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GORENJSKA

Svet TNP se do  
kandidata ni opredelil
Na seji sveta zavoda Triglavski na
rodni park se je predstavil predla
gani kandidat za novega direktorja 
Tit Potočnik. Svet se do kandidata 
ni opredelil, razlog za to pa je dej
stvo, da se niso mogli seznaniti z 
drugimi kandidati.

5

ŠPORT

Ceneta dobri rezultati 
ne presenečajo
Skakalec Cene Prevc je v letošnji 
zimi izboljšal svojo najboljšo po
samično uvrstitev v svetovnem 
pokalu. Dvakrat je bil peti, sto
pničke so bile blizu. »Ne razmiš
ljam tako, na vsaki tekmi si želim 
predvsem mirnosti,« pravi.

13

KRONIKA

Svaka napadel  
s pohodnimi palicami
Na okrožnem sodišču so začeli 
soditi 40letnemu Jošku Šinkovcu 
iz Gorenje vasi, ki ga kranjsko to
žilstvo obtožuje poskusa uboja, ko 
je 17. avgusta s pohodnimi palica
mi na dvorišču domače hiše napa
del svojega svaka.

16

ZADNJA

Na ogled ledeno  
kraljestvo v Mlačci
Ledeno kraljestvo je odprto in vabi 
na zimsko pravljično pot, ki se pne 
ob potoku med v led odetimi dre
vesi, brvmi, potočki, jezerci in vo
dometi, mimo mlina do gorenjske 
vasice s cerkvico. Kraljestvo bo 
odprto do 3. januarja.

24

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no. Jutri zjutraj so možne 
rahle padavine. Čez dan 
se bo delno zjasnilo. V če-
trtek bo zmerno oblačno. 

0/6 °C
jutri: delno oblačno

Marjana Ahačič

Jesenice – V avli Gledali
šča Toneta Čufarja na Jese
nicah je na ogled predstavi
tev elaboratov, ki so prispeli 
na natečaj za izbiro strokov
no najprimernejše rešitve 
za projekt celovite prenove, 
dozidave in zunanje uredi
tve Srednje šole Jesenice. 

Okoli 15 milijonov evrov 
vreden projekt naj bi bil po
stopno realiziran v prihod
njih letih, gradnja naj bi se 
začela že leta 2023, vlada pa 
je investicijo spomladi že 
umestila v načrt razvojnih 
programov.

Na natečaj, ki ga je razpi
sala Zbornica za arhitektu
ro in prostor Slovenije, so 
sicer prispeli štirje elabora
ti. Strokovna komisija jih je 
ocenila in tri med njimi tudi 
nagradila. Največ točk in s 
tem (znižano) prvo nagrado 
je prejela arhitekturna reši
tev, ki so jo pripravili Mitja 
Zorc, Katja Ševerkar in Aleš 
Korpič. 

Kot je v imenu avtorjev pr
vonagrajene rešitve povedal 
Zorc, so se pri načrtovanju 
zavedali, da gre za objekt, ki 
že desetletja živi z Jesenica
mi in je zaznamoval gene
racije učencev, zaradi česar 

so pri načrtovanju skušali 
ohraniti tako identiteto stav
be kot naselja. 

Končna odločitev o tem, 
ali bodo šolo prenovili po 
najvišje ocenjeni rešitvi, si
cer še ni padla. Kot je po
vedal v. d. generalnega di
rektorja direktorata za in
vesticije na ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in 
šport Boris Munišič, bodo v 
nasled njem letu pregledali 
vse nagrajene rešitve, izbrali 
projektanta in izvedli druge 
potrebne postopke. 

Razstava elaboratov bo na 
ogled do 6. januarja.

Srednjo šolo Jesenice bodo prenovili
Na Jesenicah bodo v prihodnjih letih vendarle dočakali temeljito prenovo 
Srednje šole Jesenice. Projekt je po trenutnih ocenah vreden okoli petnajst 
milijonov evrov, dela pa naj bi po načrtih začeli leta 2023. 

Srednja šola Jesenice že dolgo čaka na prenovo. Šolska stavba je bila zgrajena leta 1949 in 
nadzidana leta 1978, jo pa ves čas obnavljajo. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Otrokom, ki 
obiskujejo vrtec pri OŠ 16. 
decembra Mojstrana, je pri
sluhnil Božiček in jih raz
veselil s kapami, ki jih bodo 
grele v zimskih dneh, in čo
kolado. Darila sta prispevala 
podjetje Veriga iz Lesc in las
tnik Koče pri Peričniku Ivo 
Skumavc. Otrokom in zapo
slenim v vrtcu pa novo leto 
prinaša še eno darilo – so
dobne vrtčevske prostore v 
novem prizidku vrtca. Rav
nateljica OŠ 16. decembra 
Mojstrana Darja Pikon je 
povedala, da gre za zelo po
membno naložbo, saj je tudi 
otrok v Mojstrani vse več. 

Sodobni prostori v prizidku vrtca
Otrokom mojstranškega vrtca je prisluhnil Božiček ... Novo leto pa otrokom in zaposlenim v vrtcu 
prinaša še eno darilo, sodobne vrtčevske prostore v novem prizidku vrtca.

Med ogledom novih prostorov v prizidku vrtca, ki jih bo napolnilo otroško veselje / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Bohinj
ski občinski svet je konec 
prejšnjega tedna na svoji 
zad nji seji v letošnjem letu 
potrdil podrobni prostorski 
načrt, ki omogoča rušitev 
starega in gradnjo novega 
Hotela Zlatorog v Ukancu.

Hotel, ki ga je skupaj s še 
nekaterimi bohinjskimi ho
teli predlani kupil Damian 
Merlak, eden najbogatej
ših Slovencev, je dolga leta 
delil usodo številnih propa
dajočih bohinjskih hotelov. 
Že desetletje je opuščen in 

popolnoma izropan, z novi
mi lastniki pa ta nekoč pri
ljubljeni hotel očitno ven
darle čakajo boljši časi.

Investitor želi na njego
vem mestu zgraditi nov, so
doben hotelski kompleks, 
sestavljen iz treh delov: ho
tel, sestavljen iz več med se
boj povezanih stavb, depan
danso in vilo. Stavbe bodo 
podkletene, v kleti so načrto
vana parkirna mesta in ser
visni prostori; zunanja par
kirna mesta bodo ohranje
na le v območju obstoječega 
parkirišča. 

Zelena luč za novi 
Hotel Zlatorog
Občinski svet Bohinja je potrdil prostorski načrt, 
ki omogoča rušitev starega in gradnjo novega 
Hotela Zlatorog v Ukancu.

44. stran46. stran
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Prva novoletna turneja smučarskih skakalk 

Na Ljubnem bo ta konec tedna, na silvestrovo in 1. januarja, 
potekala prva novoletna turneja za smučarske skakalke. Po 
četrtkovih kvalifikacijah se bodo skakalke v petek in sobo-
to pomerile v skokih v parih na izpadanje. Najboljša si bo 
priskakala tudi zlato sovo. Tekma na Ljubnem, na kateri bodo 
sodelovala tudi slovenska dekleta, ki so v odlični formi, bo 
potekala brez občinstva. A brez skrbi, RTV Slovenija skrbi za 
mednarodni signal; kvalifikacije ter petkovo tekmo ob 16.30 
in sobotno ob 16. uri lahko spremljate na Valu 202, MMC 
RTV Slovenija in na TV SLO 2. 
Za zveste bralce Gorenjskega glasa tokrat zastavljamo tole 
nagradno vprašanje: V kateri dolini leži Ljubno, prizorišče prve 
novoletne turneje v ženskih smučarskih skokih? 

Izžrebancu, ki bo pravilno odgovoril, RTV Slovenija poklanja 
praktično nagrado. Odgovore s svojimi podatki pošljite do 
petka, 7. januarja 2022 na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Maša Likosar

Brdo pri Kranju – »Tako slo-
venska osamosvojitev kot 
tudi vojna za Slovenijo z us-
pešno obrambo sta nekaj, 
kar sodi v samo vrednostno 
središče Slovencev in slo-
venskega naroda,« je v upa-
nju, da se nikoli več ne bo 
treba na tak način postavi-
ti na lastne noge in braniti z 
orožjem, poudaril premier. 
»Velikokrat ko se spominja-
mo teh dogodkov, slišimo, 
da osamosvojitvena vojna ni 
bila prava vojna ali pa da je 

bila kratka, da je bilo to nekaj 
operetnega. A za tistega, ki v 
vojni zmaga, ki se obrani, ki 
ubrani nekaj, kar je najsve-
tejše, je toliko bolje in je to-
liko bolj uspešen, kolikor 
krajša je vojna. Uspeh vojne 
se meri po tem, da je žrtev 
čim manj in da je trpljenje 
čim krajše,« je dodal. 

Izrazil je tudi veselje, da 
je bila letos, ko obhajamo 
30-letnico samostojne slo-
venske države, zaokrože-
na in sprejeta zakonoda-
ja, ki ureja status ranjenih 
in svojcev mrtvih v vojni za 

Slovenijo. »Mi smo si sicer 
želeli, da bi to bilo narejeno 
za dan državnosti, a se je v 
postopkih nabrala zamuda, 
ampak zakonodaja sedaj ve-
lja, januarja bo vse priprav-
ljeno tudi za neposredno iz-
dajo odločb, ki bodo realizi-
rane v najkrajšem možnem 
času v naslednjem letu,« je 
dejal predsednik vlade, ki 
se je spomnil tudi plebisci-
ta za samostojno Sloveni-
jo. »To je bil edini empirič-
no dokazljiv čas, v katerem 
smo si sami napisali sodbo, 
ki je bila veličastna, napisali 

smo jo pogumno, enotno, 
in to sodbo smo bili kasne-
je sposobni ne le udejanjiti, 
ampak tudi obraniti,« je zak-
ljučil Janša. 

Zbrane je nagovorila še 
Jasmina Molan, hčerka pad-
lega pripadnika Teritorial-
ne obrambe. »Samostoj-
nost je bila izborjena, žal 
tudi za ceno žrtev in števil-
nih poškodb posameznikov, 
ki so se odločno zoperstavi-
li sovražni vojski,« je deja-
la in dodala, da je bilo letoš-
nje leto za svojce padlih iz-
redno pomembno. »Skupaj 

s pomočjo predsednika vla-
de in pristojnih ministrov 
in ob podpori velikega dela 
poslancev državnega zbora 
so bile sprejete pomembne 
spremembe zakona, na ka-
tere smo svojci opozarjali 

vrsto let.« Poudarila je še, da 
je s spremembami zakono-
daje omogočena tudi uredi-
tev statusa invalida. 

Sprejema se je udeležil 
tudi predsednik republike 
Borut Pahor.

Samostojnost je bila izborjena
Predsednik vlade Janez Janša je v Kongresnem centru Brdo gostil sprejem za svojce padlih pripadnikov 
Teritorialne obrambe, Ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. 

Na sprejemu za svojce padlih in ranjenih v vojni za 
Slovenijo / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Kranj, Ljubljana – Minister 
za zdravje Janez Poklukar je 
v petek predstavil rezultate 
Dnevov cepljenja, ki so po-
tekali med 19. in 23. decem-
brom. V tem času so po drža-
vi opravili 76.544 cepljenj 
proti covidu-19. Od tega je 
bilo 64.114 oseb cepljenih 
s poživitvenim odmerkom, 
7459 je prejelo drugi odme-
rek, s prvim odmerkom pa 
je bilo cepljenih 4971 ljudi. 
Približno dve tretjini vseh 
cepljenih je bilo starejših 
od petdeset let, kar je mini-
ster poudaril kot izredno po-
membno, saj pri starejših 
bolezen praviloma poteka v 
težji obliki kot pri mlajših. 
Minister Poklukar je na pet-
kovi novinarski konferenci 
ocenil, da so z akcijo prepre-
čili približno dva tisoč hospi-
talizacij, petsto sprejemov v 
enote intenzivne terapije in 
okoli tristo smrti. 

Večina prihajala po 
poživitveni odmerek

V petih dneh akcije se je 
v kranjski vojašnici cepilo 
2443 ljudi. Večina, 1730, jih 
je prejela tretji, poživitveni 
odmerek, 564 drugega, 149 
oseb pa se je cepilo prvič. Kot 
so še sporočili iz kranjskega 
zdravstvenega doma, se je 
daleč največ ljudi odločilo za 
cepljenje s cepivom proizva-
jalca Pfizer, 418 za Moderno, 
pet za Janssen in ena oseba 
za AstraZeneco. V sredo so 
cepili tudi 67 otrok od pete-
ga do enajstega leta starosti. 
Prejeli so Pfizerjevo cepivo, 
in sicer tretjino odmerka za 
odrasle.

V Škofji Loki se je cepi-
lo 908 ljudi. Od tega 716 s 

tretjim, 133 z drugim in 59 
s prvim odmerkom. Čeprav 
je bilo na voljo tudi cepivo 
Moderne, so se vsi odločili 
za Pfizerjevega. V Tržiču je 
bilo cepljenih 638 ljudi. Ve-
čina s tretjim, 27 pa s prvim 
odmerkom. 

Kot so poudarili v vseh 
treh zdravstvenih domo-
vih, tolikšno število ceplje-
nih, glede na to, da zanima-
nje za cepljenje upada že od 
oktobra, ni majhno. Takšno 
število so sicer na vrhuncu 
zanimanja, poleti in v sep-
tembru, običajno zabeležili 
v dveh dneh. Potrdilo pa se 
je, da so na cepljenje priprav-
ljeni večinoma le že osnov-
no zaščiteni, ki so prihajali 
po tretji odmerek.

Leto od začetka cepljenja

Včeraj je sicer minilo leto 
dni od začetka cepljenja pri 
nas. V tem času se je z vsaj 
enim odmerkom cepilo 59 
odstotkov, z vsemi pa 56 od-
stotkov ljudi. Poživitveni od-
merek je prejelo 445.596 
oseb. V gorenjski statistič-
ni regiji je delež cepljenih 

nekoliko višji. En odmerek 
je prejelo 60 odstotkov, vse 
potrebne pa 57 odstotkov 
prebivalcev, s poživitvenim 
odmerkom se je cepilo ne-
kaj manj kot 50 tisoč oseb. 

Omikron ustavlja 
upadanje epidemije

Epidemija se umirja, a je 
sedemdnevno povprečje po-
trjenih primerov v zadnjih 
dneh padalo počasneje. Po 
včerajšnjih podatkih NIJZ je 
bilo v nedeljo potrjenih 698 
okužb, delež pozitivnih iz-
vidov je znašal 37,8 odstot-
ka, kar je 6,9 odstotne toč-
ke več kot dan prej. V bolni-
šnicah se zdravi 577 oseb, na 
intenzivni negi 195. V Slove-
niji je 16.094 aktivnih pri-
merov okužb oz. 22 več kot 
v soboto. Sedemdnevno pov-
prečje potrjenih okužb se je 
povzpelo za 15, na 1075, kar 
prav tako nakazuje ustavlja-
nje upadanja okužb. 

Upočasnjevanje umirja-
nja epidemije je po mnenju 
epidemiologov posledica 
širjenja bolj nalezljive razli-
čice omikron. Po nekaterih 

projekcijah bi ta že do kon-
ca leta lahko postala prevla-
dujoča. Tudi zato je minis-
ter Poklukar poudaril, da je 
končni cilj doseči 80-odsto-
tno precepljenost prebival-
cev in sto oz. 98-odstotno 
precepljenost starejših od 
50 let, kar bi nam omogočilo 
življenje z manj omejitvami.

Poslanci o desetem 
protikoronskem paketu

Poslanci so včeraj začeli iz-
redno sejo, na kateri obrav-
navajo tudi predlog desetega 
protikoronskega zakona, ki 
prinaša za vsaj 180 milijonov 
evrov ukrepov. Predlog do 
konca junija podaljšuje lan-
ske turistične bone in med 
drugim predvideva meseč-
ni dodatek za pripadnike sil 
za zaščito in reševanje ter di-

jake in študente, ki pomaga-
jo pri oskrbi bolnikov v zdra-
vstvenih in socialno-varstve-
nih ustanovah. Enkraten so-
lidarnostni dodatek je pred-
viden za upokojence s pokoj-
ninami do 714 evrov, kmete 
brez pokojnin, starejše od 65 
let, ter invalide in vojne ve-
terane. Prav tako predvideva 
začasno zvišanje najvišjega 
plačnega razreda s 57. na 63. 
plačni razred za zdravnike in 
zobozdravnike. Do zaključ-
ka redakcije poslanci še niso 
glasovali o predlogu zakona.

Eno leto od začetka cepljenja
V petek se je iztekla akcija Dnevi cepljenja, včeraj pa smo zaznamovali obletnico začetka cepljenja v 
Sloveniji. Epidemija upada vse počasneje, skrb pa vzbuja bolj nalezljiva različica omikron.

Včeraj je minilo leto od začetka cepljenja proti covidu-19. 
Od takrat je vsaj en odmerek prejelo 59 odstotkov 
prebivalcev. / Foto: Gorazd Kavčič

Z akcijo Dnevi cepljenja 
smo po mnenju ministra 
Poklukarja preprečili 
približno dva tisoč 
hospitalizacij, petsto 
sprejemov v enote 
intenzivne terapije in 
okoli tristo smrti.

Kranj – Vlada Združenega kraljestva se je odločila za podalj-
šanje obdobja, do katerega bo izvoz nekaterih vrst blaga iz 
Evropske unije v Veliko Britanijo lahko še naprej potekal brez 
spričeval in obveznega pregleda. Zdravstvena ali fitosanitar-
na spričevala ter dokumentacijske, identifikacijske in fizične 
preglede pošiljk bo Združeno kraljestvo uvedlo v treh fazah: 
1. julija za živalske in stranske izdelke, meso in mesne izdelke 
ter nadzorovane rastline in rastlinske izdelke, 1. septembra 
za mlečne izdelke, 1. novembra pa za preostale izdelke žival-
skega izvora. Od 1. julija dalje bodo tudi pošiljke živih živali 
podvržene strožjim uvoznim kontrolam na namembnih krajih 
in na mejnih kontrolnih točkah.  

Izvoz v Združeno kraljestvo po prvem januarju
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V 
nedeljo smo pra-
znovali dan sa-
mostojnosti, ki za-
znamuje obletnico 

razglasitve rezultatov plebisci-
ta, v spomin na zgodovinsko 
soglasje Slovencev pa smo leta 
2005 k imenu praznika pri-
maknili še enotnost. To smo v 
tridesetih letih samostojnosti 
pokazali že večkrat, predvsem 
ob nekaterih ključnih odlo-
čitvah, kot je bil denimo vstop v 
EU in v nekoliko manjši meri 
tudi v zvezo Nato. 

V zadnjih letih pa so vse 
glasnejše razprave o razdelje-
nosti državljanov. Kot je slišati 
vsevprek, razkol med Slovenci 
še nikdar ni bil večji, za na-
meček pa nas je epidemija 
covida-19 razdelila še po liniji 
zagovornikov in nasprotnikov 
cepljenja. 

Kljub razlikam, ki neiz-
bežno obstajajo v vsaki sodob-
ni demokratični družbi, pa je 
(še posebno v tem prazničnem 
času, ko še toliko bolj iščemo 
tudi pozitivne vidike življe-
nja) morda na mestu vpraša-
nje, ali je razklanost res tako 
globoko zarezala v slovensko 
družbo? Morda ne gre bolj za 
razdeljenost vrha politike ali 
pa glasne manjšine raznora-
znih spletnih komentatorjev, 
medtem ko precejšnja večina 
Slovencev vendarle dokaj mir-
no sobiva z vsemi razlikami, 
ki nas večkrat bogatijo kot 
delijo?

V pogovorih z ljudmi raz-
ličnih profilov vidim precej 
več povezovanja, dobrih idej, 

načrtov in zanimivih projek-
tov kot pa razdiralnosti in 
prepiranja. Redno spremljam 
več občinskih svetov gorenj-
skih občin in vedno so svetniki 
pripravljeni podpreti razvojne 
projekte, ne glede na stran-
karsko pripadnost. Resnici na 
ljubo je tudi kolegialnosti v ob-
činskih svetih čutiti precej več 
kot pa v parlamentu. 

Da smo pripravljeni stopiti 
skupaj, vsakokrat pokažemo 
na dobrodelnih akcijah, ki v 
tem času znova množično po-
tekajo po državi, prav tako nas 
povežejo uspehi športnikov, 
ki jih tudi v letošnjem letu ni 
bilo malo. V treh desetletjih sta 
opazna tudi gospodarski na-
predek in blaginja. Kljub teža-
vam, ki nas spremljajo, pa se po 
številnih kazalcih uvrščamo 
med države, kjer se dobro živi. 
Tudi za te dosežke je bila nuj-
na določena mera enotnosti.

Tako svet kot Slovenijo pa 
v prihodnje čakajo še številni 
izzivi. Podjetja se spopadajo 
z eno večjih kadrovskih kriz 
doslej, skrbi rast inf lacije, de-
mografska slika ne daje dob-
rih obetov za pokojnine pri-
hodnjih generacij, epidemija 
je razkrila šibke točke zdra-
vstvenega sistema … Veliko 
upov se polaga v zeleni preboj 
in digitalizacijo. Če se bo tudi 
politika osredotočala na izzi-
ve, ki so nam skupni ne glede 
na politično ali katero koli 
drugo pripadnost, namesto 
na brezplodne razprtije, pa se 
bo okrepil tudi občutek danes 
morda zamajane enotnosti.

Omajana enotnost?

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Ana Šubic

Kranj – Decembrski prazniki 
niso vselej prijetni, še zlas-
ti za tiste, ki se že sicer soo-
čajo z osamljenostjo ali s te-
žavami v duševnem zdrav-
ju. Za nameček praznike že 
drugo leto zapored otežuje 
zdravstvena kriza. »V času 
pandemije covida-19 se soo-
čamo z različnimi izgubami 
– na področju zdravja, zapo-
slitvene in finančne varnos-
ti, prisotni so občutki izgu-
be nekdanje normalnosti,« 
je pojasnila psihologinja iz 
Centra za krepitev zdravja 
Kranj Jana Malovrh v nedav-
nem spletnem predavanju 
Zdravo v praznike, ki je še 
vedno dostopno na YouTu-
be kanalu centra in Mestne 
knjižnice Kranj, v sodelo-
vanju s katero pripravljajo 
zdravstvena predavanja.

Zaradi koronskih omeji-
tev pri praznovanjih se tisti, 
ki se iskreno veselijo prazni-
kov, druženja z družino in 
verskih običajev, soočajo z 
izgubo običajnega preživlja-
nja praznikov, je razložila. 
Dejstvo je tudi, da družinski 
čas lahko povzroča tesnobo, 
nemir, jezo, razočaranje in 
druga neprijetna čustva, saj 
začnemo intenzivneje raz-
mišljati o družini ter more-
bitnih zamerah in odtujenih 
odnosih. To povzroči stisko 
ter občutke razočaranja in 
osamljenosti, zaradi česar si 
nekateri želijo, da bi bilo pra-
znikov čim prej konec. »Že-
lijo se izogniti obdarovanju 
in druženju. Nekateri stisko 
blažijo tudi s samopoškodo-
valnim vedenjem ali posega-
njem v alkohol in droge,« je 
opozorila.  

Stiske so še pogostejše pri 
starejših, kroničnih bolni-
kih, brezdomcih in drugih, 
ki so že sicer bolj izolirani. 
»Prav tako so v prazničnem 

času še posebej ranljivi tisti, 
ki so nedavno izgubili neko-
ga od bližnjih zaradi smrti, 
ločitve, selitve ali drugih ra-
zlogov. Enako lahko občuti-
mo ob izgubi hišnega ljub-
ljenčka,« je povedala. Osa-
mljen človek se tako ta čas 
lahko počuti še bolj osam-
ljenega. Duševne stiske se 
še posebej poglobijo pri tis-
tih, ki nimajo družine ali 
podporne socialne mreže. 
»Na Inštitutu za varovanje 
zdravja opažajo, da števi-
lo samomorov od druge po-
lovice leta proti decembru 
postopoma upada, januarja 
pa se začne povečevati,« je 
razložila. Največ samomo-
rov je spomladi, ko je razlika 
med zadovoljstvom drugih 
in lastnim občutkom nesre-
če največja.

»Prazničnemu stresu 
morda res ne moremo uiti, 
lahko pa ga vsaj omilimo,« 
je pojasnila in dodala, da je 
zelo dobre nasvete v duhu 
covida objavil NIJZ. Kot prvi 
nasvet je navedla, naj ima-
mo realna pričakovanja in 

sprejmemo situacijo takšno, 
kot je. Običaje prilagodimo 
temu, kar je možno in iz-
vedljivo. Če naši bližnji ne 
bodo mogli na obisk, ohra-
nimo stik s pomočjo telefo-
na, video klica ali običajne 
pošte, vsekakor pa si poišči-
mo družbo, če je nimamo. 
Družinske člane in prijate-
lje skušajmo sprejeti takšne, 
kot so; potrudimo se biti po-
trpežljivi. Pomisliti velja 
tudi na tiste, ki potrebujejo 
pomoč, in jim nameniti po-
zornost, zlasti starejšim, ki 
jih je covid-19 pahnil v naj-
ranljivejši položaj. »Četudi 
koga nismo zmožni obiska-
ti, mu pišemo in ga pokliče-
mo. Občutek osamljenosti 
je za marsikoga v teh dneh 
zelo hud, zaradi česar je čas, 
ki ga namenimo sočloveku, 
najbolj dragocen,« je pouda-
rila psihologinja.

Prav tako je pomembno, 
da stvari ne jemljemo za sa-
moumevne, smo hvalež-
ni za tisto, kar imamo, ter 
prijazni do sebe in drugih. 
»Poiščimo pozitivne stvari v 

vsakem dnevu,« je svetovala. 
Vzeti si je treba tudi čas zase 
in za aktivnosti, ki nas vese-
lijo, poskrbeti za zdravo pre-
hranjevanje, dovolj spanja 
in gibanje. »Pomembno je, 
da si priznamo svoje občut-
ke in o njih spregovorimo. 
Situacija, ki smo ji izpostav-
ljeni, od nas zahteva veliko 
prilagajanja.« 

Če se stiska v prazničnih 
dneh poglablja in je nič od 
navedenega ne razbreme-
ni, je priporočljivo poiska-
ti pomoč. »Pomembno je, 
da stisk in občutkov ne za-
nikamo, ampak se obrne-
mo po pomoč k svojim bliž-
njim, lahko pa tudi na koga 
znotraj mreže svetovalnih 
služb in društev. Iskanje po-
moči je znak, da želite pos-
krbeti zase, in znak pogu-
ma, da si upamo priznati, 
da nismo v redu,« je doda-
la Jana Malovrh. Mreža vi-
rov pomoči na področju du-
ševnega zdravja je dostop-
na tudi na spletni strani pro-
grama Mira https://www. 
zadusevnozdravje.si/.

Kako omiliti praznični stres
Čeprav naj bi bili prazniki veseli, je za marsikoga to obdobje stresno, prežeto s tesnobo, ponovno ga 
otežuje zdravstvena kriza. Praznični stres lahko omilimo, pravi psihologinja Jana Malovrh iz Centra za 
krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Kranj.

Če se duševne stiske v prazničnih dneh poglabljajo, je priporočljivo poiskati pomoč, 
svetuje psihologinja Jana Malovrh. / Foto: Tina Dokl

Igor Kavčič

Kranj – V Zavarovalnici Tri-
glav so s partnerji letos že de-
veto leto pripravili dobrodelni 
projekt Mladi upi, namenjen 
nadarjenim mladim s pod-
ročij športa, umetnosti, mla-
dim parašportnikom (starim 
od 16 do 19 let) in mladim ta-
lentiranim znanstvenikom 
(starim od 17 do 20 let). Gre 

za mlade, ki se šele prebija-
jo na vrh in se zato težje po-
tegujejo za profesionalna ali 
sponzorska sredstva za ra-
zvoj svojega talenta.

Strokovna komisija je le-
tos izbrala dvanajst mladih 
upov. Med njimi trije pri-
hajajo z Gorenjskega: bia-
tlonka Lena Repinc z Laške-
ga Rovta v Bohinju, šahist 
Jan Šubelj iz Komende ter 

saksofonistka Neja Anderle 
iz Radovljice, sledijo še trije 
športniki Vid Botolin (atle-
tika), Jan Ločnikar (kajakaš 
na divjih vodah) in Jakob 
Stojanović (kajakaš na mir-
nih vodah), tu pa je še paraa-
tletinja Leja Glojnarič. Le-
tošnji mladi upi s področ-
ja umetnosti so: Lana Kle-
men (balerina), Matic Štem-
berger (dže zovski pianist), 

Dejan Romih (pianist), Pia 
Novak (operna pevka) in Nik 
Škorjanc (likovni in literarni 
ustvarjalec). Trinajsta preje-
mnica finančnih sredstev iz 
naslova projekta, ki jo je iz-
brala javnost, pa je športna 
plezalka Sara Čopar. 

Kot dodajajo v Zavaroval-
nici Triglav, s projektom na-
grajujejo mlade, ki so preda-
ni svojemu delu, in jim že-
lijo ponuditi oprijemljivo 
podporo ter pomoč pri ra-
zvoju znanja, ambicij in ta-
lenta. »Verjamemo, da vsa-
ka podpora mladih upov da-
nes prinaša celotni družbi 
dodano vrednost za jutrišnji 
dan,« so še zapisali.

Znani letošnji mladi upi
V Zavarovalnici Triglav so objavili prejemnike finančnih sredstev razpisa 
Mladi upi 2021. Med njimi dve Gorenjki in Gorenjec.
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Srednja šola Jesenice na 
prenovo čaka že dvajset let. 
Šolska stavba je bila zgraje-
na leta 1949 in nadzidana 
leta 1978. Kot je povedala 
ravnateljica Monika Lotrič, 
sicer šolo ves čas obnavljajo. 
V zadnjih letih so tako med 
drugim na novo uredili ka-
binete za zdravstveno nego 

ter plesni in glasbeni kabi-
net. »Trudimo se, da bi šola, 
čeprav je stara, našim dija-
kom nudila ustrezne pogo-
je za dokončanje šolanja,« 
je povedala Lotričeva in po-
jasnila, da je zaradi slabega 
stanja šolske zgradbe tudi 
sama šola manj privlačna 
za potencialne dijake, zato 
se vsako leto posebno inten-
zivno posvečajo tako vsebi-

ni kot promociji svojih pe-
tih programov, za katere iz-
obražujejo, to pa so predšol-
ska vzgoja, zdravstvena nega 
in trije programi zdravstve-
ne smeri.

Kot je še pojasnila, je 
šolo še pred desetletjem in 
pol obiskovalo celo do 750 

dijakov, potem pa je število 
močno upadlo. V letošnjem 
šolskem letu so sicer zno-
va opazili večje zanimanje 
za svoje programe in vpi-
sali trideset dijakov več kot 
prejšnje leto, kar pomeni, 
da ji imajo skoraj šeststo. 

Zadovoljna je, da bodo 
z rekonstrukcijo, prenovo 
in dozidavo šole pridobili 
nove delavnice in telovadni-

co. Zelo pomembna bo tudi 
energetska sanacija, sploh 
ob aktualnih podražitvah 
ogrevanja, osnovni namen 
investicije pa je zagotoviti 
potresno in požarno varne 
objekte, ki bodo tudi funk-
cionalno ustrezni za izvaja-
nje pouka.

Župan Blaž Račič je za-
dovoljen, da je država pre-
poznala pomen ohranitve 

in prenove šole, ki je za Je-
senice zelo pomembna. 
Njen pomen poudarjajo 
tudi gospodarstveniki, ki 
potrebujejo ustrezno izo-
braženo delovno silo, je po-
udaril na odprtju razstave 
projektnih elaboratov prej-
šnji četrtek.

Srednjo šolo Jesenice 
bodo prenovili
31. stran

Župan Jesenic Blaž Račič, v. d. generalnega direktorja 
direktorata za investicije na ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport Boris Munišič in predstavnica Zbornice 
za arhitekturo na odprtju razstave elaboratov z rešitvami 
za prenovo Srednje šole Jesenice v prostorih Gledališča 
Toneta Čufarja.

Kot je povedal eden od avtorjev najvišje ocenjenega 
elaborata, so se pri načrtovanju zavedali, da gre 
za objekt, ki že desetletja živi z Jesenicami in je 
zaznamoval generacije učencev. Zato so pri pripravi 
rešitve skušali ohraniti tako identiteto stavbe kot naselja. 

Skupno število ležišč bo 
podobno kot v starem Zlato-
rogu, 168. Kompleks bo, kot 
zagotavljajo projektanti, za-
snovan trajnostno in obliko-
van na način, da se bo v naj-
večji možni meri zlil s kra-
jinsko podobo Triglavskega 
narodnega parka.

Večji del parkirišč je načr-
tovan pod nivojem terena, v 
kletnih etažah hotela, nova 
ureditev pa bo, tako obljub-
ljajo, zagotavljala celo več ze-
lenih površin, saj bo večina 
parkirnih mest pod zemljo.

Prostorski načrt je uskla-
jen tudi s pogoji, ki so jih po-
dali javni zavod TNP, Mini-
strstvo za kulturo in Zavod 
RS za varstvo narave. Med 
njimi so zahteve, da se parki-
rišče ozeleni, da se podpor-
ni zidovi gradijo le izjemo-
ma, da so otroška igrišča le 
ob objektih, da se pri gradnji 
uporabijo krajevno značilni 
materiali, omejeni sta tako 
višina, ki ne sme presega-
ti višine sedanjega komple-
ksa, kot tudi površina zuna-
njega bazena.

V kompleksu so poleg 
nastanitvenih in gostin-
skih kapacitet predvidene 
tudi dvoranske dejavnosti 
za športno-rekreacijsko po-
nudbo za zimsko sezono, ki 
jih na območju Bohinja pri-
manjkuje. Približno polo-
vica teh kapacitet bo na vo-
ljo tudi zunanjim uporabni-
kom, je pojasnila Mojca Ka-
lan Šabec iz ateljeja Kalan 
Šabec arhitekti, ki je pripra-
vil dokument.

Investitor bo prevzel tudi 
financiranje in izvedbo pre-
stavitve obstoječe komunal-
ne opreme in rekonstrukci-
je 200-metrskega odseka lo-
kalne ceste, vključno s pre-
stavitvijo obračališča, avto-
busnim postajališčem in 
nadstrešnico nad njim.

V času javne obravnave na 
osnutek s strani javnosti ni 
bilo nobenih pripomb, sve-
tniki so dokument na četrt-
kovi seji potrdili brez glasu 
proti.

Svetnik Bojan Traven je 
ob tem poudaril, da so v Bo-
hinju s sprejetjem podrob-
nega prostorskega načrta 
pokazali, da je tudi v tako 
občutljivem okolju, v osrčju 
TNP, mogoče v relativno 

kratkem času izpeljati veli-
ko investicijo. Opozoril pa 
je tudi na to, da bi morala 
občina vzporedno z grad-
njo novega Hotela Zlatorog 

skupaj z državo in Trigla-
vskim narodnim parkom 
zasnovati in nato izpelja-
ti ureditev prometne infra-
strukture pod Voglom.

Zelena luč za novi Hotel Zlatorog
31. stran

Stari, že desetletje zapuščeni in propadajoči Hotel Zlatorog v Ukancu bodo porušili in na 
njegovem mestu zgradili nov, sodoben hotelski kompleks.

Kompleks bo, kot zagotavljajo projektanti, zasnovan trajnostno in oblikovan na način, da se 
bo v največji možni meri zlil s krajinsko podobo Triglavskega narodnega parka.

Investitor želi na mestu starega zgraditi nov, sodoben 
hotelski kompleks, sestavljen iz treh delov: hotela, 
depandanse in vile. Stavbe bodo podkletene, v kleti 
bodo parkirna mesta in servisni prostori. Skupno 
število ležišč bo podobno kot v starem Zlatorogu, 168.

Ljubljana – Rezultati državnega monitoringa kažejo, da v Bo-
hinjskem in Blejskem jezeru pesticidi niso prisotni, kaj šele, da 
bi bili jezeri obremenjeni s pesticidi. Se pa pesticidi pojavljajo 
v vodnih zadrževalnikih severovzhodne Slovenije, a tudi tam 
koncentracije ne presegajo mejne vrednosti za dobro stanje, 
so sporočili z Agencije RS za okolje. Ob tem opozarjajo na 
pred kratkim predstavljene kazalce o vsebnosti pesticidov v 
vodah, ki jih je objavila Evropska okoljska agencija (EEA) in iz 
katerih bi lahko sklepali, da so v Sloveniji najslabši rezultati v 
jezerih. »Države imamo zelo različne monitoringe; v Sloveniji 
na primer pesticide redno spremljamo le na tistih jezerih in 
zadrževalnikih, v katerih jih tudi pričakujemo. Poleg tega so 
analize pogosto izvedene le v času rastne sezone, ko je poja-
vljanje pesticidov največje, in ne celotno koledarsko leto, ki 
povprečno vsebnost znižuje,« med drugim pojasnjujejo na 
agenciji za okolje.

Blejsko in Bohinjsko jezero brez pesticidov

Kranj – Država poziva lastnike priobalnih zemljišč ob vodo-
tokih drugega reda, da na bregovih odstranijo odvečno za-
rast, odpadlo listje, odpadke ter druge opuščene ali odvržene 
predmete. Hkrati jih opozarjajo, da na vodnem in priobal-
nem zemljišču ni dovoljeno odlagati lesa, vejevja in druge 
lesne mase, prav tako pa tudi ne bal sena in drugih pridelkov, 
gradbenega materiala in gradbenih odpadkov. Med vodotoke 
drugega reda sodijo vsi vodotoki, ki ne sodijo v prvi red. Na 
Gorenjskem so vodotoki prvega reda Blejsko in Bohinjsko 
jezero, Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava, Tržiška Bistrica, 
Kokra, Sora, Selška Sora, Poljanska Sora in Kamniška Bistrica. 

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč

Bled – Blejski knjižničarji se že pripravljajo na zahteven projekt 
selitve v nove prostore v Medgeneracijskem centru Bled, ki bo 
vrata odprl prihodnjo pomlad. Selitev iz sedanjih prostorov 
v središču Bleda bo predvidoma potekala med marcem in 
aprilom, pri tem pa računajo na pomoč prostovoljcev, ki jih 
že vabijo k sodelovanju. Tisti, ki ste pripravljeni pomagati pri 
selitvi več kot štirideset tisoč enot knjig, knjižničnega gradi-
va in druge opreme, se lahko prijavite do sredine februarja. 
Prijavnica je objavljena na spletni strani knjižnice, na voljo so 
tudi v fizični obliki.

Knjižničarji prosijo za pomoč pri selitvi

Škofja Loka – Zaradi praznikov je delovni čas Zbirnega centra 
Draga nekoliko spremenjen. Tako bo ta petek odprt le med 12. 
in 15. uro, v soboto pa bo zaprt. Zbirni center Draga je na voljo 
vsem uporabnikom, ki so vključeni v redni odvoz odpadkov 
v občini Škofja Loka.

Praznični delovni čas zbirnega centra

Aleš Senožetnik

Cerklje – Cerkljanski občin-
ski svet je v drugem branju 
potrdil predlog proračuna za 
prihodnje leto. Višina načr-
tovanih prihodkov in odho-
dov se med obema branjema 
ni bistveno spreminjala. Ob-
čina v letu 2022 načrtuje 10,5 
milijona evrov prihodkov ter 
15,26 milijona evrov odhod-
kov. Primanjkljaj v višini 4,7 
milijona evrov bodo v višini 

3,3 milijona evrov krili s sred-
stvi na računih iz preteklih 
let, v višini 217 tisočakov z 
računa finančnih terjatev 
in naložb, za preostanek pa 
po potrebi načrtujejo najem 
kredita. Vrednost projektov v 
načrtu razvojnih programov 
je ocenjena na 9,4 milijona 
evrov. Župan Franc Čebulj je 
napovedal že rebalans prora-
čuna, saj si nadejajo nakazilo 
denarja za gradnjo krvavške-
ga vodovoda.

Proračun potrjen
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Alenka Brun

Jezersko, Preddvor – Na no-
vembrski seji občinskega 
sveta Občine Jezersko se je 
oglasil tudi direktor Komu-
nale Kranj Matjaž Berčon 
in na kratko predstavil Zero 
Waste strategijo, vizijo ra-
zvoja komunalnega podje-
tja, in sicer prehod v kro-
žno gospodarstvo, ter novi 
center, ki so si ga zamisli-
li na kranjski Zarici. Če se 
občina z omenjeno strategi-
jo strinja, jo sprejme, potem 
to pomeni njeno zavezo k 
spoštovanju načel strategije, 

dobesednega prevoda za iz-
raz zero waste pa ni, tako da 
bi lahko rekli, je pojasnil Ber-
čon, da gre tu za neko pot do 
družbe brez odpadkov. Meni 
tudi, da si občine zaslužijo 
en regionalni center, ki ga 
bodo ljudje z veseljem obi-
skali in predstavili drugim. 

Svetniki so imeli na pod-
lagi predstavljenega projek-
ta kar nekaj vprašanj, so se 
pa v končnem strinjali, da na 
poti do okolja brez odpadkov 
ne bo dovolj le sprememba 
infrastrukture, ampak bosta 
potrebna tudi sprememba 
kulture odnosa do odpadkov 

ter vključevanje skupnosti. 
Jezerski župan Andrej Kar-
ničar je poudaril, da so v pre-
teklosti že razmišljali v sme-
ri pristopa k Zero Waste za-
vezi, saj je ta pomembna za 
kraj, kot je Jezersko, in tudi 
za Jezerjane, ki se zavedajo, 
v kakšnem okolju živijo. 

Matjaž Berčon je ome-
njeno predstavil tudi 
preddvorskim svetnikom na 
decembrski seji, kjer pa se je 
razprava hitro preusmerila 
k aktualnim problemom, ki 
so jih poudarili svetniki in za 
katere naj bi bila v občini pri-
stojna Komunala Kranj.

Občine odpirajo vrata okolju 
brez odpadkov
Na poti do okolja brez odpadkov ne bo dovolj le sprememba infrastrukture, 
potrebna bo sprememba načina razmišljanja, so nedavno ugotavljali tudi 
svetniki v Preddvoru in na Jezerskem.

Marjana Ahačič

Bled – Od sedmih na raz-
pis prijavljenih kandidatov 
je namreč pristojno mini-
strstvo svetu zavoda TNP 
v predstavitev in potrditev 
predlagalo zgolj Potočni-
ka, diplomiranega pravni-
ka, ki mu številne okoljske 
organizacije očitajo slabo 
poznavanje zavoda, kompe-
tence in strokovno usposo-
bljenost. Cipra Slovenija in 
35 organizacij podpornic je 
ob odločitvi okoljskega mi-
nistrstva, da izmed šestih 
prijavljenih kandidatov za 
direktorja predlaga Potoč-

nika, namreč ocenilo, da ta 
ni izkazal izkušenj in stro-
kovne usposobljenosti za to 
delovno mesto ter da gre za 
politično kadrovanje.

Potočnik je v predstavitvi 
povedal, da bi pri vodenju 
zavoda TNP poudarjal ohra-
njanje narave, varstvo kul-
turne dediščine in urejanje 
obiska v parku, predvsem na 

področju prometa, pa tudi na 
ozaveščanje o tem, kakšna 
so v parku pravila in kaj park 
nudi. Napovedal je krepitev 
sodelovanje s parkovnimi lo-
kalnimi skupnostmi in skrb 
za prebivalce, predvsem v 
smislu informiranosti o tem, 
kaj jim park nudi, kakšne so 
možnosti za razvoj, spodbu-
de in subvencije, da bodo za-
čutili pripadnost in zaveda-
nje, da je življenje v parku 
tudi prednost.

Potočnik se je odzval tudi 
očitkom glede strankarske 
pripadnosti; po poročanju 
nekaterih medijev naj bi na-
mreč veljal za kader SDS. 

»Gre za strokovno, ne po-
litično funkcijo. Delal bom 
strogo profesionalno, stro-
kovno, ker gre za delovno 
mesto, kjer politika nima 
mesta,« je poudaril.

Predsednik sveta zavo-
da TNP Bojan Dejak je po 
predstavitvi kandidata oce-
nil, da je njegovo odgovar-
janje na vprašanja članov 

sveta pokazalo iskreno zani-
manje, ima pa tudi določene 
vodstvene sposobnosti.

Svetniki pa so kljub temu 
menili, da se zato, ker niso 
mogli poslušati predstavi-
tev drugih kandidatov, ne 
morejo opredeliti glede Po-
točnikove ustreznosti. »Ne 
vem, zakaj bi s kakršnim-
koli mnenjem naložili de-
litev odgovornosti glede 
imenovanja, če na to nima-
mo nobenega vpliva,« je ob 
tem poudaril predstavnik 
Planinske zveze Slovenije 
Miro Eržen. 

Vloga članov sveta zavoda 
TNP je namreč zgolj ta, da 
se seznanijo s kandidatom, 
ki ga predlaga ministrstvo 
za okolje in prostor oziro-
ma njegova komisija, ter se 
do njega opredelijo. Njihovo 
mnenje pa za končno odloči-
tev vlade, ki opravi imenova-
nje, ni zavezujoče.

Prav zato bo svet zavoda 
dal pobudo za spremembo 
zakona, po kateri bi med me-
rila za izbor direktorja vklju-
čili strokovnost z vsaj ene-
ga področja delovanja TNP, 
svet bi obravnaval vse kan-
didate, ki izpolnjujejo pogo-
je za direktorja, ter na koncu 
ne več podajal mnenja, tem-
več soglasje k imenovanju 
direktorja.

Svet TNP se do 
kandidata ni opredelil
Na seji sveta zavoda Triglavski narodni park se je predstavil predlagani 
kandidat za novega direktorja Tit Potočnik. Svet se do kandidata ni opredelil, 
razlog za to pa je dejstvo, da se niso mogli seznaniti z drugimi kandidati.

Vloga članov sveta zavoda TNP je zgolj ta, da se 
seznanijo s kandidatom, ki ga predlaga ministrstvo 
za okolje in prostor, ter se do njega opredelijo. 
Njihovo mnenje za končno odločitev vlade, ki opravi 
imenovanje, ni zavezujoče.

Aleš Senožetnik

Kranj – Minuli teden se je 
z obiska svetovne razstave 
Expo 2020 v Dubaju vrnila 
gorenjska delegacija, ki se je 
predstavila v okviru alpske 
regije na slovenskem pavi-
ljonu. Obisk gorenjske de-
legacije je potekal v orga-
nizaciji Regionalne razvoj-
ne agencije Gorenjske BSC 
Kranj in v sodelovanju s Tu-
rizmom Bohinj, SPIRIT 
Slovenija in Slovensko turi-
stično organizacijo. 

V okviru obiska je v sloven-
skem poslovnem središču 
potekala delavnica predsta-
vitve slovenskega turizma s 
poudarkom na alpski regiji, 
dogodek pa je bil namenjen 
tudi promociji slovenskega 
turističnega gospodarstva. 
Obiskovalce je pozdravil 

direktor paviljona Jurček 
Žmauc, ki je predstavitev 
Slovenije na Expu ocenil kot 
izjemno uspešno. Oktobra 
in novembra so namreč sku-
paj zabeležili več kot 220 ti-
soč obiskovalcev, ki so vsebi-
ni paviljona namenili viso-
ko povprečno oceno. Pozi-
tivne odzive pa dobivajo tudi 
od podjetij, ki se predstavlja-
jo v slovenskem paviljonu. 
Doslej se jih je predstavilo 
več kot štirideset, v poslov-
nem središču pa so gostili 
več kot sedemdeset dogod-
kov in poslovnih srečanj.

Predstavilo se je deset 
podjetij in organizacij alp-
ske Slovenije, več kot 25 ude-
leženih agentov in organiza-
torjev potovanj iz Združe-
nih arabskih emiratov pa se 
je seznanilo s slovensko turi-
stično ponudbo.

V času predstavitve alp-
ske regije, ki je potekala 
od 21. novembra do 25. de-
cembra, se je v paviljonu 
vrtel tudi promocijski film, 
ki predstavlja virtualni raz-
stavni prostor gorenjske re-
gije in gospodarstva. »Expo 
2020 v Dubaju nam na eni 
strani pokaže razvojne pri-
ložnosti predvsem na po-
dročju trajnostnega razvo-
ja, mobilnosti, informacij-
sko-komunikacijskih teh-
nologij, pametnih rešitev 
ter znanstvenih dognanj z 
visoko dodano vrednostjo, 
na drugi strani pa opozar-
ja na visoko dinamičnost 
razvojnih trendov, ki nas 
spodbujajo k stalni aktiv-
nosti in medsebojnemu so-
delovanju,« je ob tem dejal 
Rok Šimenc, direktor BSC 
Kranj. 

Gorenjska delegacija na Expu
Na svetovni razstavi v Dubaju se je predstavila tudi gorenjska delegacija.
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»Stari vrtec ima štiri igral-
nice, dve igralnici imamo še 
v osnovni šoli. Novi vrtec bo 
imel šest igralnic. Prostor v 
šoli pa bomo lahko uporab-
ljali v svoje namene, saj smo 
tudi v šoli prostorsko na tes-
nem. Leta 2012, ko sem 
prevzela ravnateljevanje, je 
bilo na šoli 123 otrok, danes 
jih je 198.« 

Kot je pojasnil kranjsko-
gorski podžupan Bogdan 
Janša, bodo v letu 2022 na-
daljevali drugo fazo projekta 
vrtca. »Predvidena je še ener-
getska sanacija obstoječe-
ga vrtca. Vsega nismo mogli 
narediti naenkrat, podreti še 
starega vrtca, ker nismo imeli 

kam za ta čas preseliti otrok. 
Investicija je velik finančni 
zalogaj, skupaj v obeh fazah 
je ocenjena na približno 2,5 
milijona evrov. To, da je šel 
projekt malo bolj počasi, pa 
nam je zdaj prišlo zelo prav, 
ker nam je uspelo pridobiti 
sofinancerska sredstva. Vla-
da nam je za projekt vrtca na-
menila dobrih osemsto tisoč 
evrov, zato bomo lahko spros-
tili sredstva v občinskem pro-
računu in jih preusmerili v 
temeljito obnovo športne-
ga igrišča pri OŠ 16. decem-
bra Mojstrana. S tem bomo 
investicijo v vrtec in špor-
tno igrišče zaokrožili v celo-
to, kar nam je res v veliko za-
dovoljstvo,« je sklenil podžu-
pan Janša.

Sodobni prostori v 
prizidku vrtca
31. stran

Jože Košnjek

Naklo – Od oktobra leta 2019 
poteka v nekaterih sloven-
skih občinah, med katerimi 
je tudi Tržič, projekt Mreža 
za starejše, ki ga sofinanci-
rata Republika Slovenija in 
Evropski socialni sklad. Po-
leg Doma starejših sta v Tr-
žiču v mrežo vključeni Zdra-
vstveni dom in Lekarna De-
teljica. Marca se je v mrežo 
vključila tudi Občina Naklo s 
skupino v projektu Starejši za 
starejše v okviru Društva upo-
kojencev Naklo, kar je nad-
gradnja njenega običajne-
ga delovanja. Čisto normal-
no je, da do novosti običaj-
no vlada med ljudmi, še po-
sebej med starejšimi, neza-
upanje, ki postopoma plah-
ni, kar se dogaja tudi z Mrežo 
za starejše. Bojana Hočevar 
Posavec, Kamničanka, zapo-
slena v Domu starejših Petra 

Uzarja v Tržiču, kjer je sedež 
mreže, in Magda Slapar, ko-
ordinatorica skupine Starejši 
za starejše pri Društvu upo-
kojencev Naklo, sta v pogovo-
ru konec novembra poveda-
li, da bo škoda, ker bo konec 
junija prihodnje leto projekt 

končan. Prizadevali si bodo 
za podaljšanje, saj je ekipa 
24 sodelavcev in strokovnja-
kov za posamezna področja 
zelo uigrana, naklonjeni sta 
ji vodstvi obeh občin, pa tudi 
starejši tako pomoč spreje-
majo kot dodatno zagotovilo 

za njihovo varnejšo in prijet-
nejšo starost.

Do pomoči so upravičeni 
vsi, ki imajo stalno ali zača-
sno bivališče v občinah Tr-
žič in Naklo. Vstopno infor-
macijska točka je v prostorih 
Zavoda za zdravstveno za-
varovanje v podhodu Zdra-
vstvenega doma Tržič, Blej-
ska cesta 10, kjer pooblašče-
ni strokovni delavci ocenijo, 
ali je prosilec upravičen do 
pomoči ali ni, z ugotovitva-
mi pa seznanijo tudi izbrane 
zdravnike prosilcev in soci-
alne službe. Prosilci pogos-
to ne vedo, do katerih pavic 
in dodatkov so še upravičeni. 
S skupnim delom tako nas-
tane načrt pomoči na domu 
prosilca. Na vprašanje, kako 
poteka pomoč v pogojih epi-
demije, sogovornici odgo-
varjata, da normalno, seve-
da ob strogem upoštevanju 
varnostnih pravil. 

Starejši so veseli pomoči
Mreži za starejše, projektu Evropskega socialnega sklada, se je marca letos pridružila tudi Občina 
Naklo. Prve izkušnje so dobre. 

Magda Slapar (levo) in Bojana Hočevar Posavec, sodelavki 
v projektu Mreža za starejše

Alenka Brun

Preddvor – Občina Preddvor 
je prejšnji teden podpisa-
la gradbeno pogodbo s pod-
jetjem HIS iz Ljubljane v 
vrednosti dobra dva milijo-
na evrov za gradnjo vodovo-
da na Možjanci ter vodovo-
da in kanalizacije v Mačah. 
Podpisala pa je tudi pogod-
bo za gradbeni nadzor in in-
ženiring z družbo Domplan 
Kranj. Gre za izgradnjo vo-
dovoda v občini Preddvor in 
Naklo (projekt Oskrba s pi-
tno vodo na območju Zgor-
nje Save – 4. sklop.) Nalož-
bo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada. Ce-
loten projekt je vreden tri 
milijone evrov, Kohezijski 
sklad je prispeval slabih 943 
tisoč evrov. 

Pri omenjenem projek-
tu Občina Preddvor nasto-
pa skupaj z Občino Naklo, 
je pa Preddvor nosilna ob-
čina projekta. V okviru pro-
jekta bosta obe občini zgra-
dili skoraj sedem kilome-
trov vodovodnega sistema – 
od tega bo večina, 5941 me-
trov, v preddvorski občini, 

kjer bo zgrajeno tudi črpa-
lišče, medtem ko bo Občina 
Naklo zgradila 887 metrov 
vodovodnega sistema in vo-
dohran. 

Tudi v Naklem so v okvi-
ru projekta v teh dneh pod-
pisali gradbeno pogodbo z 
Gorenjsko gradbeno druž-
bo Kranj, in sicer v vrednos-
ti 615 tisoč evrov, ter z Dom-
planom za nadzor.

Preddvorski župan Rok 
Roblek je vesel, da so se 
stvari začele odvijati. V vasi 
Mače se namreč v zadnjih le-
tih na tem področju ni zgo-
dilo praktično nič. »Ko smo 

dobili sofinanciranje za pro-
jekt, je smiselno narediti 
zraven še celotno infrastruk-
turo, ki jo bomo sicer finan-
cirali iz lastnih sredstev. Po-
leg kanalizacije pridejo zra-
ven še telekomunikacije, 
elektrika, optika in na koncu 
tudi ureditev ceste in dosto-
pov v vasi. Upamo, da bomo 
uspešni še na kakšnem raz-
pisu iz sklada za okrevanje 
in odpornost, ker je finanč-
na konstrukcija celotne 
vasi zahtevna,« razloži žu-
pan, ki je sicer hvaležen, da 
se bodo stvari premaknile, 
upa pa tudi na razumevanje 

občanov v času gradnje. Na 
Možjanci pa bodo prebival-
ci v prihodnosti imeli zago-
tovljena zanesljiv vir vode in 
kvalitetno pitno vodo. Pa še 
kakšna druga težava se bo 
s tem odpravila. Tako bodo 
lahko po več letih ukinili 
tudi poletno dostavo vode na 
Možjanco z gasilskimi vozi-
li, še izvemo.

Na občini v Preddvoru po-
vedo tudi, da bodo dela za-
čeli izvajati takoj, ko bodo to 
dovoljevale vremenske raz-
mere, njihov zaključek pa 
je predviden za konec sep-
tembra 2022.

Pogodba za novi vodovod
Pred kratkim sta občini Naklo in Preddvor podpisali pogodbi za izvajanje projekta oskrbe s pitno vodo.

Ivan Hrženjak (HIS), Saša Krč (Domplan Kranj) in preddvorski župan Rok Roblek 
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Kranj – V register nesnovne kulturne dediščine so doslej vpisali 
sto enot tovrstne dediščine, med katerimi je pet povezanih z 
božičnim praznovanjem. To so peka potic, jasličarstvo, pripra-
va poprtnikov, otepanje v Bohinju in trikraljevsko koledovanje.

Božična nesnovna kulturna dediščina

Kranjska Gora – Vsak dan od 10. do 22. ure je odprto umetno 
drsališče Borovška šajba, postavljeno na trgu pred hotelom 
Ramada Hotel & Suites v Kranjski Gori. Drsanje je možno ob 
izpolnjevanju pogoja PCT.

Odprto drsališče Borovška šajba

Maša Likosar

Naklo – Pri pripravi predlo-
ga proračuna za leto 2022 
so na Občini Naklo upošte-
vali nove podatke ministr-
stva za finance, ki je 1. de-
cembra med drugim poda-
lo obvestilo o potrjeni pov-
prečnini v višini 645 evrov 
– ta je bila upoštevana že v 
osnutku. Prihodek iz naslo-
va dohodnine v letu 2022 
tako ostaja enak in znaša več 
kot 3,2 milijona evrov, kar v 
primerjavi z letom 2021 po-
meni povečanje za 3,1 od-
stotka. V predlogu je spre-
menjena višina prihodka 
iz naslova sredstev za urav-
noteženje razvitosti obči-
ne, ta po novem znaša 93 
tisoč evrov, pri osnutku je 
bila upoštevana v višini sla-
bih 70 tisoč evrov. 

V predlogu proračuna 
znašajo prihodki nekaj več 
kot 7,3 milijona evrov, ce-
lotni odhodki ob upošteva-
nju vračila dolga za najete 
kredite iz preteklih let v viši-
ni več kot 143 tisoč evrov pa 
nekaj več kot 9,6 milijona 
evrov. Glede na predvideno 
realizacijo proračuna za leto 
2021 ocenjujejo, da bo ko-
nec leta predvideni presežek 
sredstev na računu približ-
no 2,2 milijona evrov, ki se 
prenese v proračun prihod-
njega leta. Na strani odhod-
kov je načrtovanih 2,1 milijo-
na evrov za tekoče odhodke, 
1,8 milijona za tekoče trans-
ferje in 5,2 milijona evrov za 
investicijske odhodke. 

Med prihodki so načrtova-
na sredstva, ki jih bo Obči-
na Naklo ob realizaciji inve-
sticij predvidoma prejela iz 
Evropske unije, in sicer 380 
tisoč za projekt Oskrba s pi-
tno vodo – 4. sklop, 248 tisoč 
evrov za ureditev kolesarske 
infrastrukture, 34 tisoč evrov 
za projekt Žive legende in 10 
tisoč evrov za projekt Pame-
tna osvetlitev. Iz sredstev dr-
žavnega proračuna priča-
kujejo sofinanciranje pro-
jekta Komunalna ureditev 
Podbrezje–Podtabor v višini 
407 tisoč evrov, ureditve ko-
lesarske infrastrukture v vi-
šini 63 tisoč evrov, ureditve 
nogometnega igrišča v viši-
ni 60 tisoč evrov in projek-
ta Oskrba s pitno vodo – 4. 
sklop v višini 67 tisoč evrov. 

»Bistvena sprememba od 
osnutka do predloga je pri-
dobljena projektna doku-
mentacija za izvedbo grad-
nje podbreškega vodovoda, 
kjer se je glede na nove cene 
predvidena vrednost investi-
cije zvišala in se ocenjuje na 
1,4 milijona evrov, zaradi če-
sar se je proračun povečal. 
Na prihodkovni strani pa se 
nam za omenjeni projekt 
obetajo predvidena sredstva 
iz naslova ukrepa za okreva-
nje in odpornost,« je na seji 
pojasnil župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič, ki je že pri 
obravnavi osnutka proraču-
na poudaril, da bo investi-
cij v prihodnjem letu veliko, 
med večjimi so predvidene 
zlasti ureditve komunalne 
in cestne infrastrukture.

Predlog brez večjih 
sprememb
Na 19. seji občinskega sveta Občine Naklo je 
bil soglasno sprejet predlog proračuna za leto 
2022, v katerem v primerjavi z osnutkom ni večjih 
sprememb. 
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Simon Šubic

Kranj – Predsednica Zbor-
nice zdravstvene in babiške 
nege Slovenije Monika Až-
man se je v sredo ob obisku 
Zdravstvenega doma Kranj 
in cepilnega centra v kranj-
ski vojašnici zahvalila za-
poslenim za izjemne napore 
pri obvladovanju epidemi-
je in organizaciji cepljenja. 
Ob tem je opozorila na veli-
ke obremenitve kadra zdra-
vstvene nege, ki ga je pre-
malo, a po dveh letih boja z 
epidemijo kljub utrujenosti 
še vedno vztraja tudi v pred-
prazničnih dneh. 

»Tisto, kar bi si res žele-
li in za kar bi sedaj vztraja-
li tudi do konca leta, je, da 
bi lahko vendarle enkrat 
zaključili to zgodbo in šli v 
leto 2022 bolj varni in seve-
da bolj sproščeni,« je deja-
la Ažmanova in državljane 

povabila k cepljenju, ker 
bodo pomagali sebi in tudi 
celotnemu zdravstvenemu 
sistemu. »Želimo si, da bi 
se lahko vsi vrnili na svoja 
delovna mesta, da začnemo 
opravljati vse svoje aktivno-
sti tudi v preventivi, v zdra-
vstveno-vzgojnih centrih.« 

V Sloveniji je sicer kadra 
zdravstvene in babiške nege 
premalo vsaj za 25 odstot-
kov. »V Kranju, kjer imajo 
sodobno urejen zdravstve-
ni dom, je kadrovska pokri-
tost zelo dobra, zgledna. Ža-
njejo tisto, kar so v prete-
klosti sejali,« je še povedala 

Ažmanova in opozorila, da 
tudi v Kranju prejemajo ved-
no manj prijav na razpisana 
prosta delovna mesta. 

»Ob začetku epidemije 
smo ugotovili, da je kadra 
toliko na razpolago, kot ga 
imamo. V času, ko se vsi tru-
dimo pridobiti dodaten ka-
der, smo pač izkoristili vse 
priložnosti, da smo lahko ta 
kader zaposlili in da lahko še 
vedno opravljamo tudi tiste 
programe, ki bi jih sicer mo-
rali opustiti, vsaj v nekem 
deležu,« je pojasnil Jože 
Prestor, vodja zdravstvene 
nege v Zdravstvenem domu 
Kranj. Glede minulih cepil-
nih dni je dejal, da so bili ti 
vsekakor koristni, želeli pa 
bi si večjega odziva. Kader je 
bil vse dni na razpolago po 12 
ur na dan, glede na odziv pa 
je morda šlo celo za neracio-
nalno ravnanje s kadrom, ki 
ga manjka. 

Po dveh letih že zelo utrujeni
»Po dveh letih smo vsi že zelo utrujeni,« je ob obisku kranjskega cepilnega centra dejala predsednica 
Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman.

Monika Ažman in Jože Prestor med ogledom cepilnega 
centra v Kranju / Foto: Primož Pičulin

Ana Šubic

Kranj – S kampanjo, ki se je 
začela septembra, Sloven-
sko društvo za zaščito voda 
(SDZV) državljane opozar-
ja na bolj gospodarno rabo 
pitne vode, saj jo gospodinj-
stva letno porabijo skoraj to-
liko kot industrija, gospo-
darstvo in kmetijstvo sku-
paj. Miselnost, da je kako-
vostna voda iz pipe samo-
umevna, je zgrešena in ne-
odgovorna, zato je skrajni 
čas, da posamezniki spre-
menimo navade, opozarja 
predsednica SDZV Marjet-
ka Levstek.

Kot ugotavljajo, vodo 
doma običajno izdatno tro-
šimo za kopanje ali dolgo-
trajno prhanje, pri umiva-
nju rok ali zob pa jo pogos-
to pustimo teči v prazno. Sta-
rejše modele pralnih strojev 
bi morali nadomestiti z no-
vejšimi, ki so z vodo manj 
potratni, za splakovanje 
stranišč pa uporabljati ko-
tličke z dvostopenjskim spi-
ranjem in sanitarne vodo. 
V SDZV so navedli tudi, da 
bi lahko z uporabo novejših 
naprav pri strojnem pomi-
vanju posode brez predho-
dnega izplakovanja gospo-
dinjstva letno prihranila kar 

3,4 milijona kubičnih me-
trov vode. Po njihovi oceni 
bi vsak posameznik ob upo-
števanju predlaganih ukre-
pov prihranil do petdeset li-
trov vode na dan, kar za go-
spodinjstvo pomeni prihra-
nek do pet kubičnih metrov 
vode na mesec. »Tako bi ob 
enakem številu oseb v go-
spodinjstvu v letu 2060 us-
peli  zmanjšati porabo vode 
za kar polovico v primerjavi 
z letom 2020, v prihodnjih 
štirih desetletjih pa bi prih-
ranili toliko vode, da bi z njo 
lahko napolnili polovico Bo-
hinjskega ali kar dve Blejski 
jezeri,« so pojasnili.  

Prizadevanja SDZV so 
prepoznali tudi v družbi 
Reckitt in njihovem par-
tnerskem podjetju Arc iz 
Kranja, ki je med drugim di-
stributer izdelkov za strojno 
pomivanje posode Finish. V 
okviru kampanje 'Brez roč-
nega pomivanja in izplako-
vanja posode – varčujmo z 
vodo' so od oktobra od vsa-
kega prodanega detergenta 
te blagovne znamke name-
nili 0,5 evra SDZV. Vred-
nost celotne donacije je zna-
šala 20 tisoč evrov, uradna 
predaja pa je potekala pred 
kratkim v prostorih podje-
tja Arc. 

Pozivajo k 
varčevanju z vodo
Donacija Slovenskemu društvu za zaščito 
voda, ki vodi kampanjo za varčevanje z vodo v 
gospodinjstvih

Vedran Drobina iz družbe Reckitt predaja donacijo v 
vrednosti 20 tisoč evrov predsednici Slovenskega društva 
za zaščito voda Marjetki Levstek. / Foto: Klemen Razinger

Simon Šubic

Kranj – V Kranju že dolgo 
zori ideja, da bi v krožišče na 
Ljubljanski cesti pod Jeleno-
vim klancem postavili silhu-
eto oziroma skulpturo ko-
lesarja ali kolesa, ki bi spo-
ročala, da gre za kolesarsko 
mesto. To idejo je na eni od 
sej mestnega sveta ponovno 
obudil Bojan Homan (SDS), 
kasneje sta ga podprla še po-
džupan Robert Nograšek 

(LMŠ) in samostojna svetni-
ca Lea Zupan. Nad predlo-
gom pa niso niti malo nav-
dušeni v kranjski območni 
enoti Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine (ZVKD), saj 
gre za zaščiteno območje in 
zgodovinsko vstopno točko v 
staro mestno jedro. Bi pa bili 
ob določenih pogojih naklo-
njeni postavitvi kovanega 
grba Mestne občine Kranj 
oziroma kranjskega orla, so 
pojasnili v mestni upravi. 

»Imamo častnega obča-
na kolesarja, Kranj je kole-
sarsko mesto, imamo eno 
najstarejših dirk v Sloveniji 
in eno najstarejših športnih 
prireditev v Kranju. ZVKD 
zdaj nekaj govori, kje pa je 
bil, ko smo postavljali bitco-
in pred sodiščem? V Kranju 
so se vse kolesarske dirke do-
bivale na Jelenovem klancu, 
ki je zato sinonim za kranj-
ske dirke. Vsi, ki so kdaj ko-
lesarili v Kranju, ga pozna-
jo,« je dejal Homan. 

Pomisleki gredo tudi v 
smeri, ali bi s postavitvijo 
poklona kolesarstvu, ki je 

sicer v Kranju zelo pomem-
ben šport z dolgo tradicijo 
in vrsto znanih kolesarskih 
imen, zapostavili druge, za 
Kranj prav tako pomembne 
športe, ki bi zato v prihodnje 
lahko tudi upravičeno priča-
kovali postavitev svoje skulp-
ture v enem od krožišč. Po-
džupan Nograšek zato pred-
laga: »Smo mesto športa, in 
lahko eno krožišče, recimo 
pri Mercatorju, predstavimo 
kot vaterpolo krožišče, kroži-
šče pri Supernovi kot skakal-
no krožišče in krožišče pred 
Jelenovem klancem kot kro-
žišče za kolesarstvo. S tem bi 

Kranj vsem, ki se pripeljejo 
k nam, predstavili kot mes-
to športa.«

Na Mestni občini Kranj 
se sicer trenutno ogrevajo 
za postavitev skupne skulp-
ture, s katero bi se pokloni-
li vsem pomembnim špor-
tom v Kranju na enem iz-
med vsebinsko nezapolnje-
nih krožišč v Kranju. ZTKK 
je tako po prejetem negativ-
nem mnenju ZVKD o posta-
vitvi kolesarja pod Jeleno-
vim klancem že naročil idej-
no zasnovo skupne skulp-
ture vsem pomembnejšim 
športom. 

Športnika v vsako krožišče
Predlog: Krožišča naj sporočajo, da je Kranj mesto športa. Pod Jelenovim klancem naj bo skulptura 
kolesarja, pri Supernovi Mercator Primskovo vaterpolista, pri Savskem otoku smučarskega skakalca ...

Postavitvi skulpture kolesarja v krožišče pod Jelenovim klancem v Zavodu za varstvo 
kulturne dediščine nasprotujejo, raje bi v njem videli kranjskega orla. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Mestna občina Kranj bo v prihodnjem letu za šport na-
menila približno 4,5 milijona evrov, kar je za dobrih 650 tisoč 
evrov več kot letos, saj so v občinskem proračunu predvideli 
več sredstev za investicije v športne objekte in projektiranje 
športne infrastrukture. V skladu s potrjenim letnim progra-
mom športa v Mestni občini Kranj bo v letu 2022 za javni 
razpis rezerviranih 788 tisoč evrov. Od tega bo okoli 490 tisoč 
evrov namenjenih za športne programe, skoraj 240 tisoč za 
občinske panožne šole in okoli 38 tisoč evrov za športne pri-
reditve. Več kot 2,3 milijona evrov bo prejel Zavod za šport za 
plače, tekoče vzdrževanje in programe zavoda, podelili bodo 
za 35 tisoč evrov športnih štipendij, za investicije v športno 
infrastrukturo pa bo namenjen slab milijon evrov. Občina bo 
še naprej financirala program dodatnega športnega pedagoga 
v prvi triadi osnovnih šol, kar se je pokazalo za učinkovito, saj 
so kranjski otroci po gibalnih sposobnostih nad slovenskim 
povprečjem. 

Več denarja za šport

Na Mestni občini Kranj 
se ogrevajo za postavitev 
skupne skulpture, s 
katero bi se poklonili 
vsem pomembnim 
športom v Kranju na 
enem izmed kranjskih  
vsebinsko nezapolnjenih 
krožišč.
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Brezovica pri Medvodah, Ka-
mnik – Tako kot lani je slo-
vesnost potekala v virtualni 
obliki, posnela jo je Televizi-
ja Medvode, prvič pa je bila 
predvajana 26. decembra ob 
18. uri, kar pomeni ob isti 
uri, kot se je običajno zače-
la v živo.

Govornika sta bila Nejc 
Smole, župan Občine Med-
vode, in Tomaž Kunstelj, ve-
leposlanik Republike Slove-
nije v Italiji in redni udeleže-
nec prireditev na Sv. Jakobu. 
»Tridesetletnica samostojne 
slovenske države v vsakem 
od nas prebuja spomine na 
leta in desetletja, ko smo o 
samostojnosti le sanjali in 
ko je bila demokracija ide-
al, ki ga je bilo treba iska-
ti v tujini. Zato se danes ve-
selje meša tudi s ponosom. 
Obletnice so vedno tudi pri-
ložnost za obračun opravlje-
nega. Po eni strani smo lah-
ko zadovoljni zaradi uvelja-
vitve Republike Slovenije v 
mednarodnem prostoru v 
zadnjih tridesetih letih, naj 
pri tem omenim zaključeva-
nje uspešnega predsedova-
nja Svetu EU, ki se bo zak-
ljučilo 31. decembra, ali niz-
ke brezposelnosti, gospodar-
ske rasti ter ekonomskega 
razvoja, pa vse do dosežkov 
slovenske znanosti ali kultu-
re in športa. Ob hvaležnosti 
za mir, varnost ter blaginjo 
oz. izjemen dvig življenjske-
ga standarda v zadnjih dese-
tletjih smo po drugi strani 
lahko tudi zaskrbljeni zaradi 
vsega tistega, kar nam v letih 
samostojne države oz. v zad-
njem letu ni najbolj uspelo. 
Zaradi izzivov, pa ne samo 

tistih, povezanih s pande-
mijo, ki je ohromila ves svet, 
se od nas samih pričakuje 
še več odgovornega iskanja 
skupnih imenovalcev pri vo-
denju in usmerjanju drža-
ve, saj bomo znotraj EU in 
tudi v celotni mednarodni 
skupnosti dolgoročno 'sta-
li inu obstali' le v primeru, 
ko bomo najprej med sabo 
oz. znotraj slovenske druž-
be uspeli poiskati tiste točke, 
ki nas povezujejo, ne pa lo-
čujejo. Ko bo blaginja celot-
ne skupnosti na prvem mes-
tu in ko pogled na polpretek-
lo zgodovino ne bo razlog za 
izključujočo retoriko v do-
mačem javnem prostoru, 
bomo lahko v mednarodno 
skupnost vtisnili še bolj vi-
den pečat,« je v slavnostnem 
nagovoru med drugim pove-
dal Tomaž Kunstelj.

Ob trideseti obletnici osa-
mosvojitve Slovenije so se v 
kulturnem programu ozr-
li s pogledom daleč nazaj v 
preteklost, v čas, ko so na-
rodni buditelji in literar-
ni soustvarjalci poustvarjali 

temelje naših kulturnih in 
jezikovnih zavesti. Program 
so obogatili recitatorji in vo-
kalna skupina Cantate Do-
mino.

Kamnik: Sodelovanja in 
solidarnosti primanjkuje

Proslavo ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti v Ka-
mniku tradicionalno pripra-
vijo člani Društva Demos na 
Kamniškem in Občina Ka-
mnik, letos pa so program 
znova pripravili na velikem 
odru Doma kulture Kamnik 
(kar nekaj let je bila prosla-
va v Krajevnem domu Šmar-
ca). Udeležili so se je pred-
stavniki veteranskih in do-
moljubnih organizacij, žu-
pan z obema podžupanoma 
in številni drugi posamezni-
ki, med njimi kot vidnej-
ši gost tudi podpredsednik 
vlade in obrambni minister 
Matej Tonin. Pomen prazni-
ka je sprva orisal predsednik 
Društva Demos na Kamni-
škem Jože Berlec, slavnostni 
govornik pa je bil letos župan 

Matej Slapar. »Dobra tri de-
setletja je, odkar smo na gla-
sovanju prebivalstva jasno 
izrazili svojo željo po demo-
kratični republiki. Uspelo 
nam je, ker smo se poveza-
li in stopili skupaj. Želim si, 
da bi takšno vsestransko po-
vezanost strank, institucij in 
celotne javnosti lahko poka-
zali tudi danes. Želim si več 
sodelovanja in solidarnosti. 
Naj nas ne vodi nestrpnost 
ali celo sovražni govor. Se-
daj je čas, ko si zavračanja 
sodelovanja ne smemo pri-
voščiti. Bodimo torej enotni 
in spoštujmo svojo državo. 
Dokažimo, da smo ponos-
ni. Ponosni na svoje ozem-
lje, jezik in kulturo. Poka-
žimo svoje domoljubje. Na 
marsikaj smo lahko upravi-
čeno ponosni – tudi v obči-
ni Kamnik, ki je v vseh teh 
letih prehodila strmo pot 
navzgor,« je med drugim de-
jal župan.

Za vse, ki si proslave niso 
mogli ogledati v živo, so 
pripravili neposredni pre-
nos po kanalih na YouTubu.

Na praznik veselje in ponos 
Na Gorenjskem so dan samostojnosti in enotnosti zaznamovali tudi s slovesnostjo na Sv. Jakobu in v 
Kamniku. 

Program so posneli pod Sv. Jakobom, obogatili so ga tudi recitatorji. / Foto: arhiv TV Medvode

Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Logistično 
podjetje že januarja načrtu-
je začetek gradnje, s katero 
bodo skladiščne kapacitete 
povečali za dodatnih 14 tisoč 
kvadratnih metrov. Pred za-
četkom gradnje čakajo le še 
na pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki naj bi bilo iz-
dano še v letošnjem letu, za-
ključek projekta pa je pred-
viden jeseni prihodnje leto.

Družba je v Sloveniji pri-
sotna od leta 1996, leta 2019 
pa so v poslovni coni ob br-
niškem letališču zgradili so-
doben logistični center, ki je 
s 25 tisoč kvadratnimi me-
tri skladiščne površine eden 
največjih v skupini. Kljub 
temu so že v dobrem letu za-
polnili razpoložljive kapaci-
tete, zaradi česar so se že se-
daj odločili za širitev objekta, 
ki je bila sprva načrtovana v 
obdobju 2024–2026.

Kot pravijo v podjetju, so že 
v času izgradnje zaznali po-
rast povpraševanja po učin-
kovitih skladiščnih rešitvah 

in modernih skladiščnih ka-
pacitetah, zaradi nestabilno-
sti in motenj v dobavnih ve-
rigah v zadnjem času pa se 
je povpraševanje po njihovih 
storitvah še povečalo.

Novi objekt, za katerega 
je bilo že v prvotnih načr-
tih predvidenih 8.200 kva-
dratnih metrov zemljišča 
ob severni strani obstoječe-
ga objekta, bo nudil doda-
tnih 14.100 kvadratnih me-
trov skladiščnih površin v 
treh etažah. V širokoregal-
nem in ozkoregalnem siste-
mu, kjer bo nameščena tudi 
polavtomatizirana visokore-
galna skladiščna tehnologi-
ja, bodo zagotovili še doda-
tnih 18.000 paletnih mest. 
Skupna kapaciteta bo tako 
48.000 paletnih mest.

Poleg površin, namenje-
nih hitremu pretovoru in 
skladiščenju blaga izrednih 
dimenzij, bo v novem objek-
tu nameščena tudi vzletno-
-pristajalna steza za drone. 
Del objekta bo prilagojen os-
krbi spletnih trgovin ter bo 
imel prevzemno mesto.

Tik pred začetkom 
gradnje
Cargo-partner čaka na izdajo gradbenega 
dovoljenja za povečanje skladiščnih kapacitet v 
letališki poslovni coni.

Takšen bo pogled na posodobljen logistični center. 
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Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Zgodba Izložb 
domišljije se je začela v letu 
2015. Na prvih Izložbah do-
mišljije so sodelovale štiri 
organizacije: Loški muzej 
Škofja Loka, Sokolski dom 
Škofja Loka, Rokodelski 
center DUO Škofja Loka in 
Zavod Tri. 

Letos se med Izložbe do-
mišljije uvršča že dvanajst 
lokacij: Rokodelski center 
DUO Škofja Loka, ki vodi 
in koordinira projekt, Loški 
muzej Škofja Loka z Galerijo 

Ivana Groharja, Sokolski 
dom Škofja Loka, Sodobni 
tekstilni center Kreativni-
ce, Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, Atelje Amuse, 
Trgovina Paleta, Čipke Moj-
ca, Sanjski šopek, restavraci-
ja Jesharna, gostilna in gale-
rija Pr' Pepet ter Kavarna in 
slaščičarna Homan.

Namen Izložb domišljije 
je promocija ustvarjalnosti 
na Škofjeloškem pa tudi 
oživljanje starega mestne-
ga jedra in spodbujanje od-
govornega potrošništva ter 
lokalnih nakupov. Izložbe 

domišljije ponujajo celostno 
izkušnjo novoletnega obda-
rovanja in ozaveščeno po-
trošništvo, zelo drugačno od 
hitre mode in prenatrpanih 
trgovskih centrov. Za pre-
poznavno podobo Izložb do-
mišljije že vsa leta skrbi obli-
kovalka Ana Bassin, za vsa-
koletno posebno okrasitev 
fasad pa akademski kipar 
Matej Bizovičar. 

Izložbe domišljije na-
mreč prepletajo odkriva-
nje srednjeveških ulic in 
trgov Škofje Loke, sprošče-
ne pogovore z ustvarjalci in 

premišljeno izbiro unika-
tnih daril za naše najbližje. 
»V skupni akciji, v kateri že-
limo v prazničnem času obi-
skovalcem starega mestne-
ga jedra Škofje Loke ponu-
diti umetniška dela in kako-
vostne izdelke rokodelcev, 
se povezuje dvanajst orga-
nizacij. Svoje prostore na-
menjamo prodajnim razs-
tavam del  umetnikov, ro-
kodelcev, fotografov, obli-
kovalcev in drugih ustvar-
jalcev ter jih spreminjamo 
v praznične trgovine, v ka-
terih si obiskovalci lahko 

izberejo izvirna in unika-
tna darila, primerna za de-
cembrsko obdarovanje. Še 
posebej v spreminjajoči se 
realnosti vas pozivamo in 
vabimo k podpori doma-
čih vrhunskih ustvarjalcev 

in ustvarjalk! Poskrbimo, 
da se bomo obdarovali z lo-
kalno izdelanimi, kakovo-
stnimi in sodobnimi dari-
li,« pravijo organizatorji in 
še do konca tedna vabijo v 
tisočletno mesto. 

Izložbe domišljije še vabijo v mesto
Do konca tega tedna je še moč obiskati in nakupovati na razstavah umetnikov in rokodelcev v Škofji 
Loki, ki pod naslovom Izložbe domišljije potekajo na dvanajstih lokacijah v središču mesta.

Izložbe domišljije tudi v letošnjem decembru vabijo v 
Škofjo Loko.
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Snovik – V Termah Snovik 
so sredi decembra pripravili 
slovesnost ob obletnici Zar-
je Kovis, podjetja za strojne, 
kovinske, plinske in elektro 
inštalacije, energetske siste-
me in inženiring, ki že več 
desetletij orje ledino na po-
dročju novih in predvsem 
okolju prijaznih tehnologij.

Zgodovina podjetja se za-
čenja leta 1961 s podjetjem 
Zarja, ki se je kmalu utrdi-
lo v treh delovnih enotah in 
se trideset let kasneje pre-
oblikovalo v tri ločene druž-
be – Zarjo Elektronika, Zar-
jo Montaža in Zarjo Kovis. 

Zarjo Kovis že trideset let 
vodi Ivan Hribar, tudi pro-
kurist Term Snovik, ki so 
projekt Zarje Kovis, na kate-
rega so lahko najbolj ponos-
ni. »Od vsega začetka smo si 
prizadevali slediti izzivom 
in iti korak s časom. Spre-
membe družbene ureditve 
in spremembe lastništva so 
nas prisilile k iskanju novih 
dejavnosti in sredi devetde-
setih let prejšnjega stoletja 
smo si postavili filozofijo 

štirih stebrov razvoja Zarje 
Kovis, in sicer projektiranje, 
energetski sistemi, proizvo-
dnja dejavnost in pa inženi-
ring. Na ta način smo se pri-
lagodili novim razmeram 
in se kar najbolj usmerili 
v energetsko učinkovitost 
in okolju prijazne tehnolo-
gije. Z vsakim izvedenim 
projektom smo dobili več 
znanj in izkušenj. Naš ne-
mirni in podjetniških duh 

nas je vodil tudi v ustanovi-
tev podjetja Terme Snovik, 
ki je bilo osnova za vse naše 
nadaljnje aktivnosti, hkra-
ti pa na primeru term stro-
kovni in laični javnosti lah-
ko pokažemo naše primere 
dobrih praks in vse, kar zna-
mo, kako vodimo energet-
sko knjigovodstvo in kako si 
vso toplotno energijo prip-
ravimo iz obnovljivih virov 
energije. Prav na ta način 

nam je uspelo s svojim zna-
njem prepričati tudi več-
je investitorje,« je na slove-
snosti povedal Ivan Hribar 
in med večjimi projekti po-
leg Term Snovik v ospred-
je postavil še sistem daljin-
skega ogrevanja na lesno bi-
omaso v občini Semič in sis-
tem daljinskega ogrevanja v 
Moravčah.

Kot je še poudaril, z vsa-
kim projektom ciljajo na to, 
da čim bolj obvarujejo okolje 
z energijo narave, to je s pli-
ni, lesno biomaso, soncem, 
termalno vodo … V projek-
te vključujejo  vire energije 
iz narave lokalnega okolja 
mesta projekta, pa tudi de-
ležnike tega lokalnega oko-
lja za pridobivanja teh virov, 
torej gozdarje, prevoznike, 
kmete in druge ter tako po-
leg nižanja stroškov logisti-
ke in ogljičnega odtisa ne-
posredno spodbujajo tudi 
lokalno podjetništvo. Slove-
snost ob obletnici so izko-
ristili za pogled v preteklost, 
predvsem pa v prihodnost, 
saj so prepričani, da je pot v 
prihodnost z energijo nara-
ve edina prava.

Razvijajo prijazne tehnologije
Eno bolj uspešnih kamniških podjetij Zarja Kovis je zabeležilo 60. obletnico ustanovitve podjetja Zarja 
in 30. obletnico podjetja Zarja Kovis.

Dolgoletni direktor družbe Zarja Kovis Ivan Hribar

Jasna Paladin

Zgornji Tuhinj – Spomenik 
na Prevojah je posvečen 
192 v Tuhinjski dolini in na 
Menini planini padlim slo-
venskim partizanom in dr. 
Petru Držaju, pa tudi vodji 
ameriške vojne misije kape-
tanu Charlesu Fisherju ter 
ameriškima častnikoma Ju-
liusu Rosenbergu in Ernes-
tu Knothu, zato se slove-
snosti vsako leto udeležijo 
tudi predstavniki ameriške-
ga veleposlaništva. Letos so 
se posebej spomnili tudi na 
narodnega heroja Martina 
Kotarja.

Zbrane je najprej nago-
voril predsednik Združe-
nja borcev za vrednote NOB 
Kamnik Dušan Božičnik, ki 
je poudaril, da moramo biti 
vsem tem žrtvam neizmer-
no hvaležni, da lahko danes 
izražamo svoja mnenja v 
slovenski besedi, ter da smo 
dolžni ohraniti vrednote, za 
katere so se ti ljudje borili. 
»S tem, ko so zavezniki med 
drugo svetovno vojno prizna-
li narodnoosvobodilni par-
tizanski boj za partnersko 

gibanje v boju proti nacizmu 
in fašizmu, smo bili tudi ura-
dno postavljeni na stran svo-
bodoljubnih in demokratič-
nih narodov takratnega sve-
ta,« je dejal.

Veleposlaništvo Združe-
nih držav Amerike je letos 
zastopala odpravnica poslov 
Susan Falatko, ki je v nagovo-
ru med drugim spomnila, da 
nas zgodovina uči, da nasilje 

lahko izbruhne kadarkoli in 
da dogodkov iz druge svetov-
ne vojne ne smemo nikdar 
več dopustiti. Besedo je nato 
predala slavnostnemu go-
vorniku, domačinu, doma 
prav iz Zgornjega Tuhinja, 
ministru Mateju Toninu, ki 
je skupaj z županom Mate-
jem Slaparjem k spomeniku 
tudi položil venec. »Odloči-
tev, da za domovino tvegaš 

svoje življenje, je žrtev, ki jo 
vzamejo nase samo največ-
ji domoljubi. Hrepenenje po 
življenju v samostojni drža-
vi je bilo v našem narodu 
prisotno dolga stoletja in mi 
smo tista srečna generacija, 
ki lahko danes žanje sadove 
tega dolgoletnega prizade-
vanja in največjih osebnih 
žrtev. Zato je moj odnos do 
tega spominskega kraja pre-
žet z velikim spoštovanjem. 
Zaradi spoštovanja do naše 
zgodovine in vseh, ki so trpe-
li ter izgubili življenje za svo-
bodo in samostojnost, je da-
nes naša naloga, da preseže-
mo delitve in se usmerimo 
v prihodnost. Bodimo tudi 
danes tako enotni in hrabri 
kot takrat. Bodimo odgovor-
ni drug do drugega, ustvar-
jajmo medsebojno zaupa-
nje ter utrjujmo ljubezen do 
bližnjega, do doma in do do-
movine ter s tem krepimo 
naše domoljubje,« je dejal 
minister.

V kulturnem programu 
je poleg članov orkestra Slo-
venske vojske nastopila tudi 
recitatorka Terezija Potočar 
Korošec.

Poklon borcem z območja Menine
Člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik so na praznični dan 26. decembra pripravili 
tradicionalno slovesnost ob spomeniku padlim borcem na Prevojah v Zgornjem Tuhinju. Venec je 
položil tudi obrambni minister Matej Tonin.

Slavnostni govornik na letošnji slovesnosti pri spomeniku 
je bil obrambni minister Matej Tonin. / Foto: Borut Podgoršek

Ana Šubic

Železniki – Občinski svet je 
na nedavni seji sprejel pravil-
nik o dodeljevanju enkratne 
denarne pomoči pri odpravi 
posledic naravnih in drugih 
nesreč iz proračuna Občine 
Železniki. Svetniki so pravil-
nik obravnavali že na novem-
brski seji, a so imeli pripom-
be predvsem glede določil o 
upravičencih do pomoči in o 
tem, da o vlogah ne bo več od-
ločal občinski svet, pač pa ko-
misija. Odbor za komunal-
ne dejavnosti in varstvo oko-
lja je nato pripravil dopolnje-
ni predlog pravilnika. Kot je 
svetnikom dejal predsednik 
odbora Janez Thaler, pravil-
nik sedaj zajema večino ob-
čanov, za katere menijo, da 
so upravičeni do pomoči v 
primeru nesreče. Pomoč, ki 
bo znašala do 7500 evrov, bo 
pripadala občanom, ki se jim 
je nesreča zgodila na naslovu 
stalnega prebivališča ali na 

naslovu, kjer opravljajo regi-
strirano dejavnost, ko gre za 
nestanovanjske objekte, če ti 
ležijo na območju občine Že-
lezniki, ter tudi pravnim ose-
bam s sedežem v tej občini. 
Razlog za dodelitev pomo-
či je, da so se zaradi povzro-
čene škode znašli v težki ma-
terialni situaciji. Z dopolnje-
nim pravilnikom se bodo 
izognili dodeljevanju pomo-
či lastnikom počitniških hiš, 
lahko pa se zgodi, da neka-
teri občani, ki bi jim človeš-
ko gledano pomoč pripada-
la, do nje ne bodo upraviče-
ni, je dejal Thaler. Pri tem je 
imel v mislih posameznike, 
ki se preselijo v nove hiše še 
pred dokončno dograditvijo 
in pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja, zato še ne morejo 
tam prijaviti naslova stalne-
ga bivališča. Pravilnik o do-
deljevanju pomoči tudi dolo-
ča, da morajo objekti, zgraje-
ni po letu 1993, imeti gradbe-
no dovoljenje.

Sprejeli pravilnik o pomoči 
po nesrečah

Jasna Paladin

Kamnik – Na Zavodu za tu-
rizem in šport Kamnik so se 
odločili, da kljub vsem ukre-
pom organizirajo tri pred-
novoletne koncerte, in si-
cer koncert Jana Plestenjaka 
(28. december), Pera Lovši-
na (29. december) in Helene 
Blagne (30. december.)

»Svet okoli nas doživ-
ljamo predvsem s čustvi 
in glasba v nas te občutke 
prebudi. Še posebej v bo-
žičnem času pa mislimo 
tudi na ljudi, ki med pra-
zniki doživljajo pogloblje-
ne osebne stiske in morda 
živijo v pomanjkanju. Zato 
se je ekipa Zavoda odločila, 
da bodo koncerti imeli do-
brodelno noto in bomo ob 
prevzemu vstopnic pobirali 
prostovoljne prispevke. Ce-
lotni zbrani izkupiček bo 
namenjen gibalno ovirani 
deklici, ki nujno potrebuje 

dvigalo. Ekipa Zavoda za 
turizem in šport Kamnik 
se bo potrudila organizira-
ti koncerte kljub vsem ome-
jitvam ob pogoju PCT, obi-
skovalce pa vljudno prosi-
mo, da dosledno upošteva-
jo navodila organizatorja, 
da bomo skupaj zagotovili 
varno druženje,« sporočajo 
organizatorji.

Koncerti v omenjenih 
dneh bodo potekali med 19. 
in 22. uro v športni dvorani v 
Kamniku, kjer bo zagotovlje-
nih petsto sedišč. V dvorano 
bo zaradi preverjanja pogoja 
PCT organizator sprejemal 
obiskovalce že od 18. ure da-
lje. Udeležba na koncertu bo 
možna le z osebnim prevze-
mom brezplačnih vstopnic, 
ki so na voljo na TIC točki 
na Glavnem trgu 2 v središ-
ču Kamnika. Rezervacije po 
telefonu in e-pošti niso mo-
žne. Več informacij: 01/83-
18-250.

Prednovoletni koncerti 
z dobrodelno noto

Ana Šubic

Železniki – Politične stran-
ke, ki so zastopane v občin-
skem svetu Občine Železni-
ki, bodo prihodnje leto iz ob-
činskega proračuna skupaj 
prejele 5856 evrov. Občinski 
svetniki so namreč na zad-
nji seji sprejeli sklep o na-
činu financiranja političnih 

strank, po katerem bodo te 
prejele 1,27 odstotka več de-
narja kot letos, saj se je za 
toliko zvišal tudi obseg pri-
merne porabe. Znesek za 
vsak glas na volitvah v ob-
činski svet bo znašal 0,2257 
evra. Največ bo pripadlo 
stranki SLS: 2532 evrov, SDS 
bo prejel 1428 evrov, SD 756, 
NSi 672 in Levica 468 evrov.

Političnim strankam 
slabih šest tisoč evrov
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Jasna Paladin

Groblje – Člani Kulturnega 
društva Groblje so v nedeljo, 
26. decembra, odprli že de-
veto razstavo slovenskih jas-
lic, ki jo sicer pripravljajo na 
vsaki dve leti.

»Kar malce smo letos ko-
lebali z odločitvijo, ali zara-
di številnih ukrepov in ome-
jitev razstavo pripraviti ne, 
ampak že lansko leto je za-
radi epidemije odpadla, le-
tos pa si tega res nismo žele-
li ponoviti. Prva leta smo jo 
pripravili v začetku adven-
tnega časa, zadnja leta pa 
kar okoli božiča in tako je 
tudi letos. Izdelovalci jas-
lic nas že dobro poznajo in 
marsikdo nas sam poišče s 
prošnjo, ali lahko razstavlja 
pri nas, povečini pa poveza-
ve z rokodelci navežemo na 
našem rezbarskem srečanju 
Pod lipami, ki ga pripravimo 

vsako leto maja. Razstavljav-
cev zares ne manjka, prva 
leta smo jih imeli okoli de-
vetdeset, no, letos pa je na 
ogled okoli šestdeset jas-
lic,« nam pove predsednik 
Kulturnega društva Groblje 
Anton Košenina, ki mu pri 
delu pomaga žena Ivanka, 
saj ima sam le 10-odstotni 
vid, in doda, da si želijo, da 
bi rokodelci pri njih razstavi-
li vsakokrat druge jaslice, da 
se ne bi ponavljale, in to jim 
zelo lepo uspeva.

Med jaslicami letos zno-
va prevladujejo rezljane iz 
lesa, a vse več je tudi drugih 
materialov in tehnik: stek-
lo, vitraži, ličje, kovina, gli-
na, papir. Prav papirnate so 
ene od takih, ki letos nosi-
jo najbolj zanimivo zgod-
bo. Figurice iz papirja je 
leta 1924 iz Argentine pri-
nesel Miha Seršen iz Men-
gša, ostalo podobo jaslic pa 

je izdelal sam. Sedaj so v lasti 
njegove vnukinje Urške No-
vak iz Sel pri Moravčah, ki 
jih je z veseljem prinesla na 

razstavo. Razstavljavci pove-
čini prihajajo s širšega dom-
žalskega območja in Gorenj-
ske, pa tudi iz drugih krajev 

Slovenije. Med Gorenjci so 
svoja dela denimo razstavi-
li Roman Kokole iz Zgornjih 
Stranj, Peter Guček in Ivan 

Zaplotnik iz Križ pri Tržiču, 
Milan in Rozi Kosec iz Men-
gša, Lojze Burja in Katari-
na Spruk iz Volčjega Potoka, 
Joži Sodnik iz Utika, Andreja 
Arbiter iz Tržiča, pa tudi Ma-
rija Bizjak iz Čirč pri Kranju, 
katere jaslice krasijo letošnji 
plakat, ki ga organizatorji iz-
dajo ob vsaki razstavi.

Slavnostni gost letošnjega 
dogodka je bil ljubljanski škof 
msgr. dr. Franc Šuštar, ki pri-
haja iz sosednje Župnije Ho-
mec in je skupaj z domačim 
župnikom Matjažem Križ-
narjem jaslice blagoslovil, za 
kulturni program pa so z bo-
žičnimi pesmimi poskrbele 
članice Ženskega terceta Na-
taša Banko, Anica Smrtnik in 
Natalija Šimunovič.

Razstava bo v kulturnem 
domu v Grobljah na ogled še 
do vključno 5. januarja vsak 
dan od 10. do 12. ure in od 15. 
do 18. ure.

Med jaslicami tudi papirnate, stare sto let
Eno večjih razstav jaslic v božičnem času so tudi letos pripravili člani Kulturnega društva Groblje. Blagoslovil jih je ljubljanski škof msgr. dr. Franc Šuštar, na 
ogled pa bodo še do 5. januarja.

Predsednik Kulturnega društva Groblje Anton Košenina ob 
najstarejših jaslicah, ki so razstavljene letos

Med bolj zanimivimi so kovinske jaslice, ki jih je izdelal 
Lojze Burja iz Volčjega Potoka.

Razstavlja tudi več Gorenjcev; na sliki jaslice Marije in 
Jožeta Bizjaka iz Čirč pri Kranju.

Na letošnji razstavi je na ogled približno šestdeset jaslic.

Alenka Brun

Preddvor – Tradicional-
ni potop božičnega dreve-
sa, okrašenega z lučkami, 
ki v mraku sijejo skozi je-
zersko gladino Črnave, je 
organiziral Zavod za turi-
zem Preddvor, za izvedbo 
pa so poskrbeli člani Gasil-
ske reševalne službe Kranj, 
Potapljaški klub Som, De-
stroyersub in Društvo za 
podvodne dejavnosti Kranj. 
Letos je bilo v vodi manj po-
tapljačev, kot jih je bilo v 
času pred epidemijo, in tudi 
potop bi v drugačnih raz-
merah najverjetneje izpe-
ljali zvečer – zagotovo s pre-
cejšnjim številom gledalcev. 
Tokratni dopoldanski potop, 
ki so ga opravili 25. decem-
bra, je spremljala v večini le 
ekipa sodelujočih in nekaj 

njihovih ožjih družinskih 
članov, vsi drugi, ki vas do-
godek zanima, pa si potop 
lahko ogledate na strani Vi-
sit Preddvor na Facebooku. 
Izvedeli smo še, da so na za-
četku – ko so potope začeli 
pripravljati – v jezero poto-
pili pravo jelko in tudi glede 
lučk niso pretirano razprav-
ljali, a zadeva pod vodo seve-
da ni zdržala več kot nekaj 
ur. Sedaj uporabljajo ume-
tno drevo, lučke na njem pa 
so ustrezno zatesnjene, tako 
da okrašeno drevesce zdrži 
do 6. januarja, praznika sve-
tih treh kraljev, ko ga dvig-
nejo iz vode. Če jezerska gla-
dina zamrzne, pa to storijo 
kasneje. Naslednji božič, 
pravijo, naj bi potopili tudi 
novo drevo, saj je sedanje, ki 
je nekaj let res dobro služilo 
namenu, že dotrajano.

Tudi letos potopili božično drevo
V Preddvoru so že dvaindvajsetič v jezero Črnava potopili božično drevo, vendar je bil dogodek 
prilagojen epidemiološkim razmeram. Potop si lahko ogledate na strani Visit Preddvor na Facebooku.

V jezero Črnava v Preddvoru so 25. decembra tradicionalno 
potopili božično drevo. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

Bašelj – Ponovno je Bašelj 
obiskal Božiček, srečali pa 
smo ga tudi na poti do La-
škega. Udobno je sedel v svo-
jem novem »brezstičnem« 
prevoznem sredstvu, se 
poslavljal od starega leta in 
pozdravljal prihod novega; 
mahal je ljudem in navduše-
nim otroškim obrazom, ki 
so ga pričakali in mu mahali 

nazaj doma na dvoriščih ali 
pa izza oken hiš. Pridnim je 
metal tudi bombone. »Ru-
dolf« pa je skrbel za glasbe-
no spremljavo in bil glavni 
in edini voznik že drugega 
decembrskega prijaznega 
moža, ki je obiskal vas. Se-
veda brez daril ni šlo, ta pa so 
tako kot lani našla svoje la-
stnike s pomočjo Božičkov-
ih skrivnih pomočnikov ter 
Turističnega društva Bašelj. 

Motorizirani Božiček

Prebivalce vasi Bašelj je tudi letos razveselil »brezstični« 
obisk Božička.
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Jurij Kurillo

Narava se je letos kar zgo-
daj prekrila z belo odejo – na 
veliko veselje otrok, še bolj 
pa smučarjev in žičničarjev. 
Za živo naravo pa je prišel 
čas preizkušenj. Rastline so 
se sicer pripravile na mrzli 
letni čas, za mnoge živali pa 
gre za preživetje v skladu z 
zakoni naravnega izbora. V 
bližini naših bivališč bomo 
kajpak najprej opazili drob-
ne pernate sosede, ptiče. Za-
radi snežnega pokrivala ti po 
navadi težko pridejo do na-
ravnih virov hrane, kot so 
najrazličnejša semena in 
žuželke. Ali naj jim poma-
gamo? 

To je vprašanje, ki deli 
strokovnjake biologe na dve 
skupini. Manjšina misli, da 
je dodatno zimsko hranje-
nje ptičev nepotrebno in ne-
učinkovito ali celo škodljivo. 

Večina ornitologov pa je 
vendarle prepričana, da je ta 
človekov poseg v naravo ko-
risten in pri nekaterih red-
kejših vrstah celo zaželen. O 
tem vprašanju govori veliko 
literature, nekaj je je tudi v 
slovenščini (npr. D. Singer: 
Ptičje zbirališče – krmilni-
ca; Narava, 2008). Popolno-
ma tudi ne moremo zavreči 
indirektne koristi za perna-
ti svet, saj nas bodo opazo-
vanja domačih vrabcev, veli-
kih sinic, plavčkov, ščinkav-
cev, taščic, kosov idr. ob kr-
milnici in pod njo zagotovo 
spodbudila k zanimanju za 
naravo in k skrbi za njeno 
ohranitev. 

Na vodni ptičji svet bomo 
pozimi lahko naleteli v vsem 
obilju ob katerikoli nezale-
deneli vodni površini, naj 
bo to rečni rokav, jezero ali 
ribnik, kjer se po mirni gla-
dini običajno speljujejo vsi 
mogoči predstavniki, od rac 
mlakaric in žagaric do div-
jih gosi in labodov, pogos-
to v pravih jatah. Tak ptičji 
raj lahko najdemo kar blizu 
Kranja, recimo ob Majdiče-
vem logu, nad savsko sote-
sko Zarto ali pa na Zbiljskem 
jezeru, (glej tudi knjigo J. 
Kurillo, T. Šubic: Zarta ali 
Zarica, potopljena lepotica; 
Zavod RS za varstvo narave, 
Kranj, 2011). 

Zdaj se pa podajmo še na 
odprto, zasneženo polje, kjer 
nam bodo kmalu prekrižali 
pot različni sledovi živalskih 

stopal. Če bomo imeli srečo, 
bo to nemara značilna sled 
poljskega zajca, prikupne ži-
valce, ki pa je, kot vse kaže, 
na gorenjskih »očiščenih« 
poljih kar izumrla. Sam se 
spomnim, kako sem v mla-
dih letih na vsakem spreho-
du po poljski poti blizu vasi 
Čirče naletel na dolgouhca, 
ki je po kratkem sedečem 
ogledu odskakljal v bližnje 
žito. Z obsežnim posekom 
živih mej so mu kmetoval-
ci bržkone odvzeli ustrezno 
bivališče za zavetje in kotitev 
mladih zajčkov. Verjetno pa 
tej avtohtoni živalski vrsti ni 
prav posebno koristila kme-
tijska »kemija«! In kje so 

veverice, ki jih med gozdni-
mi debli kranjske okolice 
zlepa ne vidiš – njega dni so 
pa skakljale že kar v bližnji 
»Hujanski gmajni«?

Na snežni površini bodo 
vseeno ostali sledovi srn, li-
sic, ptičev, poljskih miši. Vso 
to živalsko »pisavo« bomo 
najlaže prebrali, če vzame-
mo v roke primerno literatu-
ro (npr. F. Hecker: Živalski 
sledovi; Narava, 2007). Ta 
po navadi opisuje ne le odti-
se, kakršne pustijo živalska 
stopala na snegu ali drugih 
mehkih površinah, marveč 
tudi druge sledove njihove-
ga življenja, kot so iztrebki, 
izbljuvki, gnezda itn.

Zdaj je pa že pritisnil mraz 
in treba se bo odpraviti do-
mov, za toplo peč, in še tam 
malo preživeti »zimske uri-
ce« ... In od kod te urice? 
Za to moramo poseči nazaj 
domala petsto let. Tak naslov 
je uporabil za svojo v latin-
ščini napisano knjigo prote-
stantski pedagog in jeziko-
slovec Adam Bohorič (1520–
1598). Njegove Arcticae ho-
rulae succisivae (Proste zim-
ske urice), izšle leta 1584, so 
namreč eden najdragoce-
nejših protestantskih spi-
sov, saj pomenijo prvo slov-
nico slovenskega jezika. Ne-
mara pa bi bil dandanes dob-
ri šolnik kar malo razočaran, 
da večina šolarčkov ob »pro-
stih zimskih uricah« preživi 
več časa ob nekakšnih črnih 
tablicah kot ob pravih knji-
gah. Gredo pa po drugi stra-
ni radi na razgibavanje na 

snegu, kar je tudi hvalevred-
no ... O izkoriščanju snežne 
odeje za hitrejše premika-
nje človeka naši protestan-

ti nemara še niso nič vede-
li. Je pa zato o tem pisal sto 
let pozneje naš slavni zgodo-
vinar Janez Vajkard Valva-
sor, ko je govoril o bloškem 
smučanju. Toda to je že dru-
ga zgodba ...

Začele so se zimske urice
Enaindvajsetega decembra je z zimskim sončevim obratom prišla v deželo koledarska zima, ki bo trajala do pomladnega enakonočja 21. marca.

Samec race velike žagarice v svoji barvni harmoniji 

Plavček ob lojenem cmoku / Foto: Jurij Kurillo

 In od kod »zimske 
urice«? Za to moramo 
poseči nazaj domala 
petsto let. Tak naslov 
je uporabil za svojo v 
latinščini napisano 
knjigo protestantski 
pedagog in jezikoslovec 
Adam Bohorič (1520–
1598).

Manjšina misli, da 
je dodatno zimsko 
hranjenje ptičev 
nepotrebno in 
neučinkovito ali celo 
škodljivo. Večina 
ornitologov pa je vendarle 
prepričana, da je ta 
človekov poseg v naravo 
koristen in pri nekaterih 
redkejših vrstah celo 
zaželen.
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Maja Bertoncelj, Janez 
Kuhar

Hraše, Štefanja Gora – V ne-
deljo, 26. decembra, na god 
sv. Štefana, diakona, prvega 
mučenca in zavetnika konj 
in živine, je po številnih kra-
jih po Sloveniji potekal bla-
goslov konj. Tako je bilo tudi 
na Gorenjskem. Obiskali 

smo ga v Hrašah in na Šte-
fanji Gori.

Blagoslov konj in soli v 
Hrašah običajno poteka pri 
cerkvi sv. Jakoba, letos pa je 
bil na kmetiji Janhar. »Ni 
prvič, tako je v izjemnih pri-
merih. V zadnjem obdobju 
je bilo zelo mokro, pri cerkvi 
je polno blata, poleg tega je 
bilo napovedano deževno 

vreme. Zaradi covida-19 je 
tudi konjev in obiskovalcev 
manj kot običajno. Je pa to 
seveda pomemben dan, ki 
ga pri nas začnemo prej. Tre-
ba je vse urediti, a ni težko, 
saj to delamo z veseljem,« je 
pojasnil Jože Janhar. Dogo-
dek je potekal v organizaciji 
Turističnega društva Hraše 
in Jahalnega centra kmetije 

Janhar. V Hrašah ima dol-
go tradicijo. Blagoslov konj 
je letos potekal že 22. Večina 
konj je bila s kmetije Janhar. 
V hlevu jih imajo trenutno 
štirideset. Blagoslovil jih je 
Tomaž Nagode, župnik Žu-
pnije Smlednik. »Blagoslov 
pomeni, da se zavedamo, da 
nobena stvar v našem življe-
nju ni sama po sebi umevna. 
Živali so zagotovo nekaj ču-
dovitega v našem življenju, 
so neke vrste spremljeval-
ci našega življenja,« je med 
drugim zbrane nagovoril 
Nagode. 

Na Štefanji Gori je bla-
goslovitev konj pri podru-
žnični cerkvi sv. Štefana 
že tridesetič pripravilo Ko-
njeniško društvo Krvavec 
Cerklje, kljub slabemu vre-
menu in okoliščinam, pove-
zanim s covidom-19, pa se 

ga je udeležilo kar 27 konje-
nikov iz vasi pod Krvavcem. 
Najštevilnejša je bila s konji 
štiričlanska družina Darka 
Kepica iz Dvorij. Najmlajši 
udeleženci, ki so se povzpe-
li s konji do cerkve, so bili 
10-letni Miha in 13-letna Ka-
rin Kepic ter 10-letni Urh Ja-
godic s Šenturške Gore, naj-
mlajši udeleženec pa je bil 
triletni Nik Jagodic s Šentu-
rške Gore, ki je sedel v sedlu 

skupaj z očetom Mitjem. Ko-
nje je za varstvo pred bolez-
nimi in nesrečami blagoslo-
vil cerkljanski župnik mag. 
Jernej Marenk, ki je jahačem 
tudi zaželel varno ježo. Pred 
blagoslovom konj je bila sv. 
maša, ki je bila kljub megle-
nemu in hladnemu vreme-
nu dobro obiskana. Precej 
pohodnikov je prišlo na Šte-
fanjo Goro peš iz Adergasa 
in okoliških vasi.

Na štefanovo blagoslovili konje
V nedeljo je tradicionalni blagoslov konj potekal tudi po številnih krajih na Gorenjskem. Blagoslov je 
namenjen konjem, da jih varuje pred boleznimi in poškodbami, in tudi njihovim lastnikom, da z njimi 
lepo ravnajo in zanje dobro skrbijo. 

Konje je v Hrašah blagoslovil smleški župnik Tomaž 
Nagode. / Foto: Maja Bertoncelj

Konjeniki na poti do cerkve sv. Štefana na Štefanji Gori /Foto: Janez Kuhar
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Igor Kavčič

Kranj – V avli Zavarovalnice 
Triglav se na prehodu leta z 
deli iz različnih umetniških 
serij predstavlja slikar in li-
kovni pedagog, vsestranski 
likovni ustvarjalec Lojze Ka-
linšek s Spodnjega Brnika. 
Diplomiral je na Pedagoški 
akademiji v Ljubljani, redno 
se udeležuje vsakovrstnih li-
kovnih kolonij, simpozijev 

in srečanj doma in v tujini, 
kjer si likovni ustvarjalci iz-
menjujejo mnenja in izku-
šnje ter v različnih narav-
nih okoljih bogatijo ustvar-
jalno inspiracijo. Svojo li-
kovno dejavnost združuje s 
pedagoškim delom z mla-
dino na mengeški osnov-
ni šoli, občasno pa delu-
je tudi kot mentor in ume-
tniški vodja lokalnih likov-
nih društev. Ukvarja se s 

slikarstvom, ilustracijo, fo-
tografijo in oblikovanjem na 
grafičnem in tehničnem po-
dročju. V več kot 40-letnem 
ustvarjalnem obdobju ima 
za seboj 90 samostojnih in 
več kot 250 skupinskih raz-
stav doma in na tujem.

Lojze Kalinšek je za razsta-
vo pripravil tematski izbor 
iz treh ustvarjalnih ciklov. 
V enem se posveča krajini, 
drugi je povezan z mitologi-
jo, v tretjega umešča asem-
blaže in se obrača k človeku. 

Pred obiskovalca v prvi 
vrsti tako vizualno kot po 
formatu najprej »stopi« 
delo Dežela Kranjska. Gre 
za veliko kompozicijo – 
tako imenovani poliptih – 
sestavljeno iz štirih platen. 

V ekspresionistični mani-
ri predstavlja krajino svoje-
ga domačega okolja, dodaja 
pa še dve deli na temo urba-
ne krajine, s katerima nam 
prikaže poseganje človeške-
ga bivanja in puščanja arhi-
tekturnih sledi v naravi. 

Drugi ciklus predstavlja 
pet slik z mitološkim ozad-
jem. »To mi je vedno zelo 
blizu. Delo z naslovom Ča-
kajoča je prikaz zvestobe 
in odpora proti vsiljevanju 
snubcev v osebno intimo za 
Odisejem žalujoče Penelo-
pe, Ugrabitev Evrope, hčer-
ke feničanskega kralja Age-
norja, ki jo je Zevs, spreme-
njen v bika, ugrabil in odne-
sel na Kreto, začetni otok ce-
line, ki po tej lepotici nosi 

ime,« motive iz figuralnih 
del pojasnjuje slikar. Raz-
stavil je še tri vodne nimfe, 
poimenovane po razpolože-
njih, ki jih na slikah odraža-
jo, medtem ko se ribiči trudi-
jo, da bi jih ujeli. »Dela sem 
naslikal za razstavo na Haiti-
ju, ki je bila v sklopu likovne 
kolonije pripravljena v glav-
nem mestu Port-au-Prin-
ceu,« doda Kalinšek. 

Tu je še umetnikov tret-
ji ciklus, dela v tehniki 
asemblaž, posvečena temi 
Hommage sapiensu. »Pri 
tem sem uporabil repliko 
Willendorfske Venere, ki 
kot ena najstarejših predsta-
vitev idealizirane človeške 
podobe iz dobe paleolitika, 
okrog 25.000 let pr. n. š., v 

različnih kompozicijah pri-
kazuje odnos človeštva do 
svojega okolja, zgodovine 
in korenin svojega obsto-
ja,« pojasnjuje avtor del. Ob 
tem kot artefakte dodaja me-
daljone s portreti politikov – 
udeležencev prve konferen-
ce neuvrščenih v Beogradu 
leta 1961. Tu je pločevina 
pivskih konzerv kot ozadje 
oltarjev, izklesanih v oreho-
ve deske ... »Inspiracija za ta 
ciklus so v največji meri knji-
ge izraelskega zgodovinarja 
Yuvala Noaha Hararija,« še 
dodaja Kalinšek. Kljub raz-
ličnosti tematik smo priča 
značilni likovni poetiki Loj-
zeta Kalinška. Z očmi in do-
mišljijo jo bomo lahko oku-
šali še ves januar.

Od krajine k mitologiji do človeka
V avli Zavarovalnice Triglav v Kranju se s tremi raznolikimi tematskimi cikli predstavlja slikar in likovni pedagog Lojze Kalinšek.

Na razstavi je vsekakor izstopajoč poliptih Dežela Kranjska. / Foto: arhiv slikarja

Asemblaži iz serije Nova stvarnost 2020 z replikami 
Willendorfske Venere / Foto: arhiv slikarja

Igor Kavčič

Kamnik – Anja Papuga je 
študentka fotografije na se-
žanski Višji strokovni šoli 
Srečka Kosovela. Svojo prvo 
samostojno predstavitev si 
je zamislila kot performans. 
V javni prostor je razporedi-
la devet fotografij srednjega 
formata in jih skupaj s po-
močnicami in pomočniki, ki 
so dela držali v rokah, posta-
vila na ogled obiskovalcem 
in mimoidočim.

Avtorica je kot osrednji 
motiv na fotografijah upo-
dobila ljudi v naravnem oko-
lju, ki v skupini ali parih tvo-
rijo različna sožitja. Fotogra-
firanje je lani jeseni potekalo 
ob Cerkniškem jezeru. »So-
žitje je lepa beseda. Od lju-
di, ki sodelujejo na fotogra-
fijah, sem želela, da med se-
boj vzpostavijo topel med-
človeški odnos, da se na fo-
tografiji odrazi neko inti-
mno, ranljivo okolje, v kate-
rem ni medsebojne razdalje, 

ki nam jo pripiše družba ozi-
roma si jo sami, ampak so 
stkane vezi med različnimi 
identitetami,« o razpolože-
nju, ki ga je iskala na foto-
grafijah pripoveduje Anja 
Papuga. »Jaz pridem sama s 
seboj, nekdo drug pride sam 

s seboj, v medsebojnem sti-
ku pa se vzpostavi nekaj tret-
jega. To je rdeča nit, iz katere 
izhajam pri fotografiji.« Pri 
tem ni vselej pomembno, ali 
so figure na fotografijah akti 
ali ne – če namreč znamo 
čutiti, podobe več odkrivajo, 

kot zakrivajo.
Časa za ogled žive razsta-

ve smo obiskovalke in obi-
skovalci imeli približno uro 
in pol. Ob pozornem ogle-
du postavljenih fotografskih 
del vsekakor dovolj, da smo 
se lahko približali nežnemu.

V približevanju nežnega
Na performativni fotografski razstavi pred dobrim tednom v Parku Evropa v Kamniku je Anja Papuga 
občinstvo nagovorila s serijo fotografij Približati nežno.

Tudi način predstavitve fotografij je bil korak k približevanju nežnosti. / Foto: Igor Kavčič

Škofja Loka – Zveza kulturnih društev Škofja Loka, Kulturno-
-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, Župnija Stara Loka, 
Družinska akademija – Academia Familiarum in Krajevna 
skupnost Stara Loka danes, v torek, 28. decembra, ob 19.01 
vabijo na božično-novoletni koncert v cerkev sv. Jurija v Stari 
Loki. Glasbeni gost večera bo Mladinski pevski zbor Minuta 
čez iz Selc, ki ga vodi zborovodkinja Ana Šolar, sicer študentka 
drugega letnika Akademije za glasbo v Gradcu. V mladinskem 
zboru se srečujejo mladi, ki jih druži ljubezen do glasbe. Zbor 
se je razvil na pobudo mladine iz Selške doline, danes pa z 
njimi pojejo tudi mladi pevci iz Stare Loke. V programu bo 
sodelovala tudi glasbena skupina Allcupown iz Škofje Loke. 

Minuta čez v Stari Loki

Kranj – Layerjeva hiša vse leto ponuja obilo kulture in umetni-
ških užitkov, prireja likovne in fotografske festivale in razstave, 
glasbene koncerte, literarne dogodke, različne performanse, 
javne tribune in predstavitve umetniških del. V s kulturo prepo-
jenem vzdušju v enem osrednjih umetniških srečališč v Kranju 
zaključujejo tudi letošnje leto. Tako bo jutri, 29. decembra, 
ob 20. uri prednovoletni koncert Tomaža Hostnika. V Galeriji 
Layerjeve hiše bo še do konca januarja na ogled razstava slikar-
ke Mete Šolar z naslovom Brezbrižno vesolje, v Galeriji Stolpa 
Škrlovec se z likovno razstavo Beseda običajno ni zamenjava 
predstavlja slikarka Anastazija Pirnat, v Mahlerci pa likovna 
ustvarjalka in pedagoginja Katja Kovše predstavlja Risarije, s 
katerimi nas popelje v svet stripa. S pogledom v prihodnost 
imajo ta čas odprta tudi dva javna poziva, in sicer za umetnike 
ter oblikovalce poziv Prihodnost hrane, ter za pesnike poziv 
z naslovom Refleksije o osami. Prvi razpis velja za predsta-
vitev projektov v letu 2022 v Mergentalerjevi ulični galeriji in 
v digitalni galeriji na spletni strani layer.si, odprt pa je do 20. 
januarja, drugi razpis pa se bo zaključil 3. januarja, izbrane 
pesmi pa bodo na Prešernov dan 8. februarja, predstavili in 
razstavili na mestnih ulicah Kranja ter v digitalni razstavi na 
Facebooku in spletni strani Layerjeve hiše.

Za zaključek leta v Layerjevo hišo
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Kranj – Cene Prevc je s 25. 
leti drugi najstarejši v ska-
kalni »dinastiji« Prevc. Pri-
haja iz Dolenje vasi, živi pa 

pri dekletu v Bistrici pri Tr-
žiču. V letošnji sezoni sve-
tovnega pokala mu gre dob-
ro kot še nikoli doslej. Pred 
začetkom novoletne skakal-
ne turneje je v skupnem se-
števku na devetem mestu. 
S petim mestom je izbolj-
šal svojo najboljšo posamič-
no uvrstitev, kar mu je us-
pelo dvakrat. Njegovi dobri 
nastopi so se napovedovali 
že poleti, kljub vsemu pa je 
prijetno presenečenje v slo-
venskem taboru, še poseb-
no ob dejstvu, da pred leti 
ni bil član nobene reprezen-
tance in je treniral v doma-
čem SK Triglav Kranj. Že se-
daj lahko zapišemo, da je le-
tošnja sezona svetovnega 
pokala zanj najboljša doslej. 
Zbral je 262 točk, precej več 
kot kadarkoli prej. Pred dve-
ma sezonama jih je imel na 
koncu 112. 

Trenutno ste med najboljšo 
deseterico skakalcev na sve-
tu. Kakšen je komentar prve-
ga dela sezone?
Na kratko povedano, mi gre 
kar dobro. Najbolj sem ve-
sel, da sem vsak konec te-
dna na kar visokem nivo-
ju, ni ogromnih nihanj, 
kot so bila v preteklosti. Se 

pa vsakokrat malo druga-
če razplete, tako da dobim 
kaj novega v razmislek in 
imam vedno kakšno novo 
misel, kaj delati naslednji 
konec tedna. 

Je bilo v pripravah na sezono 
letos kaj drugače?

Treniral sem zavzeto, 
tako kot poletje prej. Morda 
sem malce spremenil pog-
led. Že poleti mi je šlo ve-
liko bolje, bil sem na dokaj 
visokem nivoju, ohraniti 
mi je uspelo konstantnost. 
Tudi teža mi čez poletje ni 
poskočila, kot je bilo to obi-
čajno. Uspelo mi je, da sem 
bil pripravljen že jeseni in 
ne šele na začetku zime, s 
čimer bi zamudil prvi del 
sezone. Letos sem v ekipi 
že od samega začetka.

Stopničke so bile zelo blizu. 
Je želja velika?

Ne razmišljam na ta na-
čin. Na vsaki tekmi si želim 
predvsem mirnosti. Če se 
zaletavam, je običajno samo 
še slabše.

V enem izmed pogovorov 
pred sezono ste dejali, da 
bolj kot o olimpijskih igrah 
razmišljate o norveški tur-
neji. Je še vedno tako?

Norveška mi je nasploh 
lepa. V meni že več let ras-
te želja po nastopanju tam, 
zato mi je to še skoraj po-
membnejše kot olimpijske 
igre. Nikoli mi ni še uspelo 

biti tam zraven, tega dela se-
zone še nisem doživel. Je pa 
res, da če bo šlo tako naprej, 
pridejo v poštev tudi olim-
pijske igre. O njih smo ime-
li predavanje, predvsem gle-

de protokola, vezanega na 
covid-19, in tudi o drugih 
stvareh. Morda je v meni to 
pričakovanje sedaj nekoliko 
večje. Seveda bi bilo lepo, če 
bi bil tudi v Pekingu zraven.

Trenutno ste najboljši od 
bratov Prevc, z velikimi ko-
raki prihaja tudi sestra Nika. 
Vaš pogled?

Lahko rečem, da smo vsaj 
v zadnjih desetih letih ska-
kalci tako skupaj, da ljud-
je mislijo, da je nekaj naro-
be, če si med 10. in 20. mes-
tom. Razlike so neverjetno 

majhne, letos še posebej. Na 
zadnjih tekmah je nekoliko 
izstopal Japonec Rjoju Ko-
bajaši, drugi smo skoraj na 
istem. Med mano in Petrom 
skorajda ni razlike, so le ma-
lenkosti. Tudi on skače dob-
ro. Nika se je skozi leta lepo 
razvijala. Letos, ko nasto-
pa v svetovnem pokalu, pa 

je tudi medijsko prišla bolj 
v ospredje. Vesel sem, da 
se je v preteklih letih nanjo 
malo »pozabljalo«, da je lah-
ko mirno odraščala. Domen 
tudi ni tako daleč, kot je vide-
ti. V skokih se lahko hitro vse 
spremeni.

Kako tempirati formo za 
olimpijske igre, kako je to 
pri skakalcih?

Iskreno povedano, še sam 
ne vem. Pri vzdržljivostnih 
športih domnevam, da je to 
povsem drugače. Ne tempi-
ram pripravljenosti na do-
ločen del zime. Bolj se tru-
dim delati iz tedna v teden, 
kakšno obdobje vmes ska-
kalci dodamo dodaten tre-
ning fizične pripravljenosti, 
da lažje zdržimo celotno 
zimo. Sicer pa je treba oh-
raniti občutke, to je stalnica. 
Če bo šlo rezultatsko tako 
naprej, nimam namena iz-
puščati tekmovanj.

Cilji?
Biti stalno zraven, del slo-

venske ekipe za svetovni po-
kal. Že znotraj nje je huda 
konkurenca, tako da če si 
zraven, to pomeni, da skačeš 
na visokem nivoju. To bi bil 
zame glavni uspeh to zimo.

Vas presenečajo letošnji re-
zultati?

Presenečajo ne, razvese-
ljujejo pa.

Po gimnaziji ste se lotili štu-
dija. Kako je sedaj s tem?

Nameravam dokončati 
študij, tako višješolski pro-
gram Upravljanje podeže-
lja in krajine kot študij na 
Fakulteti za elektrotehniko, 
kamor sem se vpisal po gi-
mnaziji. Trenutno oboje sta-

gnira, me čaka. Edini prosti 
čas, ki mi ostane, namenim 
za novo zgodbo. Zagnal sem 
spletno trgovino, ker želim 
navijačem dati nekaj, da se 
lahko dodatno povežemo. 
V osnovi so to oblačila, sem 
pa pripravil tudi druge stva-
ri. Kmalu bo to več kot samo 
trgovina.

Ceneta Prevca dobri 
rezultati ne presenečajo
Smučarski skakalec Cene Prevc je v letošnji zimi izboljšal svojo najboljšo posamično uvrstitev v 
svetovnem pokalu. Dvakrat je bil peti, stopničke so bile blizu. »Ne razmišljam na ta način. Na vsaki 
tekmi si želim predvsem mirnosti. Če se zaletavam, je le še slabše,« pravi pred začetkom novoletne 
turneje. Pred dnevi je zagnal svojo spletno trgovino.

Cene Prevc je v letošnji zimi že do sedaj osvojil več točk svetovnega pokala kot v najboljši 
sezoni doslej. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenski smučarski skakalci so včeraj odpotovali 
na 70. novoletno turnejo. Tam bodo skakali: Anže 
Lanišek, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc, Lovro 
Kos in Žiga Jelar. Prva postaja je Oberstdorf, kjer 
bodo danes kvalifikacije (ob 16.30), jutri pa tekma 
(ob 16.30). 

Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v Alpski ho-
kejski ligi v četrtek gostovali v Asiagu in ekipo Migross Super-
mercati Asiago Hockey premagali z 2 : 3 (2 : 0, 0 : 1, 0 : 2). Dva 
zadetka je dosegel Sašo Rajsar, enega pa Eetu Elo. Na lestvici 
so še naprej vodilni. Danes jih čaka že nov obračun. Doma 
bodo igrali z ekipo Vienna Capitals Silver, tekma se bo začela 
ob 19. uri. V četrtek pa bodo v domači dvorani prav tako ob 
19. uri začeli tekmo s hokejisti moštva Ritter Buam. 

Jeseničani še naprej zmagujejo

Maja Bertoncelj

Gorje – Danes se v Lenzer-
heideju v Švici začenja no-
voletna turneja smučarskih 
tekačev. Slovenska ekipa je 
na prvo postajo odpotovala 
v nedeljo.

V ženski konkurenci 
bodo na Tour de Skiju na-
stopale Anamarija Lampič, 

Eva Urevc in Anja Mande-
ljc, pri fantih pa Vili Črv, 
Miha Šimenc in Miha Ličef. 
»Vsako leto začnem malce 
bolj z rezervo. Letos so glav-
ni cilj olimpijske igre. Res 
smo se osredotočili le na 
to, da bo forma tam na naj-
višjem nivoju. Na prve tek-
me se nisem ozirala, kar 
je bilo, je bilo. Rezultati so 
vrhunski, a sama imam še 
višje želje. Vse se stopnju-
je in upam, da se bo stop-
njevalo še naprej. Glavni 
cilj na Tour de Skiju sta dva 
sprinta. Nanju bom najbolj 
osredotočena. Letos sem 

nasploh dala malce več pou-
darka sprintu v prosti tehni-
ki, kar se že opazi. Razdalja 
ni slaba, a je še veliko rezer-
ve,« je pred začetkom novo-
letne turneje povedala Ana-
marija Lampič. 

Brez udeležencev turneje 
je v nedeljo v Gorjah poteka-
lo državno prvenstvo v eki-
pnem sprintu v prosti teh-

niki. Tako pri fantih kot pri 
dekletih so se zmage veselili 
v vrstah SK Brdo Ljubljana, 
obe zmagoviti štafeti pa sta 
sestavljeni iz tekačev z Go-
renjskega. V moški konku-
renci sta brata Gal in Anže 
Gros v zaključku strla od-
por domače štafete ŠD Gor-
je (Miha Jan, Jošt Mulej), 
Eva Močnik in Hana Mazi 
Jamnik pa sta med tekačica-
mi pripravili presenečenje 
in v drugi polovici premaga-
li TSK Triglav v postavi Nina 
Klemenčič in Klara Mali.

Prvenstvo je uspešno izpe-
ljal TSK Bled.

Glavni cilj sprinta
Pred vrati je novoletna tekaška turneja, v Gorjah 
pa je bilo državno prvenstvo v ekipnem sprintu.

Dva naslova državnih prvakov v ekipnem sprintu sta šla v 
SK Brdo, osvojili pa so ju Gorenjci: brata Gal in Anže Gros 
ter Hana Mazi Jamnik in Eva Močnik. / Foto: Slo maraton

Rudno polje – Na Pokljuki je v nedeljo potekal prvi dan tek-
movanj za državno prvenstvo v biatlonu. V sprintu so bili v 
moški konkurenci najboljši Miha Dovžan (ŠD Gorje), Klemen 
Bauer (SK Ihan) in Alex Cisar (TSK Triglav Kranj), v ženski pa 
Klara Vindišar (ŠD Gorje), Lena Repinc (SD Bohinj) in Živa 
Klemenčič (TSK Triglav Kranj). Včeraj je bilo še zasledovanje, 
rezultatov do zaključka redakcije še nismo prejeli. 

Državna prvaka v sprintu Dovžan in Klara Vindišar

Kranj – Na redni letni skupščini Kolesarskega kluba Kranj je bil 
za novega predsednika izvoljen Matija Blažič, lastnik Hotela 
Ribno Bled in Glampinga Ribno Bled. Direktor kluba še naprej 
ostaja Matjaž Zevnik.

Blažič novi predsednik Kolesarskega kluba Kranj

Domžale – Košarkarji v Ligi Nova KBM igrajo tekme 12. kola. 
V četrtek so igralci ECE Triglav doma tesno izgubili s Termami 
Olimia Podčetrtek (78 : 81). Helios Suns so v nedeljo v gosteh 
visoko premagali Zlatorog Laško (48 : 77). Zadnja tekma 12. 
kola bo danes v Šenčurju. Gorenjska gradbena družba Šenčur 
se bo pomerila s Hopsi Polzela (začetek tekme ob 18. uri).

Helios Suns leto zaključili z zmago
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Lepega je bilo (pre)hitro konec
Pecivo pred mano ima se-

dem plasti – mak, skuta, ore-
hi, jabolka, mak, skuta, ore-
hi – ki se nevarno gibajo na 
piškotni podlagi. Ne vem, 
česa je več, prekmurske gi-
banice ali smetane, ki mi jo 
je ob strani nabrizgal brat. 
Mama na mizo ravno odla-
ga še toplo orehovo potico, 
oče pa v kozarce naliva rde-
či portovec, ki sta ga prines-
la iz Portugalske. Nazdravi-
mo na srečne praznike, na 
zdravje, razumevanje in bla-
goslovljen božič. Portovec 
je močen in gost. Sladkast 
okus me spomni na zadnji 
teden v Coimbri in otožno se 
zavem, da so moji študijski 
izmenjavi počasi šteti dnevi. 

V začetku tedna sva se z 
Nejcem poslovila od Sama. 
Potem sem na torek, sredo 
in četrtek objemala sošol-
ke, brez katerih bi resnično 

težko obvladovala študijske 
obveznosti, in jih povabila, 
da me obiščejo v Sloveniji. 
Konec tedna je bil »kralj sol-
za«, ko smo z Nejcem, Anno 
in Davidom sedeli v najljub-
ši gostilni, z deske počasi po-
birali kozji sir, pršut in »cho-
uriço« ter ob steklenici slad-
kega portovca obujali spomi-
ne na pretekle mesece. Anna 
nama je ob slovesu obljubila 
čudovite pohodniške ture po 
italijanskih Alpah, Davidovo 
opevanjem belgijskega piva 
in čokolade pa je skoraj vodi-
lo v brezglav nakup letalskih 
vozovnic do Bruslja. 

Kar ne morem verjeti, kako 
hitro so se obrnili trije mese-
ci in kaj vse so me naučili. 
Prilagajanja – na novo mes-
to, nov jezik, nov (povsem 
nerazumljiv in precej neor-
ganiziran) študijski red. Pri-
lagajanja na samostojnost in 

življenje v dvoje, v katerem 
sva si z Nejcem brez zaple-
tov in večjih nesoglasij raz-
delila vsakodnevne nujnosti 
in se na koncu dneva prepi-
rala le za naziv glavnega ku-
harja in tako vsakič znova 
žrebala zmagovalca in nes-
rečneža, ki je prijateljeval z 
ogromnim kupom umaza-
ne posode. Naučila sem se 
izstopiti iz cone znanega in 
udobnega in začeti pogo-
vor, ki se je včasih po brez-
ciljnem kramljanju končal s 
slovesom, spet drugič pa je 
sogovornik postal znanec in 
nato prijatelj, ki mi je lepšal 
dni v Coimbri. 

Januarja se vračam v štu-
dentsko mesto še za en me-
sec, a življenje ne bo enako. 
Večerno druženje ob vinu 
bodo nadomestile nepre-
spane noči ob študijskem 
gradivu, sošolkam bom 

hitro pomahala le izza izpi-
tne pole, še nebo bo jokalo 
za prehitro minulim jesen-
skim semestrom. A če po-
tegnem črto, se zavem, da 
sem izmenjavo izkoristi-
la do popolnosti – razširila 
sem si farmacevtka obzorja, 

pridobila dobre prijatelje, z 
njimi preplesala številne 
noči, spoznala čudovito dr-
žavo in užila portugalsko 
dobrosrčnost. Lepo je bilo 
in z veseljem bi vse skupaj 
ponovila – še enkrat in zo-
pet in znova.

David in Anna, ki nama bosta vedno ostala v lepem 
spominu

Jelena Justin

Snežne razmere v viso-
kogorju so zelo različne, 
zelo dolgo je lahko tudi ve-
lika nevarnost snežnih pla-
zov. Kam v takem trenutku, 
ko bi turno smučali, krplja-
li, morda celo gazili neprede-
lan sneg in da bi bilo varno? 
To je najpomembnejše. V ta-
kem primeru obiščemo Ve-
liki Javornik oz. Ženiklovec, 
ki s svojim travnatim vrhom, 
s svojo  »flanko«, predsta-
vlja turnosmučarski užitek.  

Skozi Tržič se zapeljemo 
proti vasi Lom in skoznjo 
nadaljujemo naprej do vasi 
Grahovše. Parkiramo pri ka-
mnolomu, morda se zape-
ljemo še malce višje, nato pa 
začnemo hojo. Vzpenjamo 

se po cesti, ki je pozimi po-
gosto priljubljeno sankali-
šče, zato bodimo pozorni. 
Cesta se zmerno vzpenja, ko 
nas desno usmeri planinska 
pešpot, ki nazaj na cesto pri-
pelje na predzadnjem ovin-
ku pred Domom pod Storži-
čem. Namesto da zavijemo 
desno do doma, na levi stra-
ni zagledamo markacijo in 
smerokaz za Planino Ja-
vornik.  Vzpon poteka po 
gozdnem kolovozu, ki je tre-
nutno globoko pod snegom. 
Sledimo okljukom in vsaj 
trenutno odsvetujem vzpon 
skozi gozd, ki ga označuje-
jo tudi markacije. Kolovoz 
nas pripelje na Javorniški 
preval, 1465 m n. m. Na Ja-
vorniškem prevalu  je sme-
rokaz; levo gre pot proti 

Planini Javornik, desno oz. 
naravnost pa proti Stegov-
niku in Močnikovemu sed-
lu. Predlagam, da krenemo 
v smeri proti Planini Javor-
nik. Običajno gre pot turnih 
smučarjev drugače kot si-
cer markirana pot. »Špure« 
nas bodo po nekaj sto metrih 
usmerile desno, zmerno str-
mo navzgor. Prišli bomo do 
lovske opazovalnice, kamor 
z druge strani pride tudi ko-
lovozna pot in trenutno tudi 
kakšna smučina. Smo na 
sedlu pod Malim Javorni-
kom. Odprl se nam bo čudo-
vit razgled na jezerski konec. 
Pred seboj bomo imeli Ste-
govnik, Virnikov Grintovec, 
Pristovški Storžič, na av-
strijski strani Obir, Goli vrh, 
Kamniško-Savinjske Alpe. 

Nadaljujemo levo po sle-
menu navzgor. Deviška be-
lina je  presmučana. Mi se 
precej strmo vzpenjamo 
skozi gozd. Ko stopimo ven 
iz gozda, nas čaka še konč-
ni vzpon na vrh, kjer je tudi 
vpisna skrinjica. Vrh ponu-
di čudovit razgled na severno 
stran Storžiča, na Košuto, Be-
gunjščico, greben na Možeh, 
Palec, Vrtačo, Stol in v ozad-
ju na Julijce. Z vrha  Ženi-
klovca zavijugamo ali pa se s 
krpljami na nogah spustimo 

do Planine Javornik, na nad-
morski višini 1448 metrov. 
Omenjena strmina je v zim-
skih mesecih turnosmučar-
ski raj, smučina, ki ni zah-
tevna. Na njej se človek lahko 
nauči tudi prvih  turnosmu-
čarskih zavojev. 

S Planine Javornik ses-
topimo oz. odsmučamo po 
kolovozu nazaj proti Domu 
pod Storžičem. Zimska idi-
la nas je tudi tisto soboto 
spremljala vse do Javorni-
škega prevala, od koder po 

prej znani poti vzpona ses-
topimo do Doma pod Stor-
žičem. Ker je bil vzpon s krp-
ljami, si lahko privoščimo 
tudi hiter spust čez travnate 
senožeti, kjer je lahko še kar 
nekaj mehkega, pršičastega 
snega. A nekaj je treba vede-
ti: snežne razmere se spre-
minjajo iz dneva v dan. 

 
Nadmorska višina: 1715 m 
Trajanje: 5 ur 
Višinska razlika: 850 m 
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Javornik oz. Ženiklovec (1715 m n. m.) 

Snežena »flanka« 
Travnati vrh, ki pozimi ponuja turnosmučarske užitke; vrh, ki je 
idealen tudi za krpljanje. V snegu ali brez njega je vrh lep razglednik 
na Storžičevo severno obličje in širšo okolico.

Zimska idila / Foto Jelena Justin

Vrh Ženiklovca / Foto Jelena Justin

Pogled proti planini Javornik. »Flanka«, ki jo presmučamo, ali pa se s krpljami zapodimo 
navzdol. / Foto Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Kmetijsko goz-
darskega zavoda Kranj je ob 
koncu novembra za direk-
torja zavoda za novo štiri-
letno obdobje ponovno ime-
noval dosedanjega direktor-
ja Mitja Kadoiča, univerzite-
tnega diplomiranega inže-
nirja zootehnike iz Bašlja. 
Na razpis za direktorja so se 
prijavili štirje kandidati, dva 
od teh – Kadoič in Aleš Tolar 
– sta izpolnjevala razpisne 
pogoje, a je Tolar odstopil od 
kandidature, ker ga je vlada 
imenovala za v. d. direktorja 
Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slove-

nije. Svet je tako odločal le o 
enem kandidatu in imeno-
vanje Kadoiča tudi soglasno 
potrdil. Kadoič bo svoj četrti 
mandat nastopil 1. januarja 
prihodnje leto, sicer pa vodi 
zavod že od leta 2007 dalje. 

Preselitev ni več realna

Zavod zaposluje 47 delav-
cev oziroma 44,5 polne de-
lovne moči, prihodnje leto 
se bo samo v kmetijski sveto-
valni službi upokojilo pet de-
lavcev. To bo tudi za vodstvo 

velik izziv, kadrovski osip 
bodo deloma nadomestili 
s pripravniki, ki so že dela-
li na zavodu oziroma še de-
lajo. V oddelku za živinorejo 
bodo v prihodnje tako kot že 
doslej število zaposlenih pri-
lagajali številu kmetij in krav 
v kontroli proizvodnosti. 

Pred leti so v zavodu načr-
tovali tudi preselitev iz utes-
njene lokacije v Kranju v so-
sednjo šenčursko občino, 
a so potlej, ko je nastopila 
gospodarsko-finančna kri-
za, odstopili od načrtov, ki 
se jim v sedanjih razmerah 
tudi ne zdijo več realni. Stav-
bo na sedanji lokaciji bi radi 
izolirali in naredili novo fa-
sado.

Vsako leto manj zbirnih 
vlog za plačila

Tudi v kmetijsko gozdar-
skem zavodu ugotavljajo 
enako, kot kaže zadnji popis 
kmetijstva: število kmetij na 
Gorenjskem se zmanjšuje. 
»Vsako leto je manj zbirnih 

vlog za neposredna plači-
la. Pred štirinajstimi leti, ko 
sem prevzel vodenje zavoda, 
jih je bilo še krepko čez šti-
ri tisoč, zdaj jih je le še ok-
rog 3800. In nič ne kaže na 
to, da bi se trend zaustavil,« 
ugotavlja Mitja Kadoič in do-
daja, da je podobno tudi v go-
vedoreji, ki je najpomemb-
nejša kmetijska dejavnost 
na Gorenjskem. V letu 2010 
so imeli molznice še na 953 
kmetijah na Gorenjskem, 
lani le še na 699 kmetijah. 
Prirejo opuščajo predvsem 
manjše kmetije, ki imajo 
starejše gospodarje in nima-
jo naslednikov. 

Kmetije strokovno vse 
bolj zahtevne

Kmetij je torej manj, a so 
večje, bolj profesionalne in 
verjetno tudi strokovno bolj 
zahtevne. Kako to občuti-
jo v zavodu? »Večje, uspeš-
ne kmetije temeljijo na zna-
nju. Marsikateri gospodar 
takšne kmetije ima morda 

že celo več znanja kot kme-
tijski svetovalec, to še pose-
bej velja za mlade, študirane 
gospodarje, ki ne iščejo zna-
nja le doma, ampak tudi po 
svetu. Pri tem se osredotoča-
jo le na dejavnost, s katero se 
ukvarjajo. Če se, na primer, 
ukvarjajo s prirejo mleka, je 
tako ozko področje prehrana 
molznic. Kmetijski svetoval-
ci morajo za razliko od njih 
obvladati veliko znanja, a ne 
samo o eni (živinorejski) de-
javnosti in tudi ne samo o 
eni temi,« pravi Kadoič in 
poudarja, da največ strokov-
ne podpore kmetijske sve-
tovalne službe potrebujejo 
kmetije, ki se šele razvijajo. 
»Tudi v podjetniških inku-
batorjih vodijo podjetnike 
do določnega nivoja, potem 
morajo iti svojo pot naprej.«

Premalo časa za 
tehnološko svetovanje

Na očitek, da se kmetijski 
svetovalci še vedno preveč 
ukvarjajo z administrativ-
nim delom in premalo s teh-

nološkim svetovanjem, Ka-
doič odgovarja, da jim pro-
gram dela dokaj natančno 
predpisuje ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, pri tem pa je zelo 

pomembna tudi njihova vlo-
ga pri izpolnjevanju subven-
cijskih vlog in pri razpisih za 
različne ukrepe. Velika veči-
na kmetov, to je 99 odstot-
kov vseh upravičencev, za 
elektronsko izpolnitev in 
oddajo zbirne vloge poišče 
pomoč v zavodu. »Tako ni 
samo na Gorenjskem, am-
pak velja za vso Slovenijo,« 
pravi Kadoič in dodaja, da 
imajo svetovalci zaradi tega 
v času subvencijske kampa-
nje bolj malo časa še za sve-
tovalne naloge. Tudi v pri-
merih, ko ministrstvo ali 
katera druga ustanova pot-
rebuje kakšne podatke s te-
rena, za zbiranje teh podat-
kov zaprosi prav svetovalno 
službo.

Del dohodka morajo 
zaslužiti na trgu  

»Kmetijska svetovalna 
služba za vse svoje naloge 
tudi ne dobi denarja od dr-
žave, ampak mora okrog tri-
deset odstotkov dohodka za-
služiti na trgu. Zasluži ga 

lahko s poslovnimi načrti in 
z vlogami za različne razpi-
se, s sodelovanjem v različ-
nih projektih lokalnih ak-
cijskih skupin in pri projek-
tih evropskega inovativnega 

partnerstva (EIP) ter z delom 
za občine. Tako smo Občini 
Bohinj pomagali pri pripravi 
strategije razvoja kmetijstva 
v občini, Občini Šenčur pri 
pripravi vlog za namakanje 
kmetijskih zemljišč, dobro 
sodelujemo tudi s kranjsko 
občino ... V prihodnje bomo 
to sodelovanje z občinami pa 
tudi z vsemi tremi razvojni-
mi agencijami poskušali še 
okrepiti,« pravi Kadoič.

Izobraževanje po 
mednarodnih standardih

Ali kmetijskim svetoval-
cem zmanjkuje časa tudi 
za izobraževanje in za pri-
dobivanje novih znanj, ki 
jih potrebujejo pri svetova-
nju? »Časa za izobraževa-
nje niti ni tako malo, bolj je 
problem, kako zagotavlja-
ti kakovostno izobraževa-
nje. Zbornični sistem se na 
tem področju zelo trudi in je 
vstopil v evropski program 
izobraževanja Cecra, v kate-
rem se svetovalci izobražu-
jejo po mednarodnih stan-
dardih. Izobraževanje vklju-
čuje tudi pridobivanje izku-
šenj v tujini. V našem zavo-
du sta se doslej v tovrstno 
izobraževanje vključila dva 
svetovalca.«

V nov mandat s kadrovskim izzivom
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je za direktorja zavoda ponovno imenoval Mitja Kadoiča, ki ga prihodnje leto čaka tudi pomemben kadrovski iziziv: 
kako nadomestiti pet kmetijskih svetovalcev, ki se bodo upokojili. 

Mitja Kadoič vodi KGZ Kranj že štirinajst let, pred kratkim 
mu je svet zavoda podelil še nov štiriletni mandat.

»Tudi kmetije se vse 
bolj digitalizirajo, to še 
posebej velja za kmetije 
z mladimi gospodarji. 
Velika ovira za še hitrejši 
prehod v digitalni svet 
je povprečna starost 
kmečkih gospodarjev, ki 
pa je dokaj visoka.«

»Smo javna služba, vedno 
na očeh uporabnikov. 
Za svoje delo dobivamo 
tako kritike kot pohvale. 
Pohval je sicer v 
povprečju več kot kritik, 
a je v družbi tako, da se 
kritike vedno bolj slišijo 
kot pohvale.«

»V zadnjem času veliko govorimo o podražitvah 
hrane, ob tem pa ugotavljamo, da se podražitve kaj 
dosti še ne odražajo pri višjih cenah kmetijskih 
pridelkov. Odkupne cene pridelkov se ne prilagajajo 
višjim stroškom pridelave. Kmetije, ki so se 
specializirale in tržijo pridelke neposredno, morda 
še lahko pokrijejo višje pridelovalne stroške, vse 
preostale pa ne.«

Cveto Zaplotnik

Spodnje Jezersko – V Lovski 
družini Jezersko je skupaj 
s pripravniki okoli šestde-
set članov, med njimi so le 
tri lovke, zato so njihovi lo-
vski dosežki deležni še več-
je pozornosti. Maja Šolar, 
ki z družino živi v Nemi-
ljah, sicer pa izhaja s Kovko-
ve kmetije na Spodnjem Je-
zerskem, je namreč prvo de-
cembrsko soboto na doma-
čem posestvu z očetovo lo-
vsko puško uplenila po ro-
govju močnega jelena – dva-
najsteraka. Dober lovski 

poznavalec, sicer tudi član 
jezerske družine in nekdanji 
dolgoletni starešina Franci 
Ekar pravi, da bi bilo rogovje 
po uradni oceni z veliko ver-
jetnostjo dobilo število točk, 
ki bi zadoščale za bronas-
to medaljo. Lovci so Maji ob 
uplenitvi njenega prvega je-
lena izrekli iskren lovski bla-
gor. Kovkova domačija je si-
cer že tradicionalno pozna-
na tudi po lovstvu, po očetu 
Francu so se mu zapisali tri-
je otroci, vsi so aktivni čla-
ni domače lovske družine. 
Maja je med jezerske lovce 
vstopila leta 1985.

Ob Majinem lovskem ple-
nu Franci Ekar sporoča še 
naslednje: V letošnjem je-
lenjem ruku, ko so si košu-
te prizadevale izbrati naj-
močnejšega jelena, je Venci 
ml. Parte s svojim znanjem 
o lovu na jelene uspel uple-
niti mogočnega jelena dva-
najsteraka, čigar rogovje bo 
na uradnem ocenjevanju za-
nesljivo dobilo oceno za sre-
brno medaljo. Kot je še za-
pisal, je Venci aktiven pri 
upravljanju in urejevanju 
okolice lovskega doma, nek-
daj pa je skrbel tudi za zim-
sko krmljenje divjadi. 

Uplenila kapitalnega jelena
Maja Šolar iz Nemilj, sicer članica Lovske družine Jezersko, je na domačem 
Kovkovem posestvu na Spodnjem Jezerskem uplenila po rogovju močnega 
jelena – dvanajsteraka. 

Maja z uplenjenim jelenom / Foto: arhiv MŠ

Kranj – Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
je objavilo javni razpis, s ka-
terim namenja milijon evrov 
za zaščito živali na paši pred 
medvedom in volkom. Fi-
nančno podporo bo možno 
uveljavljati za ureditev paš-
nikov in obor z visokovaro-
valnimi elektromrežami in 
nepremičnimi elektroogra-
jami na območjih pojavljanja 
medveda ali volka. Podpora 
znaša najmanj 50 in največ 
90 odstotkov upravičenih 
stroškov naložbe, kar je od-
visno od tega, ali je kmetija 
na hribovskem območju, 
kmetuje ekološko, ima mla-
dega prevzemnika, ... Agenci-
ja za kmetijske trge in razvoj 
podeželja bo vloge spreje-
mala v času od 10. januarja 
do vključno 13. aprila (do 14. 
ure) prihodnje leto.

Za zaščito živali pred 
medvedom in volkom
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so pred dne-
vi začeli soditi 40-letnemu 
Jošku Šinkovcu iz Gorenje 
vasi, ki ga kranjsko tožil-
stvo obtožuje poskusa ubo-
ja. Dne 17. avgusta je s poho-
dnimi palicami na dvorišču 
domače hiše na Hotavljah 
napadel svojega svaka Alja-
ža Gamseta, piše v obtožni-
ci. Udarjal ga je tako močno, 
da ga je hudo poškodoval po 
vsem telesu, naposled pa se 
je oškodovancu uspelo zate-
či k oškodovančevi babici, 
kjer so poklicali policijo. Ob-
toženi, ki je gluh od rojstva 
in se s sodiščem sporazu-
meva s pomočjo tolmačke za 
slovenski znakovni jezik, za-
trjuje, da svaka ni hotel ubi-
ti, napadel pa da ga je zara-
di stalnih provokacij. Oško-
dovanec pa je na sodišču po-
jasnil, da ga je ženin brat že 
pred tem večkrat napadel in 
da se ga z ženo Matejo, obto-
ženčevo sestro, bojita.

Šinkovec je v zagovoru de-
jal, da ga je svak stalno provo-
ciral. Med drugim ga je moč-
no prizadelo, ker je posekal 
sadno drevje na vrtu družin-
ske hiše, katere lastnica je 
zdaj sestra z možem. Nekaj 
časa je tudi živel z njima, za-
radi nesoglasij, za katera sta 
bila po njegovih besedah kri-
va onadva, pa se je odselil v 
Gorenjo vas. 

Obravnavanega dne sva-
ka ni nameraval napasti, 
je zatrdil. Kot običajno se 
je mimo družinske hiše na 
Hotavljah odpravil na bliž-
nji hrib Slajka. Zagledal je 
svaka, ki je prišel iz hiše na 
dvorišče, zato je počakal za 
drevesom in ga napadel, ko 
je prišel bližje. »Prišel je čis-
to do mene. Gledal me je in 
provociral. Ker sem bil že sit 
stalnih provokacij, sem za-
čutil, da se moram braniti. 
Hotel sem, da preneha, zato 
sem ga začel udarjati s pali-
cami, ena se je pri tem zlo-
mila. To ni zaleglo, saj me 
je še naprej provociral. Bil 
sem v afektu. Ker nisem ve-
del, kaj naj še naredim, sem 

zagrabil grablje, on pa je po-
tem ušel. Bil sem v šoku, ho-
tel iti naprej na hrib, a sem se 
obrnil, ker se zaradi dogod-
ka nisem počutil dobro,« je 
razložil. 

Oškodovanec Aljaž Gam-
se in njegova žena Mateja sta 
sodišču predstavila povsem 
drugačno zgodbo. Da Joška 
nista nikoli provocirala, am-
pak sta mu vedno skušala 
pomagati. Mateja je pouda-
rila, da se njen mož nikdar 
ni posmehoval bratovi glu-
hosti, niti ga ni zasmeho-
val, ampak se je vedno tru-
dil mu pomagati. Po materi-
ni smrti sta brata celo pova-
bila, da je živel z njima v do-
mači hiši, a se je nato zaradi 

stalnih konfliktov odselil v 
Gorenjo vas. 

Kot sta še poudarila za-
konca, se Joška zelo boji-
ta in sta se mu zaradi tega 
v zadnjih letih tudi izogiba-
la. Joško je kljub temu vsak 
dan hodil mimo hiše in pre-
verjal, kaj delata. Glede po-
drtega sadnega drevja, ki ga 
je tako razburilo, sta pojasni-
la, da so ga odstranili, ker je 
bilo že bolno in sta želela po-
saditi živo mejo.

Oškodovanec je razložil, 
da je obravnavanega dne ne-
sel odpadke v smetnjak, ko 
je Joško skočil izza voga-
la in ga napadel s palicami. 
Ob tem si je sam želel zašči-
titi predvsem glavo. Na njej 
je namreč utrpel hudo po-
škodbo in bi bila vsaka na-
daljnja poškodba lahko uso-
dna. Že januarja 2020 ga je 
namreč Joško v gostinskem 
lokalu od zadaj po glavi uda-
ril z vrčkom za pivo. Podob-
nih incidentov, ko ga je ob-
toženi nepričakovano na-
padel, je bilo še več, zato so 
večkrat poklicali tudi polici-
jo, je povedal. »Če sem ga 
torej kje videl, sem se vedno 
raje umaknil, mu ušel,« je še 
povedal Gamse, ki premo-
ženjskopravnega zahtevka 
ne uveljavlja. »Želim samo, 
da bi imel mir,« je povedal 
sodnici Andrijani Ahačič.

Sojenje se bo nadaljevalo 
januarja, do tedaj pa Šinko-
vec ostaja v priporu.

Svaka napadel s palicami
Štiridesetletnemu Jošku Šinkovcu iz Gorenje vasi sodijo zaradi poskusa uboja svojega svaka, ki ga je 
napadel s pohodnimi palicami, zgrabil pa je tudi že grablje.  

Obtoženi Joško Šinkovec pravi, da avgusta lani ni 
nameraval napasti svaka. / Foto: Simon Šubic

Maša Likosar

Kranj – Prodaja ognje-
metnih izdelkov kategorije 
F1, katerih glavni učinek je 
pok, je fizičnim osebam vsa-
ko leto dovoljena od 19. do 
31. decembra, njihova upo-
raba pa od 26. decembra 
do vključno 1. januarja. Ob 
tem slovenska policija po-
ziva: »Kupujte le originalne 
izdelke in zgolj pri poobla-
ščenih trgovcih. Pri tem bo-
dite pozorni na oznako CE, 
ki zagotavlja, da proizvod 
izpolnjuje bistvene zahte-
ve za varnost, zdravje in va-
rovanje okolja, kot jih dolo-
ča evropska regulativa. Upo-
rabljajte jih le v skladu z na-
vodili proizvajalca. Pri upo-
rabi ognjemetnih izdelkov 
ni prostora za alkohol, dro-
ge, nepremišljenost in obje-
stnost.«

Kljub letom ozaveščanja 
pirotehnični izdelki, pred-
vsem predelani ali kupljeni 
na črnem trgu, še vedno ob-
časno povzročijo hude, traj-
ne poškodbe. Predelava pi-
rotehničnih izdelkov zato ni 
le prepovedano, temveč tudi 
zelo nevarno početje. Po-
škodbe zaradi pirotehnike 
so od manjših opeklinskih 
ran brez večjih funkcional-
nih posledic do zelo pogosto 
precej hudih poškodb z ob-
sežnimi funkcionalnimi in 
estetskimi posledicami, kot 
so poškodbe rok, oči in obra-
za. »Žal so poškodbe najbolj 
pogoste pri mladih ljudeh, 
ki se nato celo življenje spo-
padajo s fizičnimi in psihič-
nimi posledicami, ki so bre-
me tudi za njihove družine,« 
so pojasnili. 

Ognjemetne izdelke ka-
tegorije F1 je prepovedano 

uporabljati v bližini bolni-
šnic, v strnjenih naseljih, sta-
novanjskih zgradbah in za-
prtih prostorih, v prevoznih 
sredstvih potniškega prome-
ta in na površinah, kjer pote-
kajo javni shodi in prireditve. 
V stanovanjskih zgradbah in 
drugih zaprtih prostorih je do-
voljeno uporabljati le ognje-
metne izdelke kategorije F1, 
ki so proizvedeni, namenjeni 
in označeni za tako uporabo. 
Pri tem pomislite tudi na tis-
te, ki jim pokanje in bliskanje 
ne prinaša veselja, in tudi na 
živali, ki zaradi tega doživljajo 
hud stres. V prazničnem času 
se pogosto poveča tudi število 
požarov, saj posamezniki pe-
tarde ali druge pirotehnične 
izdelke mečejo v koše za sme-
ti in zabojnike, da bi dosegli 
močan pok. 

Prodaja, posest in upora-
ba pirotehničnih izdelkov 

kategorije F2 in F3 (petarde 
različnih oblik in moči), ka-
terih glavni učinek je pok, je 
prepovedana. Prodaja piro-
tehničnih izdelkov kategori-
je F1, kot so tortne fontane, 
čudežne svečke, pasje bom-
bice, iskrice, ni dovoljena 
mlajšim od 14 let, prodaja pi-
rotehničnih izdelkov 2. kate-
gorije, kot so rakete, rimske 
svečke, pa ni dovoljena mlaj-
šim od 16 let. Pirotehnične 
izdelke kategorij F1 in F2 
lahko uporabljajo mlajši od 
14 oziroma 16 let le pod nad-
zorom staršev ali skrbnikov. 
Uporaba fontan, pirotehnič-
nih izdelkov kategorije P1 in 
baterij kategorije F3 pa je do-
voljena le osebam, starejšim 
od 18 let. Predvidena glo-
ba za prekršek je od 400 do 
1200 evrov, pri tem se izre-
če stranska sankcija odvze-
ma pirotehničnega izdelka. 

Pravilno in uvidevno s pirotehniko
Preden se odločite, da bi si tudi letos s pokanjem in ognjemeti pričarali praznično vzdušje, pomislite na 
morebitne posledice in vse tiste, ki bi jim to lahko predstavljalo stres, breme ali celo nevarnost. 

Maša Likosar

Kranj – Gorenjski policisti 
so v četrtek obravnavali pet 
prometnih nesreč s telesni-
mi poškodbami na dveh lo-
kacijah. Na avtocesti med 
Brnikom in Vodicami so se 
najprej okoli 13. ure ena za 
drugo zgodile tri prometne 
nesreče. V vseh treh prime-
rih je bil razlog neustrezna 
varnostna razdalja in lažja 
poledica. Nesrečo so obrav-
navali policisti avtocestne 
policije. V četrtek zvečer je 
nato na avtocesti pri Šenčur-
ju voznik zaradi neprilagoje-
ne hitrosti povzročil trčenje z 
dvema drugima udeležence-
ma. Povzročitelj in en udele-
ženec sta počakala na kraju 
nesreče, tretji pa je odpeljal. 
Ustavili so ga nekaj kilome-
trov naprej. Bil je pod vpli-
vom alkohola (0,76 mg/l) in 
je dejal, da ni vedel, da je vanj 
kdo trčil, čeprav je bilo vozi-
lo močno poškodovano. Na 
kraju nesreče je bila zaradi 
obravnave in odstranjevanja 
posledic trčenja postavljena 
delovna zapora, v kateri pa je 
voznica zaradi neprevidnos-
ti trčila v uslužbenca DARS-
-a in ga po podatkih policije 
lažje poškodovala. 

V petek je voznik v predo-
ru Sten na škofjeloški ob-
voznici trčil v avtobus in od-
peljal naprej, a je bil kasne-
je izsleden. V še eni nesreči 

v petek pa je voznik na Gol-
niku zaradi kombinacije al-
kohola (0,86 mg/l) in nepri-
lagojene hitrosti zapeljal na 
brežino in tam obstal. V petek 
zjutraj je v Medvodah prišlo 
do prometne nesreče, v kate-
ri sta bili udeležena peška in 
voznica osebnega vozila. Ne-
srečo je povzročila peška, ki 
je nepravilno prečkala vozi-
šče in bila lažje poškodovana. 
V Naklem pa je pijan voznik 
(0,83 mg/l) v soboto nesrečo 
povzročil na prometnem oto-
ku. Avtomobil se je prevrnil, 
vozilo ni bilo registrirano, na 
njem pa so bile nameščene 
tablice drugega vozila. 

V nedeljo okoli 18. ure se je 
na cesti od Mengša proti Ka-
mniku zgodila prometna ne-
sreča, v kateri sta bili udele-
ženi voznici osebnega vozi-
la in kombija. Do prometne 
nesreče je prišlo, ker je voz-
nica kombija pri vključeva-
nju iz poljske poti v promet 
na prednostno cesto odvze-
la prednost voznici, ki je vo-
zila po njej v smeri Kamni-
ka. Pri tem se je lažje teles-
no poškodovala potnica v vo-
zilu udeleženke. V nedeljo je 
nekaj pred deseto uro v na-
selju Grahovše v občini Tr-
žič osebno vozilo zaradi po-
ledenelega vozišča zapeljalo 
v strugo potoka Lomščica in 
se pri tem prevrnilo na stre-
ho. V nesreči ni bilo poško-
dovanih oseb.

Vrstile so se 
prometne nesreče  
Minuli konec tedna se je na gorenjskih cestah in 
avtocestah zgodilo več prometnih nesreč. Policisti 
pozivajo k previdnosti v prometu, pri tem pa 
poudarjajo, da pri vožnji ni prostora za alkohol, 
droge, nepremišljenost in objestnost.

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so v noči na nedeljo obrav-
navali pretep, v katerega naj bi bilo vključenih šest oseb. Ugo-
tovili so, da naj bi na zabavo prišel nepovabljen gost, zato je 
prišlo do spora. Tri osebe so bile po podatkih policije lažje 
poškodovane. Postopek še poteka. Ravno tako policisti zbirajo 
obvestila zaradi suma kršitve proticovidnih ukrepov.

Nepovabljeni gost povzročil spor in pretep

Ljubljana – Agencija za varnost prometa bo odštevanje dni 
do novega leta pospremila z osebnimi sporočili reševalcev, 
zdravnikov, policistov in gasilcev, ki javnost pozivajo k ničelni 
toleranci do alkohola v prometu. »Objestnost zaradi alkohola 
je prepogost pojav, ki je letos vodil v vsako tretjo smrt na naših 
cestah,« so pojasnili na agenciji, ki bo naslednja sporočila de-
lila na svojih kanalih. Sandra Radoš Krnel, Nacionalni inštitut 
za javno zdravje: »Alkohol ne sodi v promet. Najbolj zdrava in 
varna odločitev je: nič alkohola.« Gregor Prosen, predstojnik 
Urgentnega centra, UKC Maribor: »Kot zdravnik vas vljudno 
prosim: vozite trezni!« Tomaž Kapus, Policija: »Ne bodi del 
tragičnih zgodb, ki jih v promet prinaša alkohol.« Anita Mrvar 
Brečko, anesteziologinja, UKC Ljubljana: »Nikoli ne pozabiš 
obraza staršev, ki jim sporočiš, da je otrok umrl za posledicami 
prometne nesreče.« Anže Albreht, gasilec in reševalec, Zavod 
Reševalni pas: »Gasilci in reševalci vidimo preveč krvi in hudih 
poškodb, ki so posledica pijanih voznikov.« Uroš Tominc, 
travmatolog, UKC Ljubljana: »Zdravniki vas pozivamo: bodite 
odgovorni, vozite trezni!« Denis Vihar, diplomirani zdravstve-
nik, ZD Maribor: »Reševalci vas pozivamo k odgovornosti.«

Pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu



Alenka Brun

N
a vabilo k sode-
lovanju na 
izborih EMA 
freš in EMA 
2022 je RTV 

Slovenija prejela 127 prijav. 
Že novembra je bilo izbra-
nih 24 glasbenih novincev, 
ki smo jih lahko že od 29. 
novembra spremljali v sple-
tnih izborih EMA freš, fina-
liste pa dobili nedavno. Štiri-
najst se jih je tako uvrstilo v 
drugi krog izbora EMA freš, 
ki se januarja prihodnje leto 
s spleta seli na televizijo. Šti-
rinajsterica se bo tako pote-
govala za eno od štirih mest, 
namenjenih novincem izbo-
ra EMA 2022. 

Kar se tiče izbrancev za 
Emo, pa je strokovna komi-
sija, ki so jo sestavljali pev-
ka in glasbenica Maja Keuc 
- Amaya, skladatelj Matjaž 
Vlašič, skladatelj in aran-
žer Žiga Pirnat, predstavni-
ca Razvedrilnega programa, 

urednica oddaj Maša Kljun 
in glasbeni urednik z Vala 
202 Žiga Klančar, izbra-
la 16 tekmovalnih skladb 
uveljavljenih glasbenikov. 
Ti se bodo v nadaljevanju 

predstavili še na dveh pre-
dizborih Eme 2022. S skla-
dbami pa se jim bodo pri-
družili tudi novinci. Tako 
bomo slišali skupaj dvajset 
novih skladb – šestnajst uve-
ljavljenih glasbenikov in šti-
ri zmagovalcev izbora EMA 
freš. V vsakem predizboru 
bo nastopilo osem uvelja-
vljenih glasbenikov in dva 
zmagovalca izbora EMA 
freš. Žirija in telefonski gla-
sovalci bodo v vsakem polfi-
nalu izbrali šest finalistov, 
dvanajsterica izbranih pa bo 
potem nastopila na velikem 
odru finalnega izbora EMA 
2022. O najboljšem bodo 
skupaj (v razmerju 50 : 50) 
odločali gledalci in pet pet-
članskih žirij. Zmagovalec 
bo postal slovenski predsta-
vnik na 66. tekmovanju za 

pesem Evrovizije, ki bo 10., 
12. in 14. maja 2022 v itali-
janskem Torinu.

Med šestnajsterico so 
se uvrstila naslednja več 
ali manj že znana glasbe-
na imena: Anabel, Batis-
ta Cadillac, Bowrain & Bri-
na, BQL, David Amaro, Eva 
Moškon, Gušti feat. Leyre, 
Hauptman, Jonatan Haller, 
July Jones, Klara Jazbec, Le 
Serpentine, Manouche, Mia 
Guček, Vedran Ljubenko in 
Zala Smolnikar. Med njimi 
najdemo kar nekaj gorenj-
skih predstavnikov. Le Ser-
pentine so rokersko obar-
vana zasedba iz Kranja, 
Eva Moškon je znano ime 
iz glasbenega sveta in po 
rodu Tržičanka, ravno tako 
Klara Jazbec, Zala Smolni-
kar prihaja iz cerkljanske 

občine ... Med izbranci izbo-
ra EMA freš 2022 pa zasle-
dimo tudi Kranjčanko Leyo 
Leanne. Drugi izbrani pa so: 

Stela Sofia, LPS (Last Pizza 
Slice), Jon Vitezič, INA, Jaka 
Hliš, LUMA, De Liri, Mari-
jan Novak in Špela Velika-
nje, Katja Kos, Emma, Anja 
Vodošek, Mia Vučković in 
Nika S. 

EMA IN NJENA »MLAJŠA 
SESTRA« V LETU 2022
Znana so imena šestnajstih izbranih izvajalcev za Emo 2022 in štirinajstih na Emi freš. Med izbranci 
najdemo kar nekaj gorenjskih glasbenih imen.

Štirinajst finalistov izbora EMA freš; na koncu bo le štirim med njimi uspel preboj na glavni 
oder predizborov za Emo. Več podrobnosti bo znanih januarja prihodnje leto. 

Alenka Brun

S
ebastin pravi, da 
je njuna pesem, 
veselodecembrs-
ki projekt, »njun 
jing svetovnemu 

jangu«, da uravnovesita 
energije na planetu. Pesem 
Ko primeš me za roko (boži-
čna) sta s producentom in 
soavtorjem Žanom Serči-
čem napisala že lani, a jih 
je pri izvedbi prehitel čas, 
letos pa je glasbena zgod-
ba dobila še dodatno razse-
žnost. Mineva namreč dvaj-
set let prijateljstva z Rebe-

ko in tako se jima je zdel res 
pravi čas, da stvar izpeljeta. 
Rebeka se spominja trenut-
kov iz preteklosti, ko so njo 
leta 2001 okronali za mis 
Slovenije, leto prej pa se je 
v spremljevalnem progra-
mu na dogodku predstavil 
tudi že Sebastian. »Spom-
nim se Sebastiana, ki je bil 
takrat že zvezdnik, jaz pa 
čisto nov obraz na sceni in 
njegova oboževalka. Ko mi 

je čestital, sem bila navdu-
šena.« Sebastjan doda: »Jaz 
pa se spomnim takrat še tihe 
Rebeke, za katero še nismo 
vedeli, kak vulkan energije 
in vsestransko aktivna žen-
ska je.«

Za oba so to lepi spomi-
ni, da pa sta za praznovanje 
izbrala ravno božični ambi-
ent, ni naključje, saj ga obo-
žujeta. Rebeka: »Sem veli-
ka oboževalka božiča in 
veselega decembra. Včasih 
sem stanovanje okrasila že 
prvega decembra, zdaj pa 
to zamaknem za nekaj dni 
le zato, da nima hčerka ob 
praznovanju rojstnega dne-

va vedno enake barvne pale-
te. Obožujem ta čas in verje-
tno se tudi srečanja z Božič-
kom veselim bolj kot naraš-
čaj.« (smeh)

Njuna pesem pa je dobi-
la tudi videospot, ki so ga 
posneli v koči Storžek na 
Pohorju. V njem čarobno-
sti, lahkotnega prazničnega 
občutja veselja, prijateljstva 
in sreče ter toplih decembr-
skih barv ne manjka.

KO PRIMEŠ ME 
ZA ROKO
Rebeka in Sebastian sta izdala »himno veselega 
decembra«. Naslovila sta jo Ko primeš me za 
roko (božična). S pesmijo zaznamujeta tudi 
dvajset let svojega prijateljstva. 

Sebastian in Rebeka / Foto:Tibor Golob

V dveh predizborih EME 
2022 bomo slišali skupaj 
dvajset novih skladb – 
šestnajstih uveljavljenih 
glasbenikov in štirih 
glasbenih novincev, 
zmagovalcev izbora EMA 
freš.

Italijanski Torino bo 
prihodnje leto gostil že 
66. tekmovanje Pesem 
Evrovizije, ki bo potekalo 
10., 12. in 14. maja 2022.

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 10 
deklic (med njimi dvojčici) in 19 dečkov. Najtežji je bil 
deček s 4470 grami, najlažji pa je bil prav tako deček, 
tehtal je 2415 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 12 
deklic in 11 dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 
2500 gramov, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 
4230 gramov.

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

Maša Likosar

N
aši mladi nara-
voslovci so 
na olimpijadi 
sodelovali šele 
drugič in v kon-

kurenci več kot tristo mladih 

iz 59 držav s celega sveta 
dosegli izjemen uspeh, osvo-
jili so tri srebrna in tri bro-
nasta odličja. Slovenske bar-
ve so zastopali Martin Alojz 
Flisar z Osnovne šole narod-
nega heroja Maksa Pečarja, 
Tomaž Holc (lani OŠ Breg, 
Ptuj, letos Gimnazija Ptuj) 

in Aljaž Erman (lani OŠ Kri-
že, letos Gimnazija Kranj), 
ki so osvojili srebrne medal-
je, Enej Jauk (lani OŠ Miška 
Kranjca Ljubljana, letos Gim-
nazija Bežigrad), Aleksander 
Kosanović (lani OŠ Rodica, 
letos Gimnazija Bežigrad) in 
Žan Arsov (lani OŠ Brezovi-
ca pri Ljubljani, letos Gim-
nazija Bežigrad), ki so osvo-
jili bronaste medalje. 

Olimpijada je potekala v 
hibridni obliki, slovenska 
ekipa pa je na daljavo tek-
movala v Plemljevi vili na 
Bledu. Tekmovali so ekip-
no in v posamični konku-
renci, merili pa so se v iska-
nju rešitev interdisciplinar-
nih nalog s področja znans-
tvenih ved naravoslovja – bio-
logije, kemije in fizike. »Za 
uspeh na olimpijadi se mora-
jo učenci dobro odrezati na 
vseh treh področjih. Letos so 
se še posebej dobro opravili s 
fiziko, največ težav pa jim je 
tokrat povzročala biologija,« 
je povedal Domen Vaupotič, 
zunanji sodelavec v Zvezi za 
tehnično kulturo Slovenije.

Tekmovalci so najprej kot 
posamezniki v dveh dneh 
po tri ure reševali teoretične 

naloge, nato so se razdelili 
v dve ekipi po tri in opravi-
li še ekipni praktični ekspe-
rimentalni del. »Vsaka ekipa 
je morala v treh urah izves-
ti pet eksperimentov. Fizi-
ka sta z laserjem merila lom-
ni količnik različnih teko-
čin, kemika sta z jodomet-
rično titracijo določala vse-
bnost sladkorja v arabskem 
datljevem sirupu, biologa pa 
sta se ukvarjala z izdelovan-
jem kariotipa in določanjem 
krvnih skupin. Teoretične 

naloge so večinoma račun-
ske in zahtevajo dobro poz-
navanje naravnih zakoni-
tosti. Tekmovalci na olim-
pijadi namreč ne prejmejo 
seznama formul in enačb, 
kot je to v navadi pri držav-
nih tekmovanjih in maturi, 
kar naredi reševanje še toli-
ko zahtevnejše. Vsebinsko 
naloge obsegajo približno 
srednješolski nivo, občasno 
pa kakšna izmed njih pose-
že tudi v visokošolsko snov. 
Letos je pri kemiji to bila 

Arrheniusova enačba za hit-
rost kemijske reakcije, z njo 
se v našem šolskem sistemu 
srečamo šele na fakulteti,« je 
še povedal Vaupotič. 

Sodelovanje slovenskih 
naravoslovcev na olimpija-
di je skupni projekt Zveze 
za tehnično kulturo Slove-
nije in Društva matemati-
kov, fizikov in astronomov 
Slovenije, ekipo pa so vodili 
Barbara Rovšek, Margareta 
Obrovnik Hlačar in Domen 
Vaupotič.

NARAVOSLOVCI DO ŠESTIH ODLIČIJ
Na 18. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi so Slovenci osvojili šest odličij. Tekmovala sta tudi dva Gorenjca, Aljaž Erman in Aleksander Kosanović. 

Aljaž Erman, Žan Arsov, Tomaž Holc, Aleksander Kosanović, Martin Alojz Flisar in Enej Jauk 
so zastopali Slovenijo na 18. Mednarodni mladinski naravoslovni olimpijadi. / Foto: Eva Kučiš

Alenka Brun

S
liši se zelo »brozov-
sko«, pa vendar gre 
le za zajtrk v Res-
tavraciji in kavar-
ni Brioni v Kranju. 

Res pa je, da je zajtrk kar »kra-
ljevski« – z decilitrom narav-
nega pomarančnega soka in 
kavo po želji. 

Ker je bil božič pred vrati, 
sem se tokrat odločila, da bo za 
uvod v obrok kava, za zaklju-
ček pa mimoza, priljubljeni 

koktajl iz prosecca in narav-
nega pomarančnega soka. Ni 
bila ne premočna ne preslad-
ka, skratka primerna za uro, 
ko si nekateri privoščijo tudi 
že zgodnji t. i. brunch. 

Meni je ponujal vse od XXL 
zajtrka, mestnega zajtrka in 
zajtrka prvakov do granola 
zajtrka in tistega iz ponvice z 
jajčno omleto s slanino, belu-
ši in parmezanom ter bombe-
tko. Brez vključenega jajca sta 
bila mestni in granola zajtrk. 
Prvega so sestavljali lokalni 
okusi: kuhan pršut, zašinek, 

izbor sirov, bombetki; pri gra-
nola zajtrku pa že ime samo 
pove, kaj je bila njegova glav-
na sestavina: hišna granola z 
dodanim svežim sadjem in 
jogurtom. Natakar je mimo-
grede omenil, da lahko name-
sto jogurta postrežejo tudi kaj 
drugega, če bi jogurt za naše 
telo predstavljal težavo. Sama 
sem se odločila za zajtrk prva-
kov: toast bombetka, avoka-
do, poširano jajce, holandska 
omaka, hrustljava slanina ali 
dimljeni losos. Izbrala sem 
lososa, a ime zajtrka pritiče 

obroku: zalogaj je bogat, oku-
sen in dvoje poširanih jajc 
resnično nasiti. Mislim, da bi 
bili fantje nad količino zado-
voljni, meni bi bilo eno poši-
rano jajce dovolj. Tako da 
sem kljub vabljivosti sladkih 
in omamnih grižljajev iz vit-
rin kavarniškega dela Brio-
nov tokrat »sladko za konec« 
izpustila. Vseeno pa sem se 
odločila za monoporcijsko 
tortico za s seboj.

Dobro jutro na Brionih je 
bila dobra odločitev, lep zače-
tek dneva.

NA ZAJTRK NA BRIONE

Bela kava je bila že samo zaradi videza deležna precej 
odobravajočega kimanja.

Zajtrk prvakov: toast bombetka, avokado, poširano jajce, 
holandska omaka, dimljeni losos

V filmu Seks v mestu mimoz ne manjka – tokrat smo si jo 
privoščili v predbožičnem vzdušju.

Sladki grižljaj za s seboj: monoporcijska tortica z videzom 
božičkove kape in okusom po kokosu 

PESMI MLADIH

Sama
Potrkala sem na vrata,
nihče jih ne odpre.

Sedim za mizo,
pijem kavo,
sama.
Zašepetam ime,
nihče me ne sliši.

Obujam spomine.
Sama.
Nikogar ni ob meni.

Potrkam na vrata,
na drugi strani nikogar.

Nebeška vrata
odprejo se nepričakovano.

Povsod si in nikjer
te ni.
Sanje ali pa nevednost.

Tanja

Novo leto, nov list v knjigi življenja, nova knjiga, ki še ni 
prebrana. Nove pesmi in neznana čustva. Pred nami je 
novo leto. Kako ga bomo zaznamovali, je odvisno samo 
od nas. Želim vam samo lepe melodije in verze, ki jih piše 
srce. Lepe praznike. Meta

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.                        

sudoku_TEZJI_21_103
NALOGA

1 5 7 2
5 6 9

6 4 1 5
5 8 2
3 1 4 6
6 9 3

4 1 7
2 5 6

7 9 3

sudoku_TEZJI_21_103

REŠITEV

1 3 9 5 7 2 8 6 4
4 8 5 6 3 1 9 2 7
2 6 7 9 4 8 3 1 5
5 7 4 3 6 9 1 8 2
3 2 1 8 5 7 4 9 6
6 9 8 1 2 4 7 5 3
9 4 3 2 1 6 5 7 8
7 1 2 4 8 5 6 3 9
8 5 6 7 9 3 2 4 1

TEŽJI  
SUDOKU

sudoku_TEZJI_21_103
NALOGA

1572
569

6415
582
3146
693

417
256

793

sudoku_TEZJI_21_103

REŠITEV

139572864
485631927
267948315
574369182
321857496
698124753
943216578
712485639
856793241

Rešitev:

sudoku_LAZJI_21_103
NALOGA

3 8 4 5 9 1
1 6 4 7

8 3 9
1 8 5 2

8 3 6 4
5 3 9 7
7 5 2

6 8 1 7
4 7 5 8 2

sudoku_LAZJI_21_103

REŠITEV

3 8 4 5 9 7 2 6 1
1 6 9 3 4 2 7 8 5
2 7 5 1 6 8 4 3 9
6 1 7 8 5 4 3 9 2
8 9 3 7 2 1 6 5 4
5 4 2 6 3 9 1 7 8
7 5 8 2 1 6 9 4 3
9 2 6 4 8 3 5 1 7
4 3 1 9 7 5 8 2 6

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_LAZJI_21_103
NALOGA

384591
1647

839
1852

8364
5397
752

6817
47582

sudoku_LAZJI_21_103

REŠITEV

384597261
169342785
275168439
617854392
893721654
542639178
758216943
926483517
431975826

Rešitev:

Dne 18. decembra 2021 sta v Radovljici sklenila zakonsko 
zvezo Anže Radšel in Anja Djaniš, na Bledu pa 22. decem-
bra 2021 Rok Okroglič in Lidija Gavran.

Mladoporočenci

Janez Kuhar

R
adi ušpičijo kaj 
posebnega ob raz-
nih praznova-
njih, je povedal 
Aleš Ropotar, saj 

so imeli letos na Spodnjem 
Brniku veliko jubilantov in 
tudi okroglih praznovanj. 
V razmerah, ki jih dopušča-
jo okoliščine, pripravljajo za 
okrogle obletnice mlaje in 
rože. V več primerih slavljen-
cu postavljajo mlaje na pred-
večer praznovanja. Na Brni-
ku radi poudarijo, da name-
sto mlaja dajo poudarek na 
izdelek slavljenčevega hobi-
ja ali iz poklica ter dodajo na 
mlaj še motor, večje izdel-
ke iz plastike – kot so trak-
tor, jadrnica, katamaran in 
druge; dekletom in ženam 
pa dodatno še rože.  Tako se 
v začetku meseca decembra 
postavili slavljenki Daši Jošt 

s Spodnjega Brnika rožo lili-
jo, ko je praznovala 40. roj-
stni dan doma, v družin-
skem krogu, zaradi ukre-
pov NIJZ. Poleg lilije pa so 

krajani postavili za »doda-
tek« še pravljično deželo s 
hiškami in snežaki. Slav-
ljenki so  poleg sorodnikov 
čestitali tudi sosedje. 

Kot je povedal Aleš Ropo-
tar, izdelujejo na Spodnjem 
Brniku tudi rože  za ostale 
okrogle jubileje in obletnice 
praznovanj.

TRADICIJA PRAZNOVANJ
Na Spodnjem Brniku je Daša Jošt praznovala štirideseti rojstni dan. V tem kraju živijo prijazne in vesele 
družine, ki se družijo, se znajo skupaj poveseliti na praznovanjih, še posebej rojstnodnevnih.

Za slavljenko Dašo Jošt so za okroglo obletnico izdelali lilijo, poleg njenega doma pa so 
postavili pravljično deželo / Foto: Andreja Mohorič

»Marjetka«

Lepo prosim za nekaj odgovorov. 
Zanima me, kako bo s financa-
mi in službo v prihodnosti? Kako 
kaj kaže z ljubeznijo v prihodnos-
ti? Upam na kakšne spodbudne 
besede. Iskrena hvala vam ter 
lepe decembrske praznike.

Finance trenutno ne kažejo 
najbolje, se pa situacija v poziti-
vno smer spremeni do meseca 
aprila. Približala se bo zelena 
veja in do poletja vam uspe vse, 
kar je povezano z denarjem. 
Na področju ljubezni iščete 
izgovore, ki jih bo kmalu zma-
njkalo. In potem je samo pot 
naprej. Osebo že poznate, bile 
so blokade, ampak jih boste 
preskočili. Ta zveza, ki vas čaka 
v prihodnosti, je tista prava in 
traja do konca. In ne pozabite: 
imejte se radi, najprej sebe, 
potem pa vse druge. Želim 
vam vse lepo.

»Sončki«
Lepo pozdravljeni, mami mi 
je dala prebrati vaše odgovo-
re v Gorenjskem glasu. In sem 
pomislila, da vam pišem tudi 
sama. Zanima me, kakšen 
bo najin odnos s partnerjem. 
Gradiva hišo, kako bo? Kako 
bo s sinovim in najinim zdra-
vjem? Za odgovor se vam naj-
lepše zahvaljujem in vas prav 
lepo pozdravljam.

Ne vidim nobene slabe pla-
ti v vaši zgodbi. Vse vam bo 
šlo po načrtu. Selitev se vam 
obeta že v naslednjem letu 
in boste nadvse zadovolj-
ni. Sčasoma boo potrebni 
popravki, vendar so to samo 
dodatki. Vajini mnenji se vča-
sih razlikujeta, vendar s tem 
ni nič narobe, celo prav je. 
Imata se rada in se spoštu-
jeta, to je edino res pomem-
bno. Vse ostalo je nadgrad-
nja. Pri zdravju pri nikomer 

ne vidim odstopanja, vse je v 
redu. Lepo vas pozdravljam.

»Amalija«

Večkrat preberem vaše odgo-
vore na vprašanja ljudi, ki so v 
stiski. Odgovori so pomirjujoči. 
Dovolite, prosim, da vam pred-
stavim svojo življenjsko situ-
acijo. Težko  je. Z možem sva 
v stalnem napetem odnosu. 
Imava tri otroke in dve vnukinji. 
Imam jih zelo rada in podpiram 
vse njihove življenjske odločitve. 
Lepo vas pozdravljam in vam 
želim varnosti in zdravja.

Odnos s hčerkama in sinom 
je odraz tistega, kar ste vedno 
dajali – in to je ljubezen. Vsi 
so na vaši strani in v priho-
dnosti se boste vedno bolje 
razumeli. Vsi so potrebovali 
nekaj časa, da so dozoreli in 
dobili pravi vpogled. Vnukinja 
si nečesa zelo želi in vidim, da 
ji bo uspelo. Obe hčerki imata 

videti spremembe pri službi, 
možna je zamenjava oziroma 
napredovanje. Sin potrebuje 
en naboj dobrih misli, stojte 
mu ob strani in njegovo odlo-
čitev podprite. Kar se tiče 
odnosa z možem, ne verja-
mem, da je bil kdaj kvaliteten. 
Vedno ste se prilagajali, zdaj 
pa se ne morete več. Krivda 
nikakor ni vaši strani, saj ste 
naredili vse, kar ste lahko. Pri-
šel je čas, ko morate poskrbe-
ti zase. Nihče drug ne bo – in 
ne pozabite, da za spremem-
be nikoli ni prepozno. Na 
splošno je videti izboljšanje 
še v tem letu. Želim vam vse 
dobro.

Hvala, da berete moje odgo-
vore in sodelujete v tej rubriki. 
V letu 2022 vam želim same 
lepe dogodke, nepozabne 
trenutke in vse lepo. Včeraj je 
preteklost, jutri je prihodnost. 
Imejte se radi. Tanja.

Zavod za turizem Preddvor je tudi letos v sodelovanju 
z Občino Preddvor in zavodom Grof in Grofica pripravil 
niz decembrskih dogodkov gRajski Preddvor, ki jih gosti 
grad Dvor. Med njimi je bil tudi večer božičnih pesmi z 
domačinko Tino Nunar (na fotografiji), za katerega je bilo 
kar nekaj zanimanja, seveda v okvirih dovoljenega. Ob 
znanih božičnih pesmih in melodijah je grajski prostor v 
Dvoru dobil poseben čar. Glas, glasba in mehka svetloba 
so tisti večer še enkrat spomnili, da prihaja čas v letu, ko 
si voščimo, pozabimo na staro in se veselimo novega. 

Večer božičnih pesmi

Tokrat smo na Laškem nad Bašljem naleteli na rojstno-
dnevni mlaj, ki je naznanjal, da je v hiši slavljenec sre-
čal Abrahama. Na žalost je bila vidljivost slaba, čemur je 
botrovalo slabo vreme z gosto meglo. Kljub temu je naš 
pogled pritegnila izrezljana številka petdeset na precej 
visokem mlaju, saj je na mlaj najpogosteje pritrjen »pro-
metni znak« z rojstnodnevno številko. Tokrat se je nekdo 
za slavljenca še dodatno potrudil. Sveži petdesetletnik pa 
je očitno tudi lovec, saj na mlaju visijo še (verjetno odslu-
žena) puška in »jagrski« nahrbtnik.

Izrezljana številka petdeset
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Srečno              
   2022!

VABLJENI NA TESTNO VOŽNJO!
04 50 22 000,  041 630 754
w w w.avto -lusina.si

Novi S-CROSS že v našem salonu.

Vozila na zalogi.

ŠKOFJA LOKA

33 LET TRADICIJE

Nagrade: 3-krat praktična nagrada

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte 
vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke)  
po š lji te do srede, 12. januarja 2022, na Go renj
ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve 
lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla
sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

AVTO LUŠINA D.O.O., GOSTEČE 8, ŠKOFJA LOKA
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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

Čokoladna torta z malinami
Za silvestrsko večerjo ve-

lja, da mora biti nekaj dru-
gačnega, posebnega. Za-
ključek s čokoladno torto z 
malinami bo dodal le še tis-
to piko na i.

Za pripravo čokoladne 
torte z malinami potrebu-
jemo: 6 jajc, 220 g moke, 
50 g temnega kakava, 200 
g sladkorja, 1 pecilni pra-
šek, 1 dl olja, ščep soli; mle-
ko in rum za navlažitev bi-
skvita; za nadev: 5 dl sladke 
smetane, 250 g mascarpo-
ne sira, 300 g temne čo-
kolade, 300 g malinovega 
džema; za čokoladni pre-
liv: 150 g temne čokolade, 
150 g sladke smetane.

Priprava biskvita: Sku-
paj zmešamo moko, pecil-
ni prašek, kakav in ščep soli. 
Rumenjake in beljake loči-
mo. Iz beljakov napravimo 
sneg, rumenjake pa skupaj s 
sladkorjem stepemo v svet-
lo maso. Prilijemo olje ter 
vmešamo eno tretjino sne-
ga iz beljakov. Postopoma 
dodajamo mešanico moke, 
nato pa še preostali sneg. 
Maso vlijemo v namaščen 
tortni model in pečemo v 
pečici, segreti na 180 °C, 40 
minut. Ohlajen biskvit dvak-
rat prerežemo, tako da dobi-
mo tri okrogle biskvite.

Priprava nadeva: Čoko-
lado stopimo nad vodno 

kopeljo in jo ohladimo do 
mlačnega. Nato jo prelije-
mo k mascarpone siru in 
zmešamo v gladko zmes. 
Nazadnje primešamo še 
stepeno smetano. 

Sestavljanje torte: Ok-
rog prvega biskvita posta-
vimo tortni obod. Biskvit 
navlažimo z mešanico to-
plega mleka in ruma. Pre-
mažemo z eno tretjino ma-
linovega džema ter prek-
rijemo s polovico čokola-
dne kreme. Nanjo postavi-
mo drugi biskvit in ga rav-
no tako namočimo, prekri-
jemo z drugo tretjino ma-
linovega džema in preos-
tankom čokoladne kreme. 

Enako naredimo še s tre-
tjim delom biskvita. Nazad-
nje pripravimo še čokolad-
ni preliv, tako da skupaj sto-
pimo smetano in čokolado. 
Preliv nekoliko ohladimo 
ter ga prelijemo po vrhu 

torte. Torto postavimo za 
nekaj ur v hladilnik. Nato 
odstranimo tortni obod ter 
poljubno okrasimo.

Nasvet: Sestavine zadoš-
čajo za torto premera 26 
centimetrov.

Tudi na silvestrovo bomo postregli nekaj posebnega. Ob tej 
priložnosti vam v novem letu želim vse dobro, na mizi pa čim 
več zdravih jedi.

Avokadova solata s pršutom

Potrebujemo šalotko, paradižnik, žlico kisa, žlico balzamičnega 
kisa, sol, poper, 3 žlice olivnega olja, svež peteršilj, 2 avokada in 
100 g narezanega pršuta.
Šalotko sesekljamo. Paradižnik narežemo na kocke. Obe vrsti 
kisa, sol, poper in olje razžvrkljamo. Primešamo šalotko, pa-
radižnik in peteršiljeve liste. Avokada razpolovimo, odstrani-
mo koščici, olupimo in narežemo na krhlje. Pahljačasto jih 
razporedimo po krožnikih in pokapamo s prelivom. Poleg 
naložimo pršut. 

Krompirjeva juha z rakci

Potrebujemo 1 kg krompirja, 2 pora, 2 čebuli, 60 g masla, 1 l 
čiste juhe, 250 g smetane za stepanje, sol, poper, worcestrsko 
omako, 150 g kuhanih rakcev (kozic) in peteršilj.
Krompir in čebulo narežemo na kocke, por na obročke. V kozici 
segrejemo maslo in dodamo krompir, čebulo in por. Prilijemo 
juho, pokrijemo in kuhamo 20 minut. Obdelamo s paličnim me-
šalnikom in dodamo smetano. Če je pregosto, dolijemo vodo. 
Začinimo s soljo, poprom in omako. Prevremo, razdelimo na 
krožnike in potresemo z odcejenimi rakci ter listi peteršilja.

Svinjska krača z rumeno kolerabo

Potrebujemo dimljeno svinjsko kračo (1,3 kg), 1 kg rumene ko-
lerabe, 300 g čebule, 150 g korenja, 4 korenine peteršilja, 2 žlici 
olja, sol, 1,5 žlice sladkorja, 3 lovorove liste in poper.
Kračo operemo in obrišemo. Posodo za dušenje segrejmo, 
vanjo položimo kračo in jo z vseh strani opečemo. Prilijemo 
750 ml vode, zavremo, pokrijemo in kuhamo uro in 45 minut. 
Vmes jo večkrat obrnemo. Čebulo in kolerabo narežemo na 
kocke, peteršiljeve korenine in korenje na rezine. V kozici na 
olju popražimo čebulo. Dodamo vso zelenjavo, sol in sladkor 
ter pražimo, da sladkor karamelizira. Preložimo h krači ter 
dodamo lovor. Eno uro kuhamo na zmerni temperaturi in 
kračo občasno obrnemo. Kuhano vzamemo iz posode, meso 
ločimo od kosti in narežemo. Zelenjavo popopramo in ponu-
dimo h krači.

Vinska strjenka

Potrebujemo 3 liste želatine, 125 ml smetane za stepanje, 6 ru-
menjakov, 75 g sladkorja v prahu, 125 ml sladkega belega vina ter 
stepeno smetano, čokolado in maline za okras.
Želatino namočimo v mrzli vodi. Smetano stepemo. Rumenja-
ke damo v skledo, nanje presejemo sladkor, prilijemo vino in 
penasto umešamo. Skledo postavimo v kozico, v kateri rahlo 
vre voda. Stepamo, da se zgosti. Skledo odstranimo, peni 
dodamo ožeto želatino in stepamo. Počakamo, da se začne 
strjevati, nato vmešamo stepeno smetano. Kremo razdelimo 
v kozarce in za 2 uri postavimo v hladilnik. Nato okrasimo s 
smetano, malinami in nastrgano čokolado.

Milena Miklavčič

»Polbrat je v maminem 
'fantu' začutil konkurenco, 
zato ga je odkrito sovražil in 
mu nagajal. Opraskal mu 
je 'stoenko', v juho, ki jo je 
imel rad, je stresel sladkor, 
zlil vodo v zakonsko poste-
ljo in podobno. Sosedje so 
zaradi kričanja večkrat kli-
cali policijo, ker niso vedeli, 
kaj točno se v naši hiši doga-
ja. Sramota!«

Jerneja nadaljuje svojo 
zgodbo: »Polbrat je mami-
nega fanta res sovražil. Ve-
likokrat sem našla risbe, ko 
je risal prizore, da mu reže 
glavo in lulčka. Karel se ni 
dosti sekiral. Trdil je, da 
ima potrpljenje. V resnici 
pa je iskal priložnosti, da je 
mamo odpeljal iz hiše. So-
bote in nedelje sta preživlja-
la v vinogradu in na viken-
du, ki so ga imeli njegovi 
starši. Polbrata sta puščala 
doma, da mi je kravžljal živ-
ce. Le takrat, ko sva s hčer-
ko šli na kopanje k bazenu, 
sem lahko svobodno zadiha-
la. Doma je bilo nemogoče 
ozračje. Ker ni bilo sestre, je 
polbrat napadal mene. Vdi-
ral je v kopalnico, stiskal 
se je k meni na kavču, me 

božal po nogah med gleda-
njem televizije. Obseden je 
bil z intimnostmi, iz kate-
rih se je rodila hčerka. Žele-
la sem podreti steno, ki je iz 
kabineta vodila v sobo, v ka-
teri sva nekoč spali s sestro. 
Mama mi ni dovolila. 'Hiša 
bo tako in tako nekoč polbra-
tova!' mi je govorila.

Čeprav sem že diplomira-
la, sem zaslužila slabo. Ker 
sem želela oditi stran od te 
preklete hiše, sem ob veče-
rih stregla v bližnji gostil-
ni. A mi ni dosti pomaga-
lo. Mama je zahtevala ved-
no več denarja za stroške. 
Jokala sem in jo prosila, naj 
ne počne tega, a je bila neu-
smiljena.

Potem pa šok. Klicana 
sem bila k šolski psihologi-
nji. Pokazala mi je slike, ob 
katerih mi je zastal dih. Na 
kriminalistični policiji mi 
je ženska rdečih las poveda-
la, da je moja punčka zlora-
bljena, da jo je treba zašči-
titi. Nisem dojela, kaj govo-
ri, bilo je grozljivo. Strašno. 
Moj otrok! Kako je bilo mo-
goče?! Nihče drug ni tega po-
čel kot polbrat. Morda takrat, 
ko sem bila zvečer na delu v 
gostilni? Ji je storil silo v spa-
nju? Zakaj mi punčka ni nič 
povedala?

Stopila sem do sestre in jo 
na kolenih prosila za pomoč. 
Obe sva jokali. 'Jerneja, reši 
se tistega zla, v katerem ži-
viš, dokler je še čas!' mi je go-
vorila.

Doma sem se želela pogo-
voriti z mamo. Ko sem odpr-
la usta je, kot bi slutila, kaj 
bom rekla, dvignila roko. 
Če se ne bi umaknila, bi me 
udarila po zobeh. 'Ni polbrat 
kriv, ti si kriva, ker ga izzi-
vaš!' je siknila vame in me 
porinila iz kuhinje.

Ko sem ji zagrozila s po-
licijo, je toliko popustila, da 
sem dobila še eno sobo in 
si naredila lasten vhod. V 

zameno sem ji morala ob-
ljubiti, da ne bom več klica-
la policije. Pred očmi je ime-
la zgolj polbratove koristi, 
brigalo jo je, kaj bo z vnuki-
njo. Okrog znancev, sorod-
nikov in pred zdravnikom 
je jamrala, kako hude težave 
ima z menoj. 'Že od otroštva 
je večna nehvaležnica in pa-
tološka lažnivka,' se je izmiš-
ljevala. Potem je udarilo.

Da se bo zgodilo nekaj zelo 
hudega, sem slutila že zara-
na, ko sem vstala. Polbrat je 
zadnje čase tudi jedel v svo-
ji sobi, nasploh se ni več gi-
bal po stanovanju. Mama je 
že ob kavi začela nakladati, 
kako nehvaležen gnoj sem, 
da se zame (!) samo žrtvuje, 
da nima nič od življenja. Po-
tem so se vsuli očitki, da sem 
jo 'posrala' pred sovaščani, 
pred njenim moškim, da 
sem ljubosumna. 'Kako lah-
ko širiš tako umazane laži o 
polbratu?' je vpila.

Postavila sem se ji po robu. 
Povedala sem ji, da sta zlo-
rabe odkrili otroška zdrav-
nica in psihologinja, da sta 
onidve dali prijavo, ki je šla 
na sodišče.

Nič ni pomagalo, še nap-
rej sem bila 'nehvaležna pra-
sica' in pri tem je ostalo. Olja 
na ogenj je prilil še Karel, ki 
ji je odločno povedal, da bi 
bil že skrajni čas, da si priz-
na, da je polbrat tudi spolno 
bitje in da zato lahko počne 
grde stvari.

Njegovi očitki so sodu iz-
bili dno. Začela me je obto-
ževati, da ji hočem speljati 
partnerja, da sem zlobna, da 
ji strežem po življenju. Njen 
dragi ni mogel razumeti, da 
ima mama dva obraza. Ves 
zgrožen je pospravil svoje 
stvari, se na vratih potrkal po 
čelu in odšel za vedno.

'Kako lahko tako vesela in 
odprta oseba zanika strahote 
pod svojo streho?' pa je kas-
neje, bolj sebi kot drugim, 
postavljal vprašanja skup-
nim znancem.

Ozračje je bilo zelo na-
elektreno, sovražno. Najra-
je sem se zatekla v kopalni-
co, kjer sem lahko v miru 

razmišljala, kako naprej. Ne-
koč pa je kar naenkrat začel 
nekdo z nečim ostrim in tež-
kim tolči po vratih. 'Sekira!' 
me je prešinilo. Ključavnica 
je popustila, noter je planil 
polbrat in skočil name. Za-
čel me je gristi, praskati, da-
viti. Na ves glas sem zače-
la kričati. Šlo je za življenje. 
Ne vem, kaj bi se zgodilo, če 
ne bi sosedje poklicali poli-
cije. Vso krvavo in z raztrga-
nimi oblačili so me odpeljali 
s seboj, najprej v krizni cen-
ter, od tam pa v varno hišo. 
Mama je lagala policistom, 
da sem jaz napadla polbra-
ta, ne obratno. Ko so jo vpra-
šali, zakaj ni poklicala poli-
cije, se je izgovarjala, da bi ji 
bilo pod častjo. Iz varne hiše 
sva se z mojo punčko prese-
lili v podnajemniško stano-
vanje. Ni mi bilo lahko, saj 
sem bila brez denarja, brez 
osnovnih sredstev za življe-
nje. Vse moje premoženje je 
ostalo pri mami. Sem in tja 
sem se celo zalotila, da raz-
mišljam, da sem sama kriva, 
da sem morala oditi.

Bolj ko so spomini na 
krute trenutke tonili v pod-
zavest, bolj me je postaja-
lo sram. Šele čez čas sem 
se začela zavedati, v kakšni 
greznici sem malodane pro-
stovoljno živela, pa se hkrati 
tolažila, da se bodo stvari že 
kako rešile. Ko so se na so-
dišču začeli postopki, sem 
imela občutek, da ves svet 
strmi vame in se mi posme-
huje. Zaradi tega prekletega 
sramu sem zavrnila vsa pri-
čanja, kar mi je hčerka zelo 
zamerila. Rekla je, da sem jo 
izdala. Sramovala se je moje 
šibkosti, a po toči zvoniti je 
bilo prepozno.

Z mamo se nisem nikoli 
več srečala. Nisem šla niti na 
pogreb, ko je umrla. Kje je 
danes polbrat, ne vem. Bre-
me, ki sem si ga naložila tudi 
z molkom, pa je zelo težko 
in me pogosto duši. Zlasti te-
daj, ko se hčerka zazre vame, 
pa ji v očeh berem, da me za-
radi neukrepanja ne spoštu-
je, kot bi me lahko.«

(Konec)

Jernejina zgodba, 2. del

Napad v kopalnici

usode
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Rezultati 103. kroga – 26. december 2021
6, 9, 13, 20, 21, 23, 25 in 33

Loto PLUS: 8, 14, 22, 25, 30, 33, 37 in 24
Lotko: 6 5 7 5 5 4

Sklad 104. kroga za Sedmico: 440.000 EUR
Sklad 104. kroga za PLUS: 720.000 EUR
Sklad 104. kroga za Lotka: 170.000 EUR

LOTO

desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
28. 12.

–2/3 °C

Nedelja 
2. 1.

2/9 °C

Sreda 
29. 12. Četrtek

30. 12.
Petek
31. 12.

Sobota
1. 1.

–2/4 °C 1/9 °C 1/11 °C 1/10 °C

Ponedeljek 
3. 1. Torek

4. 1.
Sreda
5. 1.

Četrtek
6. 1.

0/5 °C –1/4 °C 0/5 °C –2/4 °C

Operater razreza slabov, m/ž (Jesenice)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava in pregled žerjava pred 
obratovanjem, javljanje in pomoč pri odstranjevanju okvar, priprava in pregled 
stanja rezalne naprave 1, priprava in pregled stanja rezalne naprave 2 ... SIJ Acro-
ni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 20. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com. Čistilka, m/ž (Brnik) 
Iščemo čistilko za čiščenje prostorov in opreme, izmensko delo. Aktiva čiščenje, 
d. o. o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 4. 1. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Mehatronik-monter, m/ž (Škofja Loka)
Mehatronik-monter samostojno montira sestave s pomočjo 3D-modelirnika, 
samostojno montira pnevmatske in hidravlične komponente glede na načrte 
… KNT, d. o. o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 26. 1. 
2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Konstrukter-projektant, m/ž (Škofja Loka) 
Opis del in nalog: samostojno izdeluje zahtevno 2D- in 3D-dokumentacijo v 
programski opremi CreoParametric, samostojno izdeluje hidravlične in pnev-
matske sheme. KNT, d. o. o., Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 26. 1. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Projektni vodja za razvojno-raziskovalne projekte, m/ž (Kranj) 
Iščemo visoko motivirano osebo, ki jo v splošnem zanima tehnika in ima veliko 
željo po novem učenju, sodelovanju in pridobivanju novih znanj. Poleg pisarni-
škega in terenskega dela si bo treba občasno tudi v delavnici »umazati roke«. Is-
kra ISD storitve, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mehatronik, inženir elektrotehnike z znanjem računalništva ali inženir ra-
čunalništva, m/ž (Vodice) 
Družba Bovis, d. o. o., ima dolgoletno tradicijo na področju tiskarstva. Zara-
di povečanega obsega dela z namenom dolgoročnega sodelovanja iščemo 

mehatronika, inženirja elektrotehnike z znanjem računalništva ali inženirja ra-
čunalništva. Bovis, d. o. o., Repnje 34, 1217 Vodice. Prijave zbiramo do 24. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor kakovosti/kvalifikator, m/ž (Medvode)
 Opis del: izdelava kvalifikacijske dokumentacije po zadnjih priporočilih GAMP 
(FAT/SAT dokumentacija) ... Brinox, d. o. o., Sora 21, 1215 Medvode. Prijave zbi-
ramo do 23. 1. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj)
Za poslovalnico v Kranju vabimo zanesljive, motivirane in k cilju orientirane kan-
didate, pripravljene na nove izzive in razvoj kariere, da se prijavijo na delovno 
mesto: prodajalec. Takko fashion, d. o. o., Linhartova cesta 11a, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 31. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater, m/ž (Jesenice) 
Pričakovanja: strokovnost, komunikativnost, urejenost, samoiniciativnost in sa-
mostojnost pri delu. Damatech, d. o. o., Cesta F. Prešerna 63, 4270 Jesenice. Prija-
ve zbiramo do 12. 1. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

CNC-operater na stružnici, m/ž (Jesenice) 
Opis dela: prevzem materiala v skladu z delovnim nalogom, programiranje stro-
ja, nadzor nad delovanjem delovanja stroja ... Damatech, d. o. o., Cesta F. Prešer-
na 63, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 12. 1. 2022. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Voznik viličarja-odpremik, m/ž (Škofja Loka) 
Glavne delovne naloge: nakladanje in razkladanje izdelkov, polizdelkov in re-
promateriala na transportna sredstva in z njih, opravljanje prevozov izdelkov 
z odvzemnih na odlagalna mesta. Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Ško-
fja Loka. Prijave zbiramo do 23. 1. 2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Livar II, m/ž (Škofja Loka)
 Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo (poklicna ali srednja šola teh-
nične smeri), zaželeno znanje o delovanju strojev, delo v treh izmenah. LTH Ca-
stings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 21. 1. 2022. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik blagovne skupine za program Aparati, m/ž (Naklo) 
Skrbniki blagovne skupine so ključni upravljalci Merkurjevega programa, ki ga 
kupec vidi na trgovskih policah. Njihova odgovornost je skrb za dobičkonos-
nost kategorij blaga, ki jih upravljajo, delovno mesto pa je odlična vstopna toč-
ka v svet upravljanja sodobne trgovine. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na Ok-
roglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 31. 12. 2021. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.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

Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma – 
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj 
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga boste 
določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite letno  
naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic 
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

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

28. 12. tor. Živko   7.45  16.23

29. 12. sre. David   7.45 16.24 

30. 12. čet. Evgen   7.45 16.25          

31. 12. pet. Silvester   7.45  16.26

1. 1. sob. novo leto  7.45 16.27

2. 1. ned. novo leto  7.45 16.28

3. 1. pon.  Genovefa  7.45 16.29

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. 

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

Za vse prireditve je obvezno spoštovanje vladnih odlokov in 
priporočil NIJZ za zajezitev covida-19.

IZLETI

Silvestrski zimski pohod pod Košuto
Podljubelj – CheraHiking vabi, da se udeležite vodenega Sil-
vestrskega zimskega pohoda pod Košuto, s krpljami ali tur-
nimi smučmi. Prijave in informacije na telefonski številki 031 
375 122 ali elektronski pošti cherahiking@gmail.com.

PREDSTAVE

Orient v gibu
Tržič – Danes, v torek, 28. decembra, se bo v Kulturnem 
centru Tržič začel praznično obarvan decembrski večer v 
čarih Orienta, plesna predstava KUD-a Leyli Orient v gibu. 
Predstavi bosta ob 17.30 in ob 19.30.

www.gorenjskiglas.si

Gorenjski glas je dne 25. 11. 2021 
objavil izjavo ZZB o nasproto-
vanju izdaje spominske znam-
ke ob 100. obletnici rojstva 
Franceta Balantiča in mnenje 
Zavoda za turizem Kamnik, 
da je ZZB ostala v obdobju 
pred 30 leti.
Balantiču pripisujejo »strah in 
trepet krajev, kjer je zahrbtno 
pobijal partizane« in »nje-
govo (dvomljivo) umetniško 
delo«. Izjava kot mantra po-
navlja nespoštovanje lastne 
zgodovine, da je temelje (ne 
omenjajo komunistične) slo-
venske države postavila prav 
OF. Starodavni rek, da je zgo-
dovina učiteljica življenja, je 
v agendi ZZB poudarjeno od-
soten. (Primerjaj ustavo, prik-
rita grobišča, trge, spomenike, 
proslave ...)
Bliža se 80. obletnica dražgo-
ške bitke. Govorci na prosla-
vah in komemoracijah, ne 
samo v Dražgošah, poleg 
NOB, revolucija je v glavnem 
poniknila, skoraj mimogrede 

Z znamko se 
ne strinjajo in 
Zasuta usta v 
Dražgošah

omenjajo žrtve represalij oku-
patorja, ki jih partizani zara-
di svoje taktike presenečanja 
in umikanja v gozdove niso 
mogli preprečiti. A dražgoško 
bitko pa mitizirajo kot prvi 
frontalni spopad z Nemci. So 
partizani res upali, da bodo 
zmagali in obranili vas pred 
14-krat močnejšim okupator-
jem? Kljub prošnjam doma-
činov, naj se umaknejo, niso 
zapustili vasi. So jo pa po iz-
gubljeni bitki. Je bilo trpljenje 
in žrtvovanje res potrebno, da 
smo si izborili t. i. svobodo? 
(Prim. M. Pijade, 1. AVNOJ, 
o brezdomcih).
Na skupnem grobu žrtvova-
nih vaščanov in partizanov 
z napisom »izbojevali veliko 
zmago« bo spet donelo Čez 
poljane požgane. Cilka Prevc 
pravi: »Pol stoletja smo morali 
molčati, a kot se zdi, naj bi celo 
šest let po uvedbi demokracije 
ne smeli odpreti ust«. (prim. 
MAG 1997) Molči se tudi o 
oviranju obnove vasi in cerkve. 
Grob v neposvečeni zemlji 
neimenovanih žrtev pa je še 
vedno brez križa, nad njim pa 
vihrajo partizanski prapori z 
zvezdami.
Iz pietete do neuslišanih in 
žrtvovanih bi se po s krvjo pre-
pojenih bregovih morala zasli-
šati Balantičeva pesem Zasuta 
usta:

Nekje pokopališče je na hribu / 
brez križev, rož, grobovi sami / 
[…] Joj, lep je molk s prstjo za-
sutih ust!
Perverzno je, ko ZZB in ide-
ološki somišljeniki poudarjajo 
človekove pravice (svetovni dan 
je 10. 12.) in deklaracije OZN, 
ko pa istočasno nasprotujejo re-
soluciji evropskega parlamenta 
o pomenu zgodovinskega spo-
mina za prihodnost Evrope.
France Pibernik je najboljši 
poznavalec Balantiča. Neka-
teri povzeti citati iz Mono-
grafije (2008) dokazujejo, da 
ima nasprotovanje spominski 
znamki ZZB še vedno ideolo-
ški podstat (propadlega?) ko-
munističnega sistema:
Arhiv RS, II 1959: »Ne morejo 
sprejeti dejstva, da je bil fašist, 
kolikor ga je bilo.«
SDV, 1966: »Konkretnih po-
datkov, da bi sodeloval pri mu-
čenju ali umorih, ni.«
Franc Šetinc, 1972: »Ko se je 
Balantič kot pesnik opredelil 
za neko politično gibanje, ki 
je bilo celo izdajalsko, je pesem 
dobila tudi politične razsežno-
sti.«
Mitja Ribičič, 1982: »Balantič 
ni bil nikakršen pesniški iz-
povedovalec klerofašističnega 
mračnjaštva.«

Franc Pintar, Bled

PREJELI SMO

Škofja Loka – Društvo prija-
teljev mladine Škofja Loka v 
okviru festivala Loka v snegu 
pripravlja otroško silvestrova-
nje. Potekalo bo na zadnji le-
tošnji dan, v petek, 31. decem-
bra, ko bo tudi Škofjo Loko 
obiskal Dedek Mraz. Otroško 
silvestrovanje se bo v Sokol-
skem domu začelo ob 11. uri, 
popestrile ga bodo zimske 
pesmice, novoletni ples, inte-
raktivna predstava Čudežna 
omara in prihod Dedka Mra-
za, ki bo otroke obdaril.

Otroci bodo 
silvestrovali

Trata – Minulo soboto so v 
loški občini s prazničnim bo-
žično-novoletnim koncertom 
Mestnega pihalnega orkestra 
Škofja Loka zaznamovali dan 
samostojnosti in enotnosti. 
Koncert je potekal v Športni 
dvorani Trata, člani in člani-
ce Mestnega pihalnega or-
kestra Škofja Loka pa so pod 
dirigentsko taktirko Alojza 
Kompana pripravili čudovit 
praznični program. Slav-
nostni govornik je bil Škofje-
ločan Franci Feltrin, nekdanji 
poslanec, publicist in član 
združenja za varstvo okolja.

Praznični koncert  
na Trati



RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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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 jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

224 strani ,15 x 20 cm, 
špiralna vezava, 

Pred vami je najnovejša 
kuharica za kremasta 
peciva in sladice – 
sadna peciva, rulade, 
torte in tortice, sladice 
brez peke, deserte 
v kozarcih in ostale 
kremaste užitke. 
Njihova jasna in 
enostavna priprava 
vodi vsakogar do 
zagotovljenega 
uspeha. 
 

10
EUR

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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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. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

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

EUR

Prinesimo upanje  
družinam in posameznikom  

v večjih stiskah.

UPANJE5 na 1919
UPANJE10 na 1919
S poslanim SMS sporočilom  
boste darovali 5 ali 10 EUR. 
Prispevajo lahko uporabniki  
Telekoma Slovenije, A1,  
Telemacha, T-2 in Bob.
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ZAHVALA

V 81. letu starosti se je za vedno od nas poslovil naš dragi mož, oče, 
dedi, pradedi, tast, brat, stric in boter 
Marjan Frelih
iz Praš pri Mavčičah

 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, tople besede, darove sveč in 
svete maše. Zahvaljujemo se g. župniku Janezu Šavsu za lep 
pogrebni obred, pogrebni službi Navček in pevcem. Posebna 
zahvala osebni zdravnici dr. Barbari Prosen za zdravljenje in 
mobilni paliativni enoti Gorenjske, ki jo vodi dr. Mateja Lopuh. 
Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat iskre-
na hvala.

Žalujoči vsi njegovi

V domu je praznina,  
v srcu bolečina, 
naj dobri Bog  
poplača ti 
za vse dobro,  
kar naredil si.  

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.

NEPREMIČNINE
GARAŽE
ODDAM

GARAŽO za avtodom ali čoln, tel.: 
041/637-100 21003175

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
KUPIM

VW Golf disel serije 4 in 5 ter prodam 
bikca, težkega 380 kg. Višelnica 15, 
Gorje, tel.: 031/604-918  
 21003162

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE hrastove plohe, tel.: 041/855-
359 21003161

STANOVANJSKA 
 OPREMA

GOSPODINJSKI  
APARATI
PODARIM

PRALNI stroj Gorenje, delujoč, tel.: 
040/795-958 21003176

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

PEČ na drva, še delujočo, oljni go-
rilec Olim in cvrtnik Delimano, tel.: 
040/791-315  
 21003163

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

NOVE otroške drsalke št. 38, mali 
akvarij za želvo in kletko za zajca, tel.: 
041/374-201 21003158

HOBI
KUPIM

ZNAČKE – zbiram značke, če jih ima-
te, me, prosim, pokličite. Hvala, tel.: 
041/890-840 21003171

PODARIM

VESTERNE  in zbiram stripe kriminalke 
ZF, tel.: 031/890-028 21003167

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PRODAM

ZGODBE Sv. pisma, komplet 18 sno-
pičev, od 1899–1916. Cena 9.000 
EUR, tel.: 040/567-544 21003144

STARINE
PRODAM

PISALNI stroj Tops portable, star 60 
let, in radio Savica, star 45 let, Medvo-
de, tel.: 041/292-838 21003174

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 29. decembra
19.30 Tjaša Mislej: NAŠE SKLADIŠČE (v dvorani PGK)

Petek, 31. decembra
19.00 Več avtorjev: MONOLOGI S KAVČA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 28. 12.
14.00, 17.00, 18.00, 20.00  
MATRICA: OBUDITEV
15.30, 18.20, 20.10, 21.10  
SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV
13.50, 18.40 VOLK IN LEV
20.50 LETOS BOŽIČ ODPADE
13.30, 15.45, 17.50 ZAPOJ 2, sinhro.
14.15, 16.30 ZAPOJ 2, 3D, sinhro.
20.40 HIŠA GUCCI
13.40, 16.00 ČAROBNO POTOVANJE NA 
LUNO, sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Torek, 28. 12.
17.00 POZABLJENI BOŽIČ
19.00 AMEBA (vstop prost)

Sreda, 29. 12.
18.00 ZAPOJ 2, sinhro.

Četrtek, 30. 12.
19.00 SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV

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

KINO SPORED

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

VITEL Uniforest, skoraj nov, in snežno rol-
bo na dva izmeta, tel.: 040/313-570  
 21003169

KUPIM

TRAKTOR Deutz D-25, letnik 1956, 
celega ali za dele, tel.: 04/23-32-733, 
040/336-869  
 21003164

TRAKTOR in priključke, tel.: 041/680-
684  
 21003178

PRIDELKI
PRODAM

CVETLIČNI in hojev med, zelo lepo 
darilo, poceni, tel.: 041/843-955 
 21003173

KRMNO korenje, koruzo v zrnju in ječ-
men. Možnost dostave, tel.: 040/479-
752 21003168

KRMNO peso, tel.: 041/652-751  
 21003172

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste pred nesnostjo. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 21002942

BIKCA ČB, starega 7 dni, tel.: 
041/393-955 21003177

BREJO kravo simentalko, vajeno paše. 
Na voljo tudi letošnja telička/bikec, 
tel.: 031/652-671, Bled  
 21003159

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 04/53-38-040 21003160

TELIČKO simentalko, staro 7 dni, tel.: 
04/51-46-958  
 21003170

ZAMENJAM

TELIČKO, staro 9 mesecev, menjam 
za bikca ali prodam, ekološka reja, tel.: 
041/847-944 21003165

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO skladiščnika-viličarista 
za naklad in razklad blaga z viličar-
jem. AGRO MOBIL, d.o.o., Letališka 
37, Šenčur. Prijave po telefonu: 041 
698 385 g. Boštjan Bertoncelj (pod-
jetje Agromobil) ali po e-pošti: bostjan. 
bertoncelj@agromobil.si  
 21003074

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJA – 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  
 21002945

RAZNO
PRODAM

2 zeleni plinski jeklenki in zimske 
gume, 205-60 R16, ugodno, tel.: 
040/363-389  
 21003166
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TOREK SREDA ČETRTEK

-1/1 oC

-2/3 oC

5/9 oC

7/10 oC

1/5 oC

-1/4 oC

1/6 oC

8/10oC

1/5 oC

0/4 oC

-1/3 oC

-2/1 oC

-2/2oC

-2/1 oC

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

0/6 °C 0/8 °C–1/4 °C

Danes bo pretežno oblačno, popoldne se bodo oblaki pone-
kod trgali. Ponoči in jutri zjutraj so možne rahle padavine, 
po nižinah kot dež. Čez dan se bo delno zjasnilo. V četrtek 
bo zmerno oblačno in suho. Vse dni bo pihal šibak zahodnik.

Suzana P. Kovačič

Mojstrana – Na ogled Le-
denega kraljestva v sotesko 
Mlačca pri Mojstrani tudi le-
tos vabi domačin Pavel Sku-
mavc, ki vsako leto uredi 
pravljično deželo. Letos se 
mu je pri oblikovanju lede-
nih skulptur pridružil Žiga 
Vogrin, sicer pa pri pripra-
vi prizorišča pomaga kar ne-
kaj domačinov. Ustvarjati je 
mogoče le ponoči, ko so tem-
perature dovolj nizke, in v 
tem se skrivajo tisoči mrzlih 
delovnih ur. 

Pot se pne ob potoku med 
v led odetimi drevesi, brvmi, 
potočki, jezerci in vodome-
ti, mimo mlina do gorenj-
ske vasice s cerkvico … Čez 
grajski hodnik se obiskoval-
ci podajo do ledenega pres-
tola, na katerega se najmlaj-
ši lahko tudi povzpnejo. Pot 
vodi tudi mimo rudnika lede-
nih kristalov in Galerije po-
larnih vetrov. Vsako leto je v 
Ledenem kraljestvu kaj no-
vega, zdaj je dobilo še mnoge 
zanimive živalske prebival-
ce izpod spretnih rezbarskih 
rok, v hlevčku pod 25 metrov 
visokimi lednimi slapovi vas 
bo pričakala Sveta družina v 
naravni velikosti, v galeriji pa 

si lahko ogledate fotografije 
skoraj dvajsetletnega ustvar-
janja v kraju pod Triglavom; 
gledaliških predstav, Ledene-
ga kraljestva, plezalnega vrt-
ca in celo sanjske zimske po-
roke. Foto kotički pa so name-
njeni ustvarjanju spominov.

Ledeno kraljestvo je odpr-
to do 3. januarja od 10. do 19. 
ure, zadnji vstop je ob 18.45. 
»Za januar in februar bomo 
odpiralni čas še objavili, Le-
deno kraljestvo pa bo odprto, 

dokler nam bodo to omogo-
čale vremenske in epidemi-
ološke razmere. Da bo spre-
hod kar se da varen in prije-
ten, vas prosimo, da se pred-
hodno seznanite s splošni-
mi informacijami, poveza-
nimi z obiskom, ki jih naj-
dete na naši spletni strani. 
O morebitnih spremembah 
pa vas bomo obvestili tudi na 
FB-strani Ledeno kraljestvo 
Mojstrana,« je pojasnil Sku-
mavc.

V soteski Mlačca Pavel 
Skumavc vsako leto zamr-
zne tudi pobočja soteske in 
uredi varovališča, tako da 
nastane edinstven ledno-
-plezalni vrtec, kjer se prvič 
srečajo z ledom tečajniki, 
v previsih pa se varno kali-
jo mojstri lednega plezanja. 
Zagotavljajo, da bo to zimo 
plezališče še bolje urejeno, 
zanj skrbi Športno društvo 
lednih plezalcev Mlačca - 
Mojstrana.

Ledeno kraljestvo v Mlačci
Ledeno kraljestvo je odprto in vabi na zimsko pravljično pot, ki se pne ob potoku med v led odetimi 
drevesi, brvmi, potočki, jezerci in vodometi, mimo mlina do gorenjske vasice s cerkvico.

Pavel Skumavc in Žiga Vogrin v Ledenem kraljestvu 

Sveta družina v naravni velikosti / Foto: Tina Dokl

Skulpture, svečke, ledene rože, lampijoni, vodometi, jezerca ... 
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Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica, Bled – 
Tako na Bledu kot v Bohinju 
in Gorjah opozarjajo, da je 
Pokljuka del zavarovanega 
območja Triglavskega naro-
dnega parka, zaradi česar je 
pri načrtovanju in usmerja-
nju obiska potrebna poseb-
na pozornost. V zimskem 

času je Pokljuka priljubljen 
cilj ljubiteljev teka na smu-
čeh, pohodnikov in turnih 
smučarjev, a je število par-
kirnih mest na planoti ome-
jeno – urejeni parkirišči sta 
le pri Hotelu Pokljuka na 
Goreljku, kjer je okoli 130 
parkirnih mest, in pri Špor-
tnem centru Pokljuka na 
Rudnem polju, kjer je par-
kirnih mest približno 550.

Zato tudi v letošnji zimski 
sezoni, od 20. decembra do 
20. marca, na Bledu organi-
zirajo javni prevoz na Pok-
ljuko, in sicer od ponedeljka 
do petka avtobus odpelje ob 
10. uri in se ob 14.30 vrača s 
Pokljuke. Za prevoz so obve-
zne rezervacije dan pred od-
hodom. Avtobus potnike po-
bira pred Hotelom Ribno, 
na avtobusni postaji Mlino, 
pri Rikli Balance hotelu, ob 
Panorami ter na avtobusni 
in železniški postaji Bled.

Na Zatrnik in na Rudno 
polje na Pokljuki so ob sobo-
tah in nedeljah ter med no-
voletnimi počitnicami, to je 
od 27. do 31. decembra, or-
ganizirani tudi brezplačni 
avtobusni prevozi. Postaja-
lišča so: postaja Union, glav-
na avtobusna postaja Bled, 
Parkirišče pod Blejskim gra-
dom (P+R), Osnovna šola 

Gorje (P+R), Zatrnik, Pok-
ljuka (Rudno polje). Odhodi 
avtobusa z Bleda so ob 8.30, 
10.30, 13.00 in 15.00, s Pok-
ljuke pa ob 9.30, 11.30, 14.00 
in 16.00

V Bohinju tudi letos orga-
nizirajo avtobusne prevoze 
z večjih parkirišč, železni-
ških in avtobusnih postaj 
po spodnji in zgornji doli-
ni do smučišč Vogel in Sori-
ška planina. Ski bus na Pok-
ljuko iz Bohinja bo do prve-
ga tedna v marcu vozil vsak 
dan, letošnja novost je pre-
voz na klic iz Bohinjske Bi-
strice do Rudnega polja, ki 
bo na voljo ob sobotah, ne-
deljah, praznikih in v času 
šolskih počitnic. Zanj – gre 
za prevoze s kombijem – se 
je treba naročiti dan pred 
odhodom. Več informacij o 
voznih redih v Bohinju je na 
voljo na spletni strani pro-
met.bohinj.si.

Na Pokljuko z 
javnim prevozom
Na Bledu in v Bohinju tudi v letošnji zimi za obisk 
Pokljuke spodbujajo uporabo javnega prevoza. 
Organizirani so tako imenovani ski busi pa tudi 
prevozi na klic.

V zimskem času je Pokljuka priljubljen cilj ljubiteljev 
teka na smučeh, pohodnikov in turnih smučarjev, 
a je število parkirnih mest na planoti omejeno, zato 
na Bledu in v Bohinju spodbujajo k uporabi javnega 
prevoza.

Kranj – Državni zbor je konec novembra potrdil zakon o pre-
povedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno 
uporabo na trg, na podlagi katerega je v sredo začela veljati 
prepoved prodajanja plastičnih vatiranih palčk, jedilnega pri-
bora, krožnikov, slamic, mešalnih palčk za pijače, palčk za 
pritrditev na balone in za podporo balonov, posod za živila 
iz ekspandiranega polistirena, lončkov ...  Cilj prepovedi je 
zmanjšati količino odpadne plastične embalaže in pozitivno 
vplivati na zdravje ljudi. 

Konec plastičnim izdelkom za enkratno uporabo

Kranj – Vlada je na seji prejšnji teden leto 2022 razglasila 
za Plečnikovo leto. Prihodnje leto namreč mineva 150 let od 
rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, ki je s svojim delom po-
membno zaznamoval arhitekturo Slovenije in deloma tudi 
Evrope. V obdobju med obema svetovnima vojnama in po 
vojni, do svoje smrti 1957. leta, je z edinstvenim in celostnim 
pristopom k oblikovanju stavb in prostorov preoblikoval Lju-
bljano iz obrobnega mesta v simbolno narodno prestolnico, 
zunaj Ljubljane pa se je posvečal predvsem cerkveni arhitekturi. 
Njegove arhitekturne sledi so vidne tudi v Kranju in Kamniku.

Leto 2022 bo Plečnikovo leto


