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Podpora  
županom poslancem
Državni svetniki so podprli odpra-
vo nezdružljivosti poslanske in 
županske funkcije ter predlog po-
slali v državni zbor. Za mnenje o 
predlogu smo vprašali nekaj go-
renjskih županov, ki so v preteklo-
sti že bili hkrati tudi poslanci.

3

ŠPORT

Košir bo morda  
vztrajal še do Cortine
Deskar na snegu Žan Košir ima že 
tri olimpijske medalje, v svojo 
zbirko bo skušal dodati novo v Pe-
kingu. Trener Izidor Šušteršič je z 
dosedanjimi pripravami zadovo-
ljen. Uvod v sezono bo za deskarje 
v alpskih disciplinah v Rusiji.

10

KMETIJSTVO

Nova politika prinaša 
številne spremembe
Predlagani strateški načrt skupne 
kmetijske politike za obdobje 
2023–2027 ukinja plačilne pravice, 
uvaja enotno plačilo na hektar in 
ohranja proizvodno vezana plači-
la. Spremembe bodo tudi pri pla-
čilih za OMD.

14

ZADNJA

Na večini smučišč bo 
smuka dražja kot lani
Na večini gorenjskih smučišč bo v 
letošnji zimi smučanje nekoliko 
dražje, kot je bilo v minuli zimi. 
Ponekod so podražili le dnevne 
vozovnice, ne pa tudi sezonskih. V 
predprodaji so smučarske vozov-
nice nekoliko cenejše.

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo oblačno. Danes bo ra-
hlo deževalo. Jutri bo ve-
činoma suho, v četrtek pa 
bo spet rahlo deževalo.

3/8 °C
jutri: oblačno
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Igor Kavčič

Kranj – V soboto se je s skle
pnim dejanjem, podelitvi
jo nagrad najboljšim, v Pre
šernovem gledališču končal 
51. Teden slovenske drame. 
»Smo v temnih, črnih časih, 
a smo se odprli, prišli smo 
ustvarjalci, prišli ste gledal
ci, zato gre ena od nagrad 
tudi obiskovalcem,« je v uvo
dnem nagovoru dejal direk
tor Prešernovega gledališča 
Jure Novak. Festival je tokrat 
potekal v izrednem novem
brskem terminu in v Prešer
novem gledališču so vese
li, da jim ga je kljub novim 
omejitvam vendarle uspelo 
uspešno izpeljati.  

Škofjeloški pasijon najboljši
Zaključek Tedna slovenske drame je minil v znamenju Škofjeloškega pasijona. Poleg najboljše 
predstave po mnenju strokovne žirije in občinstva je prejel še obe igralski nagradi.  

Na odru ekipa predstave Škofjeloški pasijon, velike zmagovalke 51. Tedna slovenske drame. 9. stran
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Aleš Senožetnik

Šenčur – S precejšnjim nav
dušenjem so v Šenčurju pri
čakali izdajo gradbenega 
dovoljenja za državno ce
sto Hotemaže–Britof, za ka
terega pritožbe niso preje
li in tako čaka le še na potr
ditev pravnomočnosti s stra
ni upravnega organa. Gre 
za investicijo, na katero ča
kajo že več kot štirideset let, 
sedaj pa je projekt, ki je oce
njen na 5,3 milijona evrov, 
pred vrati. 

Državna cesta bo predstav
ljala veliko pridobitev, ne le 

za Šenčur, temveč tudi za 
prebivalce okoliških občin, 
ki jim bo olajšala življenje. 
Ves tranzit z Jezerskega, iz 
Preddvora in tudi Avstrije 
ter sosednjih Cerkelj bo na
mreč sedaj potekal po tej ce
sti, s čimer se bo precej pove
čala prometna varnost v na
seljih. V Šenčurju so že pred 
časom obnovili vso držav
no cesto Milje–Visoko–Ho
temaže, ki bo po izgradnji 
obvoznice v celoti prešla v 
upravljanje občine. 

»Veseli smo, da se na izda
no gradbeno dovoljenje nih
če ni pritožil in se bo gradnja 

lahko začela. Občina je sicer 
ves čas v kontaktu z direkcijo 
za infrastrukturo. Naslednja 
faza je namreč priprava raz
pisa za izbor izvajalca del. 
Pričakujemo, da bo direkci
ja še v tem mesecu pripravi
la razpis, izbrala izvajalca in 
se bo gradnja te več kot po
trebne ceste čim prej v pri
hodnjem letu tudi začela,« je 
povedal župan Šenčurja Ci
ril Ko zjek. 

Občina Šenčur je tudi si
cer ves čas aktivno sodelova
la pri pripravi težko pričako
vanega projekta.

Kmalu gradnja težko pričakovane ceste
Za državno cesto Hotemaže–Britof je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V 
prihodnjih tednih bo objavljen javni razpis za izbor izvajalca del, nato pa se 
bo 5,3 milijona evrov vredna državna investicija prihodnje leto tudi začela 
graditi.

Po več kot štiridesetih letih čakanja bodo prihodnje leto začeli graditi odsek ceste med 
Hotemažami in Britofom. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Golnik, Ljubljana – Včeraj je 
bilo hospitaliziranih 1008 
covidnih bolnikov, od tega 
229 v intenzivni negi. Že 
smo presegli lanskoletni vrh 
drugega vala zasedenosti in
tenzivnih postelj. Bolnišni
ce so zaradi naraščanja šte
vila covidnih bolnikov konec 

prejšnjega tedna še povečale 
število navadnih in intenziv
nih covidnih postelj. Že te 
dni naj bi odprle maksimal
ne kapacitete; skupaj naj bi 
bilo na voljo približno 1200 
postelj, od tega 280 na in
tenzivni negi. A glavna ovi
ra niso postelje, ampak po
manjkanje kadra. 

Vse večji pritisk  
na bolnišnice 
Razmere v bolnišnicah so kritične, opozarja 
minister Janez Poklukar. Obvezno samotestiranje 
v šoli bo veljalo od jutri naprej, v vladnih odlokih 
je še nekaj sprememb. Na PCR-test po novem 
brez napotitve izbranega osebnega zdravnika. 

Priloga: Kranjčanka

2. stran

6. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme Jurij Rampre iz Krope.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Sedem spektakularnih zgodb ob dvajsetletnici 
festivala E. O. F. T.

Po letu dni, lani festival zaradi koronskih omejitev ni bil iz-
veden, se na evropsko sceno vrača priznani evropski festival 
filma o športih na prostem E. O. F. T. (European outdoor film 
tour). Uprizoritve filma European outdoor film tour 2021, v 
katerem je predstavljenih sedem spektakularnih zgodb, po-
tekajo v štirinajstih evropskih državah. Tudi v Sloveniji. V 
novembru bo v naših kinodvoranah še sedem predstav, in 
sicer štiri v Ljubljani, po ena pa v Kranju, Mariboru in Celju. 

Film je v začetku oktobra v ljubljanski Komuni navdušil tudi 
slovenske ljubitelje dobrih zgodb z junaki športov na prostem. 
V nedeljo, 21. novembra, ob 20. uri si film lahko ogledate v 
kranjskem Cineplexxu, med 26. in 28. novembrom (od petka 
do nedelje) pa bodo še štiri uprizoritve v ljubljanski Komuni. 
Vstopnice si lahko zagotovite s spletnim nakupom. Več infor-
macij o projektu najdete na www.de.eoft.eu ter na straneh te 
evropske filmske turneje na Facebooku, Instagramu, Twitterju 
in YouTubu.
Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve 
vstopnici, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kdaj si lahko uprizoritev filma ogledate v kranjskem Cine-
plexxu? Odgovore s svojimi podatki (obvezno tudi e-naslov, 
na katerega nagrajenca prejmeta vstopnici) pošljite do četrtka, 
18. novembra 2021, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva ulica 
1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 2. novembra, prejme hla-
dilno torbo in skodelico Vilma Zavadlav iz Preddvora.

Nagrajenki čestitamo!

Družinska idila

V vsaki hiši so kakšne tajne,
vedno se kakšen težek najde,
je na zunaj prava idila,
v hiši pa se dogaja prava svinjarija.
Nič grdega iz hiše v javnost ne sme priti,
tako pravijo te riti,
ko po cesti gresta, to angelska je simfonija,
doma pa že druga je melodija.
Je po stopnicah padla, tako je govorila,
v resnici pa jih je dobila.
Takšne stvari po svetu se godijo,
vsem lažemo, da imamo se fino,
samo da raste fovšarija in da na videz lepo živimo.
Naj le mislijo, da tečeta nam med in mleko,
v resnici je pa vse narobe, presneto!

Naročnica Vera Žabkar iz Šentjerneja je bila spet pesniško ak-
tivna in nam je poslala nekaj svojih pesmi, ki jih bomo objavili 
v tej in prihodnjih številkah Gorenjskega glasa.

»Vrh bo v bolnišničnih 
enotah intenzivne terapije 
predvidoma dosežen v zad-
njem tednu novembra zara-
di časovnega zamika od po-
zitivnega testa do hospitali-
zacije. Predvidoma bo na in-
tenzivnih oddelkih več kot 
250 covidnih bolnikov, ver-
jetno pa jih ne bomo prese-
gli 300. Zdaj je ključno, da 
zares dosledno izvajamo 
pravilo CPT (cepljeni, pre-
boleli, testirani) in vse osta-
le ukrepe, da epidemija ne 
bi začela spet naraščati,« po-
udarjajo na Institutu Jožef 
Stefan. 

V nedeljo je bil delež s 
PCR-testi potrjenih okužb 
s koronavirusom 53,1-od-
stoten, po ocenah NIJZ je v 
državi blizu 43 tisoč aktivno 
okuženih. 

Samo vsi skupaj lahko 
rešimo ta problem

Zdravstveni minister Ja-
nez Poklukar se je zaradi 
izjemno zahtevnih razmer 
v zdravstvu odločil za ope-
rativno vzpostavitev vsako-
dnevne koordinacije vseh 
deležnikov v zdravstvu. Ob 
nedavnem obisku Klinike 
Golnik je povedal, da za po-
moč aktivirajo vse zdravstve-
ne delavce, tudi iz primarne-
ga nivoja (kdor še zmore do-
datne obremenitve), za po-
moč se dogovarjajo s Civil-
no zaščito, pozvali so tudi 
osebe iz zdravstvenih pokli-
cev, ki so prijavljene na zavo-
du za zaposlovanje, ter dija-
ke in študente zdravstvenih 
smeri. Pomagala bo vojaška 
zdravstvena enota. Kot je po-
udaril minister Poklukar, je 
ta trenutek najpomembnej-
še to, da za vse – covidne in 
necovidne bolnike – zagoto-
vijo nujno zdravljenje in re-
ševanje življenj, ter pozval k 
cepljenju, spoštovanju ukre-
pov, testiranju ob sumu na 
okužbo, da zajezimo epide-
mijo ter na ta način prepre-
čimo zlom duha slovenske-
ga zdravstva. »Samo vsi sku-
paj kot družba lahko rešimo 
ta problem.« 

Klinika Golnik: ozko grlo 
je intenzivni oddelek

Direktor Klinike Golnik 
Aleš Rozman je povedal, da je 
bolnišnica svojo maksimal-
no kapaciteto že ponudila. 
»Trenutno je več kot štiride-
set odstotkov kapacitet bolni-
šnice namenjene covidnim 
bolnikom, v ostalem delu 

bolnišnice so necovidni bol-
niki, ki pa imajo ravno tako 
potrebo po kisiku zaradi se-
zonskih okužb, poslabšanja 
kroničnih bolezni ter diagno-
stike in terapije raka. Rezerve 
smo izčrpali, kar se bo nap-
rej dogajalo, bo težko pred-
videti, in sproti bomo mora-
li improvizirati,« je pojasnil 
Rozman. »Ozko grlo bolni-
šnice je predvsem intenzivni 
oddelek in tukaj bomo potre-
bovali vso pomoč. Kader, ki 
priteka v hišo, ni vešč dela na 
intenzivnem oddelku, to je 
podobno, kot bi področnega 
električarja dali v kontrolno 
sobo v jedrsko elektrarno Kr-
ško.« Kader, usposobljen za 
delo s covidnimi bolniki, raz-
porejajo na intenzivni odde-
lek, zunanji kader delo opra-
vlja na drugih oddelkih. »Mi 
bomo od sebe dali vse, kar 
lahko naredimo za bolnike, 
za prebivalce, upam pa, da 
bo tudi prebivalstvo razum-
no in bodo ljudje tudi sami 
naredili vse, kar je možno, da 
se okužbam in drugemu tve-
ganemu vedenju izognejo,« 
je poudaril tudi Rozman. Da 
bodo torej tudi v bolnišnicah 
naslednje tedne zmogli in da 
bodo vsi bolniki, ki zdravstve-
no oskrbo potrebujejo, tudi 
oskrbljeni.

Pisno (ne)soglasje 
staršev za samotestiranje

Vlada je zamaknila zače-
tek samotestiranja osnovno-
šolcev in dijakov v prostorih 
vzgojno-izobraževalnih za-
vodov z včeraj na jutri, da bi 
se šole na to lažje pripravi-
le. Učenci, ki zaradi poseb-
nih potreb samotestiranja 

ne morejo opraviti sami, sa-
motestiranje s starši ali za-
konitimi zastopniki opravi-
jo doma, nato šoli ali zavodu 
sporočijo izvid testa na evi-
denčnem listu. Vlada je pred-
videla tudi predhodno pisno 
(ne)soglasje staršev oziroma 
skrbnikov za samotestiranje 
učencev. Kot je povedal dr-
žavni sekretar na šolskem 
ministrstvu Damir Oreho-
vec, se bodo učenci in dija-
ki, ki se ne bodo želeli samo-
testirati ali nositi mask, izo-
braževali na daljavo. Samote-
stiranje pa ne bo obvezno za 
polno cepljene in prebolele.

Krajši čas do odvzema 
brisa za PCR-test

Na PCR-test, ki velja za 
najzanesljivejši način potr-
jevanja okužbe s koronavi-
rusom, se ni več treba na-
ročiti pri izbranem oseb-
nem zdravniku ali epidemi-
ologu. V primeru pozitivne-
ga hitrega antigenskega te-
sta (HAGT) izvajalec lah-
ko takoj odvzame še bris za 
PCR-test oziroma če tega ne 
opravlja, mora pacienta na-
ročiti drugam. Do odvzema 
brisa za PCR-test so upra-
vičeni tudi tisti, ki izkaže-
jo pozitiven rezultat HAGT, 
opravljen pri zasebnem iz-
vajalcu zdravstvene dejav-
nosti, in tisti, ki predložijo 
dokazilo (lahko fotografijo) 
o pozitivnem rezultatu te-
sta za samotestiranje. Javni 
zdravstveni zavodi in zaseb-
ni izvajalci, ki to storitev za-
gotavljajo, morajo zagotovi-
ti vstopno točko in vzposta-
viti način naročanja, kraj-
ši je tudi predvideni čas od 

odvzema brisa za PCR-test 
do izvida.

Javne kulturne prireditve 
tudi na prostem 

... a izključno s sedišči, iz-
polnjevanjem pogoja PCT, 
maskami in obvezno razda-
ljo med obiskovalci. Strež-
ba in uživanje hrane in pija-
če udeležencem nista dovo-
ljena. Učencem, dijakom in 
študentom se za izpolnjen 
pogoj PCT za udeležbo pri 
obšolskih kulturno-umetni-
ških dejavnostih šteje tudi 
rezultat samotestiranja, ki 
ga opravijo za potrebe izva-
janja vzgojno-izobraževal-
nega programa.

Kongresna in sejemska 
dejavnost se lahko izvaja-
ta tako v odprtih kot zaprtih 
prostorih ob pogoju PCT, 
uporabi maske in upošteva-
njem medosebne razdalje. 

Individualna verska duhov-
na oskrba je dovoljena brez iz-
polnjevanja pogoja PCT, upo-
raba maske je obvezna.

Vlada je določila tudi od-
govorno osebo za preverja-
nje pogoja PCT v trgovskih 
centrih. To je upravnik ozi-
roma lastniki, solastniki in 
najemniki poslovnih prosto-
rov, ki poslujejo v sklopu tr-
govskega centra.

Pri vstopu v državo pa ...

Pri pogojih vstopa v državo 
sta dve ključni spremembi. 
Hitri test za samotestiranje 
ne velja kot dokazilo za vstop 
v Slovenijo. Starost otroka, ki 
lahko vstopi v Slovenijo brez 
pogoja PCT v spremstvu ož-
jega družinskega člana, pa se 
je s 15 let znižala na 12 let. 

Pritisk na bolnišnice
31. stran

V enotah intenzivne terapije potrebujejo tudi dva- do trikrat več kadra kot na navadnih 
covidnih oddelkh, je poudaril minister Janez Poklukar ob obisku Klinike Golnik. »Rezerve 
smo izčrpali, kar se bo naprej dogajalo, bo težko predvideti, in sproti bomo morali 
improvizirati,« pa je razmere na Kliniki Golnik opisal direktor Aleš Rozman. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranjska Gora – Po odstopu Žige Židana z mesta svetnika v ob-
činskem svetu Občine Kranjska Gora je bil izveden postopek 
za imenovanje novega svetnika iz Alpske liste Janeza Hrovata. 
To mesto je sprejela Mirjana Benedik. Z njenim imenovanjem 
je že soglašal občinski svet.

Mirjana Benedik nova občinska svetnica

Selca – Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek vabi na 
13. Krekov večer, ki bo v petek ob 19. uri v Krekovem domu v 
Selcih. Dogodek so poimenovali Od včeraj smo! in mu dodali 
še podnaslov Že več kot tisoč let. Leta 2023 bodo namreč na 
Selškem in Loškem zaznamovali 1050. obletnico začetka Lo-
škega gospostva, ki sega v leto 973. Gost bo prof. dr. Metod 
Benedik, dolgoletni predavatelj zgodovine Cerkve na Teološki 
fakulteti in gvardijan Kapucinskega samostana v Škofji Loki.

Krekov večer s prof. dr. Metodom Benedikom

Škofja Loka – Včeraj se je začela celovita obnova parkirišča na 
Loškem gradu in dostopne poti, ki bo predvidoma trajala do 
konca tega meseca. Dostop na dvorišče Loškega gradu, razen 
za intervencijska vozila, v tem času ne bo mogoč. Izvajalec 
gradbenih del je podjetje Euro grad.  

Obnova parkirišča in poti na Loški grad
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Od jutri dalje se bodo 
na podlagi pretekli 
teden sprejetega od-

loka vlade učenci in dijaki 
obvezno samotestirali v šolah. 
Samotestiranje kot dober in 
smiseln ukrep za preprečevanje 
prenosa okužb so podprli tudi 
ravnatelji, saj kot so poudarili, 
želijo tudi sami prispevati k 
preprečevanju širjenja okužb 
in kolapsa zdravstva. Kljub 
temu pa so se nadejali, da jim 
bodo na šolskem ministrstvu 
prisluhnili, ko so opozorili, da 
bi odločitev uvajali postopno, 
z nadgradnjo po njihovem pre-
pričanju že doslej uspešno de-
lujočega sistema, po katerem so 
se otroci samotestirali v doma-
čem okolju. To bi ohranili vsaj 
pri učencih nižjih razredov ter 
otrocih in mladostnikih s po-
sebnimi potrebami, a je mini-
strstvo popustilo le pri zadnjih.

To je sprožilo gnevni odziv 
nekaterih staršev, za kate-
re verjamem, da gre zgolj za 
glasno manjšino. Menim na-
mreč, da si nas večina želi, da 
se otroci in mladostniki šolajo 
v varnem in zdravem okolju 
ter okužb iz šol ne prenašajo v 
domača okolja. Zato je težko 
razumeti skupine, ki se obli-
kujejo na družabnih omrežjih, 
ki nasprotujejo tako maskam 
kot samotestiranju, se hvali-
jo s tem, da bodo otroke kljub 
temu poslali v šole brez mask, 
že vnaprej napovedujejo, da se 
bodo njihovi otroci šolali doma, 
grozijo s protesti pred šolami ... 
Ker njihovim »sončkom« pa že 
nihče ne bo tiščal paličk v nos 

ali jim z masko onemogočal di-
hanja. Pa čeprav s tem tvegajo, 
da kdo mogoče resnično ne bo 
mogel dihati, ko bo otrok okuž-
bo iz šole prenesel na starejše 
člane skupnega gospodinjstva. 
Omenjeni starši na to očitno 
ne pomislijo, ko se borijo, da 
bodo njihovi »sončki« svobod-
ni, ker je to njihova ustavna 
pravica. Ob tem se sprašujem, 
ali resnično verjamejo, da je cilj 
ukrepov otrokom škodovati ali 
je to zgolj uveljavljanje nekih 
principov in dokazovanje, da 
so pripravljeni za svoje »sonč-
ke« narediti vse in jih zaščititi 
pred vsemi, ki jim želijo zgolj 
slabo. Pa jim res želimo sla-
bo, če si prizadevamo, da šole 
ostanejo odprte, ali je ravno 
obratno? Prepričana sem, da 
bi veliko večjo škodo kot ma-
ske in samotestiranje otrokom 
povzročilo ponovno zaprtje šol 
in šolanje na daljavo. Lahko si 
pogledajo samo statistiko psi-
holoških obravnav, ki so posle-
dica preteklega dolgotrajnega 
zaprtja šol, ki je otroke in mla-
dostnike odrezalo od vrstnikov 
in jih »priklenilo« pred raču-
nalniške zaslone.

Za to, da šole ostanejo od-
prte, se moramo potruditi vsi, 
tako starši kot šolniki, ki jim 
moramo pustiti, da svoje delo 
opravljajo v miru ter tako ot-
rokom zagotavljajo varno in 
spodbudno učno okolje. Grož-
nje s protesti pred šolami, žu-
ganje z odvetniki, žaljenja in 
nadlegovanja zaposlenih v 
šolah k temu zagotovo ne pri-
pomorejo. 

Naši »sončki« in šola

KOMENTAR
Mateja Rant

Mateja Rant

Ljubljana – Državni svetni-
ki so na sredini seji obravna-
vali tudi spremembe zakona 
o poslancih, s katerimi želi-
jo dokončno ukiniti nezdru-
žljivost poslanske in župan-
ske funkcije. Za mnenje 
o njihovem predlogu smo 
povprašali nekaj aktualnih 
gorenjskih županov, ki so 
v preteklosti opravljali tudi 
funkcije poslancev.

Vlada ima posluh za 
lokalno okolje

Župan Občine Gorenja 
vas - Poljane Milan Čadež je 
prepričan, da sta obe funk-
ciji, tako županska kot pos-
lanska, tako zahtevni, da 
zahtevata celega človeka. 
»Med župani sicer večkrat 
slišim, da je v parlamentu 
premalo vsebinske debate 
o problemih občin; a prepri-
čan sem, da se župani pre-
malo naslanjajo na poslan-
ce, ki so izvoljeni v njihovih 
okrajih.« Kot pravi, sam od-
lično sodeluje prej s poslan-
cem zdaj pa državnim se-
kretarjem Žanom Mahni-
čem, tako da so po njegovem 
prepričanju v parlamentu 
dovolj pogosto izpostavlje-
ni tudi problemi iz lokalne-
ga okolja. »Je pa tudi res, da 
ima sedanja vlada bistveno 
več posluha za lokalno oko-
lje, pri čemer ne ostaja zgolj 
pri besedah, ampak se stva-
ri konkretizirajo v sredstvih, 
s katerimi lahko občine v lo-
kalnem okolju naredimo 
več,« je še poudaril Čadež 
in dodal, da so se prej vrsto 
let vsako leto borili za evre 
in celo cente pri povprečnini 

za občine. »Zato se vsi župa-
ni, ne glede na politično bar-
vo, strinjamo, da je ta čas ve-
liko bolje.«

Župani imajo izkušnje 
in ugled

Tržiški župan Borut Sa-
jovic, ki je pred leti glasoval 
za odpravo združljivosti žu-
panske in poslanske funkci-
je, pa zdaj priznava, da svojo 
odločitev obžaluje. »Politika 
nam je namreč takrat oblju-
bljala, da bomo lahko lokal-
ne interese uveljavljali v dr-
žavnem svetu, ki ga bodo re-
formirali, kar pa se ni zgo-
dilo.« Očitek, da bi župani 
v parlamentu skrbeli samo 
za svoje občine, je po njego-
vem neutemeljen. »Za svoje 
občine skrbijo predvsem ko-
alicijski poslanci – občine, v 
katerih so poslanci iz koali-
cije, imajo na razpisih drža-
ve prednost in so uspešnej-
še pri pridobivanju držav-
nih sredstev.« Sam trdno 
verjame, da je v občinah, ki 
imajo do 25 tisoč prebival-
cev, ob dobrih sodelavcih in 
enem ali dveh podžupanih 

mogoče kakovostno op-
ravljati obe funkciji, tako žu-
pana kot poslanca. Ob tem 
se mu zdi pomembno, da so 
župani v celotnem srednje-
evropskem prostoru prever-
jena, uveljavljena imena, ki 
imajo ugled in tudi kaj poka-
zati, izvoljeni so neposred-
no. »Po drugi strani v parla-
mentu sedijo poslanci, ki so 
plod političnih kalkulacij in 
prednostnih list ter na voli-
tvah niso dobili več kot 400, 
500 glasov volivcev.« V us-
peh predloga državnega sve-
ta v parlamentu pa kljub 
temu ne verjame. »Zadaj je 
namreč politična kalkula-
cija: večina dosedanjih po-
slancev bi v svojih okrajih vo-
lilne spopade z župani glad-
ko izgubila.« 

Tudi župan Cerkelj Franc 
Čebulj verjame, da sta funk-
ciji župana in poslanca abso-
lutno združljivi, kar po nje-
govem dokazuje tudi pra-
ksa v drugih evropskih drža-
vah. »Mnogi sedanji evrop-
ski politiki so bili prej župa-
ni. To pomeni, da prinašajo 
jasne izkušnje, kaj se dogaja 

na terenu in kaj si ljudje že-
lijo.« Verjame, da vsak žu-
pan s pomočjo direktorja 
in drugih sodelavcev občin-
ske uprave ter vodij projek-
tov in podobno lahko orga-
nizira svoje delo, da ga opra-
vlja dobro tako na ravni drža-
ve kot občine. »To sem počel 
osem let in občina ni bila nič 
prikrajšana; celoten državni 
sistem je s tem lahko samo v 
prednosti.« Zato se je po nje-
govem naredila velika ško-
da, ko so poslance »zmeta-
li« iz parlamenta, kot se je iz-
razil. »Zdaj smo na ravni dr-
žave župani manj slišani kot 
recimo sindikati ali celo ci-
vilne iniciative.« A tudi sam 
ne verjame v uspeh predloga 
državnega sveta v državnem 
zboru. »Poslanci se zaveda-
jo moči županov, ker znamo 
prisluhniti ljudem in točno 
vemo, kaj si želijo od nas.« 
Danes imamo po njegovem 
zakonodajo, ki je skoraj ne-
razumljiva in celo neizvedlji-
va. »V državnem zboru red-
ko slišim razpravo v smislu, 
kako bi lahko izboljšali živ-
ljenje državljanov,« je dodal.

Podpora županom poslancem
Državni svetniki so na sredini seji podprli odpravo nezdružljivosti poslanske in županske funkcije ter 
predlog poslali v državni zbor.

Franc Čebulj / Foto: arhiv GGBorut Sajovic / Foto: arhiv GGMilan Čadež / Foto: arhiv GG

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Letos teče četr-
ti izbor inženirke leta, kate-
rega namen je čim širša in 
učinkovita družbena pro-
mocija inženirk oziroma in-
ženirskih poklicev med de-
kleti. Namen izbora je čim 
širša in učinkovita družbe-
na promocija inženirk, med 
katerimi ena prejme pri-
znanje inženirka leta. Kot 
pravijo organizatorji, je bilo 
tudi letošnje glavno merilo 
izbora nominirank razno-
likost: glede na izobrazbo, 
starost, organizacijo oziro-
ma zaposlovalca, področje 

dela, dosedanjo pojavnost 
in poklicno usmeritev. Po 
tem merilu odkrivajo po-
tencial pestre izbire poklic-
ne poti, ki jo omogoča inže-
nirski poklic, in kaj vse lah-
ko inženirke na svoji poklic-
ni poti dosežejo.

Med desetimi nominiran-
kami je tudi Lea Naglič, te-
sterka programske opreme 
v podjetju Loftware (NiceLa-
bel) iz Šenčurja. Odgovor-
na je za kakovost in uvajanje 
programske opreme. Išče 
napake v programski opre-
mi in skrbi, da ne pridejo do 
končnega uporabnika. Pre-
ostale nominiranke pa so še 

Špela Jernejc (Procesni In-
ženiring), Špela Jug (Lek), 
Nataša Kovačević (Kolektor 
Group), Branka Kranvogl 
(Cleangrad) Dijana Makivić 
Grilc (GEN-I), Adina Mlivić 
(BSH Hišni aparati), Boži-
darka Radović (Better), Ju-
dita Zupančič (Krka) in Tja-
ša Zupančič Hartner (Varis 
Lendava).

Ena od desetih kandidatk 
bo nasledila sedanjo inže-
nirko leta 2020 Jasno Hen-
gović. Izbor inženirke leta 
2021 bo potekal 5. januarja 
prihodnje leto. 

Izbor, ki poteka v soor-
ganizaciji revije IRT3000, 

družbe Mediade ter dru-
gih sodelujočih partnerjev, 
je del projekta Inženirke in 
inženirji bomo! Ta iniciati-
va mlade z dogodki na slo-
venskih gimnazijah in šol-
skih centrih že deseto leto 
(od leta 2012) navdušu-
je za inženirstvo, tehniko, 
naravoslovje in inovativ-
nost. Z izborom Inženirka 
leta organizatorji naslavlja-
jo predvsem problem »ne-
vidnosti« inženirk v druž-
bi. Pri izboru je v ospredju 
doprinos inženirk k razvo-
ju tehnologije ter napredku 
gospodarstva in družbe kot 
celote.

Znanih deset najboljših inženirk
Znanih je deset nominirank za inženirko leta 2021. Izbor inženirke, ki je zgled in navdih mlajšim 
generacijam deklet, poteka četrtič po vrsti.
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Urša Peternel

Kranj – V gorenjskih domo-
vih za starejše kronično pri-
manjkuje kadra, ves čas ima-
jo odprte razpise za več de-
lovnih mest, a so ti zvečine 
neuspešni. Takoj ko se raz-
pis (neuspešno) zaključi, ob-
javijo novega, a odziv je zelo 
slab. Iščejo zlasti bolničar-
je negovalce, medicinske 
sestre, diplomirane medi-
cinske sestre, dietne kuhar-
je, strežnice, socialne oskr-
bovalke na domu ... 

Razlogov, zakaj je tako 
težko dobiti kader za delo v 
domovih za starejše, je več. 
Eden glavnih je zagotovo 
zelo nizka plača, pritrjujeta 
direktorici dveh gorenjskih 
domov, dr. Karmen Arko 
iz Doma upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice 
in Silva Košnjek, direktorica 
Centra slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka. 

Začetni plačni razredi so 
globoko pod minimalno 
plačo, pravi Karmen Arko, 
obenem pa je delo zelo od-
govorno; gre za delo z ljud-
mi, kjer je vsaka napaka 
lahko tudi usodna. Tudi 

delovne razmere so zelo 
zahtevne, saj je treba de-
lati v izmenah, tudi pono-

či, ob koncih tedna, prazni-
kih. Delo je fizično težko in 
naporno, dodaja Arkova. 
S tem se strinja tudi Silva 
Košnjek, ki pravi, da je pla-
čilo povsem neustrezno gle-
de na zahtevnost dela. 

Podobno meni tudi direk-
tor Doma dr. Janka Bene-
dika Radovljica Alen Gril: 
»Delo v domovih za ostarele 
je odgovorno, težko in zah-
tevno, plače pa so nizke in 
včasih komaj dosežejo mi-
nimalno. To so prav goto-
vo glavni razlogi, ki odbijajo 
potencialne kandidate za za-
poslitev, da si raje iščejo za-
poslitvene možnosti v dru-
gih delovnih okoljih. Javni 
zavodi na trgu dela z višino 
plač absolutno nismo kon-
kurenčni.«

Osnova je primerno 
plačilo

In kje direktorji vidijo rešit-
ve? »Primerno plačilo za op-
ravljeno delo – to je temelj,« 
pravi Karmen Arko, ki eno od 
možnih rešitev vidi tudi v pri-
dobitvi kadra iz drugih držav, 
zlasti z območja nekdanje 

Jugoslavije, tudi zaradi so-
rodnega jezika. Ena od mož-
nosti bi bilo po njenem mne-
nju tudi financiranje prešo-
lanja zainteresiranih za to 
delo, država pa bi morala pos-
krbeti tudi za različne spod-
bude zaposlenim, denimo 
zagotavljanje varstva otrok, 
subvencioniranje počitniške 
nastanitve ... Potrebna bi bila 
tudi aktivna promocija ome-
njenih poklicev, med možni-
mi rešitvami pa vidi tudi ak-
tivnejše vključevanje dijakov 
in študentov zdravstvenih 
smeri in sistemsko razvija-
nje prostovoljstva za pomoč 
v domovih.

Silva Košnjek pa opozar-
ja na še en vidik: treba si je 
prizadevati, da bodo ti pok-
lici ponovno postali cenje-
ni, spoštovani, ne nazadnje 
gre za delo za ljudi in v dob-
ro ljudi.    

Kdo bo skrbel za starejše 
v domovih upokojencev
Tudi v gorenjskih domovih za starejše kronično primanjkuje kadra, ves čas imajo odprtih več razpisov, 
ki so zvečine neuspešni. Kje rešitve vidijo direktorji?

Ena glavnih lastnosti zaposlenih v domovih za starejše je zagotovo srčnost. 
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Anketa Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je 
pokazala, da so na Gorenjskem kadrovske razmere 
še posebej kritične na delovnih mestih bolničar 
negovalec in dietni kuhar. »Ob številnih neuspešnih 
razpisih so posledično obstoječi zaposleni še dodatno 
obremenjeni, zato ne preseneča ugotovitev, da sodijo 
diplomirane in srednje medicinske sestre ter socialne 
oskrbovalke med tiste, kjer smo lani zabeležili tudi 
najvišji delež odpovedi delovnega razmerja,« je 
povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih 
zavodov Slovenije.

Urša Peternel

Jesenice – V prostorih Ljud-
ske univerze Jesenice je po-
tekala prva živa knjižnica v 
jeseniški občini. V nedav-
nem rožnatem oktobru so 
bili »žive knjige« ljudje, ki 
so se soočili z rakom doj-
ke, grla, jezika in trebušne 
votline, nekateri pred krat-
kim, spet drugi pred več kot 
dvajsetimi leti. V pogovoru 
z »bralci« so osvetlili ganlji-
ve in poučne izkušnje, kako 

so odkrili rakasto obole-
nje, kakšno je bilo zdravlje-
nje, razumevanje najbližjih, 
kako pomembno je poznati 
svoje telo in čim prej poiska-
ti zdravniško pomoč. 

Metodo Žive knjižnice je 
razvila danska mladinska 
nevladna organizacija Usta-
vi nasilje in jo prvič predsta-
vila leta 2000. Na Jesenicah 
sta jo pripravili Ana Hering 
in Rina Klinar iz Sloven-
skega združenja za boj pro-
ti raku dojk Europa Donna.

Živa knjižnica o (pre)izkušnji raka
»Žive knjige« so bili ljudje, ki so se soočili z rakom, v pogovoru pa so osvetlili svoje izkušnje.

Živa knjižnica na Jesenicah / Foto: Ana Hering

Urša Peternel

Jesenice – Koncert učiteljev 
Glasbene šole Jesenice je bil 
v času pred epidemijo ena 
bolje obiskanih prireditev 
Glasbene šole Jesenice. Kot 
je povedala ravnateljica Mar-
tina Valant, so se letos veseli-
li koncerta v živo, a so ga za-
radi trenutnih zdravstvenih 
razmer, tako kot že lani, iz-
vedli na daljavo s prenosom 
na YouTube kanalu. 

Učitelji so se predstavili v 
trinajstih glasbenih točkah, 
nastopilo pa jih je 22: Saša 
Golob, Leon Šmid, Blan-
ka Piotrovska Kosar, Juli-
ja Jelovčan, Andreja Gerži-
na, Arslan Hamidullin, Ur-
ška Rihtaršič, Eva Jelenc 
Drozg, Damjana Praprot-
nik, Jasmina Levičar, Irena 

Tepej, Simon Krajnčan, 
Martina Jerinić, Ana Prek, 
Neža Križnar, Diana Šim-
bera, Miloš Jovanić, Darko 
Šimbera, Zilhad Džanano-
vić, Drejc Pogačnik, Nata-
lija Šimunovič in Boštjan 
Gradišek. Predstavili so se 
v različnih zasedbah, za ko-
nec pa je nastopil tudi orke-
ster učiteljev. 

»Učitelji so ponovno nav-
dušili in pokazali, da so ne 
le dobri učitelji, temveč tudi 

izvrstni glasbeniki. Tokrat 
smo koncert še nadgradili 
z orkestrsko točko, s katero 
smo zaznamovali leto Josipa 
Ipavca. Posebna zahvala gre 
tudi ekipi učiteljev, ki je skr-
bela za dober prenos zvoka 
in organizacijo koncerta,« je 
po koncertu povedala ravna-
teljica Martina Valant.

Koncert učiteljev 
glasbene šole
V Glasbeni šoli Jesenice so pripravili že 
osemnajsti Koncert učiteljev, na katerem je 
nastopilo dvaindvajset učiteljev.

Učitelji jeseniške glasbene šole se vsako leto predstavijo 
tudi kot izvrstni glasbeniki. / Foto: Sašo Valjavec

Urša Peternel

Jesenice – V petek smo pisa-
li o dogajanju v CERO Mala 
Mežakla, kjer je koncesionar 
Ekogor začel ponovno obde-
lovati nakopičene bale lah-
ke frakcije, za katere v zad-
njih letih ni mogel zagotovi-
ti odvoza v sežig. Zdaj smo 
dobili tudi pojasnilo Uroša 
Bučarja, direktorja podje-
tja Jeko, ki upravlja deponi-
jo Mala Mežakla. Pojasnil je, 
da Ekogor bal ne melje, tem-
več odpadke iz bal ponov-
no mehansko in biološko 

obdela. Težko frakcijo, ki 
nastane pri tem, zares odlo-
ži na deponijskem polju. V 
letošnjem letu (do konca ok-
tobra) je Ekogor odložil 689 
ton odpadkov po obdelavi 
težke frakcije, ki so predmet 
dodatnih količin. Na vpra-
šanje, ali drži trditev proku-
rista družbe Ekogor Igorja 
Petka, da vse dodatno odlo-
žene količine tudi dodatno 
plačajo, pa je Bučar odgovo-
ril: »Račun za odlaganje na-
vedene količine se bo Eko-
gorju izstavil ob koncu leta, 
kot količinski poračun.«

Bal ne meljejo, temveč jih 
ponovno obdelajo
Ekogor je do konca oktobra odložil dodatnih 689 
ton odpadkov po obdelavi težke frakcije.
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ALPENSPORTHOTEL MUTTERBERG - LEDENIK STUBAIER GLETSCHER
Za delo v zimski sezoni zaposlimo:

. NATAKARJE m/ž (Chef de Rang)
mesečna plača pribl. 2.000,00 evrov neto

. SODELAVCE ZA STREŽBO m/ž (Commis de Rang)
mesečna plača pribl. 1.800,00 evrov neto

. RECEPTORJE m/ž (Rezeptionist/in)
mesečna plača pribl. 2.000,00 evrov neto

. NATAKARJE APRES SKI m/ž (Apres Ski Kellner)
mesečna plača pribl. 1.950,00 evrov neto

 Pričetek dela možen takoj oz. po dogovoru. 
Mesečna plača na osnovi dela 6 dni na teden (54 ur). 

Po dogovoru možno tudi delo za 5 dni na teden (48 ur). 

Potrebne so ustrezne delovne izkušje in osnovno znanje nemščine. 
Nudimo vam brezplačno bivanje. Veselimo se vaše prijave na: 

info@mutterberg.at   I   Frau Maierbrugger
www.mutterberg.atA
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Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Predvide-
nih prihodkov v proračunu 
Občine Kranjska Gora v pri-
hodnjem letu je skoraj 14 
milijonov evrov, odhodkov 
skoraj 17 milijonov evrov, 
proračunski primanjkljaj 
bo pokrit iz ocenjenih pre-
sežkov preteklih let. Več je 
planiranih prihodkov od 
višje dohodnine, turistične 
takse, koncesije od dajatev 
iger na srečo, parkirnine ... 

Občina ima v načrtu ra-
zvojnih programov za ob-
dobje 2022–2025 v prihod-
njem letu sredstva za inve-
sticije, ki se bodo sofinan-
cirale iz EU in državnih vi-
rov: novi vodohran Alpina, 
energetsko sanacijo obsto-
ječega vrtca v Mojstrani ter 
ureditev cest in parkirišč na 
območju Triglavskega naro-
dnega parka. 

Ob načrtovanem kroži-
šču v Podkorenu je pred-
videna tudi nova dostopna 
cesta do smučarskega poli-
gona, v Gozdu - Martuljku 
gradnja manjkajočega ploč-
nika, znaten del sredstev bo 
namenjen za modernizaci-
jo občinskih cest s komu-
nalno infrastrukturo, grad-
njo parkirišč (tudi za avto-
dome), nadaljevali bodo ob-
novo ceste in pločnika na 

Vršiški cesti ter obnovo ob-
stoječih vodovodov, zgradi-
li nov vodohran Srednji Vrh 
in vrtino za nov vodohran v 
Gozdu - Martuljku, obnovili 
športno igrišče pri Osnovni 
šoli 16. decembra Mojstra-
na ... Župan Janez Hrovat 
je dodal, da nadaljujejo tudi 
investicije v javne zavode po 
predvidenih planih zavo-
dov. Pojasnil je, da je prora-
čun kar zajeten in ga še niso 
»privili« do konca. »Narejen 
je 'na sigurno' in investicij-
sko uravnotežen po celi ob-
čini.« Žal mu je, ker jim v 
Ratečah ni uspelo pridobi-
ti zemljišča za postajališče 
za avtobuse in osebna vozi-
la za namen svetovnega pr-
venstva v nordijskih disci-
plinah v Planici 2023, ki bi 
ga uredila država, občina bi 
imela samo stroške odkupa 
zemljišča. Uspelo pa je obči-
ni odkupiti zemljišče v Goz-
du - Martuljku v bližini vsto-
pne točke v ferato Hvadnik, 
in kot je povedal župan, so 
v načrtu izdelava parkirišča, 
obnova otroškega igrišča ob 
sedanjem športnem igrišču 
in informacijska turistična 
brunarica.

Občinski proračun, kot 
je bil pripravljen za prvo 
obravnavo na občinskem 
svetu, je v 15-dnevni javni 
obravnavi. 

Proračun je kar 
zajeten 
Kranjskogorski občinski svetniki so na novembrski 
seji v prvem branju sprejeli proračun Občine 
Kranjska Gora za prihodnje leto.Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Dela na cesti iz 
Mojstrane v triglavsko doli-
no Vrata potekajo po načr-
tu, je zagotovil na javnem 
razpisu Direkcije RS za in-
frastrukturo izbrani izvaja-
lec del Gorenjska gradbena 
družba (GDD). V zgornjem 
delu so sredi prejšnjega te-
dna že začeli asfaltirati od-
sek v dolžini okrog tri kilo-
metre. »Večjih težav nima-
mo, malo nam nagaja vre-
me, kar je pa za ta letni čas 
normalno. Projekt bo za-
ključen v spomladanskem 
času, kot je bilo predvide-
no,« je še pojasnil Vido Ja-
godic iz GGD. V času izva-
janja del je od ponedeljka do 
petka predvidena popolna 
zapora ceste do 22. novem-
bra med 7.30 in 17. uro.

Podžupan Občine Kranj-
ska Gora Bogdan Janša, tudi 
vodja občinske skupine za 
pripravo celostnega projek-
ta Umirjanja prometa v do-
lino Vrata, je povedal, da so 
zadovoljni, da so dela zače-
li in da jih izvajajo skladno 
z načrtom, naravovarstve-
nim soglasjem in vremen-
skimi pogoji. Kot pa je po-
udaril, je asfaltiranje ceste 
samo vmesna in prva eta-
pa do uresničitve celotnega 

projekta, že naslednji izziv 
bo ureditev prometnega re-
žima z omejevanjem števila 
vozil v dolino Vrata, za ka-
terega se trudijo vsi delež-
niki, od Občine Kranjska 
Gora do javnega zavoda Tri-
glavski narodni park, PZS, 
PD in TD Dovje - Mojstrana. 
Ali bo to že prihodnje leto, 
pa je Janša pojasnil: »Ni vse 
odvisno od vpletenih delež-
nikov v projekt, da vsak op-
ravi svojo 'domačo nalogo', 

ampak tudi od uradnih po-
stopkov, zahtevnega iskanja 
izvajalcev del ... Občina si je 
zadala nalogo, da zagotovi-
mo potrebno število parkir-
nih mest v Mojstrani, v po-
stopku je pridobivanje grad-
benega dovoljenja za parki-
rišče pri nekdanji železni-
ški postaji. Pravno bo treba 
urediti še status zemljišča 
na parkirišču pred vstopom 
do Aljaževega doma. Želja 
je, da se že prihodnje leto 

v glavni poletni sezoni del-
no ali v celoti organizira jav-
ni potniški promet v dolino, 
veliko je odvisno od tega, ko-
liko parkirišč nam bo uspe-
lo zagotoviti do poletja.« Ne-
kaj pričakovanj imajo tudi v 
dopolnitvi zakona o cestah, 
ki je v pripravi in ki naj bi bo-
lje in lažje uredil možnosti 
izvajanja prometnih reži-
mov v zaščitenih območjih, 
skozi katera poteka državna 
cesta.

Začeli so asfaltirati cesto
V zgornjem delu ceste v dolino Vrata so sredi prejšnjega tedna že začeli asfaltirati odsek v dolžini 
okrog tri kilometre. 

Asfaltiranje ceste je samo vmesna in prva etapa do uresničitve celotnega projekta, že 
naslednji izziv bo ureditev prometnega režima z omejevanjem števila vozil v dolino Vrata.

Jože Košnjek

Železna Kapla – V pasaži pri 
Galeriji Zarja na glavnem 
trgu v Železni Kapli bo do 
konca januarja odprta dvo-
jezična razstava Tihotaplje-
nje čez Karavanke. Na pobu-
do dolgoletnega predsedni-
ka Slovenskega prosvetnega 

društva Zarja v Železni Ka-
pli Vilija Ošine jo je zasno-
vala in postavila Irena De-
stovnik. Vili je bil pozoren 
na pripovedi starejših ljudi 
na obeh straneh Karavank, 
kako vroče in tudi nevarne 
»švercarske poti« so včasih 
vodile čez ta gorski greben. 
Razstava je bila umeščena 

v program praznovanja sto-
letnice koroškega plebisci-
ta leta 2020 in zaradi epi-
demije postavljena letos, pri 
zbiranju gradiva pa so so-
delovali tudi sosedje s slo-
venske strani: Center Rin-
ka iz Solčave, Kulturno in 
umetniško društvo Jezer-
sko in Tržiški muzej. Irena 

Destovnik, dolgoletna sode-
lavka Slovenske prosvetne 
zveze, se je v Železni Kapli, 
v Kortah, v Solčavi, v Lomu 
pod Storžičem in na Jezer-
skem pogovarjala z 38 po-
samezniki in na temo tiho-
tapstva prebrala nekaj knjig 
in brskala po arhivih. Kara-
vanke so v zadnjih stolet-
jih doživele kar nekaj spre-
memb meja in vsaka je pri-
nesla nove predpise o pres-
topanju meje in prenašanju 
blaga. »Šverc« je bil mika-
ven v vseh obdobjih. Neka-
teri so to počeli za svoje pot-
rebe, drugi pa so s tem služi-
li. Pri ilegalnem prehajanju 
meje in prenašanju blaga so 
bili prav izvirni, za nekatere 
pa je bila mikavna meja uso-
dna, še posebej po drugi sve-
tovni vojni, ko je bila meja 
hermetično zaprta in zastra-
žena, pa tudi v prvi Jugosla-
viji varuhi meje do tihotap-
cev niso imeli razumevanja. 
Bili so ubiti in nanje spomi-
njajo spominske plošče.

Karavanke, priložnost za tihotapce
V sosednji koroški občini Železna Kapla - Bela so odprli zanimivo razstavo o tihotapljenju čez 
Karavanke, ki zadeva tudi kraje na naši strani Karavank.

Graničarji Kraljevine Jugoslavije na Jezerskem sedlu / Foto: Gorenjski muzej Kranj

Rateče – Nordijski center Planica napoveduje zimsko sezono, 
saj bodo pogoje za vadbo teka na smučeh zunaj na snegu 
zagotovili že od 18. novembra dalje. Nova deponija, kjer je 
pripravljenih 12 tisoč kubičnih metrov snega, bo omogočila 
pripravo tekaške proge v dolžini treh kilometrov. Kot navajajo 
v Turizmu Kranjska Gora, bo tekaška proga odprta vsak dan 
od 8. do 20. ure, in v večernem času tudi osvetljena. Do 20. 
decembra bo proga prednostno namenjena športnikom, ki 
bodo v tem času na pripravah na destinaciji Kranjska Gora. 
Ob nezasedenih kapacitetah pa bo proga odprta tudi za re-
kreativne tekače na smučeh. V izogib gneči na tekaški progi 
so rezervacije v tem obdobju obvezne.

V Planici tek na smučeh zunaj na snegu
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Preddvor – V okviru projek-
ta Turizem ribjih dožive-
tij, za katerega ima Občina 
Preddvor odobreno 85-od-
stotno sofinanciranje Evrop-
skega sklada za pomorstvo 
in ribištvo, urejajo obalo na 
občinskem zemljišču. Pro-
jekt je težak slabih tristo ti-
soč evrov, ureditev zahodne-
ga brega jezera Črnava pa je 
prevladujoča naložba. Glav-
ni cilj projekta je razvoj tu-
ristične ponudbe aktivnih 
ribjih doživetij oziroma ak-
tivnejše dogajanje na in ob 
preddvorskem jezeru, ka-
mor seveda sodi tudi ribja 
kulinarika. Širše gledano, bi 
se s tem ustvarjalo tudi celo-
vito območje zelenega ribje-
ga turizma.

Urejanje jezerske obale

Dela so začeli izvajati av-
gusta letos. Ploščadi so nare-
jene, tudi pontonski pomo-
li, ureja se okolica s pešpotjo, 
igrali, zasajena so nova dre-
vesa. Večnamenski objekt 
oziroma neke vrste infor-
macijska točka je postavlje-
na, enako velja za sanitarije.

Preddvorski župan Rok 
Roblek: »Urejanje jezerske 
obale je prva faza projek-
ta, spremljajo pa jo tudi že 
manjše promocijske aktiv-
nosti. Drugo fazo začenja-
mo naslednje leto – name-
njena bo izdelavi promo-
cijskega videa na temo rib, 
vode in narave ter nakupu 
opreme za doživljanje vode, 
kot so na primer supi in še 
nekatere drobne stvari.«

Začelo se je z razmišlja-
njem, da bo treba obalo je-
zera Črnava urediti. Dali so 
tudi pobudo na BSC Kranj, 
da bi jim priskočili na pomoč 
s sredstvi, in tako se je rodi-
la ideja Turizma ribjih doži-
vetij. Pri projektu sodelujejo 
še nekateri drugi deležniki, 

med njimi tudi Zavod za tu-
rizem Preddvor. Projekt se 
mora zaključiti do leta 2023.

Zanimalo nas je tudi, ali 
bo možen ribolov. Župan 
pravi, da se ta že izvaja, ven-
dar je v pristojnosti Ribiške 
družine (RD) Kranj. »Obči-
na se bo ukvarjala z drugi-
mi vsebinami vode: družab-
nimi dogodki, čolni, supi …«

Praznjenje jezera

Ob koncu oktobra je bilo 
predvideno praznjenje je-
zera Črnava. Direkcija za 
vode naj bi pregledala stanje 
pregrade in sanirala izteka-
nje vode pod gradom. Lokal-
na skupnost namreč že dlje 
časa opozarja na omenjene 
težave. Na občini so upali 
tudi, da bo v tem času urejen 
še zamuljeni del jezera ter da 
bo poskrbljeno tudi za dru-
ge pomanjkljivosti na jezer-
ski skledi, a do tega ni prišlo. 
RD Kranj naj bi namreč pra-
znjenje jezera ustavila, saj je 
zavrnila izvedbo izlova. Po-
govori o praznjenju naj bi 
spet stekli spomladi prihod-
nje leto.

Župan Roblek razočaranja 
ne skriva. Pravi, da se občina 
čuti pristojno, da jezero ure-
ja, saj je dejansko nasledni-
ca tistih, ki so jezero z lastni-
mi rokami zgradili, napake 
popravlja, sanira, se pa veli-
kokrat zgodi, da naleti na za-
prta vrata pri nekaterih vple-
tenih deležnikih. Projekt se 
bo nadaljeval nemoteno, saj 
jezero kljub temu omogoča 
iste vsebine.

RD Kranj pisno odgovar-
ja, da je na sprejete strokov-
ne smernice o posegu v aku-
mulacijsko jezero Črnava, 
ki jih je 14. oktobra 2021 iz-
dal Zavod za ribištvo Slove-
nije, v postopku izdaje ka-
terih ni imela možnosti ak-
tivno sodelovati, podala od-
govor, da ne nasprotuje sa-
memu izlovu rib, da pa ga v 
predvidenem terminu in na 
predviden način ne more iz-
vesti varno za člane, ki bi iz-
lov izvajali; niti strokovno. 
Obenem je v odgovoru po-
dala še zakonske pomisleke, 
ker izvedba del v nerazum-
no kratkem časovnem roku 
in ob predvidenem načinu 
dela v takem vodnem telesu 

ne upošteva osnovnih var-
nostnih načel in predstavlja 
nevarnost ter ogroža življe-
nje članov RD Kranj, ki bi iz-
lov izvajali; ribe pa je v skla-
du z zakonskimi določili in 
stanjem vodotokov v času iz-
lova možno odpeljati v dru-
ga vodna telesa v okviru ri-
bolovnega okoliša. Opozarja 
tudi na 19. in 25. člen Zako-
na o sladkovodnem ribištvu, 
ki določata, da mora biti vsak 
poseg v ribiški okoliš načrto-
van in izveden na način, ki v 
največji mogoči meri zago-
tavlja ohranjanje rib, njiho-
ve vrstne pestrosti, starostne 
strukture in številčnosti ter 
da je prepovedano vznemir-
jati ribe na drstiščih rib, med 
drstenjem in v varstvenih 
revirjih. »Strokovne smerni-
ce tega niso upoštevale, saj se 
poseg v akumulacijsko jeze-
ro lahko opravi na manj in-
vaziven način in v času izven 
varstvene dobe rib, ko živ-
ljenje in populacija rib nista 
ogrožena.« RD Kranj še do-
daja, da je vedno pripravlje-
na sodelovati pri pogovorih 
ter iskati in predlagati zako-
nite in varne rešitve.

Turizem ribjih doživetij
Če se te dni sprehodite ob preddvorskem jezeru Črnava, si že lahko predstavljate končno podobo 
njegovega na novo urejenega zahodnega brega.

Obala jezera Črnava dobiva drugačno podobo.

Občina je s pripravo in 
sprejemom občinskega 
podrobnega prostorskega 
načrta omogočila tudi po-
goje za gradnjo. »Z župani 
okoliških občin smo se tru-
dili, da bi pridobili čim več 
manjkajočih soglasij lastni-
kov zemljišč in si ves čas pri-
zadevali za čimprejšnji za-
četek projekta,« je dejal šen-
čurski župan.

Trasa ceste v največji meri 
poteka v občini Šenčur, na-
njo pa sta vezani tudi sose-
dnji Mestna občina Kranj 
in Občina Preddvor. Od-
sek ima sicer že vsaj štiride-
set let dolgo zgodovino. Že 
takrat so namreč načrtova-
li povezavo med Kranjem 
in Preddvorom, a so cesto 
s kranjske strani zgradili le 
do Britofa, na drugem kon-
cu pa s preddvorske strani le 
do Hotemaž. 

Gradnjo ceste že 
težko pričakujejo
31. stran

Ana Šubic

Železniki – Železnikarski ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji obravnavali pravilnik o 
dodeljevanju občinske en-
kratne denarne pomoči pri 
odpravi posledic naravnih in 
drugih nesreč. Zaradi pomi-
slekov svetnikov ga župan An-
ton Luznar ni dal na glasova-
nje, pač pa ga bo znova obrav-
naval odbor za komunalne 
dejavnosti in varstvo okolja. 

V Železnikih so pomoč 
občanom po nesrečah doslej 
dodeljevali na podlagi skle-
pa omenjenega odbora ali 
občinskega sveta. Notranja 
revizorka je občinsko upra-
vo opozorila, da je iz prora-
čunske rezerve možna po-
moč samo za naravne nesre-
če, za požare in druge nes-
reče pa je treba oblikova-
ti posebno proračunsko po-
stavko. S pravilnikom želi-
jo zagotoviti zakonitost in 

transparentnost dodeljeva-
nja sredstev ter enakoprav-
no obravnavo oškodovan-
cev. Pomoč bi pripadala tis-
tim, ki imajo stalno bivali-
šče in poškodovano nepre-
mičnino v občini Železniki 
ter so se po nesreči znašli v 
težki gmotni situaciji. Za vo-
denje postopka za dodelitev 
sredstev bi župan imenoval 
posebno komisijo. 

Svetnika Tomaža Dem-
šarja je zmotilo, da občinski 

svet ne bi več imel vpliva na 
dodeljevanje sredstev, prav 
tako bi po njegovem mora-
li bolj natančno določiti, za 
katere objekte je možna po-
moč, da ne bi denimo pri-
hajalo do sofinanciranja po-
čitniških hiš. Slišati je bilo 
tudi pobudo za natančnejšo 
definicijo težkega gmotne-
ga stanja in še nekaj drugih 
mnenj, zato do glasovanja in 
sprejema predlaganega pra-
vilnika tokrat ni prišlo.

Pravilnik bodo še dodelali

Alenka Brun

Jezersko – Pri prihodkih se 
kaže presežek dobrih 92 ti-
soč evrov, pri odhodkih pa 
je postavka večja za slabih 
82 tisoč evrov. Največje zvi-
šanje med prihodki je za-
radi ponovnega prejema-
nja sredstev za uravnoteže-
nje razvitosti občin, ki jo je 
sprejela vlada po sprejetju 
proračuna, in znese na le-
tnem nivoju malo čez dves-
to tisoč evrov. Sem so vklju-
čena tudi sredstva, ki so jih 
prejšnja leta prejemali za in-
vesticije, zato se je v investi-
cijskih prihodkih vsota zni-
žala za 145.400 evrov, kar je 
tudi najvišje znižanje med 
prihodki. Precejšnje zviša-
nje je pri prihodkih od pre-
moženja, dvajset tisoč evrov, 
predvsem na račun porasta 
cene lesa, ki je presegla sto 
evrov na kubični meter za 
kvalitetnejšo smreko. Zato 
so na Jezerskem malo pove-
čali posek, ki je že bil znaten 
zaradi sanitarne sečnje, pre-
težno zaradi podlubnikov. 
Na drugi strani pa so se zelo 
zmanjšali prihodki od ko-
munalnih prispevkov zara-
di vračila komunalnega pri-
spevka, manjše zmanjšanje 
pa je tudi pri prihodkih od 
najemnin za poslovne pro-
store na račun nove pogod-
be z Gorenjskimi lekarnami, 

ki sedaj čiščenje plačujejo di-
rektno izvajalcu. Druga zvi-
šanja so nastala na podla-
gi trenutne realizacije, ki je 
višja od prejšnjih let. 

Pri odhodkih pa najbolj 
izstopajo prevozi osnovno-
šolcev, ki so bili zaradi pan-
demije in spomladanskega 
zaprtja šol cenejši od pred-
videnih 12 tisoč evrov, pri 
investicijskem vzdrževanju 
in gradnji občinskih cest in 
cestne infrastrukture pa se 
je postavka zvišala za slabih 
šestdeset tisoč evrov. Tu gre 
predvsem za sredstva, na-
menjena investicijskemu 
vzdrževanju občinskih cest. 
Izvedeni bosta preplastit-
vi občinskih cest čez Gaštej 
in vstop v dolino Komatevre 
pri Barakah. 

Beseda je tekla tudi o sa-
naciji Julnovega mostu, ki 
letos ne bo popravljen. Pred-
videna sredstva se tu sicer 
znižujejo, saj občina nima 
dovolj lastnih sredstev za 
celotno obnovo mostu. Ker 
na mostu veliko škode nas-
tane zaradi težkega tovorne-
ga prometa, ki poteka ob od-
važanju lesa iz celotnega za-
ledja, ki je skoraj v celoti v 
državni lasti, je občini uspel 
dogovor z družbo Slovenski 
državni gozdovi, da bo pri-
spevala polovico predvide-
nih sredstev za sanacijo, ki 
pa bo izvedena v letu 2022.

Sprejeli rebalans 
proračuna
Na 19. redni seji so se svetniki na Jezerskem 
ukvarjali s predlogom rebalansa aktualnega 
proračuna. 

Mojstrana – Slovenski planinski muzej v Mojstrani v petek, 19. 
novembra, ob 18. uri vabi na muzejski večer. Gost bo turistični 
in kulturni delavec izpod Triglava, pisatelj in Dovžan s srcem 
in telesom, dolgoletni predsednik Turističnega društva Dovje - 
Mojstrana in častni občan občine Kranjska Gora France Voga. 
Na predavanju Moj Camino – moja pot bo predaval o smislu te 
poti, doživetjih, s katerimi je pridobil nove življenjske izkušnje 
in stkal nova prijateljstva. Vstop je prost, treba bo upoštevati 
epidemiološke vladne odloke.

Moj Camino – moja pot
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Zgornji Brnik – Družba Resal-
ta, ki velja za vodilno podjetje 
na področju energetske učin-
kovitosti in pomoči industrij-
skemu in komercialnemu 
sektorju na poti razogljiče-
nja, je v sodelovanju z uprav-
ljavcem brniškega letališča 
Fraportom Slovenija na stre-
hi parkirne hiše in upravne 
stavbe postavila fotovoltaič-
no elektrarno. Z naložbo v 
vrednosti 350 tisoč evrov, ki 
pokriva približno štirideset 
odstotkov strehe oz. tri tisoč 
kvadratnih metrov veliko po-
vršino, bodo letno proizvedli 
dobrih petsto megavatnih ur 

električne energije. Po bese-
dah vodje inženiringa v Fra-
portu Slovenija Andreja To-
minca bodo z investicijo, za 
katero so pridobili tudi dvaj-
set odstotkov nepovratnih 
sredstev od države, ogljič-
ni odtis na letališču zmanj-
šali za dvesto ton letno. Kot 
je dejal Tomaž Orešič iz 
družbe Resalta, ki je v celoti 

investirala v novo pridobitev 
na brniškem letališču, bodo 
v času pogodbenega obdobja 
z družbo Fraport, ki bo traja-
lo 25 let, elektrarno tudi up-
ravljali in jo vzdrževali, Fra-
port pa bo električno ener-
gijo odkupoval po fiksni in 
konkurenčni ceni. »Elektrar-
na ima življenjsko dobo vsaj 
trideset let. Po koncu pogod-
benega obdobja bo naprava 
amortizirana in za podjetje 
brezplačna, zagotoviti bodo 
morali le sredstva za vzdrže-
vanje,« je povedal Orešič.

»Družba po zadnjih po-
datkih proizvede 240 tisoč 
ton ogljikovega dioksida 

letno, v zadnjih treh letih pa 
nam ga je uspelo zmanjšati 
za 26 odstotkov,« je ob tem 
povedal Zmago Skobir, nek-
danji poslovni direktor, zdaj 
v novi vlogi svetovalca upra-
vi in prokurista podjetja. Kot 
je še dejal Skobir, je letališče 
kot eden vidnejših onesna-
ževalcev zavezano prispeva-
ti k zmanjševanju ogljičnega 
odtisa. Zato so se leta 2013 
pridružili edinemu veljav-
nemu sistemu za merjenje 
ogljičnega odtisa pri zdru-
ženju letališč, vse od takrat 
pa sledijo tudi sprejeti stra-
tegiji njegovega zmanjše-
vanja. »V zadnjih letih smo 

precej običajnih luči nado-
mestili z LED svetili, ener-
getsko sanirali več objektov 
na letališču, najbolj ključna 
pa je bila vzpostavitev nove 
toplotne postaje pred dvema 
letoma, s katero smo iz fosil-
nih goriv prešli na zemeljski 
plin in toplotne črpalke voda 
– voda,« je povedal Skobir in 
dodal, da nameravajo tudi 
v prihodnje še širiti upora-
bo obnovljivih virov energi-
je. Prostora za fotovoltaične 
elektrarne je namreč kljub 
omejitvam, ki jih pogojuje 
letalska varnost, še precej, v 
načrtu pa imajo tudi prehod 
na električna vozila.

Elektrarna na strehi
Družbi Fraport Slovenija in Resalta sta na strehi parkirne hiše in upravne stavbe brniškega letališča 
postavili fotovoltaično elektrarno, s katero bodo ogljični odtis zmanjšali za dvesto ton letno.

Fotovoltaična elektrarna na brniškem letališču / Foto: Peter IrmanBrniško letališče letno 
proizvede okoli 240 
tisoč ton ogljikovega 
dioksida, v zadnjih treh 
letih jim je izpuste sicer 
uspelo zmanjšati za 26 
odstotkov.

Ana Šubic

Železniki – Občinski sve-
tniki so na zadnji seji v prvi 
obravnavi sprejeli nov odlok 
o ustanovitvi Javnega zavo-
da Ratitovec (JZR). Obsto-
ječi je bil sprejet leta 2006 
in kasneje še trikrat dopol-
njen. Nov odlok je pripravil 
direktor JZR Gregor Hab-
jan in ga je konec septembra 
potrdil tudi svet zavoda. Od-
lok zajema dosedanje spre-
membe in prinaša nekaj no-
vosti, med drugim podaljša-
nje mandata direktorja s šti-
rih na pet let ter spremenje-
ne določbe glede pravic in 
obveznosti občinskega sveta 
in župana. Ko bo odlok do-
končno potrjen, bodo izdajo 
soglasja k letnemu poslov-
nemu in finančnemu načr-
tu zavoda ter soglasja k aktu 
o organizaciji dela in siste-
mizaciji delovnih mest pre-
nesli z občinskega sveta na 
župana. V občinski upravi 
so glede financiranja JZR 
pojasnili, da bodo svetniki 
v okviru sprejemanja občin-
skega proračuna še vedno 
imeli vse možnosti odloča-
nja, koliko denarja bo prejel 
zavod. Zatrdili so, da občin-
skega sveta ne potiskajo na 
stran, pač pa uvajajo takšno 
prakso kot pri drugih javnih 
zavodih, kjer je za potrjeva-
nje omenjenih načrtov že se-
daj zadolžen župan.

Občinski svet je na pred-
log odbora za družbene 

dejavnosti obravnaval tudi 
spremembe kataloga delov-
nih mest JZR, a se je župan 
Anton Luznar po razpravi 
odločil umakniti glasovanje 
o tem sklepu. V novem ka-
talogu, ki ga je potrdil tudi 
svet JZR, so predvideli še 
eno delovno mesto vzdrže-
valca športne infrastruktu-
re in tudi nižjo izobrazbo, 
če bi se na razpis prijavil 
kandidat z osnovnošolsko 
izobrazbo in odličnimi teh-
ničnimi znanji. Za vzdrže-
vanje dveh velikih špor-
tnih objektov je po mnenju 
direktorja en vzdrževalec 
premalo, določene delov-
ne obveznosti ima namreč 
tudi ob koncih tedna. Ne-
kateri svetniki so glede nuj-
nosti dodatnega vzdrževal-
ca imeli pomisleke; pojavil 
se je tudi predlog, da bi si v 
JZR morda lahko pomagali 
z vzdrževalci drugih občin-
skih objektov. Slišati je bilo 
tudi razmišljanje, da bi pri 
delovnem mestu muzejske-
ga kustosa morali imeti viš-
je zahteve glede znanja tu-
jih jezikov, saj zdaj zadoš-
ča že pasivno znanje ene-
ga svetovnega jezika. Spre-
membe kataloga delovnih 
mest JZR bo tako znova 
obravnaval pristojni občin-
ski odbor. Če jih bo potrdil, 
bodo nato po napovedih žu-
pana na obravnavo na seji 
občinskega sveta povabili 
še direktorja in predstavni-
ka sveta zavoda.

Pomisleki o 
vzdrževalcu
Občinski svet v Železnikih je sprejel osnutek 
novega odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Ratitovec, glede sprememb kataloga delovnih 
mest v zavodu pa je imel pomisleke.

Aleš Senožetnik

Šenčur – Občinski svetniki v 
Šenčurju so na novembrski 
seji, ki je potekala prejšnjo 
sredo, obravnavali pred-
log proračuna za prihodnje 
leto. Računajo na 11,2 mili-
jona evrov prihodkov, od-
hodke pa ocenjujejo na dob-
rih 14 milijonov evrov. Raz-
liko med prihodki in odhod-
ki bodo v višini slabih dveh 
milijonov evrov pokrili s pre-
nosom sredstev iz pretekle-
ga leta, preostanek pa z za-
dolževanjem.

Načrtujejo 8,5 milijona 
evrov investicijskih odhod-
kov. Dobrih 1,8 milijona 
evrov je namenjenih za so-
financiranje namakalnega 
sistema za 231 hektarov ze-
mljišč na območju Žerjav-
ke, Prebačevega in Trboj. 
Občina se za investicijo na-
merava prijaviti na razpis 

ministrstva za kmetijstvo, 
gradbeno dovoljenje pa so 
letos že pridobili.

Za promet, prometno in-
frastrukturo in komunika-
cije namenjajo 3,2 milijo-
na evrov, od tega dva mili-
jona za investicije v cestno 
infrastrukturo v Voklem in 
na Prebačevem, kjer pote-
ka gradnja komunalne in-

frastrukture, ki bo zaklju-
čena v prihodnjem letu, 
ter treh medsebojno pove-
zanih cest. Gre za lokalno 
cesto Šenčur–Britof ter na-
črtovano novo povezavo s 
te ceste proti Kranjski ces-
ti in ureditev Weingerlove 

ulice do doma starostni-
kov, ki ga bo zasebni inve-
stitor tam začel graditi pri-
hodnje leto. 

Za dokončanje gradnje 
kanalizacijskega omrežja 
v naseljih Prebačevo in Vo-
klo načrtujejo še 842 tisoč 
evrov. Sredstva namenjajo 
tudi za gradnjo krvavškega 
vodovoda, ureditev pokopa-
lišč v Šenčurju in Trbojah. 
Za kulturo, šport in nevla-
dne organizacije namenja-
jo 1,3 milijona evrov, znesek 
pa med drugim zajema na-
daljevanje obnove Blagneto-
ve hiše, ki bo dokončana pri-
hodnjo pomlad, in dejavnost 
muzeja ter vzdrževanje kul-
turnih domov po naseljih. 

Dobrih 158 tisoč evrov 
bodo namenili gasilskim 
društvom. Od tega devet-
deset tisoč načrtujejo za so-
financiranje nakupa vozi-
la in deset tisoč za nakup 

motorne brizgalne za PGD 
Šenčur. 

V razpravi je svetnik Pe-
tar Potkonjak med drugim 
predlagal povišanje sejnin 
za svetnike. Kot so mu od-
govorili na občinski upravi, 
višina sejnin ne sme prese-
gati 7,5 odstotka plače župa-
na, ker se ta od leta 2016 ni 
spremenila, enake ostajajo 
tudi sejnine svetnikov. 

Svetnika Franci Podjed in 
Valerij Grašič pa sta predla-
gala povišanje sredstev za 
delovanje Društva obrtni-
kov in podjetnikov Šenčur, 
ki se je ponovno vzpostavilo 
v letošnjem letu. Kot je od-
govoril župan Ciril Kozjek, 
za razvoj podjetništva v ob-
čini skrbijo na različne nači-
ne, med drugim tudi z zago-
tavljanjem ustreznih pogo-
jev za njegov razvoj, društva 
pa financirajo v skladu s pra-
vili razpisov oziroma njiho-
vim programom. 

Svetniki so osnutek pro-
računa v prvem branju pod-
prli. Odlok je tako v tride-
setdnevni javni razpravi do 
10. decembra, nato pa bo o 
njem ponovno odločal ob-
činski svet.

Proračun skozi prvo branje
Odlok o proračunu Občine Šenčur za prihodnje leto je prestal prvo branje in 
je v javni obravnavi.

Proračunski odhodki 
za prihodnje leto so 
ocenjeni na dobrih 14 
milijonov evrov.

Naklo – Svetniki Občine Naklo so bili na 18. redni seji soglasni 
v nasprotovanju umestitvi tovorne železniške postaje na ob-
močje občine Naklo, o čemer so sprejeli tudi sklep. »Obiskala 
nas je ekipa Direkcije RS za infrastrukturo, ki je izrazila žejo 
po premestitvi tovorne železniške postaje iz Kranja v Naklo. 
Njihov predlog je bil predstavljen odboru za komunalo, kjer 
je bilo ugotovljeno, da predlog ni ustrezen in izvedljiv, saj bi 
uničil industrijsko cono v Naklem. Obstoječa infrastruktura 
nam obenem ne omogoča dostopa do predvidene postaje, 
poleg tega bi nam povzročila dodatno okoljsko onesnaževa-
nje z emisijami in hrupom. Stališče odbora za komunalo in 
občinskega sveta Občine Naklo je, da se pobuda o umestitvi 
tovorne železniške postaje na območje naše občine ne potr-
di,« je na seji pojasnil naklanski župan Ivan Meglič. 

Nasprotujejo umestitvi tovorne železniške postaje 

Ljubljana – Založba kaset in plošč RTV Slovenija je v sodelo-
vanju z Radiem Slovenija izdala zvočno knjigo romana Nitke 
življenja: Martinčkovi iz Tržiča avtorice Marije Ahačič Pollak, 
ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja zaslovela kot pevka 
narodno-zabavnega Ansambla bratov Avsenik, leta 1960 pa je 
za možem odpotovala v Kanado in tam postala ambasadorka 
slovenske besede in glasbe. Zgodbo o avtoričini družini in 
pestrem zgodovinskem dogajanju od zadnjih let 19. do začet-
ka druge polovice 20. stoletja v režiji Klemna Markovčiča bere 
član igralskega ansambla Slovenskega mladinskega gledališča 
Blaž Šef. Izdajo zvočne knjige je finančno podprl Urad vlade 
za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zvočna knjiga Nitke življenja: Martinčkovi iz Tržiča
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Mengeš – Prejšnji teden je v 
Mengšu potekala premier-
na projekcija dokumentar-
no-igranega filma Pšata – 
tok življenja, ki govori o reki 
in življenju ob njej. Avtor fil-
ma mladi lokalni ustvarjalec 
Jaka Korenjak skozi pogovo-
re z domačini in igrane pri-
zore podaja zanimivo zgod-
bo o reki, ki teče skozi Men-
geš in s katero so bili ljudje 
nekdaj precej bolj poveza-
ni, kot so danes. Svoje spo-

mine na življenje ob reki so 
delili domačini Janez Škr-
lep, Tone Benda, Marjan 
Sitar, Minca Škrlep, Marija 
(Mimi) Koce in Janko Skok. 
Ustvarjalci filma pa so jih 
strnili v zgodbo Janeza, ki 
ob reki doživlja različne ži-
vljenjske zgodbe. 

»Tisto, kar gledalca naj-
bolj pritegne, je zgodba. Kdo 
bi si mislil, da je z reko po-
vezanih toliko dogodkov. V 
času snemanja smo opra-
vili šest daljših pogovorov 
z intervjuvanci in glavno 

vprašanje, ki se mi je zastav-
ljalo, je bilo, kako vse to spra-
viti v dobrih dvajset minut, 
kolikor traja film. A ko jih 
poslušaš večkrat, vidiš, kaj 
izstopa, in na koncu smo jih 
združili okoli enega glavne-
ga lika,« je o konceptu filma 
po končani projekciji filma, 
ki je prejel bučen aplavz pu-
blike, povedal Korenjak. 

Film je nastal v okviru 
projekta Evreka II, ki ga so-
financirata država in Evrop-
ski sklad za regionalni ra-
zvoj in poteka v okviru LAS 
Za mesto in vas. Ob pro-
jekciji sta poleg nekaterih 
ustvarjalcev filma sprego-
vorili tudi biologinji dr. Po-
lona Pengal, direktorica Za-
voda Revivo, ki se ukvarja z 
ohranjanjem vodnih ekosis-
temov, in dr. Urška Koce, si-
cer tudi pobudnica iniciative 
Tri ure za Pšato. 

Kot je povedala Pengalova, 
je bila Pšata nekoč polna živ-
ljenja, rib, rakov in drugih ži-
vali, danes pa tudi zaradi ne-
katerih napačnih odločitev v 
preteklosti ni več tako. Ker je 
reka danes v večjem delu toka 
regulirana, je iz nje izgini-
lo tudi življenje, Zavod Revi-
vo in iniciativa Tri ure za Pša-
to pa si želita reko revitalizira-
ti. »Regulacija nas ščiti pred 
poplavami in naš namen ni, 
da bi vse znova prepustili na-
ravi. Ne govorimo o tem, pač 
pa o drugačnem, do reke pri-
jaznejšem načinu upravlja-
nja,« je povedala Urška Koce. 

»Reke so vene, arterije 
Zemlje. Vsi rečni ekosistemi 
so povezani med seboj z mor-
jem in predstavljajo tisti del 
Zemlje, ki pomaga, da vodni 
krog funkcionira. Vsaka reka, 
pa naj bo še tako majhna, po-
membno prispeva k vodni 

bilanci in vodnemu krogu, 
saj prav majhni potočki pri-
nesejo vodo do velikih rek,« je 
o pomenu revitalizacije manj-
ših rek, kakršna je Pšata, zbra-
nim obiskovalcem v župnij-
ski dvorani v Mengšu pojas-
njevala Polona Pengal. »Tudi 
v Evropi se veliko pozornosti 
namenja revitalizaciji manj-
ših rek, v katere se ob ustrez-
nih ukrepih hitro povrne živ-
ljenje. Poleg tega je poveza-
nost lokalnega okolja z vodo 
v manjših krajih večja kot v 
večjih urbanih središčih in 
je zato tudi lažje doseči spre-
membe,« je še dodala. 

Prav temu je namenjen 
tudi film Jake Korenjaka – 
spomniti na to, kaj je Pšata 
nekoč bila in predstavljala 
lokalnemu prebivalstvu, in 
ozavestiti tudi današnje ge-
neracije, da lahko znova pos-
tane »polna življenja«.

Je lahko spet polna življenja
Dokumentarno-igrani film Pšata – tok življenja prikazuje, kakšna je bila reka nekoč in kakšna lahko ob 
pravilnih odločitvah znova postane.

Avtor filma Jaka Korenjak (drugi z leve) z delom filmske ekipe v pogovoru po projekciji

»Vsaka reka, pa naj bo še 
tako majhna, pomembno 
prispeva k vodni bilanci 
in vodnemu krogu, saj 
prav majhni potočki 
prinesejo vodo do velikih 
rek,« pravi Polona 
Pengal.

Jasna Paladin

Mekinje – Mekinjski samo-
stan je – vse odkar so ga 
sestre uršulinke Občini Ka-
mnik odstopile v dar – mes-
to številnih dogodkov, vse 
več je med njimi tudi zelo 

dobro obiskanih. Občinski 
svetnik Igor Žavbi je občin-
sko upravo opozoril na pro-
blematiko parkiranja, do ka-
tere prihaja zaradi številnih 
obiskovalcev, pa tudi nevšeč-
nosti z zaparkiranimi cesta-
mi in dvorišči zasebnih hiš 

v okolici. Ob tem je do mar-
sikatere hiše onemogočen 
dostop intervencijskim vo-
zilom. Kot pojasnjuje direk-
torica Javnega zavoda za kul-
turo Kamnik Irena Gajšek, 
se s to problematiko ukvar-
jajo že dlje časa. »Kar zadeva 

organizacije večjih priredi-
tev, smo na lastnika bližnje 
parcele Provincialat Uršu-
link Rimske Unije naslovili 
prošnjo glede odkupa zem-
ljišča in možnosti uredi-
tve parkirišč za večje število 
obiskovalcev. Ker se zaveda-
mo, da tovrstni postopki te-
čejo dlje časa, smo se odlo-
čili, da bomo zadevo reševa-
li tako, da se bomo dogovo-
rili s KS Mekinje o uporabi 
parkirišča pri športnem igri-
šču, z Zavodom za turizem 
in šport Kamnik za uporabo 
parkirnega prostora poleg 
stadiona, ob večjih dogodkih 
pa tudi z redarsko službo,« 
je dejala. Dogovor bo skupaj 
z Občino Kamnik treba naj-
ti tudi za okoliške prebival-
ce, ki ob svojih hišah nimajo 
zadosti prostora za parkira-
nje in sedaj parkirajo na do-
vozni cesti do samostana.

Parkirišč ob samostanu primanjkuje
Javni zavod za kulturo Kamnik si zato ob Mekinjskem samostanu prizadeva odkupiti dodatno zemljišče.

Ob večjih dogodkih je zaparkirana tudi dovozna cesta do samostana, ob kateri parkirajo 
tudi okoliški prebivalci.

Jasna Paladin

Kamnik – Župan pravi, da so 
takšna že priporočila mini-
strstva, prav tako je prepri-
čan, da bo s tem delo župana 
– kdorkoli že bo izvoljen na 
to mesto – in novoizvoljene-
ga občinskega sveta na preho-
du v leto 2023 mnogo lažje, 
spremembe pa bodo uskladi-
li z rebalansi. Ne nazadnje bo 
lažje delo imela tudi občinska 
uprava, saj več kot polovica iz-
datkov predstavljajo zakon-
ske obveznosti občine.

V predlogu proračuna za 
leto 2022 skupni načrtova-
ni prihodki znašajo 28,3 mi-
lijona evrov, prenos sredstev 
iz letošnjega leta je ocenjen 

na 1,1 milijona evrov, izdat-
ki pa na 29,5 milijona evrov. 
Za investicije bo namenjenih 
približno osem milijonov, od 
tega za obnovo cest 1,7 milijo-
na evrov, 250 tisočakov bodo 
znova namenili za dokapita-
lizacijo družbe Velika plani-
na. Nekoliko nižji bo predvi-
doma proračun v letu 2023 – 
prihodki so ocenjeni na 26,7 
milijona evrov, odhodki pa na 
27,9 milijona. 

V pestri razpravi so imeli 
svetniki kar nekaj pripomb 
in predlogov – ali jih bo ob-
činska uprava upoštevala in v 
kolikšni meri, bo znano že na 
decembrski seji, ko bodo oba 
dokumenta obravnavali še v 
drugem branju.

Sprejeli osnutek 
dvoletnega proračuna
Čeprav so prihodnje leto lokalne volitve, je 
kamniški župan Matej Slapar svetnikom predstavil 
osnutek proračuna za dve leti – za 2022 in 2023.

Jasna Paladin

Kamnik – Občina Kamnik 
je skupaj z Mladinskim sve-
tom Kamnik, Mladinskim 
centrom Kotlovnica, Cen-
trom za socialno delo Osre-
dnja Slovenija – vzhod, eno-
ta Kamnik, ter ostalimi de-
ležniki, ki delujejo na podro-
čju mladih, pripravila osnu-
tek Strategija za mlade v obči-
ni Kamnik 2022–2026. Gre 
za drugo tovrstno strategijo v 
občini, prvo so namreč spre-
jeli leta 2014 in je zajema-
la obdobje do leta 2018. Kot 
pojasnjujejo, je namen stra-
tegije vzpostaviti dolgoroč-
no sistemsko podporno oko-
lje za razvoj mladinske poli-
tike in mladinske dejavno-
sti v občini Kamnik ter s tem 

zagotoviti pogoje za uspešno 
integracijo mladih in njihovo 
aktivno družbeno participa-
cijo v lokalnem okolju. Stra-
tegija obravnava osem pod-
ročij, med predlogi pa najde-
mo tudi ustanovitev komisi-
je za mladinska vprašanja, ki 
bi bila posvetovalni organ ob-
činske uprave. 

Svetniki so pri obravnavi 
osnutka imeli kar nekaj pri-
pomb, med drugim to, da 
strategija nima finančne-
ga okvira, da je obdobje šti-
rih let prekratko, nekateri pa 
tudi, da se programi nanaša-
jo le na mesto, ne pa tudi na 
podeželje. 

Dokončen dokument bodo 
svetniki sprejemali na eni od 
prihodnjih sej občinskega 
sveta.

Štiriletna strategija za 
kamniško mladino

Jesenice – Občina Jesenice je objavila javno povabilo za podeli-
tev priznanj in nagrade župana občine Jesenice za uspehe v času 
šolanja. Na javno povabilo se lahko javijo dijaki srednjih šol, ki 
imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so v šolskem letu 
2020/2021 dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), 
ter študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in 
so v študijskem letu 2020/2021 zaključili študij s povprečno 
oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10. Rok 
za posredovanje vlog je petek, 17. december, obrazec za prijavo 
pa je na voljo na spletni strani Občine Jesenice.

Priznanja župana za dijake in študente

Vodice – V začetku novembra sta podjetji GVO in HNG v 
naseljih Dobruša, Dornice, Zapoge in Koseze začeli graditi 
oziroma polagati cevno kanalizacijo za javno razsvetljavo in 
telekomunikacijsko omrežje. Kot pravijo na Občini Vodice, 
bodo dela zaključena še v letošnjem letu. Po drugih območjih 
občine Vodice, kjer je cevna kanalizacija že zgrajena, pa se 
posamezni objekti že priklapljajo na novo optično omrežje. 
Ob tem na vodiški občinski upravi občane obveščajo, da se 
za priklop na optično omrežje obrnejo neposredno na tele-
komunikacijske operaterje.

Gradijo optično omrežje
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Igor Kavčič

Kropa – Pred nami je že tret-
ji koncert osveženega Glas-
benega abonmaja v Kro-
pi. V nedeljo, 21. novem-
bra, ob 18. uri, bo v Kultur-
nem domu v Kropi na spo-
redu preplet klasicistične in 
romantične glasbe. Komor-
ni godalni zasedbi se bo na 
odru tokrat pridružil sloven-
ski tenorist Klemen Torkar, 
ki bo predstavil izbor samo-
spevov iz ciklusa Lepa mli-
narica vedno zasanjanega 
skladatelja Franza Schuber-
ta. Avstrijski skladatelj je bil 
dolgo cenjen in občudovan 
komponist prav zaradi svo-
jih sijajnih samospevov, po-
leg vokalnih del pa je veljal 
tudi za izjemnega pisca ko-
morne glasbe. S tem name-
nom bo na odru kroparske-
ga kulturnega doma zazve-
nel tudi dragulj njegove ko-
morne glasbe, Quartettsatz 
(Kvartetni stavek) v c-molu. 

Glasbeniki Slovenskega go-
dalnega seksteta pa bodo iz-
vedli tudi Godalni sekstet v 
d-molu ruskega skladate-
lja Aleksandra Borodina, ki 
bo pobožal duha vseh sla-
dokuscev glasbe iz obdobja 
romantike, in Ipavčevo Se-
renado za godala, v kateri 
je zaslediti veliko »schuber-
tovskega«.

Da program večera osta-
ja zvest rdeči niti, ta je pos-
večena tudi operni glasbi, 
bosta potrdili tudi uvertu-
ra opere Seviljski brivec Gi-
acoma Rossinija in večna 
arija Figara iz istoimenske 
opere. V decembru v glas-
benem abonmaju sledita še 
dva koncerta: 12. decembra 
bo nastopil Simfonični or-
kester Amadeo z dirigen-
tom Tilnom Drakslerjem in 
solistom violistom Nejcem 
Mikoličem (viola), 26. de-
cembra pa bo ob basistu To-
mažu Štularju igral Sloven-
ski godalni sekstet.

Schubert, Borodin, 
Ipavec in Rossini
Na tretjem koncertu Glasbenega abonmaja v 
Kropi bo ob komorni zasedbi priznanih slovenskih 
godalcev nastopil tenorist Klemen Torkar.

Igor Kavčič

Kranj – Javni sklad Republi-
ke Slovenije za kulturne de-
javnosti, Območna izpostava 
Kranj, v petek, 19. novembra, 
v Stolpu Škrlovec organizira 
dogodek z naslovom Litera-

tura pod žarometi. Najprej 
bo med 16. in 17.30 na spo-
redu literarna delavnica s pi-
sateljico, novinarko in publi-
cistko Ano Jud. Na delavni-
ci bodo slušatelji spoznavali, 
kako predstaviti kratko zgod-
bo kot uspešno literarno delo. 
Število mest je omejeno, 
zato so potrebne predhodne 

prijave na oi.kranj@jskd.
si. Predznanje ni potreb-
no, udeležba na delavnici je 
brezplačna.

Ob 18. uri bo sledil literar-
ni večer, pogovor s pisateljem 
Ivanom Sivcem. Sivec je eden 
najbolj plodovitih slovenskih 
pisateljev, tokrat pa bo pogo-
vor tekel o njegovi 167. knjigi, 
zbirki novel z naslovom Cve-
toča Slovenija. Pisatelj Slove-
nijo obravnava malce s hu-
morjem, hkrati pa tudi dovolj 
resno govori o naših stranpo-
teh. Gre za sedem novel iz živ-
ljenja današnjega časa, saj so 
se vse zgodile v tridesetih le-
tih samostojne Slovenije. 
Ivan Sivec je že poldrugo de-
setletje med prvimi tremi naj-
bolj branimi slovenskimi pi-
satelji. Dobil je več vidnih na-
grad, najvišjo leta 2019 – red 
za zasluge za narod. Pogovor 
z njim bo vodila že omenje-
na pisateljica Ana Jud. Pred 
pogovorom z avtorjem bodo 
prikazali kratki dokumentar-
ni film Zdravljica. Obiskoval-
ci morajo izpolnjevati pogoj 
PCT, nositi zaščitno masko 
ter upoštevati druga navodila 
NIJZ in organizatorja.

Literatura  
pod žarometi
Z literarno delavnico bo v Kranju gostovala 
pisateljica Ana Jud, sledil bo še pogovor s 
pisateljem Ivanom Sivcem.

Ivan Sivec / Foto: osebni arhiv

Škofjeloški pasijon najboljši
V desetih festivalskih 

dneh so gledalci lahko obi-
skali osem predstav v tekmo-
valnem in spremljevalnem 
programu, tri projekte sple-
tnega programa ter deset do-
godkov bogatega dodatne-
ga programa. V nadaljeva-
nju večera je ob uglasbitvah 
Shakespearovih in Kocbeko-
vih pesmi glasbeno-gledali-
ške skupine Karavana sledi-
la podelitev festivalskih na-
grad. Letos so jih gledali-
škim ustvarjalcem nameni-
li osem, ob že uveljavljenih 
so tri podelili prvič. 

Podelitev nagrad je tokrat 
minila v znamenju predsta-
ve Škofjeloški pasijon v reži-
ji Jerneja Lorencija in v kop-
rodukciji Prešernovega gle-
dališča in Mestnega gleda-
lišča Ptuj, na katere naslov 
so šle kar štiri festivalske na-
grade. Nagrado za najbolj-
šo predstavo občinstva, ki 
jo gledališče podeljuje v so-
delovanju z Gorenjskim 
glasom in Mestno občino 
Kranj, je predstava preje-
la z najvišjo povprečno oce-
no, določeno z glasovnicami 
gledalcev. Škofjeloški pasi-
jon je s Šeligovo nagrado za 
najboljšo uprizoritev tekmo-
valnega programa nagradila 
tudi strokovna žirija v sesta-
vi Rok Bozovičar, Diana Ko-
loini in Viktorija Rangelo-
va, ki je v obrazložitev med 
drugim zapisala: »Škofjelo-
ški pasijon v izvedbi Prešer-
novega gledališča Kranj zgo-
dovinske sedimente in težo 
svetopisemskega izroči-
la, ki obdaja prvo slovensko 
dramsko besedilo, prevede 
v sodobno pulzirajoče gradi-
vo, ki besedo tudi dejansko 
prestavi v meso. Vsebino 
gledališkega dogodka posta-
vi v trpna in trpeča telesa, ki 
kanonično zgodbo uprizar-
jajo v svojstvenem odrskem 
jeziku.«

Nagrada predstavi 
podaljšuje življenje 

Na vprašanje, kako režiser 
vidi tako nagrado občinstva 
kot strokovne žirije, je Jernej 
Lorenci povedal: »Več odgo-
vorov je. Seveda sem vesel 
obeh nagrad, se pa hkrati 
tudi malo sramujem svojega 
veselja, saj mi je popolnoma 
jasno, da ni objektivnih me-
ril. Objektivnega gledališča 
ni, so pa presečne množi-
ce, kar pa je vendarle dobro. 
Pozitivni stranski učinek, 
ki sicer ni nujen, je tudi, da 
nagrada predstavi omogo-
či daljše in morda raznovr-
stnejše življenje, še kakšno 
gostovanje, festival … Ima 
pa ta učinek omejen rok tra-
janja. Če je nagrad veliko, 
se ustvari tudi neki pritisk, 
v katerem se skriva nevar-
nost, da si recimo v svojem 

delu ne bi več upal vstopati 
drugam, v kaj novega in se 
morda začel manj držati ne-
kih svojih že izumljenih na-
činov oziroma okvirov.«

Ob tem je Lorenci zelo ve-
sel za obe glavni igralski nag-
radi Doroteje Nadrah in Bla-
ža Setnikarja. »Ustvarila sta 
nekaj zelo posebnega, nekaj 
tako rekoč brez besed. Še bolj 
pomembno pa se mi zdi, da 
sta oba šla scela v svoji vlogi, 
ki seveda zahtevata določen 
talent, neko vrsto občutljivo-
sti, skromnosti ter sodelova-
nja in predajanja, sprostitve, 
potopitve …« je še dodal; da 
rad dela v kranjskem gleda-
lišču, ki je majhno in je zato 
manj možnosti, da bo pod-
leglo neoliberalizmu in dru-
gim pritiskom, ki jih je vse-
povsod veliko in na katere so 
še posebno ustvarjalci gle-
dališča zelo občutljivi. »V 
Kranju se počutim popolno-
ma sprejetega, tu je neko te-
meljno zaupanje, tako pro-
fesionalno kot človeško, kar 
je zame osnovni pogoj za 
delo. Najprej je pomembno, 
s kom delam, potem šele to, 
kaj delam, in nazadnje – kje 
delam.« 

Prvič sta bili podeljeni 
igralski nagradi. Za najbolj-
šo igralko festivala jo je pre-
jela Doroteja Nadrah. Da 
omejeni nabor igralskih iz-
raznih sredstev v polnosti iz-
koristi za razvoj sveže in so-
dobne avtorske senzibilno-
sti, je med drugim zapisala 
žirija. »V vlogo Eve in Marije 
vstopa brez verbalnega apa-
rata in se ne naslanja na ti-
pizirane podobe žrtve, tem-
več s svojo telesno ekspre-
sivnostjo in vztrajnostjo 
vzpostavi presunljivo odr-
sko prisotnost.« Nadrahova 
se je Prešernovemu gledali-
šču pridružila prav z vlogo v 
Škofjeloškem pasijonu ter 
bila pred časom zanjo nagra-
jena v Srbiji, zdaj še v Kra-
nju. »Vesela sem nagrade, 
ki je tudi sad skupnega dela 
celotne ekipe v tej predstavi. 
Nagrada že na samem začet-
ku igralske kariere je velika 
spodbuda, pri čemer lahko 

rečem, da sem vesela tudi 
priložnosti za igro in vloge, 
ki jih dobivam,« je poveda-
la Doroteja Nadrah, o fizični 
zahtevnosti nagrajene vlo-
ge pa dodala, da ni nikoli po-
mislila, da je ne bi zmogla. 
»Tak je bil naš dogovor že 
na začetku študija in smo 
ves čas verjeli, da ga bomo 
izpeljali.« 

Prav tako za vlogo v Škof-
jeloškem pasijonu je nagra-
do za najboljšega igralca fe-
stivala prejel Blaž Setnikar. 
Da v uprizoritvi oblikuje ne-
posreden, vendar boleče živ 
trpni element – na njegovo 
telo se vpisujejo številna de-
janja in geste trpinčenja, je 
zapisala žirija. »Setnikar se 
kot Adam in Kristus brez-
kompromisno podvrže tor-
turi uprizoritvenega kolesja, 
pri čemer znotraj njega osta-
ja čist v svoji sleherniški na-
ivnosti. Navkljub protagoni-
stični umeščenosti v odrski 
dogodek se z nosilnim bre-
menom osrednjosti sooča 
nepretenciozno, vseeno pa s 
svojo nespregledljivo senzi-
bilnostjo postane njeno gra-
vitacijsko središče.« 

Tudi Setnikar se je zahva-
lil soigralcem in celotni eki-
pi predstave. »Vloga odse-
va celoten študij na način, 
ki sem ga omenil v zahvali 
za nagrado. Enostavno sem 
se prepustil režiserju in av-
torski ekipi, ljudem okrog 
sebe, ki sijajno peljejo celot-
no zgodbo in jo manipulira-
jo, tako da fizičnega trpljenja 
niti ne občutim. Ko veš, kaj 
delaš, ko veš, kam gre zgod-
ba, se prepustiš in mogoče 
na trenutke tudi odklopiš. 
Tudi če je od spodaj iz dvo-
rane videti trpljenje, je od 
zgoraj na odru v vsem veli-
ko lepote in poezije. V vsaki 
novi ponovitvi prisluhnem 
kolegom, kaj govorijo, kako 
delajo z mano, kako me gle-
dajo – in to je tisto, kar prav-
zaprav dela to vlogo,« je po-
vedal Blaž Setnikar in dodal, 
da se je o tem, da bo šlo za 
odlično predstavo, dalo slu-
titi že od vsega začetka. »Ni-
sem pa vedel, da bo moja 

vloga tako posebna. Predsta-
ve, ki sem jih doslej delal z 
Jernejem, so vedno neka ča-
rovnija, v kateri smo udele-
ženi vsi kot ekipa.«

Gejm se nadaljuje

Prvič so podelili tudi po-
sebno nagrado po presoji 
žirije. Prejela jo je predsta-
va Gejm v režiji Žiga Divja-
ka in produkciji Slovenske-
ga mladinskega gledališča 
in Maske Ljubljana. »Upri-
zoritev Gejm s svojim anga-
žiranim pristopom gledali-
ški prostor svobode odpira 
družbenim poljem nujnosti. 
Njena igra ne poteka v fikcij-
skih svetovih, temveč jo igra 
stvarna problematika, ki od-
zvanja lokalno in globalno,« 
je zapisala žirija, Žiga Divjak 
pa je ob nagradi dejal, da se 
Gejm žal nadaljuje in da se 
tudi Slovenija spet giblje na 
pot militarizacije in nadalj-
njega zatiranja ljudi.

V nadaljevanju so podeli-
li še nagrado za najboljšega 
mladega dramatika ali dra-
matičarko. Žirijo v sestavi 
Srečko Fišer, Matej Bogataj 
in Amelia Kraigher je naj-
bolj prepričalo besedilo Jut-
ri je v sanjah izgledal druga-
če Nine Kuclar Stiković. Bie-
nalno se podeljuje Grün-Fi-
lipičevo priznanje za dosež-
ke na področju dramaturgi-
je in teatrologije, nagrajenec 
je Milan Ramšak Marković. 

Letos praznujemo 120. 
obletnico rojstva velikana 
slovenske dramatike Slav-
ka Gruma, po katerem nosi 
ime osrednja nagrada festi-
vala, ki so jo podelili že 22. 
Med 36 na natečaj prispeli-
mi besedili je omenjena žiri-
ja Grumovo nagrado name-
nila Maji Šorli za besedilo 
Tega okusa še niste poskusi-
li. »Vesela sem, da dobivam 
nagrado na tem odru, kjer 
sem se v mladosti zaljubila 
v gledališče,« je v izjavi ob 
nagradi hkrati z zahvalo svo-
jim bližnjim in vsem, ki so 
pripomogli k tako dobremu 
dramskemu besedilu, pove-
dala lavreatka Maja Šorli. 

31. stran

Igralski nagradi za vlogi v Škofjeloškem pasijonu: Blaž Setnikar in Doroteja Nadrah 
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Deskarji na sne-
gu v alpskih disciplinah 
bodo novo sezono odprli čez 
slab mesec, in sicer 11. in 12. 
decembra. V Banojah v Ru-
siji jih čaka paralelni vele-
slalom, ki je olimpijska di-
sciplina, in paralelni slalom. 
Do novega leta bosta sledili 
klasični prizorišči v italijan-
skih Dolomitih (Carezza in 
Cortina). Pred novo sezono 
so v slovenski reprezentan-
ci optimistični, kar velja tudi 
za Žana Koširja, edinega go-
renjskega deskarja med naj-
boljšimi.

Morda bo vztrajal še do 
Cortine 2026

Tržičan ima že tri medalje 
z olimpijskih iger (dve brona-
sti in eno srebrno), tako kot 
Američan Shaun White, de-
skar prostega sloga. Oba bos-
ta v Pekingu napadala četrto. 
Tekma v paralelnem velesla-
lomu bo na olimpijskih igrah 

8. februarja, na slovenski 
kulturni praznik. To bo nje-
gova peta olimpijska tekma. 
»Vsi imamo svoje cilje, skup-
no nam je to, da se želimo do-
kazati. Priprav smo se loti-
li tako, kot se jih znamo, kot 
mislimo, da je najbolje. Za-
dovoljen sem z opravljenim 
delom čez poletje in jesen. 
Za zdaj vse poteka po načrtih. 
Vsi že nestrpno pričakujemo 

tekme. Kljub vsem izkuš-
njam, ki jih imam, ne mo-
rem napovedati, kakšna bo 
sezona. Vse bodo pokaza-
le tekme. Na vsaki nas čaka 
težka naloga: biti zadovoljen 
s stopničkami, želeti si zma-
ge. Še vedno se ženem za naj-
višjimi uvrstitvami,« je v če-
trtek na novinarski konfe-
renci pred Smučarsko zvezo 
Slovenije v Ljubljani pojasnil 

37-letni Žan Košir. Njegov 
glavni cilj v sezoni bodo olim-
pijske igre, ki pa, kot je bilo 
slišati, morda zanj ne bodo 
zadnje. Damijan Rifl, pred-
stavnik za stike z javnostjo 
panoge deskanje na snegu, 
ga je izzval, ali bo vztrajal še 
do olimpijskih iger leta 2026 
v Cortini d'Ampezzo v Italiji, 
saj da obstaja celo možnost, 
da se paralelnemu veleslalo-
mu tam pridruži tudi para-
lelni slalom, poleg tega bodo 
igre blizu. »V vseh športnih 
panogah so športniki aktivni 
dlje, leta so se dvignila. Nih-
če ne ve, koliko časa bo lahko 
tekmoval, se pa vsak zaveda, 
da je to nekaj, kar si najbolj 
želi. In zakaj bi takrat, ko si 
še vedno sposoben zmagova-
ti, prenehal. Koliko časa bom 
še tekmoval, je težko reči. Za-
gotovo imam željo, da bi me 
enkrat na olimpijskih igrah 
lahko gledali domači. Do se-
daj to ni bilo mogoče, saj so 
bile vse, na katerih sem na-
stopil, preveč oddaljene. Leta 

2006, ko so bile v Italiji, bi po 
mojem mnenju moral nasto-
piti, a nisem. Morda pa bo vse 
to dodatna motivacija,« je od-
govoril naš najboljši deskar 
vseh časov. 

Pripravljeni že mesec 
pred tekmami

Na sezono se pripravlja 
pod vodstvom Medvoščana 
Izidorja Šušteršiča, trenerja 
A-ekipe paralelnih disciplin. 
Ta poudarja, da so priprav-
ljeni in da bi se tekme lahko 
že začele. »V preteklih dveh 
mesecih so bili pogoji za tre-
ning na evropskih ledenikih 
odlični. Malokdaj se zgodi, 
da so jeseni tako dobri pogo-
ji, da so treningi lahko tako 
kvalitetni. Do odhoda v Ru-
sijo imamo v načrtu še tri ali 
štiri cikle treningov. Prepri-
čan sem, da je pred nami 
odlična sezona. Zadnji me-
sec se bomo posvečali po-
drobnostim,« je zadovoljen 
nekdanji deskar. Ta teden 
bodo trenirali v avstrijskem 

Lechu, kjer je, kot je dejal, 
poligon skoraj kot laborato-
rij za trening, dobri pogoji, 
teren podoben tekmovalnim 
razmeram. Pod vodstvom 
Šušteršiča trenirata še Gloria 
Kotnik in Sara Goltes, med-
tem ko se Tim Mastnak in 
Rok Marguč pripravljata po-
sebej. Ekipo so okrepili s fi-
zioterapevtom Maticem Tra-
tnikom in serviserjem Dare-
tom Centrihom. Šušteršič je 
zelo optimističen tudi glede 
pripravljenosti Koširja. »Ima 
res željo in upam, da mu bo 
uspelo. Vrhunec bodo seve-
da olimpijske igre, so pa še 
drugi cilji. Lani se mu je glo-
bus izmuznil zadnjo sekun-
do in upam, da bo tudi to le-
tos v igri. Verjamem, da bo 
zraven, ker ima glavo na pra-
vem mestu.« 

Košir je bil lani še pred-
zadnjo tekmo v igri za veli-
ki kristalni globus, sezono v 
paralelnih disciplinah pa na 
koncu zaključil na četrtem 
mestu.

Košir bo morda vztrajal še do Cortine
Deskar na snegu Žan Košir ima že tri olimpijske medalje. Tržičan bo v svojo zbirko novo skušal dodati v Pekingu, tekma pa bo na slovenski kulturni praznik. 
Trener Izidor Šušteršič je z dosedanjimi pripravami izjemno zadovoljen. Uvod v sezono deskarje v alpskih disciplinah čaka čez slab mesec v Rusiji.

Žan Košir (desno) in trener Izidor Šušteršič že pogledujeta 
proti 8. februarju 2022, dnevu, ko bo na olimpijskih igrah v 
Pekingu na sporedu paralelni veleslalom. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Prijateljski turnir 
je bil uigravanje za domače 
svetovno prvenstvo spomladi 
prihodnje leto, ko naj bi Lju-
bljana gostila že dvakrat pre-
loženo tekmovanje, naši pa 
si na njem želijo znova vrniti 
med svetovno hokejsko elito. 
To pa za varovance selektor-
ja Matjaža Kopitarja še zdaleč 
ne bo lahko delo, kar je bilo 
videti tudi minuli konec te-
dna na Jesenicah. 

Slovenski risi so se na če-
trtkovi tekmi najprej pome-
rili z reprezentanco Francije. 
Čeprav sta bili obe ekipi osla-
bljeni, pa so se Francozi iz-
kazali kot zelo nepopustljivi 
tekmeci in so na koncu slavi-
li z rezultatom 2 : 3 (1 : 2, 1 : 0, 
0 : 1). Za Slovenijo sta zadela 
Jaka Sodja, ki je naše popeljal 
v vodstvo, in Jaka Šturm, ki je 
izenačil na 2 : 2.

Za najboljše tekmece so se 
izkazali Belorusi, ki so tako 
kot naši na turnirju nastopili 
v pomlajeni zasedbi. Na ledu 
so imeli pobudo večino tek-
me. Kljub odličnim obram-
bam Vala Usnika so doseg-
li tri zadetke, naši pa njihove 
mreže niso zatresli, tako da 
je bil končni rezultat tekme 
0 : 3 (0 : 1, 0 : 1, 0 : 1).

Da bi se naši izognili zad-
njemu mestu na turnirju, 
bi morali na sobotni tekmi 
premagati reprezentanco 
Avstrije. V drugi tretjini so z 
golom Kena Ograjenška res 
povedli, toda Avstrijci so že 
nekaj minut kasneje izena-
čili. V nadaljevanju tekme 
zadetkov ni bilo več in sle-
dil je podaljšek. Kljub igral-
cu več je našim plošček ušel 
iz napadalne tretjine, v pro-
tinapad pa je pobegnil Mar-
co Kasper, ki ga je Nik Sim-
šič nepravilno ustavil. Sledil 
je kazenski strel, zadetek ter 

zmaga reprezentance Av-
strije.

Na zadnji sobotni tekmi je 
ekipa Belorusije premagala 
Francijo ter z osmimi točka-
mi osvojila prvo mesto. Dru-
ga je bila reprezentanca Av-
strije s petimi točkami, tretji 
so bili Francozi s štirimi toč-
kami, zgolj eno točko pa so 
osvojili slovenski hokejisti, 
ki so turnir zaključili na zad-
njem mestu.

»Sem razočaran, saj sem 
pričakoval precej več. V igri 
je bilo precej nihanj in ne-
sigurnosti, prav tako so bili 

na vseh treh tekmah doseže-
ni zgolj trije zadetki,« je po 
zadnji tekmi povedal selek-
tor Matjaž Kopitar ter dodal, 
da igra njegovih varovancev 
tokrat ni bila na pravem ni-
voju. »Težko je napoveda-
ti, kako nam bo šlo na nas-
lednjem turnirju februar-
ja v Avstriji, zagotovo pa bo 
na razpolago več naših ho-
kejistov, ki igrajo v tujini, 
saj bo takrat na sporedu od-
mor zaradi olimpijskih iger 
in bo lažje sestaviti bolj kon-
kurenčno ekipo,« je še dodal 
selektor Kopitar.

Trije porazi naših hokejistov
Zadnje mesto in zgolj ena točka s sobotne tekme z Avstrijo, ki so jo naši hokejisti izgubili po podaljšku, 
je izkupiček naše hokejske reprezentance na Turnirju štirih držav, ki je v Dvorani Podmežakla potekal 
od četrtka do sobote. Zmagovalci so bili zasluženo hokejisti Belorusije.

Naši hokejisti so bili najbliže zmagi na sobotnem obračunu z reprezentanco Avstrije,  
a so jih sosedje premagali po podaljšku. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Kolesarja Kolesarskega kluba Kranj Jaka Primožič in 
Nik Čemažar se po končani sezoni selita v nova kluba. Čema-
žar bo kariero nadaljeval v novomeški Adrii Mobil, Primožič pa 
v avstrijski ekipi Hrinkow. »Za vsakega mladega kolesarja, ki 
izhaja iz našega kluba, želimo vse najboljše. Zato jima nismo 
predstavljali težave, ko sta izrazila željo po odhodu. V vseh 
letih sta dostojno zastopala barve kluba in tudi reprezentance. 
Dosegla sta lepe rezultate, ki se bodo vpisali v klubske arhive in 
ne bodo pozabljeni,« je ob odhodu svojih varovancev povedal 
direktor Kolesarskega kluba Kranj Matjaž Zevnik. Tako Primo-
žič kot Čemažar sta se zahvalila vsem, ki so jima pomagali na 
njuni dosedanji poti.

Primožič in Čemažar se selita v nova kluba

Kranj – Zaključen je uvodni krog 15. sezone Kranjske zimske 
tekaške lige. Potekal je na Kališče. Dobil ga je tretji gorski tekač 
sveta Medvoščan Timotej Bečan. S časom 29:46 je postavil 
rekord proge. Drugi je bil David Vogrin, tretji pa Aleš Udovič. 
Med ženskami je bila najhitrejša Tanja Kompan (42:54) pred 
Majo Zaplotnik in Dominiko Ahačič. Ligo so začeli individu-
alno (vsak teden se šteje udeležba kadarkoli od ponedeljka 
do nedelje). Po Kališču je na vrsti Sv. Jošt, sledijo Krvavec, Sv. 
Mohor in Brdo pri Kranju. Vse skupaj se ponovi še dvakrat. 
Liga bo zaključena 20. februarja.

Začela se je Kranjska zimska tekaška liga

Kranj – Nogometaši v drugi slovenski ligi so odigrali tekme 
16. kroga. Triglav je gostoval pri Gorici. To je bil derbi prve 
in druge ekipe na lestvici, ki pa so ga z 2 : 0 dobili Goričani. 
Kranjčanom so se na lestvici približali na točko zaostanka, 
imajo pa tudi dve tekmi manj. Roltek Dob je gostoval pri Ja-
dranu Dekani in izgubil z 2 : 1. Na lestvici je padel na šesto 
mesto. Tekme zadnjega jesenskega (14. kroga) so odigrali 
nogometaši v tretji slovenski nogometni ligi – zahod. Rezultati 
gorenjskih ekip: AROL Škofja Loka – Eksist Žiri 1 : 1, Šobec 
Lesce – TKK Tolmin 1 : 1, Sava Kranj – Postojna 3 : 0 in Fama 
Vipava – Tinex Šenčur 1 : 2. Po nepopolnem jesenskem delu 
je v vodstvu ekipa Brinje Grosuplje, Tinex Šenčur je tretji. 
Spomladanski del se bo začel 12. marca. Dve zaostali tekmi 
so v soboto odigrali nogometaši v gorenjski nogometni ligi. 
Rezultata: Bled Bohinj Hirter – SIJ Acroni Jesenice 4 : 0 in 
Polet – Kondor Godešič 1 : 2. Po odigranem jesenskem delu 
je v vodstvu Visoko, drugi je Bled-Bohinj Hirter, na tretjem 
mestu pa Velesovo Cerklje.

Na derbiju poraz nogometašev Triglava
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Mladost, potepi in drugi užitki

Jelena Justin

Tokrat nas bo planinska 
pot peljala čez mejo, na Hr-
vaško. Gorski kotar skriva 
bisere, manj znane, ki pa so 
vredni obiska, saj so edin-
stveni. Bujni gozdovi v svo-
jem jedru skrivajo skalna-
te grebene, špice, ki burijo 
domišljijo in vabijo, da jih 
obiščemo. Naš vrh Burni Bi-
toraj, v prevodu bi to pome-
nilo Nevihtna gora, se naha-
ja na meji med mrzlo, kon-
tinentalno klimo in medi-
teranskim podnebjem, zato 
na vrhu običajno piha. Ja, 
zna biti »burno«. Do vrha se 
bomo sprehodili tudi skozi t. 
i. Bitorajske Bele stene. Gre 
za skupino sten, skritih sre-
di gozda, kjer sta dva najbolj 

znana vrhova Imperator in 
Savjetnik (Svetovalec). 

Proti Hrvaški se zapelje-
mo skozi Kočevsko Reko, 
prečkamo mejni prehod Pe-
trina in nadaljujemo v sko-
zi Delnice, v smeri Mrkopa-
lja. Zavijemo proti Mrkopa-
lju, nato pa, kjer cesta zavi-
je levo v Mrkopalj, desno v 
Fužine, zavijemo desno in 
takoj levo v smeri Bresto-
ve Drage. Peljemo skozi za-
selek, cesta postane maka-
damska. Tudi smerokaz za 
Bitoraj opazimo. Vozimo še 
nekaj kilometrov, ko na des-
ni strani opazimo manjše 
parkirišče in smerno tabli-
co. Parkiramo. Avantura se 
lahko začne!

Vzpon se začne po 
gozdnem kolovozu, ko 

ponovno dosežemo maka-
damsko cesto. Zavijemo 
levo in po cesti hodimo prib-
ližno 800 metrov, v ostrem 
levem zavoju pa nadaljuje-
mo naravnost po gozdni ste-
zi. Sledi dokaj strm vzpon v 
smeri Bitorajskih Belih sten. 
V Gorskem kotarju je narava 
še zelo prvinska in tudi v tem 
delu je precej podrtega drev-
ja. Izrazit kraški svet zahte-
va pozornost za markacija-
mi, da se ne znajdemo v ne-
prijetni situaciji. Vstopamo 
v svet kraškega labirinta, vi-
sokih, vertikalnih sten, ki 
so ponekod izjemno visoke 
in obkrožajo tipičen kraški 
svet, vrtače. Skale, škraplje, 
markacije. Lepo napreduje-
mo po tem izjemno slikovi-
tem svetu. Dosežemo sme-
rokaz, 3 min, do dveh izra-
zitih skal: Imperator in Sav-
jetnik. Skali nista omenjeni 
na nobenem zemljevidu, a si 
zaradi svoje oblike res zaslu-
žita imeni. S skal se spusti-
mo nazaj na planinsko pot, 
nato pa sledi vzpon v manj-
ših okljukih, skozi izrazit 
bukov gozd, ki je v pomla-
danskih mesecih živo zele-
ne barve, proti vrhu Burni 
Butoraj. Steza se priključi 
grebenski poti. Na snidenju 
poti nadaljujemo desno. Sle-
di še kratek vzpon do vrha, 
do vršne skalnate glave. 

Burni Bitoraj ponudi izje-
men razgled od Risnjaka na 
zahodu pa do Bjelolasice na 
vzhodu, Belih Samarskih 
sten, spodaj pod nami pa je 
naselje Mrkopalj. 

Sestopimo lahko po poti 
vzpona, lahko pa tudi nare-
dimo krožno pot. Vrnemo se 

do stičišča z grebensko po-
tjo in nadaljujemo po njej. 
Najprej dosežemo vrh Peršo-
va kosa, nato pa sledi pone-
kod precej strm spust do Joži-
na plan, 1225 m n. m. Bodimo 
pozorni na markacije! Spuš-
čamo se vse do Titovega Dol-
ca, pod katerim dosežemo 

makadamsko cesto, ob ka-
teri nas čaka naš jekleni ko-
njiček. Do tja je pred nami še 
približno ena ura hoje po ma-
kadamski cesti. 
Nadmorska višina: 1385 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Burni Bitoraj (1385 m n. m.)

Nevihtna gora
V Gorskem kotarju, blizu kraja Mrkopalj, kjer je bil rojen Jakov Fak, je 
gora Bitoraj. To je področje Velike Kapele. Vrh in okolico sestavljajo gole, 
apnenčaste skale, ki se dvigajo deset metrov in več nad gozdni pas. Alpski 
občutki s pogledom na Reški zaliv. 

Smerokaz, ob katerem parkiramo. Začetek naše labirintne 
poti. / Foto Jelena Justin

Imperator in Savjetnik (Svetovalec) / Foto Jelena Justin

Vrh Burni Bitoraj / Foto Jelena Justin

Neža Markelj

Slovenske dobrote iz Erasmusove 
kuhinje

Moj delovni kotiček je da-
nes park. Toplo popoldan-
sko sonce mi greje obraz, 
ko sedim na leseni klopi ob 
reki Mondego in opazujem 
mimoidoče družinice, upo-
kojence in zaljubljene pare, 
ki se zasanjano sprehajajo 
mimo mene. Jesen je obar-
vala liste v prelepe oranžne 
in rumene barve, ki prekri-
vajo sprehajalne poti in pus-
tijo, da jih sveža sapica pone-
se do rečne gladine. Lep ne-
deljski dan je kot napisan za 
posedanje na obali, ki so jo 
danes »okupirali« stari ribi-
či in njihove žene, študenti 
pod košatimi hrasti in mid-
va z Nejcem – jaz z računal-
nikom v naročju, Nejc pa z 
nosom v knjigi in čisto v svo-
jem svetu.

Rahlo se mi stoži po Slove-
niji. Po prijateljih in družini. 

Stoži se mi po nedeljskem 
kosilu, ko se mama vsak te-
den znova trudi, da nas vse 
zbere za mizo, kuha, da ugo-
di staromodnim okusom na-
ših babic in željam mladcev. 
Danes bi praznovali mar-
tinovo, ki vsako leto znova 
in znova med tednom osta-
ne prezrto in se zaradi pre-
mnogih obveznosti pri nas 
praznuje tri dni kasneje – 
ob bogato nedeljsko oblo-
ženi mizi, po kateri si še ves 
popoldan oblizujemo prste. 
Misel na tradicionalno mar-
tinovo pojedino me je muči-
la že vse od začetka tedna, da 
sem že kar vonjala hrustlja-
vo zapečeno gosjo skorjico 
in slišala brbotanje rdečega 
zelja v velikem loncu. 

Tako je prišel petek in z 
njim ideja, da z Izo, Eriko in 
Vido, mojimi Erasmusovimi 

»sotrpinkami«, pripravimo 
približek martinove pojedi-
ne, ki bi v najete sobice pri-
peljala malo slovenske do-
mačnosti. Pri bogato oblo-
ženi mizi sta se nam pridru-
žila še Juš in Maša in sku-
paj smo nabadali hrustlja-
vega piščanca (goske žal nis-
mo dobili), tekmovali za du-
šeno rdeče zelje z jabolki in 
se grebli za zadnje zabeljene 
mlince. Za piko na i je nek-
je med tretjim in četrtim ko-
zarcem dišečega kuhanega 
vina Nejc na mizo ponosno 
položil še topel jabolčni zavi-
tek in sama pri sebi sem za-
jokala od sreče. 

Danes torej sediva v par-
ku, jaz pišem, Nejc bere in 
sestavlja »listek« za v trgo-
vino, na katerem se čisto v 
kotu pojavi dopis: rdeče ze-
lje! To bo kljub že zdavnaj 

minulemu prazniku vina 
na najinem jedilniku osta-
lo še kar nekaj časa. Kaj pa 
Portugalci? Oni na praznik 
sv. Martina zakurijo ogro-
men kres, ob katerem pije-
jo z vodo razredčeno mla-
do vino agua-pe in pečejo 
kostanj, ki že več kot dober 

mesec s svojim vonjem pol-
ni ozke ulice Coimbre. Mo-
goče prevzamem navado in 
tudi sama postojim v dolgi 
vrsti Portugalcev, ki se za 
kostanj grebejo skoraj tako 
močno kot erasmusovci za 
slovenske dobrote – brezpo-
gojno in s polnimi usti sline. 

Martinova večerja z zamudo, ki mi bo še dolgo ostala v 
lepem spominu
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Maša Likosar

Ljubljana – »Vidnost, previ-
dnost, upoštevanje predpi-
sov in cestnih razmer nam 
lahko zagotovijo varnejše 
poti, tudi v neugodnih vre-
menskih pogojih jeseni 
in pozimi,« poudarjajo na 
Agenciji za varnost prometa; 
in še: »Ker tem razmeram ne 
moremo izogniti, se je treba 
na spremenjene vozne oko-
liščine dobro in pravočasno 
pripraviti, prav tako pa je tre-
ba pripraviti tudi svoje vozilo 
in ga temeljito pregledati.«

Zimska oprema je obve-
zna med 15. novembrom in 
15. marcem. Profil pnevma-
tik mora biti globok najmanj 
tri milimetre. Globino lahko 
preverimo z ustreznim me-
rilnikom oziroma kovancem 
za en evro (njegov zlati rob je 
namreč širok tri milimetre) 
ali s pomočjo oznak, ki so 
na pnevmatiki. Smiselno jo 
je preverjati pogosteje, zlas-
ti če je zima blaga, saj je pri 
višjih temperaturah tudi ob-
raba večja. »Pospeševanje, 
zavijanje in zaviranje z vozi-
lom je v veliki meri odvisno 
od oprijema pnevmatik z vo-
ziščem, zato vedno zagotovi-
te, da so vaše pnevmatike v 
dobrem stanju ter pravilno 
napolnjene po priporočilih 

proizvajalca,« poudarjajo na 
agenciji. 

Snežne verige zagotavlja-
jo najboljši oprijem za ek-
stremne zimske razmere, 
kot je močno sneženje. Bo-
dite pozorni na cestne odse-
ke, označene s prometnim 
znakom Uporaba snežnih 
verig, kjer morate obvezno 
uporabiti snežne verige. Z 
nameščenimi verigami vo-
zite največ petdeset kilome-
trov na uro, varnostno razda-
ljo je priporočljivo povečati. 
Poskrbite tudi za zadostno 
bočno razdaljo ob morebi-
tnem prehitevanju pešca ali 
kolesarja. 

Vožnja po spolzkem, po-
ledenelem in zasneženem 

vozišču je lahko zelo zahtev-
na in od voznika terja veli-
ko večjo osredotočenost na 
vožnjo. Ob tem je brezhib-
no delovanje zavor nujno za 
varno vožnjo, prižgani žaro-
meti pa omogočajo večjo vi-
dljivost in vidnost. Ko je vi-
dljivost manjša od petdeset 
metrov, je največja dovolje-
na hitrost petdeset kilome-
trov na uro. Ob zmanjšani 
vidljivosti se praviloma upo-
rabljajo zasenčeni žarometi 
ali meglenke. Tudi očiščena 
stekla omogočajo primerno 
vidljivost, zato je treba pre-
veriti izrabljenost metlic bri-
salcev vetrobranskega ste-
kla in jih po potrebi zame-
njati. Obenem je smiselno 

preveriti, ali imamo v rezer-
voarju za vodo zimsko čistilo 
za stekla, ki preprečuje zmr-
zovanje ob uporabi.

Zaradi večje teže tovorna 
vozila in avtobusi potrebu-
jejo daljši čas, da se ustavi-
jo, vozniki pa morajo v tem 
letnem času posebno po-
zornost nameniti zagotovi-
tvi tehnične ustreznosti teh 
vozil. Nujen je pregled stre-
he celotnega tovornega vozi-
la ali avtobusa, saj s strehe 
padajoče snežne in ledene 
plošče lahko ogrožajo druge 
udeležence v prometu, zato 
jih je treba v celoti odstraniti. 
Priporoča se, da imajo zim-
ske pnevmatike globlji pro-
fil od predpisanega in ustre-
zen tlak.  

Ključnega pomena za vse 
udeležence v prometu je, 
da so dobro vidni in s tem 
tudi varnejši, kar v tem le-
tnem času še posebno velja 
za pešce in kolesarje. »Upo-
raba različnih svetlobnih in 
odsevnih teles nam lahko v 
mraku, temi ali pogojih slab-
še vidljivosti reši življenje,« 
pravijo na agenciji in dodaja-
jo: »Preverite informacije o 
stanju na cestah in se na pot 
odpravite pravočasno, da se 
izognete zastojem in vožnji 
v časovni stiski, saj nas ta 
lahko sili v tvegano vožnjo.«

Vožnja v neugodnih razmerah
Včeraj je nastopilo obdobje obvezne uporabe zimske opreme. Ker so pnevmatike edine stične točke 
vozila z voziščem, moramo poskrbeti, da bodo vedno optimalne. Agencija za varnost prometa podaja 
uporabne napotke za varno vožnjo v jesenskih in zimskih razmerah.

S pravilno pripravo vozila bo njihova udeležba v prometu 
varnejša za vse. / Foto: Gorazd Kavčič

Maša Likosar

Kranj – Na konferenci, ki so 
se je udeležili notranji mini-
stri držav članic EU, držav 
schengenskega območja, 
partneric Zahodnega Balka-
na in Združenih držav Ame-
rike, predstavniki Evropske 
komisije, Evropskega parla-
menta, agencij Europol in 
Eurojust, so sprejeli skup-
no izjavo. »V izjavi smo po-
udarili pomen preventivne-
ga delovanja in ozaveščanja, 
izrazili pa smo tudi politič-
no podporo iskanju ustrez-
nih orodij za odkrivanje in 
preiskovanje spolnih zlorab 
otrok, ki so med najbolj zavr-
žnimi kaznivimi dejanji za-
radi daljnosežnih posledic, 
ki jih imajo za žrtve,« je po-
jasnil Hojs in dodal: »Zara-
di hitre digitalizacije družbe 
in povečane uporabe spleta, 
še zlasti med epidemijo co-
vida-19, zlasti digitalni vidik 

tega kaznivega dejanja zah-
teva posebno pozornost.« 

Uvod v prvi del razprave je 
pripravil strokovnjak Marko 
Puschner, ki je predstavil de-
lovanje točke za ozaveščanje 
o varni uporabi interneta in 
izkušnje na področju spol-
nih zlorab otrok, ki so jih do-
bili z delom z otroki v šolah. 
Ministri so v razpravi pod-
prli skupna prizadevanja za 

uspešno nadaljnje sodelo-
vanje pri spopadanju z iz-
zivi digitalne dobe. »Čeprav 
preprečevanje spolnih zlo-
rab otrok ostaja naša naj-
višja prioriteta, pa žal vsee-
no prihaja do njih, zato mo-
ramo velik del svojega truda 
in pozornosti nameniti tudi 
odkrivanju in preiskovanju 
teh kaznivih dejanj,« je de-
jal minister Hojs.

O tehničnih vidikih, zaradi 
katerih je preprečevanje teh 
aktivnosti zahtevno, povezani 
pa so predvsem z možnostjo 
anonimnosti, šifriranja in tu-
neliranja pretoka informacij, 
je spregovoril Žiga Turk, nek-
danji minister za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo. 
Preiskovalci se pri preiskova-
nju spolnih zlorab otrok spo-
padajo z mnogimi izzivi, zato 
je pri tem nujna uporaba na-
predne informacijske tehno-
logije, vključno z umetno in-
teligenco, za čim uspešnejše 
prepoznavanje žrtev in sto-
rilcev ter ob spoštovanju te-
meljnih človekovih pravic in 
svoboščin, so se strinjali so-
govorniki. »Zaradi izzivov in 
pasti novih tehnologij je po-
membno sodelovanje vseh 
partnerjev, prav tako pa so-
delovanje s ponudniki inter-
netnih storitev, družbenih 
omrežij in elektronske ko-
munikacije,« je povedal Hojs. 

Med najbolj zavrženimi dejanji
Ministrstvo za notranje zadeve je minuli petek v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 
organiziralo virtualno ministrsko konferenco o preprečevanju in preiskovanju spolnih zlorab otrok, ki jo 
je vodil minister za notranje zadeve in predsedujoči Svetu za notranje zadeve Aleš Hojs. 

Minister Hojs je poudaril, da so spolne zlorabe otrok med 
najbolj zavržnimi kaznivimi dejanji. / Foto: arhiv MNZ

Maša Likosar

Gozd - Martuljek – Posadka 
policijskega helikopterja je 
v soboto v iskalni akciji s po-
močjo termovizije v tolmu-
nu ferate Jerman v Gozdu - 
Martuljku našla alpinistko, 
ki je bila pogrešana od pet-
ka popoldan. Gorski reševal-
ci so jo zatem z vrvno tehniko 
dvignili na vrh ferate, od tam 
pa jo je vojaški helikopter od-
peljal v zdravstveno ustano-
vo. V iskalni akciji so sode-
lovali kranjskogorski gorski 

reševalci in gorska policij-
ska enota z ekipo policistov 
Policijske postaje Kranjska 
Gora.

»Oseba je med spušča-
njem po ferati zdrsnila in po 
padcu poškodovana obležala 
v tolmunu v vpadnici ferate. 
Bila je povsem brez opreme 

za tovrstni plezalni objekt. 
Tudi sicer so ferate namenje-
ne vzpenjanju in ne sestopa-
nju. Če bi oseba ta del, kjer je 
zdrsnila, premagala, bi jo ča-
kal se težji del, in kot kaže, 
bi bilo reševanje potrebno v 
vsakem primeru. Ljudje naj 
se ne takih podvigov ne lo-
tevajo tako neresno in nep-
ripravljeni, ker s tem tvegajo 
svoje življenje,« so pojasni-
li na Policijski upravi Kranj.

V soboto zjutraj se je pod 
vodstvom Policije začelo is-
kanje še ene pogrešane ose-

be, v tem primeru na obmo-
čju Pokljuke proti Viševni-
ku. Reševalci GRS Bohinj, 
Radovljica in Tržič so skupaj 
z gasilci PGD Bled, Radovlji-
ca, Srednja Dobrava ter vod-
niki lavinskih psov GRZS – 
Gorenjska našli nepoškodo-
vano planinko.

Uspešno izvedeni 
iskalni akciji
Pretekli konec tedna sta bili izvedeni dve iskalni 
akciji za pogrešanima osebama. 

Reševalci GRS Kranjska Gora so pogrešano alpinistko našli 
v tolmunu ferate Jerman. / Foto: GRS Kranjska Gora, GRZS

Kranj – Gorenjski prometni policisti so v soboto na avtocesti 
poostreno merili hitrost vožnje in varnostno razdaljo. Ugotovili 
so 23 prekoračitev hitrosti. Največji izmerjeni hitrosti sta bili 212 
kilometrov na uro pri omejitvi 130 kilometrov na uro in 202 kilo-
metrov na uro pri omejitvi 110 kilometrov na uro. Dva voznika 
sta med nadzorom vozila na prekratki varnostni razdalji. Raz-
dalja je znašala zgolj 0,6 sekunde oziroma več kot trikrat manj 
od minimalnega pravila dveh sekund. »Vozite po omejitvah in 
na zadostni varnostni razdalji ter s tem zmanjšajte tveganje za 
nesrečo in ogrožanje,« opozarjajo gorenjski policisti. 

Vozila več kot dvesto kilometrov na uro

Kranjska Gora – V soboto popoldan se je sprožil skalni podor 
izpod vrha Dovškega Gamsovca, ki je po poročanju portala 
24ur.com z zvokom bobnenja presenetil pohodnike na poti med 
Kranjsko Goro in Krnico. Porušilo se je več kubičnih metrov skal, 
kamenja in grušča. Podor se je po besedah Roberta Skrinjarja, 
vodje izpostava URSZR Kranj, zgodil več kot kilometer zračne 
razdalje proč od koče v Krnici in ni zdrsnil v dolino. »Podatka, 
da bi bil kdo v bližini podora ali neposredno ogrožen, nismo 
prejeli, in ker ne predstavlja nevarnosti, bodo najverjetneje os-
tanki podora ostali nedotaknjeni,« je dejal Skrinjar.

Sprožil se je skalni podor 

Škofa Loka – V Škofji Loki so občani zadržali moškega, ki 
je osumljen tatvine več kosov oblačil v vrednosti okoli de-
vetsto evrov. Tatvino je opazila prodajalka, trije občani pa 
so osumljenca zadržali do prihoda policije, za kar se jim na 
Policijski postaji Kranj zahvaljujejo. Proti osumljencu poteka 
predkazenski postopek.

Osumljenca so zadržali trije občani 
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Kmetijstvo in gozdarstvo

 Akumulatorji  

Yuasa od avtomobila 

do kamiona. Garancija 

42 mesecev.

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson,  
Fendt, Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS, plugi (tuji proizvajalci),
   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva, filtre, 

svetlobno opremo …,
  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj
Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065

E-pošta: klasje@siol.net

Cveto Zaplotnik

Olševek – Kmetija pr' Kuhar-
ju je bila nekdaj tipična živi-
norejska kmetija, na kate-
ri so vedno redili tudi nekaj 
krav. Gospodar Franci se še 
dobro spominja, kako so pri 
hiši vedno imeli maslo in 
skuto ter čez poletje tudi kis-
lo mleko, kako so tudi vašča-
ni hodili na kmetijo po mle-
ko in skuto in kako je njegova 
mama Marija vsak dan svoje 
izdelke s kolesom peljala na 
tržnico in jih prodajala tudi 
v Šenčurju. Zametke pre-
delave mleka na kmetiji je 
torej postavila zdaj že pokoj-
na Francijeva mama Mari-
ja, a ko je Franci na zače-
tku devetdesetih let ostal 
brez službe, se je bolj posve-
til kmetiji in se je odločil, da 
nadaljuje družinsko tradi-
cijo in poskusi s predelavo 
mleka v mlečne izdelke. V 
prizidku stare hiše so uredi-
li majhno mlekarnico, regis-
trirali na kmetiji dopolnilno 
dejavnost in začeli. Franci je 
verjel, da je z dobrim in poš-
tenim delom možno uspeti 
in da se na dolgi rok dobro 
delo tudi poplača.

Najprej predelovali le 
mleko z domače kmetije

Na kmetiji so postopoma 
povečevali količino mleka, 
ki jo vsakodnevno predela-
jo v izdelke, bogatili ponu-
dbo z novimi izdelki, izbo-
ljševali kakovost in širili 
prodajne poti. Najprej so v 
izdelke predelovali le mle-
ko z domače kmetije, potlej, 
ko so se potrebe povečevale, 
so ga začeli odkupovati tudi 

od okoliških kmetij. V hlevu, 
ki so ga zgradili na začetku 
devetdesetih let, redijo štiri-
deset goved, približno polo-
vica je krav molznic. 

Mleko še isti dan 
predelajo v izdelke

Odkupljeno mleko še 
isti dan predelajo v mleč-
ne izdelke. Na začetku so 
mleko predelovali v doma-
če mleko, skuto ter sladko in 
kislo smetano, potlej so deja-
vnost razširili še na izdela-
vo navadnih, sadnih, posne-
tih in tekočih jogurtov, mla-

dih sirov, masla, sirotkinih 
napitkov ... »Pri predelavi 
smo se bolj specializirali na 
sveže izdelke, trenutno izde-
lujemo petnajst različnih 
vrst izdelkov. Ponudbo pri-
lagajamo povpraševanju in 
tržnim trendom. V zadnjih 
letih smo dodali nove oku-
se jogurta, začeli izdelova-
ti mladi sir, kremni jogurt, 
pinjenec ...« pravi Teja, pred-
stavnica mladega rodu Pod-
jedovih, in dodaja, da največ 
naredijo skute, med potroš-
niki pa so zelo poznani po 
maslu in po tekočem jogur-
tu vanilja. Za izdelke so pri-
dobili znak Izbrana kako-
vost Slovenije, ki potroš-
nikom zagotavlja domače 

poreklo mleka, kakovost 
izdelkov in še izpolnjevanje 
nekaterih drugih kriterijev; 
sodelujejo pa tudi v Merca-
torjevem projektu Radi ima-
mo domače.

Uredili dodatne prostore 
za predelavo  

V letu 2004 so predela-
vo mleka preselili v kletne 
prostore novozgrajene hiše, 
v kratkem bodo predelavo 
razširili še v prostore, ki so 
jih uredili v tleh, pod asfal-
tiranim dvoriščem kmeti-
je. Novi prostori jim bodo 
omogočili tudi izdelavo pol-
trdih sirov, za začetek bodo 
trgu ponudili Mickin sir, ki 
se bo imenoval po Francijevi 

mami Mariji. »Upam, da bo 
ta sir na trgu že na začet-
ku prihodnjega leta,« pravi 
Teja in dodaja, da bodo pri-
hodnje leto hkrati z odprt-
jem novih prostorov obeleži-
li tudi dvajsetletnico prede-
lave mleka na kmetiji. Stro-
kovno jim je tako glede teh-
nologije kot opreme v veliko 
pomoč Združenje kmečkih 
sirarjev Slovenije.

Uporabljajo različne 
prodajne poti

Za prodajo izdelkov upora-
bljajo različne poti in načine. 
Največ izdelkov dobavljajo 
stalnim strankam – Merca-
torjevim trgovinam ter šte-
vilnim manjšim pekarnam 

in trgovinam v gorenjski 
in osrednjeslovenski regi-
ji, vrtcem, šolam, domovom 
za starejše, hotelom, resta-

vracijam, gostilnam, tudi 
planinskim domovom. Na 
Planini v Kranju so že pred 
leti postavili prodajni avto-
mat, ki so ga letos zamenja-
li z novim; v njem poleg svo-
jih izdelkov ponujajo tudi 

štruklje, za katere izdelova-
lec uporablja njihove suro-
vine. Tržno »osvajajo« tudi 
Stražišče, tam so pred kra-
tkim postavili nov prodajni 
avtomat, z izdelki pa sodelu-
jejo tudi na vse bolj obiskani 
tržnici na Baragovem trgu. 
Ko se je lani med epidemijo 
novega koronavirusa zaus-
tavila prodaja gostincem, so 
začeli spletno prodajo, raz-
mišljajo pa tudi o tem, da bi 
na kmetiji uredili trgovinico 
za prodajo izdelkov. 

Vse se »dogaja«  
v krogu družine 

Ko je obseg dejavnos-
ti prerasel okvirje dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji, so 
pred osmimi leti registrirali 
podjetje Mlekarstvo Podjed, 
v katerem trenutno zaposlu-
jejo osem delavcev, med nji-
mi so trije z domače kmetije. 
Na kmetiji se tudi sicer vse 
»dogaja« v krogu družine, v 
kateri pa starši delo in odlo-
čanje postopoma prepušča-
jo »ta mladim«. Za prede-
lavo mleka skrbijo Franci, 

žena Vika in hči Teja, ki je 
inženirka živilstva in prehra-
ne in bodoča ekonomistka, 
za kmetijsko dejavnost skr-
bi sin Jani z družino, sin Rok 
pa še obiskuje srednjo šolo 
in pomaga, kjer so potrebe. 

Predelujejo mleko z domače in okoliških kmetij
Na kmetiji pr' Kuharju na Olševku, kjer gospodari družina Podjed, se že dvajset let ukvarjajo s predelavo mleka v mlečne izdelke. V petnajst različnih vrst 
izdelkov predelujejo mleko z domače in okoliških kmetij. V novih prostorih, ki so jih uredili pod dvoriščem, bodo kmalu začeli izdelovati tudi poltrde sire. 
Največ izdelkov dobavljajo stalnim strankam.

Podjedovi – Vika, Franci in Teja s pladnjem surovega masla v rokah / Foto: arhiv Mlekarstva Podjed

»Ker smo majhni, se lahko hitro prilagodimo tržnim 
razmeram, kljub naši majhnosti pa lahko naročnikom 
zagotovimo tudi večje količine izdelkov,« pravi Teja 
in dodaja: »Zdrava konkurenca na trgu je vse večja, 
a enako kot mi tudi drugi kmetje iščejo dodano 
vrednost na kmetiji.«

Novi prostori jim bodo 
omogočili tudi izdelavo 
poltrdih sirov, za začetek 
bodo trgu ponudili 
Mickin sir, ki se bo 
imenoval po Francijevi 
mami Mariji.
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Cveto Zaplotnik

Kranj – In kaj so glavne novo-
sti? Predlagani strateški 
načrt ukinja plačilne pravi-
ce, s tem pa tudi zgodovin-
ske dodatke, ter uvaja eno-
tno plačilo na hektar, kar 
pomeni, da bodo vsi kmetje 
za upravičene površine pre-
jeli enako plačilo na hektar. 
Novost je dopolnilno pre-
razporeditveno plačilo, ki ga 
bodo v obliki letnega, enotne-
ga plačila na hektar upraviče-
ne površine prejela le kmetij-
ska gospodarstva do povpreč-
ne velikosti 8,2 hektarja. 

Spremembe pri plačlilih 
za OMD

Spremenil se bo tudi sis-
tem plačil za območja z ome-
jenimi možnostmi za kme-
tijsko dejavnost (OMD), ki 
predstavljajo več kot tri četr-
tine vseh kmetijskih zem-
ljišč v Sloveniji. Fiksni del 

plačila bodo ukinili, tako da 
bo plačilo odvisno le od točk, 
ki jih bo kmetijsko gospo-
darstvo prejelo za površine, 
ki jih obdeluje na območju 
OMD, pri tem pa bodo viš-
jo vrednost točke pripisali 
kmetijskim gospodarstvom, 
ki imajo večje število točk in 
redijo travojede živali. 

Proizvodno vezana plačila 
za sektorje v težavah

V okviru skupne kmetij-
ske politike bodo del sred-
stev porabili za izplačilo 
proizvodno vezanih plačil. 
Namenili jih bodo kmetij-
skim dejavnostim, ki se že 
dlje časa soočajo s slabim 
ekonomskim položajem. 
Ministrstvo predlaga, da bi 
jih namenili predvsem za 
rejo goved in rejo krav dojilj 
na celotnem območju Slove-
nije, za prirejo mleka v gor-
skem območju in za rejo 
drobnice. Spodbujali bodo 

tudi pridelavo beljakovin-
skih rastlin.

Podpora mladim kmetom

Eden od ciljev skupne 
kmetijske politike v obdob-
ju 2023–2027 je generacij-
ska pomladitev slovenske-

ga kmetijstva. Da bi dosegli 
ta cilj, strateški načrt predvi-
deva različne ukrepe za mla-
de kmete – od zagonskih, 

naložbenih sredstev do pod-
por, ki so povezane s pre-
nosom znanja in inovacija-
mi. Mladi kmetje bodo lah-
ko pod bolj ugodnimi ban-
čnimi pogoji, z manj tvega-
nja, hitreje in bolj enosta-
vno dostopali do dodatnih 
razvojnih sredstev, novost 
je podpora medgeneracij-
skemu prenosu znanja med 
»starim« lastnikom in mla-
dim prevzemnikom.

Krepitev položaja kmetov 
v kmetijsko-živilski verigi

Pri ukrepih za dvig kon-
kurenčnosti kmetijske pri-
delave in predelave bodo po 
novem investicije v osnovno 
kmetijsko pridelavo združe-
vali z investicijami v prede-
lavo in trženje, majhne kme-
tije pa bodo deležne poeno-
stavitve s pavšalnimi pod-
porami do zneska 20 tisoč 
evrov. Podpore bodo tudi za 
kolektivne naložbe, za sek-
torje sadje, zelenjava, vino 
in čebelarstvo ter za spodbu-
janje vzpostavljanja medpa-
nožnih organizacij in obli-
kovanja »ekoregij/100% 
lokalno«. 

Strateški načrt daje pouda-
rek tudi povezovanju pride-
lave pridelkov in predelave 
v izdelke, krepitvi agroživil-
skih verig, vzpostavitev dol-
goročnih partnerstev ter kre-
pitvi položaja kmeta v verigi.

Sheme za okolje in 
podnebje

Najmanj četrtino nacio-
nalne ovojnice za neposre-
dna plačila bodo nameni-
li za izvajanje shem za oko-
lje in podnebje – Sopo. She-
ma za trajno travinje bo 
namenjena zlasti ohranja-
nju ekstenzivnih travnikov, 
shema za njive ohranjan-
ju rodovitnosti in kakovosti 

tal, povečanju deleža organ-
ske snovi v tleh in izboljšan-
ju biotske raznovrstnosti na 
ornih površinah, shema za 
trajne nasade zmanjševanju 
uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, shema za ohranja-
nje kmetijske krajine pa pre-
prečevanju zanosa fitofar-
macevtskih sredstev in gno-
jil v vodotoke.  

Podpora za integrirano 
pridelavo

V kmetijsko-okoljska 
in podnebna plačila bodo 
vključili nekatere nove vse-
bine, to je podpore za inte-
grirano pridelavo ter izbo-
ljšanje kakovosti krme in 
načrtnega krmljenja pri 
govedu, prašičih pitancih, 
ovcah in kozah, podpore za 
ohranjanje suhih travišč in 
zmanjšanje ostankov fito-

farmacevtskih sredstev v 
grozdju in sadju ter podpo-
re za seneno prirejo ter pre-
cizno gnojenje in škropljen-
je. Izvajanje nekaterih ukre-
pov bo bolj zahtevno. Izvaja-
nje ukrepa Ohranjanje kolo-
barja bo, na primer, potekalo 
na treh ravneh zahtevnosti; 
tisti, ki bodo pripravljeni več 
narediti za okolje, bodo pre-
jeli tudi višje nadomestilo.

Večje podpore ekološkim 
kmetom

Večjih podpor bo delež-
no ekološko kmetovanje. 
Ekološki kmetje bodo lah-
ko uveljavljali spodbude za 

ohranjanje in prevzemanje 
praks ekološkega kmetovan-
ja pa tudi finančne podpore 
za naložbe v ekološko kme-
tovanje in predelalo ekološ-
kih pridelkov.

Novost so nove intervenci-
je na področju okolja, s kate-
rimi naj bi spodbujali manj-
šo porabo kemičnih fitofar-
macevtskih sredstev, zago-
tovili nadomestilo za omeji-
tve pri kmetovanju na obmo-
čjih Nature 2000 in spodbu-
jali ohranjanje biotske raz-
novrstnosti in krajine na 
zavarovanih območjih. 

Dva nova ukrepa v 
gozdarstvu

Na področju gozdarstva 
predvidevajo dva nova ukre-
pa, in sicer podpore za ohra-
njanje in vzdrževanje paš-
nih površin za prostoživeče 
rastlinojede živali ter izgra-

dnjo novih in posodobitev 
obstoječih gozdnih dreves-
nic ter nakup specializirane 
mehanizacije in opreme za 
vzgojo sadik. 

Podpirali bodo tudi nalo-
žbe za prilagoditev trajnih 
nasadov na podnebne spre-
membe (mreže proti toči, 
zaščita pred slano ...) in nalo-
žbe za učinkovito rabo duši-
kovih gnojil (nakup meha-
nizacije za gnojenje z nizki-
mi izpusti v zrak), poleg tega 
pa tudi vlaganja v ohranjan-
je ekstenzivnih pašnikov ter 
v ureditev mejic, suhozidov 
in drugih krajinskih značil-
nosti.

Nova politika prinaša številne spremembe
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po večmesečnem usklajevanju s številnimi organizacijami in ustanovami ter ob upoštevanju predlogov 
in smernic Evropske komisije pripravilo predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Predlog bo do 25. novembra v javni 
razpravi, danes, v torek, pa bo še spletna javna predstavitev.

Spremembe bodo tudi pri neposrednih plačilih za območja z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko dejavnost. Slika je simbolična.

Slovenija bo za izvajanje petletnega strateškega načrta 
skupne kmetijske politike imela na voljo 1,2 milijarde 
evrov, od tega 685 milijonov evrov za neposredna 
plačila in za podpore na področju vinarstva in 
čebelarstva ter 550 milijonov evrov za ukrepe razvoja 
podeželja. Država bo iz proračuna še dodatno 
zagotovila 334 milijonov evrov.

Predlog strateškega 
načrta skupne 
kmetijske politike bo 
na jutrišnji izredni seji 
po videokonferenci 
obravnaval tudi svet 
kranjske območne enote 
Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije. Svet 
bo dal pripombe na 
predlagane ukrepe.

V harmoniji z naravo

Vrtni center

eurogarden.euPE Dobrova
01 24 25 100

PE Krško
07 49 88 385

Vrtni center
Eurogarden

GOZDARSKA OPREMA ZAŠČITNA OPREMA
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POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA DRSNA IN SAMONOSNA DVORIŠČNA VRATA
JOYTECH AC 600 ALLMATIC MOVEO 600 BENINCA BULL 5M BFT DEIMOS 400 ALLMATIC BIG ALLMATIC KALOS

 TURBO

do 500 kg do 400 kg do 2200 kgdo 600 kg do 600 kgdo 650 kg

229 € 269 € 349 € 279 € 499 € 399 €

POGONI, AVTOMATIKE IN ELEKTRONIKE ZA KRILNA, DVOKRILNA DVORIŠČNA VRATA

do 250 kg / 2,5 m

TERRIER 200 ALLMATIC SO400 ALLMATIC HYPER 400 in HYPER 600 ALLMATIC MAXIARTK ALLMATIC PLUS L

do 350 kg / 3 m do 300 kg / 3 m do 300 kg / 4,5 m do 500 kg / 5 mdo 3,5 m

329 €

359 €

399 € 599 € 649 €

429 €

PANELNE / ŽIČNE OGRAJE IN STEBRI

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

22,50 €
25,50 €
32,50 €
40,00 €

steber v. 100 cm

steber v. 125 cm

steber v. 150 cm

steber v. 200 cm

15,50 €
17,00 €
19,50 €
23,00 €

5 mm

103 x 250 cm

123 x 250 cm

153 x 250 cm

200 x 250 cm

17,50 €
19,50 €
22,50 €
32,00 €

4 mm

prodaja@kipkop.si  /  prodaja1@kipkop.si  /  prodaja2@kipkop.si  /  prodaja3@kipkop.si  /  prodaja4@kipkop.si  

www.kipkopshop.si  /  www.kipkopshop.si  /  www.kipkopshop.si

infoline:    040 974 470    /    030 479 955    /    030 464 480    /    030 360 630

TOPLOZRAČNI KAMINI NA PELETE ZA UGODNO OGREVANJE

moč: 6,5 kW moč: 8 kW moč: 10 kW moč: 12 kW moč: 9 kW

SOLE slim MCZ8000 TOBY Helena 8 TOBY Helena 12 SOLE Croatica 12 SOLE Inserto vložekRade Končar TEP10

699 € 949 € 1149 € 1149 €1099 €

www.kipkop.si
www.kipkopshop.si

NA ZALOGI PRI NAS 
TUDI DIMNIŠKE CEVI, 

ROZETE, KOLENA, 
TESNILA, SPOJKE, 

NOSILCI...

TOPLOVODNI KAMINI NA PELETE ZA PRIKLOP NA CENTRALNO OGREVANJE

moč: 20 kW moč: 24 kWmoč: 15 kW

TOBY H 15 TOBY H 20 TOBY H 24 

1699 € 1799 € 1999 €

PROIZVODNJA VSEH VRST GARAŽNIH VRAT NA ENEM MESTU

ŽE OD 719 €

ŽE OD 1294 €

ŽE OD 1449 €

ŽE OD 719 €

ŽE OD 719 €

ŽE OD 399 €

SEKCIJSKA DVIŽNA 
GARAŽNA VRATA

SEKCIJSKA DVIŽNA 
INDUSTRIJSKA VRATA

GOSPODARSKE OBJEKTE Z 
ODPIRANJEM NA STRAN 

OB STENO

VHODNA SIDE STEP 
STRANSKA VRATA

SEKCIJSKA DVIŽNA 
GARAŽNA VRATA Z 

VGRAJENIM OSEBNIM 
PREHODOM

DVIŽNA ROLO NAVOJNA 
GARAŽNA VRATA

www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si
www.dvizna-vrata.si

moč: 12 kW

1299 €

Cveto Zaplotnik

Kranj – Po začasnih podat-
kih popisa kmetijstva, ki ga 
je opravil državni statistični 
urad, je bilo lani v Sloveni-
ji 67.915 kmetijskih gospo-
darstev, kar je bilo v primer-
javi z letom 2010 6731 manj, 
glede na leto 2000 pa 18.552 
manj. Število gospodarstev je 
v zadnjem desetletju upadlo 
v vseh regijah, izjema je bila 
le obalno-kraška regija, kjer 
se je celo povečalo, in sicer za 
13 odstotkov, le malenkostno 
pa je upadlo v primorsko-not-
ranjski regiji. Najbolj, več kot 
za eno petino, se je zmanj-
šalo število v pomurski regi-
ji, kjer je upadlo z 8890 na 
7084, velik upad pa je bil 
tudi v podravski regiji, kjer so 
pred desetimi leti beležili še 
12.318 kmetijskih gospodar-
stev, lani pa le še 10.789. V 
gorenjski regiji se je v obdo-
bju 2010–2020 število kme-
tijskih gospodarstev zmanj-
šalo s 4476 na 4132, upad je 
bil nekaj več kot 7-odstoten. 
V osrednjeslovenski regiji, 
kamor sodi tudi še del širšega 
gorenjskega območja (Kam-
nik, Komenda, Domžale, 
Mengeš, Vodice in Medvo-
de), je bil upad manjši, nekaj 
več kot 5-odstoten.

Velikost kmetijskih 
gospodarstev se povečuje

Medtem ko se je število 
kmetijskih gospodarstev v 
zadnjem desetletju zmanj-
šalo, se je njihova velikost 
v tem obdobju povečala. 
Povprečno kmetijsko gos-
podarstvo je lani obdelova-
lo sedem hektarjev kmetij-
skih zemljišč, kar je bilo 0,6 
hektarja več kot pred deseti-
mi leti in 1,4 hektarja več kot 

pred dvajsetimi leti, redi-
lo pa šest glav velike živine 
(GVŽ), kar je bilo 0,4 GVŽ 
več kot leta 2010 in 0,6 GVŽ 
več kot leta 2000. Povpreč-
no kmetijsko gospodarstvo 
na Gorenjskem je lani imelo 
v uporabi 7,5 hektarja kme-
tijskih zemljišč, povprečno 
živinorejsko gospodarstvo 
pa je redilo 12 GVŽ. 

Površina njiv se je v času 
med popisoma v drža-
vi povečala s 170.114 na 
175.913 hektarjev, pri tem 
pa se je najbolj, za 24 odsto-
tkov, povečala v obalno-kra-
ški regiji, najbolj, za devet 
odstotkov, pa zmanjšala v 
koroški regiji. Povečalo se 
je število kmetijskih gospo-
darstev z več kot dvajsetimi 
hektarji kmetijskih zem-
ljišč v uporabi in tistih brez 
zemljišč, v vseh drugih veli-
kostnih razredih pa se je 
zmanjšalo.

Velik porast števila 
perutnine

Obseg živinoreje, merjen 
s skupnim številom GVŽ, 
se je v desetletju zmanjšal 
za tri odstotke, s 421.553 na 
408.659. Najbolj, za dvaj-

set odstotkov, se je povečal v 
primorsko-notranjski regi-
ji, najbolj, za dvanajst odsto-
tkov, pa zmanjšal v pomur-
ski regiji. Število goved se 
je v zadnjem desetletju celo 
malo povečalo, ob tem pa 
se je število kmetijskih gos-
podarstev, ki redijo govedo, 
zmanjšalo več kot za eno 
petino, s 36.119 na 28.485. 
Bistveno se je povečalo šte-
vilo perutnine, leta 2010 jo 
je bilo na kmetijskih gospo-

darstvih 4,9 milijona, lani 
več kot sedem milijonov. 
Število ostalih vrst živine, 
to je prašičev, ovc in koz, se 
je močno zmanjšalo. Še leta 
2010 so v Sloveniji redili 382 
tisoč prašičev, lani le nekaj 
več kot 235 tisoč, število ovc 
se je v tem obdobju zmanjša-
lo s 137 na 114 tisoč, koz pa s 
35 na 27 tisoč.

Upad kmetij 
na Gorenjskem
Na Gorenjskem se je v zadnjih desetih letih 
število kmetijskih gospodarstev zmanjšalo s 4476 
na 4132. Najbolj se je število sicer zmanjšalo v 
pomurski regiji.

Upad ovčereje v Sloveniji: v zadnjem desetletju se je število ovc zmanjšalo s 137.737 na 114.365, število kmetijskih 
gospodarstev, ki redijo ovce, pa s 6181 na 5016. 

Primerjava podatkov iz 
lanskega popisa z letom 
2010 kaže na to, da se 
v kmetijstvu nadaljuje 
postopki koncentracije: 
število kmetij se 
zmanjšuje, njihova 
povprečna velikost pa se 
povečuje.

V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji število 
kmetijskih gospodarstev z rejo goved zmanjšalo za 
21 odstotkov, z rejo perutnine za 25 odstotkov, z rejo 
prašičev za 54 odstotkov, z rejo ovc za 19 odstotkov in 
tistih z rejo koz za 20 odstotkov.
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nja je učinkovitejši; »odpornejši« je pro-
ti peletom spremenljive kakovosti (to se 
na domačem trgu pogosto dogaja);čistiti 
pa ga je treba redkeje kot kotle drugih 
proizvajalcev. Toby H izpolnjuje tudi naj-
strožje okoljske zahteve glede izpustov 
škodljivih delcev. Vse vrednosti izpustov 
so v okviru referenčnih vrednosti, ki jih 
predpisujejo stroga pravila nekaterih dr-
žav EU.

Vsi delovni procesi tobyjev H (vžig, zgo-
revanje, izklop gorilnika) so avtomatski. 
Kontrola zgorevanja je večstopenjska s 
pomočjo delovnega režima pri minimalni 
moči (»modulacija«). Kotel odlikuje tudi 
tiho obratovanje. V kotlu so že nameščeni 
glavni elementi kotlovnice: cirkulacijska 
črpalka, ekspanzijska posoda, varnostni 
ventil. Vrata kotla in rešetka gorilnika sta 
izdelani iz kakovostne litine. 

Čeprav je sobna peč klasični izdelek, je 
kaminski kotel Toby H moderen izdelek. 
Regulacija poteka z zaslonom na dotik, z 
menijem in nastavitvami v slovenskem je-
ziku, kar je še ena komparativna prednost 
v primerjavi z večino podobnih izdelkov 
na trgu. Kotel je mogoče povezati s sob-
nim termostatom, z nakupom dodatnega 
usmerjevalnika pa ga je po brezžični po-
vezavi mogoče povezati tudi z internetom: 
z aplikacijo na mobilnem telefonu (za plat-
formi android ali iOS) je kotel mogoče da-
ljinsko prižgati in nadzorovati ter tako priti 
domov v že ogreto stanovanje. 

Dovažanje peletov iz rezervoarja poteka 
preko notranjega transportnega traku, ki 
je nameščen v rezervoarju in nato s pro-
stim padom skozi ustrezno cev do goril-
nika. Tako sta rezervoar za pelete in peč 
kotla fizično popolnoma ločena in med 
njima ni medsebojne mehanske poveza-
ve, s tem je preprečen prenos plamena 
proti rezervoarju kotla. Dodatno varovalo 
je varnostni termostat na notranjem tran-
sporterju, ki preprečuje morebiten povra-
tni plamen. Hitro in varno zažiganje pele-
tov omogoča keramični grelnik.

Promo

Kaminski etažni kotel 

TOBY H 
– ogrevajte se drugače
Pomlad je tu, kmalu bo tudi poletje, a v vročini se nam ne bo 
ljubilo razmišljati o zimskem ogrevanju. A tako kot poletje hitro 
pride, tudi hitro mine, na hladne dni pa se je dobro vnaprej 
pripraviti. Spomladanski čas lahko izkoristite za investicijo v 
ogrevalni sistem: ogrevanje na pelete s kotlovskimi kamini Toby  
je učinkovit in ekološko sprejemljiv način ogrevanja v jesenskih 
in zimskih mesecih.

www.kipkop.si 
www.kaminnapelete.si

Kamini znamke Toby serije H, ki jih slo-
venskim kupcem ponuja podjetje KIP 
KOP, so namenjeni izključno uporabi v 
stanovanjskih prostorih. Gre za kotle eta-
žnega tipa in postavitev znotraj stanovanj-
skega območja. Kamini so brez izolaci-
je, tako da prenašajo toploto ne samo v 
napeljavo centralnega ogrevanja, temveč 
z neposrednim toplotnim sevanjem tudi v 
okolico. KIP KOP strankam ponuja tri mo-
dele različnih moči in dimenzij, primerne 
za različne uporabnike: H 15 (za ogreva-
nju površin do 100 kvadratnih metrov), H 
20 (do 125 m2) in H24 (do 160 m2).

V primerjavi s prejšnjimi različicami so ka-
mini serije H popolnoma izboljšani in pre-
oblikovani, med drugim je toby H sploh 
prvi kotel z avtomatskim čiščenjem goril-
nika na slovenskem trgu. Tak kamin ima 
več prednosti: zaradi boljšega izgoreva-

H15 -1699€ H 20 -1799€ H 24 -1999€

H 15

H 20

H 24

Informacije: 
030 671 650 
040 974 470 
030 671 651

Cveto Zaplotnik

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano je objavilo nov javni 
razpis za sodelovanje v she-
mah kakovosti, s katerim 
namenja pol milijona evrov 
nepovratnih javnih sredstev 
za povrnitev stroškov, ki jih 
imajo kmetijska gospodar-
stva in pravne osebe z vklju-
čitvijo v upravičeno shemo 
kakovosti. Ministrstvo si s 
temi spodbudami prizade-
va povečati zanimanje za 
vključitev v sheme kakovo-
sti, ki pridelovalcem prina-
šajo dodano vrednost, potro-
šnikom pa nadstandardno 

kakovost kmetijskih pri-
delkov in živil. Vlagatelji 
bodo lahko uveljavljali po-
vrnitev stroškov za vključi-
tev v sheme kakovosti za-
ščitena geografska označ-
ba (tudi za Slovenski med), 
za zaščiteno označbo pore-
kla (tudi za sir mohant), za 
ekološko pridelavo in pre-
delavo, za zajamčeno tradi-
cionalno posebnost (seneno 
mleko) ter za sheme kako-
vosti Izbrana kakovost. Vlo-
go bodo lahko oddali v ele-
ktronski sistem agencije za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja v času od 19. novem-
bra do vključno 20. decem-
bra (do 14. ure).

Spodbujajo vključevanje 
v sheme kakovosti

Kranj – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bosta v ponedeljek in 
torek, 22. in 23. novembra, v Laškem pripravila 36. posvet 
javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega 
partnerstva za inovacije – EIP. Naslov tokratnega posveta je 
Znanje in sodelovanje za kmetijstvo prihodnosti. Glavne teme 
posveta bodo priprava strateškega načrta skupne kmetijske 
politike za obdobje 2023–2027, znanje in inovacije v kmetij-
stvu, prilagoditev javne službe kmetijskega svetovanja na nove 
izzive ter stanje v slovenskem kmetijstvu. V torek bo dogodek 
Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, na katerem bodo 
predstavili projekte, ki so v začetni in zaključni fazi izvajanja.

Posvet javne službe kmetijskega svetovanja

Marjeta Žebovec

Praše – Rajko Eržen iz Praš 
je vnet gojitelj paradižni-
ka in vsako leto pridela tudi 
nekaj kapitalnih primerkov. 
Letos ga je posejal – ja, pose-
jal v zemljo v plastične lonč-

ke, in to seme, ki ga je pobral 
lanskemu paradižniku, torej 
ga je sam pridelal – in potem 
sadike posadil v rastlinjak. 
Paradižnik je lepo rasel in 
dobro obrodil. Ker se mu ga 
je zdelo premalo, ga je po-
sejal še enkrat. Drugič se je 
odločil, da bo vzgojil še para-
dižnik z malo manjšimi plo-
dovi. Kot kaže, pa semen ni 
dobro označil, saj je iz dru-
gega semena zrastel prav 

tako paradižnik z velikimi 
plodovi. Rajko zemlje, na ka-
teri goji paradižnik, ne gno-
ji, le liste poškropi s priprav-
kom z algami ali z razredče-
nim mlekom, da se ne raz-
vije krompirjeva plesen. Ne-
kaj pa je bilo letos drugače 

kot prejšnja leta: z ženo Mar-
tino sta rastlinjak prestavila 
na mesto, kjer je bila zemlja 
še manj gnojena. 

Ko je prihajal zadnje čase 
v rastlinjak, se mu je vse bolj 
smejalo, kajti paradižniki 
so se kar debelili. In ko je 
bil čas, da jih odnese iz ra-
stlinjaka, da v hiši do konca 
dozorijo, jih je njegova žena 
Martina postavila na tehtni-
co – in fotografirala. 

Velikanski paradižnik 
gojitelja iz Praš

Na sliki je pet največjih paradižnikov. Trije, ki so na tehtnici, 
skupaj tehtajo 3718 gramov. / Foto: Martina Eržen

Cveto Zaplotnik

Kranj – Predlagani zakon 
bo tako omogočil predse-
dniku agrarne skupnosti, 
da bo lahko zastopal agrar-
no skupnost v davčnih po-
stopkih, ki so vezani na po-
sle upravljanja s premože-
njem, razen pri poslih, ki so 
po davčnih predpisih sestav-
ni del opravljanja dejavnosti 
(izkoriščenje gozdov, upo-
raba kmetijskih zemljišč, 

vlaganja). Agrarne skup-
nosti, ki jim premoženje po 
drugi svetovni vojni ni bilo 
odvzeto, se bodo lahko v pe-
tih letih organizirale po pra-
vilih zakona o agrarnih sku-
pnostih iz leta 2015. Števil-
ne agrarne skupnosti za-
radi neurejenega stanja in 
dolgotrajnih zapuščinskih 
postopkov ne morejo zbrati 
potrebne večine za sprejem 
novih pravil, zato kmetijsko 
ministrstvo s spremembo 

zakona predlaga znižanje 
kvoruma za sprejem temelj-
nega akta, ki je pogoj za re-
gistracijo agrarne skupnos-
ti po zakonu iz leta 2015. Po 
predlaganem zakonu bo dr-
žava morala prenesti solas-
tniške deleže na druge člane 
agrarne skupnosti, občini 
pa daje možnost, da se za to 
sama odloči. Po sedanji ure-
ditvi zapuščina brez dedičev 
postane last občine, po pre-
dlagani spremembi pa bo 

lahko prešla tudi v last preo-
stalih članov agrarne skup-
nosti. Agrarne skupnosti, 
ki so še organizirane po za-
konu iz leta 1994, se bodo v 
petih letih morale organizi-
rati po zakonu iz leta 2015. 
Predlagani zakon spremi-
nja tudi nekatere omejitve 
pri razpolaganju s solastni-
škim deležem in pri skle-
panju izročilne pogodbe in 
pogodbe o dosmrtnem pre-
življanju. 

Odgovor na aktualne težave
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo spremembe zakona o agrarnih 
skupnostih, s katerimi bo odpravilo nekatere težave, ki so se pojavile pri upravljanju agrarnih skupnosti 
ter gospodarjenju z njihovim premoženjem. 



Alenka Brun

S
lovenija je med 6. 
in 8. novembrom 
gostila Evropski 
simpozij hrane, 
enega pomem-

bnejših evropskih kulinarič-
nih dogodkov. Istočasno pa 
se je v slovenski prestolnici 
začel še festival November 
Gourmet Ljubljana. 

V tem času so Ljublja-
no obiskali tudi ugledni 
tuji novinarji in se na dne-
vnih izletih I Feel Slovenia 
prepustili unikatnim zgod-
bam navdihujočih posame-
znikov. Mi smo jih na prvo 
novembrsko nedeljo sreča-
li na kosilu na Jezerskem, 
kjer so na Šenkovi domači-
ji združili moči domača gos-
titeljska ekipa s Polono Kar-
ničar na čelu in predstavniki 
gostilne Krištof iz Predoselj 
ter njihova glavna kuhalnica 

Uroš Gorjanc. Iz jesenskih 
pridelkov ekološke kmeti-
je je pripravil odličen alpski 
meni. 

Duet: Jagodic in Bratovž

Zvečer smo novinarje sre-
čali še v Ljubljani, v Resta-
vraciji JB, kjer sta se kuli-
narične avanture v doživ-
ljajskem dejanju Ljubljana 
Soul Chefs lotila Janez Bra-
tovž (iz omenjene restavra-
cije) ter Igor Jagodic (Resta-
vracija Strelec). Tokrat sta 
Gorenjca, ki sicer službuje-
ta v Ljubljani, kot duet nas-
topila prvič. Bratovž je prav-
zaprav Kamničan, medtem 
ko Jagodic prihaja z Viso-
kega pri Kranju. Bratovž 
občudovanja dela svojega 
mlajšega kolega in njegove-
ga talenta ni nikoli skrival. 
Ime Janez Bratovž in Resta-
vracija JB pa sta že dalj časa 
prepoznavna tudi zunaj slo-
venskih meja.

Meni dueta je bil v osnovi 
šesthodni, nadgradila sta ga 
še dva pozdrava iz kuhinje. 
S hodi je začel Bratovž. Naj-
prej je na mizo prispela tuna 
z ožganim jajčevcem, mor-
skimi šparglji in marinira-
nimi algami. Potem je Jago-
dic pripravil srnin »tatarec« 
z rdečim zeljem, lešniki in 
malinami – eno boljših jedi 
večera. Sledila je Bratovže-
va hladna prekajena postrv 
na stročjem fižolu in ohro-
vtu. Hobotnica, pena bele-
ga fižola in morskega ježka, 
alge – krožnik Igorja Jagodi-
ca – je bila poslastica za lju-
bitelje morskega ježka. Da je 
bilo čutiti pridih bližajočega 
se praznika vina, je s pred-
zadnjim hodom poskrbel 
Bratovž z izvrstnimi račjimi 
prsmi z mlinci in marelično 
marmelado; sladica pa je bila 
ponovno Jagodičevo delo. 
Pravi poklon bučevkam. 
Krožnik so sestavljali bučna 

krema, sladoled iz kozjega 
mleka in bučnih semen ter 
bučni biskvit Strelec.

Sodobna in umirjena 
novembrska pojedina

Prvi konec tedna v novem-
bru je bil pravzaprav zadnji, 
preden je Slovenija zaradi 
slabše slike sprejela strožje 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja koronavirusa. Tako so 
martinovanja, načrtovana 
za ta čas, sicer pripravili, a je 
šlo v večini bolj za umirjene 
dogodke, večerje brez poseb-
ne glasbene spremljave. 

Tako je na tradicionalno 
martinovo večerjo povabil 
Hotel Triglav Bled. Jedi nji-
hovega kuharskega mojstra 
Aleša Fendeta, sicer Kranjča-
na, in ostale ekipe je pospre-
milo vino vinarke Zale Šeko-
ranja iz vinske kleti Graben 
(Bizeljsko). Večer je bil ravno 
zaradi izbranih vin poseben, 
saj na Gorenjskem večino-
ma pijemo primorska vina, 
kakšno štajersko se še znajde 
med njimi. Bizeljsko-sremi-
ški vinorodni okoliš je pa za 
nas bolj kot ne novost. 

Klet Graben je mednaro-
dno priznana zaradi svojih 
vrhunskih vin in za zdaj so 
tudi edini, ki jim je uspelo s 
svojimi vini priti v ameriško 
Belo hišo. Tokrat smo spo-
znali njihovo penino iz sive-
ga pinota, rumeni plavec (let-
nik 2013), ki je sicer avtohto-
na trta omenjenega vinoro-
dnega okoliša; stara vrsta pa 
je tudi gamay (steklenica je 
nosila letnico 2009), katere 
vino so postregli k topli pred-
jedi, medtem ko sta glavno 
jed pospremila laški rizling 
2019 in LG5 oziroma Velikih 
5 2016 (poseben izziv, ki se 
ga je lotila vinarka: »zložila« 

je skupaj pet velikih rdečih 
sort: cabernet franc, cabernet 
sauvignon, modro frankinjo, 
merlot in modri pinot). K sla-
dici pa so postregli vino Sche-
urebe 2017. Istoimenska trta 
je bolj znana v Nemčiji in 
Avstriji. 

Na pethodnem meniju pa 
so tokrat presenetili z zelo 
okusno lešnikovo juho, pri 
topli predjedi je bil zvezda 
krožnika muflon, pri glav-
ni so to vlogo odigrala gove-
ja rebra, tortica iz pastinaka 
in yuzuja v družbi sladole-
da iz rozin je prišla na mizo 

zadnja, večer pa je zaokroži-
lo presenečenje s sladkimi 
cigarami, v katerih je polni-
lo dejansko imelo okus po 
tobaku, vmes pa so za oddih 
med hodi postregli še ajdov 
sorbet. 

Bil je uspešen poklon 
martinovemu, ki je za las 
ujel letošnji vlak, saj je veči-
no dogodkov v nadaljevanju 
odpadlo ali so jih prestavili na 
prihodnjo pomlad. Nekateri 
organizatorji pa so se odloči-
li, da martinovanja in sploh 
koncertno dogajanje vseeno 
izpeljejo – in sicer na spletu.

KULINARIČNI NOVEMBER
Ljubljana je gostila Evropski simpozij hrane, istočasno pa so v okviru festivala November Gourmet 
Ljubljana v duetih kuhali znani kuharji. Redkim je uspela izvedba načrtovane martinove pojedine.

Igor Jagodic in Janez Bratovž

Uroš Gorjanc, zakonca Drejc in Polona Karničar, Martin Doljak in Krištof Bolka

Martinova sodobna sladica: tortica iz pastinaka in yuzuja z 
rozinovim sladoledom

Tuna z ožganim jajčevcem, morskimi šparglji in 
mariniranimi algami
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

Alenka Brun

Še preden sem 
rezervirala nas-
tanitev v Hotelu 
Bohinj, sem vede-
la, da želim enkrat 

na kosilo v bližnji Art hotel 
Kristal oziroma njegovo res-
tavracijo Pri lovcu, o kateri 
se je precej govorilo. Odloči-
la pa sem se še za obisk pre-
verjene restavracije: kosila 

sem tudi v Restavraciji Tri-
glav Bohinj, ki se ponaša z 
izjemno lepo teraso, poleg 
tega pa je njen vodja Damir 
Salkić znano ime v sloven-
skih gostinskih krogih in 
eden najboljših sommeli-
erjev na Gorenjskem. Me 
je pa jedilnik Pri lovcu pre-
senetil; poklepetala sem 
tudi z Janom Dobravcem, 
domačim »pobom«, ki sku-
paj z bratom Luko družinski 
hotel pelje dalje. 

Sicer za obe restavraciji 
velja pravilo, da prej pokli-
češ in povprašaš, kako je z 
zasedenostjo miz. 

September je bil sončen. 
Pri lovcu so me posedli v 
bližino ribnika za hotelom 
in me »kupili« s Krapeževo 
malvazijo ter pozdravom iz 
kuhinje: bučkinimi rezanci 
v sojini omaki s sezamom. 

Vsak nadaljnji krožnik je 
bil odličen, nekateri so bili 
sploh proti pričakovanjem. 

Zanimiva je bila hladna 
predjed: jelenov karpačo, 
ki je skrival okusno pana-
koto, ki je z izbranima oliv-
nim oljem in balzamičnim 
kisom ustvarjala grižljaje, ki 

so se kar topili v ustih in si 
njihov okus še danes lahko 
prikličem v spomin. Cvetač-
no juho sta »zabelila« inču-
nov crumble (drobljenec) 
in ponovno ekološko eks-
tra deviško oljčno olje Lec-
cino (Korenika & Moškon), 
tokrat glavni spremljeva-
lec menija. »Krškopoljcu« 
sta na krožniku delali druž-
bo domača jagodna marme-
lada in lisičina krema. Zau-
pali so mi, da meso krško-
poljskega prašiča pri njih 
pripravijo drugače, kot smo 
vajeni, in da so kos na krož-
niku najprej malce popekli 
na žaru, potem dali v vroče 
maslo z rožmarinom in belo 

čebulo, tako je nekaj minut 
odležal in nato so ga ponov-
no vrnili na žar. 

Za sladico pa je na mizo 
prispel tako imenovani lava 
cake (čokoladni vulkan) s 
čokoladnim drobljencem 
ter domačim sladoledom iz 
banane, jabolka, borovnice 
in pomaranče.  

Tik preden sem rekla za 
račun (cena je bila v primer-
javi s tistimi, ki jih bohinjske 
restavracije dosegajo v času 
sezone, normalna), pa sem 
dobila v okušanje še njihovo 
domačo čokolado. Praline in 
tisto z ocvirki, za kar pri njih 
skrbi mama Alenka.  

                         (Se nadaljuje)

Dopust na bone (4)

PRI LOVCU

Vabljivi bučkini rezanci

Jan Dobravec; na mizi pa je cvetačna juha

Krškopoljski pujsek v zelo okusni družbi

Da ste mi tujci,
me ne preseneča.
Jaz ljubim noč,
meglo in dim
v samoti.
Vsa gola drevesa
so zapuščena,
zato jih cenim.
V meni je večno
iskanje nečesa,
kar slutim,
da nikoli ne bom našel.

Bežanje je v meni,
za korakom,
ki je vedno
stopinja naprej
in ga ne bom ujel,
ga ne morem ujeti,
a bežim
še vedno v iskanju.
Monos

Zapozneli tujec

»V meni je večno iskanje nečesa, kar slutim, da nikoli ne 
bom našel.« Dokler ustvarjamo, pišemo, živimo – smo. 
In dokler smo, je mogoče čisto vse. Včasih hitimo in spet 
drugič bežimo. Vesela sem vaših pesmi, ki jih delite z bral-
ci. Meta

Mateja Rant

G
re za prvo knji-
go v zbirki Veli-
ke dogodivšči-
ne male Lili, v 
kateri se glav-

na junakinja najprej pred-
stavi, nato pa bralca popelje v 
svoj svet zanimivih in zaba-
vnih  doživetij. Pri tem pa 
marsikdaj zabrede v težave 
in zdi se, kot da ne bo zmo-
gla premagati vseh  izzivov. 
Zato ji na pomoč priskoči-
jo prijatelji in družinski čla-
ni, na katere se vedno lahko 

zanese. Knjigo je z ilustraci-
jami opremila Jana Fak.

Knjiga je po besedah Eme 
Mlakar Debenec, učiteljice 
športa na eni od ljubljanskih 
osnovnih šol, začela nastaja-
ti v času lanskega popolnega 
zaprtja javnega življenja, ko 
je bila tako kot mnogi drugi 
tudi sama prisiljena v delo 
od doma. »Začela sem raz-
mišljati, kako bi ta čas pro-
duktivno izkoristila, česa bi 
se lahko lotila, za kar prej 
nikoli ni bilo časa,« nam je 
zaupala, kako se je porodila 
ideja o knjigi. Navdih za gla-
vni lik v knjigi je poiskala kar 
pri sebi, tako da je v knjigo 
vključila marsikatero dogo-
divščino, ki se je v otroških 
letih zgodila njej, je prizna-
la. »Sem pa želela ustvari-
ti lik, ki bi bil privlačen tudi 
za fante, čeprav je glavna 
junakinja dekle,« je pouda-
rila in dodala, da je bila kot 
otrok tudi sama malo »fan-
tovska«. Prav so ji prišle tudi 
izkušnje pri delu v šoli, saj 
tako iz prve roke ve, kaj je 
otrokom zanimivo, kaj jih 
nasmeje ... »Tako se je lažje 

približati otrokom.« Čeprav 
pred epidemijo in karanteno 
nikoli ni razmišljala, da bi se 
ukvarjala s pisanjem, pa jo 
knjige spremljajo že od nek-
daj, obenem pa imajo to oči-
tno tudi v družini, se posme-
je, saj je tudi njen brat novi-
nar. Obenem pa meni, da je 

v času tehnologije pomem-
bno opozarjati na bralno pis-
menost. »Vse več otrok ima 
težave s koncentracijo, bese-
dnim zakladom in podobno. 
Moja knjiga pa bralca priteg-
ne, saj se hitro lahko poisto-
veti z glavnim likom in doga-
janjem v zgodbi.«

NAVIHANKA LILI
Ema Mlakar Debenec iz Kranja je avtorica nove otroške knjige z naslovom Lili – to sem jaz!, v kateri 
lahko spremljamo velike dogodivščine male punčke Lili.

Ema Debenec Mlakar s svojim knjižnim prvencem 

Knjiga pripoveduje o 
dogodivščinah male 
navihanke Lili. / Foto: osebni arhiv
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Naslovnica knjige, ki jo je ilustrirala Jana Fak / Foto: osebni arhiv

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  
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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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Rešitev:

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 22 otrok, 
od tega 12 deklic in 10 dečkov. Najtežji je bil deček, ki je 
tehtal 4350 gramov, najlažji pa prav tako deček, tehtal je 
1815 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 7 dečkov in 4 dekli-
ce. Najlažji je bil deček, ki je tehtal 3140 gramov. Tudi naj-
težji je bil deček – tehtnica mu je pokazala 4210 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

N
a dražbi se je 
na koncu zna-
šlo več kot 15 
fantov, pogoj 
pa je bil, da so 

starejši od 25 let. Večina jih 
je bila iz Škofje Loke in oko-
lice, a se je vmes našel tudi 
kakšen predstavnik drugih 
slovenskih mest. Povezova-
nje in tokrat leseno kuhinj-
sko kladivo za meso, s kate-
rega zamahom je naznanja-
la prodajo, so zaupali Dani-
ci Štajer, ki se je, pravi, v vlo-
gi povezovalke znašla prvič. 

Imeli smo srečo, da smo 
lahko tik pred dražbo nekaj 

besed spregovorili s štirimi 
domačini. Zanimalo nas je 
predvsem, zakaj so se pri-
javili, kaj je bilo tisto, kar 
jih je prepričalo. Jure Štan-
cer, 26-letnik iz Frankovega 
naselja, nam je razložil, da 
mu je všeč dobrodelna ges-
ta dogodka. Leto dni mlaj-
ši Andraž Ažbe iz Drage je 
gasilec in že zato rad pris-
koči na pomoč, 43-letni Rok 
Bertoncelj iz Puštala pa se 
je povabilu odzval malo za 
šalo, malo zares, predvsem 
pa seveda zaradi dobrodel-
nosti. »In še fajn dogodek 

je,« je dodal. Najbolj pa nas 
je nasmejal Dragan Mitro-
vić, ki prihaja iz centra Ško-
fje Loke. Ima 44 let in je za 
sodelovanje na dražbi okri-
vil šefico lokala. Imela naj 
bi izredno očarljivo tehni-
ko prepričevanja: naj bi tako 
»trepetala« s trepalnicami ... 

Kot smo že omenili, je 
imela dražba dobrodelen 
namen. Zbrani denar bo 
šel namreč triletni Nikolini 
iz Škofje Loke, ki trpi zelo 
hudo obliko atopijskega der-
matitisa in ima od letošnje 
pomladi še močne motnje 

SIMPATIČNA DRAŽBA 
OBRODILA SADOVE
Terasa škofjeloškega bara Pilarna je v začetku novembra gostila prireditev z dobrodelno noto: 
simpatično dražbo samcev. V Sloveniji je to redkost, saj so tovrstne dražbe samskih moških doma 
predvsem v Ameriki. Loška dražba je obrodila sadove, celo proti pričakovanjem, pravijo.

Blažka Cankar, Jerneja Porenta, Špela Urbas in Tonja Hartman

Pogumni domačini: Andraž Ažbe, Rok Bertoncelj, Dragan 
Mitrović in Jure Štancer

»Vijolica«
Zelo sem vam hvaležna za 
spodbudne besede, ko sem 
se znašla v hudi stiski. Takrat 
me je obsedla huda misel, ki 
mi ni dala miru ne ponoči in 
ne podnevi. Taka črnogledost 
se mi še ni zgodila. Hči se je 
srečno vrnila iz tujine. Zdaj me 
zanima stanje glede mojih pri-
hrankov, ki so vezani v sklad. 
Ali sem se pravilno odločila? 
Vem, da nastaja velika kriza 
po celem svetu in denar je 
vedno manj vreden. Sprašu-
jem tudi za najino starejšo 
hčer – zanima me za njeno 
zdravje, ker ima nihanja. 
Želim vam vse dobro, hvala 
vam za vaš dragoceni čas in 
odprtost nam, ki se znajdemo 
pred vprašanji, na katera sami 
včasih ne najdemo pravega 
odgovora. Lepo vas pozdrav-
ljam, ostanite zdravi!

Hvala vam za lepe in iskrene 
besede. Vesela sem skupaj z 
vami, da so se vam določene 
stvari uredile. Hči s tem, da 
pomaga v stari službi, naredi 
samo dobro in ji ne bo žal. Saj 
veste, vse v življenju ima nek 
pomen in naključij ni. Vse je z 
nekim razlogom. Tudi v novi 
službi ima dobre obete. Gle-
de financ ste se dobro odločili 
in na daljši rok boste zagoto-
vo zadovoljni s profitom. Z 
dediščino vam bo na koncu v 
celoti uspelo. Starejša hči se 
še ni pomirila s preteklostjo 
in je na nek način še vedno 
tam, kjer je bila – v spomi-
nih. Zato tudi ne more urediti 
zadev za prihodnost. Zveza, 
ki jo ima trenutno, je ne osre-
čuje in vedno bolj se sprašu-
je, ali se je odločila prav. Njen 
partner si želi skupnosti, ni 
pa pripravljen na določene 

spremembe, saj je oseba, ki 
ne mara nobenih omejitev. 
Čas bo prinesel svoje, vi se ne 
smete vmešavati. Zdravstve-
ne tegobe, ki se ji ponavljajo, 
so v večini zaradi stresa in 
podzavestnega strahu pred 
prihodnostjo. Vem, da vam ni 
lahko, radi bi pomagali, pa ne 
morete. A verjemite mi, vse 
se bo uredilo. Lepo vas poz-
dravljam in ostanite zdravi.

»Tehtnica«
Draga Tanja, sem čisto obu-
pana. Ostala sem sama. Rada 
bi dobila partnerja. Ali mislite, 
da ga bom dobila? Ali pa bom 
vedno ostala sama?
Upam, da boste našli moj 
odgovor. V pismu ste se več-
krat zatipkali in nisem razu-
mela, kdo je odšel. Niti mi 
niste napisali šifre, pod kate-
ro pričakujete odgovor. V 

glavnem: pogled v karte mi je 
pokazal, da boste nekaj časa 
res sami, a ne dolgo. V pol 
leta, torej kmalu po novem 
letu, se vam ponovno pribli-
ža nekdo, ki ga že poznate, 
vendar ni nujno, da ste bili 
v čustveni zvezi. Obup je za 
tiste, ki si ne upajo zmagova-
ti in postaviti ciljev, vi pa vse 
to zmorete. Ne smete kloniti 
tik pred ciljem. Vsekakor ne 
boste ostali sami, v ljubezni 
vas čaka še marsikaj lepega. 
Sedaj v dveh mesecih se vam 
bo veliko dogajalo, ne bojte 
se odločitev, napak ni. Imate 
veliko izkušenj in dobro se 
zavedate, česa si želite. In to 
je edino, kar je res pomem-
bno. Samota ni za vas, vse-
eno pa si boste v trenutkih, 
ko boste sami, znali poiskati 
tisto, kar vas pomirja in not-
ranje osreči. Srečno.

hranjenja. Za uspešno zdra-
vljenje potrebuje dodatno, 
plačljivo zdravniško pomoč. 

Dekleta iz Pilarne so tak-
šen dogodek organizirala 
prvič. Poleg dražbe so pri-
pravila še srečelov, obisko-
valci pa so zelo dobro spre-
jeli tudi peko palačink. Bila 
so izjemno vesela, da se je 

odzvalo toliko simpatičnih 
fantov. S skupnimi močmi 
so na dogodku tako zbrali 
dobrih tisoč evrov, najdražji 
samski moški pa je dosegel 
ceno šestdeset evrov. Mogo-
če se spomladi prihodnje 
leto ponovno vidimo, ven-
dar v obratni vlogi, pravijo. 
Takrat bodo dražili moški. 

Danica Štajer

Dne 11. novembra 2021 sta v Radovljici sklenila zakonsko 
zvezo Toni Ćosić in Laura Merary Jurado Acosta.

Mladoporočenci
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Emisije CO2: 156−118 g/km. Kombinirana poraba goriva: 
6,9−5,2  l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX: 
0,0405−0,0211 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k 
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Slika je simbolna. *Oprema je na voljo opcijsko.

Kdo pravi, da se majhni avtomobili ne morejo pohvaliti 
z velikimi aduti? Novi Polo vas bo navdušil s sodobnim 
dizajnom in inteligentno tehnologijo, kot so digitalni 
cockpit, asistenčni sistem Travel Assist* in matrični led 
žarometi IQ.LIGHT*.

Novi Polo

Najnovejša tehnologija,
sodoben modni trend

VW_Oglas_Dealer_Polo2021_98x204.indd   1 16/09/2021   10:46

1. nagrada: vikend paket VW NOVI POLO

2. nagrada: enodnevna uporaba VW NOVI POLO

3. nagrada: poklanja jo Gorenjski glas

Rešitve križanke (geslo, 

sestavljeno iz črk z oštevilčenih 

polj in vpisano v kupon iz 

križanke) pošljite do srede, 1. 

decembra 2021, na Gorenjski 

glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 

Kranj. Rešitve lahko oddate 

tudi v nabiralnik Gorenjskega 

glasa pred poslovno stavbo na 

Nazorjevi ulici 1.

Šuceva ulica 28, 4000 Kranj I T: 04 2700 269 
www.avtohisavrtac.si
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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

Porova pita s piščancem
Por je ena tistih hvalež-

nih vrtnin, ki nas razveselju-
je tudi v jesenskem in zim-
skem času. Če nam zmanjka 
idej, kako ga uporabiti, in da 
ne bo vedno to porova juha, 
pripravimo porovo pito s pi-
ščancem. 

Za pripravo porove pite 
s piščancem potrebujemo: 
za testo: 200 g moke, 100 
g masla, 1 jajce, ščep soli; 
za nadev: 250 g piščančje-
ga fileja, 1 srednje velik por, 
1 čebulo, 2 stroka česna, 
sol in poper, 1 žličko svinj-
ske masti ali druge maščo-
be; za preliv: 4 jajca, 100 g 
navadnega jogurta ali kisle 

smetane, 1 dl mleka, 1 pest 
naribanega sira.

Priprava testa: V skledo 
stresemo moko, posolimo, 
dodamo na kocke nareza-
no maslo in jajce. Vse sku-
paj zgnetemo v gladko testo 
in ga za pol ure postavimo v 
hladilnik.

Priprava nadeva: Piščan-
čji file narežemo na kocke, 
ga solimo in popramo. Če-
bulo in česen olupimo ter 
nasekljamo, por narežemo 
na kolesa. Ponev segrejemo 
in na maščobi popečemo pi-
ščančje meso. Dodamo če-
bulo, česen in poper, na hit-
ro prepražimo in dušimo še 

5 minut. Po okusu dosolimo 
in popramo.

Priprava preliva: Jajca ste-
pemo ter jih zmešamo sku-
paj z mlekom, jogurtom ali 
kislo smetano in naribanim 
sirom.

Sestavljanje pite: Testo 
razvaljamo na približno za 
prst debelo in z njim oblo-
žimo pekač, ki smo ga na-
mastili ali obložili s papir-
jem za peko. Testo z vilica-
mi večkrat prepikamo. Nanj 
enakomerno razporedimo 
pripravljen nadev. Nazadnje 
čez nadev prelijemo še jajčni 
preliv. Pito pečemo v pečici, 
segreti na 180 °C, 30 minut. 

Pečeno pito vzamemo iz pe-
čice in jo pred serviranjem 
pustimo stati še 10 minut 

na sobni temperaturi, da se 
pita nekoliko ohladi in pos-
tane kompaktna.

Kaki sodi med najslajše vrste sadja, zlasti če je že preveč zrel. 
Hitro nas oskrbi z energijo, je poln vitaminov, mineralov in ru-
dnin. Samostojno je zdrava sladica, jedem pa da poseben okus.

Kakijeva marmelada z ingverjem

Potrebujemo 1,5 kg kakijev, 500 g želirnega sladkorja, bio limono 
in 20 g ingverja.
Zrele kakije operemo, razpolovimo, odstranimo koščice in sade-
že v mešalniku zmeljemo z lupino vred. Kašo damo v posodo, 
dodamo sladkor, naribano limonino lupinico, limonin sok in 
svež, na drobno nariban ingver. Zavremo in med stalnim me-
šanjem kuhamo od 3 do 5 minut. Kuhano marmelado še vročo 
nalijemo v čiste in vroče kozarce ter zapremo s pokrovčki.

Kakijev kruh z brusnicami

Potrebujemo 250 g kakijeve kaše, 2 žlički sode bikarbone, 400 
g sladkorja, 2,4 dl olja, 4 jajca, po 1,5 žličke mletega cimeta in 
soli, 0,5 žličke mletega muškatnega oreščka, 2,4 dl vode, 600 g 
večnamenske moke in 200 g suhih brusnic.
Pečico segrejemo na 175 °C. Namastimo tri podolgovate pekače 
za kruh. Zrele kakije prerežemo, očistimo in zmeljemo v mešal-
niku. Dobljeno kašo damo v posodo, vmešamo sodo bikarbono 
in pustimo stati 5 minut. V drugi skledi gladko zmešamo slad-
kor, olje, jajca, cimet, muškatni orešček in sol. Nato vmešamo 
kakijevo kašo, vodo in moko pa izmenično, da dobimo gladko 
zmes. Brusnice na drobno nasekljamo, malo pomokamo in 
vmešamo v testo. Razdelimo ga v pekače, vsakega napolnimo 
do dveh tretjin. Pekače postavimo v ogreto pečico in pečemo 
1 uro oziroma dokler zobotrebec, s katerim zabodemo kruh, 
ni povsem čist. Pečen kruh vzamemo iz pečice in pustimo 10 
minut, nato ga zvrnemo na rešetko, da se popolnoma ohladi.

Kakijevi piškoti

Potrebujemo 110 g masla, 200 g sladkorja, jajce, vaniljev sladkor, 
270 g večnamenske moke, po 0,5 žličke sode bikarbone, pecilnega 
praška, mletih nageljnovih žbic, cimeta in muškatnega oreščka, 
0,5 žličke soli, 130 g rozin, 130 g orehov in 340 g kakijeve kaše.
Pečico segrejemo na 175 °C. Zmehčano maslo penasto ume-
šamo s sladkorjem. Dodamo jajce in vaniljev sladkor ter dobro 
premešamo. Posebej zmešamo moko, sodo bikarbono, pecil-
ni prašek, polovico soli, klinčke, cimet in muškatni orešček. 
Mešanico nato postopoma vmešamo v sladkorno zmes. Do-
damo še rozine, sesekljane oreščke, preostalo sol in kakijevo 
kašo ter dobro premešamo. Maso s čajno žličko polagamo 
na pekač, obložen s peki papirjem. Piškote pečemo od 12 do 
15 minut. Pečene damo na rešetko, da se ohladijo.

Kaki z vinom

Na osebo potrebujemo po en kaki, vino muškat in mlete mandlje.
Zrelemu kakiju odstranimo pecelj in ga damo v skodelico 
ali širok kozarec. Narežemo ga na osem režnjev, a naj se 
na sredini drži skupaj. Prilijemo vino in potresemo z žlico 
zmletih mandljev. Pustimo stati 15 minut in postrežemo z 
žličko. Lahko dodamo drugo aromatično belo ali rdeče vino, 
na primer teran. 

Milena Miklavčič

Janka je bila vzgojena v 
prepričanju, da so vsi moš-
ki ničvredni. Pripovedovala 
mi je tudi o tem, da ima že 
vse življenje resne težave za-
radi napačnih vzorcev, ki jih 
je pridobila kot otrok. 

»Moja mama je bila pre-
cej brutalna ženska. Vsak od 
nas je v družini igral svojo 
vlogo. Če smo pokazali šib-
kost, je brez senčice obžalo-
vanja dala vedeti, da nas ne 
potrebuje. Neštetokrat sem 
bila zraven, ko je očetu očita-
la, da je ena velika reva. Tam 
so vrata, mu je rekla. 

Ko sem odrasla, sem zelo 
zavestno iskala prijatelje, ki 
bi bili močnega in neomaj-
nega značaja. Nisem jih naš-
la. Nazadnje sem bila zme-
raj jaz tista, ki je bila komu v 
oporo. Ko sem tolažbo iska-
la sama, so mi po navadi obr-
nili hrbet z besedami, da ne 
morejo, ker jim je preveč 
hudo. Hudo je bilo meni, ne 
njim, jebelacesta!

Potem sem se zapletla z 
moškim, ki me je spravil v 
obup. Bil je – z eno besedo 
– slabič. Reva. Nesposoben 
samostojnega življenja. A 
bila sem noseča, poti nazaj 
ni bilo. Ob njegovi neodloč-
nosti sem v sebi čutila celo fi-
zično bolečino. Včasih bi ga 
najraje natepla. Po eni stra-
ni se zavedam, da sem bila 

krivična do njega, po drugi 
mi je šla njegova odvisnost 
od mene na živce. V sebi ob-
časno še zmeraj čutim velik 
odpor, ko me prosi, da mu 
pomagam. Če se trudi zame, 
me to odbija. Namesto da bi 
udaril po mizi, klečeplazi 
pred menoj. Pride obdobje, 
ko se česa loti in je zadovo-
ljen, ker mu uspe. Takrat je 
vesel in ponosen nase. Že-
lim ga pohvaliti, pa ga ne 
morem. Ko vidi, da zavijam 
z očmi, je prizadet. Včasih 
se sprašujem, zakaj mi raje 
ene ne primaže? Res sem 
pošast!

Vrsto let je poučeval na 
šoli, na kateri delam tudi 
sama. Če je bil v kakšnem ra-
zredu še med poukom kra-
val, je bil v njegovem. Po pe-
tih letih, ko je bil ob pode-
litvi spričeval zmeraj dele-
žen pikrih dovtipov dijakov, 
je končno spoznal, da sem 
imela prav, ko sem mu sve-
tovala, naj zamenja službo. 
Žal je šel z dežja pod kap, saj 
se je zaposlil na nekem za-
vodu, med samimi ženska-
mi, ki so ga izkoriščale, da 
ga bolj niso mogle.

Predstavljate si, kakšno je 
(bilo) najino partnerstvo. En 
samo prerekanje! Ves čas 
sem ga žrla. Spraševala sem 
se, kje sem imela pamet, da 
sem se zaljubila v enakega 
moškega, kot je oče, zaradi 
katerega smo bili doma ves 
čas slabe volje. Zdelo se mi 
je, da je moževa edina dobra 
stran, da oživi zvečer, ko gre-
va spat. V postelji je več kot 
odličen in to že vsa leta rešu-
je najino partnerstvo. 

Ko so prijateljice prišle na 
obisk in videle, kako neguje 
hčerko, pomiva, mimogrede 
kaj pospravi, so mi bile ne-
voščljive. Njega so hvalile, 
name so gledale s prezirom, 
ker nisem bila hvaležna, da 
mi je usoda namenila tako 
dobrega moža. 

Nisem jim povedala, da 
sem bolj kot njih v glavi ''sli-
šala'' mamo, ki je ves čas 

govorila, kako ničvrednega 
moža imam. 

Leta 2017, kmalu po os-
mem marcu, je med nama 
počilo. Prinesel mi je ogro-
men šopek vrtnic, meni pa 
se je zdelo, da se za takšne 
vrste pozornost odločajo le 
geji. Zabrusila sem mu, da 
je slabši kot kakšen peder. 

Videla sem, da sem ga pri-
zadela, a še nisem odneha-
la. Žalostno me je pogledal 
in zmajal z glavo ter rekel, da 
se je več kot deset let trudil, 
da bi stopil ledeni oklep oko-
li mojega srca, a mu to ni us-
pelo. 'Ločil se bom, Damja-
na (hčerka) gre z menoj. Pri 
tako okrutni mami, ki nima 
srca, ne more ostati.' Obsta-
la sem brez besed. Nisem 
verjela lastnim ušesom! On 
meni govori, da sem slaba 
žena, on! Skočila sem vanj in 
ga začela tepsti po hrbtu. Pe-
nasta in razjarjena sem sedla 
v avto in se odpeljala do naj-
boljše prijateljice. Bila sem 
prepričana, da me bo razu-
mela in se postavila na mojo 
stran. Kako sem se zmotila! 
Nekaj časa se je izmikala in 
se izmotavala, potem pa je le 
rekla, da so samo čakali, kdaj 
me bo zapustil. Sem prav sli-
šala? Prosila sem jo, naj po-
novi. Sesedla sem se na kavč. 
Medtem ko sem jo posluša-
la, so v meni divjali viharji. 
Med potjo sem poklicala še 
mami in se zjokala. A brez 
potrebe. Vse, kar sem sliša-
la od nje, je bilo: 'Saj sem ti 
rekla ...' 

V bližini nekdanje vojašni-
ce v Kranju sem čisto slučaj-
no trčila v sošolca Cirila. Za-
čudeno je zijal vame, saj ni 
bil navajen, da bi bila objo-
kana. Predlagal mi je, da bi 
z možem obiskala družin-
skega terapevta. 'Če je po-
magal meni in ženi, bo tudi 
vama!' je trdil. Spravil me je 
v bes. Kako si je drznil sploh 
pomisliti, da sem jaz kriva?' 
Zelo na hitro sva se poslovila.

Čez kakšne tri mesece, ko 
se je mož že odselil, so naju 

poklicali na CSD. Želeli so 
me prepričati, da bi mu do-
volila obiske pri Damjani. 
Uprla sem se. 'Preko mo-
jega trupla!' sem jim rek-
la. Socialna delavka je bila 
takšnih scen že navajena, os-
tala je mirna. Ko sem že vsta-
la s stola, je tudi ona omenila 
mediacijo oziroma obisk pri 
družinskem terapevtu. Mož 
je takoj pristal, jaz šele čez 
nekaj dni.

Sledilo je obdobje, ki se je 
kot oster nož zarilo v moje 
srce. Prvič v življenju mi je 
nekdo zelo iskreno nasta-
vil ogledalo. V dolgih me-
secih, ki so sledili, sem v 
njem videla svoje življenje 
kot na dlani. Spoznala sem, 
kakšno strahotna krivica se 
je godila očetu, posledično 
tudi možu. Psihoterapevt 
je predlagal, da bi na sreča-
nja prihajala tudi mama. Ni 
hotela. 

Dolgo je trajalo, preden 
se je začel topiti ledeni ok-
lep okoli mojega srca. Posta-
lo me je sram za vsako grdo 
besedo, ki sem jo kdaj izrek-
la, za vsa ponižanja, s kateri-
mi sem tlačila moža k tlom. 
Vzorci, ki sem jih podedo-
vala od mame, so bili uni-
čevalni in nečloveški. V res-
nici sem imela najboljšega 
moža na svetu, pa tega ni-
sem vedela. Ko je imel te-
žave v šoli – malo tudi zara-
di mene – sem mu obrnila 
hrbet, namesto da bi mu sta-
la ob strani. Res sem bila po-
šast! Zdravljenje najinih od-
nosov ni bilo poceni, a vsak 
evro je odtehtal rezultate! 
Začela sem brati različno li-
teraturo. Lasje so mi šli po-
konci, ko sem ugotavljala, 
koliko ljudi trpi zaradi re-
sničnosti pregovora, da ja-
bolko ne pade daleč od dre-
vesa. Bili so dnevi, ko sem 
se sovražila zaradi podobno-
sti z mamo. Na srečo sem v 
takšnih trenutkih imela mo-
ževo podporo. Ki sem jo – 
končno – znala ceniti!«

(Konec)

Je otroštvo tisto, ki nas oblikuje?

usode
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Četrtek, 18. novembra
19.30 Simona Semenič: LEPE VIDE LEPO GORIJO (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 16. novembra
19.30 34. Čufarjevi dnevi – August Strindberg: PELIKAN

Sreda, 17. novembra
19.30 34. Čufarjevi dnevi – John Chapman, Michael Pertwee: VOHUNI

Četrtek, 18. novembra
19.30 34. Čufarjevi dnevi – Janusz Glowacki: ANTIGONA V NEW YORKU

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 16. 11.
20.20 SPENCER
18.20, 20.00 JUŽNI VETER – POSPEŠEK
21.00 MOJ SIN
17.30, 20.30 VEČNI

17.30 TOMA
20.50 DUNE: PEŠČENI PLANET
17.50 NI ČAS ZA SMRT
18.00 PRI ADDAMSOVIH 2, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Aplikativni inženir/agent za tehnično podporo strankam, m/ž (Jesenice) 
Naloge in odgovornosti: delo v podpori za CAD/CAM, komuniciranje s stranka-
mi, reševanje problemov in svetovanje za programska okolja (Lantek, AutoPOL, 
LSCPRO) ..., delo na terenu, testiranje in konfiguriranje programske opreme pri 
strankah. LSC TEH, d. o. o., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 4. 
12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Zobni asistent, m/ž (Kranj) 
Delo bo obsegalo sprejemanje pacientov, vpisovanje podatkov v kartoteko, naro-
čanje pacientov, skrb za ordinacijo, pripravo ordinacije za paciente ... Delovno raz-
merje za določen čas z najverjetnejšo možnostjo podaljšanja. Ortodontija Valant, 
Spodnje Gameljne 106, 1211 Ljubljana. Prijave zbiramo do 12. 12. 2021. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Adjuster, m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: zaključena IV. stopnja izobrazbe, 1 
leto primernih delovnih izkušenj, visoka mera sposobnosti zaznavanja, osebna or-
ganiziranost, odgovornost. SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. 
Prijave zbiramo do 10. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Komenda, poslovna cona) 
Opis delovnega mesta: rezkanje na CN-obdelovalnih strojih, izdelava sestavnih de-
lov orodij po predloženi dokumentaciji, pripravljanje rezkalnih delov, medfazno 
kontroliranje na strojih, branje tehničnih risb, centriranje obdelovancev s Touch-
-probom, priprava in umerjanje orodij, kontrola opravljenega dela, skrb za čisto in 
urejeno delovno okolje, ostala dela po navodilih nadrejenega. Plamtex INT., d. o. o., 
Pod bukvami 8, 1218 PC Žeje pri Komendi. Prijave zbiramo do 11. 12. 2021. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: poklicno ali srednješolsko izobrazbo, delovne izkušnje na podobnih 
delovnih mestih, poznavanje dela v skladišču z uporabo črtnih kod, zaželen je iz-
pit za vožnjo viličarja, znanje slovenskega jezika (pisno in govorno izražanje), lastni 
prevoz. Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 26. 11. 
2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomoč v administraciji, m/ž (Žabnica) 
Naloge: vnos naročil v sistem, prevzem dobavnic, pisanje etiket, označevanje ar-
tiklov in druga administrativna dela, pomoč v vrtnariji. Vrtnarstvo Antolin, d. o. 
o., Dorfarje 20, 4209 Žabnica. Prijave zbiramo do 11. 12. 2021. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Projektni vodja – energetika, m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: definiranje zahtev projektov, vodenje in izvajanje razvojnih 
projektov, podajanje predlogov, idej in rešitev za razvoj novih produktov, vode-
nje tehnične in tehnološke dokumentacije za posamezne projekte in skrb za eko-
nomsko učinkovitost projekta ... Raycap, d. o. o., Pod hrasti 7, Poslovna cona Žeje  
pri Komendi, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 12. 12. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

IT in uporabniška podpora strankam, m/ž (Šenčur) 
Obseg dela: podpora uporabnikom po telefonu ali prek oddaljene povezave, pro-
daja, uvajanje in reševanje zahtev na terenu pri novih in obstoječih strankah, delo z 
bazami podatkov (SQL), delo v poslovnih aplikacijah Vasco Windows, spletnih apli-
kacijah in lastnih mobilnih rešitvah Android, sodelovanje pri razvoju novih in razši-
ritvi obstoječih projektov … Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave 
zbiramo do 11. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Škofja Loka) 
Tipične naloge: upravljanje viličarja, pomoč pri pripravi surovin skladno z delovnim 
nalogom ... Filc, d. o. o., Trata 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 11. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik ključnih kupcev, m/ž (DACH regija, Preddvor) 
Izbrani kandidat bo na delovnem mestu odgovoren za prodajo na segmentu B2B 
– obstoječi kupci. Tvorno bo sodeloval z drugimi oddelki v podjetju v cilju dosega-
nja zastavljenih planov in strategije podjetja. Nadaljnji karierni razvoj kandidata je 
začrtan v smeri »business developer« v DACH regiji. Delovno mesto je v Preddvo-
ru. Jelovica Hiše, d. o. o, Hrib 1, 4205 Preddvor. Prijave zbiramo do 11. 12. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovodja, m/ž (Idrija) 
Vaše naloge in odgovornosti: vodenje, organiziranje in nadziranje dela in poslo-
vanja v enoti, skrb za zalogo in prodajni asortima, organiziranje in sodelovanje 
pri inventuri, spremljanje dnevnega prometa, ocenjevanje in analiziranje z ne-
posrednim vodjem, vodenje predpisanih evidenc in zahtevane dokumentacije. 
Bartog, d. o. o., Trebnje, Obrtniška 18, 8210 Trebnje. Prijave zbiramo do 28. 11. 2021. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja proizvodnje, m/ž (Kranj) 
Priprava delovnih nalogov, načrtov, organiziranje proizvodnje. Petal Pečnik, 
d. o. o., Britof 27, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 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
RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

Prestolnice 
ob Donavi v adventu

Adventni Dunaj

Budimpešta v
prazničnem času

Bernina Express, 
zimska pravljica

Adventni Gradec in
okusi čokolade

3. 12., 3 dni

11. 12., 2 dni

27. 11., 18. 12., 1 dan

11. 12., 2 dni

10. 12., 3 dni

27. 11., 18. 12.1, dan

 187,00

116,00

  42,00

269,00

47,00

od

od

od

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

www.alpetour.si

Kranj: 04/20 13 222,  Šk. Loka: 04/51 70 305, Radovljica: 04/53 20 445,

   Jesenice: 04/58 09 755, Domžale: 01/72 20 016, Ptuj: 02/23 50 206        

99,00
EUR

od

od

21,00
EUR

od

Praznična 
zlata Praga

46,00
EUR

od

Vsa ponudba na 

od

Advent v Zagrebu

27. 11., 4. 12.,
18. 12., 1 dan

27. 11., 4. 12.,
11. 12., 19. 11., 1 dan

43,00 26,00
od

EUR EUR

od

Adventni Salzburg

                              
...Trst in Škedenj, Verona z jaslicami v Areni, Celovec v 

adventu, praznična Reka in festival čokolade v Opatiji. ...

ODHODI TUDI S ŠTAJERSKE!
 23,00

 EUR

Vsi ostali adventni izleti na www.alpetour.si

od
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Torek
16. 11.

2/8 °C

Nedelja 
21. 11.

2/10 °C

Sreda 
17. 11.

Četrtek
18. 11.

Petek
19. 11.

Sobota
20. 11.

3/10 °C 1/7 °C 0/10 °C 2/11 °C

Ponedeljek 
22. 11.

Torek
23. 11.

Sreda
24. 11.

Četrtek
25. 11.

4/6 °C 3/6 °C 3/5 °C 1/4 °C

16. 11. tor. Jerica   7.05  16.29

17. 11. sre. Gregor   7.07 16.28 

18. 11. čet. Roman   7.08  16.27 

19. 11. pet. Elizabeta,    7.09  16.26

20. 11. sob. Srečko   7.11 16.25

21. 11. ned. Marija   7.12 16.24

22. 11. pon.  Cilka   7.13 16.24

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. 

KAŽIPOT kazipot@g-glas.si

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

OBVESTILA
Prireditve za otroke odpadejo
Jesenice – Iz jeseniške knjižnice obveščajo, da zaradi trenu-
tne epidemiološke situacije v državi vse dejavnosti za otroke 
v Občinski knjižnici Jesenice do preklica odpadejo. Knjižnica 
je sicer odprta po običajnem urniku.

PREDAVANJA
O Kamčatki
Naklo – Turistično društvo Naklo vabi danes, v torek, 16. 
novembra, ob 18. uri na potopisno predavanje o Kamčatki. 
Predaval bo Drejc Kokel. Predavanje bo potekalo v gostilnici 
Kresnik Naklo.

O afriški književnosti
Pisateljica Nina Kosmač vabi v soboto, 20. novembra, ob 
19. uri na predavanje o afriškem magičnem realizmu v knji-
ževnosti. Afriška literatura ohranja didaktiko, sporočilnost 
in namen starih afriških pregovorov. Afriški pisatelji delu-
jejo kot pestra in raznolika združena celota enega samega 
kontinenta. Ohranjajo jasnost in krutost ljudskega izročila 
skupaj s pristnostjo in neposrednostjo pri pisanju. Leto 2021 

je leto velikega uspeha afriških literatov magičnega realiz-
ma. Predavanje bo na Zoomu, na povezavi: us02web.zoom.
us/j/82218077016.

KONCERTI
Martinov koncert
Breznica – Kulturno društvo dr. France Prešeren v soboto, 
20. novembra, ob 19.30 v kulturni dvorani na Breznici prip-
ravlja tradicionalni Martinov koncert. Poleg članov domačih 
skupin (Gledališče Julke Dolžan, Gledališče slepih in slabo-
vidnih Nasmeh, Mešana pevska skupina dr. France Prešeren 
ter moška pevska skupina Sosedje) bodo nastopili še gostje, 
Folklorna skupina Juliana s Hrušice. Prireditev bo izvedena v 
skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni 
covid-19 (PCT-pogoj).

PREDSTAVE
Škratovanje
Breznica – Dramska skupina Julke Dovžan vabi v nedeljo, 
21. novembra, ob 17. uri v kulturni dom na Breznici, kjer bo 
gledališka matineja za otroke Škratovanje. Otroci si bodo 
ogledali predstavo Gledališča Unikat Gremo na vlak. Priredi-
tev bo izvedena v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja 
bolezni covid-19 (pogoj PCT za starejše od dvanajst let in 
obvezno nošenje mask za starejše od šest let).

Trebelno pri Palovčah – Med 19. novembrom in 20. decem-
brom bo zaradi sanacije ceste v delovnem času med 7. in 
15. uro veljala popolna zapora ceste Kamnik–Vranja Peč med 
odcepom za Stari grad in Trebelno. V času zapore bo urejen 
obvoz v smeri Kamnik–Vaseno v Tuhinjski dolini–Velika Laš-
na–Vranja Peč–Zgornje Palovče–Kratna–Trebelno in obratno.

Popolna zapora ceste v Trebelno pri Palovčah

Zgornje Jarše – Od 19. do 26. novembra bo zaradi obnove 
železniškega nivojskega prehoda v Zgornjih Jaršah popolna 
zapora državne ceste. Obvozi bodo urejeni in označeni (tudi 
za avtobus), avtobusna postaja bo v tem času ukinjena.

Popolna zapora državne ceste v Zgornjih Jaršah



MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Panda 4 x 4, 1.3 disel, letnik 
2006, zelene barve, tel.: 041/227-
338 21002791

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 rabljena jeklena platišča 5 x 114 
- 16 x 61/2 JJ/ET55 + gume, tel.: 
041/869-695 
 21002721

JEKLENA platišča, dim. 195/60 R15, 
za Forda, cena 60 EUR, tel.: 031/272-
524  
 21002795

ZIMSKE gume s platišči, 175/65-14, 
tel.: 040/871-516 21002792

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

JAŠEK 45 x 45, litoželezna rešetka, 
cena 40 EUR, tel.: 051/875-845 
 21002801

KURIVO
PRODAM

BUKOVA, hrastova in gabrova drva, 
možna dostava, tel.: 041/844-310 
 21002734

SUHA bukova in mešana drva, tel.: 
031/343-161 
 21002725

SUHA mešana drva, metrska ali razža-
gana, s prevozom, tel.: 031/229-151  
 21002794

SUHE trske in žamanje za kamin, cen-
tralno in krušno peč, tel.: 041/986-
986  
 21002789

TRSKE, vreča 5–6 kg, cena 3 EUR, 
tel.: 030/747-132 
 21002803

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

ROSTFREI okroglo pomivalno korito 
s pipo, cena 30 EUR, tel.: 04/23-10-
189, 031/768-763  
 21002806

SRCE,  
ki sprejema

Teden Karitas 
22. 11. do 28. 11. 2021

KLIC  
DOBROTE

sreda, 24. 11. 2021 ob 20.00
prenos RTV Slovenije

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA
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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.

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

OHRANJEN kamin po ugodni ceni. 
Rabljen samo 2 sezoni, cena 150 EUR 
ali po dogovoru, tel.: 041/298-099  
 21002793

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 21002607

ODLIKOVANJA, značke, kovance, sli-
ke, srebrnino, luči, zastave in drugo, 
tel.: 068/173-293 21002807

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

TRAKTOR in ostalo mehanizacijo, tel.: 
031/238-649 21002808

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR, beli in rdeči, česen, če-
bulo, belo in rdečo, bukova in hrasto-
va drva, kosilnico BCS 127 ter bikce 
in telice mesne pasme, po izbiri, tel.: 
031/585-345 21002788

KUPIM

FIŽOL v zrnju – keber, tel.: 04/25-03-
035 21002772

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

2 KRAVI, stari tri leta in pol, eno brejo 
telico in eno telico, vsi LS pasme, tel.: 
031/648-534 21002790

BIKCA ČB, starega 14 dni, tel.: 
031/446-519 21002800

ČB telici, breji 8 mesecev, tel.: 
031/871-659 21002797

KOKOŠI – leghorn, rjave, jerebičaste, 
zelenojajčne bele, štajerke – proda-
mo in dostavljamo. Kmetija Šraj, Ča-
dramska vas 19, 2319 Poljčane, tel.: 
031/751-675 21002696

OVNA JSR pasme, starega leto in pol, 
ter več jagnjet za zakol, tel.: 031/772-
549 21002787

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

TELIČKA bikca ČB, starega 10 dni, 
tel.: 041/342-350 
 21002770

VISOKO breji telici in kravi, tel.: 
041/350-365 21002802

ZAJCA orjaka, starega 6 mesecev, in 
srnasto kozo brez rogov, staro 3 leta, 
brejo, tel.: 04/51-91-914, 051/437-
135 21002799

KUPIM

BIKCA mesne pasme, starega od 2 do 
3 mesece, tel.: 031/237-312 21002798

OSTALO
PRODAM

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 21002767

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO serviserja toplotnih črpalk in 
monterja vodovodnih, centralnih inšta-
lacij. Prosti dve delovni mesti. DANTA, 
Simon Borštnar, s.p., Gorenjska cesta 
20, 4240 Radovljica, tel.: 040/292-
730 21002804

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

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

RAZNO
PRODAM

VLEČNI posipač ceste Ipoka, tel.: 
051/205-800 21002805

VOLNEN jogi podjetja Soven, nov, po 
polovični ceni, tel.: 041/753-478  
 21002796

 

www.gorenjskiglas.si

Rezultati 91. kroga –  
14. november 2021 

4, 5, 15, 17, 20, 32, 37 in 25

Loto PLUS:  
3, 20, 22, 23, 34, 36, 39 in 2 

Lotko: 2 9 7 3 4 9

Sklad 92. kroga za  
Sedmico: 1.410.000 EUR 
Sklad 92. kroga za PLUS: 

530.000 EUR 
Sklad 92. kroga za Lotka: 

200.000 EUR

LOTO
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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.

 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog.  

                        + poštnina

1280
EUR

Muzej jaslic Brezje 
bogati zbirka preko 
450 jaslic iz 67 držav 
celega sveta, ki je 
edinstvena ne  
samo na območju 
Slovenije, ampak  
tudi širše.

Katalog obsega  
302 strani, v njem  
je z barvnimi  
fotografijami in  
teksti predstavljenih 
100 jaslic, ob tem je 
opisana zgodovina 
nastanka jaslic 
ter značilnosti 
različnih območij.

                        + poštnina

14   50
EUR

www.gorenjskiglas.si

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

Roman je literarni 
spomenik 
aleksandrinkam, 
Slovenkam, ki so 
v obdobju med 
obema vojnama 
odhajale po 
zaslužek v Egipt – v 
Kairo in predvsem 
v Aleksandrijo.
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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

10296 strani, mere: 14,5 x 20,5 cm, trda vezava      

EUR

Aktualna zgodba 
govori o deklici Miji, 
ki išče odgovore na 
vprašanja, povezana 
z virusom, nanje 
pa ji odgovori prav 
on - virus! Knjiga 
kartonka poleg 
pisanih ilustracij 
vsebuje številne 
zavihke za dodatno 
motivacijo otroka 
in razumljivo 
razlago o prenosu 
in zaščito pred 
virusi. Primerno za 
predšolske otroke 
in učence prve 
triade.
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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

7,45Redna cena knjige je 14,90 evrov, na 
Gorenjskem glasu jo lahko kupite s 50 % 
popustom, zato boste zanjo odšteli le

EUR

V 88. letu starosti se je poslovila

Jožefa Kranjc
Pokopali jo bomo v ožjem družinskem krogu.

Kranj, 15. novembra 2021 

Zahvale, 
osmrtnice
Žalost in hvaležnost lahko 
izrazite z objavo osmrtnice 
ali zahvale v različnih 
velikostih.

Naročila sprejemamo
po telefonu: 04/201 42 47 ali 
e-pošti: malioglasi@g-glas.si
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

4/7 oC

2/5 oC

9/13 oC

10/15 oC

6/8 oC

4/8 oC

5/6 oC

10/15 oC

6/7 oC

6/8 oC

5/8 oC

3/6 oC

5/7 oC

4/7 oC

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

3/8°C 5/7°C2/6°C

Danes, jutri in v četrtek bo oblačno. Danes bo občasno rosilo 
ali rahlo deževalo. Jutri bo večinoma suho, v četrtek pa bo 
predvsem dopoldne spet lahko občasno rahlo deževalo.

S. K., M. A., M. R. J. P, A. Š., 
A. Se.

Kranjska Gora

Na smučišču v Kranjski 
Gori bodo cene dnevnih in 
večdnevnih vozovnic v smu-
čarski sezoni 2021/22 ne-
koliko višje, cene sezonskih 
vozovnic pa ostanejo enake 
kot lani. V času predprodaje, 
ki se zaključi konec novem-
bra, je na sezonske vozovni-
ce pet odstotni popust, tako 
boste za odraslo vozovnico 
(nočna in dnevna smuka) 
odšteli 427,50 evra, za otro-
ško pa 247 evrov. Cena dnev-
ne odrasle vozovnice na 
smučišču v Kranjski Gori bo 
v prihajajoči sezoni za evro 
in pol dražja kot lani. V re-
dni prodaji bo cena 37 evrov, 
v predprodaji je 34 evrov. 
Otroška dnevna vozovnica 
bo v redni prodaji 22 evrov 
(lani 21 evrov), v predproda-
ji je 20 evrov. Kot so poveda-
li na RTC Žičnice Kranjska 
Gora, poldnevnih vozovnic 
sedaj nimajo, imajo pa urne 
vozovnice (od 2 do 5 ur). V 
času predprodaje so na vo-
ljo tudi skupne vozovnice za 
smučišči Kranjska Gora in 
Vogel po rednih cenah, te so 
enake lanskim. Nakup s tu-
rističnimi boni 2021 za do-
ločene vozovnice je možen, 
a le do konca novembra na 
glavni blagajni smučišča.

Vogel

Na Voglu so za prihajajočo 
sezono nekoliko zvišali cene 

dnevnih vozovnic: 30 evrov 
bo treba odšteti za vozovnico 
za odrasle, 30 za upokojence 
in mladino ter 18 za otroško 
vozovnico. Na voljo so tudi 
večdnevne vozovnice, kate-
rih cena je odvisna od termi-
na. V ceno smučarske vozov-
nice je vključen prevoz z ni-
halno žičnico. Cena sezon-
skih vozovnic ostaja enaka 
kot lani, to je 449 evrov za 
odrasle, 389 za upokojen-
ce in mladino ter 259 za od-
rasle, tudi letos je na voljo 
skupna sezonska vozovni-
ca za smučišča na Voglu in 
v Kranjski Gori gori in vklju-
čuje nočno smuko v Kranj-
ski Gori. Kot je povedala di-
rektorica skupnih služb v 
družbi Vogel Aleksandra Fi-
orelli, so vozovnice od začet-
ka meseca do 1. decembra 
na voljo v preprodaji, kjer so 
cene 15 odstotkov nižje kot v 
redni prodaji.

Krvavec

Na Krvavcu do konca me-
seca poteka predprodaja 
smučarskih vozovnic. Cena 
dnevne vozovnice v pred-
prodaji ostaja 30 evrov, za 
otroke znaša 18 evrov, zni-
žana vozovnica za mlade 
in seniorje pa 26 evrov. Kot 
pravijo na RTC Krvavec, so 
za okoli 20 evrov podraži-
li cene sezonskih vozovnic. 
Cena za odrasle tako znaša 
419 evrov, za seniorje 379 
evrov, sezonska vozovnica, 
ki je veljavna od ponedelj-
ka do petka, pa stane 299 
evrov. Cen v redni prodaji pa 

še niso določili. Nudijo tudi 
možnost plačila z letošnji-
mi boni ter t. i. covid-19 in 
snežno garancijo, ko v pri-
meru, da smučišče obratuje 
manj kot sto dni, za tolikšen 
del znižajo ceno sezonske 
vozovnice. Z letošnjo zimo 
uvajajo tudi prednostni 
vhod, ki bo na voljo smučar-
jem, ki bodo vozovnice ku-
pili vnaprej oz. po spletu. S 
tem želijo čim bolj razbre-
meniti blagajne na spodnji 
postaji žičnice in več obisko-
valcev preusmeriti na sple-
tne nakupe.

Velika planina

Na Veliki planini bo tako 
kot lani tudi v letošnji zim-
ski sezoni za smučanje in 

nočno sankanje veljala po-
vratna vozovnica za nihal-
ko in sedežnico, ki bo vklju-
čevala tudi zimske aktivno-
sti. Tako bo cena enaka kla-
sični povratni vozovnici – 
za odrasle 17 evrov in za ot-
roke 10 evrov. Na voljo bodo 
tudi družinske vozovnice, ki 
vključujejo dva odrasla ter 
do štiri otroke, in sicer bo 
cena 40 evrov. »Vse vozov-
nice vključujejo tako povrat-
no za nihalko kot dnevno vo-
žnjo s smučarskimi naprava-
mi,« nam je povedal direktor 
družbe Velika planina Mark 
Anžur in (o morebitni ugo-
dni predprodaji vozovnic) 
dodal, da bo vse vrste vozov-
nic že kmalu možno kupiti 
po spletu, kjer bodo tudi po-
tekale razne akcije in paketi, 

vsekakor tudi za čas smuča-
nja in nočnega sankanja.

Stari vrh

Na smučišču Stari vrh so 
cene smučarskih vozovnic v 
predprodaji ohranili na lan-
ski ravni, v novi smučar-
ski sezoni pa bodo zagoto-
vo nekoliko višje, a ta čas še 
ne vedo, za koliko, je pojasnil 
direktor Smučarsko turistič-
nega centra Stari Vrh Tomaž 
Trobiš. »Ključnega pomena 
za oblikovanje cen v novi se-
zoni bodo pogodbe o dobavi 
električne energije.« V času 
predprodaje, ki se bo zaklju-
čila 5. decembra, je treba za 
dnevno vozovnico za odrasle 
odšteti 21 evrov, za otroke pa 
14 evrov. Sezonska vozovnica 

za odrasle stane 365 evrov in 
za otroke 241 evrov.

Soriška planina

Na Soriški planini bodo 
cene vozovnic v novi sezoni 
malenkost višje, in sicer za-
radi dražitve energentov in 
drugih surovin, po trebnih za 
obratovanje smučišča, je po-
jasnila direktorica tamkaj-
šnjega turističnega centa Po-
lona Golija. Odrasli bodo med 
sezono za dnevno vozovnico 
odšteli 24 evrov, mladi in se-
niorji pa 19 evrov, kar pome-
ni, da so cene višje od enega 
do dveh evrov. Otroških vo-
zovnic niso podražili; dnevne 
bodo še naprej stale 14 evrov. 
V predprodaji, ki bo trajala do 
5. decembra, so cene nižje od 
20 do 25 odstotkov, odvisno 
od vrste vozovnice. Za sezon-
sko, denimo, bodo odrasli pla-
čali 250 evrov, mladina in se-
niorji 170 ter otroci 150 evrov.

Cerkno

Na smučišču Cerkno bo 
smuka stala enako kot lani. 
Za dnevno vozovnico za od-
rasle bo v redni prodaji tre-
ba odšteti 33 evrov, za mla-
dino in seniorje 28 ter za ot-
roke 19 evrov. V predproda-
ji, ki poteka do konca novem-
bra, so omenjene vozovnice 
15 odstotkov cenejše, sicer pa 
popusti segajo vse do 30 od-
stotkov, kolikor ga bodo pre-
jeli kupci sezonskih vozov-
nic. Odrasli bodo v predpro-
daji zanje odšteli 350 evrov, 
mladi in seniorji 270, otroci 
pa 229 evrov. 

Na večini smučišč bo smuka dražja kot lani
Na večini gorenjskih smučišč bo v letošnji zimi smučanje nekoliko dražje kot lani. Ponekod so podražili le dnevne vozovnice, ne pa tudi sezonskih.

Tako na Krvavcu kot tudi na ostalih smučiščih čakajo na sneg.

Vilma Stanovnik

Mavčiče – Prvo fazo rekon-
strukcije ceste Breg–Mav-
čiče od gasilskega doma v 
Mavčičah do objekta Praše 4 
so v kranjski občini zaključili 

spomladi, vredna pa je bila 
590 tisoč evrov. Druga faza, 
v kateri bo Gorenjska grad-
bena družba obnovila 680 
metrov dolg odsek od objek-
ta Praše 4 do objekta Jama 6, 
se bo predvidoma začela ta 

petek, 19. novembra. Do po-
mladi prihodnje leto naj bi v 
milijonski investiciji razširi-
li obstoječo cesto, dogradi-
li obojestranske kolesarske 
steze in enostranski pločnik, 
zgradili fekalno in meteorno 

kanalizacijo, obnovili vo-
dovod vključno s hišnimi 
priključki in javno razsvetlja-
vo ter prestavili zračni elek-
trovod pod cesto. Promet bo 
urejen s semaforji in bo mo-
goč po enem voznem pasu. 

Nadaljevali bodo prenovo ceste

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vsak tretji petek 
v novembru je v Sloveni-
ji dan slovenske hrane. Le-
tos je to petek, 19. novem-
bra. Na ta dan bo po vsej Slo-
veniji potekal Tradicionalni 
slovenski zajtrk, med kate-
rim bodo otrokom v vrtcih, 
osnovnih šolah ter zavodih 
za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s po-
sebnimi potrebami postreg-
li s hrano iz lokalnega okolja 
– z medom, maslom, mle-
kom, kruhom, jabolkom 
ali drugim svežim ali su-
him sadjem brez dodanega 

sladkorja. Pri projektu so-
delujejo poleg petih mini-
strstev – za kmetijstvo, izo-
braževanje, zdravje, kulturo 
in okolje še Čebelarska zve-
za Slovenije, ki je bila pred 
enajstimi leti pobudnica to-
vrstnega zajtrka, ter števil-
ne druge organizacije. Pri-
reditelji so letos prvič poz-
vali vzgojno-izobraževalne 
in druge javne zavode, da v 
tednu pred dnevom sloven-
ske hrane pripravijo tradici-
onalno slovensko kosilo, ki 
bi vključevalo tudi lokalne, 
sezonske jedi iz svežega in 
kislega zelja in repe (joto, 
dušeno rdeče zelje ...). 

Dan slovenske hrane
V petek, 19. novembra, bo dan slovenske hrane. 
V vrtcih in šolah bodo otrokom postregli s 
tradicionalnim slovenskim zajtrkom.


