
AKTUALNO

Potrdili novo  
različico virusa
Omikron je najnovejša potrjena 
različica novega koronavirusa, slo-
venska vlada je sprejela ukrepe, da 
bi preprečila njen vnos v Sloveni-
jo. Odpirajo se praznični sejmi na 
prostem, pristop je mogoč zgolj 
mimo uradnega vhoda.
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AKTUALNO

Bo sledila  
ustavna pritožba
V civilni iniciativi S Kranj po odlo-
čitvi državnega zbora o zavrnitvi 
razpisa referenduma za ustanovi-
tev nove občine Golnik razmišljajo 
o ustavni pritožbi. Kranjski župan 
Matjaž Rakovec je zadovoljen, da 
Kranj ostaja enoten. 
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GORENJSKA

Podjetja občutijo  
pomanjkanje surovin
Zaradi pomanjkanja surovin mo-
rajo v proizvodnih podjetjih vloži-
ti veliko truda v oskrbo proizvo-
dnje, da ta poteka tekoče. Trgov-
ce pestijo zamude pri dobavi arti-
klov, nekateri proizvajalci so jih 
že podražili.
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ZADNJA

Lestvica  
najbogatejših sto
Na lestvici najbogatejših Sloven-
cev je močna tudi gorenjska za-
sedba. Na vrhu sta še vedno Iza 
Sia in Samo Login, med prvo de-
seterico sta še dva Gorenjca, pre-
cej zanimivih imen pa najdemo 
tudi nižje na lestvici.

24

VREME

Danes bo delno jasno,  
jutro bo mrzlo. Jutri se bo 
pooblačilo. V četrtek bodo 
občasne padavine. Pihal 
bo jugozahodni veter.

–7/4 °C
jutri: delno oblačno 

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900

TOREK, 30. novembra 2021

Leto LXXIV, št. 95, cena 2,00 EUR                  Odgovorna urednica: Marija Volčjak   Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si   www.gorenjskiglas.si

Hraška cesta

v četrtek, 2. 12. 2021, ob 9. uri
OTVORITEV

DOBRODOŠLI!

LESCE

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26        www.spar.si

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski skakalci 
so konec tedna tekmovali na 
drugi postaji svetovnega po-
kala v Ruki na Finskem, ska-
kalke pa so sezono začele v 
Nižnem Tagilu v Rusiji. Na 
obeh prizoriščih so se vese-
lili slovenske zmage.

Med skakalkami je naj-
boljšo pripravljenost po-
kazala 23-letna Ema Kli-
nec. Na uvodni tekmi enaj-
ste sezone svetovnega po-
kala je bila v petek druga, 
kar je bila že njena dvanaj-
sta uvrstitev na stopničke. 

Je pa svetovna prvakinja iz 
Oberst dorfa še čakala svo-
jo prvo zmago. Osvojila jo 
je na sobotni tekmi, ko smo 
videli dvojno slovensko 
slavje. Druga je bila Urša 
Bogataj. Klinčeva je z zma-
go prevzela vodstvo v sku-
pnem seštevku, Slovenija 
je na vrhu tudi v pokalu na-
rodov. »Zelo sem bila vese-
la že stopničk na prvi tekmi 
v sezoni, kar mi ni uspelo 
še nikoli. Sedaj pa še prva 
zmaga v svetovnem pokalu. 
Oblečeno imam rumeno 
majico. Dobro smo delali 
čez celotno poletno sezono. 

Verjamem, da bo v nadalje-
vanju še zelo velik boj. Kar 
se tiče skokov, sem pokaza-
la nekaj več od tistega, kar 
je bilo videti na treningih,« 
je povedala skakalka iz Po-
ljan. Dvakrat v deseterici je 
bila tudi Nika Križnar, in si-
cer osma in sedma, prvič v 
karieri je točke svetovnega 
pokala osvojila Nika Prevc. 
Na prvi tekmi je bila 23. 
Skakalke se bodo konec te-
dna za točke svetovnega po-
kala pomerile v norveškem 
Lillehammerju. 

Klinčeva in Lanišek do prve zmage 
Za slovenskimi smučarskimi skakalkami in skakalci je izjemen konec tedna, 
ki sta ga z zmagama, njunima prvima na tekmah svetovnega pokala, kronala 
Ema Klinec in Anže Lanišek. Slovenke so vodilne v pokalu narodov, fantje pa 
na drugem mestu – uvod v sezono, kakršnega še ni bilo.

Anže Lanišek se je prve zmage v svetovnem 
pokalu veselil v Ruki na Finskem ... 
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... Ema Klinec pa je prvič na najvišjo 
stopničko stopila v Nižnem Tagilu v Rusiji. 413. stran
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Vlada je nekoliko 
spremenila odlok o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb s koro-
navirusom. Izvajalci poštnih 
pošiljk in blaga v dostavi mo-
rajo izpolnjevati pogoj PCT, 
medtem ko za potrošnike za 
to storitev ta pogoj ni potre-
ben, razen za prevzem v po-
štnih poslovalnicah. Vlad-
ni odlok jasneje določa, da 
se med obšolske dejavnosti 
šteje tudi obiskovanje glas-
bene šole. Samotestiranje, 
ki ga izvajajo učenci, dijaki 
in študenti, pa šteje za izpol-
njevanje pogoja PCT tudi pri 
kolektivnem uresničevanju 
verske svobode. 

Dodano je, da imajo pravi-
co do testiranja s hitrimi an-
tigenskimi testi (HAGT) pri 
izvajalcih zdravstvene de-
javnosti v breme sredstev 
državnega proračuna le tis-
te osebe, ki imajo začasno 
ali stalno prebivališče v Slo-
veniji, so zaposlene pri delo-
dajalcu s sedežem v Sloveni-
ji ali pa so diplomatski pred-
stavniki pri nas.

Območje sejemske dejav-
nosti na odprtih površinah 
(premične stojnice v nizu ali 
skupini) mora biti ograjeno 
tako, da pristop nanj ni mo-
goč mimo uradnega vhoda. 
Vhod in izhod morata biti lo-
čena. Ob vhodu v lokal ali na 
prostor, kjer se izvaja gostin-
ska dejavnost strežbe jedi in 

pijač, mora biti na vidnem 
mestu objavljeno dovoljeno 
največje število hkrati priso-
tnih oseb. 

Omejitve zaradi nove 
različice virusa

Ministrstvo za zunanje 
zadeve spremlja razmere, 
ki jih je povzročila nedavno 

odkrita nova različica viru-
sa omikron (B.1.1.529) v Re-
publiki Južni Afriki. Slo-
venskim državljanom, ki so 
tam, svetujejo čimprejšnjo 
vrnitev v domovino, potni-
kom, ki so nameravali po-
tovati v države z že zazna-
no novo različico, pa svetu-
jejo, da nenujna potovanja 

odložijo ali opustijo. Do vče-
raj različice omikron v Slo-
veniji še niso zaznali oziro-
ma potrdili.

Slovenska vlada je že spre-
jela določene ukrepe. Ob 
vstopu v Slovenijo je obve-
zna karantena za osebe, ki 
imajo prebivališče v drža-
vah, kjer je bila ugotovlje-
na prisotnost omikrona, in 
za tiste, ki so se v zadnjih 14 
dneh pred vstopom v Slove-
nijo zadrževale v teh drža-
vah. Karantena traja deset 
dni, naslednji dan po nje-
nem izteku pa morajo op-
raviti test PCR. Če je izvid 
testa pozitiven, je protokol 
enak kot za vse druge osebe, 
ki so pozitivne na testu PCR. 
Tujcem brez prebivališča v 
Sloveniji, ki prihajajo z ob-
močij z novo različico viru-
sa, se vstopa v državo ne do-
voli. Seznam držav oziroma 
območij z različico omikron 
objavlja Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ) na 
svoji spletni strani.

Svetovna zdravstvena or-
ganizacija navaja, da prve 
ugotovitve kažejo, da bi lah-
ko bila ta različica bolj na-
lezljiva kot druge. Na več 
točnih podatkov stroke pa 
bo treba še počakati. 

Cepivo tudi za mlajše 
otroke

Evropska agencija za 
zdravila je priporočila raz-
širitev uporabe cepiva pro-
izvajalca Pfizer/BioNtech 
proti covidu-19 za otroke, 
stare od pet do vključno 

enajst let, a v manjšem od-
merku cepiva kot pri starej-
ših. Za uporabo v Sloveniji 
je najprej potrebna oprede-
litev stroke, nato mora cepi-
vo k nam tudi priti, kar bi se 
lahko zgodilo že decembra. 

Razmere v bolnišnicah

Včeraj je bilo po podatkih 
Covid-19 Sledilnika hospi-
taliziranih 1156 covidnih 
bolnikov, od tega jih je 279 
potrebovalo intenzivno te-
rapijo. Žal pa se še naprej 
nadaljuje tragedija smrti. 
Samo v soboto je za covidom 
umrlo 23 bolnikov, v nedeljo 
19. Število okužb s koronavi-
rusom pa se nekoliko znižu-
je. V nedeljo so potrdili 1034 
novih okužb, kar je 356 manj 
kot prejšnjo nedeljo, a smo 
še daleč od tega, da bi bili na 
varni strani. 

S prvim odmerkom ce-
piva je bilo po včerajšnjih 
podatkih NIJZ cepljenih 
1.229.226 oseb, polno cep-
ljenih je 1.146.504 oseb. 
Najbolje precepljena obči-
na v državi ostaja Kranjska 
Gora, kjer je delež ceplje-
njih odraslih prebivalcev s 
prvim odmerkom cepiva že 
80,8 odstotka, delež polno 
cepljenih odraslih pa 76,4 
odstotka. Na Gorenjskem 
sledita občini Jezersko in 
Bohinj tudi z že doseženim 
okrog 70-odstotnim dele-
žem polno cepljenih odra-
slih prebivalcev. Stroka še 
naprej priporoča cepljenje 
tudi s tretjim, poživitvenim 
odmerkom.

Potrdili novo različico virusa
Omikron je najnovejša potrjena različica novega koronavirusa v svetu, slovenska vlada je sprejela 
ukrepe, da bi omejila oziroma preprečila vnos virusa v Slovenijo. EMA je priporočila razširitev uporabe 
cepiva proizvajalca Pfizer/BioNtech proti covidu-19 za otroke, stare od pet do enajst let. Odpirajo se 
praznični sejmi na prostem, a le ob pogoju, da je pristop mogoč zgolj mimo uradnega vhoda.

Tujcem brez prebivališča v Sloveniji, ki prihajajo z območij z novo različico virusa omikron, 
vstop v Slovenijo ni dovoljen. / Foto: Tina Dokl 

Mateja Rant

Ljubljana – V svojem nago-
voru na 15. kongresu NSi, na 
katerem se je zbralo več kot 
štiristo predstavnikov stran-
ke iz vse Slovenije, je pred-
sednik stranke Matej Tonin 
poudaril, da Nova Slovenija 
je in bo glasnik dialoga, sode-
lovanja in strpnosti v sloven-
skem političnem prostoru. 
Na programskem kongresu 
LMŠ je okoli tristo delega-
tov potrdilo program stran-
ke z naslovom Normalizaci-
ja. Rešitve. Razvoj. Kot so po-
udarili, program postavlja tr-
dne temelje za normalizaci-
jo in razvojni preboj s ciljem 

zgraditi moderno in dobro 
delujočo ter prebivalcem pri-
jazno državo.

Natančen in realen 
program

Kot so poudarili v NSi, so 
pripravili natančen in rea-
len vladni program za pri-
hodnja štiri leta, ki so ga na-
slovili Verjamemo v sodelo-
vanje. »Naša ključna zahte-
va bo ustvariti Slovenijo kot 
deželo priložnosti in gospo-
darskega uspeha,« je pouda-
ril Tonin in dodal, da se mora 
delo splačati – kdor dela, ne 
sme biti reven. Napovedu-
jejo postopen dvig splošne 
dohodninske olajšave na 

7500 evrov, da bi razbreme-
nili izginjajoči srednji sloj. 
Po zgledu Avstrije in drugih 
evropskih držav se zavze-
majo še za uvedbo razvoj-
ne kapice pri višini 4600 
evrov, da bi v Sloveniji zadr-
žali najboljše mlade talen-
te. V programu so se zavze-
li še za vsem dostopno jav-
no zdravstvo in zeleno pri-
hodnost. »Zato podpiramo 
izgradnjo drugega bloka je-
drske elektrarne Krško; Slo-
venija lahko postane neto iz-
voznica električne energije, 
ker bo elektrika zlato priho-
dnosti.« S spremembo pro-
storske zakonodaje pa bi 
omogočili sonaravno ume-
ščanje hidroelektrarn ter 
vetrnih in sončnih elektrarn 
v prostor. Kot so še pouda-
rili, želijo ustvariti Sloveni-
jo, ki bo prijazna mladim in 
družinam, zato napovedu-
jejo »ambiciozen program 
za pomladitev Slovenije«. 
»Par, ki se odloči za druži-
no, ne more biti v slabšem 
finančnem položaju kot par, 

ki nima otrok.« V prihodnje 
nameravajo uresničevati vi-
zijo »razvite, zelene in spro-
ščene Slovenije«.

Predstavili so tudi kandi-
date NSi na državnozbor-
skih volitvah. V volilni enoti 
1 – Gorenjska bodo kandidi-
rali: David Ahačič, Irena Do-
lenc, Maja Fajdiga Komar, 
Boris Kitek, Marija Klopčič, 
Franci Medic, Marija Rogar, 
Matej Tonin, Cveto Uršič in 
Janez Žakelj.

Delo za skupno dobro in 
razvojni preboj

»Naša vizija je delo za 
skupno dobro, za razvoj-
ni preboj, za medgenera-
cijsko sodelovanje, za našo 
varnost, za ohranjanje na-
rave ter za jasen in odločen 
pogled v prihodnost,« po-
udarjajo v LMŠ. V progra-
mu so sicer ponudili 373 re-
šitev, s katerimi odgovarja-
jo na 78 izzivov, svojo vizijo 
pa strnili v 12 krovnih točk, 
ki so jih poimenovali 12 re-
šitev za razvoj Slovenije. Kot 

poglavitni cilj so navedli ra-
zvojni preboj Slovenije, ki 
bo temeljil na vlaganjih v 
znanost in prizadevanjih za 
gospodarstvo z visoko do-
dano vrednostjo, kajti samo 
to bo po njihovem prepri-
čanju ljudem prineslo bla-
ginjo. Obenem verjame-
jo, da je le z medgeneracij-
skim sodelovanjem mogo-
če graditi uspešno državo. 
Mladim je zato po njihovem 
treba omogočiti brezplačno 
in kakovostno šolanje v so-
dobnem javnem izobraže-
valnem sistemu ter dostop-
na javna najemna stanova-
nja in primerne službe, sta-
rejšim pa zagotoviti mre-
žo dostopnih varovanih os-
krbovanih stanovanj. Napo-
vedali so tudi zvišanje neto 

plač vsem zaposlenim z dav-
čno razbremenitvijo, kot so 
razbremenili regres oziro-
ma 13. plačo, pa bi razbre-
menili tudi 14. plačo oziro-
ma božičnico. Krepili bodo 
javno zdravstvo, ki mora os-
tati dostopno in kakovostno, 
napovedali so tudi ukinitev 
dopolnilnega zdravstvene-
ga zavarovanja. Obljubljajo, 
da bodo odgovorno ravnali 
do okolja ter skrbeli za traj-
nostni in okolju prijazen ra-
zvoj. Napovedali so še ukini-
tev državnega sveta in spre-
membo volilnega sistema – 
uvedli bi neobvezni relativ-
ni prednostni glas na ravni 
volilnih enot in tako voliv-
cem omogočili vpliv na to, 
kdo jih bo zastopal v držav-
nem zboru.

Konec tedna kongresa dveh strank
NSi je na sobotnem kongresu, ki je potekal v digitalni obliki, predstavila volilni program in kandidate 
za državnozborske volitve, člani LMŠ pa so potrdili predlog programa stranke za obdobje 2022–2026 z 
naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARTINA ČARMAN iz Medvod.

V LMŠ so potrdili predlog programa stranke za obdobje 
2022–2026 z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. 
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Simon Šubic

Kranj – »Po vsej verjetnosti 
bomo svojo nadaljnjo pot 
gradili na ustavnem sodi-
šču, saj so nam NSi in Ire-
na Dolenc v navezi z Mili-
co Ogrizek Oman vzeli te-
meljno ustavno pravico – re-
ferendum,« se je pobudni-
ca ustanovitve občine Gol-
nik in kranjska svetnica Bar-
bara Gunčar odzvala na za-
vrnitev razpisa referendu-
ma za ustanovitev nove ob-
čine Golnik z izločitvijo dela 
mestne občine Kranj. Na če-
trtkovem glasovanju v dr-
žavnem zboru je namreč 51 
poslancev glasovalo proti 
razpisu referenduma, za pa 
34. Od koalicijskih strank so 
referendum podprli vsi po-
slanci SDS in SMC (s prvop-
odpisano vlagateljico pre-
dloga Matejo Udovč), med-
tem ko je vseh sedem po-
slancev NSi glasovalo proti 
razpisu referenduma. 

»Pravne možnosti so vsaj 
tri; ko dobimo odločbo s stra-
ni državnega zbora, bomo 
uporabili vsa potrebna prav-
na sredstva, da upravičimo 
zaupanje prebivalcev, ki nas 
podpirajo,« so po porazu v 
državnem zboru sporoči-
li iz Iniciative S Kranj, ki se 
zavzema za odcepitev sed-
mih krajevnih skupnosti z 
22 naselji severno do Kra-
nja in ustanovitev nove ob-
čine Golnik z okoli deset ti-
soč prebivalcev. »Ne bomo 

dovolili, da nam bodo iz Kra-
nja postavljali pravila, sami 
bomo odločali, kam gredo 
naša sredstva,« so še dodali 
in se zahvalili vsem, ki so jih 
podprli. 

Kranjski župan Matjaž 
Rakovec se je na drugi stra-
ni zahvalil državnim poslan-
cem, ki so glasovali proti iz-
vedbi posvetovalnega refe-
renduma, ter je tako Kranj 
ostal enoten in močan. »Iz-
redno sem zadovoljen, da 
so prepoznali, da to ni dob-
ro za Kranj, in so sledili ljud-
ski volji,« je poudaril. »Če bi 

prišlo do referenduma in od-
cepitve, bi izgubili vsi – tako 
preostali Kranj kot nova ob-
čina. Manjše občine so do-
kazano v tem času v slabši 
poziciji, ker nimajo resur-
sov za pridobivanje evrop-
skih sredstev, tudi denarja 
je manj na voljo. Obenem se 
ve, da manjše občine stane-
jo več. Tudi določene zade-
ve, kot je komunala, bi se za 
občane teh krajevnih skup-
nosti občutno podražile,« je 
še dejal Rakovec.

Župan je še poudaril, da 
je pobuda za referendum 

prišla od zgoraj navzdol, saj 
ob vložitvi pobude za raz-
pis referenduma v držav-
ni zbor večina prebivalcev z 
njo sploh ni bila seznanje-
na, na edinem kasnejšem 
javnem soočenju mnenj v 
Predosljah pa so krajani jas-
no povedali, da ne želijo iti iz 
mestne občine Kranj. Na ob-
močju, ki bi se odcepilo, je 
Mestna občina Kranj v zad-
njih treh letih investirala več 
kot 27 milijonov evrov, kar je 
več kot v ostalih 19 krajevnih 
skupnosti skupaj, je še opo-
zoril Rakovec. 

Bo sledila ustavna pritožba
V civilni iniciativi S Kranj po zavrnitvi razpisa referenduma za ustanovitev nove občine Golnik 
razmišljajo o ustavni pritožbi. Kranjski župan Matjaž Rakovec je zadovoljen, da Kranj ostaja enoten. 

»Po vsej verjetnosti bomo svojo nadaljnjo pot gradili na ustavnem sodišču,« je po velikem 
razočaranju zaradi zavrnitve razpisa referenduma za ustanovitev nove občine Golnik dejala 
glavna pobudnica odcepitve Barbara Gunčar. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Trst – V petek je v 96. letu 
starosti na svojem domu v 
Trstu umrl literarni zgo-
dovinar in prešernoslovec 
prof. dr. Boris Paternu. Na 
predlog Slovenske akade-
mije znanosti in umetno-
sti so mu leta 2006 podelili 
naziv častni občan Mestne 
občine Kranj. V pogovoru 
za Gorenjski glas je tedaj 
dejal: »Poleg vsega resnega 
in usodnega sem v Kranju 
preživel najbolj burna, celo 
nora in hudomušna mla-
dostna doživetja, zato sem 
s tem mestom nekako ču-
stveno povezan.«

Rodil se je v Predgradu 
blizu Črnomlja, po starših 
pa je bil Gorenjec, saj je bil 
oče rojen na Kupljeniku nad 
Bledom, mati pa v Mostah 
pri Žirovnici. V Kranj se je 

preselil leta 1941, ko je bil 
star petnajst let. Kot gimna-
zijec je deloval v NOB. Matu-
riral je leta 1946 na gimnazi-
ji v Kranju. Leta 1951 je diplo-
miral na oddelku za slavisti-
ko ljubljanske filozofske fa-
kultete. Kot asistent je leta 

1960 doktoriral iz literarnih 
znanosti, opravil habilitaci-
jo, postal docent, leta 1966 
izredni in leta 1972 še redni 
profesor za zgodovino slo-
venske književnosti. Na Fi-
lozofski fakulteti je predaval 
od leta 1961. Upokojil se je 

leta 1994, ko mu je ljubljan-
ska univerza podelila naziv 
zaslužnega profesorja, drža-
va pa dve leti kasneje še na-
ziv ambasadorja Republike 
Slovenije v znanosti. Uni-
verza na Primorskem ga je 
2008. leta imenovala za ča-
stnega doktorja. S predava-
nji je gostoval na mnogih tu-
jih univerzah, največkrat v 
Celovcu in Trstu, pa tudi na 
Češkem, v Nemčiji in Itali-
ji. Leta 1979 je bil izvoljen 
za dopisnega, leta 1985 pa 
za rednega člana SAZU.

V Kranju, kjer sta se rodila 
tudi oba sinova, je vedno os-
tal z eno nogo, čeprav je kas-
neje živel v Ljubljani in na-
zadnje v Trstu, je rad pouda-
ril. Med drugim je leta 1999 
organiziral odmevni medna-
rodni simpozij o Francetu 
Prešernu. Bil je tudi v uredni-
štvu Kranjskega zbornika.

Umrl je častni občan Boris Paternu
V petek je umrl literarni zgodovinar in prešernoslovec prof. dr. Boris Paternu, ki mu je Mestna občina 
Kranj leta 2006 podelila naziv častni občan Kranja.

Prof. dr. Boris Paternu / Foto: Gorazd Kavčič

Po četrtkovem glasova-
nju v državnem zboru, 
s katerim je bil zavr-

njen razpis posvetovalnega 
referenduma za ustanovitev 
nove občine Golnik z okoli 
deset tisoč prebivalcev v 22 
naseljih na območju severno 
od Kranja, v pisarnah na Slo-
venskem trgu 1 odpirajo šam-
panjce, na Mlaki pri Kranju, 
kjer živi glavna pobudnica 
odcepitve in kranjska mestna 
svetnica Barbara Gunčar, pa 
si celijo rane. 

V iniciativi so krivdo za 
hud poraz takoj pripisali 
stranki NSi, katere sedem 
poslancev je glasovalo pro-
ti referendumu. Na njihovo 
podporo so računali, še zlasti 
ker ima NSi največjo volilno 
bazo prav na podeželju. A šlo 
je za račun brez krčmarja, ki 
gostije niti ni vnaprej obljubil. 
Poslanci NSi so bili namreč 
zadržani že ob vložitvi pre-
dloga za razpis referenduma 
v državni zbor, saj zanj niso 
prispevali podpisov. Spomni-
ti je pač treba, da so se pod 
predlog podpisale poslanske 
skupine SDS, SMC, katere 
kranjska poslanka Mateja 
Udovč je predlog prinesla v 
državni zbor, in SNS s pod-
poro obeh poslancev narodnih 
skupnosti. V procesu iskanja 
poslanskih podpisov so iz 
NSi že konec septembra celo 
napovedali, da bodo njihovi 
poslanci podpise prispevali 
le, če se bodo z ustanovitvijo 
nove občine Golnik strinja-
le najmanj štiri od sedmih 

krajevnih skupnosti, ki bi 
postale del nove občine. Kar 
se ni zgodilo. Zavrnilno sta-
lišče do izvedbe referenduma 
pa je ne nazadnje na izredni 
seji kranjskega mestnega sve-
ta v začetku oktobra tako kot 
vsi prisotni kranjski svetniki 
jasno izrazila predsednica 
mestnega odbora NSi Irena 
Dolenc. To sicer ni bila nuj-
no že tudi napoved dejanske 
odločitve njihovih državnih 
poslancev, saj so tudi mestni 
svetniki SDS odločno naspro-
tovali tako razdelitvi mestne 
občine Kranj kot izvedbi 
referenduma, pa so njihovi 
poslanci v državnem zboru 
glasovali drugače. Vključno 
s kranjskim svetnikom Bran-
kom Grimsom, ki pa res-
da na oktobrski izredni seji 
mestnega sveta ni sodeloval. 

In tudi če bi vsi poslanci 
NSi podprli razpis referendu-
ma, bi bilo še vedno prema-
lo. S sedmimi glasovi več bi 
podporniki namreč zbrali le 
41 glasov, nasprotniki pa bi 
jih imeli še vedno večinskih 
44. Razloge za padec pobude 
bodo torej v Iniciativi S Kranj 
morali iskati drugje, morda v 
lastnem ogledalu. Če so na-
mreč prisluhnili razpravi po-
slancev, so jim ti najpogosteje 
očitali, da za pobudo stoji 
majhna skupina ljudi, ne pa 
tudi prebivalci. Kakorkoli že, 
bitko je iniciativa izgubila, 
vojne pa očitno še ni predala, 
saj napoveduje, da bo ofen-
zivo preusmerila na ustavno 
sodišče. 

Golnik ostaja v Kranju

KOMENTAR
Simon Šubic
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Bohinjska Bistrica – Občina 
Bohinj je poleti v sodelova-
nju z Zbornico za arhitek-
turo in prostor Slovenije ter 
Direkcijo RS za infrastruk-
turo izvedla javni natečaj 
za izbiro strokovno najpri-
mernejše rešitve za Potni-
ško središče Bohinjska Bi-
strica. Na ta način so želeli 
pridobiti strokovno najpri-
mernejšo urbanistično, ar-
hitekturno in prometno za-
snovo sodobnega in trajno-
stnega potniškega središča 
Bohinjske Bistrice, ki bo, 
kot so poudarili, postalo 
glavna vstopna in prestop-
na točka za celotno občino 
in bo enakovredno podpi-
ralo vse načine mobilnosti, 
obenem pa bo to tudi točka 
srečevanja.

Na natečaj je prispelo de-
vet natečajnih elaboratov. 
Komisija jih je pregledala, 
ocenila ter najboljšim po-
delila dve nagradi in dve 
priznanji. Prvo nagrado je 
prejel Atelje Vozlič iz Lju-
bljane, drugo pa Delavnica 

z Vrhnike. Zaključno poro-
čilo in vsi natečajni elabo-
rati so objavljeni na sple-
tni strani Občine Bohinj. 
Po novem letu, ko bodo raz-
mere dopuščale, pa bodo 
tudi fizično razstavljeni, so 

sporočili z bohinjske občin-
ske uprave. 

Kot pojasnjujejo, so z 
izbrano natečajno rešitvi-
jo pridobili idejno rešitev 
za ureditev tega območja, ki 
bo podlaga za spremembo 

prostorskih aktov ter osnova 
za nadaljnje načrtovanje ter 
usklajevanje z vsemi delež-
niki na tem prostoru. 

Ureditev tega območja v 
sodobno potniško središče 
bo pripomogla k uresniče-
vanju ciljev in zavez trajno-
stne mobilnosti v občini in 
povečala atraktivnost tako 
Bohinjske Bistrice kot celot-
nega Bohinja, kar bo, tako so 
prepričani, dalo tudi nov za-
gon ekonomskemu razvoju 
občine.

Novo potniško središče
V Bohinju so z javnim natečajem izbrali elaborat, ki ponuja strokovno najprimernejšo urbanistično, 
arhitekturno in prometno zasnovo potniškega središča Bohinjska Bistrica. 

Potniško središče v Bohinjski Bistrici, kot so si ga zamislili avtorji prvonagrajenega elaborata

Načrtovano sodobno in trajnostno potniško središče 
Bohinjske Bistrice bo postalo glavna vstopna in 
prestopna točka za celotno občino in bo enakovredno 
podpiralo vse načine mobilnosti, obenem pa bo to tudi 
točka srečevanja.

Urša Peternel

Jesenice – Predvidoma za 
miklavževo bodo na Trgu 
Toneta Čufarja na Jesenicah 
odprli zunanje montažno 
drsališče, na katerem bodo 
občani lahko drsali brez-
plačno. Prejšnji teden so ga 
že začeli postavljati, odprto 
naj bi bilo do konca febru-
arja oziroma dokler bodo to 
dopuščale vremenske raz-
mere. Napoved je vzbudi-
la veliko pozitivnih odzivov 
Jeseničanov. Kot so poveda-
li na Občini Jesenice, je to 
ena od aktivnosti, s kateri-
mi želijo spodbuditi zdrav 

življenjski slog med občani. 
Skupaj z Zavodom za šport 
Jesenice in Športno zvezo 
Jesenice so nekaj aktivnosti 
že izvedli, tako so uvedli do-
datne športne programe v 
jeseniških osnovnih šolah, 
ob dnevu slovenskega špor-
ta so pripravili predstavitev 
jeseniških športnih klubov 
in društev, izdali so e-publi-
kacijo s predstavitvijo špor-
tnih programov, ki se jim 
lahko otroci in mladostni-
ki priključijo. Prav tako 
vse konce tedna v novem-
bru omogočajo brezplačno 
drsanje v Športni dvorani 
Podmežakla. 

Drsališče na prostem na 
Čufarjevem trgu

Montažno drsališče naj bi odprli na miklavževo.

Urša Peternel

Jesenice – Po nedavnem 
povišanju cene daljinske-
ga ogrevanja na Jesenicah 
je župan Blaž Račič prej-
šnji teden sklical sestanek, 
ki so se ga udeležili pred-
stavniki Občine Jesenice, 
direktorja podjetij ENOS in 
ENOS OTE Andrej Stušek 
in Robert Pajk, predstavni-
ka upravnikov večstanovanj-
skih objektov ter predstavni-
ki etažnih lastnikov. 

Kot so po sestanku sporo-
čili z Občine Jesenice, so se 
dogovorili, da bodo za mesec 
november in mesec decem-
ber znižali ceno variabilnega 
dela cene MWh za petnajst 
evrov. Na ta način naj bi priš-
li naproti občanom, zniža-
nje pa naj bi šlo v breme po-
slovanja dobavitelja in distri-
buterja toplote, torej podjetij 
ENOS in ENOS OTE.

Kot so zatrdili na Občini 
Jesenice, se bo iskanje mo-
rebitnih rešitev še nadalje-
valo, nov sestanek naj bi or-
ganizirali januarja, ko bodo 
ocenili, kakšen je učinek do 

sedaj sprejetih ukrepov, po-
govorili pa se bodo tudi o 
morebitnih nadaljnjih ak-
tivnostih.

Ob tem velja omeniti, da 
so po več jeseniških blokih 
in stolpnicah v preteklih 
dneh zbirali podpise, s ka-
terimi so med drugim zah-
tevali tudi prekinitev konce-
sijske pogodbe s podjetjem 
Enos OTE. A dejstvo je, da 
je Občina Jesenice konce-
sijsko pogodbo za gospo-
darsko javno službo oskrbe 
s toploto s podjetjem Enos 
OTE sklenila leta 2014, in 
sicer za 25 let, torej velja vse 
do leta 2039.

Glede na odzive na sple-
tnih omrežjih so občani od 
sestanka na občini imeli 
večja pričakovanja, izrazili 
so zlasti nezadovoljstvo nad 
dejstvom, da za oskrbo s to-
ploto skrbita kar dve podje-
tji, dobavitelj in distributer, 
kar zagotovo zvišuje stro-
ške. Nekaj občanov se je za-
radi problematike ogrevanja 
obrnilo tudi na Agencijo za 
varstvo konkurence in tržni 
inšpektorat. 

Petnajst evrov 
cenejše ogrevanje
Občanom Jesenic bodo novembra in decembra 
ceno variabilnega dela ogrevanja znižali za 
petnajst evrov.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ski občinski svet je na seji, ki 
so jo zaradi trenutnih slabih 
epidemioloških razmer op-
ravili na spletni platformi 
Zoom, v prvi obravnavi potr-
dil predlog proračuna za pri-
hodnje leto. 

Proračun bo tako kot 
lani, tudi zaradi dodatnih 
sredstev, ki jih bo občina 
prejela v skladu z zakonom 
o Triglavskem narodnem 
parku, in milijona evrov, ki 
jih bo prejela po poravna-
vi z državo, eden najvišjih v 

zgodovini bohinjske občine. 
Načrtovani odhodki namreč 
skupaj znašajo kar dob-
rih dvajset milijonov evrov. 
Prihodki bodo nižji, pred-
vidoma slabih 17 milijonov 
in pol, zato je v dokumen-
tu predvideno tudi zadolže-
vanje za skoraj tri milijone 
evrov. Kot so pojasnili na ob-
činski upravi, gre rekordno 
visok proračun predvsem 
na račun skoraj sedem mili-
jonov evrov vredne investici-
ja v novi vrtec, ki so ga jese-
ni začeli graditi v Bohinjski 
Bistrici, vanj pa sta vključe-
ni tudi rezervacija evropskih 

sredstev za gradnjo kolesar-
ske povezave Bohinj–Bled, 
kjer je Bohinj vodilni par-
tner, in tretjina dobre tri mi-
lijone evrov vredne poravna-
ve z državo v zvezi z dolgole-
tnim neuresničevanjem za-
kona o TNP, ki jih bo občina 
v treh letnih obrokih prejela 
od države.

Proračun je tudi letos iz-
razito investicijsko narav-
nan, ob tem pa bistveno ne 
zmanjšuje sredstev za izva-
janje obveznih in nadstan-
dardnih programov, ki jih je 
občina uvedla v preteklih le-
tih, še poudarjajo na občini.

Svetniki so proračun v 
prvem branju sprejeli, v raz-
pravi pa so izrazili predvsem 
pomisleke na račun zadol-
ževanja in skrb zaradi tre-
nutnih razmer, ko se draži-
jo material za gradbene sto-
ritve, kar bi v pretežno inve-
sticijsko naravnanem prora-
čunu lahko povzročilo teža-
ve z uresničevanjem načr-
tov. Predlagali so tudi nekaj 
povišanj sredstev na posa-
meznih manjših projektih, 
do katerih se bo občinska 
uprava opredelila do druge-
ga branja, do tedaj pa je pro-
račun v javni obravnavi.

O proračunu za prihodnje leto
V rekordno visokem proračunu Občine Bohinj sredstva za gradnjo novega vrtca v Bohinjski Bistrici 
in kolesarsko povezavo do Bleda, med prihodki tudi milijon evrov iz nedavne poravnave z državo. V 
načrtu skoraj trimilijonsko zadolževanje. 

Jesenice – Zdravstveni dom Jesenice bo v prihodnje vodila 
zdravnica Maja Robič iz Mojstrane. Sedanjemu direktorju Saši 
Letonji konec decembra poteče mandat, na nov interni razpis 
pa se ni prijavil. Prispeli sta dve prijavi, direktor Osnovnega 
zdravstva Gorenjske pa je po opravljenih razgovorih z obema 
kandidatkama sprejel sklep, da se za direktorico OE Zdravstve-
ni dom Jesenice za mandatno obdobje petih let (od 1. 1. 2022 
do 31. 12. 2026) imenuje Maja Robič, ki je že zdaj zaposlena 
v zdravstvenem domu kot zdravnica, specialistka družinske 
medicine. K imenovanju mora podati soglasje občina ustano-
viteljica, torej Občina Jesenice, o tem bodo odločali jeseniški 
občinski svetniki na seji prihodnji teden. Bodoča direktorica 
je pripravila tudi program razvoja do leta 2026.

Zdravstveni dom Jesenice bo dobil direktorico

 Žirovnica – Ob 3. decembru, prazniku Občine Žirovnica, prip-
ravljajo sklop prireditev, ki se začenjajo danes, v torek. Ob 17. 
uri bodo v Osnovni šoli Žirovnica odprli razstavo slikarskih 
kolonij Resmanova prešerna galerija. Jutri, v sredo, bo ob 18. 
uri v Čopovi rojstni hiši Pesniški večer, v četrtek ob 17. uri pa 
bo v Prešernovi rojstni hiši zaključek pohoda Smlednik–Vrba. 
Ob 17. uri se bo v Dvorani pod Stolom začel tudi Dobrodelni 
božični koncert. Osrednja prireditev ob prazniku pa bo v petek 
ob 17. uri v Dvorani pod Stolom. Podelili bodo občinska prizna-
nja, nastopili bodo člani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice z 
gosti – Ditko in Ferijem Lainščkom. V prostorih Občine Žirov-
nica pa bo od petka naprej na ogled tudi fotografska razstava 
Darka Repenška Spogledovanje z očakom.

Prireditve ob prazniku Občine Žirovnica
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Hraška cesta
LESCE

Vabljeni v našo novo trgovino, kjer bo uigrana ekipa 
zaposlenih, poskrbela za vaše zadovoljstvo

in prijetno nakupovanje.

VI IZBIRATE, MI DONIRAMO!

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26        www.spar.si

DONIRALI 
3.000€.

CENTER ZA USPOSABLJANJE,  
DELO IN VARSTVO RADOVLJICA

NAMEN: ZA NAKUP IGRAL IN ŠPORTNIH PRIPOMOČKOV

PROSTOVOLJNO GASILSKO  
DRUŠTVO LESCE

NAMEN: ZA NAKUP NOVEGA VOZILA

VARNA HIŠA GORENJSKE
NAMEN: ZA NAKUP OZIMNICE ZA MAME  
IN OTROKE, KI SO BILI ŽRTVE NASILJA

Kako bomo donacijo razdelili, pa boste z žetoni izbrali vi, kupci!

V Sparu bomo lokalnim organizacijam

V trgovini SPAR Lesce, Hraška cesta, prejmete v času od četrtka, 2. 12.,  
do sobote, 11. 12., za vsak nakup žeton, s katerim glasujete za izbrano organizacijo.

Alenka Brun

Jezersko – Predlog proraču-
na za naslednje leto predvi-
deva 1.387.189 evrov prihod-
kov in za 296.819 več odhod-
kov. Tokrat ga je predstavila 
direktorica občinske uprave 
Mojca Markič, poleg tega pa 
tudi nekaj sprememb v bese-
dilih odlokov. Med njimi je 
tudi popravek odloka o obse-
gu zadolževanja javnih pod-
jetij, katerih ustanoviteljica 
je Občina Jezersko. Doslej 
zadolževanja namreč niso 
bila dovoljena, zdaj pa s po-
pravkom dovolijo zadolževa-
nje javnega podjetja Komu-
nala Kranj. Gre namreč za 
vizijo razvoja komunalne-
ga podjetja, in sicer prehod 
v krožno gospodarstvo. 

Pri predvidenih prihod-
kih v primerjavi z lani bi-
stvenih sprememb ni, le ne-
kaj manjših, je nadaljevala 
Markičeva. Opozorila pa je 
tudi na manjkajoči podatek: 
prihodek od parkirnin. Po-
stavka bo dodana v drugem 

branju, znaša pa okoli štiri-
deset tisoč evrov. 

V proračunu za leto 2022 
na Jezerskem največjo inve-
sticijo predstavljajo: dokon-
čanje parkirišča Pod Tur-
ni, sanacija Julnovega mo-
stu in ureditev priključka 
na regionalno cesto v za-
selku Bajte (skupaj dobrih 
petdeset tisoč evrov), obno-
va več odsekov vodovoda ter 
nakup enega od zemljišč za 
namen parkirišča – mor-
da pri Planšarskem jezeru 
Zabodanje ali nakup zem-
ljišča, kamor bi premestili 
otroško igrišče, ki je sedaj 
pri šoli. Letos namreč sto ti-
soč evrov ni bilo porablje-
nih za konkretne investici-
je in se ta denar sedaj na-
menja za omenjeno investi-
cijo. Markičeva je še pouda-
rila, da so o tem ravno zače-
li razmišljati, tako da se bo 
postavka do drugega branja 
verjetno še spreminjala. 

Pri odhodkih je v nadalje-
vanju pojasnila predvsem 
tiste proračunske postavke, 

ki se vsebinsko ali glede na 
višino predvidenega zneska 
razlikujejo od lanskoletnih 
oziroma od višine vsot iz 
preteklih let. V načrtu ima-
jo namestitev vzpenjalnika 
za gibalno ovirane in med 
drugim tudi legalizacijo Če-
ške koče, kjer bodo stroški 

s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja in zavarovanjem 
objekta. Predvidena je par-
celacija novega pokopališča. 
Geodetske odmere so že za-
čeli. Geodetsko urejajo tudi 
parcele na območju nekda-
nje Kazine, urediti in ku-
piti pa želijo še del zemljiš-
ča, kjer stoji zbirni center za 

odpadke Remont. Povečali 
so tudi proračunsko postav-
ko za zdravstveno varstvo 
zapuščenih živali, ker je teh 
vse več, sterilizacija oziroma 
kastracija pa sta strošek ob-
čine. Znesek za vzdrževanje 
cest in cestne infrastrukture 
se zvišuje, ker so se odločili 

za skupno postavko vzdrže-
vanja cest v vseh letnih ča-
sih, v katero so umestili tudi 
postavko zimskega vzdrže-
vanja cest; 35 tisoč evrov na-
menjajo dokončanju projek-
tne dokumentacije za preno-
vo domače osnovne šole ozi-
roma podružnične šole OŠ 
Matije Valjavca Preddvor in 

še dodatnih deset tisoč evrov 
za kakšen drug nepredvide-
ni strošek – recimo nakup 
resnično dotrajanega pomi-
valnega stroja. Na pokopali-
šču v Ravnem predvidevajo 
sanacijo zidu, nekaj denar-
ja bo šlo tudi v turistično in-
frastrukturo, in če bodo us-
pešni na razpisu za vzpo-
stavitev učne tematske poti, 
bodo že prihodnje leto lah-
ko uredili tudi pot od ka-
mnoloma in čez sklade leh-
njaka do razgledišča. Nekaj 
sredstev pa med drugim na-
menjajo še vodnim potem 
na območju Kamniško-Sa-
vinjskih Alp in pa za trans-
fer na tem območju, ki je le-
tos lepo zaživel. 

Na kratko je Markičeva 
predstavila še načrt ravnanja 
z nepremičninami na Jezer-
skem – kaj je predvideno za 
prodajo, nakup, kaj za me-
njavo. Določenih že zastav-
ljenih zadev pa jim tu eno-
stavno še ni uspelo realizira-
ti, ker se postopki res vleče-
jo, je še dodala.

Pri prihodkih ni bistvenih sprememb
Na seji občinskega sveta Občine Jezersko so imeli v prvi obravnavi odlok o občinskem proračunu za leto 2022.

Na občini so odprli tudi enajstdnevno javno razpravo 
o predlogu proračuna Občine Jezersko za leto 2022, 
o čemer so javnost obvestili tudi na spletni strani 
občine. Pripombe in predloge k proračunu za leto 
2022 so zainteresirani lahko pisno naslovili na župana 
Občine Jezersko Andreja Karničarja, obravnavani pa 
bodo predlogi, ki bodo prispeli do vključno danes, 30. 
novembra. 

Radovljica – Program izobra-
ževanja za otroke na podro-
čju arhitekture in prostora, 
ki pod imenom Igriva arhi-
tektura deluje pod okriljem 
Centra arhitekture Slovenije 
že deseto leto, za otroke od 5. 
do 12. leta starosti pripravlja 
brezplačne delavnice, na ka-
terih bodo otrokom na spro-
ščen in igriv način odpirali 
nove svetove ter jih skupaj z 
njimi gradili. V Šivčevi hiši v 
Radovljici bosta v decembru 
dve. Prva že v petek, 3. de-
cembra, ko bodo otroci razi-
skovali prostor skozi izkušnjo 
invalida. Druga delavnica bo 
v petek, 17. decembra, govo-
rila pa bo o arhitekturi pome-
nov – sporočil, ki se izražajo 
skozi prostorske elemente. 
Obe delavnici se bosta začeli 
ob 17. uri.

Arhitekturni delavnici

Motnik – Komunalno pod-
jetje Kamnik obvešča, da bo 
zaradi sanacije ceste od 26. 
novembra do 15. decembra 
popolna zapora ceste Mot-
nik–Zgornji Motnik v dolžini 
dvesto metrov. V času zapo-
re obvoz ni možen, zato bo 
izvajalec del stanovalcem 
omogočil dostop do stano-
vanjskih objektov.

Zapora ceste
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Na Javnem skla-
du za kulturne dejavnosti že 
15 let deluje projekt Kultur-
na šola. Naziv je namenjen 
osnovnim šolam, ki tako gle-
de števila kot kakovosti izka-
zujejo nadpovprečno aktivno 
kulturno udejstvovanje učen-
cev ter mentorjev v sklopu ob-
šolskih dejavnosti, ki niso del 
šolskega kurikula. Kot pra-
vijo na JSKD, je kultura ena 
pomembnejših vrednot, ki 
izhaja iz otroštva, zato je po-
membno, da jim stik s kul-
turo omogočimo v največji 
meri. 

Na območju Kranjske ob-
močne izpostave Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
je tokrat že tretjič naziv prejela 
Osnovna šola Davorina Jenka 
iz Cerkelj. Z nazivom, ki ga si-
cer podeljujejo za dobo štirih 
let, so se okitili tudi leta 2012 
in 2015. Priznanje in zasta-
vo je ravnatelj Boštjan Moho-
rič prejel iz rok župana Fran-
ca Čebulja in Slavice Okorn s 
kranjske enote JSKD. 

Kot pravi ravnatelj, so na 
šoli veseli naziva, saj se tru-
dijo k spodbujanju vrednot 
in kulturnih programov z 
namenom, da bi imeli vsi 
učenci možnost izbirati med 
čim kakovostnejšimi in čim 
bolj raznolikimi kulturnimi 

dejavnostmi, z željo, da šola 
postane žarišče kulturnih 
programov v okolju – z na-
menom promocije ustvar-
jalnosti, vseživljenjskega 
učenja in povezovanja. 

JSKD je v letošnjem 
letu naziv sicer podelil 75 

osnovnim šolam. Poleg 
cerkljanske so ga prejeli 
tudi na Osnovni šoli dr. Ja-
neza Mencingerja Bohinj-
ska Bistrica (JSKD OI Ra-
dovljica) in Osnovni šoli 
Bistrica Tržič (JSKD OI Tr-
žič).

Kulturna šola na Gorenjskem
Naziv kulturna šola so letos podelili 75 osnovnim šolam, med njimi tudi trem z območja Gorenjske.

Župan Franc Čebulj in ravnatelj Boštjan Mohorič ob podelitvi priznanja

Aleš Senožetnik

Cerklje – Kot so zapisali v iz-
danem mnenju, je račun-
sko sodišče ugotovilo nepra-
vilnosti na področju pripra-
ve proračuna zaključnega ra-
čuna ter izvrševanja proraču-
na, predvsem v pomanjklji-
vi pripravi posameznih pro-
računskih dokumentov. Ne-
ustreznosti so bile ugotovlje-
ne tudi pri prodaji nepremič-
nega premoženja in oddaji 
poslovnih prostorov v najem 
(nepopolna evidenca nepre-
mičnega premoženja, skrb-
nik pravnega posla ni bil do-
ločen, neustrezne določbe v 
dveh menjalnih pogodbah, 
prepozno plačilo kupnine, 

nepravilnosti pri postopku 
menjave nepremičnega pre-
moženja in treh postopkih 
oddaj stvarnega premože-
nja v najem, za nepravočas-
no plačilo uporabnine niso 
bile zaračunane zamudne 
obresti), tekočih transferjev 
nepridobitnim organizaci-
jam in ustanovam (dodeljena 
sredstva brez javnega razpi-
sa, lokalni program za kultu-
ro ni bil sprejet), zadolževanja 
(nepravilnosti pri pridobiva-
nju podatkov o stanju zadol-
ženosti pravne osebe javnega 
sektorja na ravni občine) ter 
na drugih področjih poslova-
nja (nepravilnosti pri ustano-
vitvi in financiranju zasebne-
ga zavoda). Računsko sodišče 

je od Občine Cerklje zahteva-
lo predložitev odzivnega po-
ročila, v katerem mora obči-
na izkazati popravljalne uk-
repe za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti, in podalo pri-
poročila za izboljšanje poslo-
vanja.

Cerkljanski župan Franc 
Čebulj pravi, da je bilo vsaj 
devetdeset odstotkov ugoto-
vljenih nepravilnosti odprav-
ljenih že v času revizije, ki je 
bila po njegovih informaci-
jah opravljena zaradi priti-
skov nekaterih posamezni-
kov političnih strank v lokal-
nem in tudi državnem oko-
lju, a jim delovanja občine ni 
uspelo očrniti. »Vesel sem, 
da se je izkazalo, da občinska 

uprava deluje profesionalno 
in v skladu z zakonodajo, na-
pake pa se dogajajo povsod in 
smo jih večinoma že odpravi-
li,« pravi župan, ki dodaja, da 
se v reviziji pripomba nanaša 
tudi na dodelitev sredstev lo-
kalnemu čebelarskemu dru-
štvu v višini petsto evrov, ki si-
cer niso bila dodeljena v okvi-
ru javnega razpisa, so pa bila 
upoštevana v veljavnem pro-
računu, ki ga je občinski svet 
potrdil. Popravljalnega ukre-
pa pa za to ne morejo izvesti.

Kot še dodaja, bodo revizij-
sko poročilo na decembrski 
seji obravnavali občinski sve-
tniki, takrat bo tudi podrob-
neje pojasnil posamezne toč-
ke poročila.

Cerkljam mnenje s pridržkom
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Občine Cerklje v letu 2019 in ji izreklo mnenje  
s pridržkom. Župan Franc Čebulj pojasnjuje, da so večino pomanjkljivosti že odpravili.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – V Gorenjskem 
glasu smo pred kratkim opo-
zorili na neprijetnost, ki se 
je jeseni dotaknila gluhih ot-
rok, ki pouka v rednih šolah 
ne morejo spremljati s tol-
mačem, zaradi česar so učil-
nice zanje neme. K pojasni-
lu smo pozvali tudi ministr-
stvo za izobraževanje, zna-
nost in šport, kjer so nakna-
dno sporočili, da zaradi po-
večanega povpraševanja po 
storitvi tolmačev na trgu, ki 
jo narekuje vpis slovenske-
ga znakovnega jezika v slo-
vensko ustavo, na trgu ni za-
interesiranih strokovnih de-
lavcev z znanjem slovenske-
ga znakovnega jezika. Kot 
so dodali, so takoj, ko so bili 
seznanjeni s to problemati-
ko, začeli pripravljati ustre-
zne pravne podlage, ki bi za-
vodom za gluhe in naglušne 
omogočale, da tolmačenje v 

slovenskem znakovnem jezi-
ku zagotovijo s sklenitvijo po-
godbe s strokovnimi delavci 
ali z zunanjimi izvajalci (tol-
mači). »V dobrobit dijakov bo 
ministrstvo pospešeno zače-
lo uresničevati Akcijski načrt 
za umestitev slovenskega 
znakovnega jezika v šolski 
prostor, ki je bil pripravljen v 
konsenzu z vsemi deležniki 
na tem področju. Del Akcij-
skega načrta je tudi priprava 
prilagojenih gradiv za gluhe 
in naglušne. Prvi pogovori s 
tremi zavodi za vzgojo in iz-
obraževanje otrok in mlado-
stnikov s posebnimi potre-
bami, ki delajo z gluhimi in 
naglušnimi, so že stekli, prva 
gradiva pričakujemo že v pri-
hodnjem letu,« so še poveda-
li na pristojnem ministrstvu, 
ki zagotavlja sredstva za de-
lovna mesta, ustreznost pri-
javljenih kandidatov pa ugo-
tavlja delodajalec, ki delovno 
mesto razpiše. 

Pouk s tolmačem, 
prilagojena gradiva ...

Suzana P. Kovačič

Gozd - Martuljek – Na pobu-
do skupine Ekorutaršce je 
nastala Rutarška pot za Savo, 
ki vodi od Gozda - Martuljka 
do začetka Kranjske Gore. Na 
začetku in koncu poti je infor-
mativna tabla z zemljevidom 
poti in oznako postaj z gibal-
nimi vajami, nove so tudi klo-
pi. »Naša želja je bila, da ob-
stoječa pot za Savo postane 
zanimivejša, sproščujoča, 
namenjena druženju, rekre-
aciji vseh generacij in v vseh 

letnih časih,« je povedala čla-
nica skupine Ekorutaršce Oti 
Mertelj. Kjer so posebej lepi 
pogledi, se pojavijo razgled-
ni stebriči z usmerjevalni-
ki pogledov proti določene-
mu vrhu Martuljkove skupi-
ne, kjer je navedeno ime gore 
z višino. Na rednih intervalih 
so postavljene razgibalne po-
staje, kjer so na lesenih ste-
bričkih prikazane enostavne 
gibalno-raztezne vaje z opi-
si in grafičnimi prikazi. Malo 

pred koncem poti je knjigo-
bežnica, kjer je možna iz-
posoja oziroma zamenjava 
knjig in revij.

Pot poteka ob reki Savi Do-
linki od Keklovega do sren-
škega mostu, ki sta poznana 
tudi pod imenom Vlipcov in 
Žunov most. »Odločile smo 
se, da ohranimo stara ime-
na, zato smo tudi pot poime-
novale Rutarška pot za Savo,« 
je pojasnila Mertljeva. Pot je 
dolga 1,5 kilometra in jo lahko 
prehodimo v dvajsetih minu-
tah, če izvajamo gibalne vaje 

pa potrebujemo še dodatnih 
dvajset minut ali več. Zasnovo 
projekta je pripravilo podjetje 
Delavnica – oblikovanje pros-
tora, investitor je bila Občina 
Kranjska Gora. Zasnovo vaj je 
pripravila Helena Žitnik, uči-
teljica hatha joge. »Uradnega 
odprtja v trenutnih razmerah 
žal ne bo, kljub temu vas va-
bimo, da se sprehodite, uživa-
te ob poti in ob tem poskrbite 
tudi za svoje zdravje,« je pova-
bila Oti Mertelj.

Rutarška pot  
za Savo

Ekorutaršce Darja Robič, Oti Mertelj in Ina Vrhovnik 
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Marjana Ahačič

Radovljica – Na Obli gorici 
zaključujejo montažo opre-
me za šest telovadnih točk in 
informacijskih tabel z opisi 
vaj za telovadbo v gozdu. Gre 
za izvedbo projekta Telovad-
ba v gozdu, izglasovanega 
v okviru participativnega 

proračuna. Osnovno infor-
macijsko tablo ob vstopu na 
območje Oble gorice bodo 
zaradi bližnjega gradbišča 
postavili spomladi. Kot so 
pojasnili na radovljiški ob-
činski upravi, je bilo za po-
stavitev nove trim steze pri-
dobljeno naravovarstveno 
soglasje.

Na Obli gorici postavili šest 
telovadnih točk

Nova trim steza na Obli gorici v Radovljici
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Kranj – Osnovna šola (OŠ) 
Staneta Žagarja, ob kate-
ri trenutno gradijo prizidek 
telovadnice s šestimi učil-
nicami in večnamenskim 
prostorom, še zdaleč ni edi-
na osnovna šola v Kranju, ki 
se spopada s pomanjkanjem 
prostora. Podobno usodo na 
primer delijo tudi v OŠ Stra-
žišče, ki je po razdružitvi OŠ 
Janeza Puharja od matične 
OŠ Simona Jenka letos pos-
tala največja šola v Kranju 
s centralno šolo v Stražišču 
ter podružnicami v Žabnici, 
Besnici in Podblici. 

Vsaj še štiri učilnice

Na centralni stražiški šoli 
bi za optimalno delovanje 
že v tem šolskem letu pot-
rebovali vsaj štiri dodatne 
učilnice, je že pred časom 
mestno oblast opozorila me-
stna svetnica Irena Dolenc 
(N.Si), sicer tudi zaposlena 
na stražiški šoli. »Ker učilnic 
ni dovolj, letos v osmem in 
devetem razredu nimajo he-
terogenih skupin pri sloven-
ščini, matematiki in angleš-
čini, ampak pouk poteka v 
razredu. Težave imajo tudi 
pri izvajanju dodatne učne 
pomoči, uredili so že klet-
ne prostore, tako da rezerv 
ni več. V prihodnjem letu 
bo pomanjkanje še večje, saj 
prihaja nekaj številnejših ge-
neracij,« je opozorila. Tudi 
ravnatelj Pavel Srečnik je že 
pred časom opozoril, da bi 
poleg štirih učilnic potrebo-
vali tudi nekaj kabinetov in 
večjo šolsko jedilnico. 

Možnost dozidave stra-
žiške šole so na Mestni ob-
čini Kranj (MOK) že prever-
jali, a je objekt zaradi poseb-
nega pomena za slovensko 
arhitekturo zaščiten (gre za 
prvo t. i. paviljonsko šolo v 

Sloveniji, ki jo je projektiral 
arhitekt Danilo Fürst), zato 
takšni posegi niso dovolje-
ni, je razložila Tanja Hro-
vat, vodja Urada za družbe-
ne dejavnosti na MOK. »Kot 
možna oblika dozidave se je 
pojavila možnost dozidave 
med šolo in novo telovadni-
co, ki je last Gorenjske grad-
bene družbe. Tam bi zavod 
za varstvo kulturne dedišči-
ne načeloma dovolil dogra-
ditev šolskega objekta. Ali bo 
to dolgoročna rešitev, s kate-
ro se bo dalo zgraditi toliko 
učilnic, da ne bomo čez ne-
kaj let spet imeli težav, pa je 
že drugo vprašanje,« je raz-
ložila. 

Dogradili bodo OŠ 
Helena Puhar

Horvatova ob tem opozar-
ja, da se s hudo prostorsko 
stisko ubadajo na več šolah, 
zato problema ni mogoče re-
šiti v enem zamahu. Poleg 
osnovnih šol Staneta Žagar-
ja (dva peta razreda gostuje-
ta na nekdanji trgovski šoli) 
in Stražišče zagotovo izrazi-
to pomanjkanje prostorov 

občutijo tudi v OŠ Helene 
Puhar, saj dva oddelka že 
gostujeta v kranjskem dija-
škem domu, vpis pa se še po-
večuje. Mestni svetniki so po-
leti že potrdili uvrstitev pro-
jekta dozidave šole v občinski 
proračun; v letošnjem prora-
čunu so za pripravo doku-
mentacije namenili 37 tisoč 
evrov. V načrtih imajo, da v 
prvem nadstropju obstoje-
če stavbe uredijo dve dodatni 
učilnici, računalniško učil-
nico, večnamenski prostor 
in sanitarije. Denar za izved-
bo investicije, gre za dobrih 
722 tisoč evrov, je predviden 
v proračunu za leto 2022, ki 
so ga kranjski mestni svetni-
ki potrdili prejšnji teden. 

Podružnica na Planini

Po šivih poka tudi OŠ Ja-
koba Aljaža, kjer so letos pro-
storsko problematiko delno 
rešili s preureditvijo računal-
niške učilnice, kaj bo nasled-
nje leto, pa še ne vedo, je tudi 
dejala Horvatova. MOK bo 
sicer problematiko pomanj-
kanja prostorov za izvajanje 
osnovnošolske dejavnosti 

na območju Planine pred-
vidoma rešila do septembra 
2023, ko naj bi obnovili nek-
danjo trgovsko šolo. Občina 
je namreč lani jeseni z državo 
sklenila dogovor o brezplač-
nem prenosu lastništva. V 
objektu zdaj deluje Kovačni-
ca, ki pa se bo preselila v nek-
danje poštne prostore v sta-
rem mestnem jedru. S preu-
reditvijo stare trgovske šole, 
ki naj bi stala okoli milijon 
evrov, bodo pridobili doda-
tnih osem učilnic (in razde-
lilnico hrane) za OŠ Jako-
ba Aljaža. V občinskem pro-
računu za leto 2023 je sicer 
za to investicijo predvidenih 
660 tisoč evrov. 

Premalo prostora ima-
jo tudi na podružnični šoli 
Kokrica, kjer so po bese-
dah Horvatove preuredili že 
praktično vse možne kotičke 
in na hodnikih provizorič-
no uredili učilnice. Rekon-
strukcijo in dozidavo vrtca in 
podružnične šole Kokrica si-
cer nameravajo izvesti v letu 
2024, za kar naj bi v občin-
skem proračunu rezervirali 
skoraj 842 tisoč evrov. 

Več šol s prostorsko stisko
V Osnovni šoli Stražišče bi potrebovali vsaj štiri dodatne učilnice, izrazito pomanjkanje prostorov pa 
imajo vsaj še na osnovnih šolah Staneta Žagarja, Helene Puhar, Jakoba Aljaža, na Kokrici ... 

Na OŠ Stražišče potrebujejo vsaj štiri dodatne učilnice. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – V Kranju bodo v pri-
hodnjem letu imeli rekorden 
proračun. Mestni svetniki so 
namreč pred dnevi potrdili 
proračuna za prihodnji leti, 
skupaj vredna več kot 169 mi-
lijonov evrov. V letu 2022 na-
črtujejo kar 88,54 milijona 
evrov odhodkov, leto kasneje 
pa 80,66 milijona evrov. Pro-
računa sta razvojno naravna-
na, poudarja kranjski župan 
Matjaž Rakovec, saj je v letu 
2022 za investicije in trans-
fere predvidenih 37,48 mili-
jona evrov (skoraj 41 odstot-
kov proračuna), v letu 2023 
pa 28,44 milijona evrov (33,8 
odstotka). V naslednjih dveh 
letih načrtujejo skupno 140,6 
milijona evrov prihodkov, od 
tega v letu 2022 skoraj 72,4 
milijona evrov, leto kasneje 
pa 68,25 milijona evrov. Vsa-
ko leto se bo občina zadolžila 
do največ dvanajst milijonov 
evrov. 

V naslednjih letih bo ob-
čina največ sredstev vloži-
la v trajnostno mobilnost 
(9,26 milijona evrov do leta 
2024) in zmanjšanje emisij v 

prometu (do leta 2024 skupaj 
več kot 14,5 milijona evrov) 
ter komunalno ureditev po-
slovne cone Hrastje (5 mi-
lijonov evrov v letu 2022 in 
1,88 milijona evrov v 2023). 
Komunalno infrastrukturo 
bodo gradili tudi na relacijah 
Golnik–Mlaka (3,81 milijona 
evrov v dveh letih) in Gorenja 
Sava–Rakovica–Zabukovje–
Spodnja Besnica in Zgornja 
Besnica (5,67 milijona evrov 
v treh letih). 

Med večje investicije sodijo 
še rekonstrukcija Savske ces-
te, nadaljevanje gradnje kole-
sarskih povezav, energetska 
sanacija občinskih objektov, 
izgradnja prizidka telovad-
nice pri OŠ Staneta Žagarja, 
novogradnja vrtca Sonček, 
rekonstrukcija ceste Breg–
Mavčiče, ureditev podjetni-
škega inkubatorja Kovačnica, 
obnova lokalne ceste Kranj–
Hrastje, urbana prenova Kra-
nja, ureditev kanjona Kok-
re, komunalna ureditev In-
dustrijske cone Laze, obnova 
nekdanje trgovske šole, dozi-
dava OŠ Helene Puhar in na-
kup prostorov v Zdravstve-
nem domu Kranj. 

Prihodnje leto 
rekorden proračun
V Mestni občini Kranj v prihodnjih dveh letih 
načrtujejo proračunsko porabo v višini 169 
milijonov evrov, od tega bo proračun za leto 2022 
znašal kar 88,54 milijona evrov. 

Kranj – Praznik v spomin na generala Maistra so počastili tudi 
v mestni občini Kranj, ki je tudi Maistrovo mesto. Na praznični 
dan 23. novembra tradicionalne svečanosti niso priredili, sta 
pa župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec in predsednik 
Društva general Maister Kranj Janez Tavčar položila venec k 
njegovemu spomeniku na Maistrovem trgu v Kranju.

Spomin na generala Maistra

Simon Šubic

Kranj – Komunala Kranj je 
pred dnevi za projekt Z roko 
v roki, ki poteka v sodelova-
nju s Fundacijo Vincenca 
Drakslerja, prejela nagrado 
za družbeno odgovorne si-
nergije, ki jih je četrtič pode-
lila Mreža za družbeno od-
govornost Slovenije. 

Nagrade podeljujejo naj-
boljšim projektom, ki pote-
kajo v partnerstvu podjetja 
in neprofitnega deležnika. 

Posebna pozornost je name-
njena inovacijam, kar podje-
tja spodbuja k ustvarjanju 
inovativnih rešitev za nas-
lavljanje trajnostnih vpra-
šanj. Nagrada vključuje kri-
terije, povezane s pozitivni-
mi učinki partnerstva, tako 
na družbo, okolje in ekono-
mijo kot na podjetje. 

Na letošnji razpis je pris-
pelo enajst prijav. V katego-
riji velikih podjetij je bil za 
najboljšega ocenjen projekt 
družbe Kostak in Zavoda 

Knof Salon pohištva iz po-
novne uporabe, medtem ko 
je projekt Komunale Kranj 
in Fundacije Vincenca Dra-
kslerja Z roko v roki zma-
gal v kategoriji malih in sre-
dnjih podjetij. »Gre za celo-
vito, dolgoročno in produk-
tivno sodelovanje na različ-
nih projektih in dogodkih: 
Štacuna Zarica, Izmenje-
valnica oblačil, projekt Sve-
če lahko gorijo tudi druga-
če itd. Fundacija je sicer so-
cialno podjetje, katerega 

glavno področje so progra-
mi preprečevanja odvisno-
sti. V projektu smo prepoz-
nali iskrenost, tesno sodelo-
vanje, izmenjavo znanj na 
obeh straneh ter koristi za 
oba partnerja in skupnost, v 
kateri delujeta,« je zapisala 
strokovna komisija. 

V kategoriji malih in sre-
dnjih podjetij se je za nagra-
do potegoval tudi projekt Ze-
lena shema slovenskega tu-
rizma, v katerem sodeluje 
tudi Turizem Bohinj. 

V projektu prepoznali iskrenost
Nagrada za družbeno odgovorne sinergije letos tudi kranjskemu projektu Z roko v roki.

Kranj – V Kranju v petek, 3. decembra, na dan rojstva Franceta 
Prešerna, praznujejo občinski praznik. Slavnostno akademijo 
s predstavitvijo občinskih nagrajencev in podelitvijo nagrad 
bodo zaradi epidemioloških razmer tudi letos izvedli po sple-
tu. Premierno si bo mogoče ogledati na predvečer občinskega 
praznika, v četrtek ob 20. uri na YouTube kanalu Mestne ob-
čine Kranj in Visit Kranj, na Facebook profilu Mestne občine 
Kranj in Visit Kranj, na spletni strani Žurnal24 in na GTV, ki 
bo od 3. do 7. decembra predvajala tudi ponovitve. 

Slavnostna akademija v Kranju znova po spletu
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Selca, Jesenice – V sloven-
skem paviljonu na svetovni 
razstavi Expo 2020 v Duba-
ju sta se v okviru tematskega 
sklopa Tovarne prihodnosti 
in razvoj materialov nedav-
no predstavili tudi podjetji 
Lotrič Meroslovje iz Selc in 
jeseniški SIJ Acroni. Med 
drugim sta sodelovali na po-
slovnem forumu Napredni 
materiali za zeleno priho-
dnost, ki je potekal pod okri-
ljem javne agencije SPIRIT 
Slovenija in Gospodarske 
zbornice Slovenije.

Kot je v nagovoru na fo-
rumu poudaril generalni 
direktor Lotrič Meroslovja 
Marko Lotrič, je pomembno, 
da naše tovarne postajajo vse 
bolj tajnostne, proizvodni 
procesi pa morajo biti orga-
nizirani tako, da spoštuje-
jo vse naše vire – surovine, 
energijo in predvsem ljudi. 
»Vedno, ko pride do napake 
na proizvodni liniji, se ustva-
rijo nepotrebni odpadki 

– tako v obliki surovin, po-
rabljene energije in ustvar-
jenega ogljičnega odtisa. Če 
želimo prihodnost usmeri-
ti v trajnostne tovarne, je iz-
jemnega pomena strategija 
'brez napak', ki predstavlja 
najvišjo možno kontrolo ka-
kovosti skozi celotni proi-
zvodni proces,« je dejal di-
rektor Lotrič Meroslovja, ki 
je predstavilo lastno rešitev 
za avtomatizacijo kontrole 

kakovosti Trames. Gre za 
unikatne merilne sisteme, 
prilagojene potrebam na-
ročnikov, med katerimi so 
denimo podjetja Hisense 
Gorenje, Knauf Insulation, 
Megras in Impol. Za nazor-
nejšo predstavitev delovanja 
sistemov na Expu so izde-
lali posebno maketo iz lego 
kock, ki izvaja meritve ustre-
znosti kovanih žebljev iz 19. 
stoletja iz Železnikov.

V Dubaju pa je bilo tudi 
podjetje SIJ Acroni. Kot je 
povedal direktor za marke-
ting in razvoj poslovanja v 
Skupini SIJ Aleš Falatov, 
so se v slovenskem paviljo-
nu predstavljali s celotnim 
proizvodnim programom s 
poudarkom na nerjavni de-
beli pločevini, elektro ploče-
vini, obraboodpornim jek-
lom in orodnim jeklom. Ob 
tem so imeli več sestankov 
z obstoječimi strankami iz 
Združenih arabskih emira-
tov in tudi drugih držav v re-
giji. Na forumu Napredni 
materiali za zeleno priho-
dnost pa je dr. Andrej Sku-
mavc, razvojni inženir za va-
rilne tehnologije specialnih 
jekel SIJ Acroni, navdušil s 
svojo predstavitvijo z naslo-
vom Vloga jekla in jeklarske 
industrije v moderni družbi. 
Predstavil je pot SIJ Acronija 
od začetkov pred dvesto leti, 
strukturo porabe jekla ter 
produkte in objekte, v kate-
re je vgrajeno jeseniško ozi-
roma slovensko jeklo.

V Dubaju o tovarnah prihodnosti
Podjetji Lotrič Meroslovje in SIJ Acroni sta se pred kratkim predstavili na razstavi Expo v Dubaju.

Vodja razvoja v skupini Lotrič Metrology Nejc Demšar je 
delovanje merilnih sistemov Trames ponazoril s pomočjo 
posebne makete iz lego kock. 

Ana Šubic

Kranj – Med epidemijo so se 
v industriji začeli soočati tudi 
s pomanjkanjem surovin in 
težavami pri njihovi doba-
vi. V Domelu so razložili, da 
so bili letos najprej priča ve-
čjim dvigom cen, v drugi po-
lovici leta pa jih je začelo pe-
stiti še pomanjkanje surovin 
in komponent. Že lani so za-
radi koronasituacije izboljša-
li proces planiranja in spre-
mljanja njihovih dobav pred-
vsem iz Kitajske. »Podaljša-
li smo obdobje napovedova-
nja in planiranja vsaj na šest 
mesecev naprej, pri določe-
nih kritičnih komponentah, 
kot so elektronske kompo-
nente, pa tudi za 18 mesecev 
naprej. Tak način dela smo le-
tos samo nadgradili, kar po-
meni, da zaposleni v proce-
su oskrbovalne verige vlagajo 
bistveno več truda, da je oskr-
ba proizvodnje čim manj mo-
tena in dobave kupcem niso 
ogrožene. Zaradi prekinje-
nih dobaviteljskih verig je 
treba redno spremljati toč-
nost dobav, v primeru nepo-
trjenih naročil iskati alterna-
tivne vire oz. prilagoditi proi-
zvodne plane glede na potre-
be kupca,« je razložil predse-
dnik uprave Domel Holdinga 
Matjaž Čemažar.

V Domelu odlična rast

Po besedah Čemažar-
ja so nepredvidljive doba-
ve iz Kitajske, kjer kupuje-
jo predvsem trajne magne-
te in odlitke iz aluminija, 
saj poleg težav v transportu 
prihaja še do omejitev proi-
zvodnje zaradi redukcij ele-
ktrike. Nekaj težav so jim 
povzročili popolni »lock-
downi« v Vietnamu in dru-
gih azijskih državah, kjer 
proizvajajo določene kom-
ponente (termična stika-
la, ležaji …). »Treba je veli-
ko usklajevanja, a se nam je 
vloženi trud obrestoval, saj 
razen nekaj izgubljenih iz-
men in več sprememb v pro-
izvodnem planu leto kon-
čujemo uspešno z odlično 
rastjo prodaje blizu 20 od-
stotkov. V določenih prime-
rih smo dokazali kupcem, 
da smo bolj prilagodljivi od 
konkurence in da je naša do-
baviteljska veriga bolj stabil-
na,« je dodal Čemažar. Nor-
malizacijo stanja pričakuje 
v drugi polovici prihodnjega 
leta, zato imajo za prvo pol-
letje kritične surovine in ma-
teriale že naročene.

Večja zaloga materialov

Tudi v podjetju Jelovica 
hiše iz Preddvora se vse od 

začetka pandemije soočajo 
s pomanjkanjem surovin in 
posledično daljšimi dobav-
nimi roki. To terja od nabav-
ne službe še dodatno anga-
žiranje, stalno preverjanje 
dobavne razpoložljivosti in 
usklajevanje z dobavitelji ter 
iskanje novih nadomestnih 
dobaviteljev. »Za tekočo os-
krbo proizvodnje je nuj-
no vzpostaviti večjo zalogo 
materialov,« so pojasnili in 

dodali, da so bili v prvi polo-
vici letošnjega leta priča po-
manjkanju žaganega, kon-
strukcijskega in lepljenega 
lesa, ki se je odražalo tudi v 
enormnem povišanju cen. 
Dodatno je na cene nekate-
rih materialov vplivala tudi 
podražitev energentov. Av-
gusta je proizvajalcem uspe-
lo vzpostaviti ustrezno zalo-
go lesa, kar je med drugim 
nekoliko ublažilo pritisk na 

cene. Podražitev ključnih 
materialov (les, okovje, stek-
lo, premazi) se je odrazila v 
povišanju cene stavbnega 
pohištva, dobavni roki so se 
podaljšali tudi na 90 dni ali 
več. »Zahvaljujoč dnevne-
mu usklajevanju in prispev-
ku vseh deležnikov v podje-
tju, izkušnjam v nabavi in 
odlični dobaviteljski verigi 
smo do danes vse projekte 
izpeljali v roku, kar nas nav-
daja z optimizmom tudi za 
naprej,« so poudarili.

Kolesa je treba naročiti 
veliko prej

Pomanjkanje surovin oz. 
čipov pretresa tudi avtomo-
bilsko industrijo, prav tako 
je prizadeta kolesarska bran-
ža. V šenčurskem podjetju 

A2U so povedali, da so ko-
lesa v njihove trgovine doba-
vljena z večjimi zamudami, 
lahko tudi z več kot polletni-
mi. »Kolesa se naročujejo 
prej kot po navadi, vsekakor 
pa več kot leto in pol pred se-
zono,« so pojasnili in razkri-
li, da so se v danih razmerah 
kolesa in rezervni deli pod-
ražili – v povprečju med 10 
in 20 odstotki.

Številni proizvajalci že 
zvišali cene izdelkov

V družbi Big Bang pravi-
jo, da so se dobro pripravi-
li na konec letošnjega leta 
in so pravočasno zagotovili 
dovolj zalog v vseh kategori-
jah. »Pri nekaterih izdelkih, 
kjer so imeli proizvajalci te-
žave z zadostnimi zalogami, 
smo že zagotovili tudi alter-
nativne izdelke, zaradi če-
sar kupci z izbiro ne bi sme-
li imeti težav. Vsi se namreč 
zavedamo, da se bližajo no-
voletni prazniki, med najpo-
gostejšimi darili pa so že tra-
dicionalno prav različni teh-
nološki izdelki.« Tudi v Big 
Bangu opažajo, da so števil-
ni proizvajalci zaradi višjih 
stroškov poslovanja, logisti-
ke in surovin že zvišali cene 
izdelkov. »Tudi v prihodnjih 
mesecih se sodeč po trenu-
tnih trendih pri televizorjih 
in drugih visokotehnoloških 
napravah pričakuje poviša-
nje nabavnih cen. Kljub za-
dnjim podražitvam s strani 
proizvajalcev skušamo v Big 
Bangu vsakodnevno za kup-
ce zagotoviti čim nižje cene,« 
so navedli in pristavili, da je 
ta čas možno izkoristiti šte-
vilne ugodne ponudbe.

Veliko pomanjkanje surovin
Zaradi pomanjkanja surovin morajo v proizvodnih podjetjih vložiti veliko truda v oskrbo proizvodnje, 
da ta poteka tekoče. Trgovce pestijo zamude pri dobavi artiklov, nekateri proizvajalci so jih že podražili.

Pomanjkanje surovin pretresa tudi kolesarsko branžo, zato se v kolesarskih trgovinah 
srečujejo z zamudami pri dobavi koles. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Na predve-
čer prve adventne nedelje 
so po občini Kranjska Gora 
že zažarele praznične luči. 
Okrašen je trg pred cerkvi-
jo v Kranjski Gori, Trg olim-
pijcev v Mojstrani, ki ga le-
tos krasi velik adventni ven-
ček, praznično so zasijala 
tudi druga vaška jedra. Ljud-
ski dom v Kranjski Gori se je 
spremenil v velikansko bo-
žično darilo z rdečo pentljo. 
Na Turizmu Kranjska Gora 
so napovedali še nekaj aktiv-
nosti v prihajajočem decem-
bru: »V vrtu Viharnik v Moj-
strani bo ponovno zažarelo 

na deset tisoče prazničnih 
lučk, tam bo domačin Stane 
Brus kmalu na ogled posta-
vil tudi gorske jaslice, ki pri-
povedujejo, kako je poteka-
lo življenje v vaseh pod Tri-
glavom v preteklosti. V so-
teski Mlačca v mrzlih zim-
skih nočeh Ledeno kra-
ljestvo ustvarja domačin Pa-
vel Skumavc. V Alpski vasi-
ci v Kranjski Gori bo diša-
lo po cimetu in drugih dob-
rotah ... Otroci pa bodo v 
Ljudskem domu na ustvar-
jalnih delavnicah izdelova-
li okraske za smrečice iz na-
ravnih in recikliranih mate-
rialov, ki bodo krasile Alpsko 
vasico in Kranjsko Goro.« 

Zažarele praznične lučke

V soboto so zažarele praznične lučke v s snegom pobeljeni 
Kranjski Gori. / Foto: Tina Dokl
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Maja Bertoncelj

Smlednik – »Pogodba med 
Direkcijo RS za infrastruktu-
ro in Občino Medvode ter iz-
vajalcem je podpisana. Izva-
jalec je bil 12. novembra uve-
den v delo. Šlo bo za kar ve-
lik poseg v prostor. Občina 
je vložila nepredstavljivo ve-
liko naporov v odkup vseh 
zemljišč. Projekt bo prine-
sel precejšnje povečanje pro-
metne varnosti in ta je bila 
tudi razlog, da se je država 
odločila za izvedbo. Govori-
mo o dveh novih avtobusnih 

postajališčih zunaj cestišča, o 
pločnikih, prehodih za pešce, 
vodenju kolesarjev čez to ob-
močje. Točka vstopa proti 
Dragočajni in Smledniku bo 
s tem rešena. Gre za državno 
cesto, na kateri je bilo v letih 
2018 in 2019 več nesreč, tudi 
z udeležbo najmlajših in naj-
ranljivejših. Treba je bilo naj-
ti rešitev, ki bo promet umi-
rila in ga naredila varnejšega, 
po drugi strani pa bo takoj, 
ko bo krožišče zgrajeno, ob-
čina pristopila h gradnji ces-
te v Dragočajno in nato pro-
ti Smledniku,« je pred začet-
kom investicije povedal Nejc 
Smole, župan Občine Med-
vode.

Vrednost investicije grad-
nje krožišča je okrog šeststo 
tisoč evrov, od tega bo pol mi-
lijona zagotovila država. Dela 
naj bi se na terenu začela de-
cembra, odvisno tudi od vre-
menskih razmer.

Krožišče za boljšo varnost
V Smledniku bodo zgradili krožišče pri tamkajšnji osnovni šoli. Gre za 
investicijo države; ko bo končana, pa bo h gradnji ceste v Dragočajno in proti 
Smledniku pristopila še Občina Medvode.

Projekt bo prinesel precejšnje izboljšanje prometne 
varnosti in ta je bila tudi razlog, da se je država odločila za 
izvedbo. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Gorenja vas – »Minulo leto 
je bilo na investicijskem po-
dročju zelo uspešno. Za to 
gre zahvala tudi mojim so-
delavcem v občinski upravi 
in občinskim svetnikom, ki 
so podprli naše ideje, da sku-
paj omogočamo razvoj teh 
lepih krajev pod Blegošem,« 
je v svojem nagovoru pouda-
ril župan Milan Čadež. Letos 
je podelil pet priznanj Obči-
ne Gorenja vas - Poljane in 
županovo priznanje.

Na slovesnosti, ki je poteka-
la v Sokolskem domu, je žu-
pan spomnil, da je letos mi-
nilo sto let, odkar se je zače-
la gradnja Sokolskega doma. 
V nadaljevanju je naštel ne-
kaj naložb, s katerimi se lah-
ko pohvalijo v minulem letu. 
Kot je priznal, je zlasti pono-
sen, ko jih je minister za in-
frastrukturo Jernej Vrtovec 
ob lanskem obisku v Polja-
nah vprašal, kako jim je uspe-
lo izpeljati tako obsežno inve-
sticijo v povečanje poplavne 
varnosti Poljan. Župan verja-
me, da je to mogoče, ker dr-
žijo skupaj, obenem pa se po 
njegovih besedah vedno naj-
de pot, če imaš pred sabo ja-
sen cilj. »Tudi če je ta pot vča-
sih trnova, je pomembno, da 

se znaš pobrati in iti naprej.« 
Prav projekt v Poljanah jih je 
navdihnil še za številne dru-
ge projekte, je poudaril. Tako 
se bliža koncu gradnja vrtca v 
Poljanah, začela se je tudi ob-
nova ceste od Trebije do So-
vodnja. Veliko truda so vloži-
li še v Hišo generacij v Gore-
nji vasi, v kateri bodo prihod-
nje leto zagotovili šest mest 
za dnevno varstvo starejših 
in šestnajst začasnih name-
stitev za starejše. Zbranim je 
še zaupal, da je v Kopačnici 
investitor pridobil gradbeno 
dovoljenje za ureditev glam-
pinga, na Visokem pa naj bi 
po obnovi še gospodarskega 

poslopja v sodelovanju s pod-
jetjem Medicor zaživel cen-
ter za rehabilitacijo bolni-
kov po operaciji srca in oži-
lja. »Če nam uspe, potem 
Poljansko dolino v oblakih 
vidim kot dolino zdravja,« je 
še dejal Čadež. 

V nadaljevanju je pode-
lil letošnja občinska prizna-
nja. Klub študentov Poljan-
ske doline je prejel prizna-
nje za petdeset let aktivnega 
vključevanja mladih v skup-
nost, za gojenje in predaja-
nje gorniških veščin so pri-
znanje podelili Plezalne-
mu društvu Cempin, Pro-
stovoljno gasilsko društvo 

Hotavlje pa je priznanje pre-
jelo za požrtvovalnost in mo-
dernizacijo v zadnjem dese-
tletju. Turistično društvo Sta-
ri vrh si je priznanje prislu-
žilo za petdeset let promoci-
je Starega vrha in krajev pod 
njim, uredniški odbor zbor-
nika Gorenjevaško in Hota-
veljsko skozi čas pa za obsež-
no raziskovalno delo, ki ga je 
opravilo pri zborniku Gore-
njevaško in Hotaveljsko sko-
zi čas – Bogastvo preteklosti 
za izzive prihodnosti. Za dol-
goletno delo na področju ko-
šarke v Gorenji vasi je Her-
man Pustavrh prejel župa-
novo priznanje.

Leto velikih naložb
Občina Gorenja vas - Poljane 23. novembra praznuje občinski praznik in ob tej priložnosti so minuli 
petek na slovesnosti v Sokolskem domu podelili letošnja občinska priznanja.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Milanom Čadežem / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Vodice – Ena izmed točk zad-
nje seje občinskega sveta v 
Vodicah je bila namenjena 
prvi obravnavi razvojnega 
programa občine za obdob-
je med letoma 2021 in 2031. 
Zadnji razvojni program je 
bil namreč pripravljen pred 
dvajsetimi leti in je vklju-
čeval dolgoročne razvojne 
usmeritve do leta 2010, v 
zadnjih desetih letih pa so 
v Vodicah razvoj načrtova-
li na podlagi področnih pro-
gramov občine in celostnih 
razvojnih dokumentov Lju-
bljanske urbane regije. 

Ključne točke programa 
je povzel Matej Gojčič iz Re-
gionalne razvojne agencije 
Ljubljanske urbane regije, 
ki ga je na podlagi različnih 
oblik sodelovanja z lokalno 
skupnostjo, institucijami in 
društvi v občini tudi pripra-
vila. Zaradi epidemioloških 
ukrepov sicer niso izved-
li delavnic, opravljeni pa so 
bili številni razgovori in tudi 
anketa, na kateri je sodelo-
valo 14 odstotkov občanov. 

Kot je dejal Gojčič, so 
na podlagi zbranih podat-
kov ugotovili, da so ljud-
je v splošnem zadovoljni z 
bivanjem v občini in ureje-
nostjo okolja. Glavne izzi-
ve vidijo v tranzitnem pro-
metu, pomanjkanju kole-
sarske infrastrukture, že-
lijo pa si tudi večjega cen-
tra, kjer bi bile zbrane cen-
tralne in storitvene dejav-
nosti. Izrazili so tudi pot-
rebo po boljši komunal-
ni opremljenosti, željo po 
poslovni coni in poudari-
li problem parkiranja to-
vornjakov v naseljih. Gle-
de slednjega je župan Aco 
Franc Šuštar omenil mož-
nost, da bi občina v pri-
hodnje vzpostavila manj-
šo poslovno cono med Re-
pnjami in Skaručno, druga 
možnost pa bi bila tudi po-
večanje komendske poslov-
ne cone na območje Vodic.

Kot ugotavljajo v razvoj-
nem programu, si ljudje 
želijo tudi bolšje prehran-
ske samooskrbe, spodbu-
janja ekološkega kmetij-
stva ter večje energetske 

neodvisnosti občine, ohra-
njanja naravne krajine in lo-
kalne dediščine. Občani si 
želijo tudi boljše trgovske 
ponudbe, ustreznih izobra-
ževalnih prostorov, boljše 
oskrbe starejših, več špor-
tnih in rekreativnih skupin. 

Na podlagi zbranih odzi-
vov so oblikovali dokument, 
»ki izkazuje identiteto obči-
ne in vodi k uresničitvi vi-
zije Občine Vodice kot ze-
lene oaze narave, zadovolj-
nih ljudi in trajnostnega ra-
zvoja«. Med cilji občine je 
tudi zmanjšati prometno 
obremenitev, ki naj bi jo v 
precejšnji meri rešila grad-
nja državne in še dveh lo-
kalnih obvoznih cest, vzpo-
stavitev trajnostne povezlji-

vosti s kolesarskimi steza-
mi in boljšim javnim pre-
vozom, kot cilj pa so si pos-
tavili tudi nadgradnjo optič-
nega sistema in umik mote-
čih gospodarskih dejavnosti 
iz naselij. 

Več pripomb na doku-
ment so imeli v svetniški 
skupini NSi. Tako je Anton 
Kokalj med drugim pouda-
ril, da bi moral biti program 
narejen vsaj za naslednjih 
dvajset let, program se mu 
zdi preveč splošen in brez fi-
nančnih okvirov. Predlagal 
je, da bi ga občinska uprava 
predstavila po posameznih 
katastrskih občinah in tako 
zbrala odzive občanov ter da 
se javna razprava podaljša s 
predvidenih 15 na 60 dni. 

Svetniki predloga predsta-
vitve po katastrskih obči-
nah niso podprli, sprejeli pa 
so županov kompromisni 
predlog, da se o dokumen-
tu opravi 45-dnevna javna 
razprava. Nato bodo razvoj-
ni program občine ponovno 
obravnavali.

Začrtali smer 
razvoja
V 45-dnevni javni razgrnitvi je razvojni program 
Občine Vodice za obdobje do leta 2031.

Občani si med drugim 
želijo ureditve prometne 
problematike, boljše 
trgovske ponudbe, 
urejenih prostorov za 
izobraževanje in več 
površin za športne 
aktivnosti. 

Kamnik – Uporabniki in zaposleni Dnevnega centra za osebe 
s težavami v duševnem zdravju Štacjon vabijo na tradicional-
ni hišni sejem, ki ga vsako leto pripravijo v predprazničnem 
času. Na njem bodo predstavili različne uporabne izdelke, ki 
so jih čez celo leto ustvarjali na različnih delavnicah in jih bo 
mogoče tudi kupiti. Zaradi trenutne epidemiološke situacije 
bodo izdelke razstavili na stojnici pred dnevnim centrom, in 
sicer od torka, 30. novembra, do petka, 3. decembra, med 9. 
in 14. uro.

Znova hišni sejem v Štacjonu

Ana Šubic

Železniki – Direkcija RS za 
infrastrukturo (DRSI) je 
objavila odločitev o odda-
ji javnega naročila za ure-
ditev dobrega pol kilometra 

regionalne ceste od odcepa 
za Log do parkirišča za smu-
čišče Rudno. Najugodnej-
šo, blizu 2,7 milijona evrov 
(z DDV) vredno ponudbo je 
oddalo podjetje Mapri Pro-
asfalt. Če ne bo vloženih 

revizijskih zahtevkov, bo 
odločitev o oddaji naročila 
v kratkem pravnomočna. V 
okviru investicije so predvi-
deli rekonstrukcijo ceste z 
enostranskim pločnikom, 
izgradnjo dveh mostov in 

prepusta, večje število zidov 
ter ureditev odvodnjavanja, 
komunalne infrastrukture, 
razsvetljave, prometne opre-
me in signalizacije. DRSI bo 
kril 88,48 odstotka stroškov, 
ostale pa Občina Železniki.

Izbrali izvajalca za rekonstrukcijo ceste proti Rudnu
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Domžale – V sredo, 24. no-
vembra, je Občino Domža-
le obiskal japonski velepo-
slanik Hiromiči Macušima, 
spremljala pa ga je prva se-
kretarka na oddelku za kul-
turo dr. Sajaka Jamašita. 
Sprejela ju je podžupanja 
mag. Renata Kosec in pris-
luhnila njunemu projektu, 
s katerim želijo še okrepiti 
odnose med državama. Gre 
za sajenje japonskih češenj, 
ki jih želijo posaditi tudi v 
občini Domžale in tako na-
daljevati dobre diplomat-
ske odnose med obema dr-
žavama, ki trajajo že skoraj 

trideset let. »Pomembno je, 
da krepimo vez med prebi-
valci, da vzpostavljamo ze-
lene površine in skrbimo za 
okolje. Projekt predstavlja 
vse to in zagotovo se bomo 
nanj odzvali pozitivno. Obe-
nem dajemo pozitivno spo-
ročilo tako občanom in ob-
čankam kot tudi vsem pre-
ostalim državljanom in dr-
žavljankam. Poiskati bo tre-
ba ustrezno lokacijo, kjer bi 
projekt sajenja češenj lah-
ko realizirali, občanom in 
občankam pa ponovno po-
nudili prijeten, spodbuden 
prostor za ustvarjanje, umir-
janje in druženje,« je po sre-
čanju povedala podžupanja.

Domžale obiskal japonski 
veleposlanik

Japonskega veleposlanika in njegovo sodelavko je sprejela 
podžupanja mag. Renata Kosec. / Foto: Občina Domžale

Jasna Paladin

Duplica – Marija Vera se je v 
Kamniku rodila 22. novem-
bra leta 1881, Osnovna šola 
Marije Vere z Duplice v ob-
čini Kamnik pa njeno ime 
ponosno nosi že od šolskega 
leta 1988/89. Visoko oble-
tnico te znane, a pogosto kar 
pozabljene Kamničanke so 
zaznamovali s kulturo, ki ji 
na šoli tudi sicer posvečajo 
veliko pozornosti.

»Da naša šola nosi nje-
no ime, je za nas tudi ve-
lika odgovornost, zato se 
zaposleni trudimo čim 
bolj širiti poslanstvo Ma-
rije Vere – njeno ljubezen 
do gledališča in kulture na-
sploh. Tako v šoli že več kot 
deset let deluje Šolsko kul-
turno-umetniško društvo 
(ŠKUD) Verine zvezdice, 
znotraj katerega deluje-
jo različne kulturne dejav-
nosti – gledališka, pevska, 
folklorna, glasbena, likov-
na, literarna dejavnost,« 
pravi predsednica Šolske-
ga kulturno-umetniške-
ga društva (ŠKUD) Verine 
zvezdice Vanja Hočevar, 

sicer pa tudi šolska knji-
žničarka.

Kulturni dan, ki so ga v ta 
namen na šoli pripravili v 
petek, 19. novembra, je bil 
vsebinsko zelo bogat. Učen-
ci so se seznanili z življe-
njem Marije Vere, učitelji-
ci Helena Brezar in Mojca 
Fuchs Lukežič sta pripravili 
film oz. oddajo o tej igralki, 
Vanja Hočevar pa kamišibaj 
z naslovom Zgodba o Mariji 
Veri, s katerim je njeno živ-
ljenje na zanimiv in igriv na-
čin predstavila tudi najmlaj-
šim učencem. Večina učen-
cev je že vedela, da je bila gle-
dališka igralka, sedaj pa so 
natančneje spoznali njeno 
življenjsko pot in uvideli, da 
je bila za svoje čase zelo na-
predna ter izjemna ženska 
in igralka. 

V počastitev rojstva Marije 
Vere ter v želji, da mladi pos-
tanejo aktivni glasniki kultu-
re po svetu, je šola razpisala 
tudi mednarodni literarno-li-
kovni natečaj Kultura je kul. 
Na njem z izdelki v obliki stri-
pov lahko sodelujejo posame-
zni učenci ali skupina učen-
cev osnovnih šol in drugih 

vzgojno-izobraževalnih usta-
nov iz celega sveta. Na hodni-
kih šole so razstavljeni tudi 
izdelki o Mariji Veri, ki so jih 
ustvarili učenci pri izbirnem 
predmetu likovno snovanje 
in likovnem krožku.

Na rojstni dan Marije Vere, 
22. novembra, je Vanja Ho-
čevar v imenu ŠKUD Veri-
ne zvezdice in šole položila 
venec k spominski plošči na 
njeni rojstni hiši v Kamniku, 

en razred učencev pa je v Ar-
boretumu Volčji Potok v gre-
dico, posvečeno Mariji Veri, 
posadil 140 tulipanov, ki si 
jih bodo lahko obiskoval-
ci ogledali spomladi. Konec 
aprila 2022 bo namreč v Ar-
boretumu potekala tudi pri-
reditev ob dnevu šole, na ka-
terem bodo sklenili »praznič-
no leto« in razglasili nagra-
jence mednarodnega literar-
no-likovnega natečaja.

Obletnica rojstva Marije Vere
Stoštirideseto obletnico rojstva Marije Vere, naše prve akademsko izobražene gledališke igralke, so s 
kulturnim dnevom počastili na kamniški šoli, ki nosi njeno ime.

Na 140. obletnico rojstva Marije Vere spominja tudi venec 
ob spominski plošči na njeni rojstni hiši v Kamniku.

info@g-glas.si

Jasna Paladin

Kamnik – V Kamniku so si 
praznovanje stote obletni-
ce rojstva pesnika Franceta 
Balantiča zamislili drugače 
– z glasbeno-likovno prire-
ditvijo, na kateri bi pesnika 
predstavili kot umetnika, 
ker pa tovrstni dogodki za-
radi epidemioloških ukre-
pov niso izvedljivi, so prire-
ditev prestavili na kasnejši 
čas, obletnico pa zaznamo-
vali s srečanjem v knjižnici, 
na katerem so načrtovani 

dogodek podrobneje naja-
vili.

»France Balantič sodi med 
najboljše slovenske pesnike, 
zato si stoto obletnico njego-
vega rojstva želimo zazna-
movati na primeren način. 
Naš glavni namen je, da Ba-
lantiča predstavimo kot ume-
tnika, kot človeka, kot žrtev 
vojne, in ne kot orodje v ro-
kah katerekoli in kakršneko-
li ideologije. Želimo pouda-
riti zgolj umetniško vrednost 
in človeško dostojanstvo,« je 
povedala Breda Podbrežnik 

Vukmir, direktorica Knji-
žnice Franceta Balantiča Ka-
mnik, in spomnila na števil-
ne polemike ob preimenova-
nju knjižnice leta 2015. Fran-
ce Balantič je v javnosti prav 
tolikokrat kot pesnik namreč 
omenjen tudi kot domobra-
nec, kar pa si v knjižnici že-
lijo spremeniti. »Bil je ve-
lik Slovenec, bil je Kamni-
čan in bil je izjemen ustvar-
jalec, zato bo pri prizadeva-
njih za ohranjanje njegove-
ga spomina še naprej sode-
lovala tudi občina,« je na no-
vinarski konferenci, ki so jo 
pripravili včeraj, zatrdil kam-
niški župan Matej Slapar, ve-
sel, da se je srečanja udeleži-
la tudi pesnikova sestra Tilka 
Balantič Jesenik.

Na obletnico so se v knji-
žnici pripravljali dlje časa, 
tudi tako, da so razpisali li-
kovni natečaj za upodobitve 
Balantičeve poezije. Odzva-
lo se je štirinajst umetnikov, 
njihova dela pa je predstavila 
likovna kritičarka Anamari-
ja Stibilj Šajn. »Balantičeva 
obletnica odmeva v različnih 
zvrsteh umetnosti, tudi v li-
kovni. To je dokaz, da pesnik 

še vedno živi in da ima nje-
gova beseda moč, da se nas 
dotakne,« nam je povedala 
in dodala, da so med sode-
lujočimi umetniki pripadni-
ki različnih generacij in sti-
lov izražanj, celo dva tujca, 
kar dokazuje, da umetnost 
nima meja. Nekaj likovnih 
del je knjižnica prejela tudi 
v dar, bogatejša pa je tudi za 

Balantičev kip, ki ga je knji-
žnici podaril pokojni France 
Pibernik, ki je najbolj zaslu-
žen za to, da Balantiča poz-
namo. Kip pa bo svoje do-
končno mesto našel po pre-
novi knjižnice, ki je načrto-
vana v prihodnjih letih. 

Na dogodku, ki bo pred-
vidoma januarja oz. ta-
koj, ko bodo epidemiološke 

razmere to dovoljevale, bodo 
med drugim sodelovali Prvo 
slovensko pevsko društvo 
Lira pod vodstvom dr. An-
dreja Missona z uglasbeni-
mi pesmimi Franceta Balan-
tiča in Društvo slovenskih 
pisateljev s svojim predse-
dnikom Dušanom Mercem 
ter člani, ki bodo brali pesmi 
Franceta Balantiča.

France Balantič (le) kot umetnik
Včeraj, 29. novembra, je minilo sto let od rojstva pesnika Franceta Balantiča, v njegovem rojstnem Kamniku pa so v knjižnici, ki po njem nosi ime, pripravili 
srečanje, pogovor in odprtje razstave likovnih del na temo Balantičeve poezije. »Razprava o tem, kaj je bil med drugo svetovno vojno, je z umetniškega 
vidika povsem nepotrebna,« so poudarili vsi sodelujoči.

Sodelujoči na srečanju, ki so ga v kamniški knjižnici pripravili ob počastitvi stote obletnice 
rojstva pesnika Franceta Balantiča

Knjižnica je v dar prejela nekaj likovnih del z upodobitvijo 
Balantiča, pa tudi doprsni kip, delo Draga Tršarja.
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Gorenjski glas 
nagrajuje zvestobo.

Za sodelovanje v žrebanju vam ni treba storiti ničesar Žrebanje bo potekalo v sredo, 15. 12. 2021,  
nagrajenci pa bodo v Gorenjskem glasu objavljeni v petek, 17.12.2021.

Naročite se na Gorenjski glas, pokličite 04/201 42 41 ali pišite na narocnine@g-glas.si.

1 x pralni stroj Electrolux

5 x palični mešalnik  
Bosch

Drage naročnice in naročniki, bliža se konec leta,  
ko bomo že četrto leto zapored iz naročniške baze 
izžrebali šest prejemnikov lepih nagrad. Glavna 
nagrada je pralni stroj Electrolux, podelili bomo  
še pet paličnih mešalnikov Bosch. V žrebanju  
za palične mešalnike bodo sodelovali  
vsi naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni  
najmanj eno leto, v žrebanju za pralni stroj pa vsi 
naročniki, ki so na Gorenjski glas naročeni  
najmanj deset let. 

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

 

Marjana Ahačič

Zgornje  Gorje – Športno dru-
štvo Gorje letos praznuje sto-
letnico delovanja. Če bi bile 
razmere drugačne, bi prav 
prejšnjo soboto pripravili 
veliko slovesnost s podelit-
vijo priznanj v Gorjanskem 
domu, a so jo zaradi slabih 
epidemioloških razmer (po-
novno) prestavili – na čas, 
ko se bo stanje umirilo in se 
bodo ljudje lahko brez skrbi 
družili, sta povedala pod-
predsednik društva Tomaž 
Žemva in Janez Hudover-
nik, dva od četverice entu-
ziastov, ki so v slavnostnem 
letu poskrbeli, da se na čas-
titljivo obletnico vendarle ne 
bo pozabilo. Pred dvema te-
dnoma je namreč iz tiskar-
ne prišel zajeten, s podatki 
in slikovnim gradivom bo-
gat zbornik z naslovom Pro-
ti vrhu, za katerega so gradi-
vo zbrali Janez Hudovernik, 
Gregor Repe, Tomaž Žemva 
in Matjaž Ličef.

Od zanesenjakov do 
preboja v svetovni vrh

Gre za zgodbo o uspe-
hih in padcih športnikov iz 
majhnega slovenskega kra-
ja, na kratko opišejo zbor-
nik, ki temelji na publikaci-
ji, ki jo je pred desetimi leti 
ob 90-letnici društva pripra-
vil Klemen Torkar. »Naredi-
li smo pregled od zgodnjih 
začetkov, ko je skupina špor-
tnih zanesenjakov 13. marca 
1921 ustanovila športno dru-
štvo, do današnjih dni, ko v 
društvu beležimo preboj v 
sam svetovni vrh. Naši člani 

in članice so v državnih re-
prezentancah in dosegajo 
odmevne rezultate na evrop-
ski in svetovni ravni,« so po-
nosni.

Upravičeno lahko z opti-
mizmom gledamo tudi pro-
ti olimpijskim odličjem, pra-
vijo, a dodajajo, da vendarle 
ne gre le za zgodbo o uspe-
hu, temveč tudi za zgodbo o 
gorenjski trmi, o tem, kako 
so se pobirali po neizogib-
nih padcih, pa tudi o vztraj-
nosti, požrtvovalnem delu 
številnih prostovoljcev in 
privrženosti ciljem. 

»Športno društvo je zdru-
ževalo ljudi, ki so se radi 
ukvarjali s športom, se radi 
družili in to počeli z veliko 
pozitivne energije in dob-
re volje. Imeli smo vrsto 
vrhunskih trenerjev, ki so 
svoje znanje nesebično pre-

našali na mlade tekmoval-
ce in naslednje generacije. 
Naslednikov tako niso samo 
učili, ampak so jim poma-
gali tudi preseči svoje učite-
lje. Ob druženju in pisanju 
smo spoznavali, kako po-
membno vlogo je igral šport 
v Gorjah, predvsem pa smo 

občudovali gorjansko zag-
nanost, voljo in požrtvoval-
nost, ki so nas peljale do tja, 
ker smo danes.« Zaveda-
jo se tudi, kako pomembno 
vlogo imajo pri vzgoji mla-
dih športnikov učitelji špor-
tne vzgoje v domači osnovni 
šoli; posebej hvaležni so zato 
trenutnemu učitelju Nena-
du Pilipoviču, s katerim od-
lično sodelujejo.

Paradna disciplina

Društvo ima danes oko-
li 350 članov, ki delujejo v 
desetih sekcijah. Vse razen 
teka na smučeh in biatlona 
so rekreativne narave, tek na 
smučeh pa že od začetka de-
lovanja društva velja za pa-
radno disciplino. Eva Urevc, 
Miha Ličef, Miha Jan, Nika 

Vindišar, Klara Vindišar pa 
tudi Miha Dovžan in drugi 
so tisti mladi športniki, na 
katere najbolj računajo. Nji-
hovi uspehi in uspehi njiho-
vih predhodnikov so dokaz, 
da lahko z optimizmom gle-
dajo v prihodnost. 

Upajo na nov Gorjanski 
dom

Z enako zagnanostjo kot 
doslej bodo delali tudi v pri-
hodnje, obljubljajo, ob tem 
pa želijo, da bi kmalu dobi-
li nov, sodoben Gorjanski 
dom, ki bi omogočal vrhun-
ske treninge. In seveda da bi 
se razmere spomladi toliko 
umirile, da bi vendarle lahko 
pripravili slovesnost ob oble-
tnici, januarja pa dovolj, da 
bi izpeljali tradicionalno pri-
reditev Zvezde na snegu. 

Gorje so športna vas
Gorje so res športna vas. Sloveniji in svetu so dale vrsto vrhunskih športnikov. Zaupamo, da bo tako 
tudi naslednjih sto let, so v uvod k zborniku z naslovom Proti vrhu, s katerim zaznamujejo stoletnico 
organiziranega športnega delovanja v Gorjah, zapisali člani uredniškega odbora. 

Tomaž Žemva, podpredsednik športnega društva Gorje, in 
Janez Hudovernik, dva od štirih urednikov zbornika

Društvo ima danes okoli 
350 članov, ki delujejo 
v desetih sekcijah. Vse 
razen teka na smučeh in 
biatlona so rekreativne 
narave, tek na smučeh pa 
že od začetka delovanja 
društva velja za paradno 
disciplino.

Maša Likosar

Ljubljana – Trideseto oble-
tnico vzpostavitve prve inter-
netne povezave v Sloveniji je 
Institutu Jožef Stefan (IJS) v 
sodelovanju z Združenjem 
za računalniške komuni-
kacije zaznamoval s sple-
tnim dogodkom, na kate-
rem je Borka Jerman Blažič 
predstavila kratko zgodovi-
no in nekaj podatkov o aktu-
alni uporabi interneta v Slo-
veniji. »Internet je omrež-
je, ki je bilo proglašeno za 
največjo inovacijo dvajsete-
ga stoletja. Njegov razvoj je 
izredno hitro napredoval in 
največji 'bum' prvič doživel 
po letu 1992, ko se pojavi 

splet, in drugič po letu 1996, 
ko je vrhovni odbor interne-
ta sprejel odločitev, da upo-
rabi 16-bitni kodni sistem, 
ki je zagotavljal predstavitev 
vseh storitev interneta v je-
zikih različnih narodov,« je 
pojasnila Jerman Blažičeva. 

Priprave na internetno 
povezavo v Sloveniji beleži-
jo začetke v sredini osem-
desetih let, maja leta 1991 
so raziskovalci na IJS dobi-
li dovoljenje za najem direk-
tnega voda za povezavo do 
mednarodne omrežne in-
frastrukture projekta COSI-
NE, katerega cilj je bil zgra-
diti prvo evropsko akadem-
sko in raziskovalno računal-
niško omrežje Evrope. Prva 
povezava po internetnem 
protokolu (IP) je nato stekla 
novembra 1991, ko so razi-
skovalci pridobili dovoljenja 
za prehod IP-paketov prek 
organizacije CERN v Ženevi 
in Nemčije do Amsterdama. 
»Od teh gverilskih začetkov 
je internet hitro napredoval, 
pomanjšal je svet in ga spre-
menil,« je poudarila govor-
nica.

Lani je bilo v Sloveniji z 
internetom povezanih de-
vetdeset odstotkov gospo-
dinjstev, kar je pod povpre-
čjem EU. Na drugi strani 
zelo dobro napreduje širo-
kopasovni internet in smo 
po večini parametrov Evrop-
ske komisije nad evropskim 
povprečjem. Pri uporabi in-
terneta smo Slovenci nekoli-
ko slabši, interneta ni nikoli 
uporabilo 11 odstotkov ljudi, 
kar je treba v času, ko vsto-
pamo v digitalni trg EU in 
vsesplošno digitalizacijo, po 
besedah govornice spreme-
niti. Slovenci smo pod pov-
prečjem EU pri uporabi no-
vih internetnih storitev, kot 
je internetno bančništvo, 

dobri pa smo pri spletnem 
nakupovanju in pri sodelo-
vanju v objavah na socialnih 
omrežjih. Pod povprečjem 
EU smo tudi pri rednih, teh 
je 85 odstotkov, in pogostih 
uporabnikih interneta, ki jih 
je 76 odstotkov. 

Spletnega dogodka se je 
udeležil tudi Nick Hyrka 
iz mednarodne organiza-
cije Internet Society, ki de-
luje z namenom promoci-
je odprtega razvoja, evolu-
cije in uporabe interneta za 
blaginjo vseh ljudi. Pouda-
ril je nujo po zaščiti inter-
neta, s čimer bi ga ohrani-
li odprtega, varnega in vred-
nega zaupanja. Predstavlje-
no je bilo še nekaj aktualnih 
tem: Janja Jakončič z Gim-
nazije Poljane je govorila šo-
lanju na daljavo, ranljivost 
spletnih strani je predstavil 
Primož Cigoj z IJS, ki je pod 
mentorstvom Borke Jerman 
Blažič razvil orodje za učin-
kovitejše odkrivanje ranlji-
vih spletnih mest VulNET; 
Tanja Pavleska z IJS pa je 
predavala o kibernetski var-
nosti in dezinformacijah. 

Internet je 
pomanjšal svet
Bila je sreda, 27. novembra 1991, ko smo v 
Sloveniji dobili prvo internetno povezavo. 
Vzpostavili so jo v laboratoriju za odprte sisteme 
in mreže na Institutu Jožef Stefan v sklopu 
raziskovalnega projekta EUREKA 8 oziroma 
COSINE, ki ga je koordinirala internetna pionirka 
Borka Jerman Blažič. 

Sodoben način dostopa do interneta je z optičnim kablom, 
ki omogoča visoke hitrosti prenosa podatkov. 
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Kamnik – Eno redkih kultur-
nih prireditev v živo v tem 
obdobju v Kamniku so upri-
zorili člani domačega KUD 
Oksimoron, ki so v Domu 
kulture Kamnik 19. novem-
bra predstavili glasbeno-igra-
no pripoved z naslovom Lu-
cifer, tisti, ki prinaša luč. Po-
dnjo se kot avtorica podpisu-

je Ajda Špacapan, Luciferja je 
upodobil Anže Slana, za glas-
beno spremljavo pa je poskr-
bel Dejvid Knežević.

Mladi ustvarjalci so žele-
li predstaviti pripoved o Hu-
diču – gospodu, ki so ga leta 
po krivem obsojali, v predsta-
vi pa je dobil priložnost, da se 
razkrije v dobri luči in razkri-
je svojo pravo naravo. »Je res 
za sedem smrtnih grehov 
kriv Hudič?« se je spraševala 
tudi Ajda Špacapan, ki nam 
je zaupala, kje je dobila nav-
dih za predstavo. »Glavni na-
men predstave je bil, da se 
ljudje ob gledanju zabavajo 
in sprostijo. Glavna sporočil-
nost pa je v tem, da nam Lu-
cifer – Hudič nastavlja ogle-
dalo. Za grehe ni kriv Hudič, 
marveč ljudje sami. Entiteto 
Hudiča smo si ljudje izbrali 

kot grešnega kozla. Nanj pro-
jiciramo svoje najzlobnejše, 
najnizkotnejše vzgibe in sen-
ce, ki jih sami v sebi ne želi-
mo videti ali spoznati. Luci-
fer, ki po krščanskem izro-
čilu predstavlja padlega an-
gela, je tisti, ki prinaša luč in 
te sence človeštva osvetlju-
je,« nam je povedala Ajda, 
ki v predstavi blesti s svojim 
pripovedovanjem, petjem in 

igranjem, in dodala, da je ide-
jo za samostojno predstavo o 
Hudiču dobila že pred nekaj 
leti. »Že v času ustvarjanja v 
kamniškem Katzen Kabare-
ju. Tam sva v različnih posa-
meznih točkah z Dejvidom 
Kneževićem raziskovala te-
matiko Hudiča, senc, resni-
ce in dobrega–slabega. Luci-
fer se je zgodil kot manifesta-
cija tega raziskovanja. Ljud-
sko izročilo pa v predstavi 
deluje kot ogrodje, na kate-
ro smo lahko pripeli sedem 
smrtnih grehov, za katere naj 
bi bil kriv Hudič. «

Trojica, ki je publiko poš-
teno nasmejala in sprosti-
la, je predstavo pripravlja-
la tri mesece, želijo pa si, da 
bi si jo lahko ogledalo še več 
gledalcev, zato že načrtujejo 
tudi ponovitve predstave.

Lucifer, tisti,  
ki prinaša luč
Člani kamniškega KUD Oksimoron so z glasbeno-
igrano pripovedjo o Hudiču obiskovalce pošteno 
nasmejali, a jim tudi nastavili ogledalo.

Anžetu Slani (Luciferju) sta na odru družbo delala Dejvid 
Knežević in Ajda Špacapan.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica - V Mu-
zeju Tomaža Godca v Bo-
hinju je od sredine novem-
bra na ogled razstava s po-
menljivim naslovom: Nekaj 
ribiških iz Bohinja ali Tudi 
ribe so dediščina, ki pred-
stavlja delček za marsikoga 
presenetljivo bogate ribiške 
zgodovine Bohinja. 

Avtorici mag. Barbara 
Kalan in Anja Poštrak sta 
razstavo zasnovali skozi do-
kumente, fotografije in pri-
povedi, z namenom, da o ri-
bištvu, tej za Bohinj daleč v 
zgodovino tako pomembni 
dejavnosti, najprej kaj več 
izvesta sami, nato pa z zani-
mivo in bogato ribiško dedi-
ščino seznanita tudi druge, 
predvsem domačine. 

Na razstavi tako med dru-
gim izvemo, da so se v Bohi-
nju z ribolovom ukvarjali že 
pred več kot desetimi stolet-
ji in da so bile vse do 12. sto-
letja, ko je Bohinj postal del 
blejskega gospostva, nalov-
ljene ribe v lasti tistega, ki jih 
je ujel. Nato so postale del tla-
ke, podložniki pa se z ribolo-
vom niso smeli več ukvarja-
ti. »Kar pa ne pomeni, da jih 
niso lovili – le na skrivaj,« po-
gumno ugotavljata avtorici.

Kar je avtorici med brska-
njem po arhivih najbolj pre-
senetilo, je dejstvo, kako na-
tančno so bila že pred mno-
gimi stoletji v Bohinju pos-
tavljena pravila ribolova. 
Prve ribiške predpise so 
sprejeli že pred petsto leti, 
natančno so bila določena 
ribolovna območja, prepove-
dan je bil ribolov v času dr-
stenja ter določena najmanj-
ša dolžina rib in način, kako 

se smejo loviti. Kdo lahko 
lovi in kje, so že dolgo nazaj 
urejali z ribolovnimi dovolil-
nicami, spoštovanje predpi-
sov pa so nadzirali zaprise-
ženi ribiški čuvaji.

Leta 1888 sprejeti ribiški 
zakon je bil eden najnapre-
dnejših v Evropi, lahko iz-
vemo na razstavi. Objavljen 
je bil v slovenskem in nem-
škem jeziku, dolg pa skoraj 
sedemdeset strani. Med dru-
gim je vseboval tudi predpi-
se, ki so urejali lov in proda-
jajo rib. Domačini, izvemo, 
so se seveda vsemu našte-
temu pogosto znali izogniti 
in ribe iz Save Bohinjke – je-
zero je bilo že kmalu name-
njeno predvsem gojenju rib 
– na skrivaj lovili in proda-
jali najboljšim blejskim ho-
telom.

In če so bili Bohinjci z 
ribami iznajdljivi, so bili 

vojaki v prvi svetovni vojni 
pogosto ne le lačni, temveč 
tudi kruti: na ribe so strelja-
li za zabavo ali pa v vodo me-
tali granate, ki so povzroča-
le pravo opustošenje, lahko 
preberemo na enem od raz-
stavnih panojev. 

Na ribolov v Bohinj je rada 
hodila tudi jugoslovanska 
kraljeva družina Karađorđe-
vić. Kadar so prišli na Bled, so 
običajno obiskali še Bohinj. 
Kralj Aleksander in njegova 
soproga sta v Bohinju biva-
la v nekdanji Muhrovi vili v 
Ribčevem Lazu. Na razstavi 
je tako na ogled celo fotogra-
fija, na kateri kraljica Marija 
v Bohinjsko jezero namaka 
ribiško palico.

Ne le ribolov, tudi ribo-
gojstvo je v Bohinju že sto-
letja zelo pomembna de-
javnost. Kot izvemo na raz-
stavi, so v leta 1921 urejeni 

ribogojnici v Bohinjski Bi-
strici na leto vzredili tri do šti-
ri tone rib in izvalili štiri mili-
jone iker. V času med prvo in 
drugo svetovno vojno je bila 
ribogojnica v Bohinjski Bi-
strici najsodobnejša ribogoj-
nica na Slovenskem, saj je 
zagotavljala kar šestdeset od-
stotkov vsega ribjega zaroda.

Tisto, o čemer avtorici nis-
ta prav veliko izvedeli, pa ju 
še kako zanima, pa je, koli-
ko in kako so Bohinjci ribe 
sami uporabljali v prehrani 
doma. To pa je morda že iz-
točnica za novo raziskovanje 
in novo razstavo.

Razstava je odprta od sre-
dine novembra – slovesno-
sti ob odprtju zaradi trenu-
tnih epidemioloških razmer 
ni bilo – na ogled pa je še do 
konca januarja, in sicer ob 
koncih tedna od 10. do 12. 
ure in od 16. do 18. ure. 

Nekaj ribiških iz Bohinja
Na razstavi v Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici je na ogled delček ribiške zgodovine Bohinja. 
Pripravili sta jo Anja Poštrak in Barbara Kalan iz Gorenjskega muzeja, na ogled je ob koncih tedna.

Avtorici razstave Anja Poštrak in Barbara Kalan sta ob začetku raziskovanja ugotovili, da je 
o bohinjskem ribištvu najti komaj kakšen strnjen zapis, v Gorenjskem muzeju pa ne hranijo 
niti enega predmeta, povezanega z ribištvom v Bohinju. Predmete za razstavo, kakršno je 
vedro za prenašanje nalovljenih rib, so si tako izposodili v Tehniškem muzeju Slovenije.

Samo Lesjak

Šenčur – Gre za likovno sku-
pino Kulturno-umetniške-
ga društva Kliničnega centra 
in Medicinske fakultete dr. 
Lojz Kraigher iz Ljubljane, ki 
združuje marljive ustvarjalce 
s področij slikarstva, ilustra-
cije, fotografije, keramike in 
kiparstva. Sodelujejo na kolo-
nijah, simpozijih ter raznovr-
stnih ustvarjalnih delavnicah 
po vsej Sloveniji. Njihovo pos-
lanstvo je širjenje ljubiteljske 
kulture z osnovnim vodi-
lom negovanja in ohranjanja 

naravne in kulturne dedišči-
ne z velikim poudarkom na 
ekološki dimenziji.

Ker imajo matični sedež v 
ljubljanskem Kliničnem cen-
tru, so si za poglavitno nalo-
go zadali z razstavami svojih 
del popestriti hodnike ter os-
tale prostore bolnišnic pa tudi 
drugih zdravstvenih ustanov. 
S tem marsikomu polepšajo 
dan, kakor ga bodo tudi tis-
tim, ki bodo obiskali tokratno 
razstavo, naslovljeno Naše li-
kovne pripovedi. Na njej so-
delujejo: Biserka Komac, 
Andreja Peklaj, Jano Milko-
vič, Alenka Klemenčič, Mili-
ca Adela Miš, Boleslav Čeru, 
Urška Boljkovac, Radovan 
Gregorčič, Teja Hlačer, Tone 
Kavčič, Vida Soklič, Franc 
Rant in Erika Železnik, na 
ogled pa bo ob torkih in pet-
kih od 17. do 19. ure ter ob ne-
deljah od 10. do 12. ure.

Barvite likovne pripovedi
V Muzeju občine Šenčur je do 12. decembra na ogled razstava ustvarjalcev 
upodabljajočih umetnosti pod mentorskim vodstvom Biserke Komac in Jana 
Milkoviča.

Likovna dela v šenčurskem Muzeju bodo ponovno 
pritegnila pozornost.

Jezersko – Šenkova domačija na Jezerskem, biser alpske ar-
hitekture in kulturni spomenik, je danes turistična kmetija, 
ki s hišo in gospodarskimi poslopji ponuja idiličen pogled 
na ostenje Grintovcev. Glavna hiša se domnevno ponaša z 
letnico 1521, naselbina je nastala po odteku velikega jezera v 
14. stoletju. Pri obnavljanju in ohranjanju domačije je Šenkova 
družina sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. V medsebojnem spoštovanju in razumevanju želja 
in potreb Šenkovih ter strokovnih izhodišč konservatorjev so 
se ohranili več sto let stari arhitekturni biseri. Knjiga sama 
je že doživela predstavitev, tudi na domačem Jezerskem, v 
dvorani Korotan. Na predstavitvi sta sodelovali tudi odgovor-
na urednica in avtorica Polona Zalokar, ki v knjigi raziskuje 
zgodovino domačije, in druga avtorica Saša Roškar, ki je pri-
spevala konservatorski pogled nanjo. O življenju na njej sta 
spregovorila tudi lastnika domačije Polona in Drejc Karničar. 
Pogovor, ki je nudil tudi zanimiv vpogled v zgodovino kraja in 
življenje na Jezerskem, pa je moderirala Tatjana Dolžan Eržen. 

Monografija Šenkove domačije z Jezerskega
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Kranj – Na Kolesarski zvezi 
Slovenije so v zadnjih tednih 
potekali razgovori s kandida-
ti za selektorje cestnih repre-
zentanc za naslednji olim-
pijski cikel 2022–2024. Dve 
imeni sta novi, trije selektorji 
bodo delo nadaljevali.

Moško elite reprezentan-
co bo po novem vodil Uroš 
Murn, nekdanji profesional-
ni cestni kolesar, žensko Go-
razd Penko, moško reprezen-
tanco do 23 let Martin Hvasti-
ja, moško mladinsko repre-
zentanco po novem Nace 
Korošec, žensko mladinsko 

pa Martin Krašek. Med no-
vincema je torej tudi Gore-
njec Nace Korošec. V kolesar-
stvu je od leta 2005 – najprej 
kot tekmovalec, saj je nasto-
pal v vseh mlajših kategori-
jah od dečkov, mladincev do 
članov, ko je bil tudi član kon-
tinentalne ekipe Sava Kranj. 
Ko je leta 2013 zaključil kari-
ero tekmovalnega kolesarja, 
se je takoj podal v trenerske 
vode v matičnem klubu, kjer 
je do leta 2018 vodil katego-
rije dečkov in deklic ter mla-
dink. Zadnja tri leta je v Kole-
sarskem klubu Kranj vodil in 
treniral ekipo mlajših in sta-
rejših mladincev.

Nace Korošec bo vodil 
mladinsko reprezentanco

Aleš Senožetnik

Šenčur – Minuli konec te-
dna so se v športni dvora-
ni v Šenčurju pomerili lo-
kostrelci na državnem pr-
venstvu v tarčnem lokostrel-
stvu, ki ga je v sodelovanju 
z Lokostrelsko zvezo Slove-
nije organiziral domači Lo-
kostrelski klub Šenčur. Tek-
movanja se je udeležilo 181 
tekmovalcev različnih staro-
stnih kategorij, ki so nasto-
pali z različnimi slogi lokov. 
Z udeležbo pa so bili glede 
na razmere, povezane z epi-
demijo covida-19, organiza-
torji zadovoljni, čeprav bi v 
»običajnih« razmerah priča-
kovali še kakšnih sto tekmo-
valcev več.

Na dvoranskem prven-
stvu tekmovalci streljajo na 
razdalji 18 metrov, glede na 
starostne kategorije so prila-
gojene le velikosti tarč. Tek-
mujejo s tremi različnimi 
slogi lokov – golim, sestav-
ljenim in ukrivljenim – po-
leg tega pa še z dolgim in 

instinktivnim, ki pa ju med-
narodna lokostrelska zveza 
ne priznava za uradna tek-
movalna loka, zaradi česar 
rezultati v teh slogih niso 
uradno priznani.

Tekmovanja, ki je sicer 
štelo tudi za svetovno dvo-
ransko serijo (IWS), se je 
udeležilo tudi več loko-
strelcev domačega kluba. 

»Domačih tekmovalcev je 
letos deset, kar je nekaj manj 
kot prejšnja leta, ko je na do-
mačih tekmah sodelovalo 
tudi dvajset ali trideset na-
ših članov. Poleg tega, da se 
kakšen od članov kluba tek-
movanju odreče zaradi orga-
nizacijskega dela, je največ-
ji razlog za manjšo domačo 
udeležbo epidemija, zaradi 

katere opažamo upad zani-
manja predvsem pri otro-
cih. Kljub temu pa se trudi-
mo, da jim ponovno vzbudi-
mo zanimanje za ta šport,« 
nam je povedal Brane Štepic 
iz Lokostrelskega kluba Šen-
čur. Klub ima sicer že precej 
izkušenj z organizacijo tovr-
stnih tekmovanj, saj jih prip-
ravljajo že več kot dvajset let.

Lokostrelci v Šenčurju
Na državnem prvenstvu v dvoranskem tarčnem lokostrelstvu se je zbralo 181 tekmovalcev.

V soboto in nedeljo je v Šenčurju potekalo državno prvenstvo v lokostrelstvu. 

Kranj – Hokejisti v Alpski hokejski ligi so v petek in soboto 
odigrali tekme rednega ligaškega dela. HDD SIJ Acroni Jese-
nice je gostoval v Avstriji in prvo tekmo v petek s hokejisti 
EHC Lustenau izgubil s 7 : 4 (1 : 2, 3 : 2, 3 : 0). V soboto so 
Jeseničani igrali še z EC Bregenzerwald in tekmo dobili po 
podaljšku s 4 : 5 (1 : 1, 0 : 2, 3 : 1, 0 : 1). Na lestvici so še vedno 
v vodstvu, drugi Rittner Buam zaostaja za šest točk. Novo 
tekmo bodo Jeseničani v Alpski hokejski ligi igrali v četrtek, 
ko bodo v domači Dvorani Podmežakla gostili hokejiste HC 
Gherdeina valgardena.it.

Jeseničani v Avstriji le do dveh točk

Kranj – Na Norveškem se je zaključilo evropsko prvenstvo 
v curlingu, kjer sta v drugi najmočnejši skupini B nastopali 
tudi obe slovenski reprezentanci. Prvič v zgodovini je obema 
uspel obstanek v skupini. Fantje so zasedli končno 14. mesto, 
dekleta pa sedmo mesto, kar je najboljši slovenski rezultat 
v ženski kategoriji. V moški konkurenci so Slovenijo zasto-
pali Jure Čulić (vodja), Gašper Uršič, Jošt Lajovec in Gregor 
Verbinc, v ženski pa Ajda Zavrtanik Drglin (vodja), Maruša 
Gorišek, Petra Klemenc in Anja Pečaver.

Uspeh slovenskih reprezentanc v curlingu

Maja Bertoncelj

Hrušica – Paraalpski smu-
čar Jernej Slivnik je olimpij-
sko sezono začel na dveh sla-
lomskih tekmah evropskega 
pokala v kraju Resterhöhe v 
Avstriji. Na obeh je osvojil 
tretje mesto.

»Prvi tekmi sta za mano. 
Vesel sem za dve tretji mesti, 
da sem uspešno odprl sezo-
no. Bilo je kar nekaj novih in 
dobrih tekmovalcev,kar me 
veseli, saj je konkurenca iz 
leta v leto močnejša. Občutki 
na snegu in same vožnje so 
bile na odsekih že zelo dob-
re. Tudi pristop je bil pravi 
že od samega starta. Ravno 

to, kar sem v prvih tekmah 
iskal. Imam pa še prostor za 
napredek in grem pozitiv-
no naprej,« je po uspešnem 
koncu tedna v Avstriji pove-
dal 21-letni Hrušičan. Na se-
zono se je dobro pripravljal. 
Fizično pripravljenost je iz-
boljševal pod taktirko dr. Mi-
tje Bračiča, med treningi na 
snegu pa nad njim bdi Ro-
man Podlipnik.

Slivnika med 7. in 10. de-
cembrom v Avstriji čakajo 
prve tekme svetovnega po-
kala. Svetovno prvenstvo v 
Lillehammerju bo med 8. in 
23. januarjem, paraolimpij-
ske igre v Pekingu pa med 4. 
in 13. marcem.

Slivnik sezono začel na stopničkah
Paraalpski smučar Jernej Slivnik je bil na slalomih za evropski pokal dvakrat tretji, kar je dober obet 
pred prvimi tekmami svetovnega pokala, ki bodo prihodnji teden.

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach so konec te-
dna odigrali tekme 18. kro-
ga. Prineslo je sosedski ob-
račun med Domžalami in 
Kalcerjem Radomlje.

Po pričakovanju so bili 
boljši izkušenejši nogome-
taši Domžal, ki so zmagali z 
0 : 2. Zadela sta kapetan Se-
nijad Ibričić in Dejan Geor-
gijević. Na lestvici so na šes-
tem mestu, Kalcer Radomlje 
je na zadnjem, desetem mes-
tu. Slednji bo v nedeljo v 19. 
krogu gostoval pri Bravu, 
Domžalčani pa bodo prav 

tako v nedeljo gostili Olim-
pijo. Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi so od-
igrali tekme 18. ali zadnjega 
jesenskega kroga. Triglava-
ni so v soboto morali v gos-
teh priznati premoč nogo-
metašev Rogaške (2 : 1). Edi-
ni zadetek za Triglav je dose-
gel Tin Matić v 28. minuti, ko 
je izenačil na 1 : 1. Kranjča-
ni so po porazu jesenski del 
zaključili na drugem mes-
tu. Na prvega so napredova-
li Goričani.

Tekma Krško – Roltek Dob 
je bila zaradi poplavljenega 
igrišča v Krškem prestavlje-
na na jutri. 

Triglav ob prvo mesto

Kranj – V soboto so vaterpolisti odigrali tekmi četrtega kroga 
v Pokalu Slovenije. Obe sta bili v Kranju. V prvi so vaterpolisti 
VD Calcit Vaterpolo Kamnik premagali VK Ljubljana Slovan (9 
: 7), v drugi pa je bil AVK Triglav boljši od VD Koper 1958 (17 : 
5). Kranjčani so v vodstvu in so si že dva kroga pred koncem 
zagotovili nastop v finalu tekmovanja, Kamničani so tretji.

Zmagi Triglava in Kamnika

Pretekli konec tedna je 
dvakrat na stopničke sko-
čil tudi Anže Lanišek. Dom-
žalčan, ki živi na Mlaki pri 
Kranju, je tako kot Klinčeva 
stopnjeval svoja dosežka. Na 
sobotni tekmi je bil drugi, v 
nedeljo pa je po petih drugih 
in dveh tretjih mestih doča-
kal svojo prvo zmago v sve-
tovnem pokalu – in to po 

kakšnem razpletu. Zaradi ne-
ugodnih vetrovnih razmer je 
kot vodilni po prvi seriji v hu-
dem mrazu kar nekaj časa ča-
kal na zeleno luč. »Prvi skok 
je bil fantastičen, užival sem 
maksimalno, kar se je dalo. V 
finalu pa smo na vrhu čakali, 
malo me je zeblo v roke. Sku-
šal sem ostati čim bolj miren 
in skočiti tako, kot znam. Bilo 
pa je zelo težko. Boril sem se 
do konca, do zelene črte, do 

zmage, čeprav je bila moja vi-
šina v zraku zelo nizka. Odli-
čen dan zame. Zmaga mi vli-
va samozavest, a že prej sem 
vedel, da sem v dobri formi, 
da znam skočiti. Zame več-
je spremembe ni, grem še 
vedno lepo mirno iz skoka v 
skok,« je bil presrečen 25-le-
tnik. To je bila sedemdeseta 
posamična slovenska zma-
ga v svetovnem pokalu. V 
deseterico sta se uvrstila še 

brata Prevc. Cene je s petim 
mestom izenačil svojo naj-
boljšo uvrstitev v karieri, 
Peter pa je bil s šestim naj-
višje v sezoni. V skupnem 
seštevku Lanišek zaostaja 
le za Nemcem Karlom Gei-
gerjem, Slovenija je v poka-
lu narodov druga.

Svetovni pokal se bo konec 
tedna z ekipno in posamič-
no tekmo nadaljeval v polj-
ski Wisłi.

Klinčeva in Lanišek do prve zmage
31. stran

Kranj – Slovenski cestni kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) 
je prejel prestižno zlato kolo za najbolj izstopajoče dosežke na 
kolesarskih dirkah preteklega leta, ki ga podeljuje francoska 
kolesarska revija Vélo Magazine. 

Tadeju Pogačarju novo priznanje

Jerneja Slivnika že prihodnji teden čakajo prve tekme 
svetovnega pokala v novi sezoni. Dobro pripravljenost je 
potrdil na tekmah evropskega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Najbolj portugalska vas
Hladno megleno jutro se 

svetlika pred kuhinjskim 
oknom. V pižami počasi sre-
bam skodelico kave in opa-
zujem Nejca, kako pakira 
majhen nahrbtnik vseh nuj-
nosti za izlet v Porto. Spet 
imava obiske! Jan in Mate-
ja sta dolga dva tedna razi-
skovanja vinskih kleti in od-
maknjenih vasic na seve-
ru Španije zaključila z obi-
skom prijateljev na Portu-
galskem. Jaz bom izlet do 
Porta preskočila in si v Co-
imbri privoščila dan samo 
zase – »brunch« v retro ka-
varni z mojimi Slovenkami, 
sprehod med stojnicami, na 
katerih člani folklorne sku-
pine prodajajo domače dob-
rote, popoldanski »izlet« do 
nakupovalnega centra ter 
takšne in drugačne malen-
kosti, ki mi jih zadnje tedne 
ni uspelo vključiti v natrpan 
urnik.

»Portugalska je zakon!« so 
prve besede, ki jih slišim, ko 
Jan »prileti« skozi vrata sta-
novanja in ga po dolgih me-
secih spet prijateljsko obja-
mem. Poslušam zgodbe o 
Bilbau, o dogodivščinah v Pi-
cos de Evropa in se smejim 
navdušenju, s katerim opi-
suje Porto. »Kofetoholiki« 
skupaj popijemo kavo in se 
počasi odpravimo novemu 
dnevu naproti. Vijugamo 
med griči, posejanimi z vi-
nogradi, premagujemo dol-
gočasne ravnine in po dob-
rih treh urah vožnje le zagle-
damo srebrnega petelina, 
ki se svetlika na vrhu stolpa 
Lucano v Monsantu. Majhna 
vasica, zgrajena med balva-
ni, je ena izmed dvanajstih 
vasi, ki so bile leta 1938 raz-
glašene za najbolj Portugal-
sko vas na Portugalskem. 
Ozke tlakovane ulice in ka-
mnite hiške z majhnimi 

balkoni so vpete med ogro-
mne balvane, ki včasih pos-
tanejo del hiše ali pa kar hiša 
sama. Na strmem hribu nad 
vasjo se dviguje srednjeveški 
grad, iz katerega občuduje-
mo razgled, ki seže kilome-
tre in kilometre daleč med 
nasade oljk in vinske trte. 

Z napol priprtimi očmi 
opazujem zadnje sončne 
žarke, ki se svetlikajo nek-
je nad Serro da Estrelo, ko 
se vozimo nazaj proti Coi-
mbri – utrujeni, a polni le-
pih vtisov. Moje misli se uja-
mejo v srhljivo zgodbo ru-
ševin zdravilišča Aguas de 
Radium, kjer so v štiridese-
tih letih preteklega stoletja, 
bolnike zdravili z radioak-
tivnimi napitki, a so danes 
od nesrečnega zdraviliške-
ga poskusa ostale le osuplji-
ve, z bršljanom obrasle ruše-
vine. Jan in Nejc se na pred-
njih sedežih smejeta domači 

zakotni gostilni, v kateri 
smo kot edini turisti med do-
mačini uživali v pozornosti 
stare gospodinje, ki nam je 
postregla z ogromnimi por-
cijami pečene race in ocvrte 

ribe ter nam za konec odre-
zala dobrodušen kos svoje 
čokoladne torte. Za nami je 
še en lep dan, ki je še enkrat 
potrdil Janove besede – Por-
tugalska je resnično zakon!

Najbolj portugalska vas na Portugalskem – kamnite hiške, 
balkoni s cvetjem in umetelne jeklene ograje

Jelena Justin

V zadnjih tednih, ko je vi-
sokogorje zamedeno s sne-
gom, ki se dolgo časa ni pre-
delal, je obisk nižjih hri-
bov, ki so ravno tako prekri-
ti z visokim snegom, nekaj 
za dušo privezati in poteši-
ti. Tokrat bomo obiskali dve 
vzpetini nad Rimskimi To-
plicami, katerih vrhova sta 
prepadna in zahtevata nekaj 
previdnosti. Sploh vzpon na 
Kopitnik je tik pod vrhom 
precej zahteven. 

Najkrajša pot iz Gorenjske 
do Rimskih Toplic je, da gre-
mo po štajerski avtocesti do 
Trojan, kjer zavijemo proti 
Zagorju, nadaljujemo pro-
ti Hrastniku, od tam pa do 
Rimskih Toplic. Izhodišče 
vzpona je na parkirišču pri 
zdravilišču.  

S parkirišča se usmerimo 
na asfaltirano cesto, ki po-
teka ob Ogerškem potoku. 
Prečimo dvorišče zasebne 
hiše in nadaljujemo po ma-
kadamski poti, kjer nas sme-
rokaz usmeri desno v gozd. V 
nekaj okljukih se dvignemo 
do naslednje hiše, kjer dose-
žemo še eno asfaltirano ces-
to, ki ji sledimo navkreber. 
Ko dosežemo naslednje raz-
potje, desno Kopitnik, nada-
ljujemo kar naravnost po as-
faltirani cesti. Dosežemo še 
eno zasebno hišo, nato pa še 
kmetijo, kjer nas smerokaz 
usmeri levo Stražnik, 30 mi-
nut. Smo v vasi Borovo. Tu je 
tudi zadnji uradni smerokaz 

za Stražnik. Sledimo kolovo-
zni poti, ki se ponekod pre-
cej strmo vzpenja. Dose-
žemo nekakšno sedlo, kjer 
nadaljujemo po kolovozu 
mimo manjše hiše, nato pa 
se steza začne strmo vzpe-
njati proti vrhu. Vrh Straž-
nika je skalnat, zato je pot-
rebna previdnost. Razgle-
dno klopco krasijo budis-
tične zastavice. Nadaljuje-
mo po grebenu Stražnika na 
njegov vzhodni vrh, kjer zač-
nemo sestopati nazaj na se-
dlo. Nadaljujemo po kolovo-
zu proti Kopitniku. Pot pre-
ide v ozko stezo, ki se zač-
ne strmo vzpenjati po po-
bočju. Strmina je velika in 
v trenutnih snežnih razme-
rah je nujna velika previ-
dnost. Steza nas pripelje na 
Kopitnikov greben, od ko-
der se nam odpre pogled na 

vršno skalo Kopitnika. Steza 
se skoraj položi in nas pope-
lje v gozd, nato se ponovno 
dvigne in usmeri ostro levo 
na izrazit skalni pomol. Iz-
postavljena steza je zaščite-
na z leseno ograjo, tik pod vr-
hom pa nam čez strme ska-
le pomaga jeklenica. Na tem 
mestu trenutno zelo previ-
dno, saj so skale snežene, 
trenutno verjetno tudi pole-
denele.  

Z vrha Kopitnika je čudo-
vit razgled na Veliko Kozje 
in okoliško hribovje. 

Z vrha Kopitnika sestopi-
mo po pomolu nazaj do goz-
da, kjer zavijemo levo. Čaka 
nas krajši strm vzpon, nato 
pa sledi zloženo sestopanje 
v smeri Koče na Kopitniku.  

Od koče nadaljujemo des-
no čez travnik. Ko dosežemo 
gozd, nas smerokaz usmeri 

desno proti Rimskim To-
plicam. Pri zložnem sesto-
pu se ves čas držimo desno, 
saj nas nižje lahko hitro za-
vede bolj viden smerokaz za 
Lurd. Sledi dokaj strm se-
stop po dolini Ogerškega po-
toka, oz. kot rečejo domačini 
– po Rebrjakovi dolini. 

Na asfaltirano cesto pri-
demo pri domačiji, kjer 
smo pri vzponu nadaljeva-
li naravnost, desno pa je bil 
smerokaz Kopitnik. Tukaj 
je »klobasa zašpiljena«, do 
avta pa sestopimo po poti 
vzpona. Trenutno je nujno, 
da imamo s seboj v nahrbtni-
ku male dereze, saj je vzpon 
na vrh Kopitnika poledenel.  

 
Nadmorska višina: 910 m 
Višinska razlika: 850 m 
Trajanje: 5–6 ur 
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Stražnik (648 m n. m.) in Kopitnik (910 m n. m.) 

Dve trdnjavi nad termalnim vrelcem 
Dva »varnostnika« nad Rimskimi Toplicami. Dva prepadna vrhova z lepim razgledom. Neoznačena in označena pot.  

Greben Stražnika / Foto Jelena Justin

Prepadni vrh Kopitnika. Greben do njega je zavarovan in 
pozimi lahko precej zahteven. Previdno! / Foto Jelena Justin

Na poti v dolino, nazaj v Rimske Toplice / Foto Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – »Z uvažanjem sadik 
in trgovanjem rastlin iz tujih 
območij lahko nepremišlje-
no zanesemo tudi bolezni 
rastlin, ki lahko resno ogro-
zijo obstoj domorodnih dre-
vesnih vrst. Eden izmed ta-
kih primerov je bolezen jese-
nov ožig, ki povzroča mno-
žično sušenje dreves jese-
nov v Sloveniji in v Evropi,« 
ugotavljajo v Upravi za var-
no hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin in dodajajo, 
da jesenov ožig povzroča in-
vazivna tujerodna gliva, ki iz-
vira iz Vzhodne Azije in so jo 
najbolj verjetno z okuženim 
rastlinskim materialom že v 
devetdesetih letih prejšnje-
ga stoletja prenesli v Evro-
po, kjer se je hitro razširila. 

V Sloveniji so jo prvič potr-
dili leta 2006 v Prekmurju, 
v manj kot treh letih pa se je 
razširila po vsej državi. Bo-
lezen ogroža predvsem veli-
ki in poljski jesen, medtem 
ko dreves malega jesena ne 
prizadene.

Najhujše posledice so 
v Prekmurju

Kot pojasnjuje Marija Kol-
šek, vodja Službe za varstvo 

gozdov v Zavodu za gozdo-
ve Slovenije, so posledice je-
senovega ožiga najhujše na 
gozdnih rastiščih, kjer sta 
veliki in poljski jesen po-
memben del sestojev. To so 
predvsem gozdovi ob vodo-
tokih v nižinah in v gričev-
ju, še zlasti na območju Pre-
kmurja, kjer je tudi največ 
rastišč jesena. Posek jesena 
zaradi posledic ožiga se je 
začel povečevati leta 2009 

in še vedno narašča, lani je 
znašal okrog 56 tisoč kubič-
nih metrov, od tega ga je bila 
približno petina v Prekmur-
ju. Veliki in poljski jesen si-
cer predstavljata le en odsto-
tek lesne zaloge slovenskih 
gozdov, ta delež pa se v zad-
njem desetletju kljub vse 
večjemu poseku zaradi oži-
ga še ni zmanjšal.

Sušenje vej in odpadanje 
listov

»Najbolj značilna znaka 
bolezni sta sušenje vej in pre-
zgodnje odpadanje listov. 
Na listih in listnih pecljih se 
pojavijo odmrle rjave pege, 
mladi poganjki lahko v celo-
ti počrnijo in odmrejo. Gliva 
se iz listov in poganjkov širi 
v veje in povzroča odmiranje 
skorje in lesa. Prihaja do su-
šenja krošnje in lahko tudi 
do odmrtja celotnega dreve-
sa. Mlada drevesca se posu-
šijo v dveh do treh letih, od-
raslo drevo propada počasi, 
od sedem do petnajst let,« 
pojasnjuje Marija Kolšek in 
dodaja, da od bolezni osla-
bljeno drevo jesena napa-
dejo še drugi škodljivi orga-
nizmi, med drugim jesenovi 
podlubniki, ali se drevo oku-
ži z mraznico, to je z glivo, ki 
povzroča belo trohnobo ko-
renin. Raziskovalci tudi ugo-
tavljajo, da so nekatera dre-
vesa jesenov bolj odporna 

proti ožigu kot druga, zato 
vitalna drevesa, ki ne kaže-
jo znakov okuženosti z gli-
vo, popisujejo z namenom, 
da bi dolgoročno vzgojili sa-
dike, ki bi bile bolj odporne 
proti bolezni.

Gliva se s trosi širi 
po zraku

Kot navaja Marija Kolšek, 
bolezni ni možno zatreti, saj 
se gliva, ki je povzročiteljica 
jesenovega ožiga, s trosi širi 
po zraku, gospodarsko ško-
do pa je možno zmanjšati s 

posekom dreves, pri katerih 
se je posušila že večina kroš-
nje. Pomembno je tudi, da 
so lastniki gozdov ter vzdrže-
valci infrastrukturnih objek-
tov pozorni na sušenje jese-
nov in da močno prizadete 
jesene, ki rastejo ob cestah, 

stanovanjskih stavbah in 
drugih objektih, pravočasno 
odstranijo in tako preprečijo 
škodo. Za pridobitev dovo-
ljenja za posek takšnih dre-
ves naj se obrnejo na gozdar-
ja zavoda za gozdove.

Ali jesenu preti še 
jesenov krasnik

V upravi za varno hra-
no, veterinarstvo in varstvo 
rastlin opozarjajo, da jese-
novim drevesom v Evropi v 
prihodnje preti še ena nevar-
nost, to je tujerodni hrošč je-

senov krasnik, čigar ličin-
ke se hranijo z lesom. Hro-
šč izvira iz Azije, veliko ško-
do že povzroča v severnoa-
meriških gozdovih, v Evro-
pi pa so ga za zdaj odkrili v 
okolici Moskve in v vzhodni 
Ukrajini.  

Jesenov ožig ogroža jesen
V slovenskih gozdovih so lani zaradi jesenovega ožiga posekali šestinpetdeset tisoč kubičnih metrov 
dreves jesena. Bolezni ni mogoče zatreti, s spremljanjem stanja jesenov in pravočasnim posekom pa je 
možno zmanjšati gospodarsko škodo.

Zelo prizadeto odraslo drevo jesena ob Planšarskem jezeru 
na Jezerskem / Foto: Niki Ogris (www.zdravgozd.si)

Venenje poganjkov jesena /Foto: Niki Ogris (www.zdravgozd.si)

Na kranjskem 
gozdnogospodarskem 
območju so od leta 2014 
do 27. novembra letos 
zaradi jesenovega ožiga 
posekali 8437 kubičnih 
metrov jesena, od tega 
samo letos doslej 2089 
»kubikov«. Na blejskem 
območju so ga letos 
do zdaj posekali tisoč 
kubičnih metrov.

Kot ugotavlja Marija Kolšek iz Zavoda za gozdove, je 
zaradi jesenovega ožiga okrnjena vloga jesenov pri 
oblikovanju krajine in varovanju brežin ob vodotokih, 
estetsko vrednost pa zaradi ožiga zgubljajo tudi jeseni 
v parkih, drevoredih in mejicah.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V četrtek se je konča-
la javna razprava o celotnem 
predlogu strateškega načr-
ta skupne kmetijske politike 
za obdobje 2023–2027. Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano bo pri-
pombe iz javne razprave pre-
učilo in jih uskladilo ter prip-
ravilo dokument za obravna-
vo na seji vlade. 

V javni razpravi je kot po-
membna nevladna organi-
zacija sodelovala tudi Kme-
tijsko gozdarska zbornica 
Slovenije. Člani sveta zbor-
nice so na izredni seji sveta, 
ki se je je udeležil tudi mi-
nister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Jože Pod-
goršek, soglasno sklenili, da 
predloga strateškega načr-
ta ne bodo potrdili vse dot-
lej, dokler se z vlado ne bodo 

dogovorili o dodatnem de-
narju za ukrepe iz progra-
ma razvoja podeželja. Kot je 
znano, zbornica za to zahte-
va za petletno obdobje doda-
tnih 380 milijonov evrov; na 
seji sveta pa so poudarili, da 
od te zahteve ne bodo odsto-
pili. V zbornici tudi ugota-
vljajo, da ne morejo odloča-
ti o predlaganih intervenci-
jah, saj pri vseh niso znani 
zneski finančne podpore na 
hektar; prav tako pa tudi niso 
znane vse kalkulacije, ki so 
osnova za izračun ukrepov.

V zbornično razpravo o 
strateškem načrtu se je vklju-
čil tudi svet kranjske obmo-
čne enote kmetijsko goz-
darske zbornice. Člani sve-
ta so na izredni seji ugotav-
ljali, da bi za oblikovanje sta-
lišč do posameznih predla-
ganih ukrepov skupne kme-
tijske politike potrebovali 

kalkulacije. Sprejeli so tudi 
več zahtev. Tako zahtevajo v 
strateški načrt zapisano za-
vezo, da bodo denarja za in-
vesticije enakovredno delež-
ne tudi kmetije iz zahodne 

kohezijske regije. Več po-
zornosti in tudi denarja je 
treba nameniti pridelavi tis-
tih pridelkov, s katerimi ima 
Slovenija nizko stopnjo sa-
mooskrbe. Dostop do inve-
sticijskih sredstev je treba 

zagotoviti vsem kmetijskim 
gospodarstvom, pri tem pa 
je točkovanje treba prilago-
diti tako, da bodo sredstva 
dostopna tudi srednje veli-
kim gospodarstvom. Spre-
jeli so tudi pripombo, da naj 
bi v petletnem obdobju zne-
sek prejetih nepovratnih fi-
nančnih podpor za investi-
cije omejili na pol milijona 
evrov na kmetijsko gospo-
darstvo ter uvedli degresijo 
pri ukrepih iz sheme za oko-
lje in podnebje (Sopo) in pri 
kmetijsko-okoljskih in pod-
nebnih plačilih (Kopop). V 
razpravi je bilo slišati tudi 
to, da je kmetijsko ministr-
stvo pri proizvodno veza-
nih plačilih pozabilo na po-
ljedelstvo in vrtnarstvo in da 
ni smiselno finančno podpi-
rati sektorjev, pri katerih je 
stopnja samooskrbe več kot 
100-odstotna.    

Zbornica zahteva dodatni denar
Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ni potrdil predloga strateškega načrta skupne kmetijske 
politike za petletno obdobje 2023–2027. Zbornica zahteva od države, da za ukrepe razvoja podeželja 
zagotovi dodatnih 380 milijonov evrov.

Svet kranjske območne 
enote kmetijsko-
gozdarske zbornice 
zahteva v strateškem 
načrtu zavezo, da bodo 
sredstev za investicije 
enakovredno deležne 
tudi kmetije iz zahodne 
kohezijske regije.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na četrtkovi 
seji izdala odločbo o razre-
šitvi Irene Majcen s položa-
ja direktorice Sklada kmetij-
skih zemljišč in gozdov Re-
publike Slovenije in na to 
mesto za vršilca dolžnosti 
direktorja najdlje za eno leto 
imenovala Aleša Tolarja. To-
lar je po izobrazbi magister 
mednarodne ekonomije 
in diplomirani organizator 
dela – informatik, pred ime-
novanjem za v. d. direktor-
ja sklada pa je bil zaposlen 

v Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije. Vlada je kot 
razloge za razrešitev Majc-
nove navedla nezakonita 
ravnanja, kršitev obvezno-
sti dobrega poslovanja in v 
nekaterih primerih premalo 
aktivno vlogo, Majcnova pa 
je javno povedala, da je nje-
na razrešitev posledica tega, 
ker ni privolila v to, da bi se 
sklad v sporu s podjetjema 
KŽK Kmetijstvo in KG Len-
dava, ki jima je odpovedal 
zakup kmetijskih zemljišč, 
zunajsodno poravnal v nju-
no korist.

Razrešili direktorico sklada 

Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
objavilo javni razpis, s katerim spodbuja sodelovanje kmetij-
skih gospodarstev, odkupovalcev, predelovalcev in prodajal-
cev pri vzpostavitvi lokalnega trga in oblikovanju kratkih do-
bavnih verig. Za finančne spodbude namenja 750 tisoč evrov. 
Vlagatelji lahko oddajo vloge v elektronski sistem agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja od 13. decembra do vključno 
10. februarja. Pogoj za sodelovanje na razpisu je na podlagi 
pogodbe sklenjeno partnerstvo, k vlogi pa je treba priložiti tudi 
projekt, v katerem morajo partnerji opredeliti cilje, rezultate, 
aktivnosti in stroške. Ministrstvo bo dodelilo finančne pod-
pore le vlagateljem z najbolje ocenjenimi popolnimi vlogami. 

Spodbujajo vzpostavitev lokalnih trgov
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Kamnik – Kamniški poli-
cisti so bili obveščeni o nasi-
lju v družini, kjer je bil krši-
telj do svoje zunajzakonske 
partnerice fizično in psihič-
no nasilen, jo žalil, zmer-
jal ter ji večkrat grozil zoper 
njeno telo in življenje. Oško-
dovanka se je morala zaradi 

neprimernega vedenja tudi 
večkrat umakniti iz lastne 
hiše, nasilnež jo je s tem de-
janjem spravljal v podrejeni 
položaj. 

Osumljencu so policisti 
odredili prepoved približe-
vanja do oškodovanke. V na-
daljevanju sledi zbiranje ob-
vestil in kazenska ovadba na 
pristojno državno tožilstvo. 

Nasilneža odstranili

Simon Šubic

Radovljica – Radovljiški kri-
minalisti so preiskali več ka-
znivih dejanj premoženjske 
kriminalitete, za katere so 
ovadili devet žensk iz ene od 
slovenskih regij. Vse so od-
vedli na zaslišanje k preisko-
valnemu sodniku, ki jim je 
odredil pripor. Osumljen-
ke, stare med 19 in 46 let, 

po naših informacijah z Do-
lenjskega, so izvajale tatvi-
ne v šestih prodajalnah na 
območju Bleda in Radovlji-
ce. »Delovale so kot organi-
zirana združba. Odtujene 
artikle so zlagale v torbe ali 
pod oblačila in jih odnašale 
mimo blagajne,« je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. »Vse osumljenke 
so že bile obravnavane za 

tovrstna kazniva dejanja,« 
je dodal. 

Prvič so jih pri tatvini zalo-
tili v torek, 23. novembra, na 
Bledu, kasneje isti dan pa še v 
Radovljici, kjer so jih policisti 
tudi prijeli. V prijetju je sode-
lovalo več policijskih patrulj, 
ker so se osumljenke razbe-
žale. Vsem so policisti odvze-
li prostost in jih pridržali. Za-
segli so jim tudi vozila. 

Med preiskavo so radovlji-
ški kriminalisti zasegli raz-
lične prehrambne izdelke, 
izdelke za osebno nego, igra-
če, tekstil ter okrasne in dru-
ge artikle v vrednosti nad tri 
tisoč evrov. Večino stvari so 
že vrnili trgovcem.  Za kazni-
vo dejanje velike tatvine, kjer 
se več storilcev združi z na-
menom kraje, se storilec kaz-
nuje z zaporom do petih let.

Priprli vseh devet osumljenk 
Stare znanke policije so prejšnji teden kradle po trgovinah na območju Radovljice in Bleda. 

Simon Šubic

Kranj – Čeprav so od postavi-
tve prvega prometnega zna-
ka pri nas za zavijanje desno 
ob rdeči luči na semaforju 
(v Ljubljani) minili že prib-
ližno trije meseci in pol, na 
Gorenjskem takega znaka 
še nismo zasledili. In tudi ni 
pričakovati, da jih bodo v pri-
hodnosti postavili veliko, saj 
semaforiziranih križišč, ki 
bi bila primerna za zavijanje 
desno ob rdeči luči, ni ravno 
na pretek.

Pravilo zavijanja desno ob 
rdeči luči na semaforju mar-
sikje v tujini že dobro poz-
najo, v Sloveniji pa smo ga 
uvedli šele z letos spreje-
to novelo Zakona o pravilih 
cestnega prometa. Z njim 
vplivamo na pretočnost pro-
metnega sistema tam, kjer 
to okoliščine dopuščajo, po 
drugi strani pa je koristno 
tudi iz okoljskega vidika, 
saj tako zmanjšujemo ne-
potrebno ustvarjene izpuste 
iz čakajočih avtomobilov na 
semaforjih. Tako je uvedbo 
novega pravila konec poletja 
promoviralo ministrstvo za 
infrastrukturo, zato je mar-
sikdo pričakoval, da se bodo 
posebni prometni znaki za 
zavijanje desno hitro poja-
vili v številnih semaforizira-
nih križiščih. 

Za določitev primerno 
preglednih križišč na držav-
nih cestah skrbi direkcija za 
infrastrukturo, na občinskih 
cestah pa lokalne skupnosti, 
zato smo večje gorenjske ob-
čine povprašali, ali že ima-
jo nabor križišč, kjer bi bilo 
možno uvesti novo prome-
tno pravilo. Iz Škofje Loke 
so nam odgovorili, da sema-
foriziranih križišč na občin-
skih cestah sploh nimajo, 

medtem ko v Radovljici ene-
ga imajo (na Gorenjski ces-
ti), a se za uvedbo možnosti 
zavijanja desno ob rdeči luči 
doslej niso odločili. Podob-
no je v Tržiču, kjer pa edi-
no semaforizirano križišče 
leži na križanju občinske z 
državno cesto, ki je v pristoj-
nosti direkcije za infrastruk-
turo, so nam pojasnili.

V Mestni občini Kranj, kjer 
imajo seveda precej več se-
maforiziranih križišč, moč-
no podpirajo uvedbo novega 
pravila, a so ob upoštevanju 
predpisanih kriterijev iden-
tificirali eno samo križišče, 
ki bi bilo primerno za novo 
ureditev. Gre za novo sema-
forizirano križišče v Struže-
vem, ki pa prav tako leži na 
križanju z državno cesto, 
zato morajo najprej pridobi-
ti soglasje direkcije za infra-
strukturo. Kot so nam pojas-
nili, so pobudo za tovrstno 
preureditev križišča direkci-
ji že poslali. 

Na direkciji za infrastruk-
turo, ki upravlja skoraj 
6000 kilometrov glavnih 
in regionalnih cest, imajo 
evidentiranih 380 semafo-
riziranih križišč. Kot pra-
vijo, je pri določitvi križišč, 
na katerih se lahko izvede-
jo prometne ureditve za vo-
žnjo v desno ob rdeči luči 
na semaforju oziroma na-
mestitev prometnega zna-
ka z zeleno puščico, ključna 
strokovna presoja, saj je tre-
ba za vsako lokacijo posebej 
upoštevati različne dejavni-
ke, ki vplivajo na varno od-
vijanje prometa v posame-
znem križišču. Direkcija 
bo k tovrstni ureditvi križ-
išč zato pristopila postopno 
na podlagi testnih območij, 
so napovedali. Testno po-
stavitev znaka so tako na-
ročili na treh lokacijah se-
maforiziranih križišč, in si-
cer v križiščih v Vižmarjah 
v Ljubljani, v Novem mestu 
in Metliki. 

Ministrstvo za infrastruk-
turo je sicer določilo nasled-
nje kriterije za križišča, kjer 
se lahko uvede novo pravi-
lo: omejitev hitrosti do 50 
km/h, zagotovljena pregle-
dnost oziroma dobra pre-
glednost v križišču (vidna 
razdalja ne sme biti manjša 
od 60 metrov pri 50 km/h), 
nizka frekvenca pešcev, v 
križišču ne sme biti vode-
nih kolesarjev s posame-
zno fazo (e-skiroji, mope-
di). Križišče prav tako ne 
sme biti na šolskih poteh in 
kjer so prisotni udeležen-
ci z omejeno mobilnostjo 
(taktilne oznake, zvočni si-
gnali za slepe in slabovi-
dne), upoštevati pa je treba 
tudi posebnosti, kot so krat-
ki intervali rdeče luči, kapa-
citetna preobremenjenost 
pasov, posebna faza za leve 
zavijalce na nasprotni stra-
ni, geometrija križišča, po-
sebna faza za pešce in kole-
sarje … 

Na Gorenjskem (še) ne 
zavijamo desno ob rdeči luči
Kljub drugačnim pričakovanjem je v Sloveniji le peščica semaforiziranih križišč, kjer je že dovoljeno 
zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju. Gorenjci na prvo takšno križišče še čakamo.

Mestna občina Kranj je na direkcijo za infrastrukturo poslala pobudo za uvedbo zavijanja 
desno ob rdeči luči v novem semaforiziranem križišču v Struževem, in sicer za voznike, ki 
pripeljejo iz smeri Struževega. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Na Gorenjskem je z 
nedelje na ponedeljek zapad-
lo v nižinah od sedem (Brnik) 
do 18 centimetrov (Rateče) 
snega, v višjih predelih pa do 
29 centimetrov (Jezersko). Iz 
uprave za zaščito in reševa-
nje so poročali o snegolomu 
na območju občin Kranj in 
Naklo, nekaj dela z odstranje-
vanjem snega z montažnih 
objektov in nevarno nagnje-
nih dreves pa so imeli tudi na 
Bledu in v Tržiču.

Policijska uprava Kranj pa 
je poročala o treh nesrečah, 
ki so se včeraj zjutraj v dob-
rih dvajsetih minutah zgo-
dile na škofjeloškem obmo-
čju. Na cesti Zminec–Ško-
fja Loka se je vozniku med 
vožnjo na vozilo podrlo dre-
vo, nesreča s samoudeležbo 
brez telesnih poškodb se je 
zgodila tudi na cesti Izgorje–
Žiri, tri vozila pa so bila ude-
ležena v prometni nesreči v 
Škofji Loki. Povzročitelj je 
vozil na prekratki varnostni 
razdalji. 

Prvi sneg, prve težave na 
gorenjskih cestah
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Kranj – V nedeljo opoldne se je po večstanovanjskem objektu 
na Ulici XXXI. divizije v Kranju širil vonj po plinu, zato so pok-
licali kranjske poklicne gasilce (na fotografiji). Ti so izmerili 
koncentracijo nevarnih plinov, ki pa jih niso zaznali, čeprav 
se je v kletnih prostorih širil neznan vonj. Vzroka za njegov 
nastanek niso našli, so pa s pomočjo prezračevalnikov stavbo 
prezračili.  

Po bloku se je širil neznan vonj
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Komenda – Policisti so v soboto zvečer prejeli obvestilo o 
poskusu vloma v skladišče podjetja na območju Komende in 
o kombiju, ki se je odpeljal s kraja dejanja. S pomočjo občana 
so policisti kombi izsledili in ugotovili, da so moška in ženski 
vlomili na dvorišče podjetja. Ker tam ni bilo vrednejših pred-
metov, so kraj zapustili praznih rok. Z dejanjem so povzročili 
za okoli sto evrov gmotne škode. 

Vlomilce hitro prijeli



Prejšnji teden (od 26. do 28. novembra) je bil evropski 
teden gozdov. Ko smo se odpravili v kranjski Avto Aktiv 
na manjšo predstavitev novega električnega lepotca 
iz bavarskih vrst iX (xDrive), smo dinamičnega lepotca 
dobesedno iskali med drevesi. V hiši so se namreč odlo-
čili, da ga bodo prvim strankam predstavili obdanega z 
»gozdom« ter tako združili dvoje energij: gozdno in elek-
trično. In glede na sprednjo masko, detajle, nekatere linije 
avtomobila in futuristični notranji videz se tisti trenutek 
ne bi prav nič začudili, če bi iz njega stopil Obi-Wan Keno-
bi ali bi z zadnjih sedežev pomahal Darth Vader. Premični-
na resnično vabi, da vanjo sedeš in daš obe roki na volan. 
Smo imeli pa v danem trenutku občutek, da če bi na glas 
rekli »Želim si v Ljubljano«, ne bi bilo nič nenavadnega, 
če bi avto na glas odgovoril, da ni problem. Luksuzna nae-
lektrenost, kot pravijo fantje v salonu.

V »barvah« gozda luksuzna naelektrenost

Alenka Brun

Z
godba z nas-
lovom OneLi-
fe Rally je bila 
prvotno zgodba 
o dogodku za lju-

bitelje super avtomobilov, ki 
je hitro prerasla doživetje in 
postala pravo gibanje na Bal-
kanu. Skupnost šteje dvesto 
članov iz več kot 15 držav, na 
spletu so letos pritegnili več 
kot 25 milijonov sledilcev, 
poletni dogodek pa je spre-
mljalo okoli sto tisoč ljudi.

Tokratnega relija, ki je tra-
jal tri dni in se je zaključil v 
italijanskem Livignu, so se 
udeležili poslovneži iz deset-
ih držav, ki jih povezuje vizi-
ja novega Balkana, dogajan-
je pa so spremljali tudi sve-
tovno znani vplivneži. Med 
njimi recimo Silviu Zaharia 
- Zedsly, eden najbogatej-
ših vplivnežev na spletnem 
omrežju Instagram. »One-
Life Rally ni samo dogo-
dek avtomobilskih navdu-
šencev, gre za enega naj-
pristnejših druženj, ki sem 
se jih kadarkoli udeležil. 

Zahvaljujoč organizatorjem 
sem prvič obiskal tudi Slo-
venijo – čudovita država,« je 
poudaril Zedsly, sicer dire-
ktor podjetja Z-Performan-
ce, ki se ukvarja z distribuci-
jo avtomobilskih pnevmatik 
iz Romunije. Mediji njego-
vo neto vrednost (plača, avto-
mobili Lamborghini Hura-
can, Mercedes AMG C63s 
ED1 in BMW X5 M, prihod-
ki iz socialnih omrežij itd.) 
ocenjujejo na 56 milijonov 
dolarjev.

O začetkih OneLife Ral-
lyja pa smo se pogovarjali 
s Primorcem, Nikom Papi-
čem, njegovim soustanovi-
teljem. 

Začetki segajo v leto 
2017. Pravi, da je bil prvotni 
namen povezovanje Balka-
na, avtomobil pa je le pred-
met povezovanja, saj kakor-
koli obrneš – ne glede na 
to, od kod so, kaj so – ima-
jo vsi moški radi avtomo-
bile, meni Papič. Njegovo 
področje dela je organizaci-
ja dogodkov in turizem, in 
omenjeni reli je bil le ena od 
idej, ki se mu je zdela zani-
miva predvsem s stališča, da 

bi lahko v Slovenijo pripel-
jal ljudi, goste z neko doda-
no vrednostjo. 

V Bohinju je bil tokrat start 
zimske različice relija. Pri-
sotni športni avtomobili so 
bili različnih znamk in vred-
nosti, a z bolj zimskim zna-
čajem, razloži Papič. Nada-
ljuje, da je zimski dogodek 
tudi manj obsežen kot pole-
tni. »Gre v bistvu za druga-
čen stil dogodka. Več je pro-
stora za pogovor in povezo-
vanje. Poletni je bolj osre-
dotočen na samo doživetje 
in vedno se začne v velikem 
mestu. Gosti se menjajo. 
Zimski dogodek je pravzap-
rav namenjen ravno novim 
gostom, ki razmišljajo, bi 
se udeležili poletnega relija. 
Tako vidijo, ali jim dogodek 
ustreza. Traja tri dni, med-
tem ko poletni OneLife Rally 
traja en teden in je napor-
nejši, ker je tudi več kilo-
metrov.« Letos je imel pole-
tni start v Istanbulu in se je 
zaključil v Pragi. Lani pa so 
startali s Straduna v Dubro-
vniku, kar se ne zgodi rav-
no pogosto, pravi Papič, in 
je to zgodba, ki jim bo osta-
la v spominu za vse življenje.

OneLife Rallyja se lah-
ko udeleži prav vsak s šport-
nim avtom. Je pa res, da ima-
ta obe različici pristopnine: 
poletna deset tisoč evrov, 
zimska tri tisoč, vendar je po 
Papičevem mnenju to le šte-
vilka in ne igra bistvene vlo-
ge. Pomembno je, da se lju-
dje, ki se ga udeležijo, druži-
jo, vidijo nove lokacije, nekaj 
doživijo in ta doživetja nosi-
jo s seboj nazaj domov, poja-
sni, kar potem na dolgi rok 
pripelje nove goste. In ker so 

udeleženci relija ljudje raz-
ličnih profilov, ki so uspeš-
ni na svojem področju, tudi 
investitorji, lahko to v prihod-
nosti pomeni na primer tudi 
kakšno dobro investicijo v 
lokalno skupnost. 

Udeleženci in organiza-
torji relija na ta način svetu 
sporočajo, da dober avto in 
uspešen posameznik ne pot-
rebujeta negativnega predz-
naka. Da je čas, da začnemo 
ceniti uspešne ljudi, meni 
tudi Papič. Prizna, da ko se je 
ideja začela realizirati, si ni 
predstavljal, da bo tako uspe-
šna. Jasno je tudi sporočilo, 
da gre za res poseben dogo-
dek, kjer avtomobilov ne 
ograjujejo od ljudi in so nji-
hovi lastniki dostopni, ter da 
ne marajo snobizma. »Nas-
meh in dobra volja povsod 
pomagata premikati stva-
ri naprej. In to je tisto, kar 
je treba spremeniti. Sploh v 
današnjih časih, ko je ogro-
mno negativnega. Zdi se mi, 
da so te stvari in svetle točke, 
ki prinašajo dobro energijo, 
zelo pomembne.« Zaveda-
jo pa se, da prepoznavnost 
prinaša tudi odgovornost, 
zato ima reli tudi dobrodel-
no noto: podpirajo organiza-
cije, ki pomagajo otrokom. 
»Naše vodilo je, da so otro-
ci edini, ki si sami ne more-
jo pomagati,« še omeni Nik 
Papič.

V Slovenijo se OneLife 
Rally vrača 7. decembra z 
veliko humanitarno akcijo 
OneLife Rally X-mas Run. 
Obiskali in obdarili bodo 
otroke rejniških domov in 
sirotišnic, v Ljubljani pa raz-
veselili otroke Mladinskega 
doma Malči Beličeve.

BOHINJ GOSTIL AVTOMOBILE
Zimska različica relija OneLife Rally se je s karavano dvaindvajsetih športnih vozil prejšnji teden oglasila v Bohinju. Pravzaprav je bil Bohinj start tridnevnega 
popotovanja. Druga postojanka je bilo Gardsko jezero in končni cilj Livigno. Reli je Bohinj obiskal prvič, udeležence in njihove jeklene ljubljenčke na štirih 
kolesih pa je gostil Hotel Bohinj. Avtomobile so obiskovalci lahko od blizu spoznali na parkirišču hotela.

Nik Papič, soustanovitelj OneLife Rallyja

Zedsly ima kar nekaj pod palcem, a o nedostopnosti, 
aroganci, oholosti ali snobizmu ni bilo ne duha ne sluha. 
Zvezda Instagrama je z veseljem odgovarjal na vprašanja 
novinarjev.

Takole so avtomobili prihajali pred Hotel Bohinj.
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

Koledar

Spet prišla 
bo k nam pomlad,
čas pisanih rož
in polna nad.

Dežne kaplje,
ujete v dlan,
iskale bodo nov dan.

Listje z drevja
pada na tla
in leti kot jata ptic
v nevihtno nebo.

Bele snežinke
ustvarijo odejo
in ujamejo sanje.

Spet prišla
bo k nam pomlad,
čas sonca
in čas prebujenja.

Sara

Vsako obdobje v letu nam prinese svoje posebne čare. Vse 
od pisanih rož, jesenskega listja v vetru, belih snežink in 
toplega sonca. Konec leta nas že počasi lovi. Meta

Alenka Brun

L
etos oktobra so v Ele-
gans hotelu na pose-
stvu Brdo, ki je dobil 
ime po enem iz rodu 
kačjih pastirjev, ki 

jih najdemo na posestvu, 
začeli serijo nedeljskih t. i. 
brunchev lokalnih dobrot 
(divjačina in postrv sta sploh 
z domačega posestva), ki so 
se do danes izjemno dobro 

prijeli. V nadaljevanju pri-
pravljajo tudi božičnega in 
novoletnega, a že samo tovr-
stno druženje ob poznem 
zajtrku ali zgodnjem kosilu 
– kar recimo opiše brunch 
– je prijetna popestritev obi-
čajne nedelje.

Goste ob prihodu pričaka 
dobrodošlica z aperitivom, 
nato pa se ti prepustijo kuli-
nariki, melodijam ob sprem-
ljavi pianista, na mizo pa pri-
deta tudi dve jedi, pod kateri 

se podpisuje kuharski moj-
ster Tomaž Kavčič. Obe pos-
trežejo na njegov, izviren 
način: goveja juha prispe na 
mizo v steklenički, jajce s tar-
tufom pa v posodici oblike jaj-
čne lupine. Druga hrana je 
iz vabljivega samopostrežne-
ga bifeja. Ne manjka sirov in 
mesnin, namazov in solat, 
toplih sladko-slanih in sezon-
skih jedi, sadja in sladic. Ima-
jo tudi bogat mlečni kotiček. 
Hrano pripravljajo celo »v 

živo«, pred vami. Ponudba ob 
našem obisku: velika šunka, 
pečena v testu, domači krom-
pirjevi njoki z bučo, rezi-
ne pečene brdske divjačine s 
kremnim ohrovtom ter jajca 
z ocvirki. Za normalno ceno 
doživetje na nivoju.

Tudi hotel že takoj ob vsto-
pu naredi vtis: umirjeni 
odtenki zelene, kamin, vin-
ska soba, kjer se ljudje dru-
žijo ob degustacijah ali pa 
vino le kupijo. Tokrat smo 

imeli priložnost pokukati 
tudi v predsedniški apartma 
in eno od 15 prostornih suit. 
Sob je 123. Posebnost apar-
tmaja in videne suite je zago-
tovo velika terasa in božan-
ski razgled proti Storžiču in 
Predosljam na drugi strani 
ter manjša savna. Hotel bo 
velnes še dobil; računajo, da 
drugo leto. Klasičnega mini 
bara sobe nimajo, tudi tu se 
zagovarja zgodba lokalne 

povezanosti. JGZ Brdo z 
veseljem podpira lokalno in 
domače, zato sodeluje s kme-
tijami Odems in Štirn, ki sta 
del lokalne zadruge 100% 
lokalno, Predoslje, ter s kme-
tijami Krč, Šebenik, Pislak, 
Vodomec, Pustotnik in Pod-
jed, pravijo. In če goste pre-
mami obisk bližnjega parka, 
jim kot udeležencem kulina-
ričnega nedeljskega razvaja-
nja to omogočijo brezplačno.

ZA NEDELJSKE BRBONČICE

Že recepcija z loungeom naredi vtis na gosta. Ana Krč pri mlečnem kotičku Sladic ne manjka

PESMI MLADIH

V enem od oddelkov vrtca Mlinček v Naklem so ves mesec 
posvetili raziskovanju osupljivega sveta dinozavrov. Spoz-
nali so prehranjevalne navade teh velikanov in se jih naučili 
poimenovati, ob tem pa so se naučili tudi pesmico o dino-
zavrih, je razložila vzgojiteljica Anja Zupan. »Za lažjo pred-
stavo o velikosti teh mogočnih živali pa smo odšli v Volčji 
Potok. Otroci so videli dinozavre v naravni velikosti in zelo 
uživali v našem prvem izletu.« Po vrnitvi z izleta so dobili 
liste z obrisi dinozavrov, ki so jih sami pobarvali in razsta-
vili v garderobi (na fotografiji). Tako lahko ob dih jemajočih 
dinozavrih uživajo tudi drugi otroci in obiskovalci vrtca, je 
še dodala Anja Zupan.

V svetu dinozavrov
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Mateja Rant

P
ravljica Tončke Sta-
nonik o mali klek-
ljarici Polonci že 
dolgo kroži med 
ljudmi. »Prvič so jo 

slišali pripovedovati tisti, ki 
zvečer radi poslušajo radij-
ske pravljice za lahko noč. 
Obogatena s čipkami v obli-
ki razstavnih listov je navdu-
šila tudi ocenjevalno komi-
sijo na klekljarskem nateča-
ju Združenja slovenskih kle-
kljaric 2006 in zanjo preje-
la srebrno medaljo,« je raz-
ložila Tončka Stanonik in 

dodala, da je za tokratno 
izdajo pravljice besedilo na 
posameznih mestih nekoli-
ko spremenila – kaj odvze-
la, pa tudi kaj dodala –, saj je 
upoštevala, da se bodo med 
bralci znašli tudi taki, ki te 
domače obrti ne poznajo 
prav dobro.

Svojo klekljarico, je deja-
la Tončka Stanonik, pa je 
ves čas videla tudi v barvah: 
videla jo je ob oknu, ko klek-
lja, videla je stezo, po kateri 
je s čipkami, zavitimi v plat-
no, odhajala v dolino, pred-
stavljala si je velika mesta, 
v katerih se je mudil trgo-
vec, ko je, hodeč po svetu, 

prodajal Polončine čipke ... 
A čeprav enako rada piše, 
kot premetava klekeljne, z 
belimi nitmi vsega tega ni 
mogla pričarati, je prizna-
la. Zato ji je na pomoč pri-
skočila ilustratorka Dun-
ja Kofler, s katero že dolgo 
sodelujeta. V nekatere ilu-
stracije so vstavljene tudi 
čipke, ki jih je po različnih 
predlogah sklekljala pisate-
ljica. Pravljica bo po zaslu-
gi Mohorjeve družbe izšla 
tudi v nemškem prevodu, 
je dejalaTončka Stanonik, 
posvetila pa jo je vsem kle-
kljaricam. Za Polonco, pri-
znava, je namreč imela tudi 

pravi model, shranjen v spo-
minih na zimske počitnice 
pri stari mami. »Tam sem 
srečevala drobno ženo, ki 
je prihajala na prejo in smo 
skupaj klekljale. Bila je maj-
hne postave in v spomi-
nu so mi ostale njene dro-
bne, ves čas migetajoče in 
nekoliko solzne oči.« Takih 
Polonc, ki so za borno plači-
lo klekljale od zore do trde 
noči, je bilo po njihovih hri-
bih še veliko. »Trgovci so na 
račun njihovega dela služili 
bogate denarce. Kako bi se 
tem ženam lahko oddolžila 
lepše kot s tem, da sem jim 
posvetila pravljico.« 

O KLEKLJARICI POLONCI 
Mala klekljarica Polonca, ki živi v pripovedih žirovske pisateljice Tončke Stanonik, je zdaj oživela še v 
slikanici, ki bo najkasneje do božiča izšla pri celovški Mohorjevi družbi.

Klekljarica Polonca
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 odstotkov.  Za več informacij čim prej pokličite 
Tanjo na tel. št.:  040 514 975.
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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7 1 9 5 4 2 3 6 8
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»Zapuščina«

Spoštovani, spet sem v zadre-
gi, pa ne vem, kako bo naprej, 
saj so že zdaj zavlačevanja. 
Prosim vas  za nasvet, kako 
ravnati. Se bo rešilo v kolikor 
toliko v normalnem času? 
Kako in kdaj se bo to rešilo? 
Kako naj ravnamo?

V kočljivi sodniški zadevi vas 
je več vpletenih, kar je po 
navadi redko dobro. Seveda 
imate prav, saj nasprotna 
stran res namerno zavlaču-
je. Vse po dogovoru drugih. 
Nezakonski sin ima svoje 
interese in prepričan je, da 
mu bo v celoti uspelo. Ven-
dar se to ne bo zgodilo, saj 
se čisto na koncu razprave 
vse obrne v vašo korist in 
vajinih skupnih otrok. Hčerki 
sta zelo pod stresom, a brez 
skrbi, zmogli bosta. Nujno 
potrebujete odvetnika, in to 

čim prej. Drugače žal ne bo 
šlo. Srečno.

»Optimistka II« 

Tanja, pozdravljeni! Ponovno 
se vam oglašam in se zahval-
jujem za vse pretekle in priho-
dnje odgovore. Ko je človek v 
čustveni stiski, ni lepšega, kot 
spet prebrati vaše spodbudne 
besede. Najprej bi vas vpraša-
la glede zdravja, saj me čaka 
ponoven pregled. Vprašala bi 
še za hčer. Ali bo doštudira-
la, bosta s tem fantom ostala 
skupaj in imela otroke?  Sin 
pa nima ravno sreče v ljubez-
ni ... Tokrat me najbolj skrbi 
za prijatelja. Ne razumem, 
kaj sploh je med nama. Kaj 
hočem jaz od njega in kaj on 
od mene? Je srečen v novi zve-
zi? Se bo izmotal iz f inančnih 
težav? Rada bi vas vprašala 
še, ali nam bo uspel nakup 

nepremičnine. Hvala za 
potrpljenje in vse dobro vam 
želim.

Besede, tiste prave, so naj-
manj in hkrati največ. Hvala. 
Izvid ponovnega zdravstve-
nega pregleda bo boljši, kot 
pričakujete in vas je strah. 
Gre vam počasi v norma-
lo. Tudi druge zdravstvene 
tegobe se vam bodo uredile. 
Ne mislim nič slabega, a leta 
naredijo svoje. Hči bo doš-
tudirala, in kot vidim, sta s 
fantom v zvezi zadovoljna in 
počasi že razmišljata o dru-
žini oziroma naraščaju. Sin 
ne da nima sreče v ljubezni, 
le njegov čas še ni prišel. Ni 
bilo še tistih pravih metulj-
čkov v trebuhu. Pred pole-
tjem naslednje leto se mu bo 
na področju ljubezni začelo 
veliko dogajati in potem je 
samo še pot naprej. Prijatelj 
v novi zvezi ni srečen in vse 

skupaj ne bo dolgo trajalo. 
Vajin odnos je tak, da dolgo 
eden brez drugega ne more-
ta biti, pa če si to priznata ali 
ne. Ni ženskar, res pa je, da se 
čustveno težko naveže, zato 
mu tudi vi pomenite veliko 
več, kot vam pokaže. Čas bo 
prinesel svoje, vajina zgodba 
vsekakor še ni zaključena. Do 
njega bodite odkriti in polo-
žite karte na mizo, potem jih 
bo tudi on. Iz finančnih težav 
se bo izvlekel, vendar ne čez 
noč, saj čez noč tudi niso 
nastale. Stiki se kmalu obno-
vijo. Seveda je med vama lju-
bezen. Vaš zakon je trenutno 
v redu, ker ste se prilagodili. 
Kako bo naprej, je odvisno 
največ od vas. Nakup nepre-
mičnine vam uspe, rekla bi, 
da ne bo v domačem kraju, 
prej tujina, in boste zadovolj-
ni. Ne bo vam žal. Želim vam 
vse dobro.

Marjana Ahačič

D
vodnevne inten-
zivne vaje v Izo-
li s Cimper-
manom. »Vaje 
dopoldne in 

popoldne, kar po nekaj ur. 
Po zasluženi večerji smo 
obsedele za mizo. 'Kaj bomo 
pa počele?' vpraša ena od 
pevk. 'Zapojmo eno ...' pre-
dlaga druga. In smo pele, 
same narodne, do desetih 
zvečer,« je odnos do petja in 
vzdušje v zborih, v katerih je 
prepevala tako rekoč vse živ-
ljenje, v eni od svojih znanih 
in priljubljenih anekdot str-
nila Metka Rutar Piber. 

Rojena Leščanka, že dol-
go poročena Blejka, je jese-
ni kot dirigentka še zadnjič 
stopila pred enega od šte-
vilnih zborov, s katerimi 
je sodelovala v svoji sedem 
desetletij dolgi zborovod-
ski karieri. Pravi, da je že 
čas, saj glas ni več tak kot 
pred desetletji pa tudi stati 
na odru po uro in več je v 
zadnjem obdobju vse teže. 
A to ne pomeni, da bo glas-
bo izpustila iz sovjega živ-
ljenja, kej pa! »Na koncerte 
bom hodila, samo da bodo 
spet dovoljeni,« pravi iskri-
va, odločna in vedno na šalo 

pripravljena gospa, ki je 
v začetku leta praznovala 
osemdeset let.

Seveda prihaja iz pevske 
družine. Oče in mama sta 
bila oba Primorca, mama 
celo tigrovka, ki sta na 
Gorenjsko, v Lesce, pribe-
žala pred fašizmom. »Doma 
smo ves čas peli; spomnim 
se, kako smo se kmalu po 
vojni, kadar smo – in to je 
bilo pogosto – ostali brez 

elektrike, zbrali v kuhinji in 
troglasno prepevali.«

Oče, dolgoletni ravnatelj 
tamkajšnje osnovne šole, 
je v Lescah vodil otroški in 
mladinski pevski zbor, ki 
se mu je seveda pridruži-
la, obenem se je v glasbeni 
šoli začela učiti klavir in vio-
lino. Prvi javni pevski nastop 
pa sta z bratom imela v Gra-
hovem v Bači, od koder je bil 
doma oče in kjer so pogosto 

preživljali počitnice. Gim-
nazijo je zaključila v Kranju 
in nato diplomirala na ljub-
ljanski fakulteti za gradbe-
ništvo in kot gradbenica »v 
operativi« vso delovno dobo 
preživela v radovljiškem gra-
dbenem podjetju Gorenjc. 
Takoj po diplomi se je pri-
ključila pevskemu zboru 
radovljiške tovarne plete-
nin Almira in nato leta 1968 
zboru, ki ga je na Jesenicah 

ustanovil znani zborovodja 
Milko Škoberne in ki je kas-
neje tudi nosil njegovo ime. 
V zboru je pela kar trideset 
let, bila na začetku Škober-
netova pomočnica in kore-
petitorka, kasneje pa v veli-
ko oporo tudi dirigentom, ki 
so ga nasledili. Leta 1976 je 
s skupino pevk iz zbora usta-
novila ženski oktet, ki se je 
kot prvi tovrstni ženski pev-
ski sestav udeležil srečanja 
oktetov v Šentjerneju. Z vse-
mi pevskimi izkušnjami, ki 
si jih je pridobila v desetlet-
jih vaj in nastopov, je po upo-
kojitvi sprejela vodenje upo-
kojenskega pevskega zbo-
ra Javornik - Koroška Bela, 
13 let kot prostovoljka vodi-
la pevski zbor v Domu upo-
kojencev dr. Franca Berge-
lja na Jesenicah in vse od 

ustanovitve pred dvajseti-
mi leti sodelovala v Veteran-
skem pevskem zboru, ki ga 
tako srčno vodi njen sokra-
jan Franc Podjed.

Pred 14 leti je prevzela še 
vodenje Vokalne skupine 
Društva upokojencev Bled, s 
katero je v slabem desetletju 
in pol naštela skoraj dvesto 
nastopov, zadnjega jeseni v 
Baročni dvorani Radovljiške 
graščine. »Če bi seštela vsa 
pevska leta, bi se jih zagoto-
vo nabralo za več kot osem-
deset, kolikor jih imam,« 
pravi s širokim nasmehom 
in zraven hvaležno doda, 
da jo je pri pevskih podvi-
gih vedno iskreno podpiral 
tudi soprog, pa čeprav je bil 
v vsem tem dolgem in boga-
tem obdobju na njenih kon-
certih zgolj – dvakrat.

ČE BI SEŠTELA VSA LETA ... 
Metka Rutar Piber je prepevati začela z družino v domači kuhinji, nato pa vse odraslo življenje 
nadaljevala v različnih gorenjskih pevskih zborih, kjer je pogosto poprijela tudi za dirigentsko palico. 
Od aktivnega nastopanja se je z zaključnim koncertom poslovila oktobra letos – kot dolgoletna 
zborovodkinja Vokalne skupine društva upokojencev Bled. 

Metka Rutar Piber (v ospredju) se je odločila, da jeseni s svojimi pevkami Vokalne skupine 
Društva upokojencev Bled pripravi še zadnji koncert v svoji bogati karieri zborovske pevke 
in zborovodkinje. Zadnjič so nastopile konec oktobra na koncertu v radovljiški Baročni 
dvorani. / Foto: Tina Dokl
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V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 31 
dečkov in 29 deklic. Najtežji je bil deček s 4390 grami, 
najlažja pa deklica z 2060 grami. Na Jesenicah se je rodi-
lo 8 dečkov in 2 deklici. Najtežji in najlažji sta bila dečka 
– prvemu je tehtnica pokazala 4070, drugemu pa 2740 
gramov.

Novorojenčki

Delite v letu 2021 osebno srečo ali obisk abrahama, občutja 
ob praznovanju srebrne ali zlate, morda celo železne poro-
ke z bralci našega časopisa in tako presenetite, razveselite. 
Z objavo v Gorenjskem glasu lahko tako na unikaten način 
obdarujete slavljenca ali slavljenko, ustvarite zanimiv spo-
min. Svoje predloge in vprašanja lahko sporočite na elek-
tronska naslova alenka.brun@g-glas.si in info@g-glas.si 
ali pokličete na telefonsko številko 041 699 005.

Poroke, rojstva, obletnice ...
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_30. 11. 2021

VSE ZA
ČAROBNE
PRAZNIKE

Akcija velja do 25. 12. 2021 oz. do
razprodaje zalog. Cene so v EUR z vštetim DDV.

0,99 kos od

9,,99 kos od

3,,99 kos od

ŠIROKA PONUDBA 
okraskov.

BOGATA PONUDBA
božičnih jelk.

PESTRA PONUDBA
prazničnih luči.

www.obi.si  

Nagrade: 3-krat praktična nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do četrtka, 9. decembra 
2021, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na
bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no 
stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

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

Prihaja Miklavž, zato le pripravimo sladka presenečenja za 
male in velike sladkosnede.

Medeni bomboni

Potrebujemo 500 g medu, 400 g sladkorja, 350 g olupljenih 
mandljev, 300 g lešnikov, po 5 g mletega cimeta in koriandra, 
ščepec mletih klinčkov ter 100 g pinjol.

Lešnike stresemo na pekač in jih za 15 do 20 minut damo v 
ventilatorsko pečico, ogreto na 160 °C. Nato jih vzamemo ven, 
stresemo na čisto kuhinjsko krpo in jim obdrgnemo kožico. 
Pustimo, da se ohladijo. Zmeljemo jih ali na drobno nasek-
ljamo. Enako storimo z mandeljni. Med in sladkor stresemo 
v skledo. Počasi segrevamo in ves čas mešamo, da postane 
tekoče. Za test vlijemo nekaj zamesi v hladno vodo. Če se 
naredi mehka kroglica, je zmes dovolj vroča. V med vmešamo 
zmlete lešnike, mandlje in začimbe. Temeljito premešamo in 
zlijemo na dobro nameščen pekač. Poravnamo in potresemo 
s pinjolami. Pustimo stati 12 ur, da se zmes strdi, nato razre-
žemo na 2-centimetrske kocke.

Medenjaki s posipom

Potrebujemo 250 g moke, 200 g sladkorja, 60 g medu, po ščepec 
mletega cimeta in klinčkov, pol žlice sode bikarbone, 1 beljak ter 
100 g orehov ali lešnikov.

Zamesimo testo. Razvaljamo ga na centimeter debeline in 
z različnimi modelčki izrežemo medenjake. Pomočimo jih v 
beljak, orehe ali lešnike ter spečemo v ogreti pečici na vroč 
zrak na 200 °C, sicer na 220 °C, 15 minut. Ohlajene medenjake 
pustimo nekaj dni v vlažnem prostoru, da se zmehčajo.

Slastni Miklavži in parkeljni

Za testo potrebujemo 150 g masla ali margarine, 550 g moke, 
200 g rjavega sladkorja, 2 žlički sode bikarbone, 3 jajca, 3 ja-
bolka, žličko mletega cimeta, 100 g rozin, po 50 g sesekljanih 
mandljev, kandirane limonine in pomarančne lupinice. Za okras 
potrebujemo 300 g bele čokolade za obliv (tablica ali diski), 3 
žlice olja in 100 g čokolade za kuhanje.

Pekač (40 × 30 cm) namastimo in obložimo s peki papirjem. 
Pečico na vroč zrak segrejemo na 160 °C, sicer 180 °C. Jabol-
ka olupimo, jih skuhamo v malo vode do mehkega in iz njih 
naredimo čežano (okrog 360 g). V posodo damo zmehčano 
maslo, sladkor in jajca ter penasto umešamo. Postopoma 
dodamo presejano moko, sodo bikarbono in cimet. Gladko 
vmešamo jabolčno čežano, nazadnje pa dodamo še rozine, 
mandlje, limonino in pomarančno lupinico. Testo razporedi-
mo po pekaču, damo v ogreto pečico in pečemo 30 minut. Pe-
čenega vzamemo iz pečice in pustimo, da se ohladi. Medtem 
nalomimo bel čokoladni obliv, ga skupaj z oljem stopimo v 
vodni kopeli in premažemo kolač. Pustimo, da se strdi. Kolač 
narežemo na 16 enako velikih pravokotnikov, vsakega pa še po 
diagonali. Temno čokolado stopimo, z njo napolnimo vrečko, 
ji odrežemo en kot in kolačke (trikotnike) okrasimo z motivi 
Miklavža (škofovska kapa, oči, usta in škofovska palica) ter 
parkeljna (rogovi, oči, usta in jezik). V dobro zaprtih škatlah 
se ohranijo do dva tedna.

Piškoti, ki se jih še Miklavž ne bi branil
Pa bo spet veseli decem-

ber in spet si bomo postav-
ljali vprašanja, kaj nekomu 
podariti. Zdi se, da ima vsak 
že vse in vse, kar kupujemo, 
je samo dodatna navlaka. A 
vsakdo bo vesel piškotov. Ne 
tistih iz trgovine, ampak ta-
kih, ki jih spečemo sami.

Za pripravo makovih ceki-
nov potrebujemo: 400 g pše-
nične moke, 50 g mletega 
maka, 180 g mletega slad-
korja, 1 pecilni prašek, 250 g 
masla, 1 jajce, ščepec soli, na-
ribano lupinico ene limone.

Skupaj zmešamo moko, 
mak, pecilni prašek, limo-
nino lupinico, sladkor, sol. 

Dodamo na lističe narezano 
maslo in ga na grobo vgne-
temo v testo. Primešamo še 
jajce in vse skupaj zgnetemo 
v testo. Iz testa oblikujemo 

za oreh velike kroglice ter jih 
polagamo na pekač, prekrit 
s peki papirjem. Piškote pe-
čemo v pečici, segreti na 180 
°C, od 15 do 20 minut.

Za pripravo čokoladnih 
piškotov z lešniki potrebuje-
mo: 150 g moke, 250 g čoko-
ladno-lešnikovega namaza, 
1 jajce, polovico pecilnega 

praška, ščep soli, 2 žlici mle-
ka, 2 žlici sesekljanih lešni-
kov za posip.

Moko presejemo ter ji pri-
mešamo pecilni prašek in 
sol. Dodamo jajce in čoko-
ladni namaz ter vse skupaj 
zgnetemo v testo. Testo za-
vijemo v folijo in ga postavi-
mo počivat v hladilnik za 30 
minut. Iz testa oblikujemo 
za oreh velike kroglice ter 
jih polagamo na pekač, prek-
rit s peki papirjem. Po vrhu 
jih premažemo z mlekom 
in posujemo z nasekljanimi 
lešniki. Piškote pečemo v pe-
čici, segreti na 180 °C, od 15 
do 20 minut.

Milena Miklavčič

»Ko sem ozdravel, sem 
brez Marinkine vednosti se-
del na avtobus in se odpeljal 
proti Kamniku, kjer so žive-
li moji stari starši. Imel sem 
naslov, zlahka sem jih na-
šel. Večkrat sem se izgubil, 
končno sem našel hišo, ki 
sem jo iskal …«

Cveto si je natočil vodo in 
se malo oddahnil. »Včasih 
smo rekli, da voda še za v če-
vlje ni dobra, danes pa brez 
nje ne morem,« se je pošalil.

Čez nekaj časa, ko je spet 
prišel do sape, pa je nadalje-
val: »Na zunaj je bila zelo 
lepa, na vratih, ki so vodila 
na dvorišče, je pisalo, da se 
za ograjo potika hud pes. Sli-
šal sem neke glasove, a so mi 
ogromne hortenzije zakriva-
le pogled. Srce mi je tolklo, 
kot bi stal pred tablo in bi 
profesor fizike neusmiljeno 
vrtal v moje neznanje.

Končno se je prikazal vi-
sok, zelo suh možakar. Bil je 
v lovski obleki. Ko me je zag-
ledal, je stopil do ograje in me 
vprašal, kdo sem. Vaš vnuk, 
sem mu odgovoril. Takrat pa 
je dobil peno na usta, začel je 
kričati, da me bo ubil, da naj 
izginem, če želim, da se mu 
ne utrga film. Potem je priš-
la še neka druga ženska. Kas-
neje sem izvedel, da je bila to 
njegova prijateljica, babica je 

bila menda že pokojna. Tudi 
ona ni skoparila z grdimi be-
sedami. Nekaj časa sem še 
stal pred vrati. Upal sem, da 
ju bo jeza minila, a se to ni 
zgodilo. To je bilo prvič in 
zadnjič, da sem deda videl ži-
vega. Nekaj let kasneje sta s to 
žensko imela prometno ne-
srečo, vozila je ona, menda je 
zaspala za volanom. Po sple-
tu okoliščin sva bila potem 
z bratom edina dediča. Člo-
vek obrača, Bog obrne. A pri-
sežem, da v tisto hišo nisem 
nikoli vstopil. Prodala sva jo, 
brat si je uredil mizarsko de-
lavnico, jaz pa sem si malo 
lažje zgradil svojo hišo. Moji 
stari starši so živ dokaz, da se 
zloba nikoli ne splača. Prej ali 
slej te dohiti usoda in te kaz-
nuje,« je rekel prepričljivo.

Spomini iz mladosti so, 
najsi je to želel ali ne, pus-
tile posledice. Cveto je bil do 
žensk zelo nezaupljiv. Zdelo 
se mu je, da bi se vse rade le 
zabavale, nič drugega. Ni bil 
napačen na pogled, zato so 
dekleta rada gledala za njim.

»A veste, kdaj se mi je ob-
račal želodec?« me je resno 
vprašal.

»Takrat, ko sem bil v zvezi 
z, no, saj ime ni pomembno, 
njena prijateljica pa je nare-
dila vse, da me je na skrivaj 
zapeljevala, pri tem pa grdo 
govorila o moji punci. To mi 
pa res ni bilo všeč. Nekoč sem 
za krajši čas vodil pretežno 
ženski kolektiv. Priznam, 
godilo mi je, ker so se trudile 
zame, mi prinašale od doma 
priboljške, kuhale kavo. A v 
tistem trenutku, ko sem ka-
teri od njih rekel ne, so se za-
rotile proti meni in me začele 
tožariti pri direktorju. Pogos-
to berem, da se moški grdo 
obnašamo do žensk. Lahko 
vam povem veliko zgodb, v 
katerih se je dogajalo ravno 
obratno: one so bile tiste, ki 
so zahrbtno in hinavsko na-
padle moškega, na koncu pa 
so njega imeli za krivca, njo 

pa za žrtev. Spominjam se 
let, ko sem poleg službe vo-
zil še taksi. Poklicali so me, 
naj odpeljem eno izpred ho-
tela Slon v Trnje, to je vasica 
v okolici Pivke. Videl sem jo, 
kako ljubeče se je poslavljala 
od moškega, a nisva še bila v 
Logatcu, me je že začela os-
vajati, prepričana, da bom 
nasedel in ji ne bom zaraču-
nal vožnje. Prav zagnusila se 
mi je!

To, da je brat malo bolj po-
časen pri dojemanju zna-
nja, sem že povedal. A to še 
ne pomeni, da je neumen. 
Samo poglejte, kakšno de-
lavnico ima in s kakšnimi 
dragimi avtomobili prihaja-
jo naročniki pohištva, ki ga 
izdeluje po meri! Pri žen-
skah dolgo ni imel sreče. 
Vsaka, ki je prišla, je mislila, 
da ga bo ožela, potem pa za-
pustila. Še dobro, da mu jaz 
vodim finance, drugače bi 
bil že zdavnaj brez vsega. Po-
tem pa je srečal eno, ki je že 
imela otroka. Danes je De-
nis odrasel, ima lastno dru-
žino. Dogovorila sta se, da ji 
bo oddajal sobo, ona pa mu 
bo v zameno kuhala in go-
spodinjila. Dogovor je bil za 
oba ustrezen. Potem pa sta 
se tako navadila drug na dru-
gega, da sta postala neločlji-
va. Tudi njo imam rad, ker 
vem, da je dobra do brata!«

O vsemogočem sva že 
poklepetala, le zgodbi z nje-
govo ženo sva se izmikala.

»Ja, saj vem, da se te ne 
bom znebil, če ti ne povem 
tudi o njej,« se je nazadnje 
dobrovoljno vdal v usodo.

»Melita je bila prva ženska, 
ki sem ji res zaupal. Ni bila 
samo lepa in simpatična, bila 
je tudi pridna, delovna. Ime-
la je le eno napako, ki pa me 
sprva sploh ni motila: žele-
la je, da je vse pospravljeno 
in na svojem mestu. Potem 
pa se je nama rodila hčerka. 
Saj veste, kako je pri otrocih. 
Po tleh se valjajo igrače, ni 

več časa za sprotno likanje, 
pranje, ponoči se prebujajo, 
bruhajo, smrkajo … Ženo je 
'nečistoča', ki je ni bila vaje-
na, tako razjezila, da je zače-
la hčerko tepsti. Bila je še do-
jenček, stara komaj pet, šest 
mesecev, ko sem nekoč opa-
zil podplutbe na njeni ritki in 
nogicah. Melito sem vprašal, 
ali kaj ve, od kod so, pa je le 
skomignila z rameni. Potem 
sem jo zalotil pri tepežu. Mis-
lil sem, da me bo kap. Nahru-
lil sem jo kot psa, zbežala je 
v sobo, pobrala nekaj svojih 
stvari, in odvihrala skozi vra-
ta. Naslednji dan je prišel po 
preostalo še njen oče. Oba 
sva jokala, ko sem mu pove-
dal, kaj se je zgodilo. Priznal 
mi je, da so ženske v njegovi 
družini čudne. Izvedel sem, 
da je bila tudi njegova pokoj-
na žena precej nasilna do ot-
rok. 'Saj Melita ni sama kriva, 
verjemi!' me je tolažil. Verjel 
sem mu in čez kakšen me-
sec se je žena vrnila k meni. 
Žal njena skesanost ni trajala 
dolgo. Spet sem jo zalotil, da 
tepe hčerko. Spet sva se sprla 
in spet je odvihrala. Potem 
sem slišal od neke njene pri-
jateljice, da se je šla sterilizi-
rat. Novica me je zelo zelo pri-
zadela. Včasih je še prišla na 
obisk, malo pocrkljala hčerko 
in odšla. Priznala mi je, da ot-
roci niso zanjo, da so preveč 
umazani. A me je ljubezen do 
nje že precej minila, tako da 
ji nisem nič zameril. Sem se 
pa spomnil na lastno mamo. 
Razmišljal sem, ali je z me-
noj kaj narobe, da me priv-
lačijo takšne nematerinske 
ženske? Hčerko sem potem 
po najboljših močeh vzgajal 
sam. Doštudirala je, na in-
ternetu spoznala nekega Šve-
da, se zaljubila in se preselila 
na sever. Vsako poletje pride-
jo k meni na obisk, presrečen 
sem, ker jih lahko razvajam. 
Imam dve vnukinji, ki sta 
moja največja ljubezen …«

(Konec)

Življenje kot na bikoborbi, 2. del

Pri ženskah pa ni bilo sreče

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
30. 11.

-8/-1 °C

Nedelja 
5. 12.

-4/0 °C

Sreda 
1. 12.

Četrtek
2. 12.

Petek
3. 12.

Sobota
4. 12.

-4/5 °C 0/4 °C -2/4 °C -8/2 °C

Ponedeljek 
6. 12.

Torek
7. 12.

Sreda
8. 12.

Četrtek
9. 12.

-7/2 °C -8/3 °C -5/3 °C -3/4 °C

Samostojni mizar, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Zaradi širitve proizvodnje iščemo novega sodelavca za delovno mesto samostojni 
mizar za našo mizarsko delavnico v Šenčurju pri Kranju. Delovne izkušnje: 3 leta de-
lovnih izkušenj, zaželeno na področju izdelave pohištva. Dolgoročno sodelovanje. 
Aurostar, storitve, d. o. o., Sv. Lenart 12, 4227 Selca. Prijave zbiramo do 28. 12. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sobarica, čistilka, perica, likarica, m/ž (Kranjska Gora) 
Od kandidatov pričakujemo: II. ali III. stopnja izobrazbe, pasivno znanje slovenske-
ga jezika, pasivno znanje enega tujega jezika ... Hit Alpinea, d. d., Borovška ces-
ta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 28. 12. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Farmacevtski tehnik – s strokovnim izpitom ali brez njega, m/ž(Jesenice) 
Podjetje Farmacare, d. o. o., na Jesenicah v svojo sredino vabimo novega sodelavca 
za delovno mesto farmacevtski tehnik (s strokovnim izpitom ali brez njega). Prijet-
no in urejeno delovno okolje, delo v mladem, dinamičnem in pozitivno naravna-
nem timu. Farmacare, d. o. o., Cesta maršala Tita 77, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo 
do 17. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji, m/ž (Kranj) 
Delovne naloge med drugim obsegajo: sestavljanje polizdelkov, sestavljanje konč-
nega izdelka igralnega avtomata, testiranje in pakiranje izdelkov ... Zuum, d. o. o., 
Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 12. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Pomočnik (v proizvodnji), m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti obsegajo: pomoč operaterjem pri strojih (vlaganje, pobira-
nje, pomožna dela pri pripravi strojev), obtrgovanje izsekane embalaže ... EGP Em-
balažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbi-
ramo do 15. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Svetovalec v sektorju poslovanja s prebivalstvom, m/ž (Kranj) 
Vaše glavne odgovornosti na delovnem mestu svetovalec bodo: opravljanje 
poslov blagajne (sprejem, obdelava, kontrola in knjiženje dokumentacije, vezane 

na izvajanje pasivnih in nevtralnih poslov za občane), opravljanje menjalnih poslov, 
kontrola in prepoznava ponaredkov in obrabljenih bankovcev in kovancev, dajanje 
informacij in nasvetov strankam ... Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 
1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 3. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serviser viličarjev Linde – elektrotehnik, m/ž (Kranj)
Kaj pomeni biti uradni serviser viličarjev Linde? Reševanje konkretnih tehničnih 
problemov na licu mesta, serviser uživa zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu 
že, ko zaključi delovni dan, raznoliko delo. Drugi stroj, nov izziv. Linde viličar, d. o. o., 
Bukovžlak 65c, 3000 Celje. Prijave zbiramo do 25. 12. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

CNC-programer in nastavljalec strojev, m/ž (Škofja Loka) 
Delo zajema: izdelavo programa za CNC-stroje, nastavitev orodja in parametrov, 
zagon stroja za novo serijo ... Weber, d. o. o., Stara Loka 36, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 25. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Srednja medicinska sestra, m/ž (Žiri) 
Če imate 5. stopnjo izobrazbe iz smeri zdravstvena nega, opravljen strokovni iz-
pit, ste vpisani v Register izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter ste odgovor-
ni, imate veselje do dela s starejšimi ljudmi in se lahko poistovetite z našim sloga-
nom Blizu ljudem, bomo veseli vaše prijave. SeneCura Central SI, d. o. o., Ulica 15. 
maja 14, 1210 Ljubljana Šentvid. Prijave zbiramo do 12. 12. 2021. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Blagajnik, m/ž (Kranj) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: sprejemanje vplačil, vodenje in 
kontrolo blagajniškega poslovanja, prodajanje in informiranje kupcev. Merkur tr-
govina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 12. 12. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v montaži kmetijskih strojev, m/ž (Cerklje) 
Glavne naloge in odgovornosti: pomoč pri montaži kmetijske mehanizacije, po-
moč pri lakiranju kmetijske mehanizacije, peskanje, priprava za lakiranje, različna 
opravila v peskalnici in lakirno-sušilni komori oz. lakirnici, druga in podobna dela. 
Gorenc Stare, d. o. o., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 17. 12. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Slaščičar v Slaščičarski delavnici Kranjski kolaček, m/ž (Kranj) 
Vaše delo bo zajemalo: pripravo surovin in njihovo termično obdelavo, izdelavo, 
sestavo in oblikovanje slaščičarskih izdelkov. Mercator IP, d. o. o., Dunajska cesta 
110, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 10. 12. 2021. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
V trgovini Intimissimi Kranj zaposlimo komunikativni in simpatični osebi na delov-
nem mestu prodajalec. Verudela, d. o. o., Anžurjeva ulica 2d, 1260 Ljubljana Polje. 
Prijave zbiramo do 10. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

30. 11. tor. Andrej   7.24  16.19

1. 12. sre. Marijan   7.25 16.18

2. 12. čet. Blanka   7.26 16.18

3. 12. pet. Franc   7.27  16.17

4. 12. sob. Barbara   7.28 16.17

5. 12. ned. Savo   7.29 16.17

6. 12. pon.  Miklavž   7.30 16.17

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 30. 11.
18.00, 20.00 HIŠA GUCCI
18.00 ČAROBNO POTOVANJE NA LUNO, 
sinhro.
17.50, 19.50 IZGANJALCI DUHOV:  
ZAPUŠČINA

17.30, 20.40 JUŽNI VETER – POSPEŠEK
20.20 VEČNI
21.00 DUNE: PEŠČENI PLANET
18.40 PRI ADDAMSOVIH 2, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pri-
držujejo pravico do spremembe pro-
grama.

KINO SPORED

V knjigi je 120 
receptov, ki so 
razumljivi, natančni, 
sestavine pa vsem 
dostopne. Med 
njimi so recepti za: 
čokoladne brizgane 
piškote, cimetove 
zvezdice, žepke 
z marmelado, 
pariške rože, 
orehove rezine, 
kefirjeve tortice, 
pomarančne  
kocke ... 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 150 strani

EUR

V Gorenjskem glasu 23. no-
vembra sem zasledil zanimiv 
članek o znamki v spomin 
na našega, nekdaj zamolča-
nega, pesnika Franceta Ba-
lantiča. 
Reakcija ZZB je sicer razum-
ljiva, saj se to združenje ra-
zume kot negovalec vse vrste 
zgodovinskih laži in zablod iz 
časa druge svetovne vojne in po 
njej. Nerazumljivo pa je to, da 
takšna institucija živi še vedno 
na račun poštenih davkopla-
čevalcev. Iz proračuna naj bi 
črpali več kot 600.000 evrov 
letno. 
Zanje je nasprotnik komuni-
stične diktature in branitelj 
sorojakov proti partizanske-
mu terorju zločinec. Zapisalo 
se jim je celo, da je bil »šva-
bobranec«, čeprav se zagotove 
ne ve, koliko »švabov« je bilo 
med tolikimi Nemci, ki so bili 

Z znamko se ne 
strinjajo

kot okupatorska vojska pri 
nas.
Pišejo, da je bil Balantič strah 
in trepet krajev ob Cerkni-
škem jezeru. Ne pišejo pa nič 
o tem, kakšen teror in klanje 
so povzročali partizani in 
pod kakšnimi krutimi oko-
liščinami je izgubil življenje 
mladi pesnik, ko je s soborci 
rajši zgorel v plamenih hiše, 
kot da bi se vdal podivjanim 
komunistom. O dogodkih v 
Grahovu bi lahko posneli ce-
lovečerni film, ki bi se ne raz-
likoval veliko od holokavsta.
Ker bom zopet deležen očitkov, 
da sem preveč zazrt nazaj v 
zgodovino in da moramo gle-
dati le naprej, bi rad opozoril 
na dejstvo, da je bil zopet ZZB 
tisti, ki je sprožil kamen. Če je 
to združenje tako občutljivo 
na spominjanje komunističnih 
zločinov, potem je najmanj, 
kar lahko proti temu naredi, 
to, da je tiho kot rit.

Franci Kindlhofer, Bled

PREJELI SMO

Tržič – Balinarski klub Tržič AC Žepič v sodelovanju z Občino 
Tržič tudi to sezono vabi na drsanje na balinišče na Ravnah. 
Drsališče je za rekreacijsko drsanje odprto od ponedeljka do 
petka med 16. in 19. uro, ob sobotah, nedeljah, praznikih in 
v času šolskih počitnic pa med 10. in 12. uro ter med 16. in 
19. uro. Kegljanju na ledu so namenjeni ponedeljki in srede 
med 19.30 in 21.30, hokej na ledu se bo igral ob četrtkih med 
19.30 in 21.30, rekreacijsko kegljanje na ledu pa bo ob petkih 
med 19.30 in 21.30. Uporaba drsališča je brezplačna, možna 
je tudi izposoja drsalk. Obisk drsališča je mogoč v skladu z 
veljavnimi vladnimi predpisi in navodili Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje.

Drsanje na Ravnah

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – V Škofji Loki 
so staro mestno jedro in oko-
lico praznično okrasili, luč-
ke pa bodo prižgali 3. decem-
bra. Na občini so v sodelova-
nju z Zavodom za šport tudi 
sprva postavitev mestnega 
drsališča na Trgu pod gra-
dom načrtovali v začetku de-
cembra, vendar so ga zaradi 
zdravstvene situacije zača-
sno zamaknili v sredino de-
cembra. 

»Odločitev o dejanski iz-
vedbi bo sprejeta v začet-
ku meseca decembra. Naša 

velika želja je, da drsališče 
ne bi bilo le prostor rekrea-
cije, ampak prijeten prostor 
z dodatno gostinsko ponud-
bo in prazničnimi prireditva-
mi, ki bi v mesto privabil tudi 
širši krog ljudi. Vse to pa za 
zdaj ob trenutno veljavnih 
omejitvah zbiranja žal ne bi 
bilo mogoče,« pojasnjujejo 
na občini in dodajajo, da za 
praznične decembrske dni 
pripravljajo tudi različne pri-
reditve, ki pa ji bodo izvedli 
glede na epidemiološke raz-
mere in ob doslednem upo-
števanju vseh varnostnih in 
zaščitnih ukrepov. 

Drsanje sredi decembra

Ravne na Koroškem – Sedmo Državno tekmovanje v igranju 
na diatonično harmoniko so gostile Ravene na Koroškem. Po 
najvišjih mestih so tokrat posegla dekleta. Državna prvakinja 
v disciplini tradicionalna glasba je postala Tjaša Lesjak, v di-
sciplini vsa glasba pa Danaja Grebenc. Vseh tekmovalcev je 
bilo 35, med njimi kar nekaj Gorenjcev, ki so dobro nastopili 
v disciplini tradicionalna glasba. Tekmovanja so se udeležili: 
Aljaž Mauko s Posavca, Gašper Komac iz Križ, Matic Čebulj 
iz Šenčurja in Matjaž Poljanšek iz Mengša. Mauko in Komac 
sta si vsak v svoji kategoriji priigrala zlato priznanje – pravza-
prav sta dosegla najvišje število točk, kar pomeni, da sta bila 
zmagovalca v svojih skupinah. Tudi Poljanšek je v svoji skupini 
prejel zlato priznanje, Matic Čebulj pa v svoji srebrnega. 

Gorenjci uspešni na harmoniki

Janez Kuhar

Cerklje – Pred dnevi se je zak-
ljučil prvi del izobraževanja 
za lokalne turistične vodni-
ke na območju Cerkelj. Pri-
javilo se je deset kandida-
tov, pri nekaterih temah so 
se jim pridružile tudi vodni-
ce prejšnje generacije. Tečaj 
je potekal v občinski stavbi, 
v Petrovčevi hiši in na tere-
nu. Slušatelji so se pod vod-
stvom turistične vodnice 
Sare Alt med drugim urili 
v retoriki in spoznavali nov 
trend vodenj – zgodbarjenje. 

Z biseri kulturne dediščine 
in znanimi osebnostmi kra-
jev pod Krvavcem sta jih 
navduševali mag. Andre-
ja Rakovec in prof. Daniela 
Močnik. Tečajniki so najprej 
opravili pisni del preizkusa 
v obliki seminarskih nalog 
ter nato praktični del – vo-
denje skupine. Kandidati so 
se zelo dobro izkazali, svoje 
znanje pa bodo še nadgraje-
vali na dodatnih izobraževa-
njih, ki jih bo pod okriljem 
Občine Cerklje na Gorenj-
skem organiziral Zavod za 
turizem Cerklje. 

Novi turistični vodniki  
v Cerkljah

Novi turistični vodniki v Cerkljah / Foto: arhiv Zavod za turizem Cerklje
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

V SPOMIN

Maji in Marjanu 
Žnidarju
Dne 28. novembra 2021 je minilo osemnajst ža-
lostnih let, odkar te ni več med nami. Pred dva-
najstimi leti je odšel za teboj v večnost tvoj mož 
Marjan. Ni je solze, ki bi ju obudila, in sile, ki zanju 
bi molila ob preranem grobu.

Močno vaju pogrešamo, posebno otroci Kaja z družino, Tea, Luka, oče Milan in mama 
Darinka iz Dvorij ter družina Žnidar

Počivajta v miru.

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

ZAHVALA
Delo, skromnost in poštenje,
to tvoje je bilo življenje, 
tvoj dom ovila je črnina
in ostala je tišina.

V 86. letu starosti nas je zapustila draga mati, babi in prababi

Cvetka Likozar
Iskrena hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečene besede sožalja, podarjene sveče in sv. maše. Hvala g. žu-
pniku Jožetu Klunu za lepo opravljen obred, pevcem za lepo petje 
ter pogrebni službi Navček za vso organizacijo. Hvala vsem, ki 
ste našo babi imeli radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

MALO rabljene zimske gume dimenzije 
205 60 R16, tel.: 031/678-828  
 21002827

STROJI IN ORODJA
PRODAM

VRTALNI stroji Iskra in druge znamke, 
ročni, tel.: 041/900-586 21002937

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE plohe, tel.: 041/361-100  
 21002872

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
041/841-632 21002928

SUHA bukova drva, možna dostava, 
tel.: 041/558-748 21002935

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ŠIVALNI stroj Bagat, v omarici, ugo-
dno, tel.: 031/583-269 21002934

GLASBILA
PRODAM

HARMONIKO Končan, cis fis ha, 
malo rabljena, dobro ohranjena, tel.: 
041/872-731 21002927

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 21002915

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različne velikosti in moti-
vi, prodam s 50-odstotnim Miklavževim 
popustom. Lepo darilo, tel.: 040/567-
544 21002820

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, lahko s priključki, in 
mini bager, lahko tudi v okvari, tel.: 
031/500-933 21002686

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
črne pred nesnostjo. Pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113 
 21002667

BIKCA simentalca, starega pol leta, 
tel.: 041/265-877 21002936

BIKCE ČB in križance ČB/LIM, različ-
ne starosti, tel.: 041/691-243  
 21002930

KRAVE simentalke s teletom ali brez, 
po izbiri, tel.: 041/612-032 
 21002929

PRAŠIČE, težke od 120 do 180 kg, 
in izločene svinje do 300 kg, možnost 
dostave, tel.: 041/455-732 21002671

VEČ zajcev različne starosti, plemen-
ske zajklje in zajce nemški lisec, po 
ugodni ceni, tel.: 04/59-58-754, 
041/458-346 21002926

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IZBERI,  d.o.o., Dunajska  c. 5, Lj., 
išče raznašalce časopisa (s.p., do-
polnilna dejavnost) na območju Kra-
nja in okolice, Škofje Loke in okolice, 
Cerkelj na Gor., Radovljice, Lesc in 
Bleda (center). Dodatne informacije:  
zaposlitve@izberi.si, tel.: 040/889-
577 21002707

REDNO ali honorarno zaposlimo delav-
ca v predelavi lesa in izdelavi lesenih 
objektov. Grkman, d.o.o., Kokra 4, 
Preddvor, tel.: 040/282-164 
 21002933

ZAPOSLIMO prodajalko v živilski trgo-
vini za polovični delovni čas. Marco's, 
d.o.o., Zg. Bitnje 245, Žabnica, tel.: 
041/633-195 21002938

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

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

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

Rezultati 95. kroga – 28. 
november 2021

2, 8, 12, 15, 23, 28, 29 
in 37

Loto PLUS: 1, 4, 5, 10, 
14, 25, 27 in 39

Lotko: 5 0 4 9 0 1

Sklad 96. kroga za  
Sedmico: 1.600.000 EUR
Sklad 96. kroga za PLUS: 

600.000 EUR
Sklad 96. kroga za Lotka: 

100.000 EUR

LOTO

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela od 
temeljev do strehe, fasade, škarpe, 
urejanje dvorišč, tlakovanje, asfalt, og-
raje, dimniki, izolacija – po zelo ugodni 
ceni. LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, 
tel.: 041/583-163  
 21002786

IZDELAVA omar in kuhinj. Mizarstvo 
Boštjan Mrak, s.p., Hotemaže 20, 
Preddvor, tel.: 041/613-727 
 21002931

ZASEBNI STIKI
49-LETNI moški, temnolas, dvoj-
ček, ljubitelj športa, kolesarstva, želi 
spoznati resno žensko, tel.: 031/896-
889 21002932

RAZNO
PRODAM

NERABLJENO otroško banjico, cena 
15 EUR, in električni pikado, cena 20 
EUR, tel.: 04/51-46-232, 031/422-
531 
 21002925

www.gorenjskiglas.si

Zbranih je 140 
najboljših receptov 
slovenskih 
gospodinjstev, 
ki nam lahko 
popestrijo jedilnike. 
Razdeljeni so 
na skupine jedi: 
juhe, predjedi, 
enolončnice, 
mesne jedi, ribe, 
zelenjavne jedi, 
solate, krompirjeve 
jedi, močnate jedi, 
testenine in sladice.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 170 strani

                        + poštnina

10
EUR

V knjigi je več 
kot 100 receptov 
in zanimivosti o 
čokoladi v poglavjih: 
o kakavovcu in 
kakavovem zrnu, 
od kakavovega 
zrna do čokolade, 
čokoladne torte in 
kolači, čokoladni 
deserti in strjenke, 
čokoladni fondiji, 
čokoladni okraski, 
pralineji in slane 
jedi s čokolado. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

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

                        + poštnina

10Spiralna vezava, 14 cm x 20 cm, 160 strani

EUR

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

OBVESTILA

Ponovitev adventne delavnice
Jesenice – V Kolpernu na Stari Savi bo jutri, v sredo, 1. de-
cembra, ob 9. uri ponovitev adventne delavnice, na kateri 
boste lahko izdelovali lesene novoletne okraske. Gornjesa-
vski muzej vabi k prijavi na nina.hribar@gmj.si.

PREDAVANJA

Zdravilni plevel
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 30. 
novembra, ob 18. uri v Gostilnico Kresnik na predavanje dr. 
Katje Rebolj Zdravilni plevel.

O knjigah, ki govorijo o pandemiji
Pisateljica Nina Kosmač, v soboto, 4. decembra, ob 19. uri 
vabi na Zoom povezavo us02web.zoom.us/j/82218077016 
na predavanje o knjigah, ki obravnavajo pandemijo. Po-
govarjali se boste o knjigah Janka Petrovca, Alija Žerdina, 
Tobyja Greena, Paola Giordana, Rachel Clark, Lawrencea 
Wrighta, Laure Dodsworth, Michaela Rosena, Sarah Gilbert, 
Catherine Green, Renate Salecl in Srečka Šorlija.

RAZSTAVE

Resmanova prešerna galerija
Žirovnica – V Kulturnem društvu dr. France Prešeren Ži-
rovnica vabijo na odprtje slikarske razstave, ki bo danes, 
v torek, 30. novembra, ob 17. uri v Osnovni šoli Žirovnica. 
Na razstavi z naslovom Resmanova prešerna galerija, ki je 
posvečena spominu na preminulega predsednika društva 
Jožeta Resmana, bodo na ogled slikarska dela z vseh 15. sli-
karskih kolonij. V kulturnem programu bodo nastopili člani 
gledališča Julke Dolžan, učenci OŠ Žirovnica in učenci Glas-
bene šole Jesenice, oddelek Žirovnica. Zaradi epidemiološke 
situacije v državi bo razstava na ogled na dan odprtja, torej 
30. novembra, v četrtek, 2., in petek, 3. decembra, od 17. do 
19. ure oziroma v času prireditev, ki bodo ta dva dneva pote-
kale v okviru praznika Občine Žirovnica.

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 
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TOREK SREDA ČETRTEK
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo
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Danes bo delno jasno, jutro bo mrzlo in megleno. Jutri se bo 
pooblačilo. V četrtek bodo občasne padavine, po nižinah bo 
večinoma deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Ekipa časnika Fi
nance je v posebni izdaji re
vije Manager ponovno pri
pravila lestvico stotih najbo
gatejših Slovencev, o čemer 
smo na kratko poročali že v 
petkovi izdaji. Kot ugotavlja
jo, se je v zadnjem letu pre
moženje najbogatejših sto 
povečalo za četrtino oziroma 
za 1,3 milijarde evrov. Stote
rica je tako najpremožnej
ša doslej in ima pod palcem 
približno 7,1 milijarde evrov 
premoženja. Za primerja
vo: lani so novinarji Financ 
skupno premoženje stoteri
ce ocenili na 5,8 milijarde, 
leta 2011 pa na 2,5 milijar
de evrov. Če je lani za skok 
med najpremožnejše zados
tovalo slabih 21 milijonov, je 
bilo letos potrebnih 27,7 mi
lijona evrov.

Trije Gorenjci med 
deseterico

Na vrhu sta še vedno Iza 
Sia in Samo Login, ki ju 
kljub ločitvi v zasebnem živ
ljenju pripravljavci lestvi
ce obravnavajo skupaj, saj 
poslovno še vedno sodelu
jeta. Njuno premoženje je 
ocenjeno na 689 milijonov 
evrov, ocena pa temelji na 
prodaji deleža podjetja Ou
tfit7, ki sta ga tudi ustano
vila. Iz istega podjetja med 
najbogatejšimi stotimi naj
demo še pet največjih nek
danjih lastnikov tega podje
tja, ki je širši javnosti najbolj 
znano po govorečem mačku 
Tomu.

Med prvimi desetimi sta 
še dva Gorenjca. Na sed
mem mestu je kamniški 
podjetnik Joc Pečečnik, 

katerega premoženje je 
ocenjeno na 199 milijonov 
evrov. Pečečnik je 90od
stotni lastnik holdinga Elek
troncek Group, ki ima v lasti 
tudi večinski delež skupine 
Interblock. 

Mesto za njim s 183 mili
joni evrov premoženja naj
demo še Kranjčana Damia
na Merlaka, soustanovitelja 
Bitstampa, ene prvih svetov
nih menjalnic kriptovalut. 
Pred časom je celoten delež 
prodal in se usmeril v dru
ge projekte. Med drugim je 
denimo odprl Hotel Bohinj 
v Ukancu. Nejc Kodrič, dru
gi izmed ustanoviteljev Bit
stampa je s 108 milijoni na 
15. mestu lestvice. 

Povratnik Krč in novinec 
Slapar

Med zanimivejšimi povra
tniki na lestvici je Jurij Krč 
z dobrimi 62 milijoni na 
28. mestu lestvice. Največ
ji del premoženja je druž
ba T2. Do lastništva v tele
komunikacijskem podje
tju je Krč prišel prek svoje
ga kranjskega podjetja Gra
tel, ki je gradilo infrastruktu
ro za T2, dolgove T2 pa po
zneje spremenilo v lastniški 
delež, ki ga je prevzel od pro
padlih cerkvenih holdingov 
Zvon. Kot pišejo v Manager
ju, družbo Krč danes obvla
duje prek podjetja Garnol. 

Na 31. mestu sta Franjo 
in Zvonka Žnidar, lastnika 
podjetja Janus Trade, Avtera 
in Ram 2. Njuno premože
nje je ocenjeno na 54,3 mili
jone evrov.

Najzanimivejši gorenjski 
novinec na lestvici je Rok 
Slapar, ki ga s 47,4 milijo
na najdemo na 45. mestu. 
Slapar je Lastnik družbe HS 

Plus, ki ima v lasti spletne tr
govine, kot so Vigoshop, Su
perzebra, Frilla in Soldius. 
Podjetje je konec lanskega 
leta zaposlovalo 110 ljudi, 
dnevno prek svojih spletnih 
trgovin dobi več kot deset ti
soč naročil, stroški oglaševa
nja, večinoma na portalih, ki 
jih ima v lasti Facebook, pa 
so lani znašali trideset mili
jonov evrov.

Mesto za njim je družina 
Duplančič. Zvonko Duplan
čič je leta 1993 skupaj z ne
kaj kolegi ustanovil EuroP
lus, danes krovno družbo 
skupine NiceLabel, ki jo je 
konec lanskega leta prevzel 
ameriški Loftware. Šenčur
sko podjetje je eden vodil
nih ponudnikov program
skih rešitev za oblikovanje 
etiket in sistemov za ozna
čevanje.

Na 52. mestu je s 43,4 mi
lijona evrov Jeseničan Ed
vard König, ustanovitelj ko
mendskega podjetja EKWB, 
ki proizvaja vodne hladilne 
sisteme za računalnike. Iz
jemno hitro rastoče podjetje 
je letos postalo zlata sloven
ska gazela. 

Med športniki Kopitar, na 
vrata trkata Pogačar in 
Oblak

Med tremi športniki, ki jih 
najdemo na lestvici, je na 69. 
mestu Hrušičan Anže Kopi
tar. Premoženje, ki si ga je 
ustvaril z uspešno kariero v 
hokejski ligi NHL, je ocenje
no na 34,6 milijona evrov. 
Med športniki je košarkar 
Goran Dragić s 54,9 milijo
na evrov na 30. mestu, Luka 
Dončić pa se z 29,4 milijo
na evrov na lestvici pojavlja 
prvič. Kot ocenjuje urednik 

revije Manager Jure Ugov
šek, sicer Kamničan, ki s so
delavci pripravlja lestvico, pa 
se stotniji najbogatejših prib
ližujeta še dva uspešna go
renjska športnika: kolesarski 
as Tadej Pogačar iz Komen
de in vratar Atletica iz Madri
da Škofjeločan Jan Oblak.

Na lestvici je še vrsta 
imen, ki prihajajo z Gorenj
skega ali pa so prek svojih 
podjetij oziroma vlaganj po

vezani z Gorenjsko. Na 33. 
mestu so Alex Luckmann, 
Jurij Cof, Franc Hribar in 
Barbara Vrčkovnik Čepin, 
ki so pred časom prodali de
lež škofjeloškega Filca. Nji
hovo premoženje je ocenje
no na 53 milijonov evrov. Na 
49. mestu je Otmar Zorn, ki 
je na Bledu kupil Hotel Je
lovica, danes Bled Rose ho
tel (49. mesto, 46,2 milijo
na evrov). V drugi polovici 
lestvice pa med drugim na 
51. mestu najdemo zakon
ca Batagelj, ki vlagata tudi 
na Gorenjskem (44,1 mili
jona), Boštjana in Špelo Ma
rijo Šifrar iz škofjeloškega 
Sibo G (62. mesto, 37,4 mi
lijona), lastnika in direktor
ja Brinoxa iz Medvod Igor
ja Berceta, (65. mesto, 37 
milijonov), Alenko Mozetič 
Zavrl in Aleša Mozetiča (67. 
mesto, 35,4 milijona), lastni
ka skupine ARC Kranj An
drejo Bohinc Kolman in Mi
tjo Kolmana (71. mesto, 33,4 

milijona evrov), družino 
Starman, ki ima v lasti isto
imensko podjetje v komen
dski poslovni coni (72. mes
to, 33,4 milijona), Matevža 
in Miha Kirna iz kamniške
ga Calcita (75. mesto, 32,6 
milijona), lastnika druž
be Iskra Mehanizmi Mar
jana Pogačnika (83. mesto, 
30,7 milijona), solastnike 

tržiškega Cablexa Štefana 
Kranjca in družino Kopriva 
(87. mesto, 29,6 milijona), 
Janeza Novaka, polovične
ga lastnika RLS Merilna teh
nika iz komendske poslovne 
cone (98. mesto, 28 milijo
nov), stoterico pa zaključuje 
Branko Žiberna iz Gorenj
ske gradbene družbe (27,7 
milijona evrov).

Lestvica najbogatejših sto
Na lestvici najbogatejših Slovencev je močna tudi gorenjska zasedba. Trije so med prvo deseterico, 
precej zanimivih imen pa najdemo tudi nižje na lestvici.

Med Gorenjci je na sedmem mestu Joc Pečečnik. 

Premoženje Damiana Merlaka je ocenjeno na 183 milijonov 
evrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Edini izmed športnikov na lestvici, ki prihajajo z 
Gorenjskega, je hokejist Anže Kopitar. / Foto: Gorazd Kavčič

Najbogatejša Slovenca 
ostajata Iza Sia in Samo 
Login. Ocena njunega 
premoženja ostaja 
nespremenjena – 689 
milijonov evrov. 

Kranj – Jutri začenjajo prodajati vinjete za leto 2022. Te so 
odslej v elektronski obliki. Sprva bodo v prodaji le letne (in 
polletne za motorna kolesa) e-vinjete, tedenske in mesečne 
e-vinjete pa bodo dane v uporabo 1. februarja 2022, do tedaj 
so še vedno na prodaj v obliki nalepk. E-vinjeta je vezana na 
registrsko številko vozila, ki se ob nakupu e-vinjete vnese v 
centralni cestninski sistem. Nakup bo mogoč po spletu ali na 
dosedanjih prodajnih mestih vinjet. Cene ostajajo enake, letna 
e-vinjeta za osebna vozila tako stane 110 evrov, mesečna 30 
evrov in tedenska 15 evrov.

Od jutri v prodaji e-vinjete
Cerklje – Občina Cerklje preverjajo interes za najem poslovnih 
prostorov nekdanje poslovalnice Gorenjske banke v Hribarjevi 
vili. Postopek oddaje prostorov bo izveden naknadno.

Zbirajo podatke o interesu za najem

Mengeš – Občina Mengeš je sanirala most pri športnem parku 
v Loki. Poravnali so ga z osjo cestišča ter delno razširili. Obno-
vili so cestiščno konstrukcijo, ga asfaltirali in namestili ograjo. 

Sanirali most v Loki pri Mengšu

Kranj – V Kranjskih vrtcih in Osnovni šoli Simona Jenka Kranj 
izbirajo nova ravnatelja oziroma ravnateljici. Na oba razpisa 
sta se prijavili po dve kandidatki – za ravnateljico Kranjskih 
vrtcev kandidirata Lea Dolinar in Mojca Pelcel, za ravnateljico 
OŠ Simona Jenka pa Ingrid Klemenčič in Magda Šlibar. Ker vse 
izpolnjujejo zahtevane pogoje, je kranjski mestni svet podal 
pozitivna mnenja k vsem štirim kandidaturam. 

Pozitivno mnenje vsem štirim kandidatkam
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