
GORENJSKA

Turistično gospodarstvo 
računa na zimo
Pred začetkom jesenskih počitnic 
je vlada zaradi epidemije covi-
da-19 odredila tudi zaprtje nasta-
nitvenih kapacitet. V turističnih 
središčih ukrep razumejo, čeprav 
jim je žal izgubljene priložnosti 
med počitnicami.

4

GORENJSKA

Kanalizacija za skoraj 
vse občane Komende
Če bodo razmere dopuščale, bodo 
gradnjo kanalizacije v Komendi 
zaključili sredi prihodnjega mese-
ca. Občina bo tako priklop na ka-
nalizacijsko omrežje omogočila 
vsem prebivalcem z izjemo Ko-
mendske Dobrave.
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KULTURA

Teden slovenske  
drame odpovedan
Prešernovo gledališče Kranj je za-
radi poslabšanja epidemiološke 
situacije sprejelo odločitev, da ne 
bo izvedlo osrednjega dela jubilej-
nega, petdesetega Tedna sloven-
ske drame, ki bi moral potekati 
med 27. marcem in 6. aprilom.
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ZADNJA

Ugotovili več kot  
šestdeset kršitev
Gorenjski policisti so oktobra (do 
nedelje) zaznali petintrideset krši-
tev vladnih odlokov, še trideset pa 
na podlagi prijav občanov. Gre 
predvsem za kršenje obvezne 
uporabe obrazne maske in prepo-
vedi druženja.

24

VREME

Danes bo oblačno in de-
ževno, do večera bo dež 
ponehal. Jutri in v četrtek 
bo delno jasno in po niži-
nah dopoldne megleno.

5/14 °C
jutri: delno jasno
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Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga: 

loški glas

Urša Peternel

Kranj – Od danes v vsej dr-
žavi velja prepoved gibanja 
med občinami. Ta ukrep 
poznamo že iz spomladan-
skega prvega vala epide-
mije, takrat je trajal mesec 
dni. Kot je na Twitterju za-
pisal predsednik vlade Ja-
nez Janša, bo omejitev naj-
prej veljala sedem dni za 
celo državo, sproščanje pa 
bo potekalo postopoma, po 
regijah, ki bodo prve ome-
jile epidemijo.

Prehajanje med občinami 
je še vedno dovoljeno za ne-
katere izjeme, kamor sodijo 

denimo prihod in odhod na 
delo, opravljanje gospodar-
skih in kmetijskih dejavno-
sti, tudi dostop do lekarn, 
zdravstvenih storitev ...

Še naprej je začasno ome-
jeno gibanje ljudi med 21. in 
6. uro, prepovedane ostajajo 
vse prireditve, shodi, poroke 
in verski obredi ter zbiranje 
nad šest oseb, razen če gre za 
ožje družinske člane ali čla-
ne skupnega gospodinjstva. 

Število okužb se v zadnjih 
dneh skokovito povečuje, re-
kordnih 1961 so jih zabeleži-
li v petek, ko je umrlo kar 19 
bolnikov s covidom-19. Vče-
raj je bilo v državi ob manj 

opravljenih testiranjih po-
trjenih 1115 novih okužb. V 
bolnišnici se zdravi že 523 
bolnikov, 82 jih potrebuje 
intenzivno nego. Deset obo-
lelih je včeraj umrlo. Bolni-
šnice pripravljajo dodatne 
postelje, minister za zdravje 
Tomaž Gantar je povedal, da 
so za bolnike s covidom-19 
zagotovili več kot 700 po-
stelj, v prihodnje jih bodo še 
300. Predsednik vlade Janša 
pa je zagotovil, da bodo do-
datne kapacitete v zdravstvu 
zagotovili tudi v zdraviliščih 
in hotelih: »Ne bo treba v šo-
tore in na sejmišča.« 

Prepoved gibanja med občinami
Ker se število okužb v zadnjih dneh skokovito povečuje, je vlada začasno 
omejila tudi prehajanje med občinami. V veljavi še naprej ostaja omejitev 
gibanja med 21. in 6. uro.

Od danes je v državi začasno omejeno prehajanje med občinami. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Škofja Loka 
je eno od žarišč epidemije v 
državi, najbolj dramatično 
pa je bilo minuli teden do-
gajanje v Centru slepih, sla-
bovidnih in starejših (CSS), 
kjer je bilo konec tedna oku-
ženih 32 od sicer 220 stano-
valcev doma. Ker v domu 
niso mogli zagotoviti več 
kot sedem postelj v t. i. rdeči 
coni, so morali poiskati re-
šitev na zunanji lokaciji in 
tako prvi v državi vzpostavi-
li rdečo cono v bližnji telo-
vadnici. V četrtek je Škofjo 
Loko obiskal minister Janez 
Cigler Kralj. 

Opozorili na pomanjkanje kadrov
Ob obisku ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja v Škofji 
Loki je direktorica tamkajšnjega Centra slepih, slabovidnih in starejših Silva Košnjek opozorila na veliko 
pomanjkanje zaposlenih za zdravstveno oskrbo starejših.

Minister Janez Cigler Kralj, direktorica CSS Silva Košnjek in regijski koordinator dr. 
Aleš Rozman (od leve) pred telovadnico OŠ Jela Janežiča, kjer je rdeča cona za okužene 
stanovalce škofjeloškega doma / Foto: Primož Pičulin

Aleš Senožetnik

Komenda – Komendski ob-
činski svetniki so na zad-
nji seji obravnavali predlog 
sklepa, da kolesarju Tade-
ju Pogačarju podelijo na-
ziv častnega občana občine 
Komenda. Odločitev o po-
delitvi najvišjega občinske-
ga priznanja Pogačarju, ki je 

pred tedni Slovence navdu-
ševal s predstavami na Dirki 
po Franciji in osvojitvijo ru-
mene majice, so v Komen-
di sprejeli na podlagi več 
ustnih pobud občanov. Ko-
menda tako sledi Občini Za-
gorje ob Savi, kjer so »svoje-
mu« Primožu Rogliču pred 
časom prav tako dodelili na-
ziv častnega občana.

Pogačar bo častni 
občan Komende
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Knjigo prejme IVAN MESTEK z Jesenic.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Vilma Stanovnik

Kranj – Urad Vlade Repu-
blike Slovenije za komuni-
ciranje je v povezavi s štu-
denti Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani minuli 
konec tedna izvajal preven-
tivne aktivnosti v povezavi z 
zamejevanjem širjenja no-
vega koronavirusa. 

Ker je dnevna statistika 
okuženih s koronavirusom 
pri nas skrb vzbujajoča, je 
pomembno, da vsak upošte-
va zaščitne ukrepe in s tem 
zavaruje sebe, svoje najbliž-
je in skupnost, ki ji pripada. 
Kakšna je ustrezna uporaba 
mask, kako si pravilno umi-
vati roke, kakšna je higiena 
kašlja in ustrezno ravnanje, 
ko se posameznik ne počuti 
zdravega, so minuli četrtek 
na Maistrovem trgu v Kra-
nju predstavili zastopniki 

Urada Vlade Republike Slo-
venije za komuniciranje in 
študenti medicinske fakul-
tete. 

Na stojnici v mestnem sre-
dišču so občanke in občane 
ozaveščali tudi o pomenu 
uporabe mobilne aplikacije 
za varovanje zdravja in živ-
ljenja ljudi #OstaniZdrav. 
Sodržavljane spodbujajo, da 

aplikacijo v čim večji meri 
uporabljajo in s tem razbre-
menijo epidemiologe. Od-
govarjali so tudi na najra-
zličnejše pomisleke, ki kro-
žijo med ljudmi, in so po-
gosto podlaga za odločitev 
posameznikov, da si aplika-
cije ne namestijo.

Akcije ozaveščanja so v če-
trtek pripravili tudi v Škofji 
Loki, v petek pa so ju name-
ravali pripraviti še v Domža-
lah in Kamniku, s so ju od-
povedali.

Ozaveščali so  
o koronavirusu
Študentje medicinske fakultete so predstavljali 
zaščitne ukrepe in preventivne aktivnosti v 
povezavi z zamejevanjem širjenja novega 
koronavirusa. 

Študenti medicine so predstavili pomen pravilne uporabe 
mask, higiene rok in kašlja ter ustreznega ravnanja v 
primeru, ko se ne počutimo zdrave, ter ozaveščali o 
pomenu mobilne aplikacije #OstaniZdrav. / Foto: Gorazd Kavčič

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. oktobra, prejme naravno 
rožno vodico sivke Yanumi Anica Švab iz Lesc.
Nagrajenki čestitamo!

Kranj – V NLB so sprejeli odločitev, da bodo zaradi korona-
razmer vse njihove poslovalnice v Sloveniji odslej poslovale 
po enotnem delovnem času – vsak delovnik od 8. do 15. ure, 
brez vmesne enourne prekinitve. V petek, na dan izplačila 
pokojnin, pa bodo vse odprle vrata že pol ure prej, torej ob 
pol osmih, izjema je le poslovalnice E.Leclerc, ki se drži urnika 
nakupovalnega centra.

Vse poslovalnice NLB po enotnem delovnem času

Vladni govorec Jelko Ka-
cin je na včerajšnji novinar-
ski konferenci poudaril, da 
so najslabše razmere prav 
na Gorenjskem, v nedeljo 
je bilo pozitivnih kar 43 od-
stotkov vseh opravljenih te-
stov. Samo v nedeljo so v go-
renjski statistični regiji potr-
dili 402 novi okužbi, pojav-
nost na sto tisoč prebivalcev 
v štirinajstih dneh znaša že 
1277. Najslabše so razme-
re v Železnikih, kjer je sta-
tistična incidenca na sto ti-
soč prebivalcev v štirinajstih 
dneh že 2128.

Največ novih okužb so po-
trdili v Škofji Loki, in sicer 
68, v Železnikih 35, na Je-
senicah 44, v Kamniku 43, v 
Kranju 36.

Kacin je opozoril, da raz-
mere v vsej državi ostaja-
jo zelo zahtevne. Vse drža-
vljane je pozval, da v nasled-
njih dneh ostanejo doma. 
»Le s strogim omejevanjem 
medsebojnih stikov bomo 
zmanjšali prenose in obr-
nili krivuljo širjenja virusa 
navzdol,« je dejal in pouda-
ril, da manevrskega prosto-
ra ni več. 

Kaj je odprto, kaj zaprto

Od sobote so v državi za-
prti gostinski obrati, hoteli, 
frizerski in kozmetični sa-
loni, bazeni, kinematogra-
fi, kulturne ustanove, knji-
žnice, fitnesi, avtopralni-
ce. Še naprej so odprte živil-
ske trgovine, lekarne in dro-
gerije, tržnice, prodajalne s 
hrano za živali, prodajalne 
s programom za vrt in kme-
tijstvo, drevesnice in vrtna-
rije, bencinski servisi, ban-
ke, pošte, trafike … Dovolje-
na je priprava hrane za prev-
zem in dostava, slednja tudi 
ponoči. Še naprej so odprte 
cvetličarne in vulkanizerske 
delavnice, tudi banke, lekar-
ne, pošte.

Začasno ukinjene 
nenujne zdravstvene 
storitve

Minister za zdravje To-
maž Gantar je z odredbo za-
časno ukinil nenujne zdra-
vstvene storitve. Tako se 

prilagaja število speciali-
stičnih pregledov in preki-
ne izvajanje operativnih po-
segov. Izjema so operacije 
s stopnjo nujnosti nujno in 
zelo hitro, ki jih bodo izvaja-
li še naprej, prav tako bodo 
še naprej skrbeli za onkolo-
ške bolnike, nosečnice, po-
rodnice in novorojence. 

Začasno se prekine tudi 
izvajanje vseh preventivnih 
zdravstvenih storitev, tudi 
v referenčnih ambulantah. 
Še naprej se izvajajo tudi 
presejalni programi za zgo-
dnje odkrivanje predraka-
vih sprememb in raka, pre-
ventivni pregledi otrok do 
dopolnjenega prvega leta 
starosti, preventivne stori-
tve na področju medicine 
dela, prometa in športa ter 
cepljenje. 

Paciente, ki jim bodo od-
povedali preglede ali pose-
ge, morajo izvajalci nemu-
doma obvestiti in jih prena-
ročiti na prvi prosti (dodatni) 
okvirni termin.

Tudi v Splošni bolnišni-
ci Jesenice bodo v skladu z 
uredbo prenehali izvajanje 
nenujnih storitev. Tisti, ki so 
na pregled naročeni od da-
nes naprej, bodo prejeli nov 
datum za pregled oziroma 
navodila, kdaj ali na kakšen 
način se pregleda udeležijo. 
Poklicali jih bodo po telefo-
nu ali jim poslali pisno ob-
vestilo. »Zaradi epidemiolo-
ške situacije se stvari dnev-
no spreminjajo. Prosimo za 
potrpežljivost in razumeva-
nje,« so zapisali v bolnišnici.

Priprta vrata vrtcev

V tem tednu so vrata prip-
rli tudi vrtci. Odprti so le za 
tiste otroke, katerih starši 
morajo nujno na delo, o tem 
odločajo župani; v večini 

gorenjskih vrtcev je tako od-
prta vsaj ena enota vrtca. Za 
otroke, ki vrtca ne bodo obi-
skovalci, so starši oproščeni 
plačila. Starši, ki zaradi zapr-
tja vrtcev ne bodo mogli de-
lati, bodo dobili 80-odstotno 
nadomestilo plače. 

Peti protikoronski paket

Začel je veljati peti proti-
koronski paket, ki na novo 
uvaja oziroma podaljšuje že 
veljavne ukrepe za zaščito 
delovnih mest, skrb za sta-
rejše in preprečevanje širje-

nja okužb z novim korona-
virusom. Podaljšuje se sub-
vencioniranje čakanja na 
delo. Poleg tega so zagoto-
vili dodatno kadrovsko ok-
repitev z možnostjo zača-
sne razporeditve zaposle-
nih iz domov, kjer nimajo 
virusa, v domove, kjer ima-
jo virus in pomanjkanje ka-
dra. Vsi začasno razporeje-
ni bodo upravičeni do dodat-
ka (dvajset odstotkov urne 
postavke osnovne plače za-
poslenega). 

Konec nejasnosti pri 
karantenskih odločbah?

Pristojni so predstavili 
ureditev stanja na področju 
karantenskih odločb, ki jih 
NIJZ ne izdaja več. Epide-
miologi namreč zdaj samo 
še vzpostavijo stik z novo-
okuženo osebo in ji razloži-
jo, kako naj ravna. Okuženi 
mora nato sam obvestiti vse, 
s katerimi je bil v tesnem 

stiku. Če ima nameščeno 
aplikacijo #OstaniZdrav, bo 
po navodilu epidemiologa 
vnesel kodo in s tem omo-
gočil, da bodo obveščeni vsi, 
ki imajo vključeno aplikaci-
jo. Vsi tisti, ki so bili obveš-
čeni, da so bili v tesnem sti-
ku z okuženim, naj ostane-
jo doma in ravnajo, kot da 
so v karanteni na domu. Če 
so zaposleni, o tesnem stiku 
obvestijo delodajalca, ta pa 
se bo v sodelovanju z zdrav-
niki medicine odločil, ali 
oseba dela od doma ali pa os-
tane v karanteni. Za potrdilo 

o karanteni bo poskrbel de-
lodajalec, poslal pa ga bo za-
poslenemu NIJZ. S tem po-
trdilom zaposleni uveljavlja 
nadomestilo za dohodek. 

Spremembe na seznamih 
držav

Na zelenem seznamu ni 
več Srbije. Kar nekaj spre-
memb je na rdečem sezna-
mu, kamor so uvrščene ce-
lotna Avstrija (razen admi-
nistrativne enote Koroška), 
14 administrativnih enot 
Hrvaške in Italije, 16 admi-
nistrativnih enot Madžar-
ske, celotna Francija, Irska, 
Luksemburg, Malta, Nizo-
zemska, Poljska, Romunija, 
Slovaška, Španija (razen ad-
ministrativne enote Kanar-
ski otoki), Švica in Združe-
no kraljestvo Velike Britani-
je in Severne Irske. Na rde-
či seznam so na novo doda-
ne tudi Gruzija, Jordanija in 
Tunizija.

Od danes prepoved gibanja 
med občinami

Število okuženih je še vedno najvišje na Gorenjskem, največ aktivnih okužb je v Kranju, 
Domžalah, Škofji Loki, na Jesenicah, v Kamniku in Radovljici. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

Obisk grobov ob prvem novembru ni prepovedan, ga 
pa močno odsvetujejo. Tja namreč praviloma hodijo 
starejši, to pa so najbolj ogrožene kategorije ljudi, je 
dejal vladni govorec Jelko Kacin.

Po novem ni treba več 
nositi mask na sprehodih 
na zelenih površinah in 
pri športno-rekreacijski 
dejavnosti, če lahko 
vzdržujemo vsaj tri metre 
medsebojne razdalje.
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Simon Šubic

Kranj – V soboto je začel ve-
ljati vladni odlok o omeji-
tvah prodaje blaga in sto-
ritev potrošnikom, s kate-
rim se je Slovenija vrnila v 
stanje, ki smo ga izkusili že 
spomladi, saj trenutno ne 
smejo obratovati nastanitve-
ni in gostinski obrati, frizer-
ski in kozmetični saloni, ba-
zeni, kinematografi, kultur-
ne ustanove, fitnesi, avtop-
ralnice ... Še vedno pa lahko 
ob upoštevanju navodil Na-
cionalnega inštituta za javno 
zdravje obratujejo živilske tr-
govine, lekarne, drogerije, tr-
žnice, prodajalne s hrano za 
živali, vrtnarije, cvetličarne, 
kmetijske prodajalne, ben-
cinski servisi, servisne de-
lavnice, prodajalne z gradbe-
nim materialom, banke, za-
varovalnice, pošte, dostavne 
službe in kioski. Dovoljena 
je tudi dostava jedi in pijač 
na dom, za katero celo ne ve-
lja »policijska ura«. 

Prav tako v soboto je za-
čel veljati peti protikoronski 
zakon, ki med drugim vse-
buje že uveljavljene in tudi 
nove ukrepe za pomoč go-
spodarstvu zaradi koronak-
rize (subvencioniranje ča-
kanja na delo in skrajšane-
ga delovnega časa, meseč-
ni temeljni dohodek za sa-
mozaposlene ...). A ti ne 
bodo zadoščali, ugotavljajo 
v Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije (OZS), ki vla-
do poziva, naj čim prej prip-
ravi še šesti protikoronski 
paket. OZS predlaga, da dr-
žava podjetjem povrne celo-
ten strošek (ne le 80 odstot-
kov) nadomestil plač delav-
cem za čakanje na delo in 
nadomestil plač delavcem, 

ki delajo s skrajšanim delov-
nim časom. Predlagajo tudi, 
da podjetjem, ki ne bodo 
imele predpisanega upada 
prihodkov, ne bi bilo treba 
vračati državne pomoči na 
podlagi protikoronskih pa-
ketov, ampak naj ta sredstva 
namenijo za raziskave in ra-
zvoj ali za nagrajevanje za-
poslenih. Država naj tistim 
podjetjem, ki so na podlagi 
odloka morala svoje obrate 
zapreti ali pa se jim je obseg 
poslovanja zmanjšal, po-
vrne izpad dohodka in vse 
fiksne stroške, uvede naj 
se tudi državna subvenci-
ja za plačilo najemnin ozi-
roma kreditnih obveznosti 
za poslovne prostore, meni-
jo v OZS. Predlagajo še dvig 
zneska posojila, ki je še lah-
ko predmet državnega po-
roštva, in sicer na 25 odstot-
kov prihodkov in dvakra-
tnik stroškov dela, jamstve-
na shema pa naj se podaljša 
še za leto 2021. OZS tudi po-
ziva, naj se dvig minimalne 

plače zamrzne oziroma pre-
loži vsaj za leto dni. 

V OZS tudi menijo, da bi 
država morala gostincem 
dopustiti obratovati vsaj na 
terasah, prav tako bi lahko 
obratovali gostinski loka-
li v občinah, ki imajo dob-
ro epidemiološko sliko. Ob 
tem tudi frizerji in kozme-
tiki svarijo pred delom na 
črno, ker so njihovi saloni 
zaprti. Frizerske in kozme-
tične storitve se bodo po 
njihovem prepričanju, tako 
kot v času prvega vala spo-
mladi, opravljale v zaseb-
nih prostorih, kjer ne bo ni-
kakršnega nadzora in ustre-
zne zaščite.

»Čeprav je sedaj okužba 
vdrla tudi v marsikatero pod-
jetje, je nujno, da vitalni del 
gospodarstva ostane akti-
ven in v danih razmerah de-
luje, kolikor je mogoče, ne-
moteno. Od tega je namreč 
odvisna kakovostna preskr-
ba prebivalstva, zaščita de-
lovnih mest in dolgoročna 

varnost zaposlenih,« pa me-
nijo v Gospodarski zborni-
ci Slovenije (GZS), kjer opo-
zarjajo, da smo v času prvega 
vala bolezni covid-19 v Slove-
niji izgubili 11.000 delovnih 
mest, čeprav je vlada s proti-
koronskimi zakonodajnimi 
paketi negativne gospodar-
ske posledice nekoliko ubla-
žila. »Opozarjamo, da si go-
spodarstvo, s tem pa tudi ce-
lotna Slovenija, ponovne za-
ustavitve, kot smo ji bili pri-
ča spomladi, ne more in ne 
sme privoščiti.« GZS še po-
udarja, da gospodarstvu do-
datne težave povzroča tudi 
hitro spreminjanje odlokov, 
ki posegajo v poslovanje nji-
hovih dejavnosti, zato vla-
do poziva, da takoj po enote-
denskem obdobju najostrej-
še ukrepe ponovno odpra-
vi, pri vsakem novem ukre-
pu pa naj oceni potencialno 
škodo za gospodarstvo. Tudi 
v GZS vlado pozivajo k čim-
prejšnji pripravi šestega pro-
tikoronskega paketa. 

Gospodarstvo za šesti paket 
V obrtni in gospodarski zbornici vlado pozivajo, naj čim prej pripravi še šesti sveženj pomoči 
gospodarstvu za premagovanje posledic epidemije covida-19. 

Frizerji in kozmetiki zaradi zaprtja njihovih salonov svarijo pred delom na črno v zasebnih 
prostorih, kjer ne bo nikakršnega nadzora in ustrezne zaščite. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Ana Šubic

Škofja Loka – Upravne enote 
(UE) po Sloveniji zaradi ne-
predvidljive situacije v zve-
zi s številom okuženih, ki 
se dnevno spreminja, sproti 
prilagajo tudi načine zago-
tavljanja storitev, ob tem pa 
stranke prosijo za strpnost 
in razumevanje. Kot so spo-
ročili z ministrstva za javno 
upravo, so bili kljub vsem 
varnostnim protokolom in 
zaščitnim sredstvom s stra-
ni UE Škofja Loka obveš-
čeni o povečanem številu 

okužb med zaposlenimi, 
zato na posameznih pod-
ročjih nalog, kljub trudu in 
angažiranju sodelavcev, ki 
so ostali na delovnih mes-
tih, začasno ni več mož-
no opravljati. Že naročene 
stranke za storitve na teh 
področjih tako naročajo na 
drug termin, tiste, ki pa že-
lijo upravne zadeve urediti 
na področjih, ki niso vezana 
na krajevno pristojnost, pa 
obveščajo, da lahko to uredi-
jo v katerikoli drugi UE oz. 
tisti, ki je najbližja stranki-
nemu prebivališču. Minuli 

konec tedna so sicer razku-
žili stavbo, v kateri deluje 
UE Škofja Loka.

Upravne zadeve, ki jih je 
možno urediti na območju 
celotne države, so izdaja li-
stin (osebne izkaznice, po-
tni listi, vozniška in prome-
tna dovoljenja ter naznani-
tev pogrešitev, izgub in tat-
vin listin), izdaja potrdil iz 
centraliziranih in informa-
tiziranih uradnih evidenc, 
priglasitev in opustitev oseb-
nega dopolnilnega dela ter 
pridobitev vrednotnice, iz-
daja EU-kartice ugodnosti 

za invalide, prijava prebiva-
lišča in naslova v tujini, do-
ločitev naslova za vročanje ...

Zaradi preprečevanja šir-
jenja okužb se morajo sicer 
na vseh UE stranke pred-
hodno naročiti, nenaročene 
sprejemajo zgolj v primeru 
urejanja nujnih zadev. Ob-
vezno je nošenje zaščitnih 
mask, spoštovanje najmanj 
1,5-metrske varnostne raz-
dalje in razkuževanje rok, 
zadrževanje in zbiranje več-
jega števila oseb pred poslov-
no stavbo pa je omejeno – 
trenutno na največ šest oseb.

Upravne enote prosijo za strpnost
Upravne enote se tudi med epidemijo koronavirusa trudijo zagotavljati vse storitve, na škofjeloški pa je 
zaradi povečanega števila okužb med zaposlenimi delo na posameznih področjih okrnjeno. 

Ko smo maja spet lahko 
odprli vrata, smo priča-
kovali, da bodo bralci v 

vrsti čakali na vstop v knjižni-
co. Celo študentko smo angaži-
rali kot pomoč pri usmerjanju 
in omejevanju obiska. Po šti-
rinajstih dneh smo ugotovili, 
da je v resnici ne potrebujemo. 
Bralci se niso vrnili med knji-
žne police ... Tako je novo re-
alnost le dan, preden so javne 
ustanove spet zaprle vrata za 
obiskovalce, obdobje med obe-
ma valoma epidemije opisala 
Božena Kolman Finžgar, di-
rektorica radovljiške knjižnice.

Kot pravi, so se spomladi 
takoj odzvali na spremenjene 
razmere: knjige so v domove 
dostavljali s paketi, organizira-
li brezstične prevzeme gradiva, 
poenostavili naročanje na sple-
tu in uvedli dežurno telefonsko 
linijo. Sicer zelo pestro dogaja-
nje v knjižnici so, kolikor se je le 
dalo, preselili na splet in z upo-
rabniki vred stiskali pesti, da se 
čim prej vrnejo dobri stari časi 
brskanja med policami, mod-
rovanja na literarnih večerih 
in ustvarjanja na brezštevilnih 
delavnicah.

Na podoben način so se raz-
meram, ki so bile le malo pred 
tem nepredstavljive, prilagodile 
šole, pa gostinci, trgovci ... Celo 
osnovne potrebščine – hrano, 
pijačo, toaletni papir in čis-
tila – nam zdaj, če hočemo, 
pripeljejo na dom. Ne vem, 
če se splača, saj je med klika-
njem na sličice artiklov najbrž 
manj možnosti, da spotoma 
kaj »pade« v virtualno koša-

rico, kot če se sprehajamo med 
pravimi policami in nas ob 
tem mami vonj sveže pečenih 
žemljic, pogled na mrzlo pivo 
ali nalepka z oznako »akcija« 
pri vedru pomaranč. 

Vsaka sprememba ima bolj-
še in slabše plati in v zadnjem 
času smo doživeli res veliko 
sprememb naenkrat. Vsi. Na 
večino smo se hitro privadili 
– želja po preživetju pač. In 
če smo še konec pomladi poti-
hem pričakovali, da se bo, ko 
bo epidemije konec, vse vrni-
lo v stare tirnice, zdaj že zelo 
dobro vemo, da se to ne bo zgo-
dilo. Marsikatera »koronska« 
navada bo ostala za zmeraj. 
Je to dobro? Odvisno. Meni je 
všeč, da ne hitim več za vsak jo-
gurt posebej v trgovino in tudi 
zamudnino bom v knjižnici 
odslej plačevala prek spleta. 

Med police bom pa vsekakor 
še šla, takoj ko se bodo vrata 
knjižnice spet odprla. Raču-
nalniku pač (še) ne morem 
naročiti, naj sam izbere knji-
go, ki mi bo všeč in je še nisem 
prebrala ... Ali pa bi jo morda 
še enkrat. Eden mojih zgodnjih 
spominov je prav na pult v stari 
radovljiški knjižnici, čez kate-
rega sem knjižničarki, gospe 
Horvatovi, potisnila kup knjig, 
ki sem si jih nagrmadila in jih 
potem s skrajnimi močmi tovo-
rila čez mesto domov. Medtem 
ko sem ji v roke molila izkazni-
co, kamor jih je vpisala, sem 
tako kot številni moji vrstniki 
zrecitirala še tisti klasični sta-
vek: »Pa še eno za mami, pro-
sim ...« Vedno je izbrala pravo. 

Pa še eno za mami

KOMENTAR
Marjana Ahačič
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Bled, Bohinj, Kranjska Gora 
– K sreči, se strinjajo tako 
na Bledu kot v Bohinju in 
Kranjski Gori, je november 
tradicionalno čas nizke se-
zone in obdobje, ko se go-
renjski turizem predvsem 
pripravlja na zimo. In tudi 
letos je tako.

Bohinj: bolje zdaj kot 
kasneje

V Bohinju so bili pole-
ti med tistimi slovenskimi 
regijami, ki so se lahko po-
hvalile z največjim obiskom 
(predvsem domačih) turi-
stov, in vse do pred kratkim 
je kazalo, da se bodo trendi 
glede na razmere dokaj dob-
re poletne sezone nadaljeva-
li vsaj še v jesen. »Zasede-
nost počitniških kapacitet 
je bila do konca septembra 
70-odstotna, poleti celo 
85-odstotna, in podobno se 
je obetalo tudi med jesen-
skimi počitnicami,« je pove-
dal Klemen Langus, direk-
tor Turizma Bohinj. Pravi, 
da so rezervacije kazale tudi 
na več kot 60-odstotno za-
sedenost v tem počitniškem 
tednu, tako da jim je žal, da 
do realizacij zaradi trenu-
tnih razmer ni prišlo. A dej-
stvo je, ob tem vendarle pra-
vi Langus, da so bili bohinj-
ski hoteli novembra običaj-
no zaprti, in tudi letos bodo 

to obdobje večinoma izko-
ristili za obnovitvena dela in 
priprave na zimo. Kot je po-
vedal, je s hotelirji dnevno v 
stiku in o odpuščanju delav-
cev se za zdaj še niso pogo-
varjali.

»Če se je življenje že mo-
ralo spet ustaviti, je bolje, da 
se je to zgodilo zdaj kot kas-
neje. Še vedno računamo, 
da se bo stanje umirilo in da 
bomo čez čas vendarle lahko 
pripravljeni in odprti stopili 
v zimsko sezono.«

Bled: računajo na 
december in biatlon

Na Bledu je še pred novimi 
omejitvami, ki jih je z name-
nom zajezitve širjenja okužb 
z novim koronavirusom 
sprejela vlada in s katerimi 
se zapirajo tudi vsi hoteli, ve-
čina hotelov zaprla svoja vra-
ta. Do sobote sta goste spreje-
mala le še Bled Rose hotel in 
Rikli Balance, ki sta bila zato 
dobro zasedena, je pojasnila 
Romana Purkart iz Turizma 
Bled. »V Sava hotelih Bled so 
celo razmišljali, da bi za je-
senske počitnice poleg hote-
la Rikli Balance, ki je bil pol-
no zaseden, ponovno odpr-
li tudi hotel Park.« Tako kot 
poleti so tudi zdaj računali na 
slovenske goste, zlasti glede 
na število še neizkoriščenih 
turističnih bonov, je razloži-
la Romana Purkart. Prav nih-
če si zato zdaj ne upa napove-
dovati, kako bo v prihodnje in 

kdaj bi hoteli spet lahko od-
prli vrata. »Vsi seveda raču-
najo, da bodo lahko imeli kaj 
tudi od zime. Veliko si obeta-
jo zlasti od decembrskih pra-
znikov in svetovnega prven-
stva v biatlonu na Pokljuki 
v februarju. Predvsem sled-
nje je ena od svetlih točk, ki 
se nam kaže,« ostaja opti-
mistična Romana Purkart. 
V Turizmu Bled se priprav-
ljajo tudi na decembrsko do-
gajanje, čeprav za zdaj še ne 
vedo, kaj in koliko bodo sploh 
lahko izpeljali. »Kljub temu 
računamo, da bi vsaj kakšen 

hotel decembra lahko odprl 
vrata.« Trenutno so namreč 
vsi zaposleni v hotelih na ča-
kanju, v Hotelu Ribno pa so 
se ta čas odločili izkoristiti za 
obnovo, je še pojasnila Ro-
mana Purkart.

Kranjska Gora: turizem 
niso zgolj hoteli

Tudi v Kranjski Gori so 
po relativno uspešni pole-
tni sezoni – v obdobju od ja-
nuarja do septembra so ime-
li 38 odstotkov manj nočitev 
kot v enakem obdobju lani, 
za vso Slovenijo je ta delež 

68-odstoten – pričakovali 
dobro jesen. »Do konca ok-
tobra so bile kapacitete z re-
zervacijami pokrite tako re-
koč stoodstotno, in to ne gle-
de na vremenske razmere, 
kar je drugače kot v preteklo-
sti, ko je v destinaciji sezono 
pogosto krojilo prav vreme,« 
je povedal Blaž Veber, direk-
tor Turizma Kranjska Gora.

A so, kot pojasni, rezerva-
cije začele upadati tako re-
koč tisti trenutek, ko je vlada 
z odlokom zaprla restavraci-
je. »Tako se to soboto, ko so 
bili prvič to jesen zaprti tudi 

hoteli, pravzaprav ni zgodilo 
nič posebnega več. Nam pa 
situacija dobro pokaže, kako 
zelo je turistično gospodar-
stvo povezano,« ob tem opo-
zarja Veber.

Kot še pravi, je novem-
ber tudi v Kranjski Gori na-
čeloma čas nizke sezone, ki 
ga turistično gospodarstvo 
običajno izkoristi za pripra-
vo na zimo – in tudi tokrat 
je tako. »Žičničarji priprav-
ljajo naprave, zavod za turi-
zem pa oblikuje program za 
prihajajočo zimsko sezono. 
Zavedamo se, da bodo, tudi 
če se gostinske in hotelske 
kapacitete odprejo, veljale 
številne omejitve, predvsem 
pri uporabi infrastrukture, 
in temu se bomo seveda pri-
lagodili,« je še povedal.

Poudarja tudi, da turi-
zem seveda pričakuje po-
daljšanje veljavnosti bonov 
še najmanj za pol leta. »To 
je ukrep, na katerega smo 
opozarjali že od pomladi, 
ob tem, da seveda ne bo za-
doščal. Pričakujemo ne le 
80-odstotno subvencioni-
ranje čakanja na delo, am-
pak med drugim tudi več-
ji posluh za fiksne stroške, 
davčne olajšave, obremeni-
tve plač ... To so področja, za 
katera upamo, da bo vanje 
vložene več energije. Turi-
zem pač dela 365 dni na leto 
in samo preživeti eno sezo-
no je premalo,« je kritičen 
Veber.

Turistično gospodarstvo računa na zimo
Tik pred začetkom jesenskih počitnic je vlada kot enega od ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 odredila tudi zaprtje nastanitvenih kapacitet.  
V gorenjskih turističnih središčih ukrep razumejo, čeprav jim je žal izgubljene priložnosti med jesenskimi počitnicami, ki so obetale dobro obiskanost 
domačih turističnih destinacij. 

Kljub drugačnim obetom so tudi hoteli v gorenjskih turističnih središčih zaradi trenutnih 
razmer morali zapreti vrata. Hoteli in celotno turistično gospodarstvo računajo, da bo zima 
prinesla boljše čase. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – S sogovorniki smo 
se pogovarjali o tem, ali jih 
omejitev gibanja ovira pri 
vsakdanjih opravilih in ali 
menijo, da bo pripomoglo 
k zmanjšanju števila okuže-
nih. Nataši Stojković iz Kra-
nja se zdi ukrep prestrog. 
»Z njim nam je vzeta pravi-
ca svobode gibanja. Dovolj 
bi bilo, da bi tudi zvečer upo-
števali pravila, ki veljajo čez 
dan, v nasprotnem primeru 
pa naj sledijo kazni. Večja 
zbiranja in organizirane za-
bave v nočnih urah bi se mo-
rali prijaviti pristojnim or-
ganom,« je dejala in doda-
la: »Dvomim, da bomo na 
ta način zajezili virus. Virus 
je prisoten tudi čez dan, ko 

se ljudje zbirajo vsepovsod. 
Še posebej hitro pa se širi v 
tem času, ko smo izpostav-
ljeni raznim prehladom in 
podobnim boleznim. Kljub 
vsemu menim, da je za pre-
prečitev okužbe dovolj, da 
skrbimo za higieno in dis-
tanco ter da ob simptomih 
ostanemo doma.« 

Z ukrepom se delno stri-
nja Petra Kranjec z Visoke-
ga. »Mislim, da je omeje-
vanje gibanja ponoči nepo-
trebno, zlasti sta uri devet 
zvečer in šest zjutraj nesmi-
selno postavljeni. Ljudje, ki 
delajo v več izmenah, običaj-
no popoldanskega turnusa 
ne končajo pred 21. uro. Bolj 
razumljivo bi bilo, če bi gi-
banje omejili od 23. ure da-
lje,« je povedala Kranjčeva 

in nadaljevala: »Ukrep po 
mojem ne bo pripomogel k 
zmanjševanju števila okuže-
nih. Najboljši ukrep je oza-
veščanje o posledicah bo-
lezni ter nujnosti nošenja 
zaščitne maske in razkuže-
vanja rok. Menim pa, da se 
ljudje vse bolj zavedajo ne-
varnosti in resnosti stanja.« 

Vsak ukrep je smiseln 
in nujen, pravi Stanisla-
va Uhernik iz Lahovč, zato 
tudi omejitev gibanja v noč-
nih urah pozdravlja. »Števi-
lo okuženih je preraslo vse 
meje sprejemljivega. Gle-
de na to se mi vsak ukrep 
zdi smiseln, a le v prime-
ru, če ga bomo upošteva-
li. Razumljivo je, da mladi 
pogrešajo zabavo in druže-
nje, toda njihovo vedenje 

je bilo neodgovorno, pred-
vsem do starejših, ki smo 
mnogo bolj ogroženi in bo-
lezen težje prebolimo. Za 
druženje in nočno rajanje 
bo še čas, ko bo epidemija 
za nami. Do tedaj pa pred-
vsem poskrbimo, da osta-
nemo zdravi; in kakšna ura 
spanja na noč več bo naše 
zdravje še okrepila,« je po-
jasnila Uhernikova. 

Kranjčan Lojz Potočnik pa 
je o odloku dejal: »V javnosti 
se napak uporablja izraz po-
licijska ura. Gre za omejitev 
prostega gibanja, da bi se pre-
prečilo širjenje nalezljivih bo-
lezni. Ukrepi in njihova učin-
kovitost se običajno ocenjuje-
jo na podlagi strokovnih ana-
liz in na podlagi podatkov po 
preteku razumnega roka, s 
tem se izognemo govorjenju 

na pamet in nepotrebnemu 
polemiziranju. Tudi odlok o 
omejevanju gibanja med 21. 
in 6. uro je bil sprejet na stro-
kovnih temeljih, zato ga upo-
števam in upam, da bo vse, 
kar je sprejeto, naj nam bo 
ljubo ali ne, delovalo v dobro 
ljudi. Sicer pa bi se bilo gle-
de nove normalnosti names-
to biti ali ne biti smiselneje 
vprašati, kako biti.«

Za nočno rajanje bo še čas
Med ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 je vlada na podlagi zakona o 
nalezljivih boleznih nedavno sprejela tudi odlok, s katerim je omejila gibanje 
ljudi med 21. in 6. uro, v splošni javnosti poimenovan policijska ura.

Ulice in ceste v nočnih urah samevajo, upoštevanje odloka o omejitvi gibanja ljudi med  
21. in 6. uro pa nadzira policija. / Foto: Gorazd Kavčič



5Gorenjski glas
torek, 27. oktobra 2020 info@g-glas.si

ge
ne

ra
li.

si

 RDEČA VE, KAJ 

 VAS NAVDUŠUJE 

Ker vas naši zastopniki dobro poznajo, vam lahko 

ponudijo najboljše nasvete.  

Pokličite svojega zastopnika ali obiščite generali.si.

 KER NAM POMENITE VSE                                                  
Vesna I.
zastopnica

Marjana Ahačič

Radovljica – Radovljiški ob-
činski svet se je v sredo na 
redni seji seznanil z osnut-
kom proračuna za prihod-
nji dve leti. V proračunu za 
leto 2021 je načrtovanih 21,8 
milijona evrov prihodkov in 
24,1 milijona evrov odhod-
kov, za leto 2022 pa prib-
ližno 19,9 milijona evrov 
prihodkov in 21,7 milijona 
evrov odhodkov. V letu 2021 
je predvidena namenska za-
dolžitev za 2,3 milijona, v 

letu 2022 pa za 1,8 milijona 
evrov za v proračunu plani-
rane investicije, so pojasni-
li na občinski upravi. Predvi-
deni investicijski odhodki v 
letu 2021 predstavljajo prib-
ližno 46 odstotkov vseh, v 
letu 2022 pa 39 odstotkov. 

Med večjimi investicija-
mi, ki so vključene v oba pro-
računa, so: izgradnja cestne 
in komunalne infrastruktu-
re, ki se navezuje na investi-
cije Slovenskih železnic in 
Direkcije RS za infrastruk-
turo ob zaprtju železni-
ške proge Kranj–Jesenice, 

sofinancirane investicije, 
kot so izgradnja kanalizaci-
je na Spodnjem Lancovem, 
gradnja kolesarskih pove-
zav v občini in rekonstrukci-
ja Kopališča Radovljica, za-
četek izgradnje komunalne 
infrastrukture na območju 
regijskega reševalnega cen-
tra, nadaljevanje gradnje ko-
munalne infrastrukture v 
Kamni Gorici, obnova ces-
te za Verigo in cestnega od-
seka Špar–Filipič ter obnova 
strehe na Kovaškem muze-
ju v Kropi.

Občinska proračuna sta 
deloma pripravljena kot 
participativna – pri odloča-
nju o porabi proračunskih 
sredstev za projekte v višini 
150 tisoč evrov v vsakem letu 
sodelujejo tudi občani. Gla-
sovanje o prejetih in že po-
trjenih projektnih predlo-
gih je predvideno od 9. do 
13. novembra. V proračun 
bodo v okviru razpoložljivih 
sredstev uvrščeni tisti pro-
jekti, ki bodo prejeli največ 
glasov.

»Občina Radovljica že 
vrsto let sprejema proračun 

za dve leti, z namenom, da 
omogoči boljše operativ-
no delo,« je svetnikom po-
jasnil župan Ciril Globoč-
nik. »Pri pripravi proraču-
nov smo sledili predvsem 
zagotavljanju sredstev za za-
konske obveznosti, nadalje-
vanje oziroma dokončanje 
začetih investicij, investici-
je, ki se sofinancirajo z ne-
povratnimi sredstvi, investi-
cije, vezane na obnovo žele-
zniške proge Kranj–Jeseni-
ce, in za vzdrževanje občin-
skega premoženja.«

Svetnike, krajevne skup-
nosti in zainteresirano jav-
nost je župan pozval k po-
sredovanju pripomb in pre-
dlogov na osnutka, saj je, kot 

je poudaril, osnovni namen 
proračuna, da je dejanski 
odraz prednostnih potreb v 
okolju. »K temu cilju bomo 
tokrat prvič prispevali tudi 
s participativnim proraču-
nom. Ne dvomim, da bo ta 
del dobro podprt, saj smo 
zanj prejeli zelo veliko pre-
dlogov,« je še povedal župan 
Globočnik.

Po predstavitvi osnutkov 
proračunov je občinski svet 
o obeh dokumentih opravil 
splošno razpravo. Svetniki 
so ju sprejeli in posredova-
li v 16-dnevno javno razpra-
vo, ki se bo zaključila 6. no-
vembra. Osnutka proraču-
nov sta že objavljena na ob-
činskih spletnih straneh.

Župan predstavil proračun 
Poudarek na investicijah, vezanih na obnovo gorenjske železnice, na projektih, ki jih sofinancira 
država, načrtovana so tudi sredstva obnovo strehe Kovaškega muzeja v Kropi. Prihodnje leto prvič 
participativni proračun, glasovanje že novembra.

Sejo so za zagotavljanje čim večje zaščite pred okužbo z 
novim koronavirusom tokrat pripravili v Linhartovi dvorani. 

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah je 
še pred razglasitvijo epide-
mije gostovala mobilna si-
mulacijska enota, tako ime-
novani SIM mobil. V 16 me-
trov dolgi avtomobilski pri-
kolici sta dva prostora, ki sta 
opremljena z najsodobnejšo 
opremo za izvajanje simula-
cij v zdravstvu. Med drugim 

je v njej simulator profesi-
onalnega defibrilatorja, si-
mulator poroda, lutka hudo 
poškodovanega, uporaba re-
alnih zdravil, lutka, ki odgo-
varja kot živ človek, zvočni 
efekti težkega dihanja, lutka 
novorojenčka, dojenčka in 
malega otroka ... Udeležen-
cem je na voljo medicinska 
oprema, kakršno sicer upo-
rabljajo v realnem klinič-
nem okolju. 

Mobilna enota je gostova-
la na dvorišču Srednje šole 
Jesenice, ki je edina sre-
dnja šola na Gorenjskem, ki 
usposablja za poklic medi-
cinske sestre oziroma zdra-
vstvenega tehnika. Kot je 
povedala Mateja Petrovčič 
s šole, so sodelovali dijaki 
tretjega letnika zdravstvene 
usmeritve, ki so se usposa-
bljali v temeljnih postopkih 
oživljanja. 

»Praktični pouk v se-
danjih covidrazmerah v 

šolskih kabinetih ali virtu-
alno ne more odtehtati re-
alnega stika s pacienti. Si-
mulacijska mobilna eno-
ta pa to omogoča, dijaki so 
pod vodstvom izkušenih 
inštruktorjev dobili prilož-
nost, da pridobijo znanje in 
izkušnje in obenem izgubi-
jo strah pred temeljnimi po-
stopki oživljanja,« je dejala 
Petrovčičeva.

Mobilna enota deluje pod 
okriljem Simulacijskega 
centra Zdravstvenega doma 
Ljubljana in je prvi tovrstni 
program v Sloveniji in celo 
v tem delu Evrope. Kot po-
udarjajo, usposabljanje v 
SIM-enoti daje zdravstve-
nemu osebju priložnost, da 
se sooči z vitalno ogroženim 
pacientom ter redkimi situ-
acijami v kliničnem okolju, 
kot so porod na terenu, vital-
no ogrožen otrok ... Večina 
zdravstvenih timov v Slove-
niji namreč le nekajkrat na 
leto naleti na kritično bolne-
ga ali poškodovanega paci-
enta. V mobilni enoti pa lah-
ko v realnem, a varnem in 
sproščenem učnem okolju 
pridobijo dodatna znanja in 
izkušnje. 

Obisk enote na Jesenicah 
je v sodelovanju s šolskim 
skladom Srednje šole Jese-
nice sofinancirala Občina 
Jesenice. 

Dijaki v mobilni 
simulacijski enoti
V koronarazmerah je oteženo tudi praktično delo 
dijakov zdravstvene usmeritve. Na Jesenicah je 
zato gostovala mobilna simulacijska enota, v 
kateri so bodoče medicinske sestre in zdravstveni 
tehniki vadili temeljne postopke oživljanja.

Mobilna simulacijska enota je 16 metrov dolga prikolica, 
opremljena z najsodobnejšo opremo za izvajanje simulacij 
v zdravstvu. / Foto: arhiv SIM

Proračuna sta deloma pripravljena kot participativna 
– pri odločanju o porabi sredstev za projekte v višini 
150 tisoč evrov v vsakem letu sodelujejo tudi občani. 
Glasovanje o že potrjenih projektnih predlogih je 
predvideno od 9. do 13. novembra. 

Lancovo – Na Lancovem vsako leto ob krajevnem prazniku 
pripravijo slovesnost v spomin na prve talce na Gorenjskem, 
ki so jih Nemci 16. oktobra leta 1941 ustrelili na Spodnjem Lan-
covem zaradi požiga Remčeve žage. Letos slovesnosti zaradi 
trenutnih razmer, ki onemogočajo druženje, ni bilo, so pa na 
Lancovem kljub temu poskrbeli, da je okolica obeležja urejena, 
k spomeniku pa so predstavniki Zveze borcev za vrednote 
NOB in krajevne skupnosti tako kot vsako leto položili cvetje 
in venec ter prižgali svečo.

Letos le cvetje in sveča pri spomeniku talcem
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Marjana Ahačič

Radovljica – Zagorelo je v 
Podvinu, kjer je prišlo do 
vžiga na štedilniku. K sre-
či je bil požar takoj pogašen 
in večjih posledic ni bilo, je 
povedal Igor Marijan, taj-
nik radovljiškega gasilskega 
društva. Gasilci so sicer na ti-
hem načrtovali, da vozilo jav-
nosti predstavijo na tradicio-
nalnem dnevu varnosti sre-
di meseca, a so se temu za-
radi epidemije in vseh ome-
jitev, ki jih ta prinaša, odpo-
vedali. So se pa vendarle do-
mislili prisrčnega načina po-
častitve novega vozila: pri-
peljali so ga do doma skoraj 
vsakega od gasilcev Prosto-
voljnega gasilskega društva 
(PGD) Radovljica. »Naš na-
men je bil predvsem obiska-
ti naše starejše člane, ki v teh 
časih še posebno potrebuje-
jo spodbudo,« je povedal 
Marijan. Novo vozilo je sicer 
prejšnjo soboto blagoslovil 
radovljiški župnik Andrej 
Župan, gasilci pa obljublja-
jo, da bodo, ko bodo razme-
re dopuščale, vsekakor prip-
ravili tudi javno slovesnost; 
ne nazadnje tudi zato, ker 
so pri nakupu vozila, za ka-
tero je večino sredstev sicer 
prispevala Občina Radovlji-
ca, z donacijami v veliki meri 

pomagali tudi posamezniki 
in podjetja iz Radovljice.

Gasilsko vozilo z oznako 
GVC 24/50, vredno 320 ti-
soč evrov, je sicer namenje-
no dobavi vode na požarišče, 
dobavi pitne vode, gašenju 
vozil in elektro agregatov. S 
kombinacijo vode, penila in 
tehnično visoko razvitih roč-
nikov omogoča gašenje prav 
vseh naprav in na vseh pri-
zoriščih, pojasnjujejo rado-
vljiški gasilci. »Poleg opre-
me za gašenje je v vozilu 

predpisana tudi druga opre-
ma, kot so izpihovalniki 
dima, dimovleki, cevi, raz-
lična specialna orodja ipd. 
Vozilo je izdelano na pod-
vozju Scania, nadgradnjo pa 
je opravilo slovensko podje-
tje Gasilska vozila Pušnik. V 
vozilu je tako pet tisoč litrov 
vode in tristo litrov penila,« 
je pojasnil Marijan. 

V PGD Radovljica ima 
osrednja gasilska enota, ki 
pokriva območje celotne ob-
čine Radovljica, na leto okoli 

osemdeset intervencij, ki jih 
obvladuje ekipa 54 operativ-
nih gasilcev, usposobljenih 
za vsa gasilska posredova-
nja. Njihovo najstarejše ga-
silsko vozilo je bila doslej 
prav 15 let stara gasilska cis-
terna s pet tisoč litri vode. 
Ker je bilo to tudi edino vo-
zilo s takšno količino vode 
v občini in zato tudi najbo-
lje obremenjeno, je bilo tudi 
predvideno za menjavo po 
načrtu nakupa gasilskih vo-
zil v občini.

Radovljiški gasilci z novim 
vozilom takoj na intervencijo
Radovljiški gasilci so v začetku meseca prevzeli težko pričakovano novo gasilsko vozilo. Namesto 
slovesnosti in predstavitve so že v prvem tednu z vozilom odhiteli na intervencijo.

Na prvi intervenciji le nekaj dni po prevzemu. Tudi novo vozilo radovljiških gasilcev ima na 
stranicah prepoznavno podobo, silhueto Radovljice. / Foto: arhiv PGD Radovljica

Urša Peternel

Jesenice – Za četrtek je bila 
sklicana redna seja jese-
niškega občinskega sveta. 
Zaradi zagotavljanja večje 
medsebojne razdalje je na-
mesto v občinski sejni dvo-
rani potekala v Banketni 
dvorani Kolperna, prvič pa 
jo je moral voditi podžupan 
Miha Rezar. Župan Blaž Ra-
čič se je namreč zaradi stika 
s potencialno okuženo ose-
bo v ožjem družinskem kro-
gu samoizoliral, podžupan 
Miha Rebolj pa je potrjeno 
okužen z novim koronavi-
rusom in je prav tako v ka-
ranteni.

Na seji so sicer občin-
ski svetniki na mize dobili 
predlog proračuna Občine 
Jesenice za leto 2021 v prvi 
obravnavi. Prva obravnava 

proračuna predvideva 25,3 
milijona evrov odhodkov in 
20 milijonov evrov prihod-
kov. Zadolževanje je trenu-
tno predvideno v višini 1,3 
milijona evrov, medtem ko 

bodo iz leta 2020 prenesli 
3,9 milijona evrov sredstev. 
Prišlo je namreč do zami-
ka izvedbe nekaterih inve-
sticij, med drugim obnove 
Ruardove graščine, ureditve 

Poslovne cone Jesenice – 
2. faza, projekta Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode v 
porečju zgornje Save in iz-
gradnje infrastrukture v KS 
Sava. 

Poleg omenjenih večjih 
projektov bodo, kot so pojas-
nili v občinski upravi, v letu 
2021 izvajali tudi energet-
sko sanacijo Vrtca Jesenice 
– enote Angelce Ocepek in 
3. fazo izgradnje komunalne 
infrastrukture na Cesti bra-
tov Stražišarjev. Vsega sku-
paj v letu 2021 načrtujejo iz-
vajanje 62 projektov v skup-
ni višini 9,4 milijona evrov. 

Predlog proračuna so sve-
tniki sprejeli z nekaj predlo-
gi, do katerih se bo občin-
ska uprava opredelila in jih 
smiselno in po zmožnostih 
vključila v predlog proraču-
na v drugi obravnavi.

Sejo prvič vodil podžupan
Ker je jeseniški župan Blaž Račič v samoizolaciji, je sejo občinskega sveta moral voditi podžupan  
Miha Rezar. 

Podžupan Miha Rezar (na sliki desno, ob njem direktor 
občinske uprave Gregor Hudrič) je prvič moral voditi sejo 
občinskega sveta.

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek so žu-
pani mestnih občin na vide-
okonferenčni seji skupšči-
ne Združenja mestnih ob-
čin Slovenije uskladili ukre-
panje v času ponovno razgla-
šene epidemije.

Župani so zagotovili, da 
bo organizirano vrtčevsko 
varstvo za vse otroke, katerih 
starši morajo biti nujno fizič-
no na svojih delovnih mestih. 
Ob tem so pozvali vse druge 
starše, katerih prisotnost na 
delu ni nujna, naj poskuša-
jo urediti varstvo na drug na-
čin. Tako je tudi v Mestni ob-
čini Kranj varstvo otrok zago-
tovljeno v minimalnem obse-
gu in je namenjeno izključno 
tistim, ki ga nujno potrebuje-
jo zaradi dela, pri katerem de-
lodajalec ne more zagotovi-
ti opravljanja na daljavo. Nuj-
no varstvo otrok je organizi-
rano v Kranjskih vrtcih, in si-
cer v dveh dežurnih enotah: v 
enoti Najdihojca in enoti Čira 
čara. Trenutno podatki kaže-
jo, da varstvo potrebuje okoli 
250 otrok.

Mestni javni potniški pro-
met je prešel na poletni voz-
ni red. V Kranju je še najprej 
v uporabi tudi električno vo-
zilo Kranvaj, saj kljub epide-
miji na dan še vedno prepe-
lje med petdeset in šestdeset 
potnikov. Večinoma so sta-
rejši in manj mobilni.

V Kranju bo tudi še nap-
rej obratovala tudi mestna 
tržnica, vendar veljajo doda-
tni ukrepi. Vhod je na eni, 
izhod na drugi strani tržni-
ce, spremljajo pa tudi števi-
lo obiskovalcev na prosto-
ru tržnice. Režim se je že 
spomladi izkazal za varne-
ga, občani pa imajo tako še 
naprej dostop do sveže in lo-
kalno pridelane hrane. V po-
moč jim je tudi seznam lo-
kalnih pridelovalcev in go-
stincev, ki dostavljajo hrano 
na dom oziroma je pri njih 
možen osebni prevzem na-
ročila.

Župani mestnih občin 
so se tudi dogovorili, da 
bodo enako, kot so to stori-
li v prvem valu epidemije, za 
obdobje od razglasitve epi-
demije pa do 30. novembra 
občine razbremenile plači-
la najemnin za najem po-
slovnih prostorov, zemljišč 
in gostinskih teras tiste na-
jemnike, za katere na podla-
gi vladnih odlokov velja pre-
poved ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev nepos-
redno potrošnikom. 

V mestnih občinah opa-
žajo, da se je obisk mestnih 
igrišč in igral že zmanjšal, 
zato župani za zdaj še ne na-
črtujejo njihovega splošne-
ga zaprtja. Če bo prihajalo 
do večjih kršitev omejitve 
zbiranja na igriščih, pa bodo 
primerno ukrepali.

Enotni ukrepi 
mestnih občin
Župani mestnih občin, tudi Mestne občine Kranj, 
so uskladili ukrepanje v času ponovno razglašene 
epidemije.

Radovljica – Ob 75. obletnici ustanovitve Organizacije zdru-
ženih narodov so tudi stavbo Občine Radovljica in radovlji-
ške upravne enote osvetlili z modro svetlobo. Ustanovitve-
na listina OZN je začela veljati 24. oktobra 1945, slovensko 
ministrstvo za zunanje zadeve pa je občine pozvalo, naj 24. 
oktobra, na dan OZN, v večernih urah zgradbe, spomenike 
ali druge znamenitosti osvetlijo v modri barvi. V Radovljici so 
se na pobudo odzvali in tako sta bili v petek zvečer v središču 
mesta modro osvetljeni stavba Občine Radovljica in secesijska 
stavba Čebelica, ki je razglašena za kulturni in zgodovinski 
spomenik lokalnega pomena. 

Modra osvetlitev ob obletnici OZN

Stavba Čebelica, ki je razglašena za kulturni in zgodovinski 
spomenik lokalnega pomena, v njej pa ima prostore 
Upravna enota Radovljica, je bila v petek osvetljena modro.
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NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS
NAMEN PROJEKTA NAŠA INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA NAŠ PONOS, KATEREGA VODILNI PARTNER JE BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, 
D. O. O., KRANJ,  JE BIL PROMOCIJA INDUSTRIJSKE KULTURE IN OHRANJANJE TRADICIONALNIH ZNANJ. PRIPRAVLJENI IN IZVEDENI SO 
BILI ŠTIRJE KONCEPTI INTERPRETACIJE INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE – VEZENINE, KOVAŠTVO, ČEVLJARSTVO IN GRAVERSTVO. ZAKLJUČNI 
DOGODEK PROJEKTA S PREZENTACIJO INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE BO V SREDO, 28. OKTOBRA 2020, OB 10. URI, S PRENOSOM V ŽIVO. 
DOSTOP BO UREJEN PREKO SPLETNE STRANI LAS GORENJSKA KOŠARICA. VLJUDNO VABLJENI VSI LJUBITELJI TRADICIONALNIH OBRTI!
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Dr. Marko Mugerli, Gornjesavski muzej Jesenice
»V projektu se je predstavila Industrijska dedišči-
na STARE SAVE. Obnovljenih je bilo petnajst enot 
industrijske dediščine nekdanje železarne, z nji-
mi se je popestril prikaz predelave železove rude 
do različnih jeklenih izdelkov. Železarska dejav-
nost je fužinarjem prinašala dobiček, zaposle-
nim pa blagostanje. Svoj vidik življenja v naselju 
predstavi pet zgodovinskih likov, in sicer fužinar 
iz 18. stoletja Pavel Bucelleni, fužinar iz 19. stole-
tja Viktor Ruard in njegova žena Ana Ruard, plavž-
ar in skrbstvena sestra. Za živahnejši utrip v na-
selju poskrbimo z dogodki, kot sta bila vsesloven-
sko srečanje kovačev ter taljenje železove rude. 
Obiskovalci Stare Save so bili navdušeni nad pri-
kazi kovanja, podkovanja konja, postavljanjem 
vetrne peči in taljenjem rude. Projekt je pokazal, 
da je lahko industrijska dediščina poučna, zabav-
na in nam je lahko v ponos.«     

Dr. Bojan Knific, Tržiški muzej
»Na Šuštarsko nedeljo, ki jo je letos vzela epidemi-
ja, smo v Tržiču pripravili Šuštarski praznik, ki smo 
ga v Tržiškem muzeju uvedli z odprtjem obutve-
ne razstave v Galeriji Atrij, v nedeljo pa nadgra-
dili z modno revijo. Na razstavi je bila prek zgod-
be Obujčka in Bosonogice in ilustracij Anžeta Biz-
jaka predstavljena zgodovina obuvanja v svetu in 
na Slovenskem. Dopolnjevala so jo obuvala iz zbir-
ke Tržiškega muzeja, tudi replike obuval, ki pred-
stavljajo ključne spremembe v zgodovini obuva-
nja. Na modni reviji z naslovom Nekdanji in današ-
nji sloves tržiških čevljarjev so manekeni predsta-
vili obutev, ki jo danes izdelujejo tržiški čevljarji.«

Mag. Monika Rogelj, Gorenjski muzej
Gorenjski muzej je v sodelovanju z Občino Bled 
pripravil razstavo o tovarni Vezenine Bled, Osem 
desetletij industrije čipk in vezenin. Razstava je 
trenutno na ogled v Domu Krajanov Bohinjska 
Bela, kasneje pa bo del novega Medgeneracijske-
ga centra. Industrija čipk in vezenin je pustila po-
memben pečat v novejši zgodovini kraja in danes 
del te dediščine hrani Gorenjski muzej. Razstava 
prikazuje zgodovino in delovanje Vezenin Bled, od 
začetkov strojne izdelave vezenin in čipk leta 1924 
do likvidacije podjetja leta 2004. Na ogled so izje-
mni izdelki, kot so najstarejše knjige vzorcev čipk, 
raznovrstni dekorativni tekstil in novejša oblačila 

iz blaga čipke, vse pa so v Vezeninah izdelovali po 
zamislih domačih oblikovalcev. Razstavo dopol-
njujejo dokumentarni film, zloženka in katalog.

Dr. Petra Bole, Muzeji radovljiške občine
V Kovaškem muzeju v Kropi so v okviru projekta 
postavili novo stalno razstavo Mojster Joža Ber-
toncelj, umetniški kovač iz Krope. Na ogled so 
postavljena njegova najbolj znana in reprezen-
tativna dela, ki so zaznamovala razvoj slovenske 
umetnokovane obrti. Izbrane kovane stvaritve 
izpričujejo mojstrov talent, bogastvo idej, ustvar-
jalnost, navdih in znanje. Njegove umetnine iz že-
leza, bakra in medenine predstavljajo kulturno 
dediščino nacionalnega pomena in so pomemb-
na zapuščina kroparske kovaške dediščine.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vilma Stanovnik

Kranj – Letos marca so morali 
organizatorji iz Zveze tabor-
nikov občine Kranj tradicio-
nalno spomladansko akcijo 
Očistimo Kranj – Kranj ni več 
usran 2020 preložiti, nato pa 
so maja poskrbeli za digital-
ni zemljevid črnih točk v me-
stni občini Kranj (MOK). 

Čistilna akcija Očistimo 
Kranj – Kranj ni več usran 
2020 je nato konec maja po-
tekala v zelo omejenem ob-
segu, kljub temu pa je oko-
li petsto udeležencev očisti-
lo z odpadki najbolj obreme-
njene lokacije.

V načrtu je bilo, da se jese-
ni izvede večja čistilna akci-
ja, a ker tega zdravstvena si-
tuacija ne dopušča, je Enota 
za začasno nastanitev prebi-
valstva kranjskih tabornikov 
skupaj z drugimi enotami 
Civilne zaščite Mestne obči-
ne Kranj prejšnjo soboto na 
terenu pregledala z odpadki 
obremenjene točke, ki so jih 

evidentirali in deloma počis-
tili v maju. 

Po pregledu večine ozna-
čenih točk so udeleženci ugo-
tovili, da so nekatere lokacije 
počiščene in to pozneje ozna-
čili tudi v digitalnem zemlje-
vidu. Izboljšalo se je stanje v 
Bitnjah, na obronkih Udin 
boršta, pod Čadovljami in v 
kanjonu Kokre. V kanjonu 
Kokre so opazni odpadki, ki 
jih je prinesla voda, medtem 
ko na sprehajalnih poteh ni 
odpadkov niti ni zaznati več-
jih divjih odlagališč. Pod obe-
ma mostovoma se pojavlja 
embalaža, biološki odpadki, 
ki so jih zasledili, pa se bodo 
sčasoma razgradili. 

Večja težava je na Gorenji 
Savi pred nekdanjo vratarni-
co v Tekstilindus, kjer se ko-
pičijo odpadki za ekološkim 
otokom. Tam je parkirano 
tudi vozilo, polno odpadkov. 
Ob cesti z Mlake proti Bo-
bovku so pred in za mostom 
odloženi odpadki. Vsi ude-
leženci popisa so opozarjali, 

da so opazili kar nekaj drob-
nih odpadkov, ki kazijo nara-
vo. Predvsem je to odpadna 
embalaža. Sveže pridobljeni 
podatki bodo v pomoč pri na-
črtovanju in organizaciji čis-
tilne akcije Očistimo Kranj – 
Kranj ni več usran, ki jo bodo 
v kranjski občini predvidoma 
pripravili v spomladanskem 
času prihodnje leto.

Obenem je potekal tudi 
pregled opreme nekaterih 

enot CZ MOK. Enota za za-
časno nastanitev prebivalstva 
je pregledala in očistila šotore 
in drugo opremo v skladišču. 
Taborniki in člani enote so 
uredili tudi okolico skladišča 
CZ MOK. Radioamaterji so 
pregledali bencinske agrega-
te za proizvajanje električne 
energije, radijske postaje in 
drugo opremo, prav tako čla-
ni jamarjev v okviru CZ MOK 
in vodniki službenih psov.

Jesenske čistilne akcije ne bo
Kranjski taborniki so prejšnji teden skupaj z enotami Civilne zaščite pregledali črne točke z nepravilno 
odloženimi odpadki, zaradi neugodnih epidemioloških razmer pa jesenske čistilne akcije ne bo.

Maja je čistilna akcija v Kranju potekala v omejen obsegu, 
jesensko pa so odpovedali. / Foto: Primož Pičulin

Škofja Loka – Škofjeloški občinski svetniki so na zadnji seji v 
prvem branju obravnavali ustanovitveni akt za Osnovno šolo 
Jela Janežiča, v katerem je kot ustanoviteljica vključena tudi 
Občina Medvode. Iz te občine namreč v šolo prihaja nekaj 
več kot petina vseh učencev, zato so že pred tremi leti dali 
pobudo, naj se občina pridruži kot ustanoviteljica. Na prelomu 
občinskih mandatov se je postopek ustavil, nato pa ponovno 
oživel. Ostale občine ustanoviteljice so dokument že obravna-
vale, v prvem branju ga je sprejela tudi Občina Medvode, po 
obravnavi na škofjeloškem občinskem svetu pa gre v drugo 
branje k vsem petim občinam, ustanoviteljicam te škofjeloške 
šole za učence s posebnimi potrebami. Župan Tine Radinja in 
občinski svetniki so izrazili zadovoljstvo, da se je to končno 
zgodilo. Svetnika Tomaža Paulusa, ki je med najaktivnejšimi 
zagovorniki, da se uredijo ta razmerja in končno pride do na-
ložbo v povečanje šole, pa je zanimalo, ali je bil akt usklajen 
tudi s šolo. Dobil je pritrdilen odgovor in zagotovilo, da bo 
šola vključena tudi v nadaljnji postopek do končnega sprejetja.

Med ustanovitelji šole tudi Občina Medvode

Tržič – Kot so sporočili iz tržiške občine uprave, so vzposta-
vitev t. i. pametnih parkirišč v mestu Tržič predvideli v treh 
fazah: na parkirišču Zdravstvenega doma Tržič in za Moše-
nikom (realizirano jeseni 2020), v prvi polovici prihodnjega 
leta parkirišče Cankarjeva in BPT, leta 2022 pa še parkirišče 
Tržnica. S tem občina nadaljuje izvajanje koncepta pametnih 
mest in skupnosti, ki s pomočjo sodobne tehnologije in učin-
kovitega upravljanja mesta ali občine rešujejo različne izzive in 
težave. Na občinski upravi pojasnjujejo, da bo z ukrepi iz tega 
projekta občina s pomočjo video senzorske tehnologije, in-
formacijskih tabel in nadzora nad parkirišči voznikom močno 
olajšala iskanje prostih parkirnih mest v Tržiču. Zagotavljajo 
prav tako, da bodo uporabili tehnologijo ter programsko opre-
mo, ki nima negativnega vpliva na zasebnost posameznika. To 
pomeni, da se v tem projektu ne izvaja standardni videonadzor 
na parkiriščih, saj so osebe in registrske tablice v programski 
opremi zamegljene oz. neprepoznavne.

Vzpostavitev pametnih parkirišč v mestu Tržič
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Gorenjska banka je 
zavodu za gozdove nameni-
la deset tisoč evrov donaci-
je. V zavodu bodo del dona-
cije namenili za obnovo in 
označitev gozdne učne poti 
na Visokem v Poljanski do-
lini, kar naj bi storili že v 
prihodnji sezoni, del do-
nacije pa za razvoj spletne 
aplikacije, ki bo na enem 
mestu združila informaci-
je o vseh gozdnih učnih po-
teh v Sloveniji in pohodni-
kom omočila lažjo orienta-
cijo ter spoznavanje poti in 
njihovih značilnosti. V Slo-
veniji je namreč več kot 150 
gozdnih učnih poti, po kate-
rih Zavod za gozdove Slove-
nije v okviru svojih dejavno-
sti vsako leto popelje več kot 
petnajst tisoč otrok in mla-
dine. Kot je ob prejetju do-
nacije dejal Janez Logar, v. 
d. direktorja Zavoda za goz-
dove Slovenije, je bila vzpo-
stavitev spletnega pregledo-
valnika gozdnih učnih poti 
že dalj časa eden od ciljev 

zavoda za gozdove. Zavod 
bo s pomočjo banke začel 
spletno aplikacijo razvijati 
v kratkem, tako da jo bodo 
pohodniki lahko začeli upo-
rabljati že spomladi prihod-
nje leto. 

»Za donacijo smo se od-
ločili, ker so gozdovi ena 
od dragocenosti Slovenije,« 
je ob izročitvi donacije de-
jal Mario Henjak, predse-
dnik uprave Gorenjske ban-
ke, ki je ob tem poudaril, da v 

banki pozivajo stranke k ele-
ktronskemu poslovanju, ki 
je enostavnejše in tudi pri-
jaznejše do okolja, saj omo-
goča manjšo porabo papirja 
in s tem tudi manjše posege 
v gozdove.  

Partnerstvo za učne poti
Zavod za gozdove Slovenije in Gorenjska banka sta sklenila partnerstvo, na podlagi katerega bo 
banka prispevala deset tisoč evrov za obnovo gozdne učne poti na Visokem v Poljanski dolini in za 
vzpostavitev spletne aplikacije, ki bo omogočila spoznavanje gozdnih učnih poti po vsej Sloveniji. 

Ob izročitvi donacije: Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke (levo), in Janez 
Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški občinski 
svetniki so prejšnji teden v 
prvi obravnavi podprli pre-
dloga občinskih proračunov 
za leti 2021 in 2022. V prora-
čunu za prihodnje leto pred-
videvajo 5,5 milijona evrov 
prihodkov in 6,4 milijona 
evrov odhodkov. V letu 2022 
pa naj bi prihodki znašali 7,2 
milijona, odhodki pa sedem 
milijonov evrov. 

Med pomembnimi inve-
sticijami, ki sicer že pote-
kajo, bodo prihodnje leto 
1,2 milijona evrov nameni-
li za nadgradnjo komunal-
nega sistema in izgradnjo 

povezovalnega kanala C0, 
leto kasneje pa še 278 ti-
soč evrov. Nadaljevali bodo 
tudi gradnjo preostale infra-
strukture ob izgradnji kana-
lizacije in sočasne gradnje.

Sredstva predvidevajo 
tudi za središče Vodic sku-
paj z gradnjo Kopitarjevega 
centra. V načrtu razvojnih 
programov imajo v predlogu 
proračuna za prihodnje leto 
rezerviranih 155 tisoč evrov 
za projektno dokumentaci-
jo, leto kasneje pa 6,5 milijo-
na evrov za gradnjo. Občina 
projekt načrtuje v okviru jav-
no-zasebnega partnerstva. 

V načrtu razvojnih pro-
gramov je tudi gradnja t. i. 

krvavškega vodovoda, ki bo 
sicer pet sodelujočih občin 
stal 12,6 milijona evrov (z 
DDV), delež Občine Vodi-
ce pa znaša dober milijon in 
pol, od tega več kot milijon 
evrov nepovratnih sredstev. 
Lastnih sredstev, ki jih mora 
za projekt zagotoviti občina, 
je tako 464 tisoč evrov. 

Na novo pa so v načrt ra-
zvojnih programov umestili 
ureditev križišča na Selu pri 
Vodicah. Sredstva so name-
nili tudi za preureditev za-
časnega zbirnega centra za 
ravnanje z odpadki in ure-
ditev infrastrukture v Buko-
vici in Novem Utiku. Nada-
ljujejo tudi prasko urejanj 

športnih igrišč, v načrtu za 
prihodnje leto je tako igri-
šče v Polju, ki bo služilo tako 
rekreaciji in športnim dru-
štvom kot tudi organizaci-
jam na področju zaščite in 
reševanja. 

Med novimi postavkami je 
tudi deset tisoč evrov za vo-
diško obvoznico. Gre sicer 
za težko pričakovano držav-
no investicijo, katere grad-
nja se bo predvidoma zače-
la prihodnje leto. 

Predloga proračunov sta 
v javni obravnavi do 4. no-
vembra, nato pa bo, predvi-
doma še v naslednjem mese-
cu, sledila tudi druga obrav-
nava v občinskem svetu.

Proračuna skozi prvo obravnavo
Vodiški občinski svetniki so v prvi obravnavi potrdili predloga proračunov za prihodnji dve leti.

Ogledal si je namestitev 
okuženih stanovalcev v te-
lovadnici Osnovne šole Jela 
Janežiča. Lokacijo je oce-
nil kot primerno, saj je bli-
zu doma starostnikov, je za-
dostno opremljena in ima 
vse, kar ta ranljiva skupi-
na potrebuje. »V CSS Ško-
fja Loka so se uspeli takoj, 
ko so predvideli potrebo po 
zunanji rdeči coni, povezati 
s ključnimi lokalnimi in re-
gionalnimi akterji,« je mini-
ster pohvalil vodstvo CSS, lo-
kalno skupnost, zdravstveni 
dom, regijsko koordinaci-
jo za zdravstveno oskrbo in 
tudi osnovno šolo, ki je dala 
na razpolago svojo telovad-
nico. Razmere so resne, a še 
obvladljive, je dejal minister 
in poudaril, da se zdaj osre-
dotočajo na pomanjkanje 
kadra v domovih, saj so zdaj 
zaposleni preobremenjeni, 
celo izgoreli, vodstva pa se 
ukvarjajo z izzivom, kako se-
staviti ekipe za primerno ra-
ven oskrbe starostnikov. 

Poleg tega je med zaposle-
nimi tudi več okuženih, v 
škofjeloškem domu je bilo 
konec tedna okuženih 20 od 
120 zaposlenih, je k temu do-
dala direktorica CSS Škofja 
Loka Silva Košnjek. Izrazila 
je zaskrbljenost, kako bodo 
ob tem zagotovili oskrbo za 
stanovalce, saj so imeli kad-
rovske probleme že prej, ob 
tolikšnem številu obolelih in 
ob izgorelosti preostalih za-
poslenih pa si tega ne pred-
stavljajo. Za soboto so jim 
obljubili za pomoč medicin-
sko sestro iz škofjeloškega 
zdravstvenega doma, potre-
bovali pa bi še deset ljudi za 
oskrbo, je dejala Košnjeko-
va. »V centru imamo sicer že 
od prve okužbe organizirano 
tako, da vsi delamo že skoraj 
vse, vsi delajo v dveh izme-
nah. Zdravstveno-negovalni 
kader ima dvanajsturno iz-
meno. Vsi delamo, vsi smo 
tudi v uniformah. Za pomoč 
pri prevozu hrane smo do-
bili nekaj študentov, vese-
li pa bi bili tudi prostovolj-
ca, ki bi v rdeči coni skrbel le 
za telefonske klice,« je dejala 
Košnjekova in spomnila, da 
imajo težave pri komunika-
ciji s svojci, čeprav imajo za 
ta namen dve telefonski lini-
ji. Toda ob vsem delu zapos-
leni ne morejo zagotavljati 

nemotene komunikacije s 
svojci. Z ostalimi težavami v 
zunanji rdeči coni, kjer ima-
jo na voljo 46 postelj, v pri-
meru povečanja okužb bi 
lahko dodali še kakšno, pa so 
se uspešno spopadli. Na lo-
kaciji doma, od koder rdeči 
coni trikrat dnevno dovažajo 
obroke za stanovalce, so ure-
dili tudi sivo cono v prostorih 
uprave in finančne službe, ti 
dve dejavnosti pa ta čas obra-
tujeta v dveh kontejnerjih. 

Minister Cigler Kralj je 
na novinarski konferenci 
ob obisku v Škofji Loki de-
jal, da bodo zunanje rdeče 
cone vzpostavili tudi drug-
je v Sloveniji, to pa bo omo-
gočil peti paket protikoron-
skih ukrepov, ki velja od 
sobote. Ta naj bi zagoto-
vil tudi vire za dodatno za-
poslovanje kadrov, zapos-
leni v sivih in rdečih conah 
bodo prejeli dodatke, raču-
najo pa tudi na prerazpore-
ditev zdravstvenega osebja 
iz zdravstvenih domov v do-
move starostnikov. 

Ob ministrovem obisku je 
bil navzoč tudi regijski koor-
dinator za zdravstveno os-
krbo dr. Aleš Rozman, sicer 
direktor Klinike Golnik, ki 
poudarja, da so potrebe po 
zdravstvenih kadrih v domo-
vih za starejše res zelo veli-
ke. Potrebujejo diplomira-
ne medicinske sestre, ostale 
medicinske sestre, negoval-
ke, študente zadnjih letni-
kov medicine in nege. Tiste 
z ustreznimi znanji vabi, da 
se javijo na elektronski na-
slov tajnistvo@klinika.gol-
nik.si. Na Golniku bodo iz-
vedli trening uporabe zašči-
tne opreme in gibanja v rde-
či coni ter skoordinirali po-
moč z vodstvom škofjeloške-
ga doma. Sodelujejo pa tudi 
z Osnovnim zdravstvom 
Gorenjske, od koder priča-
kujejo, da jim bodo pomaga-
li s svojim zdravstvenim ose-
bjem. Pozivajo jih namreč, 
naj začasno ustavijo svoje 
preventivne programe in za-
poslene v njih usmerijo v do-
move starostnikov. Sicer pa 
je še povedal, da tudi drug-
je na Gorenjskem razmišlja-
jo o modelu, h kakršnemu 
so se zatekli v škofjeloškem 
domu. O možnosti nadome-
stnih lokacij za obolele sta-
novalce trenutno intenziv-
no razmišljajo v kranjskem 
in radovljiškem domu.

Opozorili na 
pomanjkanje kadrov
31. stran

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Oktobra so v ob-
čini Preddvor izpeljali na-
domestne volitve za občin-
ski svet. Eden od svetnikov 
se je namreč preselil iz ob-
čine in morali so izbrati no-
vega. Če bi veljal proporci-
onalni sistem, volitve ne bi 
bile potrebne, saj bi svetnika 

nadomestil naslednji na li-
sti stranke ali liste. Tako pa 
v Preddvoru volijo po ve-
činskem sistemu in so voli-
tve izvedli le v četrti volilni 
enoti, od koder je bil prejšnji 
svetnik. Med tremi kandida-
ti (Klemen Arh, Lista zdru-
ženi za Preddvor, Sandra 
Kaštrun, Lista za Preddvor, 
in Jožef Kokl, Povezane 

lokalne skupnosti) so voliv-
ci izbrali Sandro Kaštrun iz 
Nove vasi, univerzitetno di-
plomirano socialno pedago-
ginjo, ki trenutno svoje izzi-
ve išče na področju farmaci-
je, v prostem času pa deluje 
kot zagovornica v programu 
Zagovornik otrok – glas ot-
roka. Nova svetnica, ki prav 
tako kot prejšnji svetnik 

Josip Ekar pripada župano-
vi Listi za Preddvor, bo že so-
delovala na naslednji seji ob-
činskega sveta. Kot pravi žu-
pan Rok Roblek, jo načrtuje-
jo za prvo polovico novem-
bra, ko naj bi odločali o pro-
računu za leto 2021, vendar 
še ne vedo, ali bo lahko pote-
kala v živo ali s pomočjo ka-
terega od spletnih orodij.

Nova svetnica je Sandra Kaštrun

Kranj – Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
so sporočili, da odloka o začasni omejitvi gibanja in omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi, ki ju je vlada sprejela zaradi 
preprečevanja okužb z novim koronavirusom, ne veljata za 
lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge na območju 
svoje lovske družine. Izjemi ne veljata za morebitne domače 
ali tuje lovske goste. Podrobnejša navodila in priporočila so 
na spletni strani Lovske zveze Slovenije.

Omejitve ne veljajo za lovce
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Škofja Loka – V rebalans pro-
računa za leto 2020 občina 
vključuje tudi finančne po-
sledice epidemije, je občin-
skim svetnikom na seji, ki 
je v četrtek ponovno poteka-
la na daljavo, povedala direk-
torica občinske uprave Špela 
Justin. Čeprav je država po-
večala povprečnino, na ra-
čun česar v Škofji Loki dobi-
vajo za okoli 800 tisočakov 
več denarja iz tega vira, pa to 
ne bo pokrilo ocenjenih stro-
škov, nastalih zaradi epide-
mije. Te so v občini Škofja 
Loka ocenili na okoli milijon 
evrov. Velik pa je padec ne-
davčnih prihodkov in tistih, 
ki so posledica epidemije.

Občinski svet je tokrat 
obravnaval tudi dva letna 
proračuna, za leti 2021 in 
2022. Prihodnje leto bodo 
prihodki proračuna znašali 
24,7 milijona evrov, odhodki 

pa 23,4 milijona, tretjino 
(7,6 milijona) jih namenja-
jo investicijam. Odplača-
li bodo tudi za poldrugi mi-
lijon kreditov in tako bo ko-
nec prihodnjega leta obči-
na zadolžena še za 9,7 mi-
lijona evrov. V letu 2022 
bo prihodkov v proračun za 
24,2 milijona, odhodki bodo 
znašli 23 milijonov, 7,2 mili-
jona je predvideno za nalož-
be. Zadolževanje se bo zno-
va znatno zmanjšalo, konec 
leta 2022 bo imela občina še 
za 8,5 milijona dolga. V raz-
pravi so svetniki izrazili za-
dovoljstvo glede perspektiv-
nega stanja pri rekonstruk-
cijah in novogradnjah cest, 
opozorili pa na zaostanek 
pri njihovem vzdrževanju in 
občini priporočili, naj okre-
pi tempo na tem področju. 
Navajajo tudi, da bi bil pri 
rekonstrukciji Pepetovega 
klanca potreben večji delež 
financiranja iz nepovratnih 

virov. Evropsko sofinancira-
nje bi terjala tudi gradnja či-
stilne naprave v Ševljah. Po-
topnikova cesta v Škofji Loki 
pa ne potrebuje zgolj prep-
lastitve, temveč večjo obno-
vo. Razprava je opozorila na 
težave zaradi parkiranja pri 
zdravstvenem domu, pa tudi 
na siceršnje načrte, poveza-
ne z zdravstvenim domom, 
kjer so se razmere zaradi 
zdajšnjih zdravstvenih raz-
mer spremenile. Kot je dejal 
župan Tine Radinja, se obči-
na glede načrta zdravstvene 
dejavnosti dogovarja z zdra-
vstvenim domom in Osnov-
nim zdravstvom Gorenjske. 
Svetnik Rolando Krajnik se 
je tudi tokrat dotaknil načr-
tov v zvezi s knjižnico in oce-
nil, da je sedanja varianta s 
knjižnico v Nami predraga, 
dražja, kot če bi gradili pov-
sem na novo. Zanimalo ga 
je, kako je s prodajo stare tr-
žnice in zemljišč z vrtički pri 

Partizanski cesti: po njego-
vo bi morala občina to kupi-
ti in nameniti za knjižnico, 
stanovanja in podobno. Ne-
kateri svetniki so predlagali 
višje zneske na posameznih 
postavkah, tako denimo za 
gorske reševalce, ki potrebu-
jejo novo vozilo, kot za delo-
vanje Karitasa, ki ima v teh 
časih še večje potrebe zara-
di pomoči občanom kot obi-
čajno. Gregor Hostnik pa je 
omenil perečo problematiko 
Glasbene šole Škofja Loka, 
ki gostuje v Puštalskem gra-
du. Manjka ji dvorana, zato 
bi kazalo razmisliti o more-
bitnem prizidku, dolgoroč-
neje pa morda o selitvi glas-
bene šole na drugo lokaci-
jo. O morebitnih vlaganjih 
v grad bi se morala občina 
dogovoriti z lastnico, s kate-
ro po besedah županja Radi-
nje potekajo pogovori, ali pa 
se odločiti o dolgoročni per-
spektivi tega zavoda.  

Trije proračunski dokumenti
Občinski svet v Škofji Loki je na četrtkovi seji obravnaval in sprejel troje proračunskih dokumentov: 
rebalans letošnjega proračuna ter predloga proračunov za leti 2021 in 2022.

Mateja Rant

Gorenja vas – V občini Go-
renja vas - Poljane so v pri-
hodnjem tednu načrtova-
li zagon projekta Prostofer 
s slavnostnim prevzemom 
električnega vozila in uspo-
sabljanjem prostovoljcev, a 
so ga morali zaradi razglaše-
ne epidemije prestaviti vsaj 
za mesec dni. Kot obljublja-
jo pri občini, bodo projekt 
začeli izvajati takoj, ko bodo 
razmere to dopuščale.

So pa minuli petek na par-
kirišču pod Sokolskim do-
mom v Gorenji vasi že na-
mestili polnilno postajo za 
električna vozila, ki omogoča 
sočasno hitro polnjenje dveh 
vozil. »Upravljalo jo bo pod-
jetje Petrol, namenjena pa 
je tako za potrebe brezplač-
nih prevozov za starejše 
Prostofer, ki se bodo izvaja-
li z električnim vozilom, kot 
tudi za vse zunanje uporab-
nike, ki jim bo prvih šest me-
secev na voljo promocijsko 

polnjenje,« so pojasnili na 
občini. Občina je v preteklem 
mesecu pripravila lokacijo 
vključno z izgradnjo električ-
nih kabelskih povezav s pri-
padajočo opremo in ureditvi-
jo talnih označb. Na območju 
zelenice so dodatno namesti-
li tudi polnilnico za električ-
na kolesa, ki so jo uredili tudi 
na območju prireditvenega 
prostora na Starem vrhu. Na 
voljo za izposojo imajo štiri 
nova električna kolesa, s ka-
terimi bo upravljal Zavod Po-
ljanska dolina. 

Povabilu k sodelovanju pri 
izvajanju prevozov za starejše 
se je v občini Gorenja vas - Po-
ljane doslej že odzvalo sedem 
prostovoljcev. Kot ugotavljajo 
pri občini, pa med občani za 
te prevoze že zdaj vlada veliko 
zanimanje. Zato k sodelova-
nju vabijo še morebitne nove 
prostovoljce, ki bi želeli sode-
lovati v mreži Prostofer, za kar 
se je mogoče dogovoriti prek 
telefonske številke občine 04 
51 83 100.

Začetek izvajanja 
projekta preložili
Na parkirišču pod Sokolskim domom v Gorenji 
vasi so v petek namestili polnilno postajo za 
električna vozila, ki jo bodo uporabljali tudi za 
vozilo v okviru projekta Prostofer.

Na parkirišču pod Sokolskim domom v Gorenji vasi so 
minuli petek namestili polnilno postajo za električna 
vozila, ki jo bodo uporabljali tudi za vozilo v okviru projekta 
Prostofer. / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Žiri – V krajevnem odboru 
Združenja borcev za vred-
note (ZB) NOB Žiri so se na-
mreč odločili, da kljub odpo-
vedi tradicionalne prireditve 
ob dnevu spomina njihovi 
člani v dneh pred praznikom 
obiščejo spominska obelež-
ja NOB na Žirovskem, jih po 
potrebi uredijo in položijo 
priložnostne cvetlične aran-
žmaje, je razložil v. d. pred-
sednika krajevnega odbora 
ZB NOB Žiri Ivan Albreht. 
Na praznični dan pa je dele-
gacija ZB NOB Žiri položi-
la vence pri spomenikih na 
pokopališču Dobračeva, na 
Selu in pri Osnovni šoli Žiri.

Tako so tudi letos obudili 
spomin na 23. oktober 1943, 
ko je bila nemška vojska pri-
siljena zapustiti Žiri. »Parti-
zanske enote so se nahajale 

v neposredni bližini. Pad-
le so sovražnikove postojan-
ke v Leskovici, na Sovodnju 

in Fužinah. In ni bilo druge 
kot pobrati šila in kopita, si-
cer bi jim partizani izprašili 

riti,« je dogajanje slikovito 
opisal Ivan Albreht. Že nas-
lednjega dne so po Albre-
hotovih besedah ustanovi-
li narodnoosvobodilni od-
bor za Žiri, ki je bil prvi or-
gan ljudske oblasti na Go-
renjskem. A ne glede na to, 
da jim je dan spomina uspe-
lo zaznamovati tudi letos, 
čeprav drugače kot v prete-
klih letih, pa Albreht obžalu-
je, da so ostali brez priredi-
tve. »Ta pomeni eno redkih 
priložnosti za srečanje čla-
nov žirovske in okoliških or-
ganizacij ZB NOB, podpor-
nikov negovanja vrednot in 
tradicij NOB, predvsem pa 
za srečanje z našimi tovariši 
in prijatelji z Velikega Polja, 
ki se tega dne pridejo poklo-
nit svoji sokrajanki, heroji-
nji Mihaeli Škapin - Drini, 
padli 15. novembra 1943 v 
Žirovskem Vrhu.«

Dan spomina ni ostal neopažen
V Žireh 23. oktobra praznujejo dan spomina, s katerim se spomnijo dogajanja na ta dan v letu 1943, 
ko je nemška vojska morala zapustiti Žiri. Čeprav so se bili prisiljeni tradicionalni prireditvi zaradi 
epidemije covida-19 odpovedati, pa praznik kljub temu ni ostal neopažen.

Ob spomeniku neznanim junakom na pokopališču 
Dobračeva / Foto: arhiv krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Žiri

Ana Šubic

Dražgoše – Potem ko so lani 
na pokopališču v Dražgo-
šah začeli graditi poslovil-
ni objekt in ga spravili pod 
streho, sedaj v njem pote-
ka druga faza investicije, ki 
jo vodi Krajevna skupnost 
(KS) Dražgoše - Rudno. Lo-
tili so se izdelave notranjih 
ometov in estrihov, vgradnje 
stavbnega pohištva, kerami-
čarskih del ter napeljave vo-
dovodnih in električnih in-
stalacij.  Dela izvaja podje-
tje Isem s podizvajalci, kon-
čana pa naj bi bila do kon-
ca novembra. Stala bodo 
24 tisoč evrov, od tega bo 
KS prispevala 16.500 evrov, 

preostalo pa Občina Že-
lezniki, ki objekt sofinanci-
ra v tretjinskem deležu. »V 
prihodnjem letu načrtuje-
mo še izdelavo fasade, opre-
mo notranjosti, ureditev od-
vodnjavanja in kanalizacije 
ter okolice. Predvideni stro-
šek teh del je 23 tisoč evrov,« 
je povedal predsednik KS 
Andraž Valcl. Pričakujejo 
sicer, da bo celotna investi-
cija stala okoli 95 tisoč evrov. 
Poslovilni objekt bo obsegal 
približno šestdeset kvadra-
tnih metrov površin, na ka-
terih bodo uredili vežico, ku-
hinjo, sanitarije in skladišče, 
poleg tega pa bo imel še dvaj-
set kvadratnih metrov pokri-
tega predprostora.

Nadaljujejo gradnjo 
poslovilnega objekta

Jasna Paladin

Kranj – Lansko leto posneti 
kratki film Ogenj v Alpah, de-
vetnajstminutni dokumen-
tarni film s podnaslovom Pre-
laz Vršič pripoveduje, je na 

filmskem festivalu v Bosni in 
Hercegovini (Jahorina Film 
Festival) dobil nagrado za naj-
boljši okoljevarstveni film v 
regionalni kategoriji. Film 
so pred kratkim predvajali 
tudi v preglednem programu 

Festivala slovenskega filma 
in na Carpathian Mountain 
International Film Festival 
v Ukrajini, ta teden pa še na 
Greenfest festivalu v Beogra-
du. Film poskuša osvetliti vlo-
go gora v slovenski narodni 

identiteti. Skozi ljudsko izro-
čilo, zgodovinske pripovedi in 
perspektivo današnjih oči od-
kriva pomen naravne in kul-
turne dediščine gora, spre-
membe v gorski pokrajini ter 
izzive sedanjosti.

Nagrada za film Ogenj v Alpah
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Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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Narava skriva številna 
presenečenja: 
listavci vplivajo na 
vrtenje Zemlje, žerjavi 
sabotirajo špansko 
proizvodnjo šunke 
in iglavci lahko ust-
varijo dež. Z avtorjem 
uspešnic o naravi Pet-
rom Wohllebnom se 
potopimo v osupljivi 
svet, poln čudovitih 
prepletov med 
rastlinami in živalmi: 
kako vplivajo drug 
na drugega? In 
kaj se zgodi, ko 
v tem natančno 
uravnoteženem 
svetu kolesje 
preskoči zobec?

                        + poštnina
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EUR

180 strani, 125 x 200 mm, mehka vezava

Novo!

#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
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#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Pomagajte zajeziti širjenje 
novega koronavirusa.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA Imam izbiro. Ravnam odgovorno. 

App Store Google Play

080 17 87

Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.

Aleš Senožetnik

Komenda – V Občini Komen-
da že dlje časa poteka gradnja 
kanalizacije in druge komu-
nalne infrastrukture v vaseh, 
ki niso bile zajete v kohezijski 
projekt in je morala občina 
stroške financirati sama. V 
vasi Potok so gradnjo zaklju-
čili že lansko leto, letos pa 
je gradnja potekala v vaseh 
Breg, Klanec in Nasovče. 

Dela so v Nasovčah zače-
li maja in gradnjo kanaliza-
cije z izjemo asfaltiranja tudi 
že zaključili. Kot so zapisali v 
poročilu, ki so ga nedavno ob-
javili na občinski spletni stra-
ni, dodatno gradijo še tri ka-
nale, ki so potrebni zaradi do-
datne povezave. V gradnji je 
tudi meteorni kanal od držav-
ne ceste do križišča v središ-
ču Nasovč. Zgradili pa so že 
podboj pod strugo Reke ter 
dokončali odsek krvavškega 
vodovoda v smeri proti Vodi-
cam. Ob državni cesti so v dol-
žini 145 metrov zgradili tudi 
vodovod ter javno razsvetlja-
vo v dolžini sto metrov. V skla-
du z zahtevami DRI je konča-
na tudi preureditev avtobusne 
postaje v Nasovčah. Trenutno 
poteka rekonstrukcija ceste 
od središča Nasovč do držav-
ne ceste, pri čemer pa se za-
tika s soglasjem zaradi pose-
ga v zasebno zemljišče. Kot 
pravi komendski župan Sta-
nislav Poglajen, pričakujejo, 
da bodo dela zaključena do 

sredine novembra, če bodo le 
razmere to dopuščale. 

Dela pa so v celoti za-
ključena na Klancu. V vasi 
so zgradili kanalizacijsko 
omrežje v dolžini dober ki-
lometer in pol ter obnovi-
li vodovod v dolžini en ki-
lometer. Zaključili so tudi 
gradnjo meteorne kanaliza-
cije in odvodnjavanje ceste v 
dolžini 245 metrov. Na celot-
ni trasi je potekala tudi izgra-
dnja javne razsvetljave. 

Na pobudo vaškega odbo-
ra, ki so ga vaščani zaradi 
lažjega usklajevanja z obči-
no ustanovili pred začetkom 
gradnje, je v sklopu gradbe-
nih del potekala tudi obno-
va ceste v dolžini sedemsto 

metrov ter izgradnja pločni-
ka in odvodnjavanje. Inve-
sticija je skupaj z DDV zna-
šala 228 tisoč evrov. 

Že pred časom so bila do-
končana tudi dela na Bregu, 
kjer so vaščani z investicijo 
pridobili dobrih petsto me-
trov fekalne kanalizacije s čr-
pališčem in 220 metrov vo-
dovoda.

Celotna investicija v in-
frastrukturo, ki jo je zgradi-
lo podjetje Lavaco, bo občino 
stala 1,75 milijona evrov (brez 
DDV). 

Do zdaj so izdali 1145 od-
ločb o priklopu na kanaliza-
cijo, plačanih je 1070 komu-
nalnih prispevkov, izvedli pa 
so 906 priklopov. 

»Ko se zaključijo še ta zad-
nja dela, bomo imeli v Ko-
mendi dokončan kanali-
zacijski sistem, ki je na vo-
ljo vsem. Zdaj je na občanih 
oziroma lastnikih objektov, 
da se čim prej nanj priklju-
čijo, če tega še niso storili. Iz-
jema je le Komendska Dob-
rava in še trije objekti, kjer 
možnosti gradnje kanaliza-
cije ni bilo,« pravi Poglajen, 
ki dodaja, da bodo na obči-
ni pomagali tudi tem obča-
nom. V proračunu za pri-
hodnje leto imajo namreč 
predvidena sredstva za sub-
vencije za male komunalne 
čistilne naprave, ki jih bodo 
uporabljali prebivalci Ko-
mendske Dobrave. 

Kanalizacija za skoraj  
vse občane Komende
Če bodo razmere dopuščale, bodo gradnjo kanalizacije v Komendi zaključili sredi prihodnjega meseca. 
Občina bo tako priklop na kanalizacijsko omrežje omogočila vsem prebivalcem z izjemo Komendske 
Dobrave, kjer bodo lastnikom objektov sofinancirali male komunalne čistilne naprave.

Dela trenutno potekajo še v Nasovčah.

Aleš Senožetnik

Cerklje – Dela, ki so potekala 
od pomladi, so pred časom 
že zaključili v Velesovem, 
kjer so utrdili strugo Raguš-
čice oz. Trskovca, kot hudo-
urniškemu potoku pravijo 
domačini. Sanacija nabrežij 
v vasi je občino stala 233 tisoč 
evrov, dodatnih 48 tisoča-
kov pa še pohodne kovinske 
mreže, ki so jih namestili v 
delu, kjer ni mogoča gradnja 
pločnika. Hkrati so v Veleso-
vem obnovili tudi vodno in-
frastrukturo, obnova je stala 
115 tisoč evrov. Skupaj z as-
faltiranjem cest v vasi in od-
sekom glavne ceste med Ve-
lesovim in Cerkljami, kjer 

se je v preteklosti ob dežev-
ju nabirala voda, je celotna 
investicija znašala 478 tisoč 
evrov. 

Strugo potoka so v dolžini 
dobrih sto metrov utrjevali 
tudi na območju vasi Češnje-
vek. Po besedah cerkljanske-
ga župana Franca Čebulja 
čakajo še na namestitev po-
hodnih kovinskih mrež in 
mostička, uredili pa bodo 
tudi krajši odsek poti ter 
tako omogočili varen dostop 
do otroškega igrišča, ki so ga 
zgradili v sklopu evropskega 
projekta LAS. Obnova stru-
ge v Češnjevku je stala 48 ti-
soč evrov, dodatnih 17 tiso-
čakov pa bodo namenili še 
za pohodne mreže.

Utrdili rečne 
struge
V Cerkljah so utrdili strugo hudournika v 
Velesovem in obnovili vodno infrastrukturo, 
podobna investicija pa je tik pred zaključkom  
tudi v Češnjevku.

V okviru obnove so v Velesovem namestili tudi  pohodne 
mreže za pešce.  / Foto: Gorazd Kavčič
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ROŽNATI OKTOBER
MEDNARODNI MESEC 
OSVEŠČANJA 
O RAKU DOJK

P O V E  
N A J V E Č .
Z ljubeznijo do sebe nameni čas 
samopregledovanju dojk.

Dotik

BREZPLAČNA OBJAVA

Jasna Paladin

Kamnik – Člani Območne-
ga združenja veteranov voj-
ne za Slovenijo Kamnik - Ko-
menda in Policijskega vete-
ranskega društva Sever Ka-
mnik so eni redkih na Go-
renjskem, ki od leta 2015, ko 
je bil 25. oktober določen za 
državni praznik, ta dan obe-
ležijo s proslavo ob spome-
niku, ki so ga postavili v par-
ku Doma kulture Kamnik.

Zaradi omejevanja druže-
nja do šest oseb proslave le-
tos niso mogli pripraviti, so 
pa praznik obeležili s položi-
tvijo vencev. Z dnevom suve-
renosti se spominjamo  do-
godkov, ko je v noči na 26. 
oktober 1991 ozemlje Slove-
nije zapustil še zadnji vojak 
JLA, s čimer se je končal pro-
ces slovenskega osamosva-
janja. Jugoslovanska vojska 
se je iz pristanišča v Kopru 
sicer začela umikati že 20. 
oktobra, 25. oktober pa je bil 
določen kot zadnji dan umi-
ka. Zadnji vojaki JLA so se 
vkrcali na ladji Venus in PO-
9, ki sta pluli pod tujima za-
stavama, zato sta po medna-
rodnem pravu veljali za tuje 
ozemlje.  Zadnji vojaki JLA 
so ozemlje Slovenije zapus-
tili 25. oktobra 1991 ob 23.45.

Ob spomeniku v Kamni-
ku so se že dva dni pred 

praznikom, v petek, 23. ok-
tobra, zbrali župan Ma-
tej Slapar ter predsednika 
obeh veteranskih organi-
zacij mag. Zvonko Cvek in 
Janko Brinovec. »Dan suve-
renosti se obeležuje kot dan 
ponosa, enotnosti in samo-
zavesti, kar je ohranjalo naš 
narod skozi stoletja. Odhod 
JLA z našega ozemlja za vse, 
ki smo sodelovali v osamo-
svojitveni vojni, predstavlja 
vrh slovenske osamosvoji-
tve. Teritorialna obramba je 
bila zaradi uspešnih priprav 

v letu 1990 in letu 1991 vo-
jaško pripravljena za zava-
rovanje odločitev slovenske-
ga vodstva. Letos smo pra-
znovali 30. obletnico usta-
novitve Maneverske struk-
ture Narodne zaščite, kot 
enega pomembnih pomni-
kov naše zgodovine. Skupaj 
s policijo je na bojnem po-
lju ohranila samostojnost 
in suverenost naše mlade 
države,« je ob prazniku za-
pisal predsednik Območ-
nega združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Kamnik 

- Komenda mag. Zvonko 
Cvek. V nedeljo, 25. okto-
bra, v počastitev državnega 
praznika dneva suverenosti, 
je državljane v Veliki dvora-
ni Predsedniške palače na-
govoril tudi predsednik dr-
žave Borut Pahor, pri tem pa 
sta se mu pridružila še gene-
ralmajor Janez Slapar, na-
čelnik Republiškega štaba 
Teritorialne obrambe med 
slovensko osamosvojitve-
no vojno, in brigadir Robert 
Glavaš, načelnik General-
štaba Slovenske vojske.

Praznovali dan suverenosti
V nedeljo, 25. oktobra, smo praznovali državni praznik dan suverenosti, ki pa je minil skladno z ukrepi 
proti širjenju koronavirusa. Vsakoletno proslavo ob spomeniku pri Domu kulture Kamnik so tako 
nadomestili zgolj s polaganjem vencev.

Položitev venca k spomeniku v Kamniku / Foto: Občina Kamnik

Jasna Paladin

Kamnik – Odsek makadam-
ske ceste Markovo–Stu-
denca–Podlom, ki je zara-
di dotrajanosti (k tej so pri-
pomogli tudi turisti, ki so se 
tod vozili na Veliko planino, 
čeprav cesta temu ni name-
njena) dolgo razburjal obča-
ne, ima novo asfaltno prevle-
ko v dolžini 650 metrov.

»Na občini smo odloče-
ni, da bomo v skladu s pri-
oritetami naših krajevnih 
skupnosti asfaltirali hribo-
vite makadamske ceste, pri 
katerih je največ stroškov z 
vzdrževanjem. Letos je bil 
tako na vrsti odsek v Studen-
ca. Investicija je bila sprva 
ocenjena na več kot 254 

tisoč evrov, s pomočjo raci-
onalizacije smo projektant-
sko oceno znižali na 173 ti-
soč evrov. Pri pogajanjih z 
najugodnejšim izvajalcem 
na javnem razpisu pa nam je 
uspelo priti do cene 154.395 
evrov. Tako smo namesto 
sprva načrtovane polovice 
preplastitve (zgolj vmesnih 
300 metrov ceste pri hišah) 
z zagotovljenimi sredstvi in 
pogajanji asfaltirali in utr-
dili celotno traso v dolžini 
skoraj 700 metrov. Odločen 
sem, da tako delo nadaljuje-
mo,« pravi kamniški župan 
Matej Slapar.

Izvajalci so ob gradnji utr-
dili tudi bankine, brežine in 
jaške in zarisali talne ozna-
ke.

Cesta v Studenca 
je asfaltirana
Občini je s pogajanji predvideno ceno obnove 
uspelo skoraj prepoloviti.

Dela na odseku ceste Markovo–Studenca–Podlom so 
zaključena. / Foto: Občina Kamnik

Maja Bertoncelj

Medvode – Nika Zorič in Nik 
Olaj sta letos spomladi posta-
la zmagovalca druge sezone 
kuharskega šova Mali šef Slo-
venije in Osnovni šoli Preska, 
ki jo obiskujeta, s tem pribo-
rila denarno podporo v višini 
deset tisoč evrov, ki jo podar-
ja Mercator. K temu znesku 
je Občina Medvode dodala še 
dvajset tisoč evrov. Rezultat 
je obnovljena gospodinjska 
učilnica. 

»Njuna zmaga in nagra-
da je bila dovolj težek argu-
ment tudi za nas na šoli, da 
razmišljamo o prenovi go-
spodinjske učilnice. Projekt 
nam je ob pomoči občine 
tudi uspel. Dela so potekala 
med poletnimi počitnicami. 
Naši učenci imajo zdaj bolj-
še razmere za kuhanje, pri-
pravo hrane in pouk gospo-
dinjstva. To je primer, kako 

lahko učenci konkretno so-
delujejo s šolo in lokalno 
skupnostjo,« je ob uradnem 
odprtju v začetku oktobra 
dejal Primož Jurman, rav-
natelj OŠ Preska.

Niko in Nika so vključili 
tudi v samo prenovo, prispe-
vala sta svoje ideje, ob odpr-
tju pa sta novo pridobitev tudi 
preizkusila. Pokazala sta pri-
pravo tortilje z zelenjavno 

posteljico, račjimi prsmi ter 
pomarančnim in jogurtovim 
prelivom, jed, s katero sta 
navdušila tudi v Malem šefu. 
Kot sta povedala, je v novi go-
spodinjski učilnici kuhati 
povsem drugače kot v stari in 
poudarila, da je za šolo in za 
učence pomembna pridobi-
tev. Njuna udeležba in zma-
ga v kuharskem tekmovanju 
je na šoli prispevala tudi k še 
večjemu zanimanju za de-
javnosti, povezane s hrano in 
kuhanjem, kar je potrdil tudi 
Vasja Avsec, učitelj gospo-
dinjstva na OŠ Preska. 

Kuhinja v gospodinjski 
učilnici je novo podobo do-
bila po 22 letih. Največja 
sprememba je otok, ki ga 
prej ni bilo, na njem so tri 
kuhališča, skupaj jih ima-
jo pet. Trak ob odprtju sta 
prerezala prav Nika in Nik v 
družbi župana Občine Med-
vode Nejca Smoleta.

Mala šefa v prenovljeni učilnici
Na Osnovni šoli Preska so prenovili gospodinjsko učilnico – tretjino denarja za to sta z zmago na 
Malem šefu Slovenije »prikuhala« učenca šole Nika in Nik, preostali denar pa je dodala Občina 
Medvode.

Nika Zorič in Nik Olaj, zmagovalca druge sezone 
kuharskega šova Mali šef Slovenije, kuhata v prenovljeni 
gospodinjski učilnici OŠ Preska. Novo podobo je dobila 
predvsem po njuni zaslugi.

Velika planina – Od ponedeljka, 26. oktobra, bosta nihalka in 
sedežnica na Veliko planino zaradi vladnih ukrepov vozili po 
spremenjenem voznem redu. Nihalka bo obratovala le dvakrat 
dnevno, in sicer ob 9. in ob 16. uri. Sedežnica do nadaljnjega 
ne vozi, prav tako je zaprta gostilna Zeleni rob. Nov vozni red 
velja do sprostitve ukrepov in priporočil.

Sprememba voznega reda nihalke na Veliko 
planino
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Igor Kavčič

Kranj – Zaradi aktualnih raz-
mer bo v večjem delu odpo-
vedan načrtovani program 
letošnjega festivala fotogra-
fije Svetlopisani dnevi, ki 
naj bi z različnimi dogodki, 
odprtji razstav, delavnicami 
in pogovori potekal prvi te-
den novembra, z razstava-
mi pa ves mesec na različnih 
lokacijah v kranjskem sta-
rem mestnem jedru. Izvedli 
pa bodo obe zunanji razsta-
vi: od 4. novembra bo v Mer-
gentalerjevi ulični galeriji na 
ogled razstava fotografij Pa-
ralelni svetovi Bernarde Co-
nič, od 13. do 30. novembra 
pa si bo v Galeriji Na mestu 
pred Mestno knjižnico Kranj 
mogoče ogledati izbrane 

fotografije z odprtega jav-
nega poziva, ki ga objavljata 
Zavoda Carnica z Layerjevo 
hišo, in Inštitut TAM-TAM, 
v sodelovanju z Mestno obči-
no Kranj in Zavodom za turi-
zem in kulturo Kranj.

Tema fotografij je Savski 
otok, k sodelovanju pa so va-
bljeni vsi ljubitelji dobre fo-
tografije. Kot sporočajo v 
Layerjevi hiši, s pozivom že-
lijo predstaviti različne pogle-
de na prav posebni del mes-
ta – Savski otok. Pri tem bodo 
upoštevali tako fotografije 
starejšega datuma, lahko bi 
rekli spomine na preteklost, 
kot motive otoka, ki vam jih 
je namenila ta jesen. Za po-
moč navajajo dimenzije pa-
nojev, ki so 136 krat 199 centi-
metrov. Največ tri fotografije 

pošljite na elektronski naslov 
art@layer.si do vključno pet-
ka, 30. oktobra. V Layerjevi 
hiši bodo med 27. in 29. ok-
tobrom omogočili tudi ske-
niranje fotografij. Kot reče-
no bodo izbrane fotografije 

na razstavnih panojih na Gre-
gorčičevi ulici, ki so v zadnjih 
letih postali ena najbolj iz-
postavljenih galerij v mestu, 
na ogled skozi ves november. 
Zgolj droben namig je lahko 
motiv, posnet zadnjo nedeljo.

Savski otok fotografom
Javni poziv fotografom za skupinsko razstavo na temo Savskega otoka poteka še do 30. oktobra.

Savski otok, obarvan v nedeljo / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Zaradi poslabša-
nja epidemiološke situacije, 
sprejetih ukrepov in pripo-
ročil Vlade RS je Prešernovo 
gledališče Kranj kot organi-
zator festivala Teden sloven-
ske drame v soglasju s Stro-
kovnim svetom in Svetom 
zavoda ter Ministrstvom za 
kulturo in Mestno občino 
Kranj sprejelo odločitev, da 
osrednjega dela jubilejne-
ga, petdesetega Tedna slo-
venske drame ne izvede. Po-
tekati bi moral v tradicional-
nem terminu med 27. mar-
cem in 6. aprilom letos, ven-
dar ga je tik pred odprtjem za-
ustavila epidemija covida-19. 
V gledališču so po koncu spo-
mladanskega vala epidemije 
določili nov termin med 7. in 
15. novembrom, vendar pa 
so glede na trenutno stanje 

morali sprejeti odločitev, da 
tekmovalni in spremljevalni 
program letošnjega festivala 
ne bosta izvedena.

Kot so zapisali v gledališču, 
pa kljub temu jubilejni fe-
stival ne bo ostal v spominu 
zgolj po neizvedbi osrednje-
ga dela, ampak tudi po števil-
nih projektih, ki so jih kljub 
epidemiji pripravili. Tako so 
že konec maja v gradu Khisl-
stein za javnost odprli pregle-
dno razstavo Dogodek je tu, 
dogodek imate v mestu! – Te-
den slovenske drame – 50 let, 
ki je vse leto nastajala v sode-

lovanju Prešernovega gleda-
lišča Kranj, Gorenjskega mu-
zeja, Slovenskega gledališke-
ga inštituta in Radia Slovenija 
– programa Ars. Slovesno so 
jo odprli v okviru Poletne mu-
zejske noči 20. junija z upri-
zoritvijo Monologov s kav-
ča, ki so nadomestili vsakole-
tno delavnico dramskega pi-
sanja. Prešernovo gledališče 
Kranj je v času epidemije po-
vabilo osem dramatikov, in 
sicer Simono Hamer, Simo-
no Semenič, Roka Vilčnika - 
rokgreja, Varjo Hrvatin, Kim 
Komljanec, Petra Rezma-
na, Nejca Gazvodo in Tjašo 
Mislej, da so napisali kratke 

monologe, ki so jih pod re-
žijskim vodstvom Luke Mar-
cena in Maše Pelko »na do-
mačem kavču« posneli igral-
ci domačega igralskega an-
sambla in so jih predvajali na 
spletu, ob odprtju razstave pa 
so jih prvič uprizorili tudi na 
odru. 

Poleg osrednje razstave 
na gradu Khislstein so bile 
na ogled še tri – Grumovi 
nagrajenci v Galeriji Na mes-
tu pred Mestno knjižnico 
Kranj, v knjižnici pa razstava 
Prešernovo gledališče Kranj 
na Tednu slovenske drame 
in razstava Petdeseti Teden 
slovenske drame pred Pre-
šernovim gledališčem. Pode-
lili so dve najpomembnejši 
festivalski nagradi – nagrado 
Slavka Gruma, ki je letos šla 
v roke Tjaše Mislej za dramo 
Naše skladišče, ki so jo sep-
tembra v režiji Mateje Kokol 

v Prešernovem gledališču 
tudi krstno uprizorili, in nag-
rado za mlado dramatičarko, 
ki jo je prejela Varja Hrvatin 
za besedilo Vse se je začelo z 
golažem iz zajčkov. 

Prešernovo gledališče Kr-
anj je v sklopu festivala prip-
ravilo tudi tri kataloge – jubi-
lejnega, preglednega in re-
dni festivalski katalog, tre-
nutno pa namesto vsakole-
tnega dneva nominirancev, 
na katerem z bralnimi upri-
zoritvami in pogovori z av-
torji predstavijo za Grumovo 
nagrado nominirana bese-

dila, pripravljajo pogovore z 
njihovimi avtorji, ki jih bodo 
posneli in objavili na spletu. 

Organizatorji festiva-
la upajo, da se bo epidemija 
kmalu umirila, da bodo gle-
dališča lahko znova odprla 
svoja vrata za obiskovalce in 
da bodo konec marca 2021 
lahko izvedli 51. Teden slo-
venske drame. Ob tem va-
bijo gledališča in gledališke 
skupine, da ne spregledajo 
roka za prijavo predstav, to je 
31. oktober 2020. Selektor 51. 
festivala je Rok Andres, prija-
vnica pa je na voljo na spletni 
strani Tedna slovenske dra-
me (www.tsd.si).

Jubilejni Teden slovenske 
drame odpovedan
V Prešernovem gledališču so odpovedali osrednji 
del petdesetega Tedna slovenske drame.

Igor Kavčič

Kranj – V okviru mednaro-
dnega festivala Utazu Art 
Award Biennale v pokraji-
ni Kagawa na Japonskem 
je priznani slovenski slikar 
pred dnevi prejel nagrado 
mednarodnih kritikov. Bi-
enale na Japonskem se si-
cer ponaša s predstavitvijo 
različnih slikarskih tehnik, 
letošnji žiriji pa predsedu-
je prof. Akira Tatehata z ui-
verze Tama Art University, 
ki tesno sodeluje s svetovno 
poznanim grafikom in sli-
karjem Tošihirom Hama-
nom, vodjem znane skupi-
ne likovnih umetnikov Ryu, 
katere člani so pred tremi 
leti z razstavo svojih del go-
stovali tudi v Kranju. Hama-
no, ki velja za enega izmed 
najboljših sodobnih japon-
skih umetnikov, je tudi dopi-
sni član Slovenske akademi-
je znanosti in umetnosti, za 
razstavo sicer opravi že pred-
hodno selekcijo mednaro-
dnih avtorjev iz vsega sveta.

»Na razstavo sem zaradi 
lažjega transporta poslal dve 
svoji deli na papirju z nas-
lovom Mediterranean Love 
1 in 2 iz cikla Mediteranska 
ljubezen, ki ga ustvarjam v 
zadnjih letih. Vesel sem, 
da je žirija moji deli nagra-
dila s tem prestižnim pri-
znanjem,« je povedal Klav-
dij Tutta, ki tudi sicer pošilja 

svoja dela na različne med-
narodne razstave po svetu. 
Pred leti je bil nagrajen v 
Koreji, za mali format je pre-
jel nagrado v španskem Ca-
daquesu …

»Pri Japoncih je umetnost 
zelo čislana, mogoče bolj 
kot pri nas, zato je nagrada 
zame še posebej spodbuda 
za nadaljnje delo. Tako vsa-
kič znova veš, da ne ustvarjaš 
kar tako, ampak si v javnosti, 
tokrat tudi strokovni, s svoji-
mi deli opažen,« meni Tutta, 
ki bo mogoče v prihodno-
sti pripravil manjšo zbirko 
za donacijo, ki jo bo podaril 

festivalu. »Pri meni je vse 
mogoče,« pojasnjuje slikar.

Prav te dni bi se skupaj 
z ženo slikarko Klementi-
no Golija moral udeleži-
ti podelitve bronastih pri-
znanj uglednega francoske-
ga akademskega združe-
nja umetnosti, znanosti in 
književnosti Société Acadé-
mique Arts-Sciences-Lettres 
de France iz Pariza za nju-
no umetniško delo in širje-
nje likovne kulture med na-
rodi, a je bil dogodek zaradi 
aktualnih razmer prestavljen 
na 6. februar prihodnje leto. 
»Letos je dobro leto zame, 

kar nekaj priznanj je, a jih na 
neki način ne morem unov-
čiti, saj so bile galerije že spo-
mladi precej časa zaprte, po-
dobne okoliščine pa so nasto-
pile tudi zdaj,« pove Tutta.

Podobna usoda je doletela 
tudi deveti Mednarodni festi-
val likovnih umetnosti Kranj, 
katerega pobudnik in ume-
tniški vodja je prav sogovor-
nik in so ga te dni v skladu z 
ukrepi predčasno zaprli. 

Rezultate bienala na Ja-
ponskem so sicer razglasili 
prejšnji teden, dela pa bodo 
v mestu Utazu razstavljena 
med 5. in 13. decembrom.

Tutta nagrajen za 
Mediteransko ljubezen
Magister slikarstva Klavdij Tutta je na likovnem festivalu v mestu Utazu na Japonskem prejel nagrado 
mednarodnih kritikov.

Klavdij Tutta je v svoji likovni govorici zavezan Mediteranu. / Foto: Igor Kavčič

V Prešernovem gledališču upajo, da bodo konec 
marca 2021 lahko izvedli 51. Teden slovenske drame. 
Gledališča in gledališke skupine opozarjajo, naj ne 
spregledajo roka za prijavo predstav, to je 31. oktober. 
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Kranj – Novi koronavirus in 
posledično ukrepi za zaje-
zitev njegovega širjenja so 
botrovali predčasnemu za-
ključku sedme sezone Slo-
venske flag football lige, ura-
dnem tekmovanju v igri flag 
football Zveze za ameriški 
nogomet Slovenije. Gre za 
nekontaktno različico ame-
riškega nogometa. Finale bi 
moral biti preteklo soboto, a 
so ga odpovedali. Tekmova-
nje je bilo kljub temu izvede-
no v takšnem obsegu, da je 
regularno. Naslov državnih 
prvakov so ubranili Gorenj-
ci, ekipa Kranjski jazbeci. 

»Uspelo nam je ubrani-
ti naslov državnih prvakov. 
V pripravah na novo sezo-
no smo bili izjemno moti-
virani, saj smo pridobili kar 
nekaj novih članov in nove 
sponzorje. Poleg državne-
ga prvenstva smo se name-
ravali udeležiti se tudi več-
jih evropskih tekmovanj. 
Žal so bila ta zaradi epide-
mije covida-19 odpoveda-
na, prav tako pa se je zamak-
nila tudi naša sezona, tako 
da je bil začetek konec juli-
ja. Kljub zahtevnim razme-
ram zaradi novega koronavi-
rusa nam je v sodelovanju s 
Športnim društvom Visoko 
uspelo izpeljati treninge, za 
kar smo še posebej hvaležni 
Borisu Krišlju,« je pojasnil 

Mitja Kranjec, predsednik 
Športnega društva Kranjski 
jazbeci. 

V prvenstvu je sodelovalo 
devet ekip, tudi dve novi, in 
sicer novoustanovljena eki-
pa Ljubljana Frogs in ženska 
ekipa Tigers W, ki nastopa v 
avstrijskem državnem prven-
stvu. Slednje je bilo odpoveda-
no, dekleta pa so se odločila, 
da bodo doma tekmovala kar 
skupaj z moškimi. Prvenstvo 
je potekalo na treh lokacijah: 
v Kočevju, Planici in na Vran-
skem. Turnirji so bili zaprte-
ga tipa ob upoštevanju pripo-
ročil Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, skupno jih 

je bilo izvedenih šest, odpa-
del je tako le finalni, ki bi mo-
ral biti v Domžalah. Obvelja-
li so rezultati rednega dela, 
po katerem so bili s 14 zma-
gami in dvema porazoma tes-
no v vodstvu Kranjski jazbeci. 
Drugo mesto so osvojili čla-
ni ekipe Knights iz Novega 
mesta (14 zmag in 2 poraza, 
v medsebojnem obračunu z 
Gorenjci so bili slabši), tretje 
mesto pa je pripadlo ekipi Lju-
bljana Killer Bees (12 zmag 
in 4 porazi). »Konkurenca je 
bila letos močna. Poleg no-
vih ekip se je pridružilo tudi 
nekaj igralcev, ki imajo izku-
šnje iz kontaktne različice 

ameriškega nogometa. No-
vost so tudi videoposnetki te-
kem, ki si jih lahko ogledate 
na kanalu Slovenske flag foot-
ball lige na Youtubu,« je za ko-
nec še povedal Kranjec. 

Za Kranjske jazbece je to 
drugi zaporedni naslov dr-
žavnih prvakov. V tem pog-
ledu se lahko pohvalijo s sto-
odstotnim izkupičkom, saj 
v Slovenski flag football ligi 
nastopajo dve sezoni. V svo-
je vrste vabijo nove člane. 
Vsi, ki bi se radi preizkusili 
v nekontaktni različici ame-
riškega nogometa, več infor-
macij dobite pri Mitji Kranj-
cu (031 555 649).

Najboljši so Kranjski jazbeci
Zaključena je sezona nekontaktne različice ameriškega nogometa, ki jo poznamo pod imenom 
Slovenska flag football liga. Najboljši so Gorenjci – Kranjski jazbeci. To je njihov drugi zaporedni naslov.

Kranjski jazbeci so ubranili naslov državnih prvakov. / Foto: arhiv ekipe, David Filipovič

Maja Bertoncelj

Nemilje – V letošnjem letu 
je bilo izvedenih že ne-
kaj »covid izvedb« rekre-
ativnih tekmovanj. Eno 
takšnih je bilo Jamnik trail 
– Strava race. Potekalo je od  
26. septembra do 18. ok-
tobra na trasi Nemilje–Ja-
mnik–Britmanca–Dražgo-
ška gora–Dražgoše–Lajše 
(cerkev)–Ne milje. 

Jamnik trail je krožni ori-
entacijski trail tek po ob-
robju jugovzhodne Jelovi-
ce, ki obkroža vas Podblica 
pri Kranju. Trasa poteka po 
planinskih in gozdnih po-
teh, utrjenih makadamskih 

cestah, nekaj malega pa tudi 
po asfaltni cesti. Začetek je 
v vasi Nemilje v bližini go-
stilne Na Razpokah. Prvi del 
trase je udeležence vodil po 
markirani stezi Nemilje–Ja-
mnik–Bela peč. Od Bele peči 

se trasa zravna in pot pote-
ka po planoti Jelovica. Sko-
zi smrekov gozd in divji-
no pot pripelje do izjemne 
razgledne točke na Brit-
manci, od koder se spusti do 
Dražgoške gore ter naprej 

proti vasi Dražgoše. Do cilja 
več ali manj sledijo spusti. 
Pot se konča na mestu, kjer 
se začne. Razdalja je 15,4 ki-
lometra s 760 metri višinske 
razlike. Rezultati so se bele-
žili s pomočjo napredne apli-
kacije Strava. Udeleženec je 
lahko traso prehodil ali pre-
tekel večkrat, upošteval pa se 
je najboljši čas. V absolutni 
moški konkurenci je bil naj-
hitrejši Aleš Debeljak s ča-
som 1 ura, 16 minut in 38 se-
kund. Drugi je bil Janez Ur-
šič, tretji pa Primož Piškur. 
Med ženskami je najhitrej-
ši čas postavila Tanja Kom-
pan (1;27:05) pred Anamari-
jo Lotrič in Ano Štefe. 

Da so se tekači lahko po-
merili tudi v tem obdobju, 
ima zasluge domačin Janez 
Potočnik. Načrtoval je tudi 
razglasitev najboljših, a je 
zaradi trenutnih epidemio-
loških razmer prestavljena.

Jamnik trail že dal najhitrejše
Najhitrejši čas na krožnem orientacijskem teku po obrobju jugovzhodne Jelovice sta zabeležila Aleš 
Debeljak in Tanja Kompan.

Jamnik trail je privabil in navdušil številne ljubitelje 
rekreacije in narave. Trasa je vodila tudi mimo razgledne 
točke na Britmanci, od koder se spuščamo do Dražgoške 
gore ter naprej proti vasi Dražgoše. / Foto: Grega Flajnik

Jože Marinček

Kranj – Konec tedna so bili 
nogometaši aktivni le v prvi 
slovenski nogometni ligi. 
Odigrali so tekme osmega 
kroga. 

Na vrhu je CherryBox24 
Tabor Sežana, ki je z 2 : 1 pre-
magala ljubljansko Olimpi-
jo. Nogometaši Domžal so 
igrali na domačem igrišču, 
nasprotnik je bila do tega 
kroga vodilna Mura. V tabo-
ru Domžal imajo kar precej 
težav z okužbami z novim 
koronavirusom – večinoma 
v strokovnem štabu, zato so 
menili, da tekme ne bi sme-
lo biti. Začeli so jo brez glav-
nega trenerja Dejana Đura-
novića, ki je bil tako kot še 
deveterica sicer večinoma 
iz strokovnega štaba okužen 
z novim koronavirusom. 
Manjkali so tudi igralci Ga-
ber Dobrovoljc, Damjan Vu-
klišević, Tilen Klemenčič, 
Tonči Mujan, Arnel Jaku-
pović, Mattias Kait in Matej 

Podlogar. Domžalčani so za-
radi izključitve pri Muri ve-
čino tekme igrali z igralcem 
več, česar pa niso izkoristi-
li. Tekma se je končala z re-
zultatom 1 : 1. Povedli so v 
52. minuti, ko je zadel Gre-
gor Sikošek, a v nadaljeva-
nju niso izkoristili še neka-
terih priložnosti. To se jim 
je maščevalo v osemdeseti 
minuti, ko je po strelu Kle-
mena Šturma žoga prišla do 
Alena Kozarja, ki jo je pos-
lal za hrbet sicer zanesljive-
ga čuvaja domžalske mreže 
Gregorja Sorčana. Nogome-
taši Domžal so na lestvici na 
osmem mestu. V devetem 
krogu jih ta četrtek čaka go-
stovanje pri Aluminiju.

Zaradi poslabšanih epide-
mioloških razmer v Repu-
bliki Sloveniji je bilo tekmo-
vanje v drugi in tretji sloven-
ski nogometni ligi do prek-
lica prekinjeno. Prav tako je 
do preklica prekinjeno tudi 
tekmovanje v gorenjski no-
gometni ligi.

Remi Domžal z Muro
V taboru nogometašev Domžal številne 
nevšečnosti zaradi okužb z novim koronavirusom. 

Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so v soboto odigrali 
le štiri tekme drugega dela. Na led niso stopili tudi hokeji-
sti HDD SIJ Acroni Jesenice. Zaradi slabe počutja nekate-
rih igralcev niso odšli na gostovanje v Lusteneu, temveč 
so opravili testiranje na covid-19, dokler pa izvidi ne bodo 
znani, bodo ostali v samoizolaciji, tekma pa je prestavljena 
na kasnejši termin. Danes naj bi bile odigrane tri tekme član-
skega državnega prvenstva. V Ledeni dvorani Zlato polje v 
Kranju se bo tekma pred praznimi tribunami med hokejisti 
HK Triglav in HK SŽ Olimpija začela ob 18. uri, v Zalogu 
v Ljubljani je predvidena tekma med hokejisti HK Slavija 
Junior in HK MK Bled, tekma v Celju med HK True Celje in 
HDD SIJ Acroni Jesenice pa je bila že pred zaključkom naše 
redakcije odpovedana.

Koronavirus kroji tudi hokejski spored

Kranj – Konec tedna so v prvi košarkarski ligi za moške in 
ženske igrali tekme petega kola. Košarkarice kranjskega Tri-
glava so prišle do velike zmage v Celju. S 70 : 73 (20 : 17, 16 : 
15, 12 : 15, 22 : 26) so premagale tamkajšnjo Cinkarno. Gala 
Kramžar je za Gorenjke dosegla 25 točk, Rebeka Abramovič 
pa 12. V moški ligi je Gorenjska gradbena družba Šenčur 
gostovala pri Šentjurju in izgubila z 82 : 70 (29 : 16, 10 : 22, 
18 : 18, 25 : 14). 

Zmaga košarkaric Triglava v Celju

Škofja Loka – Novi koronavirus kroji tudi tekmovanje v roko-
metni Ligi NLB. Edini gorenjski prvoligaš RD Urbanscape Loka 
bi v soboto v domači dvorani morala igrati tekmo četrtega 
kroga proti Gorenju iz Velenja. Tekma je bila prestavljena. V 
škofjeloški ekipi so bili namreč v neposrednem stiku z osebo, 
ki kaže znake okužbe s covidom-19. 

Škofjeloški rokometaši znova brez tekme

Kranj – Nekaj slovenskih gorskih tekačev se je pretekli konec 
tedna udeležilo 63. mednarodne tekme v gorskih tekih v Mor-
begnu Trofeo Vanoni. Znova so potrdili, da so tudi letos dobro 
pripravljeni. Konkurenca je bila močna, ne nazadnje je tekma 
štela za italijansko državno prvenstvo štafet. Prva slovenska 
ženska štafeta, gorenjska naveza Mojca Koligar-Nuša Mali je 
osvojila četrto mesto, za tretjim pa sta zaostali za vsega sekun-
do. Kamničanka Nuša Mali je dosegla šesti čas, najboljšega 
med tekačicami do 23 let, Koligarjeva je bila absolutno osma 
najhitrejša. Varineja Drašler in Špela Gonza sta bili enajsti. V 
konkurenci moških štafet je blestel Timotej Bečan. Dosegel je 
najhitrejši posamični čas, slovenska štafeta, v kateri sta bila 
še Gašper Bregar in Jošt Lapajne, pa je bila šesta.

Slovenski gorski tekači med najboljšimi v Italiji

Udeleženec je lahko 
traso prehodil ali pretekel 
večkrat, upošteval pa se je 
najboljši čas.
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Neža Markelj

Jesen v Bohinju
V Bohinju se znajdem vsa-

ko leto vsaj štirikrat – pozi-
mi, ker obožujem smučanje 
po zasneženih strminah na 
Voglu, zgodaj poleti, ko ni 
nič lepšega kot sprehod po 
cvetočih mavričnih travni-
kih Črne prsti, avgusta, ko se 
lahko cele dneve namakam 
v kristalno čisti vodi Bohinj-
skega jezera, in seveda jese-
ni, ko so macesni na plani-
nah romantično oranžni, 
jaz pa se nastavljam tople-
mu soncu – visoko nad meg-
lenim pokrovom, ki zakriva 
pogled na jezero.

Kljub temu da je sneg le-
tos pobelil bohinjske plani-
ne že oktobra in mi ukradel 
jesensko uživanje, pa sva se 
z Nejcem vseeno odpeljala 
v Bohinj – raziskovat kori-
ta Mostnice in loviti sonč-
ne žarke na planino Krste-
nico. Vzpon sva začela pri 
planini Blato, do katere se 

lahko iz Stare Fužine pri-
peljete z avtom, nato pa peš 
sledite neoznačeni lovski 
stezici, ki se sprva strmo 
vzpenja skozi gozdove ter 
kaj kmalu odvije na južna, 
sončna pobočja, kjer se od-
pre prelep razgled na Spo-
dnje Bohinjske gore. Po 
dobri uri nas pot pripelje 
do majhne lovske koče, od 
katere nas do prvih stanov 
na Krstenici loči le še nekaj 
minut hoje. Poleti, ko sva 
tu pohajkovali s prijateljico 
Meto, so pašnike popolno-
ma zavzele krave, pastirji 
so brkljali okoli svojih sta-
nov, ponujali kislo mleko 
in se greli na toplem son-
cu. Tokrat pa je bila planina 
tiha, odeta v snežno odejo, 
iz katere so kukali le oran-
žni macesni. Na vrhu sva za 
kratek čas posedela na lese-
ni klopci pred enim izmed 
stanov in uživala v razgledu 

na zasnežen Vogel, Rodico 
in Črno prst, za trenutek 
pa je izza oblakov pokukal 
tudi vrh Krna. 

Ko sva se vračala proti Sta-
ri Fužini, sva se ustavila še 
pri koritih Mostnice, ob ka-
terih je vse od Stare Fuži-
ne pa do konca doline Voje 
speljana 12 kilometrov dol-
ga sprehajalna pot, ki nam 
ves čas ponuja lepe razgle-
de na slikovita globoka ko-
rita, tolmune in slapove ter 
nenavadno turkizno bar-
vo potoka Mostnica. Mid-
va sva si sprehod skrajša-
la tako, da sva se odpeljala 
globlje v dolino in avto par-
kirala na ozkem makadam-
skem odseku tik ob cesti, s 
katere se odcepi sprehajalna 
pot, ki nas v nekaj minutah 
pripelje do Hudičevega mo-
stu in najglobljega dela ko-
rit. Od mosta se lahko pro-
ti Stari Fužini vračate po 

drugem bregu potoka ali pa 
odvijete na glavno cesto ter 
se sprehodite mimo Planin-
ske koče na Vojah do konca 
doline, kjer so trije prekrasni 
slapovi Mostnice. 

Če bi trenutne razmere to 
dopuščale, bi se z Nejcem 

zagotovo ustavila še v koči 
na Vojah, kjer bi se do one-
moglosti »napokala« doma-
če hrane in si nabrala nove 
energije za sprehod do kon-
ca doline, kjer se v čudovit 
zelenkast tolmun izliva dvaj-
setmetrski slap Voje.

Zasnežena planina Krstenica in pogled na vrhove Spodnjih 
Bohinjskih gora

Jelena Justin

Včasih zanimive stezice in 
poti najdemo tudi na vrho-
vih, ki ne premorejo visoke 
nadmorske višine. Treba je 
le malce raziskovalne žilice 
in verjetno predvsem želje 
po miru in tišini v hribih, ki 
je danes na običajnih vrho-
vih redka oz. je sploh ni. 

Danes bomo obiskali gre-
benček med Makekovo in 
Ravensko Kočno. Si bom 
drznila reči, da je to tak lo-
kalen grebenček, rezervi-
ran za Jezerjane. Pred nami 
je izziv raziskovanja, saj nas 
čaka neoznačena stezica, ki 
jo je treba najti. 

Zapeljemo se na Jezer-
sko, kjer pred nekdanjo Ka-
zino zavijemo desno in 

parkiramo ob športnem igri-
šču na začetku Makekove 
Kočne. S turo začnemo po 
ravnem, ob potoku Jezerni-
ca proti severu. Makadam-
ski cesti sledimo do prvega 
ostrega, izrazitega kolovoza, 
ki se odcepi desno. Strmo se 
začnemo vzpenjati po kolo-
vozu, ki mu sledimo do izra-
zitega desnega ovinka, kjer je 
na levi strani precej podrtega 
drevja, ki je dobesedno izru-
vano. Pred seboj zagledamo 
grebenček in skromno ste-
zico. Zavijemo na stezico, 
ki ji vztrajno sledimo. Ste-
zi ni težko slediti, težavnost 
bolj povzroča podrto drevje. 
Greben je strm. Ko doseže-
mo travnato potko, smo hit-
ro na Turnih, 1240 m n. m., 
kjer je tudi vpisna skrinjica z 

zvezkom iz leta 2004. Ja, na 
osnovi vpisov v njej sem rek-
la, da je greben rezerviran za 
domačine oz. da ga poznajo 
le domačini. Z vrha sestopi-
mo in sledimo grebenu nap-
rej. Pod seboj vidimo cesto, 
ki smo jo prej na ovinku za-
pustili. 

Stezici vztrajno sledimo 
naprej, spustimo se v škr-
bino med Turni in Skub-
rovim vrhom. Pot se zmer-
no vzpne in nas pripelje na 
južno pobočje Skubrovega 
vrha. Dosežemo kolovoz, ki 
mu sledimo, nato pa pred 
seboj zagledamo od vetrolo-
ma razmetano pobočje, sko-
raj golo, in se po njem zač-
nemo vzpenjati na Javornik, 
1399 m n. m. Javornik je bil 
še pred nekaj leti poraščen z 
drevjem, danes je to, zaradi 
sil narave, razglednik, s ka-
terega se zazremo v nedrje 
Makekove in Ravenske Koč-
ne. Pred nami se odpre ogr-
lica Kamniško-Savinjskih 
Alp: Goli vrh, Velika Baba, 
Ledinski vrh, Rinke, Skuta, 
Dolgi hrbet, Grintovec, Koč-
na, na drugi strani pa se za-
zremo v Storžič. 

Z Javornika sestopimo po 
grebenu, ki se spusti proti 
jugu in nas pripelje do večje 
poseke. Prečimo poseko in 
na drugi strani zavijemo levo 
v gozd. Strmo se začnemo 
vzpenjati proti Visokemu 

vrhu, 1459 m n. m. Razgled 
z vrha delno zakrivajo dre-
vesa, a kljub temu se Kočna 
pokaže v vsej svoji veličini. Z 
vrha sestopimo skozi smre-
kov gozd strmo navzdol, kjer 
dosežemo markirano pot, ki 
vodi iz Makekove Kočne pro-
ti Češki koči. Markirano pot 
dosežemo ravno na Kačjem 

robu. Zavijemo desno in se 
začnemo ponekod precej str-
mo spuščati proti dolini. Tik 
preden dosežemo asfaltira-
no cesto, bodimo pozorni na 
odcep na desni, ki se strmo 
spusti navzdol, saj je prehod 
levo prepovedan, zaradi pri-
vatnega zemljišča in delov-
nega objekta. Predlagam, da 

si ob poti ogledamo še nek-
danji mlin, a previdno, če se 
bomo sprehodili do rak, saj 
je les za prečkanje potočka 
že malce načet. 
Nadmorska višina: 1459 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost:  
(orientacija)

Planinski izlet: Turni (1240 m n. m.), Javornik (1399 m n. m.),  
Visoki vrh (1459 m n. m.)

Skrita jezerska stezica
Kamniško-Savinjske Alpe. Neoznačena stezica nad Jezerskim. Verjetno 
pot, ki jo redko kdaj obišče še kdo drug kot domačini. Med Makekovo in 
Ravensko Kočno.

Turni, pod katerimi leži Planšarsko jezero / Foto: Jelena Justin

Javornik postreže s čudovitim razgledom v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp. Je komentar 
sploh potreben? / Foto: Jelena Justin

Pogled nazaj, proti severu z Visokega vrha. V ozadju greben Košute. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Maja letos je mini-
lo dvajset let od ustanovitve 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije (KGZS). V 
zbornici so že takrat načrto-
vali slovesnost, na kateri bi 
podelili tudi priznanja za-
služnim članom in zaposle-
nim v zborničnem sistemu, 
a so jo zaradi širjenja okuž-
be z novim koronavirusom 
odpovedali. Vodstvo zbor-
nice je podelilo priznanja ta 
mesec, ob koncu mandata 

zborničnim organom. Pred-
sednik zbornice Cvetko Zu-
pančič je ob tem dejal, da us-
pešno delo zbornice temelji 
na prizadevnem delu kme-
tic in kmetov – članov zbor-
nice, zaposlenih v zbornič-
nem sistemu ter na sodelo-
vanju z različnimi društvi 
in drugimi organizacijami v 
kmetijstvu. 

Priznanja za življenjsko 
delo je prejelo osem posame-
znikov, med njimi posmr-
tno tudi Inka Stritar z Dovje-
ga; priznanje je sprejel njen 
sin Albin. Kot so v zbornici 
zapisali v obrazložitev k pri-
znanju, je Inka odraščala na 
posesti z bogato lovsko tra-
dicijo na Dovjem. Povojna 
oblast jim je posest odvzela, 
njenega starega očeta Josipa 
Zupana pa so 1947. leta izse-
lili na Kočevsko. Po sloven-
ski osamosvojitvi jim je bila 
v denacionalizacijskem po-
stopku posest vrnjena, ven-
dar brez pravice lova, ki je 
bil ena od glavnih dejavno-
sti in dohodkov kmetije do 
druge svetovne vojne. Inka 

je bila gonilna sila za vrnitev 
odvzetega premoženja v na-
ravi in za sprejetje zakona o 
denacionalizaciji, bila je tudi 
ustanoviteljica in predsedni-
ca Združenja lastnikov raz-
laščenega premoženja, pri 
tem pa je tudi na sejah zbor-
ničnega strokovnega odbora 
za gozdarstvo in lovstvo ved-
no poudarjala, da iz lastnin-
ske pravice izhaja tudi pravi-
ca do lova. 

Poleg priznanj za življenj-
sko delo je zbornica podeli-
la tudi šest priznanj za sode-
lovanje z zbornico ter ena-
indvajset priznanj članom 
zbornice in zaposlenim v 
zborničnem sistemu za us-
pešno delo. Priznanje za so-
delovanje z zbornico je pre-
jelo tudi Konjeniško društvo 
Komenda, ki praznuje dvoj-
ni jubilej – 65 let delovanja 
in 25 let organiziranja kme-
tijskih sejmov v Komen-
di. Predsednik kluba Lojze 
Lah se je že takoj po usta-
novitvi zbornice dogovoril 
z vodstvom Kmetijsko goz-
darskega zavoda Ljubljana 
za sodelovanje zavoda pri iz-
vedbi strokovnega izobraže-
vanja na spomladanskem in 
jesenskem kmetijskem sej-
mu. To sodelovanje že vse-
skozi dobro poteka, vsako 
leto je na dan odprtja na sej-
mu tudi razširjena seja sve-
ta ljubljanske območne eno-
te zbornice. 

Priznanja za uspešno delo 
so prejeli tudi člana zbornice 

Anton Kokelj z Vrha Svetih 
Treh Kraljev in Peter Razin-
ger iz Javorniškega Rovta ter 
bohinjski kmetijski svetova-
lec Dušan Jović.

Anton Kokelj, k se na 
kmetiji ukvarja z živinorejo 
in gozdarstvom ter v okviru 
dopolnilne dejavnosti tudi s 
predelavo lesa, je vpet v delo 
zbornice vse od njene usta-
novitve do danes. Vseskozi 

vodi logaško izpostavo zbor-
nice, ki vsako leto v dneh ok-
rog svečnice organizira po-
govor o aktualni temi, akti-
ven pa je tudi v strokovnih 
odborih zbornice. Že več kot 
četrt stoletja je predsednik 
Kmetijsko gozdarske zadru-
ge Sora Žiri. 

Peter Razinger kmetuje 
na hribovski ekološki kme-
tiji, na kateri obdelujejo se-
demnajst hektarjev lastnih 
in najetih kmetijskih ze-
mljišč. Glavna dejavnost je 

živinoreja, gojijo tudi koko-
ši nesnice, redijo plemen-
ske ovce jezersko-solčavske 
pasme, pred tremi leti so za-
čeli predelovati mleko tudi v 
mlečne izdelke. Peter je bil 
dva mandata predsednik je-
seniške izpostave zbornice, 
aktiven je bil v svetu območ-
ne enote zbornice, je pa tudi 
predsednik Agrarne skup-
nosti Javorniški Rovt.

Dušan Jović je v Bohinju 
kmetijski svetovalec že sede-
mintrideset let. Pri svojem 
delu se je vseskozi zavzemal 
za razvoj ekološkega kmeto-
vanja, za obstoj in razvoj pla-
nin ter za razvoj sirarstva na 
planinah. Je avtor Bohinjske 
turistične sirarske poti, po-
budnik tržnice z domačimi 
pridelki v Bohinjski Bistrici 
in ustanovitelj Društva eko-
loških kmetov Gorenjske, v 
obdobju 1994–2018 je bil 
tudi član občinskega sveta. 

Zbornica podelila priznanja
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ob dvajsetletnici delovanja podelila priznanja. S širšega 
gorenjskega območja so jih prejeli: Inka Stritar (posmrtno), Konjeniški klub Komenda, Anton Kokelj, 
Peter Razinger in Dušan Jović.

Inka Stritar Anton Kokelj / Foto: Gorazd Kavčič Peter Razinger

Dušan JovićAlojz Lah

»Dostikrat nam gre 
graja lažje in hitreje 
iz ust kot hvala. Tako 
dobro delo marsikdaj ni 
opaženo. A to ni v redu. 
Zato je prav, da se ob 
20-letnici zbornice tem 
prizadevnim zahvalimo.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zveza kmetic Slove-
nije je vsako leto ob 15. okto-
bru, svetovnem dnevu kme-
tic, pripravila prireditev, na 
kateri je izmed kandidatk, 
ki so jih predlagala društva 
kmečkih oziroma pode-
želskih žena, izbrala kmeti-
co leta. Letos prireditve zara-
di širjenja okužbe z novim 
koronavirusom ob prazni-
ku ni bilo, zveza pa je kljub 
temu razglasila kmetico leta. 
Ta laskavi naziv je prejela 
69-letna kmetica Marija La-
movšek iz Mirne vasi pri Tre-
belnem. Marija izhaja iz šte-
vilne družine, ima še tri bra-
te in pet sester, in tudi sama 
si je skupaj z možem ustvari-
la številno družino: ima štiri 
sinove in dve hčeri ter tudi že 
pet vnukov in osem vnukinj. 
Na kmetiji se ukvarjajo z raz-
ličnimi dejavnostmi. Redijo 
od 20 do 25 goved, v vinog-
radu imajo pet tisoč trt, za-
sadili so sadovnjak in se za-
čeli aktivno ukvarjati s turiz-
mom. Marija je zelo dejavna 

v društvih, na kmečkih igrah 
je tekmovala v košnji in v gra-
bljenju, za prehranske izdel-
ke pa je na razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij in na dru-
gih ocenjevanjih prejela že 
veliko priznanj. 

Na ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano so ob letošnjem sve-
tovnem dnevu kmetic, ki je 
potekal pod sloganom Iz-
boljšanje odpornosti po-
deželskih žensk po epide-
miji covid-19, zapisali, da 
imajo v Sloveniji ženske 
pomembno vlogo pri delu 
na kmetijah in tudi pri vo-
denju kmetij. Po podatkih 
ministrstva kar 29 odstot-
kov kmetij v Sloveniji vo-
dijo ženske. V okviru mi-
nistrstva deluje tudi Svet 
za ženske na podeželju, ki 
spremlja razmere in daje 
predloge za izboljšanje nji-
hovega položaja, daje stro-
kovna mnenja k ukrepom, 
ki vplivajo na njihov polo-
žaj, spodbuja organizirano 
delovanje žensk in medge-
neracijsko sodelovanje ... 

Ob dnevu kmetic 
razglasili kmetico leta

Cveto Zaplotnik

Kranj – Rejci goved, ki so v 
obdobju od 1. junija do 30. 
septembra zaradi nestabil-
nih razmer utrpeli izpad 
dohodka, lahko uveljavlja-
jo finančno podporo države 
v znesku sto evrov na žival. 
Po vladnem odloku jo lah-
ko uveljavljajo rejci, ki so 
več kot eno leto staro gove-
do, ki so ga prej sami redi-
li vsaj šest mesecev, dali v 
tem obdobju v zakol, izvoz 
ali v odpremo. Pogoj je tudi, 
da so do 10. julija letos od-
dali zbirno vlogo za nepo-
sredna in druga kmetijska 
plačila, da so v centralni re-
gister govedi priglasili vsa 
gibanja goveda, da na dan 
oddaje zahtevka nimajo več 
kot 50 evrov neporavnanih 
davčnih in drugih obvezno-
sti in da bodo imeli 5. no-
vembra na kmetiji najmanj 
70 odstotkov števila gove-
di, ki so jih imeli 31. maja 

letos, pri tem pa k skupne-
mu številu lahko prištejejo 
tudi goveda na planini ali 
na paši.

Iz oddelka za kmetijsko 
svetovanje pri Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj 
sporočajo vlagateljem zah-
tevkov, da si obrazec ozi-
roma vlogo za dodelitev fi-
nančne pomoči lahko nati-
snejo s spletne strani zavo-
da, lahko pa jo dobijo tudi 
pri kmetijskih svetovalcih. 
Podatkov o živalih, ki so 
upravičene do podpore, jim 
ni treba vpisovati v vlogo, 
saj jih bo agencija za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja sama pridobila iz central-
nega registra govedi. Vsi vla-
gatelji, tudi kmetje, morajo 
v okviru obrazca izpolniti 
in poslati tudi Izjavo glede 
enotnega podjetja, kmetje 
v izjavi obkrožijo »Ni«. Vlo-
go morajo poslati na naslov 
agencije najkasneje do po-
nedeljka, 2. novembra.

Sto evrov bo rejcem goved 
primaknila še država

Cveto Zaplotnik

Kranj – Agencija za kmetij-
ske trge in razvoj podeže-
lja bo tudi letos kmetijam s 
hribovskih in drugih obmo-
čij z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost 
(OMD) izplačala subvencije 
v dveh delih. Novembra jim 

bo izdala odločbe in izplačala 
tri četrtine predvidene sub-
vencije, 1. decembra pa bo 
začela izdajo odločb in izpla-
čilo še drugega dela subven-
cije. Izplačilo drugega dela 
bo odvisno od razpoložljive-
ga denarja, decembra je za to 
v proračunu na razpolago de-
set milijonov evrov.

Plačila tudi letos v dveh delih
Kranj – Julija je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje 
naložbe za prilagoditev nadstandardnih zahtev na področju 
zaščite rejnih živali. Ker se je zaradi koronarazmer zavleklo 
izdajanje soglasij, odločb in dovoljenj, je agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja rok za vlaganje vlog podaljšala za en 
mesec, z 19. oktobra na 18. november. 

Za en mesec podaljšali rok za vlaganje vlog

Kranj – Vlada je na izpraznjeno mesto državnega sekretarja na 
ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na predlog 
novega ministra Jožeta Podgorška imenovala Mirana Miheli-
ča, dosedanjega generalnega direktorja agencije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja. Za v. d. direktorja agencije je za največ 
pol leta imenovala Ervina Kosija.

Novi direktor agencije za kmetijske trge

Kranj – Za kmetije, ki so v okviru ukrepov za kmetijsko okolj-
ska in podnebna plačila vključene v ukrepa Poljedelstvo in 
zelenjadarstvo in Vodni viri, velja zahteva Ozelenitev njivskih 
površin, po kateri je rok za setev prezimnih posevkov 25. 
oktober in rok, ko mora zelena odeja pokrivati njivske po-
vršine, 15. november. Agencija za kmetijske trge in razvoj 
podeželja je zaradi padavinskih razmer, zlasti v obdobju med 
20. septembrom in 13. oktobrom, ko je bilo nadpovprečno 
število padavinskih dni in nadpovprečna količina padavin, rok 
za setev prezimnih posevkov v nekaterih občinah podaljšala 
do 10. novembra, rok za ozelenitev njivskih površin pa do 1. 
decembra. Podaljšanje roka velja tudi za kmetijska gospo-
darstva v občinah Cerklje, Kranj, Naklo, Radovljica, Šenčur, 
Škofja Loka, Tržič, Žirovnica, Kamnik, Komenda, Medvode, 
Mengeš in Vodice.

Podaljšali rok za setev prezimnih posevkov
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Simon Šubic

Kranj – S ponovno razglasi-
tvijo epidemije covida-19 so 
prejšnji teden na sodiščih 
skladno z odredbo predse-
dnika vrhovnega sodišča Da-
mijana Florjančiča tudi uved-
li posebne ukrepe. Za razliko 
od pomladnih ukrepov pa za 
zdaj v času epidemije še ved-
no tečejo procesni in materi-
alni roki, sodišča pa opravlja-
jo naroke in druga procesna 
dejanja, odločajo in vročajo 
sodna pisanja v vseh zadevah 
v skladu z omejitvami, kot iz-
hajajo iz strokovnih priporo-
čil Nacionalnega instituta za 
javno zdravje. 

Nespremenjene ostajajo 
tu di uradne ure sodišč, ve-
n dar pa lahko nevabljene 
stranke na sodišče pridejo le 
ob predhodnem dogovoru 
preko objavljenih elektron-
skih naslovov oziroma tele-
fonskih številk. Kontaktni po-
datki za sodišča na Gorenj-
skem so objavljeni na pove-
zavi www.sodisce.si/okrokr/

objave/2020101208552910/. 
Razen v nujnih zadevah, ki jih 
določa tretji odstavek 83. čle-
na zakona o sodiščih, morajo 
stranke, njihovi pooblaščenci 
in druge osebe vloge vlagati le 
po pošti ali v postopkih, kjer 
je to omogočeno, preko porta-
la eSodstvo.

Zaradi upoštevanja pripo-
ročil Nacionalnega institu-
ta za javno zdravje so dolo-
čeni tudi posebni ukrepi gle-
de vstopa v sodne stavbe. So-
dišča so določila vstopno toč-
ko za stranke, njihove poob-
laščence in druge uporabnike 
sodnih storitev, na kateri se iz-
vajajo vsi potrebni preventivni 
ukrepi za preprečitev okužbe s 
covidom-19. Že nekaj časa za 
vsa sodišča gorenjskega sod-
nega okrožja velja, da je obve-
zen prihod na sodišče približ-
no deset minut pred napove-
dano uro začetka naroka ali 
drugega sodnega dejanja in da 
se stranke v sodni stavbi ne za-
držujejo dlje, kot je treba.

Naroki, seje in zaslišanja 
se, če so izpolnjeni tehnični 

in prostorski pogoji, lahko iz-
vajajo videokonferenčno. Če 
pa so ti izvedeni v fizični ob-
liki, pa mora biti med oseba-
mi, ki niso iz istega gospo-
dinjstva, zagotovljena razda-
lja vsaj 1,5 metra. Vsi prisotni 
morajo nositi zaščitno opre-
mo, prostore pa redno razku-
žujejo in prezračijo. Dodatno 

se vodijo tudi seznami priso-
tnosti s kontaktnimi podatki 
vseh prisotnih oseb. Sodnik 
oziroma predsednik sena-
ta lahko začasno tudi omeji 
javnost celotne glavne obrav-
nave ali njenega dela in dolo-
či druge primerne varovalne 
ukrepe v skladu s strokovni-
mi priporočili.

Sodišča še opravljajo naroke
Tudi v času epidemije v sodnih zadevah še vedno tečejo procesni in materialni roki, sodišča pa 
opravljajo naroke. Nevabljene stranke lahko pridejo na sodišče le ob predhodni najavi. 

Vsa sodišča imajo vstopno točko za stranke, na kateri se 
izvajajo vsi potrebni preventivni ukrepi, vključno  
z razkuževanjem rok. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču je pred dne-
vi s predobravnavnim naro-
kom stekel kazenski posto-
pek zoper Kranjčane Davor-
ja Radojevića, Predraga Bu-
bulja in Dejana Savića zaradi 
domnevnega izsiljevanja in 
poskusa izsiljevanja ter dru-
gih kaznivih dejanj. Dejanja, 
ki jih je kranjska tožilka Ve-
sna Primožič uvrstila v obto-
žnico, segajo v leto 2015, ko 
naj bi obtoženi oškodovanca 
iz Kranja, ki je menda rad za-
hajal v igralnice, izsiljevali za 
denar, ki ga je bil domnevno 
dolžan Predragu Bubulju. 

Obtoženi, zlasti Bubulj in 
Radojević, naj bi z oškodovan-
čevega računa večkrat dvignili 
manjše vsote denarja. Enkrat, 
bilo je septembra 2015, so vsi 
trije potrkali tudi na njegova 
vrata in zahtevali plačilo do-
mnevnega dolga, kar je skri-
vaj posnela oškodovančeva 
mati. Oškodovanec se je kas-
neje preselil v Ljubljano, kjer 
ga je ob neki priložnosti srečal 
Radojević in od njega zahteval 

podpis potrdila, da je Bubulju 
dolžan okoli dva tisoč evrov. 
Radojević naj bi tedaj Kra-
njčanu tudi zlomil nos, zato 
je v tem postopku obtožen 
tudi povzročitve lahke telesne 
poškodbe. Bubulj pa se poleg 
izsiljevanja brani tudi pred 
obtožbo, da je poneveril listi-
ne, s tem ko je preiskovalni so-
dnici predložil lažno potrdilo 
študentske organizacije, da se 
je v času, ko je bil vabljen na 
zaslišanje v okviru sodne pre-
iskave, nahajal v Beogradu. 

Predobravnavni narok je 
sodišče do zdaj izvedlo le za 
obtoženega Radojevića, saj se 
je Bubulj na sodišču pojavil 
brez odvetnika. Ker mu za oči-
tano kaznivo dejanje izsiljeva-
nja grozi od enega do osem 
let zapora, je angažma zago-
vornika obvezen, zato mu bo 
sodišče zdaj določilo zagovor-
nika po uradni dolžnosti. Pre-
dobravnavni narok za Deja-
na Savića pa je bil prestavljen, 
ker je prepozno prejel vabilo 
nanj. Savića sicer javnost poz-
na zaradi obsodbe za bombni 
napad na policijsko stavbo v 
Kranju v maju 2009, ki je bila 

kasneje zaradi uporabe neza-
konito pridobljenih dokazov 
razveljavljena, Savić pa je od 
države zaradi neupravičene-
ga odvzema prostosti iztožil 
odškodnino. 

Davor Radojević se je pred 
okrožno sodnico Polono Ku-
kovec izrekel za nedolžnega, 
zato mu bo tožilstvo moralo 
krivdo dokazati na klasičnem 
sojenju. Na njem pa po mne-
nju Radojevićevega zagovor-
nika Davida Gradiška tožil-
stvo kot dokaz ne bi smelo 
uporabiti že omenjenega po-
snetka domnevnega izsilje-
vanja, ki ga je posnela oško-
dovančeva mati. Posneti po-
govor z oškodovancem je na-
mreč nastal brez vednosti in 
privolitve obtoženih, nedovo-
ljeno snemanje pa da je krši-
tev ustavne pravice do zaseb-
nosti in svobode izražanja. 
Odvetnik je zato predlagal iz-
ločitev tega dokaza iz sodnega 
spisa, prav tako pa tudi izloči-
tev vseh povezanih dokazov. 

Izločitvi teh dokazov je to-
žilka Vesna Primožič naspro-
tovala. Tudi sama je sicer 
ugotavljala, da je šlo res za 

nedovoljeno snemanje, a po 
njenem je treba v konkret-
nem primeru presojati tudi 
ostale okoliščine, zlasti da je 
bil posnetek narejen v času 
izsiljevanja. »Glede na načelo 
sorazmernosti, ki se v takšnih 
primerih upošteva, je pravi-
ca do osebne varnosti oško-
dovanca v tej situaciji ime-
la prednost pred osebnostno 
pravico obdolžencev,« je pou-
darila in spomnila, da je o iz-
ločitvi dokaza kranjsko sodiš-
če že odločalo v zvezi z ugovo-
rom zoper obtožnico Savića. 

Radojevićeva obramba 
predlaga tudi izvedbo doka-
zov, da je obtoženi v času, ko 
naj bi v Ljubljani poškodoval 
oškodovanca, v resnici doma 
spremljal neposredni tele-
vizijski prenos boksarskega 
dvoboja za naslov svetovnega 
prvaka med težkokategorni-
koma Vladimirjem Kličkom 
in Tysonom Furyjem 28. no-
vembra 2015 v Düsseldor-
fu. »Obtoženi Radojević je 
boksarski navdušenec, boks 
tudi trenira in takšnih preno-
sov nikdar ne zamudi,« je po-
jasnil njegov odvetnik. 

Ko naj bi žrtvi zlomil nos, je gledal, 
kako je Fury tepel velikega Klička
Na sodišču v Kranju so opravili predobravnavni narok zoper Davorja Radojevića, ki naj bi skupaj s 
soobtoženima izsiljeval nekega Kranjčana. Temu naj bi med drugim tudi zlomil nos, kar pa Radojević 
zanika, češ da je tedaj gledal boksarski dvoboj Kličko – Fury.

Tržič – V nedeljo dopoldan je na poti na Kofce pohodnik izgubil 
zavest. Do prihoda reševalcev Gorske reševalce službe Tržič so 
ga oživljali ostali pohodniki. Pohodnik je kljub pomoči umrl, 
zato so ga gorski reševalci v dolini predali pogrebni službi. S 
policije so sporočili, da okoliščine kažejo na bolezenski vzrok 
za smrt.

Smrt planinca na Kofcah

Simon Šubic

Jesenice – Na Jesenicah v 
zadnjem času pogosto gori-
jo zabojniki za smeti, kar zelo 
»smrdi« po požigalcu. V zad-
njem tednu dni so namreč 
našteli osem tovrstnih poža-
rov, prav vsi pa so izbruhni-
li po 21. uri, ko je gibanje na 
prostem pre povedano. Na 

zadnje se je to zgodilo v ne-
deljo zvečer, ko sta v og-
nju končala dva zabojni-
ka za smeti na Cesti Mar-
šala Tita. Jeseniški poklic-
ni gasilci so morali zaradi 
gorečih zabojnikov posre-
dovati tudi minula torek in 
sredo, ko so v večernih urah 
obakrat zagoreli po trije za-
bojniki.

Gorelo že osem zabojnikov

Simon Šubic

Mengeš – V semaforizira-
nem križišču mengeške ob-
voznice ter kolesarske poti 
med Mengšem in Rodico se 
je v nedeljo okoli 17.30 zgo-
dila prometna nesreča, v ka-
teri sta bila udeležena vozni-
ka osebnih vozil in kolesar-
ka. Kolesarska se je v nesre-
či hudo poškodovala. 

Po ugotovitvah policije je 
do nesreče prišlo, ker ko-
lesarka ni upoštevala rde-
če luči na semaforju in je 

zapeljala čez prednostno 
cesto v smeri Rodice v tre-
nutku, ko je iz smeri Kamni-
ka proti Trzinu pripeljal voz-
nik osebnega vozila. Voznik 
je trčil v kolesarko, nato pa je 
v kolo na cesti trčil še voznik, 
ki je pripeljal za njim. 

Hudo poškodovano kole-
sarko, ki so jo na kraju nesre-
če tudi reanimirali, so z reše-
valnim vozilom odpeljali na 
urgentni blok kliničnega cen-
tra v Ljubljani, njeno življenje 
pa je ogroženo, so sporočili s 
Policijske uprave Ljubljana.

Zapeljala v rdečo luč

Bled – V soboto dopoldne so na potoku Rečica na Bledu opazili 
oljni madež. Blejski gasilci so ga zajezili in postavili pivnike. 
Onesnaženje so si ogledali tudi policisti in predstavnik pod-
jetja VGP Drava. Vzrok onesnaženja so ugotovili.

Oljni madež na potoku

Tržič – Tržiški policisti so v nedeljo zvečer obravnavali prijavo 
nasilja v družini in lažje poškodbe pri oškodovanki. Dogo-
dek obravnavajo kot kaznivo dejanje, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj. 

Nasilje v družini

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti 
so v petek popoldne in zve-
čer poostreno nadzirali psi-
hofizično stanje voznikov. 
Na alkotest so povabili 112 
voznikov, pri petih pa so 
ugotovili, da so alkohol uži-
vali preko mere. Najvišja iz-
merjena vrednost je bila 1 
mg/l alkohola v izdihanem 
zraku. Zaradi vožnje brez 

veljavnega vozniškega do-
voljenja so dvema vozniko-
ma zasegli vozilo, proti sed-
mim udeležencem pa so 
ukrepali zaradi prehitre vo-
žnje, neuporabe varnostne-
ga pasu, nepravilne stra-
ni vožnje in neupoštevanja 
znakov za ustavitev. Med 
nadzorom so policisti kon-
trolirali tudi izvajanje od-
lokov in pri tem ugotovili 
manjše število kršitev.

Prehitri in vinjeni 

Bled, Škofja Loka – Blejski policisti so v nedeljo opoldan obrav-
navali moškega, ki se je na javnem kraju do zaposlenih v eni od 
prodajaln in kasneje tudi do policistov vedel drzno in žaljivo. 
Obravnavajo ga tudi zaradi neuporabe zaščitne maske in s 
tem kršitve odloka. Podoben primer so pred dnevi obravnavali 
tudi škofjeloški policisti. Moškega, ki je na javnem kraju kršil 
javni red, v nadaljevanju pa ni upošteval ukrepov policistov 
in je kršitev nadaljeval, so pridržali. Prav tako ni uporabljal 
zaščitne maske. 

Umirila se nista niti ob prihodu policistov



Alenka Brun

F
ehtarje sestavljajo 
štirje glasbeni pri-
jatelji, ki v osnovi 
prihajajo iz znanih 
slovenskih glasbe-

nih skupin: Samo Kališnik 
je član Kvatropircev, Matic 
Plevel igra pri Ansamblu 
Saša Avsenika, Blaž Jenko-
le je del zasedbe Raubarji, 
Domen Kovač pa Ansam-
bla Jureta Zajca. Fantje so 
kljub nastali situaciji pole-
ti prišli na idejo zanimive-
ga koncerta, ga namerava-
li izpeljati v začetku oktob-
ra, a so ga zaradi vse slabše 
jesenske epidemiološke sli-
ke odpovedali. Razmišljali 
so o pravem in tudi prvem 
slovenskem »drive-in« kon-
certu, kjer bi bili udeleženi 
traktorji. Šlo bi za kombina-
cijo ameriškega »drive-in« 
dogodka in slovenske vese-
lice, kot nam je takrat zau-
pal Matic Plevel, kitarist pri 
skupini. Dogodek bi gostil 

hipodrom v Komendi. Zanj 
so našli nov datum: za zdaj 
ga načrtujejo konec marca 
naslednje leto.

Kot smo že omenili, je 
druga pesem simpatič-
nih Fehtarjev priredba sla-
vnih Štorkelj priljubljenih 
Čukov. Skladbo je Jože Pot-
rebuješ napisal pred pribli-
žno dvajsetimi leti, Fehtar-
ji pa so jo osvežili. Pravijo 
tudi, da ne morejo reči, da 
ima pesem povsem narod-
no-zabavni zvok, saj ostaja-
jo zvesti zvoku, ki so ga pred-
stavili pri prvi pesmi z nas-
lovom Najboljši sem. Tudi 
tokrat so harmoniki, basu in 
kitari dodali trobento, sakso-
fon in pozavno ter – ukule-
le. Pesem kar vabi k prepe-
vanju ali vsaj mrmranju nje-
ne melodije.

Videospot za Štorklje Feh-
tarjev si lahko že ogleda-
te na spletu, vendar je mor-
da nekoliko drugačen od 
pričakovanega. »Pri sklad-
bi Najboljši sem smo veči-
no kadrov posneli v centru 

Ljubljane. S Štorkljami pa 
smo želeli zadevo zapeljati 
ravno v obratno smer. Sku-
paj z ekipo KGZ Sloga Kranj 
in video ekipo MaKo-studio 
smo izpeljali zgodbo, ki se 
dogaja na podeželju, v osrčju 
cerkljanskih hribov. Vseka-
kor smo želeli narediti pro-
mocijo slovenskemu pode-
želju, slovenskim kmetom, 
po drugi strani pa malo tudi 
na satiričen način prikazati 
vsakodnevne prigode iz živ-
ljenja podeželske mladine. 
Malo za šalo, malo zares«, je 
še povedal Blaž Jenkole.

Nocoj s teboj

Skupina Chicas, ki jo sesta-
vljalo štiri simpatična dekle-
ta, pa predstavlja pesem z 
naslovom Nocoj s teboj. Rav-
no tako gre za priredbo, v 
osnovi delo Vere Šolinc in 
Matjaža Vlašiča, pred dvaj-
setimi leti pa so jo prepevale 
Mlade frajle. 

Skladba je tokrat v naro-
dno-zabavni verziji in kar 

vabi, da se zavrtite. Dekleta 
o novi pesmi: »Pesem Nocoj 
s teboj poznamo že vrsto let. 
Od nekdaj nam je zelo všeč 
in nad idejo o narodno-zaba-
vni verziji smo bile navduše-
ne! Pesem nam zelo leži in 
vse skupaj je izpadlo zelo 
energično.«

Upajo tudi, da jo bodo 
kmalu lahko igrale na odrih 
in jo delile s poslušalci.

Tudi ta pesem že ima 
hudomušen videospot, pri 
katerem je za režijo poskr-
bel Igor Pečoler s svojo eki-
po. V njem najdete tudi Feh-
tarja Sama Kališnika, ki pa 
se je tokrat za potrebe zgo-
dbe prelevil v kavboja. Zara-
di njegove oziroma kavboje-
ve neposlušnosti si ga dekle-
ta v tokratni videozgodbi kar 
malce privoščijo.

Chicas so Maša Uranjek, 
Tina Poljanšek, Jasmina 
Šmarčan in Tamara Zagaj-
šek. Polne so načrtov in idej, 
najbolj pa se trenutno posve-
čajo izidu prve zgoščenke.

O ŠTORKLJAH IN LJUBEZNI  
SO PELI TUDI ČUKI
Fehtarji so konec poletja predstavili svojo drugo pesem z naslovom Štorklje, skupina štirih simpatičnih 
deklet, ki slišijo na ime Chicas, pa pesem Nocoj s teboj. Obe skladbi sta priredbi pesmi, ki sta prvič 
ugledali luč sveta pred dvajsetimi leti, imata pa tudi že vizualno podobo.

Chicas / Foto: arhiv skupine

Fehtarji / Foto: arhiv skupine (Tine Venko)

Alenka Brun

V 
teh dneh Arbore-
tum Volčji Potok 
gosti zanimivo 
je s ensko razsta-
vo, na kateri so 

čas buč združili s pravljičnim 
svetom. Žal je čas letošnje 
razstave precej »nesrečen«, 
tako da marsikdo, ki bi si jo 
želel ogledati, zaradi izjemno 

poslabšane epidemiološke 
situacije tega ne more storiti.

Jesenska razstava takšnih 
in drugačnih buč je preple-
tla pravljični otroški svet 
skozi več prizorišč, dodala 
pa je tudi pridih noči čarov-
nic. Tako srečamo zgodbo o 
Sneguljčici in sedmih palč-
kih, Janku in Metki, Pepelki, 
Čarovniku iz Oza, neustraš-
nem Kung Fu Pandi, Trnulj-
čici in Malem princu.

BUČNE IGRARIJE

Janko in Metka v svoji bučni pravljici

Prizor iz Čarovnika iz Oza

Znamenito jabolko in palčki iz pravljice Sneguljčica

Arboretumov Rozarij je tokrat postal Trnuljčičina postelja.
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Jesen

Oblačilo,
ki ga nosiš,
je pisano
in v vseh barvah.
Obožuješ 
rumeno,
rdeče
in včasih
malo zeleno.

Vzameš
nas s seboj.
Potovanje s teboj
je vedno drugačno.

PESMI MLADIH

Občutki,
ki jih daš,
so pisani
in v vseh odtenkih.
Imamo
sivo,
oranžno
in včasih
malo zeleno.

Gremo
za teboj vsako leto.
Potujemo vsi skupaj
v čudovito jesen.

Monika

Vsak letni čas je po svoje lep in vsak ima svoje odlike. Naj 
nam jesen prinese same lepe dogodke. V vseh barvah in 
v vseh odtenkih. Meta

Mateja Rant

T
ematsko pot so si 
zamislili v turis-
tičnem podmlad-
ku Osnovne šole 
prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled, navdihnila pa 
jo je ljudska zgodba Legen-
da o zlatorogu. Po tej zgod-
bi je učenec Matevž Polja-
nec napisal svojo pravljico 
Ne razjezimo blejskega Zla-
toroga, s pomočjo katere obi-
skovalca popeljejo po šestih 
točkah okoli jezera, na kate-
rih otroke čakajo različne 
didaktične naloge. S pogu-
mom in pravilno rešenimi 
nalogami otroci pomaga-
jo Zlatorogu razvozlati vse 
uganke na poti in si tako pri-
dobiti njegov žig zaupanja.

»Pri raziskovanju in bran-
ju blejskih pravljic in legend 
so učenci OŠ Bled odkrili, da 
je najbolj znana različica pri-
povedke Zlatorog nemškega 
avtorja Rudolfa Baumbacha 
nastala prav na Bledu. To 
mitično bitje z zlatimi rogo-
vi je že v 19. stoletju preko 

literarnega sveta opozarja-
lo ljudi, kako pomemben je 
spoštljiv odnos do narave,« 
je razložila Marija Ferjan z 
Občine Bled, kjer so tudi s 
pomočjo evropskih sredstev 
poskrbeli za ureditev temat-
ske poti in ozaveščevalne 
delavnice v blejski šoli in 
vrtcu, v okviru katerih so se 
otroci preizkusili v izzivih, 
kako varovati naše okolje 
tudi za naslednje generacije. 

Na tematski poti otro-
ke čaka sklop šestih pos-
taj okoli Blejskega jezera, 
na katerih preko igre spoz-
navajo, kako pomembno je 
varovanje okolja za prihod-
nost, je razložila Marija Fer-
jan. »Na zabaven in izviren 
način bodo spoznali lepote 
Bleda, kulturne in naravne 
znamenitosti ter podoživeli 
eno najbolj znanih pravljic 
skozi otroško domišljijo.« Z 

rešenimi nalogami otroci na 
koncu premagajo jezersko 
pošast, ki si na Bledu želi 
ustvariti mesto in zato uni-
čuje zlatorogovo kraljestvo: 
gozdove, reke, jezera in pla-
note. Pot se začne pri Osno-
vni šoli prof. dr. Josipa Plem-
lja Bled, po njej pa se je tre-
ba podati s pomočjo zemlje-
vida, ki ga je mogoče najti 
tudi na spletni strani www.
bled.si.

NA POMOČ ZLATOROGU
Okoli Blejskega jezera so uredili tematsko pot Ne razjezimo blejskega Zlatoroga, s katero želijo otroke 
spodbujati k spoštljivemu odnosu do narave.

Okrog Blejskega jezera so uredili tematsko pot Ne razjezimo blejskega Zlatoroga. / Foto: arhiv občine

Na Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) so se odlo-
čili, da mladim vedoželjnežem jesenske počitnice popestri-
jo z Zotkinimi dnevi odprtih vrat, ki pa jih bodo zaradi epi-
demije novega koronavirusa izvedli na daljavo. Še danes in 
jutri bo tako mogoče sodelovati pri njihovih delavnicah, ki 
so jih preselili v virtualni svet. Skupaj so pripravili 16 preda-
vanj in delavnic s področja znanosti, naravoslovja in tehnike. 
»Udeleženci bodo lahko pridobili dodatno znanje in razvili 
lastne sposobnosti na področju kemije, biologije, geometri-
je, logike, raziskovanja, fotografije, psihologije, astronomije 
in še kje,« so razložili pri ZOTKS in dodali, da je udeležba 
na vseh aktivnostih brezplačna, vendar so za posamezna 
predavanja oziroma delavnice potrebne prijave.

Zotkini dnevi odprtih vrat

Alenka Brun

M
esec radov-
ljiške kuli-
narike je 
prestavljen 
in seveda s 

tem tudi znamenita uvodna 
večerja in druženje ob odpr-
tju dogajanja. Kar je seveda 
logičen potek dogodkov gle-
de na nastale jesenske epi-
demiološke razmere. Nedav-
no je bila namreč v Sloveni-
ji ponovno razglašena epide-
mija. Novi ukrepi za zajezitev 
širjenja covida-19 so (me dru-
gim) zaprli tudi radovljiške 
gostilne in restavracije, gos-
tišča, kavarne, slaščičarne, 
okrepčevalnice in bare. Veli-
ko se jih je takoj prilagodilo 
in se odločilo za t. i. prevze-
mna okna za vnaprej  naro-
čeno hrano in pijačo, nekate-
ri pa so se odločili za dostavo, 
razvoz naročil – oboje je kljub 
zaprtju restavracij dovoljeno.

Letos naj bi Radovlji-
ca gostila že osme Okuse. 
Tokratne bodo pripravili, ko 
bo to ponovno mogoče.

Kakšni so bili Okusi 
Radol'ce v preteklosti?  

V novembru so najbolj-
še oziroma izbrane radov-
ljiške restavracije in gostil-
ne povabile v svojo družbo, 
na lokalne menije po enotni 
ceni, lokalne kmetije pa na 
dneve odprtih vrat. Letos so 
bili Okusi načrtovani od 31. 
oktobra pa do 30. novembra.

Mesec je imel vsakič dogo-
dek ob odprtju in zaključnega 

ob koncu prireditve. Tokrat 
je bil načrt naslednji: dogo-
dek, ki bi označil odprtje, bi 
tradicionalno združili z uvo-
dno večerjo in pred njo še 
z obiskom lokalne tržnice, 
zaključili pa s prižigom lučk 
na Linhartovem trgu. Lokal-
ne menije iz sledljivih ses-
tavin bi gostom ponudili po 
ceni dvajset evrov, sodelova-
lo bi devet restavracij in gos-
tiln: Vila Podvin iz Mošenj, 

gostilne Kunstelj, Avguštin 
in Lectar iz Radovljice, Gos-
tišče Tulipan in Restavracija 
Center iz Lesc, Gostišče Dra-
ga in Pr' Tavčar iz Begunj ter 
Restavracija Tabor iz Pod-
brezij. Večerjo ob odprtju bi 
sestavljalo pet hodov, letos 
bi bila neke vrste kulinarič-
ni sprehod po mestnem jed-
ru Radovljice, kjer bi poleg 
devetih sodelujočih kuhar-
skih mojstrov spoznali tudi 
nostalgične zgodbe, nekate-
ra prizorišča pa so bila miš-
ljena celo kot presenečen-
je. Zadeva bi se seveda vsee-
no zgodila v času, ko je koro-
navirus že zaznamoval naša 
življenja in bi bilo treba upo-
števati določena pravila in 
priporočila NIJZ, a kot smo 
že zapisali, se zaradi nasta-
le jesenske situacije letošnja 
kulinarična prireditev Okusi 
Radol'ce prestavi na čas, ko 
bo izvedba mogoča.

Vseeno pa si lahko doma 
privoščite kakšen dober kro-
žnik. Za osebni prevzem in 
dostavo oziroma samo pre-
vzem ali samo dostavo so se 
namreč med restavracijami 

in gostilnami, ki sodelujejo 
na Okusih Radol'ce, odločile 
naslednje: Restavracija Cen-
ter, Gostilna Pr' Tavčar, Gos-
tišče Draga, Vila Podvin (od 
novembra dalje), Gostilna 
Kunstelj, Restavracija Tabor 
Podbrezje in Gostišče Tuli-
pan. Če vas slučajno zami-
kajo malica ali kosilo, mor-
da le nakup vina, olja, sladic, 
sadno-zelenjavnih sokov, 

kakšen darilni paket lokal-
nih sestavin ali pa vas zani-
ma, kdaj in kako je pri posa-
meznih ponudnikih ureje-
na dostava, je najbolje, da 
obiščete spletno stran radol-
ca.si ali se obrnete narav-
nost na izbranega gostinca. 
Tako boste še najlažje priš-
li do najnovejših informacij, 
saj se pravila in ukrepi zelo 
hitro spreminjajo.

MESEC OKUSOV RADOL'CE PRESTAVLJEN

V preteklosti so bili Okusi Radol'ce dobro obiskani. Pred 
uvodno večerjo je bila vedno tudi tržnica, na kateri so 
obiskovalci Okusov in večerje lahko pobliže spoznali 
uporabljene sestavine ter določene lokalne pridelovalce in 
predelovalce.

Okusi Radol'ce so imeli vedno uvodni in zaključni dogodek, 
kamor je sodila tudi posebna večerja, na kateri so se 
sodelujoči kuharski mojstri predstavili s hrano na krožnikih. 
Tudi osmič jih bodo izpeljali, ko bodo epidemiološke 
razmere to dopuščale. Morda celo v prvih mesecih 
prihodnjega leta.



19

PRAZNOVANJA

TOREK_27. 10. 2020

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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»Sončnica«
 Vedno berem vaše odgovore, 
pa se sedaj obračam na vas, da 
mi svetujete. Po dolgih letih 
sem v težki partnerski situaci-
ji. Kako se bo stanje razpletlo? 
Zanima me še moje zdrav-
stveno stanje. Hvala za odgo-
vor in veliko uspehov še naprej.
Končati zvezo, za katero si do 
zadnjega trenutka verjel, da 
bo srečna do konca življenja, 
ni enako, kot bi se v trgovini 
odločal, ali bi kupil beli ali 
črni kruh. Kajti na koncu je to 
vedno kruh, ne glede na ses-
tavine. Ko pa je zveze konec, 
je konec. Naj vam povem, da 
ste naredili prav in te odlo-
čitve nikoli ne boste obžalo-
vali. Še danes vam je hudo 
in preštevate slabe in dobre 
plati odločitve, ampak to ste 
morali narediti. Ker se imate 
radi in ker cenite tiste prave 

vrednote. Spoštovanje in ena-
kopravni odnos. Nič od tega 
pri vas ni obstajalo. In nikoli 
ne bi bilo nič drugače. Mate-
rialne stvari boste vse dobili 
nazaj, ne sicer v nekaj dneh, 
ampak jih dobite, saj imajo za 
vas posebno vrednost. Nekaj 
časa bo še trajalo tako stanje, 
kot ga imate sedaj, sčaso-
ma – recimo v pol leta – pa 
se bodo zadeve umirile, saj 
bo tudi on spoznal, da si ne 
boste premislili in da je vaša 
odločitev dokončna. Seveda 
se vse hudo, kar se vam je 
dogajalo, pozna tudi pri zdra-
vju. Niste več to, kar ste bili, 
kar ima vsekakor posledice 
pri splošnem počutju. Poča-
si, a zanesljivo se vam bo vse 
spet postavilo v ravnovesje in 
zdravstvene težave, ki jih ima-
te, bodo izzvenele. Imejte se 
radi in ne pozabite, da si sami 

kujete srečo. Naj je bo čim 
več! Srečno in vse lepo želim.

»Soča«
Pozdravljeni, Tanja. Večkrat 
sem vam že pisala in bila 
zadovoljna z odgovori. Tokrat 
sprašujem zase, svojega ata, 
hčeri ter za fanta ene od hče-
ra. Zanimajo me odnosi. Zase 
sprašujem, ali naj se spustim v 
razmerje, saj sem bila v prete-
klosti zelo razočarana. Strah 
me je, da bi bilo enako. Lepo 
vas pozdravljam in čakam na 
vaš odgovor.
Nekdo v tej skupini ljudi, za 
katero sprašujete po odnosih, 
hoče imeti nadzor nad dru-
gimi. Gre za moškega, torej 
bodisi ata ali pa hčerinega 
fanta. Vsi drugi se potem pri-
lagodite, vi pa se večkrat znaj-
dete v navzkrižnem ognju, iz 
katerega ne najdete izhoda. 

Moj nasvet je, da se vsem 
takim situacijam že vnaprej 
izognete in se ne vmešavate. 
Na splošno se bodo odnosi v 
bližnji prihodnosti izboljšali, 
zato bo bolj vzdržno in boste 
začeli več premišljevati o 
sebi, saj si časa zase ne znate 
vzeti. Ljubezen čaka na vas in 
v novo razmerje se boste spu-
stili. Škoda je vsakega dneva, 
ki ga ne preživite srečno. Do 
tega vas loči le en korak, nare-
dite ga čim prej. Ne smete že 
vnaprej pričakovati razočara-
nja. Človek človeku ni enak 
in slabe misli zamenjajte z 
dobrimi in lepimi. Strah ni 
nujno negativno čustvo. Da 
vas je strah, pomeni zgolj to, 
da si želite živeti lepo, in kot 
veste, je ljubezen vedno tista, 
ki na koncu zmaga. Čaka vas 
še veliko lepega. Želim vam 
vse dobro.

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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Alenka Brun

V 
enem od zad-
njih Sanjskih 
moških Hrvaške 
(Gospodin Savr-
šeni) smo lahko 

spremljali tudi Slovenko, ki 
se je potegovala za naklon-
jenost sanjskega kandidata. 
In kar dobro ji je šlo od rok. 
V zadnjem pa je bil v središ-
ču ženske pozornosti Goran 
Jurenec, ki je sicer izbral 
eno od deklet, ki so v šovu 
tekmovale za njegovo ljube-
zen, a se je po končani oddaji 
odločil, da je pravo ljubezen 
našel v drugi, v Hani Rodić. 

Po zadnjih fotografijah 
sodeč, Hana ni več črnola-
sa dolgolaska, kot se jo spo-
minjamo iz šova. Pa tudi z 
»gospodom popolnim« sta 
zdaj že kar nekaj časa sku-
paj in sta doživela in preži-
vela tudi že takšne in druga-
čne življenjske dogodivšči-
ne. Par je za zdaj srečno zal-
jubljen, še poročajo spletni 
mediji.

Slovenci smo v preteklo-
sti za svojo sanjsko žensko 
in moškega že navijali, sedaj 
se je pokazala nova prilož-
nost, ko tudi Gorenjke lah-
ko najdejo svojega izbranca 

oziroma sanjskega moške-
ga tako, da se prijavijo v šov.

Resničnostni šov Sanjski 
moški, ki se mu v ameriški 
različici reče The Bachelor 
(samski moški), ima na oni 
strani Atlantika že 24 sezon. 
Od leta 2002, ko so predva-
jali prvo sezono, so posneli 
že več kot 250 epizod. Ame-
riška različica je na različnih 
podelitvah nagrad, kjer ima-
jo tudi rubriko resničnostni 
šov, prejela deset nominacij 

in od tega pobrala kar devet 
kipcev.

»Si želiš spoznati sorodno 
dušo, sanjskega moškega, ki 
je lep, uspešen, pameten in 
še romantičen?« sprašujejo 
na Pop TV, kjer so že odprli 
prijave za sicer enega najbolj 
priljubljenih resničnostnih 
šovov na svetu. Iščejo dekle-
ta, ženske, dame, ki se bodo 
borile za naklonjenost izbra-
nega moškega in na koncu 
tudi za njegovo ljubezen. 

Če se odločite za prijavo, 
morate biti starejše od 18 let. 
Zgornje omejitve pri letih 
pa ne postavljajo, ker meni-
jo, da je ljubezen lahko sle-
pa. In samske morate biti. 
Dobro je tudi, da imate rade 
aktiven način življenja, spo-
znavate nove stvari, ste vedo-
željne, a hkrati nepoboljšlji-
vo romantične. Kanček adre-
nalina je vedno koristen, saj 
vas bo sanjski moški popeljal 
tudi na adrenalinske avantu-
re. Po drugi strani pa ne bo 
manjkalo romantičnih veče-
rov, skupaj z izbrankami pa 
bo na romantičnih zmenkih 
tudi publika pred domačimi 
televizijskimi ekrani lahko 
spoznala še nekatere očem 
bolj skrite kotičke Slovenije. 

Glede na razmere, v kate-
rih smo se znašli zaradi pri-
sotnosti covida-19, smo raz-
mišljali, kdaj bodo sloven-
sko različico Sanjskega moš-
kega sploh snemali, a gle-
de na to, da so komaj zače-
li zbirati prijave, domneva-
mo, da bomo o tem obveš-
čeni še pravi čas. To, kdo bo 
tokratni »sanjski moški«, pa 
bo najverjetneje ostalo skri-
vnost do zadnjega – dekleta 
ga namreč spoznajo takrat, 
ko stopijo iz avtomobila na 
svoji prvi predstavitvi.

PO SANJSKEGA MOŠKEGA  
V TELEVIZIJSKO ODDAJO
Pred časom je predvsem nežnejši spol na slovenskih malih zaslonih navijal za hrvaškega »sanjskega 
moškega«, zdaj se Sloveniji obeta domači resničnostni šov, kjer se boste ženske lahko potegovale za 
naklonjenost sanjskega izbranca. Prijave za slovenskega Sanjskega moškega so namreč odprte.
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Na Zgornji Beli sta se 3. oktobra 2020 poročila Luka Pen-
ko in Ana Orešnik. Dne 10. oktobra 2020 sta se na Krvavcu 
poročila Jernej Mušič in Anja Grušovnik. V Kranju sta se 
10. oktobra 2020 poročila Denis Šabić in Tea Tehovnik, 
20. oktobra 2020 pa Rok Habjan in Sara Železnikar.

Mladoporočenci

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 35 
otrok, in sicer 24 deklic in 11 dečkov. Najtežja deklica s 
4430 grami, najlažja pa prav teko deklica – tehtala je 2880 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in 3 deklice. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4170 gramov. Tudi najlažji 
je bil tokrat deček, kazalec na tehtnici se mu je ustavil pri 
3140 gramih.

Novorojenčki

Takšnih vprašanj je bilo kar nekaj, ko so se na Facebooku 
pred časom pojavile fotografije simpatične moderatorke 
in članice ekipe Radia Gorenc Urše Mlakar v poročni oble-
ki in s poročnim šopkom v rokah. Ljudje so ji celo čestitali 
ob veselem dogodku, a se je hitro izkazalo, da je Urša 
konec poletja smuknila v belo poročno obleko za potre-
be vloge v videospotu za novo pesem skupine Calypso 
z naslovom Na eks. Premiero je pesem doživela včeraj, 
na fotografiji pa je Urša v družbi pevca in vodje skupine 
Klemena Kuralta v času nastajanja videospota. 

Se je Urša poročila?
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_27. 10. 2020

  Novi paketi opreme  
(Golf / Life / Style / R-Line), 

  že v osnovi zelo veliko serijske opreme,

  izjemno bogata ponudba pogonskih 
sklopov (8 novih motorjev z do 17% nižjo 
porabo)

  na voljo tudi hibridni pogonski sklopi  
(kot prvi VW s petimi hibridnimi sklopi)

  popolna digitaliziranost – serijsko

  Golf je vedno povezan v splet – We 
Connect ali We Connect Plus.  NOVI GOLF VIII  

ŽE V NAŠEM SALONU.

Novi Golf VIII 
 najpomembnejše novosti

Sem več, kot pričakuješ!
Novi Volkswagen T-Cross že za 16.206 EUR. 
Obiščite naš salon z vozili Volkswagen in ga 
zapeljite na testno vožnjo.

Emisije CO2: 118−107 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,1−4,1 
l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 0,0355−0,0253 
g/km. Število delcev: 0,00042−0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Nekatera prikazana 
oprema je na voljo opcijsko. Slika je simbolna.

Novi T-Cross

VW_Dilerski_TCross_2017_98x204.indd   1 07/02/2020   11:38

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I  T: 04 2700 270 I  www.avtohisavrtac.si

1. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila VW GOLF 
2. nagrada: enodnevna uporaba avtomobila T-CROSS  

3. nagrada: poklanja Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, se  stavljeno iz črk z oštevilčenih 
polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do srede, 11. 
novembra 2020, na Gorenjski glas, Nazorje va ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Jeseni se najejmo buče in kostanja
Pretekli teden smo spek-

li izvrsten bučni kruh, se-
daj pa bomo buče predelali v 
pravo jesensko kosilo. 

Za pripravo jesenske sola-
te potrebujemo: motovilec, 
četrt hokaido buče, 1 skode-
lico kuhanih in olupljenih 
kostanjev, 1 pest orehov, bal-
zamični ali jabolčni kis, buč-
no olje, sol, 1 žlico olivnega 
olja.

Bučo olupimo, očistimo 
ter jo narežemo na manj-
še kocke. Ponev segreje-
mo, prilijemo olivno olje in 
na njem popečemo bučne 
kocke. Solimo in popramo 
ter prilijemo tri žlice vode. 
Ponev pokrijemo in zniža-
mo temperaturo štedilni-
ka. Buče dušimo približno 

15 minut oziroma toliko 
časa, da se zmehčajo. Skle-
do ali krožnik napolnimo z 
motovilcem ter ga malo po-
solimo. Po vrhu razporedi-
mo bučne kocke, olupljen 
kostanj ter orehova jedrca. 
Vse skupaj prelijemo z bal-
zamičnim ali jabolčnim ki-
som ter pokapljamo z buč-
nim oljem. 

Za pripravo bučne rižo-
te potrebujemo: 1 srednje 
veliko hokaido bučo, 400 
g riža, 1 čebulo, 1 dl belega 
vina, 1 žličko suhega majaro-
na, sol in poper, 1 žlico oliv-
nega olja.

Bučo olupimo, jo očisti-
mo semen ter narežemo 
na manjše kocke. Ponev se-
grejemo, prilijemo žličko 

olja in na njem popečemo 
bučne kocke. Malo poso-
limo in prilijemo tri žlice 
vode. Bučo dušimo nekaj 
minut, toliko, da se zmeh-
ča. Del zmehčanih bučnih 
kock poberemo iz posode 
ter jih prihranimo za kas-
neje. Preostale bučne kocke 
zalijemo z decilitrom vode 

ali jušne osnove ter jih zme-
ljemo v gladek bučni pire. 
Čebulo olupimo in nasek-
ljamo ter jo na hitro prepra-
žimo. Dodamo riž, ki ga 
pražimo kratek čas, le toli-
ko, da postekleni. Zalijemo 
z belim vinom, in ko ta iz-
hlapi, k rižu umešamo buč-
ni pire. Po okusu dosolimo 

in popramo ter začinimo z 
majaronom. Dobro preme-
šamo in v pokriti posodi ku-
hamo še 15 minut oziroma 
toliko čas, da se riž zmehča. 
Po potrebi dolijemo vodo 
oziroma jušno osnovo. Ko 
je riž kuhan, v rižoto vmeša-
mo še bučne kocke, ki smo 
jih na začetku dali na stran.

Ta teden bo tudi v znamenju velikih oranžnih buč, ki jih otroci 
s takim veseljem izrežejo za noč čarovnic, da zvečer s priž-
gano svečko v notranjosti »strašijo« mimoidoče. Škoda bi 
bilo zavreči vse meso užitnih buč, saj vsebujejo veliko vode, 
vlaknih ter idealno razmerje mineralov in vitaminov. Pomaga 
razstrupiti črevesje, vezati toksine, krepiti imunski sistem in 
pomirja. Kaj vse lahko naredimo z izrezanim sočnim bučnim 
mesom?

Enolončnica z bučo

Potrebujemo piščančji file, 3 čebule, 2 stroka česna, meso srednje 
velike buče, 50 dag krompirja, sol, zmleto rdečo papriko, šopek 
kopra, 2,5 dl kisle smetane in 1 dl olja.
Čebulo narežemo in jo na vročem olju popražimo. Dodamo 
strt česen in pražimo toliko, da zadiši. Meso narežemo na 
kocke, ga dodamo čebuli in malo popečemo. Bučno meso 
naribamo in ga dodamo mesu, premešamo in dušimo. Zali-
jemo z vodo. Dodamo olupljen in na kocke narezan krompir. 
Solimo, papriciramo, dodamo koper in kuhamo do mehkega. 
Nato vmešamo še kislo smetano. Ko enolončnico postreže-
mo, jo na vrhu okrasimo s koprom in žličko kisle smetane.

Bučna ponev z rižem in safalado

Potrebujemo 1 kg bučnega mesa, 2 žlici belega vinskega kisa, 2 
žlici jabolčnega kisa, 3 žlice sladkorja, žličko naribanega ingver-
jeva, sol, cimetovo palčko, klinček, 250 g riža, 500 g pora, 400 
g safalade, 20 g masla, mlet beli poper, pekočo papriko in 125 
ml čiste juhe.
Bučno meso narežemo na kocke. Vinskemu in jabolčnemu 
kisu prilijemo toliko vode, da dobimo 125 ml tekočine. V ko-
zico damo bučo, sladkor, razredčeno mešanico kisa, ingver, 
ščepec soli, klinček in cimetovo palčko. Pomešamo, zavremo 
in na šibki vročini dušimo 20 minut. Medtem riž stresemo v 
slan krop in ga kuhamo 20 minut. Por očistimo, operemo in 
narežemo na tanke trakce. Safalado olupimo in narežemo na 
palčke. Kuhano bučo odcedimo, prav tako kuhan riž. V veliki 
ponvi segrejemo maslo, dodamo por in safalado ter pražimo 
kratek čas. Dodamo odcejena riž in bučo ter zmešamo. Zači-
nimo s soljo, poprom in papriko. Prilijemo juho, zmešamo, 
zavremo in še nekaj minut dušimo.

Bučni mafini z brusnicami

Potrebujemo 150 g masla, 150 g rjavega sladkorja, 1 vaniljev 
sladkor, 2 jajci, 300 g polnozrnate moke, 300 g bučnega pireja, 
100 g brusnic, žličko pecilnega praška, četrt žličke ingverja, četrt 
žličke nageljnovih žbic, pol žličke naribanega muškatnega orešč-
ka, žličko cimeta (vse v prahu) in papirnate posodice za mafine.
Maslo penasto umešamo s sladkorjem in vaniljevim sladkor-
jem, nato dodamo jajci, narahlo primešamo kuhan bučni pire, 
začimbe, brusnice in moko, pomešano s pecilnim praškom. 
Posodice naložimo v pekač za mafine in jih napolnimo z maso. 
Pečemo 25 minut pri 180 °C.

Mojca Logar

Ko ta hip človek omeni bar-
ve, mi misel pričara gozd. Odel 
se je v meni najljubše barve: 
zlato, rjavo, rdečo, rumeno. 
Vesela sem, da prihaja čas do-
pusta, ko bom lahko kakšno 
uro dlje v gozdu. 

Ko hodim med listjem in to 
šelesti, se počutim kot otrok. 
Hodim in pred seboj brcam 
listje. Ponekod v hribih ga še 
grabijo za steljo. Najlepše je, ko 
se sonce že obrne nazaj, tam 
ob dveh ali treh. Ko posveti v 
prisojna pobočja gozdov pod 
hribi, se zdi, kot da zažarijo. 
Bukve so najbolj rjave, rdeče. 
Listi navadnega javorja so ru-
meni, leskovi zeleni, hrastovi se 
obarvajo rumeno. Edino smre-
ke stojijo strumno in pokončno. 
Deblo smreke je rjavkasto, jelki-
no je boj sive barve. Iglice do-
bijo žametno zeleni odtenek. V 
vseh letnih časih hodim v gozd, 
pa se mi vseeno zdi, da je jeseni 
najbolj barvito. Pravzaprav del 
jeseni nosim vedno s seboj, taka 
je barva mojih las. 

Ko človek nečesa ne sme, te-
daj si tega najbolj želi. Sedaj se 
ne smemo voziti med regijami. 
Mislim si, kako lepo bi se bilo 
sprehajati na Krasu in gledati 
ruj. Rdeč skoraj kot vino. Na 
Snežnik bi šla in opazovala 
tamkajšnje bukove gozdove. To 
so najstarejši prvinski bukovi 
gozdovi na Slovenskem. Boste 
rekli: Bukev je bukev, na Go-
renjskem ali na Snežniku. Pa je 
tam res drugačna. Rastišče bu-
kovih gozdov Snežnik-Ždrocle 
je umeščen na seznam Unesco-
ve dediščine na Slovenskem. Tu 
se stikajo vplivi morja in celine. 
Snežnik je najvišja gora izven 
Alp in tamkajšnji gozdovi so 
velikanska sklenjena gozdna 

površina, ki se nahaja na pre-
hodu iz primorskega sveta v 
notranjost Slovenije. Takšna 
kombinacija rastnih pogojev je 
zelo posebna. Prav zato so ti 
gozdovi izjemni. Ravno sedaj 
bi občudovala pogled na Kvar-
nerski zaliv, ki se nam odpre s 
Snežnika, pa vse do Triglava 
in drugih vršacev po Sloveniji. 
Nič ne de, bomo odkrivali lepo-
to jesenskih in gozdnih barv v 
domačih gozdovih. Vsak ima 
svoje točke, kamor se rad poda, 
in prav gotovo lahko najdete 
prav blizu doma kotičke, kjer 
niste bili še nikoli. Tako sva pred 
kratkim prvič pristopila na hrib 
Skutman. Med tednom raje 
hodim peš od doma. Moj de-
lovniški teren se bolj kot ne drži 
reke Kokre. Če grem na Mož-
janco, se zapeljem z avtom. 
Tako sva z Janezom hodila po 
Možjanci. Poti je precej in so 
lepo označene. Po nagovarja-
nju domačina sva nadaljevala 
pot v smeri Kokre in prišla do 
hriba Skutman. Prvič sem sli-
šala zanj. Tudi gorska kolesar-
ska pot vodi tja; in to sploh ni 
končna točka, lahko se podate 
proti Davovcu in na Krvavec. 
Lepi pogledi in čudovite barve. 

V tem času tudi pospravimo 
rože in pomijemo okna. Še 
enkrat. Je pa res, da bom skozi 
lepa in čista okna še bolj lahko 
opazovala barve jeseni, ki jih 
za nas, za vsakega izmed nas, 
pričara jesen. Vsako leto znova 
in sploh se ne utrudi. Kako je 
to fantastično. Naj bodo meje 
in prehodi med regijami in ob-
činami odprte ali zaprte, lepe 
jesenske dni si lahko pričaramo 
v najbližjem gozdu ali na dalj-
nem Snežniku.  

Barve
Janez Logar

Ta izraz uporabljamo, ko 
besede ne pomagajo kaj dosti. 
Običajno ima izraz leporečenje 
slabšalni prizvok. Mi ga bomo 
uporabili kot previdnost pri 
pozitivnih besedah, mislih, de-
janjih, ki dolgoročno ne prispe-
vajo kaj dosti k človekovi sreči. 
Večina ljudi si želi biti ne samo 
uspešnih, finančno preskrblje-
nih, temveč tudi srečnih in 
zadovoljnih. Danes je ogromno 
ponudnikov sreče, znanja na 
svetovnem spletu je skoraj neo-
mejeno. Ne vemo, katero knjigo 
izbrati, katero predavanje obi-
skati, komu verjeti. 

Imamo poplavo pozitivnih 
pristopov k reševanju človeko-
vih problemov: namerno in re-
dno gojite pozitivne misli, npr. 
ponavljajte si, da ste uspešni, 
zdravi, lepi, bogati in vesolje 
vas bo nagradilo z vsem, kar si 
želite. Seveda morate to delati 
vsaj 21 dni. Pravijo, da pomaga, 
če zjutraj stojite vsaj pet minut 
pred ogledalom in si ponavljate 
pozitivne misli. Vse, kar mora-
te storiti, je vztrajati in nič dvo-
miti. Nadalje nas učijo, da se 
moramo z meditacijo povezati 
z univerzumom in tja predati 
naše želje. Nazaj bomo dobili 
vse, kar si želimo. Ljubezen 
nam bo vse uredila, le zaupati 
moramo. Predvsem se ne sme-
mo vznemirjati, ker smo tre-
nutno v dobi velikih sprememb, 
dviguje se kolektivna zavest, ki 
bo poskrbela za nas. Na inter-
netu je tudi veliko spodbud, naj 
se povežemo s svetlobo, ki nas 
bo dvigovala stran od skrbi. In 
če bomo namerno razvijali čut 
hvaležnosti za vse, se nam bo 
tudi vse dobro avtomatsko vra-
čalo. Osredotočajte se le na po-
zitivna čutenja: veselje, radost, 

ljubezen, nasmehi povsod in 
vsakomur … Ljudje, ki so vsaj 
finančno uspeli, povedo, da je 
ob teh pozitivnih mislih treba 
še ogromno garati. 

Prav je, da smo pozitivno 
naravnani. Mnoge takšne 
misli nam polepšajo trenutke. 
Največja nevarnost samo po-
zitivnega pristopa do življenja 
pa je, da nas odvrača od težkih 
trenutkov oziroma jih zanika. 
Precej lažje se je osredotočati 
samo na pozitivnost kot pa 
vstopiti v razboleli notranji, 
čustveni svet. Zakaj? Zato, ker 
je tlačenje in nepriznavanje 
našega čustvenega sveta zelo 
škodljivo za naše zdravje – fi-
zično in psihično. Od stalnega 
bežanja pred bolečimi straho-
vi, občutki nesprejetosti, zavr-
ženosti, ponižanj, od potlačene 
jeze – predvsem od potlačene 
jeze –, zboli naše telo. Ne delaj-
mo si iluzij, da to nima vpliva 
na naše zdravje. To dokazuje 
znanost, to vemo z uporabo 
preproste pameti. Kar je notri, 
mora ven, kar boli, se mora 
ozdraviti. Mi pa rečemo, da 
so čustva kar nekaj. Pravza-
prav smo navadne reve, ker si 
ne upamo pogledati od blizu, 
kakšne vulkane imamo v sebi. 

Zato je samo ukvarjanje s 
»pozitivo« nevarno za naše 
zdravje in škodljivo za našo 
srečo. Naša največja moč je v 
soočenju z vsem, kar nosimo 
v sebi. Obstaja naravna za-
konitost – naša psiha nam bo 
avtomatsko dovolila vstop do 
pozitivnosti, vendar šele, ko se 
bomo soočili z bolečinami ču-
stvenega sveta v sebi.

Leporečenje!

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
27. 10.

9/14 °C

Nedelja 
1. 11.

6/13 °C

Sreda 
28. 10.

Četrtek
29. 10.

Petek
30. 10.

Sobota
31. 10.

6/15 °C 3/15 °C 5/15 °C 6/13 °C

Ponedeljek 
2. 11.

Torek
3. 11.

Sreda
4. 11.

Četrtek
5. 11.

6/15 °C 5/15 °C 3/13 °C 2/11 °C

Ko se posameznik 
sprehodi po naravi, 
se živali večinoma 
poskrijejo. 
A pozoren 
opazovalec bo 
njihove sledove 
odkril vsepovsod, 
vedeti mora le,  
kje in kako iskati.  
V vodniku so 
prikazani sledovi 
živali v naravni 
velikosti.

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.

Mehka vezava z zavihki

Format 132 x 193 mm 

112 strani
ISBN 978-961-7031-25-6

Cena: 14,90  EUR

Frank Hecker 

ŽIVALSKI SLEDOVI
v naravni velikosti

Znaki, ki izdajajo

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali 

večinoma poskrijejo. A pozoren opazovalec bo njihove 

sledove odkril vsepovsod, vedeti mora le, kje in kako 

iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v 

naravni velikosti.

sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, 

travnikih in v gozdovih
•

dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega 

naravnega okolja
•

dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti

•

dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in 

poškodbe na drevesih

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli  

o skrivnostnem življenju naših  

divjih živali izvedeti več.

Znaki,  
ki izdajajo

odtis zadnje šape  
navadne lisice

Ko se posameznik sprehodi po naravi, se živali večinoma poskrijejo.  

A pozoren opazovalec bo njihove sledove odkril vsepovsod, vedeti mora 

le, kje in kako iskati. V tem vodniku so prikazani sledovi živali v naravni 

velikosti. 

–    sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko srečamo na poljih, travnikih 

in v gozdovih

–    dodatne informacije: portreti živali in opisi njihovega naravnega 

okolja

–    dodatne informacije o živalih in njihove značilnosti 

–    dodatek: izbljuvki, iztrebki, sledovi hranjenja in poškodbe na 

drevesih 

Praktični vodnik za vse, ki bi želeli o skrivnostnem življenju naših divjih 

živali izvedeti več.

Velika uharica je pojedla ježka: v izbljuvku so našli različne kosti in 

kremplje.

Najdeno v izbljuvku sove uharice: 

vretence ježa

Najdeno v izbljuvku pegaste sove: 

lobanja in spodnja čeljust miši

www.narava.si

ISBN 978-961-7031-25-6   14,90 €

9 789617 031256

KOSTI V IZBLJUVKIH

Sove, ujede, čaplje, vrane, galebi, srakoperji in nekatere druge 

skupine ptic se neprebavljenih ostankov hrane, kot so kosti, 

kožuh, perje, zobje, hitinasti deli žuželk, pečke, deli rakov in 

školjčne lupine, znebijo tako, da jih izbljuvajo. Ti izbljuvki so ve-

činoma bolj ali manj stisnjeni skupaj in valjaste oblike. Velikost, 

oblika, čvrstost, sestava izbljuvkov in kraj, kjer smo jih našli, 

nam lahko dajo veliko informacij o vrsti ptice in njeni prehrani.

Sove svoj plen s kožuhom, perjem in kostmi vred večinoma  

pogoltnejo v celoti ali vsaj v večjih kosih. Ker je njihova želod-

čna kislina razmeroma šibka, najdemo v njihovih izbljuvkih 

dobro ohranjene kosti in lobanje uplenjenih živali. To dejstvo  

s pridom uporabijo raziskovalci, ki se ukvarjajo s proučeva-

njem sesalcev. S pomočjo natančne analize kosti v izbljuvkih 

sov namreč lahko ugotovijo, katere vrste malih sesalcev so  

na določenem območju razširjene.

f r a n k h ec k e r

75 
sledov  

divjih živali

Živalski sledovi 
v naravni velikosti 
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MAVČNI ODLITKI  

STOPINJE

Zbiranje tridimenzionalnih 

kopij različnih stopinj in 

ohranjanje velikosti v merilu 

je prav zanimivo početje. V ta 

namen lahko zelo preprosto 

izdelamo mavčne odlitke 

najdenih odtisov stopal. Za 

to potrebujemo nekaj centi-

metrov visok obroč iz papirja, 

plastike ali kovine, ki je neko-

liko večji kot najdena stopi-

nja. Položimo ga čez stopinjo 

in potisnemo v tla. V plastični 

posodi z vodo zmešamo hitro 

strjajoči se mavec in ga nato 

nalijemo v okvir. Po približno 

15 minutah, ko se je mavec že 

dovolj strdil, ga lahko previ-

dno vzamemo iz obroča in  

s pomočjo čopiča odstranimo 

še zemljo in ostanke listja. 

Dobili smo negativen odtis 

stopinje, ki popolnoma ustre-

za obliki stopala živali, ki je 

sled pustila. 
 

NOVO iz založbe Narava

Avtor

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

75 sledov  
divjih živali

Frank Hecker je diplomirani biolog, ki 

se že več kot 25 let poklicno ukvarja s 

fotografiranjem narave in pisanjem knjig o 

naravi. Njegova strast, s tem pa tudi njegov 

obsežni arhiv fotografij narave, obsega 

celotni naravni svet Evrope: od rastlin do 

živali, od najmanjših do največjih.
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sledovi 65 živalskih vrst, ki jih lahko 
srečamo na poljih,travnikih in v gozdovih

112 strani, 132 x 193 mm, mehka vezava 14  90
EUR

Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto.  
Vodnik po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v naravni velikosti.  
Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli  
v naravi. Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

112 strani
format: 
132 x 193 mm
mehka vezava
cena:

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

PLODOVISTORŽI

Mnogo dreves oblikuje opazne, zelo značilne plodove, s 
pomočjo katerih jih lahko zanesljivo prepoznamo. Tudi  
ko so listi že odpadli, plodovi pogosto še vedno visijo na 
drevesu, tako da z njihovo pomočjo lahko določimo,  
kateri vrsti drevo pripada.

Semena iglavcev dozorijo v storžih. Zelo pogosto so ti  
oleseneli in imajo za vrsto značilno obliko. Ravno po obliki 
storžev drevo lahko dobro prepoznamo. Obstajajo pa tudi 
vrste, kot je na primer navadni brin (stran 93), ki imajo  
jagodaste storže.

navadna pavlovnija,  
stran 60

enovrati glog, stran 24

veliki pajesen, stran 80

navadni gaber,  
stran 39

navadni jadikovec,  
stran 26

javorolistna platana, stran 72

črna murva, stran 37

navadni nagnoj, 
stran 35

beli javor, stran 57

ameriški klek, stran 91

navadni macesen, 
stran 101

navadna smreka, 
stran 94

mamutovo drevo, stran 92

duglazija, stran 97

libanonska 
cedra,  
stran 100

kanadska čuga, 
stran 96

metasekvoja,  
stran 99

nutkanska pacipresa, 
stran 90

rdeči bor, stran 102

Listi  
v naravni  
velikosti
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ISBN 978-961-7031-23-2   14,90 €

9 789617 031232

vzporedno 
žilnat

dolgopecljat

globoko 
izrobljen

Listi v naravni  
velikosti
Prepoznavanje in določanje dreves bo postalo zelo preprosto. Ta vodnik  

po naravi prikazuje drevesne liste in iglice v njihovi naravni velikosti.  

Tako jih je mogoče neposredno primerjati s tistimi, ki smo jih našli v naravi. 

Zamenjave z drugimi vrstami so zato izključene.

• 64 vrst listavcev in iglavcev v gozdovih, parkih in vrtovih

• pomembne značilnosti, navedene neposredno ob fotografijah

• dodatne fotografije, ilustracije in zanimivosti, ki jih je  

vredno vedeti

• dodatno: plodovi in storži

List položite na sliko  
v knjigi, ga neposredno 
primerjajte z njo in 
vrsto hitro ter zanesljivo 
določite.
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14 90
EUR

                        + poštnina

15  
EUR

Cena knjige je 

Strastni ljubitelj narave 
Peter Wohlleben na 
podlagi najnovejših 
znanstvenih spoznanj, ki 
jih podkrepi z opažanji 
in izkušnjami z živalmi 
iz prve roke, osvetli 
neznani svet: zapletene 
vedenjske vzorce živali 
v gozdu in na domačem 
dvorišču, njihovo 
čustveno življenje in 
zavest. In tako bralcu 
postane jasno, da so 
nam živali veliko bliže, 
kot smo bili prepričani.
Čudovita, poučna in 
osupljiva knjiga!

Prevedla Petra Piber

Mehka vezava z zavihki

Format 125 mm x 200 mm 

196 strani
ISBN 978-961-6893-91-6

Cena: 19,90  EUR

Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE ŽIVALI

Ljubezen, žalost, sočutje – razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten kot gozdna miš, ža-

losten kot košuta – so živali res zmožne takšnih čustev? Ni takšno 

raznoliko čustveno življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi najnovejših 

znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z opažanji in izkušnjami 

z živalmi iz prve roke, osvetli neznani svet: zapletene vedenjske 

vzorce živali v gozdu in na domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno, da so nam živali 

veliko bliže, kot smo bili prepričani.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem gozdu ne spremlja le dnev-

nega utripa dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki se zadr-

žujejo v temni goščavi in mogočnih drevesnih krošnjah. Pri tem 

opazi marsikaj zanimivega: čustveni svet kuncev in gozdnih miši, 

jelenov in divjih svinj, drozgov in sinic je veliko bogatejši, kot 

smo bili mislili. Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo socialno 

življenje, v katerem je čas tudi za ljubezen in žalost, in pogumno 

se uprejo grozeči nevarnosti, namesto da bi nagonsko zbežali. Del 

živalskega vsakdanjika je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se z 

vidnim navdušenjem spuščajo po strehi kot po sankališču!

»Knjiga, ki lahko vedno preseneti!« - Deutschlandradio Kultur,  

Johannes Kaiser

»Ne kič, ampak rezultat resnih raziskav in dolgoročnega opazovanja.« - 

Die Zeit, Jens Jessen

»Knjige PetraWohllebna razširijo naše dojemanje sveta.« -  

The Tagesspiegel, Denis Schec

PETER WOHLLEBEN

SKRIVNO 
ŽIVLJENJE 
ŽIVALI

P
E

T
E

R
 W

O
H

L
L

E
B

E
N

S
K

R
IV

N
O

 Ž
IV

L
JE

N
JE

 Ž
IV

A
L

I

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. Pri založbi Narava je izšla tudi 

njegova knjiga Skrivno življenje dreves.

Peter Wohlleben kot gozdar v svojem 

gozdu ne spremlja le dnevnega utripa 

dreves, temveč tudi drugih prebivalcev, ki 

se zadržujejo v temni goščavi in mogočnih 

drevesnih krošnjah. Pri tem opazi marsikaj 

zanimivega: čustveni svet kuncev in goz-

dnih miši, jelenov in divjih svinj, drozgov in 

sinic je veliko bogatejši, kot smo bili mislili. 

Sočustvujejo s svojimi vrstniki, poznajo 

socialno življenje, v katerem je čas tudi za 

ljubezen in žalost, in pogumno se uprejo 

grozeči nevarnosti, namesto da bi na-

gonsko zbežali. Del živalskega vsakdanjika 

je tudi zabava – res obstajajo vrane, ki se 

z vidnim navdušenjem spuščajo po strehi 

kot po sankališču!

Tudi pri domačih živalih in hišnih ljub-

ljenčkih Peter Wohlleben opaža izrazito 

čustveno zavedanje: v knjigi je predstavil 

svojo kobilo Bridgi, ki se osramočeno 

obrne proč, če se neprimerno vede, in 

opisuje, kako njegov premeteni petelin 

Fridolin prelisiči svoj kokošji harem, da 

pride do akcije.

Peter Wohlleben črpa iz svojih dolgoletnih 

izkušenj kot gozdar, pri čemer se opira na 

najnovejša znanstvena spoznanja – to je 

osupljiva in izčrpna knjiga, zaradi katere 

bomo na živali v gozdu in na livadah, v hiši 

in na dvorišču začeli gledati z drugačnimi 

očmi.  

Ljubezen, žalost, sočutje – 

razkrivanje osupljivega 

skritega sveta čustev

DRUGAČEN POGLED V 

ČUSTVENO ŽIVLJENJE 

ŽIVALI

Skrben kot veverica, zvest kot krokar, sočuten 

kot gozdna miš, žalosten kot košuta – so živali res 

zmožne takšnih čustev? Ni takšno raznoliko čustveno 

življenje značilno izključno za človeka?

Strastni ljubitelj narave Peter Wohlleben na podlagi 

najnovejših znanstvenih spoznanj, ki jih podkrepi z 

opažanji in izkušnjami z živalmi iz prve roke, osvetli 

neznani svet: zapletene vedenjske vzorce živali v 

gozdu in na  domačem dvorišču, njihovo čustveno 

življenje in zavest. In tako bralcu postane jasno,  

da so nam živali veliko bliže, kot smo bili prepričani. 

Čudovita, poučna in osupljiva knjiga!  

9 789616 893916

ISBN 978-961-6893-91-6          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstve-

nik. Študiral je gozdarstvo in je bil 

več kot dvajset let uradnik na dežel-

nem gozdnem gospodarstvu. Ker je 

želel uresničiti svoje ekološke sanje, 

je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na ob-

močju gorovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pra-

gozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja 

predavanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem narave.  

Pri založbi Narava je izšla tudi njegova knjiga Skrivno 

življenje dreves.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED 

V ČUSTVENO 

ŽIVLJENJE ŽIVALI

Čudovita, poučna  

in osupljiva knjiga!

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si

www.gorenjskiglas.si

194 strani; 200 x 125 mm; mehka vezava

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.

27. 10. tor. Sabina   6.36 16.55

28. 10. sre. Simon   6.37 16.53 

29. 10. čet. Ida   6.39 16.52  

30. 10. pet. Marcel   6.40 16.50

31. 10. sob. Bolfenk, dan ref.  6.42 16.49

1. 11. ned. Dan spomina na mrtve 6.43 16.47

2. 11. pon. Dušanka  6.44 16.46

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Od 10. junija do 
27. septembra je potekal na-
tečaj, ki ga je Kulturno dru-
štvo Josipine Turnograjske 
iz Mač priredilo v sodelova-
nju z Občino Preddvor in Za-
vodom za turizem Preddvor. 
»Žal zaradi trenutne epide-
miološke slike v Sloveniji le-
tos prvič nismo mogli izves-
ti zaključne prireditve s po-
delitvijo nagrad, ki je bila 
predvidena za 18. oktobra, 
nagrade in priznanja bodo 
tako vročena po pošti,« je 
pojasnila vodja natačeja ddr. 
Mira Delavec Touhami, ki 

je skupaj z Janjo Čilić, Petro 
Hladnik in Nežo Cerinšek, 
članicami komisije, izbrala 
najboljše med 184 prispeli-
mi pismi, 93 osnovnošolski-
mi in 91 srednješolskimi. 

»Namen natečaja je moti-
vacija mladih, da svoje lite-
rarne umetnine predstavijo 
javnosti in se pri svoji nadar-
jenosti dodatno motivirajo. 
Poleg tega z natečajem obu-
jamo spomin na prvo sloven-
sko pesnico, pisateljico, skla-
dateljico in pravljičarko Jo-
sipino Urbančič Turnograj-
sko,« nadaljuje Delavec To-
uhamijeva. »Letos smo člani 
strokovne komisije za temo 

izbrali ljubezen do svobode, 
saj smo bili zaradi karante-
ne veliko v zaprtih prostorih 
in smo se na neki način ču-
tili, da nismo svobodni, kot 
smo bili še pred malo časa.« 
Na natečaj so prispela pisma 
iz vse Slovenije, letos pa tudi 
pisma slovenskih izseljen-
cev iz Nemčije. Pri ocenjeva-
nju je članice komisije vodi-
lo več meril: izvirnost besedi-
la, prvoosebni pripovedova-
lec, bogastvo besedišča, doži-
vljanje osebe, ki piše, in sama 
celovitost besedila. V katego-
riji osnovnih šol so prva tri 
mesta dosegli: Ema Medved 
(OŠ Frana Metelka Škocjan), 

Alina Svoljšak (OŠ dr. Ja-
neza Mencingerja Bohinj-
ska Bistrica) in Ana Poljan-
šek Žagar (OŠ 16. december 
Mojstrana), med srednješol-
ci pa: Dejan Gavrič (Srednja 
šola Slovenska Bistrica), Lari-
sa Rataj in Julija Srpčič (obe 
Gimnazija Novo mesto), v 
deseterici sta bila nagrajena 
tudi Timon Malnar in Mateja 
Golc iz Biotehniškega centra 
Naklo. Nagrajenci so prejeli 
unikatne, samo za ta natečaj 
izdelane steklene pokale za 
prva tri mesta in prav tako za 
prvih pet mest knjižne nagra-
de ter posebna priznanja od 
četrtega do desetega mesta.

Pisali o ljubezni do svobode
Tudi letos so izpeljali natečaj za najboljše ljubezensko pismo mladih v Sloveniji, vendar ni bilo sklepne 
prireditve v Preddvoru, na kateri podelijo nagrade najboljšim osnovnošolcem in srednješolcem.

Urša Peternel

Jesenice – Zakaj namesto 
plastičnih sveč ob prvem no-
vembru na grobove najdraž-
jih ne bi raje prinesli ročno 
poslikanih, unikatnih žal-
nih kamnov? Na takšno ide-
jo je prišla skupina žensk iz 
drugih kulturnih okolij, ki 
na Ljudski univerzi Jesenice 
sodeluje v projektu Socialna 
aktivacija. Prihajajo iz različ-
nih držav, od Bosne, Koso-
va, Filipinov, Poljske, Ukra-
jine, Bolgarije do Makedoni-
je, skupno pa jim je, da sla-
bo znajo slovensko in da so 
brezposelne. Nad idejo o po-
slikavi spominskih kamnov 
jih je pravzaprav navduši-
la njihova mentorica Polo-
na Knific. 

Kot je povedala, so spo-
minski kamni izvirni in zelo 
obstojni, lepo pa se vklaplja-
jo tudi v njihov delovno-učni 
projekt, katerega namen je 
tudi zmanjšanje porabe pla-
stike. Tako so udeleženke v 
preteklosti že šivale pralne 
vrečke za sadje in zelenja-
vo iz odpadnih materialov, 
zdaj pa že nekaj dni poslika-
vajo kamne. Nabrale so jih 

ob Savi na Jesenicah, nanje 
pa rišejo žalne oziroma spo-
minske motive, kot so sveč-
ke, angelčki ... Doslej jih je 
nastalo že 250, delo pa še 
nadaljujejo. Po besedah Po-
lone Knific so za udeleženke 
pred tem pripravili tudi de-
lavnico, ki jo je vodila Moj-
ca Ahčin Rozman, na njej 

pa so se naučile tehnik po-
slikave. Kamne bodo danes 
in jutri brezplačno delile na 
pokopališču na Blejski Dob-
ravi.

Poslikava kamnov je del 
projekta, ki od lani poteka 
tudi na Jesenicah in je na-
menjen socialni aktivaci-
ji žensk iz drugih kulturnih 

okolij. V programu jih spod-
bujajo, da pridobijo nova 
znanja in veščine, tudi sa-
mozavest, da se lažje vklju-
čujejo v okolje in morda naj-
dejo tudi zaposlitev. In kot je 
s ponosom povedala Polona 
Knific, sta od petnajstih ude-
leženk dve že našli službo, in 
sicer v bohinjskem podjetju.

Žalni kamni namesto sveč
Na Jesenicah skupina žensk iz drugih kulturnih okolij izdeluje žalne kamne, ki naj bi ob prvem 
novembru nadomestili plastične sveče na grobovih.

Marriel in May s Filipinov sta udeleženki projekta, ki je namenjen socialni aktivaciji žensk  
iz drugih kulturnih okolij, ki živijo na Gorenjskem.
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Skrbnik ključnih kupcev in EYE centra, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Opis delovnega mesta: vzdrževanje in povečevanje standarda odnosov z distri-
buterji in kupci, priprava tržnih analiz in raziskav (primerjava in analiza cen, kon-
kurence, ciljne skupine in kupcev, trendov …) ter prenos informacij iz trga v druge 
oddelke, dnevno spremljanje naročil in priprava poročil za potrebe vodstva, skrb 
za obstoječe kupce ... Elan, d. o. o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave 
zbiramo do 4. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec v sendvičarni, m/ž (Kranj) 
Pridružite se nam, če: ste zanesljivi in delovni, ste pripravljeni delati v dnevnih iz-
menah, ob nedeljah, 6 dni v tednu, lahko prihajate na delo z lastnim prevozom. Izo-
brazba ni pogoj, je pa lahko vaša prednost, če ste živilec ali imate delovne izkušnje 
v živilstvu. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 16. 
11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec, m/ž (Tržič) 
Vaše naloge bodo obsegale: izvajanje vzdrževanja na strojih in napravah, sodelo-
vanje pri naročanju rezervnih delov, uvajanje novih orodij, delovnih pripomočkov v 
proizvodnjo ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbi-
ramo do 24. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni tehnolog, m/ž (Škofja Loka) 
Od vas pričakujemo: VII. stopnjo izobrazbe strojne ali elektrotehnične smeri (pogoj-
no VI. stopnja tehnične smeri), zaželena srednješolska izobrazba tehnične smeri, 
znanje angleškega ali nemškega jezika ... Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 10. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec operative II, m/ž (Kranj) 
Zaposlimo inženirja strojništva ali druge ustrezne tehnične smeri za delo strokov-
nega sodelavca operative II v DE Kanalizacijsko omrežje. Komunala Kranj, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1 , 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 10. 11. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Pisarniški referent, m/ž (Škofja Loka) 
Vaše ključne zadolžitve: pripravljanje, urejanje, ažuriranje in arhiviranje celotne 
poslovne dokumentacije (ponudbe, pogodbe, predračuni, računi, prevzemnice, 

evidenčni listi, nalogi, zbirniki, poročila, evidence, dopisi …)... Zoltan, d. o. o., Tra-
ta 34, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 11. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Tržni analitik, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: zmoreš analizirati tržišče in identificirati nove poslovne pri-
ložnosti, imaš dobre komunikacijske in analitične veščine ter sposobnosti reševa-
nje kompleksnih problemov. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 12. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mehatronik, m/ž (Medvode) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: izvajanje strojnih in elektro vzdrževalnih del na 
strojih in napravah, preventivno pregledovanje stanja in delovanja strojev, delov-
nih naprav in priprav, pripravljanje in vodenje evidence potrebnih rezervnih de-
lov, zamenjava pokvarjenih in izrabljenih delov ... Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 
11, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 18. 11. 2020. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Projektant/razvijalec programske opreme, m/ž (Naklo) 
Pričakujemo: univerzitetno izobrazbo oz. VII. stopnjo izobrazbe računalniške smeri, 
smeri informatike, elektro ali matematične smeri, najmanj 4 leta delovnih izkušenj, 
zaželene so izkušnje v trgovskem okolju in poznavanje poslovnih procesov s pod-
ročja oskrbne verige, poznavanje konceptov načrtovanja, razvoja in vzdrževanja 
informacijskih sistemov ... Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. 
Prijave zbiramo do 22. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za opravljanje del vzdrževanja/električar, m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo zajemalo: opravljanje vzdrževalnih del na strojih, odpravljanje napak, 
preventivno vzdrževanje. Alples, industrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 
4228 Železniki. Prijave zbiramo do 4. 11. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
Ponujamo vam delo v uspešnem podjetju, v urejenem delovnem okolju skupaj z 
ekipo odličnih in dinamičnih posameznikov. Delo poteka v dveh izmenah. Zaposli-
tev bomo sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Kuehne + Na-
gel, d. o. o., Zgornji Brnik 300, 4210 Brnik. Prijave zbiramo do 9. 11. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila, m/ž (Kranj) 
Opis dela: prevaža asfalt, razsute in občasno kosovne tovore po gradbiščih, občas-
no pomaga pri nakladanju kosovnih tovorov, opozarja tehničnega kontrolorja na 
napake na vozilu, skrbi za brezhibno delovanje vozila. Gorenjska gradbena druž-
ba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 11. 2020. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), za-
želene so izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom. Goodyear Dunlop Sava 
Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 20. 11. 2020. Podrobno-
sti 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

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom ZDRAVI 
MLEČNI IZDELKI, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 9.  
oktobra 2020, so: Marta Košir z Golnika, ki prejme 1. nagrado 
– darilno kartico želja v vrednosti 15 EUR, Matevž Dovč iz Lju-
bljane in Marija Hlebčar iz Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado 
– knjigo. Nagrajencem čestitamo!

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
NAJAMEM

POD Krvavcem najamem sobo, okoli 
24 m2, tel.: 040/853-550 
 20002426

HIŠE
KUPIM

HIŠO ali pol hiše z vrtom v Kranju, tel.: 
031/449-093 20002438

POSESTI
ODDAM

3 HA kmetijskega zemljišča blizu Kra-
nja. Zemljišče je ograjeno, ima svoj 
namakalni sistem, 1 ha je pokrit s pre-
nosnimi rastlinjaki, ki so primerni za go-
jenje sadja in zelenjave, tel.: 041/799-
683 20002428

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FORD Mondeo, karavan, letnik 2004, 
dizel, 285.000 km, modre barve, tel.: 
040/711-603 20002416

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 20002165

STROJI IN ORODJA
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 20002445

ROLBO Toro, 8,3 Kw, električni vžig, 
nerabljeno, cena 600 EUR, tel.: 
041/744-109 20002453

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHA mešana drva, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 20002345

SUHA bukova drva, cena 58 EUR, mo-
žna dostava, tel.: 040/225-096  
 20002444

SUHE trske in žamanje, primerno za 
centralno, krušno peč ali kamin, tel.: 
041/986-986 20002448

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, izjemne tehnič-
ne, umetniške, sporočilne, energijske 
vrednosti, tel.: 040/567-544 
 20002352

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

MLADIČE istrske goniče, stare 8 te-
dnov, z rodovnikom, cepljene in čipira-
ne, tel.: 040/624-078, Jure  
 20002433

PODARIM

MUCKE, stare 6 tednov, dolgodlake 
kepice, za stanovanje, ogrevan prostor, 
Podhom 42, tel.: 040/602-839  
 20002447

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO, pocinkano, 4.000 l, hi-
dravlični izpust in traktorski plato, tel.: 
051/673-752 20002449

KUPIM

TRAKTOR, mulčar in frezo, tel.: 
041/680-684 20002454

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20002162

TELIČKE ČB, stare pet tednov, deset 
dni staro teličko in krmilni krompir, tel.: 
040/365-080 20002451

KUPIM

BIKCE in teličke, od enega tedna 
do 300 kg, ter kravo ali telico, tel.: 
051/372-468 
 20002446

BREJO telico ali kravo in bikca do 200 
kg, tel.: 031/604-918  
 20002452

OSTALO
PRODAM

INOX soda, 80 in 40 l, pipa, stojalo in 
pokrov, oba 110 EUR, tel.: 041/612-
741 20002450

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20002166

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20002167

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  
 20002163

Rezultati 86. kroga – 25. oktobra 2020 
3, 7, 23, 26, 32, 34, 39 in 2

Loto PLUS: 8, 12, 14, 15, 21, 28, 34 in 20 
Lotko: 1 2 0 3 9 6

Sklad 87. kroga za Sedmico: 440.000 EUR 
Sklad 87. kroga za PLUS: 1.210.000 EUR 
Sklad 87. kroga za Lotka: 390.000 EUR

LOTO

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.

• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • 
• portal za otroke: www.modripes.si • 

• spletni leksikon: www.obrazislovenskihpokrajin.si •

 Zaradi slabe epidemiološke slike 
 je začasno zaprt prosti pristop do
 knjižnih polic v Knjižnici Globus. 

To ne pomeni, da do knjig ne morete, 
lahko jih namreč naročite preko Cobiss 

storitve Moja knjižnica in jih osebno 
prevzamete ali naročite dostavo po pošti.

V pritličju knjižnice pa na vas čakajo 
vnaprej pripravljeni paketi ljubezenskih, 

kriminalnih, zgodovinskih in drugih 
romanov, pa tudi knjige za otroke vseh 

starosti. 

Ker se razmere spreminjajo zelo hitro, vas 
prosimo, da spremljate našo spletno stran 
www.mkk.si, na kateri vas bomo sprotno 

obveščali o aktualnostih.
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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

Sokolski dom zaprt
Škofja Loka – Zaradi poslabšanja zdravstvene situacije in 
na podlagi novih omejitev Vlade Republike Slovenije ekipa 
Sokolskega doma obvešča, da zapirajo vrata. Na razstave in 
prireditve bodo ponovno povabili, takoj ko bo to spet mo-
goče in varno.

Bralni krožek
Bled, Radovljica – Pod mentorstvom Nine Kosmač v sklopu 
Medgeneracijskega centra Bled in Ljudske univerze v Rado-
vljici vsako soboto na spletu s pomočjo aplikacije Zoom po-
teka brezplačni krožek, namenjen ljubiteljem pisane besede. 
V soboto, 31. oktobra, ob 19. uri bodo zbrani brali odlomek 
iz Tihega Dona (avtor Mihail Šolohov) in pa dela Novalisa 
in Lu Hsina v prevodu Mire Mihelič. Prijave na krožek zbira 
Hana Premrl (040 284 550).

Škofja Loka – Telekom Slovenije gradi novo optično omrežje 
na območju mestnega jedra Škofje Loke. Zaradi gradbenih del 
na trasi bo moten promet na Fužinski ulici in Kopališki ulici. 
V času gradnje bo postavljena delna zapora odsekov cest v 
dolžini do 30 metrov. Gradbena dela bodo potekala predvi-
doma od 26. oktobra do 26. novembra vsak delovni dan, v 
času dnevne svetlobe. Vsak dan bo po zaključku gradbenih del 
promet stekel nemoteno. Dela začenjajo pri vhodu v Fužinsko 
ulico s Spodnjega trga, pri Fužinski ulici 3.

Moten promet na Kopališki in Fužinski ulici

Kranj – Tudi v lekarniški dejavnosti so se pojavile okužbe s 
covidom-19 in situacija postaja nepredvidljiva, so sporočili 
iz Gorenjskih lekarn. Kot dodajajo, so v tem trenutku sicer še 
vse njihove enote odprte po rednem odpiralnem času, prila-
gojen je le delovni čas lekarne v kranjskem trgovskem centru 
Qlandia, ki je odprta od 8.00 do 20.30. V primeru, da ne bodo 
zmogli reševati kadrovskih težav, bodo primorani prilagoditi 
urnike lekarn. Ti se lahko dnevno spreminjajo, zato priporoča-
jo, da pred odhodom od doma preverite odpiralni čas lekarne 
na spletni strani www.gorenjske-lekarne.si. 

Delovni čas v enotah Gorenjskih lekarn
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes bo oblačno in deževno, do večera bo dež ponehal. Jutri 
in v četrtek bo delno jasno in po nižinah zjutraj in dopoldne 
marsikje megleno.

Simon Šubic

Kranj – Časnik Dnevnik, ki 
že dvajset let vodi projekt 
Gazela, izbor najboljših naj-
hitreje rastočih podjetij, je 
prejšnji teden objavil lestvi-
co sto najhitreje rastočih 
gorenjskih podjetij za leto 
2019. Na vrh lestvice se je 
zavihtelo šenčursko prevo-
zniško podjetje Nastran, ki 
je lani realiziralo 8,35 milijo-
na evrov prihodkov od pro-
daje in 79.213 evrov čiste-
ga dobička, indeks rasti pro-
daje pa je v obdobju 2014–
2019 znašal kar 1847. 

Na drugem mestu je ra-
dovljiški gradbinec Almir 

Čatić s 4,57 milijona evrov 
prihodkov in 142.699 evri 
čistega dobička ter s petle-
tnim indeksom rasti 605, 
na tretjem pa kranjsko pod-
jetje s hitro prehrano Halal 
Guda Doner Kebab s 6,21 
milijona evrov lanskih pri-
hodkov in 260.154 evri do-
bička ter indeksom rasti 
600 v zadnjih petih letih. 
Med prvo deseterico naj-
hitreje rastočih gorenjskih 
podjetij najdemo še podje-
tja Zuum iz Kranja, Eksist 
iz Žirov, Sagles iz Železni-
kov, Comita iz Kranja, En-
derdat - S iz Šenčurja ter 
podjetji Košnik in PR iz 
Škofje Loke. 

Nastran Transport 
najhitreje rastoče podjetje

Mateja Rant

Ljubljana – Vlada je prip-
ravila predlog novele zako-
na o vrtcih. Ta med drugim 
predvideva ponovno uvedbo 
brezplačnega vrtca za dru-
gega otroka iz iste druži-
ne, ki je hkrati v vrtcu s sta-
rejšim otrokom, in uvedbo 
brezplačnega vrtca za vsake-
ga tretjega in nadaljnjega ot-
roka iz družine, ne glede na 
to, ali je še kateri otrok v vrt-
cu ali ne, so sporočili po če-
trtkovi seji vlade. »Tako se 
bo izboljšala finančna do-
stopnost vrtca za starše, za-
radi česar gre pričakova-
ti dvig deleža vključenosti 
predšolskih otrok v vrtce.« 
Obenem novela prinaša še 
nekaj bistvenih novosti, ki 
odpravljajo pomanjkljivosti 

sedanje ureditve, ki so se po-
kazale v praksi. Med drugim 
fizičnim in pravnim osebam 
prepoveduje opravljanje de-
javnosti predšolske vzgoje 
in varstva otrok, če niso vpi-
sane v razvid izvajalcev jav-
no veljavnih programov ali 
v register varuhov predšol-
skih otrok. Med sankcija-
mi za kršitev te prepovedi 
so predvideli takojšnjo pre-
poved opravljanja dejavnosti 
in globo za kršitev prepovedi 
v razponu od pet do deset ti-
soč evrov. Inšpektorjem, pri-
stojnim za šolstvo, bo novela 
omogočila učinkovitejše de-
lovanje, saj določa povečano 
število prekrškov za kršitev 
posameznih določb zakona 
o vrtcih. Dograjuje tudi in-
stitut varuha predšolskih ot-
rok na domu. 

Brezplačni vrtci za drugega 
in vse nadaljnje otroke

Nikoli ne veš, kaj ti življenje 
prinese. Znašla sem se v hudi 
preizkušnji, povrhu mi je po-
žar uničil del hiše. Iskrena 
hvala za pomoč Alojzu Ko-
govšku, znanstvenici dr. Miri 

Zahvala

PREJELI SMO

Omerzel Mirt, prijateljici iz 
Kamnika Rudi Kuzma, Vidi 
Koleša, socialni službi Škofja 
Loka, Rdečemu križu Škofja 
Loka, koordinatorki Nini Po-
har. Iskrena hvala in vse dobro.

Nevenka Sušnik,  
Zgornja Sorica

Simon Šubic

Kranj – Vlada je z 20. okt-
obrom uvedla t. i. policij-
sko uro med 21. in 6. uro, 
isti dan sta stopila v veljavo 
tudi ukrepa obvezne upora-
be mask na prostem in pre-
povedi prehajanja med re-
gijami. Ker se je Gorenjska 
že prej znašla na seznamu 
rdečih regij, je bilo prehaja-
nje meje regije prepoveda-
no že od 16. oktobra. Med-
tem ko je policija spomladi 
ob uvedbi prepovedi preha-
janja občinskih mej spošto-
vanje vladnega odloka nad-
zirala poostreno in je med 
drugim postavljala tudi kon-
trolne točke, se je tokrat od-
ločila, da nadzor nad določ-
bami vseh odlokov nadzira v 
okviru rednega dela (opazo-
vanje, patruljiranje …) in na 
podlagi prijav občanov. 

Gorenjski policisti so ok-
tobra kljub temu opravili 
več tisoč kontrol javnih kra-
jev. »Obravnavali smo oko-
li trideset prijav, 35 kršitev 
pa smo zaznali ob rednem 
delu. V posamezni kršitvi je 
bilo lahko udeleženih tudi 
po več oseb,« je pojasnil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. Znan je primer z Je-
senic, kjer so policisti pred 
slabim tednom dni po 21. uri 
obravnavali kršitev javnega 

reda in miru z nedovoljenim 
zbiranjem posameznikov 
ter poškodovanjem košev 
za smeti in stekla na objek-
tu. Tedaj so identificirali več 
oseb, proti kršiteljem pa vo-
dijo postopke zaradi neu-
poštevanja odloka o omeji-
tvi gibanja in kršitve javne-
ga reda. Največ ugotovljenih 
kršitev je bilo sicer poveza-
nih z neuporabo mask in ne-
dovoljenim druženjem.

Prejšnji teden so ob uved-
bi »policijske ure« nadzo-
re izvajali tudi zdravstveni 

inšpektorji in ob tem ugo-
tovili, da je bila prepoved 
gibanja med 21. in 6. uro 
v prvih dveh nočeh v veliki 
meri upoštevana. V noči na 
minuli četrtek, tj. drugo noč 
po uvedbi »policijske ure«, 
so zdravstveni inšpektorji 
nadzor izvedli tudi na raz-
ličnih lokacijah v Kranju in 
Mariboru. Kot so sporočili, 
so v povezavi s tem uvedli 
enajst prekrškovnih postop-
kov. Globa za vsako posame-
zno kršitev odlokov po zako-
nu o nalezljivih boleznih 

sicer znaša od 400 do 4000 
evrov.

Danes stopa v veljavo še 
strožji odlok o začasni del-
ni omejitvi gibanja in zbira-
nja, po katerem je znova pre-
povedano prehajanje občin-
skih mej. Na Policijski upra-
vi Kranj so napovedali, da bo 
policija nadzor prehajanja 
občinskih meja in spoštova-
nje ostalih odlokov še nap-
rej izvajala ob rednih nalo-
gah, nadaljnja dinamika iz-
vajanja nadzora pa bo odvi-
sna od stanja na terenu. 

Več kot šestdeset kršitev
Gorenjski policisti so oktobra (do nedelje) zaznali 35 kršitev vladnih odlokov, še trideset pa na podlagi 
prijav občanov. Gre predvsem za kršenje obvezne uporabe obrazne maske in prepovedi druženja.

Policisti za zdaj spoštovanje »policijske ure« in ostalih vladnih odlokov nadzirajo v okviru 
rednih nalog. / Foto: Gorazd Kavčič
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Srednja vas – Zaradi hitre-
ga večanja števila okuženih 
s koronavirusom se tudi v 
Zavodu sv. Martina v Bohi-
nju pripravljajo na more-
bitno pomanjkanje kadra. 
Zato pozivajo vse dijake, 
študente in druge prosto-
voljce, ki so pripravljeni po-
magati, da se javijo na poziv 

za pomoč. Kot pojasnjujejo 
na bohinjski občinski upra-
vi, v tem edinem bohinj-
skem domu starejših ob-
čanov trenutno pomoči še 
ne potrebujejo, se pa prip-
ravljajo na zaostrene raz-
mere, zato so že začeli ses-
tavljati seznam tistih, ki bi 
bili pripravljeni priskočiti 
na pomoč. Zdaj je tudi čas, 
da vse, ki se bodo prijavili, 

uvedejo v delo, so opozori-
li. Delo obsega: pomoč pri 
negi oskrbovancev, hranje-
nju, prinašanje obrokov, či-
ščenje sob in skupnih pro-
storov, pomoč v kuhinji, 
pomoč v pralnici in druge 
zadolžitve glede na spro-
tne potrebe. Za pomoč pri 
negi pričakujejo osebe z iz-
obrazbo zdravstveni teh-
nik, bolničar, opravljeno 

nacionalno poklicno kvali-
fikacijo za socialnega oskr-
bovalca. Pri negi lahko po-
maga tudi tisti, ki ima že 
izkušnje, čeprav nima for-
malne izobrazbe. Za vsa 
druga dela pa sta potrebna 
pripravljenost za delo in ve-
selje do dela s starejšimi, so 
pojasnili v domu. Prijavni 
obrazec je na voljo na sple-
tni strani Občine Bohinj.

Za pomoč prosijo prostovoljce

Kranj – Iz Slovenske karitas so sporočili, da so ob ponovni raz-
glasitvi epidemije – na osnovi izkušenj iz prvega vala – ustre-
zno prilagodili razdeljevanje materialne pomoči za 95 tisoč 
prejemnikov. Ta tako ves čas poteka nemoteno – s predhodno 
najavo in posamičnim prevzemom pomoči. Prilagojeno poteka 
tudi razdeljevanje obrokov brezdomcem, uporabnikom ljud-
skih kuhinj in prejemnikom donirane hrane. Lokalne karitas po 
svojih močeh sodelujejo tudi s Civilno zaščito. Po posameznih 
območjih so ponovno aktivirane telefonske linije za psihosoci-
alno pomoč, sočasno pa pozivajo vse, ki bi želeli sodelovati pri 
družabništvu s starejšimi na daljavo, pri razdeljevanju pomoči 
ali kot prostovoljci v domovih za starejše, da se prijavijo.

Karitas: Razdeljevanje hrane poteka nemoteno


