: 031/505-087 
 21000208

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

Z bolečino v srcu vam sporočamo, da nas je v 81. letu starosti 
zapustil naš dragi 

Jožef Škorc
z Golnika

Žalujoči vsi njegovi

V knjigi boste našli 
natančne recepte 
za pripravo 
vseh vrst paštet, 
mesnih ocvrtkov 
(rillons), aspikov 
oz. žolic, konfitov, 
mesnih namazov, 
vkuhanih 
klobasnih 
nadevov, ocvirkov 
in jedi z mastjo 
iz različnih vrst 
mesa.  Nekatere 
mesne izdelke 
iz knjige lahko 
za določeno 
obdobje 
shranimo v lične 
lončke. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

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

EUR

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

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

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

                        + poštnina

15
EUR

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

25
EUR

V knjigi je predstavljeno 
življenje vasi Praše skozi 
zgodovino, ki je bila 
najbolj zaznamovana 
z loškim gospostvom, 
torej freisinškimi škofi. 
Podružnična cerkev, 
versko življenje, 
povzetek znanega iz 
srednjega veka vse 
do zemljiške odveze, 
ki je prvič temeljiteje 
obdelana. Veliko 
je napisanega o 
kmetstvu v zadnjih 
stoletjih do danes. 
Pomemben del knjige 
je celovit zapis o 
Simonu Jenku, ki je 
poleg Marka Juhanta 
najbolj znan Prašan.
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Redna cena knjige je 30 evrov,  
na GG jo lahko kupite za

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

Jože Košnjek

Kranj – Konec januarja je 
slovenska vlada sprejela od-
lok, s katerim je župnijsko 
cerkev svetega Kancijana in 
tovarišev mučencev uvrsti-
la med kulturne spomeni-
ke državnega pomena. Po-
budo za to priznanje kranj-
ski poznogotski dvoranski 
cerkvi iz 15. stoletja, ki je pri-
merljiva s sočasnimi cerkva-
mi v Srednji Evropi, je dala 
Župnija Kranj. Zavod za 
varstvo kulturne dediščine 
Kranj je dal pozitivno mne-
nje, z njim pa je soglašalo 
tudi ministrstvo za kulturo. 

Kranjska župnijska cer-
kev je izjemna. Zgrajena je 
na mestu zgodnje krščan-
ske cerkve iz 6. stoletja in 
predromanske cerkve iz 10. 

stoletja. Njena lokacija in 
oblika sta vplivali na nasta-
janje mestnega jedra. Z nad 
šestdeset metrov visokim 
zvonikom dominira v ve-
duti Kranja in njegove oko-
lice. Ohranila je vse značil-
nosti žlahtnega, evropsko 
pomembnega dvoranske-
ga gotskega prostora s priz-
idanim prezbiterijem. Do-
polnjujejo jo klesani okra-
si iz obdobja njene postavi-
tve, zlasti relief Molitve na 
Oljski gori v luneti vzhodne-
ga portala in nagrobnik žu-
pnika Kolomana. Njena ar-
hitekturna zasnova vklju-
čuje značilni zvezdasti obok 
in figuralne sklepnike, delo 
Mojstra kranjskega ladijske-
ga oboka. Bila je tudi izhodi-
šče za postavljanje podobnih 
poznogotskih dvoranskih 

arhitektur in njihovih okra-
sov na Gorenjskem, na pri-
mer v Radovljici in v Škofji 
Loki, na Notranjskem in v 
Beneški Sloveniji vse do 16. 
stoletja. Stilno izhaja cerkev 
svetega Kancijana delno iz 
južnonemškega arhitektur-
nega okolja s konca 14. in z 
začetka 15. stoletja ter iz de-
lavniške tradicije nemške-
ga stavbenika in kiparja Pe-
tra Parlerja in njegovih na-
slednikov, ki so okoli leta 
1400 zgradili tudi romarsko 
cerkev na Ptujski Gori. Ne-
kaj posebnega sta tudi got-
ska poslikava na ladijskem 
oboku, delo nasledstva Ži-
rovniškega mojstra, in opre-
ma iz 19. in 20. stoletja, 
umetnine uglednih obrtni-
kov, slikarjev in vrhunskih 
stvariteljev, kot so arhitekt 

Ivan Vurnik, kiparja France 
Gorše in Francesco Robba 
in slikar Stane Kregar. 

Kranj ponosno in odgo-
vorno sprejema obveznosti, 
ki jih prinaša nov položaj 
župnijske cerkve. Vladni od-
lok predpisuje režim ohra-
njanja cerkve, dostop javno-
sti in strokovno varstvo, za 
kar bo odgovoren Gorenjski 
muzej. 

»Razglasitev cerkve za 
kulturni spomenik držav-
nega pomena je priznanje 
in zahvala vsem župljanom, 
meščanom in dobrotnikom, 
ki so pomagali in sodeluje-
jo pri skrbnem vzdrževa-
nju te starodavne in mogoč-
ne mestne gotske cerkve,« 
je povedal kranjski župnik 
dr. Andrej Naglič. »Pozi-
tivno bo vplivala na ugled, 

prepoznavnost in privlač-
nost starega mestnega jedra, 
kar je pomembno za bivanje 
kot tudi za turistične dejav-
nosti. Zaživeli bodo neka-
teri novi projekti za obisko-
valce mesta, kot so odprtje 
razgledne ploščadi na zvoni-
ku in ureditev kanjona Kok-
re. Cerkev svetega Kancijana 
bo tako vključena v kulturni 
utrip mesta. Njen status pri-
naša tudi prednost pri dode-
ljevanju javnih sredstev za 
vzdrževanje.«

»Vedno znova dobivamo 
potrditve, kako kulturno in 
zgodovinsko bogat je Kranj. 
Najbolj sveža med njimi je 
razglasitev cerkve svetega 
Kancijana za kulturni spo-
menik državnega pome-
na. Navdušen sem nad tem, 
da se bo mogoče povzpe-
ti na zvonik, kar je dodana 
vrednost za domačine in za 

obiskovalce. Prvi bodo lahko 
s ptičje perspektive na pov-
sem drugačen način doži-
veli svoje mesto. Popestri-
tev bo tudi za turiste, ki jim 
bomo ob koncu epidemije 
tudi z zvonika približali le-
pote mesta na skali. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem 
župniku dr. Andreju Nagli-
ču za njegov prispevek,« je 
zapisal župan Mestne obči-
ne Kranj Matjaž Rakovec.

In še misel Klemena Malo-
vrha, direktorja Zavoda za tu-
rizem in kulturo Kranj. »Po-
nosni smo, da lahko sodelu-
jemo pri projektu odpiranja 
zvonika za javnost. Že vrsto 
let si ogledujem in občudu-
jem mogočni zvonik in od 
nekdaj sem si želel ogleda-
ti Kranj od zgoraj. Sem med 
srečneži, ki sem to že doživel, 
in komaj čakam, da razgled 
ponudimo tudi javnosti.«

Cerkev kulturni spomenik
Uvrstitev kranjske gotske župnijske cerkve svetega Kancijana in tovarišev mučencev za kulturni 
spomenik državnega pomena bo vplivala na ugled, prepoznavnost in privlačnost starega mestnega 
jedra. Na mesto bo mogoče kmalu pogledati tudi iz zvonika.

Kranjska župnijska cerkev svetega Kancijana in 
tovarišev Kancija, Kancijanila in Prota, ki so bili v času 
Dioklecijanovega preganjanja kristjanov 31. maja leta 304 
kot mučenci usmrčeni v bližini Škocjana ob Soči v Italiji   

Letos poleti se bodo obiskovalci lahko po strmem 
stopnišču povzpeli tudi na štirideset metrov visoko 
razgledno ploščad, urejeno v nad šestdeset metrov 
visokem zvoniku kranjske župnijske cerkve. Nov pogled 
na mesto bo omogočila lani začeta obnova zvonika.

Fo
to

: A
rh

iv
 Ž

up
ni

je
 K

ra
nj

Danes bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo ponekod 
po nižinah megla. Jutri in v četrtek bo pretežno oblačno, a 
predvidoma brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter.

Mateja Rant

Ljubljana – Predsednik vlade 
Janez Janša je ob nominaci-
ji poudaril celovit pristop 
Pedra Opeke in njegovega 
združenja Akamasoa k ra-
zvoju družbe in humanitar-
nosti, dejavnost Pedra Ope-
ke pa po njegovem pooseb-
lja cilje OZN. »Humanitar-
na prizadevanja Pedra Ope-
ke in njegovih malgaških so-
delavcev so tako postala glo-
balni mirovni projekt v boju 
proti revščini, marginaliza-
ciji in krivicam, da bi rev-
nim ljudem po svetu omo-
gočili življenje, vredno člo-
veškega bitja.«

Humanitarno združenje 
Akamasoa je lani praznova-
lo tridesetletnico obstoja. »V 
teh treh desetletjih je Pedro 
Opeka s svojim združenjem 
bojeval številne bitke proti 
revščini, ljudem na obrobju 
družbe dajal upanje ter jim 
zagotavljal možnosti in pri-
ložnosti, da so si ponovno 
povrnili svoje dostojanstvo,« 
so poudarili v kabinetu 

predsednika vlade in dodali, 
da so neumorna prizadeva-
nja Pedra Opeke in njegovih 
sodelavcev obrodila neverjet-
ne sadove. Doslej so poma-
gali več kot pol milijona naj-
revnejšim ljudem na Mada-
gaskarju, in sicer na način, 
da so sposobni samostojne-
ga življenja, ko jim omogo-
čijo delo in s tem finančno 
neodvisnost. Revnim nudi-
jo bivalne pogoje za človeka 
dostojno življenje v urejenih 
stanovanjskih naseljih, omo-
gočajo jim šolanje in nudi-
jo zdravstveno varstvo. Obe-
nem združenje Akamasoa le-
tno razdeli približno pet mili-
jonov obrokov hrane. »Kljub 
temu da Pedro Opeka svojo 
humanitarno dejavnost iz-
vaja le na Madagaskarju, pa 
je le-ta pritegnila tudi pozor-
nost tuje javnosti,« so še na-
vedli ob nominaciji in doda-
li, da ima Akamasoa prijate-
lje, donatorje in podpornike 
v številnih državah po svetu. 
»Akamasoa služi kot navdih, 
da se naučimo deliti in poma-
gati najbolj ranljivim.«

Pedro Opeka za 
Nobelovo nagrado
Predsednik vlade Janez Janša je za letošnjo 
Nobelovo nagrado za mir predlagal misijonarja 
Pedra Opeko in njegovo humanitarno organizacijo 
Akamasoa na Madagaskarju. 

Pedro Opeka / Foto: Tamino Petelinšek, STA

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Cene vrtca v obči-
ni Šenčur so se nazadnje 
spreminjale maja 2019. Na 
prvi letošnji seji občinske-
ga sveta so svetniki potrdili 
nove, višje cene. Za prvo sta-
rostno obdobje se cena po-
veča za 5,42 odstotka in bo 
odslej znašala 489 evrov, 
za drugo starostno obdob-
je je višja za 7,43 odstotka in 
bo odslej znašala 354 evrov. 

Kot je pojasnila Majda Ve-
hovec, ravnateljica Osnov-
ne šole Šenčur, kjer so pre-
dlagali nove cene, je ključ-
ni razlog v povečanju stro-
škov dela, ki v ceni predsta-
vljajo kar 80-odstotni delež. 
Vesna Bolka, direktorica ob-
činske uprave, je povedala, 
da so v primerljivih občinah 
cene vrtcev povsod višje, ra-
zen v občini Cerklje, kjer pa 
so se cene vrtca nazadnje po-
večale prav tako maja 2019.  

V šenčurski občini dražji 
otroški vrtci


