
AKTUALNO

Minister Poklukar se 
je cepil na Bledu
Minister za zdravje Janez Poklu-
kar se je v nedeljo v zdravstve-
nem domu na Bledu cepil s poži-
vitvenim odmerkom cepiva proti 
covidu-19 in tako zaznamoval za-
četek nacionalne kampanje Dnevi 
cep ljenja.
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AKTUALNO

V Kranju obnovili  
še Zobno polikliniko 
S prenovo prostorov Zobne poli-
klinike v Kranju, ki so jih včeraj 
simbolično predali namenu, se je 
končala celovita obnova Zdrav-
stvenega doma Kranj. Investicija, 
ki so jo začeli avgusta, je bila vre-
dna okrog 380 tisoč evrov.
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GORENJSKA

Podpisali pogodbo  
za kolesarsko pot
Občina Medvode se pripravlja na 
največjo investicijo v letu 2022, na 
gradnjo kolesarske poti Medvode–
Pirniče–Vikrče in brvi čez reko 
Savo, katere vrednost je skoraj 2,3 
milijona evrov. V četrtek so podpi-
sali pogodbe.

7

KRONIKA

Izsiljevanje je priznal 
in prejel milejšo kazen
Obtoženi Bojan Vasić je na kranj-
skem okrožnem sodišču priznal, 
da je škofjeloškega podjetnika iz-
siljeval za zajeten kup denarja. 
Obsodili so ga na osem mesecev 
zapora.

16

VREME

Danes in jutri bo v zgor-
njem delu Gorenjske še 
pretežno jasno, drugod bo 
več oblačnosti. V četrtek 
bo pretežno oblačno.
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74 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Strokovna žiri-
ja Sklada Staneta Severja v se-
stavi predsednica Nataša Bar-
bara Gračner in članice Silva 
Čušin, Tea Rogelj, Diana Ko-
loini in Zala Dobovšek je do-
ločila letošnje prejemnike 
nagrad Sklada Staneta Sever-
ja za igralske stvaritve. Preje-
li so jih poklicna igralca Mar-
juta Slamič (SNG Nova Gori-
ca) in Blaž Setnikar (Prešer-
novo gledališče Kranj), lju-
biteljski igralec Bojan Tram-
puš (Loški oder), skupinska 
študentska nagrada pa je šla 
Diani Kolenc, Nejcu Jezer-
niku in Maksu Dakskobler-
ju, študentom ljubljanskega 
AGRFT.

Podelili Severjeve nagrade
V nedeljo so na Loškem odru že 51. podelili nagrade Sklada Staneta Severja. Izšla je tudi knjižna 
monografija 50 let Severjevih nagrad, ki je posvečena Stanetu Severju in dosedanjim 252 nagrajencem.

Letošnji Severjevi nagrajenci: (od leve) Marjuta Slamič, Blaž Setnikar, Bojan Trampuš, Maks 
Dakskobler, Nejc Jezernik in Diana Kolenc / Foto: Primož Pičulin

Priloge: loški glas
jeseniške novice
PREDDVOR

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – To zimo 
so po dobrem desetletju, od-
kar je zaradi stečaja tedanje-
ga upravljavca nehalo obra-
tovati priljubljeno smuči-
šče Kobla, spet zagnali žič-
nico Kozji hrbet nad Bohinj-
sko Bistrico. »Pogled na žič-
nico, ki obratuje, mi je v ve-
liko veselje. Zame je to tudi 
znak, da se obnova vendar-
le začenja in da smo stopi-
li na pot, ki nas bo pripelja-
la do ponovnega obratovanja 
nekdanjega velikega smuči-
šča Kobla. Smučišče Koz-
ji hrbet je sicer majhno, a 

za popestritev ponudbe Bo-
hinjske Bistrice in Bohinja 
zelo pomembno,« je v pe-
tek, ko so pripravili kratko 
slovesnost ob ponovnem za-
gonu smučišča, povedal žu-
pan Bohinja Jože Sodja.

Trenutni upravljavec žič-
nice je podjetje 2864 Bohinj, 
ki je že lani pridobilo konce-
sijo za upravljanje in napra-
vo usposobilo za obratova-
nje. Kot je v petek poudaril 
Franc Alain Furlani, direk-
tor in lastnik družbe Furla-
ni, ki je tudi ena od solastnic 
družbe 2864 Bohinj, pa se 
zdaj začenja oživljanje smu-
čarskega središča na Kobli. 

Poskusi oživitve se sicer 
vlečejo že okroglo desetle-
tje, kolikor trajajo prizade-
vanja za vzpostavitev smu-
čarskega središča 2864, po-
imenovanega po nadmor-
ski višini Triglava. Sprva 
zelo obsežen projekt so v za-
dnjih letih zmanjšali, tako 
da se za zdaj osredotočajo 
na oživitev območja Koble, 
kjer nameravajo posodobi-
ti zastarele naprave in tako 
z dvema novima kabinski-
ma žičnicama in tremi vleč-
nicami Koblo oziroma smu-
čišče 2864 znova spraviti v 
pogon.

Prvi korak k oživitvi smučišča Kobla
Zagon vlečnice Kozji hrbet je prvi korak k oživitvi smučišča na Kobli, kjer 
želijo v prihodnjih letih z dvema novima kabinskima žičnicama in tremi 
vlečnicami posodobiti nekoč zelo priljubljeno smučišče nad Bohinjsko Bistrico.

Franc Alain Furlani, direktor in solastnik družbe Furlani, in župan Bohinja Jože Sodja sta 
v petek tudi uradno odprla smučišče Kozji hrbet nad Bohinjsko Bistrico.43. stran

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski teka-
či so pretekli konec tedna 
tekmovali na tekmah sve-
tovnega pokala v Dresdnu 
v Nemčiji. Dve tretji mesti 
sta izkupiček slovenske re-
prezentance. 

Najprej je bila na posamič-
nem sprintu v prosti tehni-
ki tretja Anamarija Lampič, 
kar so bile njene druge sto-
pničke v sezoni, skupaj pa 
že enajste. V finalu je prvič 

v sezoni, skupno pa drugič, 
nastopila tudi Eva Urevc in 
bila šesta. Tretji sta bili nato 
še na ekipnem sprintu, prav 
tako v prosti tehniki. Bil je 
prvi v olimpijski sezoni. Na 
stopničke sta pritekli kljub 
dvema padcema in s tem po-
trdili odlično pripravljenost.

Svetovni pokal v teku na 
smučeh se bo nadaljeval ko-
nec decembra v Lenzerhai-
deju v Švici, kjer se bo začel 
Tour de Ski.

Dve tretji mesti gorenjskih 
smučarskih tekačic

48. stran

49. stran
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Knjigo prejme IVAN KOCIPER iz Preddvora.

Jezersko, Naklo, Cerklje – Predsednica stranke Naša dežela 
Aleksandra Pivec in poslanka iz omenjene stranke Mateja 
Udovč sta minuli teden obiskali župane treh gorenjskih ob-
čin. Najprej ju je sprejel župan Jezerskega Andrej Karničar, ki 
je pohvalil posluh poslanke Mateje Udovč za problematiko 
njihove specifične občine ter njeno angažiranost pri reševanju 
problemov in pobud v preteklem obdobju. Kot so sporočili 
iz stranke Naša dežela, so sicer govorili predvsem o razvoju 
butičnega turizma, problematiki turistične dejavnosti na tu-
rističnih kmetijah, infrastrukturi, vzdrževanju kategoriziranih 
gozdnih cest in projektu kolesarske povezave skozi dolino 
Kokre. Župan Naklega Ivan Meglič je pozdravil prizadevanja in 
podporo Mateje Udovč pri širitvi programov na Biotehniškem 
centru Naklo. Obisk na Gorenjskem sta zaključili pri županu 
Šenčurja Cirilu Kozjeku. Kot so poudarili, je šenčurska občina 
z aktivnim pristopom in pomočjo Mateje Udovč uspešno pri-
dobila gradbeno dovoljenje za projekt dokončanja obvoznice 
Hotemaže–Britof, ki se vleče že več kot štiri desetletja. Priza-
deva pa si tudi za razširitev ceste Brnik–Kranj s krožiščem, so 
še dodali v stranki Naša dežela.

Z župani o aktualnih temah

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije je spre-
jel finančni načrt zavoda 
za prihodnje leto, h kate-
remu pa mora dati soglas-
je še vlada. Finančni načrt 
predvideva izravnavo med 
prihodki in odhodki v viši-
ni nekaj maj kot 6,5 milijar-
de evrov, kar je 253,7 milijo-
na evrov več od ocene za le-
tošnje leto. Znesek bo višji 
predvsem zaradi načrtova-
nih višjih odhodkov za po-
kojnine in za nadomesti-
la plač ter posledično višjih 
plačil prispevkov za zdra-
vstveno zavarovanje užival-
cev pokojnin in nadomestil 

plač. Prihodnje leto načrtu-
jejo 4-odstotno uskladitev 
pokojnin in drugih prejem-
kov, uskladitev naj bi izved-
li februarja s poračunom za 
januar. Marca načrtujejo 
2,5-odstotno uskladitev do-
datkov za pomoč in postrež-
bo, letni dodatek pa naj bi 
upokojencem izplačali z ju-
nijsko pokojnino. Predla-
gajo tudi, da bi invalidnine 
za telesne okvare usklajeva-
li enako kot dodatek za po-
moč in postrežbo. 

Svet zavoda tudi predlaga 
vladi, da za prihodnje leto 
odobri zaposlitev desetih 
novih delavcev. Razlog za to 
je večji obseg dela, ki ga je 
prinesla sprememba zako-
nodaje.

Načrtujejo štiriodstotno 
uskladitev pokojnin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Vlada je v veljavni 
načrt razvojnih programov 
2021–2024 državnega pro-
računa uvrstila projekt Nov 
poslovno-proizvodni objekt 
Intec MKD in mu s tem odo-
brila sofinanciranje upravi-
čenih stroškov v višini nekaj 
čez 1,2 milijona evrov. Po 
oceni vlade ta projekt bistve-
no prispeva k regionalnemu 
razvoju. V podjetju Intec 
MKD bodo zgradili in opre-
mili nov sodobni poslovno-
-proizvodni objekt v indu-
strijski coni Loka v tržiški 
občini, povečali zmogljivosti 

in dodatno zaposlovali ter, 
kot še navaja vlada, bo pod-
jetje z uvajanjem novih, ino-
vativnih produktov zagoto-
vilo dolgoročno konkurenč-
nost. Z novo investicijo bodo 
zmanjšali tudi ogljični odtis 
in energetsko obremenitev 
proizvodnega procesa. Vla-
gatelj je projekt začel mar-
ca letos, končati ga namera-
va do konca leta 2022. Letos 
lahko vlagatelj prejme naj-
več do 715.422,40 evra odo-
brenih sredstev, v letu 2022 
pa največ do 506.080,00 
evra. Sredstva bo zagotovilo 
ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 

Država bo sofinancirala 
novi objekt Intec MKD

Marjana Ahačič, 
Suzana P. Kovačič

Bled – »Vsak dan šteje in 
vsak od nas šteje. Vsi skupaj 
in vsak posamezno mora-
mo narediti ta korak za svo-
je zdravje, za zdravje svojih 
bližnjih in za zdravje naše 
skupnosti. Uspeh je vsak, ki 
pride na prvi, drugi ali tret-
ji odmerek,« je namen kam-
panje Dnevi cepljenja povzel 
minister. Dejal je še, da je ak-
cija v težkih dneh, ko nam 
grozi omikron, tudi simbo-
lično sporočilo zdravstva, 
da je edino pravo učinkovito 
orodje zoper virus cepljenje. 
»Zdravstvo po 21 mesecih 
covida-19 in enem letu upo-
rabe cepiva sporoča, da je ce-
pivo tisto, ki nas pelje v bolj 
vzdržne razmere, v čim bolj 
normalno življenje.«

Ob tem je poudaril napo-
vedi epidemiologov, ki ka-
žejo na izredno moč širje-
nja omikrona, zaradi česar 
povsod po Evropi, še zlasti 
tam, kjer prevladujejo cep-
ljeni z vektorskimi cepivi, 
pri katerih je zaščita proti 
omikronu skrb vzbujajoča, 
vlada precejšen strah. »To 
je še en razlog več, da vsi, ki 
smo bili cepljeni z vektorski-
mi cepivi, ponovno pristopi-
mo k cepljenju,« je poudaril 
Poklukar.

V Sloveniji je bilo do da-
nes s sekvencioniranjem po-
trjenih šest okužb z omikro-
nom, še 14 pa s PCR-meto-
do. Poleg tega je v povezavi z 
omikronom še 92 oseb v ka-
ranteni, je dopoldan še pove-
dal minister in dodal, da je 
ta trenutek glede te različi-
ce virusa težko karkoli trdno 
napovedovati. »Zato je edi-
no pravilno, da se vsi cepi-
mo – s prvim odmerkom, 
da vzpostavimo imunost, z 
drugim, da smo polno cep-
ljeni, in s tretjim, da dvigne-
mo svojo imunost.«

Občina Bled je sicer z ne-
kaj več kot 60-odstotno pre-
cepljenostjo med bolje pre-
cepljenimi občinami v Slo-
veniji. »Zadovoljni smo, 
da je tako, saj smo kot turi-
stični kraj bolj izpostavljeni 
kot drugi. Pod drugi strani 
pa je Bled prav zaradi turiz-
ma tudi bolj odprt kot dru-
gi kraji, kar bolj spodbuja k 
razmisleku in odločanju za 
cepljenje,« je dejal župan 
Bleda Janez Fajfar. Zadovo-
ljen je tudi, da se je minis-
ter Poklukar cepil prav v blej-
skem zdravstvenem domu, 
ki je tudi, ker živi v sose-
dnjih Gorjah, ministrov ma-
tični zdravstveni dom.

Kot je povedal direktor 
Zdravstvenega doma Bled, 

se je na prvi dan akcije Dne-
vi cepljenja na Bledu že v 
zgodnjih jutranjih urah ce-
pilo petnajst ljudi. »Zado-
voljen sem, da smo v Slove-
niji v tem tednu vsem prebi-
valcem Slovenije dali mož-
nost cepljenja od jutra do ve-
čera. Naredili smo še zadnji 
korak, za katerega smo čuti-
li, da ga je treba narediti za 
večjo precepljenost in s tem 
zmanjšanje obremenitve 
zdravstvenih delavcev v bol-
nišnicah.«

Odziv v največjem 
cepilnem centru

Prvi dan akcije Stopimo 
skupaj – Dnevi cepljenja 
so v kranjski vojašnici, naj-
večjem cepilnem centru na 
Gorenjskem, cepili 360 lju-
di. »Večina, 252, jih je priš-
la po poživitveni odmerek, 
83 po drugega, 25 oseb pa 
se je proti covidu-19 cepi-
lo prvič,« je povedal Tomaž 
Bratož, predstavnik za odno-
se z javnostmi Zdravstvene-
ga doma (ZD) Kranj.

Prejšnjo sredo, ko so ime-
li v kranjski vojašnici zadnji 

odprti termin cepljenja pred 
aktualnimi Dnevi ceplje-
nja, so cepili 499 ljudi. Za-
nimanje za odprto ceplje-
nje v kranjski vojašnici je že 
nekaj tednov v postopnem 
upadanju – z osemsto oz. 
sedemsto so prešli na oko-
li petsto ljudi na dan. Bolj-
ši pa so ostajali dnevi za na-
ročene, med osemsto in tudi 
tisoč ljudi na cepilni dan, 
čeprav jih povabijo še več; to 
so vabila na cepljenje s tre-
tjim odmerkom, na katero 
sistematično vabi ZD Kranj. 

Prvi dan akcije Stopimo 
skupaj pa so denimo v Zdra-
vstvenem domu Škofja Loka 
cepili 163 ljudi. Velika veči-
na, kar 141, je prišla po poži-
vitveni odmerek, 12 po dru-
gega, deset oseb se je cepi-
lo prvič. 

Cepljenje na Kliniki 
Golnik

Glede na informacije v jav-
nosti o možnosti 24-urnega 
cepljenja na Kliniki Golnik 
so s Klinike sporočili, da je v 
času Dnevov cepljenja od 19. 
do 23. decembra za zbiranje 

prijav na cepljenje proti co-
vidu-19 s cepivom proizva-
jalca Pfizer 24 ur na dan do-
stopen e-naslov cepljenje@
klinika-golnik.si. Ko se bo za 
cepljenje prijavilo najmanj 
šest kandidatov, se bodo z 
njimi dogovorili za termin 
cepljenja. Zakaj tako? »V vi-
ali Pfizerjevega cepiva je na 
voljo šest odmerkov, po prip-
ravi je cepivo obstojno le šest 
ur. Če pripravljenega cepiva 
iz viale ne porabimo, ga mo-
ramo zavreči,« so še pojasni-
li na Kliniki Golnik. 

Digitalno covidno 
potrdilo

Vlada je z odlokom dolo-
čila, da veljavnost dokazila 
o cepljenju proti covidu-19 
poteče po 270 dneh od pre-
jema drugega odmerka ce-
piva, kar temelji na priporo-
čilu svetovalne skupine za 
cepljenje. Veljavnost doka-
zila se podaljša, če se oseba v 
obdobju 270 dni od osnovne 
sheme cepljenja cepi s poži-
vitvenim odmerkom cepiva. 
Navedena ureditev velja le za 
osebe, ki so starejše od 18 let. 
Odlok se začne izvajati 1. fe-
bruarja 2022.

Epidemiološke razmere

Po podatkih Covid-19 Sle-
dilnika je bilo včeraj hospi-
taliziranih 696 covidnih 
bolnikov, od tega 215 v od-
delkih intenzivne terapije. 
Število aktivnih primerov 
okužb je nekaj čez 18.200, 
povprečje potrjenih prime-
rov v zadnjih sedmih dneh 
pa po podatkih NIJZ 1209. 
Ob opravljenih 1547 PCR-
-testih so v nedeljo potrdili 
585 novih okužb s korona-
virusom, delež okužb je bil 
znova višji, 37,8-odstoten. 
Delež polno cepljenje po-
pulacije je na pragu šestde-
setih odstotkov.

Minister se je cepil na Bledu
Minister za zdravje Janez Poklukar se je v nedeljo v zdravstvenem domu na Bledu cepil s poživitvenim 
odmerkom cepiva proti covidu-19 in tako zaznamoval začetek nacionalne kampanje Dnevi cepljenja. 
Tudi tokrat odločen poziv vsem prebivalcem Slovenije, naj se cepijo.

V nedeljo zjutraj, na prvi dan nacionalne kampanje Dnevi cepljenja, se je minister za 
zdravje Janez Poklukar cepil v Zdravstvenem domu Bled. / Foto: Gorazd Kavčič

V domu Janeza Filipiča v Naklem je ekipa zdravstvenega 
zavoda Zdravje v nedeljo cepila 65 ljudi, od tega pet s prvim 
odmerkom cepiva proti covidu-19, 17 z drugim odmerkom 
in 43 s poživitvenim odmerkom. Opravili so tudi 89 testov 
na koronavirus, vsi so bili negativni. Naslednje cepljenje v 
Naklem bo 2. januarja. / Foto: Gorazd Kavčič
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V nedeljo so na Loškem 
odru že 51. podelili na-
grade Sklada Staneta 

Severja igralkam in igralcem 
za dosežke preteklega leta v 
poklicnem in ljubiteljskem gle-
dališču ter študentom dramske 
igre. Med prejemniki nagrad 
sta za dosežke v preteklem letu 
tudi dva uveljavljena igralca, 
ki delujeta na Gorenjskem, 
Blaž Setnikar v Prešernovem 
gledališču in Bojan Trampuš 
na Loškem odru. Odločitev 
o nagradah je sicer sprejela 
strokovna žirija, a bi z njo 
zagotovo soglašala tudi zvesta 
publika obeh gledališč. Tudi o 
Prešernovih nagradah in na-
gradah Prešernovega sklada 
se na podlagi predlogov šestih 
strokovnih komisij za posame-
zna področja umetnosti odloča 
stroka v podobi 15-članskega 
Upravnega odbora Prešerno-
vega sklada, skoraj polovica 
med njimi je doktorjev znano-
sti. Kako je stroka izbrala letos, 
smo izvedeli 3. decembra, ob 
praznovanju Prešernovega roj-
stnega dne. Ker je nabor kan-
didatk in kandidatov za naj-
višje nagrade v kulturi širok, 
se javnost z izborom ne strinja 
vedno. To ni nobena novost, 
deljena mnenja, tudi o stvareh, 
ki jih ne poznamo dovolj, da bi 
ocenjevali, so kakopak del na-
rodovega značaja. A zaupaj-
mo stroki – saj gre za presež-
ke posameznikov in skupin v 
umetnosti, ki je vendarle odraz 
narodove kulturne identitete – 
in bodimo ponosni, da bosta 
tudi na predvečer slovenskega 

kulturnega dne nagradi prejela 
Gorenjca, izjemna ustvarjalca 
na področju glasbe. Prešernovo 
nagrado za življenjski opus bo 
prejel muzikolog in dirigent dr. 
Mirko Cuderman, nagrado 
Prešernovega sklada za dosež-
ke zadnjih treh let pa skladatelj 
Damijan Močnik. 

Nagrade in priznanja so 
tudi sicer decembrska stalnica. 
Svoje uspehe na lažje izmerljiv 
način kot umetniki preštejejo 
športniki, za dosežke jih pode-
lijo raziskovalcem v znanosti, 
premoženje najbogatejših iz-
računajo statistiki in mediji, 
»običajne smrtnike« za njiho-
vo prizadevnost z božičnicami 
in delovno uspešnostjo nagra-
dijo lastniki nekaterih podjetij, 
otroci so – če so bili čez leto le 
dovolj pridni – v decembru na-
grajeni od trojice dobrih mož, 
podobne nagrade za posluš-
nosti in predvsem usluge se v 
obliki služb, vplivnih položajev 
in novih priložnosti v prihod-
njem super volilnem letu pode-
ljujejo v politiki … 

Ko koledarsko leto vsakič 
znova vsaj v matematičnem 
pogledu odhaja v zgodovino 
oziroma za pogled nazaj še 
nekaj časa ostane v priroč-
nem arhivu, običajno delamo 
obračune o tem, kaj nam je v 
preteklem letu uspelo in kaj ne. 
Smo bili dovolj dobri do sebe 
in še posebej do drugih, da si 
zaslužimo priznanje; si v mis-
lih podelimo nagrado? Če ne, 
imamo v prihodnjem letu novo 
priložnost – tako kot na mno-
gih prej naštetih področjih.

Nagrado dobi ...

KOMENTAR
Igor Kavčič

Furlani, sicer zastopnik 
znane družbe Leitner za po-
dročje zahodnega Balkana, 
je pojasnil, da si dve leti zno-
va intenzivno prizadevajo za 
pridobitev vseh potrebnih 
dovoljenj, pri čemer je ključ-
na pridobitev okoljevarstve-
nega in nato še gradbenega 
dovoljenja. Kot je povedal, je 
sicer Leitner v projekt doslej 
vložil že več kot sedemsto 
tisoč evrov, pa potem zara-
di dolgotrajnih birokratskih 
postopkov nad njim skoraj 
obupal, tako da je Furlani 
Koblo zdaj prevzel kot oseb-
ni projekt. 

Na Kobli sicer namerava-
jo razvijati tako zimsko kot 
poletno sezono. Ob žični-
ških napravah je načrto-
vana tudi spremljevalna 

infrastruktura za gostin-
sko ponudbo, šolo smuča-
nja in izposojo smučarske 
ter kolesarske opreme. Ce-
lotna investicija je ocenje-
na na okoli trideset milijo-
nov evrov, pri čemer naj bi 
veliko prispevala družba Le-

itner kot proizvajalec žični-
ških naprav, ki že od začet-
ka podpira projekt. Ko bo 
enkrat oživitev Koble ure-
sničena, pa se bodo lah-
ko lotili tudi morebitnih 
načrtov nadaljnje širitve 

smučišča in povezave s So-
riško planino.

Boštjan Mencinger, pred-
sednik Turističnega društva 
Bohinj, pravi, da z veseljem 
pomagajo pri oživljanju Ko-
ble, saj je zimska sezona v 
veliki meri odvisna prav od 

ponudbe smučišč, čeprav je 
Bohinj v zadnjih letih pre-
cej izgubil sloves kot zim-
ska oziroma smučarska de-
stinacija. To se odraža tudi 
na številu nočitev, ki v zim-
skem času stagnira ali celo 

upada, medtem ko poleti 
raste.

»Želimo si, da bi se tudi 
zimska sezona okrepila in 
bi se nočitve lepše poraz-
delile skozi celo leto,« je 
poudaril Mencinger, ki je 
prepričan, da bo to omogo-
čilo lažje zaposlovanje v tu-
rizmu celo leto.

Vlečnica Kozji hrbet omo-
goča smuko po 440 metrov 
dolgi progi. Zagnali so jo 
prejšnji konec tedna z brez-
plačno smuko, ki so jo omo-
gočila nekatera lokalna turi-
stična podjetja in Turistično 
društvo Bohinj. Kot je pove-
dal predsednik društva Bo-
štjan Mencinger, je bil obisk 
izjemen. Prišlo je veliko Bo-
hinjcev in tudi drugih, ki so 
obujali spomine, kako so se 
pred desetletji prav na Kobli 
učili smučati.

Prvi korak k oživitvi smučišča Kobla
31. stran

Na območju nekdanjega smučišča Kobla nameravajo 
postaviti dve novi kabinski žičnici in tri vlečnice ter 
Koblo oziroma smučišče 2864 znova spraviti v pogon. 
Celoten projekt, ki vključuje tudi spremljevalno 
infrastrukturo za gostinsko ponudbo, je ocenjen na 
trideset milijonov evrov.

Simon Šubic

Kranj – »Obnove smo se loti-
li sistematično. Najprej smo 
obnovili zdravstveni dom 
po fazah oziroma po nad-
stropjih. Nazadnje smo se 
lotili še obnove stavbe zob-
ne poliklinike, ki je stara več 
kot štirideset let in je bila do 
sedaj še brez prenove in po-
sebnih investicij. Investici-
ja, ki smo jo začeli avgusta, je 
bila vredna okrog 380 tisoč 
evrov,« je povedala direkto-
rica Zdravstvenega doma 
(ZD) Kranj Lili Žura.  

V okviru obnove zobne po-
liklinike so dobili novo, so-
dobno dežurno zobno am-
bulanto, ki je na Gorenj-
skem edina odprta tudi ob 
koncih tedna. V prvem nad-
stropju so preuredili čakal-
niško avlo, ki je dobila eno-
tno pohištveno opremo, 
predvsem pa ima prostor 
odslej veliko dnevne svetlo-
be. Prenovili so še sanitari-
je, ki so prilagojene tudi za 
otroke. Pridobili so še dve 
dodatni ambulanti, od tega 
bodo eno najverjetneje na-
menili selitvi zobne ambu-
lante z Golnika, je še razlo-
žila Lili Žura. 

Zobna poliklinika Kranj je 
sicer največji zobozdravstve-
ni center na Gorenjskem, ki 
izvaja primarno zobozdra-
vstveno oskrbo za odrasle, 
otroke in mladino, na sekun-
darni ravni pa specialistična 

zdravljenja s področja pe-
dontologije, ortodontije in 
endodontije. Na polikliniki 
v javnem delu sistema delu-
je osem ambulant in osem 
zobozdravnic, koncesionar-
ji pa imajo še šest ambulant 
in tri zobozdravstvene labo-
ratorije. V javni mreži so še 
ambulante po nekaj osnov-
nih šolah ter v Stražišču in 
Cerkljah. Vse ordinacije ra-
zen dežurne so bile že pre-
novljene in se modernizi-
rajo sproti, stavba pa je bila 
energetsko obnovljena pred 
štirimi leti. 

»Ta investicija ni pomemb-
na samo zaradi same obnove, 
ampak tudi iz vidika, da nam 
je v zadnjih sedemnajstih le-
tih uspelo popolniti zobno 

polikliniko s programi. Do-
bili smo kar nekaj odraslih 
in mladinskih zobozdra-
vstvenih programov, v pri-
hodnjem letu pa so obeti za 
celotno Gorenjsko še pre-
cej boljši. S trenutnim anek-
som k splošnemu dogovoru 
za 2021 nam je namreč uspe-
lo pridobiti pet novih progra-
mov – štiri odrasle in mladin-
skega. Dva nova programa 
bosta v Kranju, po eden pa 
v Tržiču, Radovljici in Škofji 
Loki. Mislim, da se bo s tem 
dostopnost zobozdravstva na 
Gorenjskem precej izboljša-
la,« je razložil Matjaž Žura, 
direktor Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske. 

Po Žurovih besedah 
zdravstveni dejavnosti na 

Gorenjskem močno pri-
manjkuje prostora, zato jih 
veselijo napovedi ministr-
stva za zdravje, da bo v pri-
hodnjih desetih letih vsako 
leto namenjenih okoli 17 
milijonov evrov za okreva-
nje in razvoj predvsem pri-
marnega zdravstva. »Drža-
va bo veliko pozornosti na-
menila razvijanju odroč-
nih ruralnih območij in 
Gorenjska vsaj z nekate-
rimi območji glede zdra-
vstva in prostorov zaosta-
ja. Imamo pa prednost, ker 
imamo projekte pripeljane 
že tako daleč, da bomo lah-
ko prihodnje leto, ko bo 
objavljen prvi razpis, kan-
didirali vsaj z nekaterimi 
projekti.«

Zobno polikliniko v Kranju 
obnovili po štiridesetih letih
S prenovo prostorov Zobne poliklinike v Kranju, ki so jih včeraj simbolično predali namenu, se je te dni 
končala celovita obnova Zdravstvenega doma (ZD) Kranj. 

Simbolično odprtje prenovljene Zobne poliklinike v Kranju (z leve): kranjski župan Matjaž 
Rakovec, direktorica ZD Kranj Lili Žura in direktor OZG Matjaž Žura / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

Radovljica – Projekt rekon-
strukcije radovljiškega ko-
pališča teče po načrtih, je za-
gotovil župan Občine Rado-
vljica Ciril Globočnik. Kom-
pleks kopališča, ki ga poleg 
olimpijskega bazena pred-
stavljajo še kamp, zunanje 
in notranje športne površine 
ter drugi spremljajoči pro-
stori, namerava občina v ce-
loti urediti in posodobiti kot 
atraktivno turistično, sodob-
no učno, športno-rekreacij-
sko ter terapevtsko in velne-
ško infrastrukturo. Name-
njen bo tako turistom, dnev-
nim obiskovalcem in doma-
činom kot vrhunskim in re-
kreativnim športnikom ter 
osebam, napotenim na tera-
pevtsko zdravljenje. 

Projekt, katerega skupna 
vrednost je ocenjena na oko-
li deset milijonov evrov, se 
izvaja v dveh fazah. V okvi-
ru prve je bila že lani do-
končana gradnja prostora 
za elektroenergetske napra-
ve za potrebe sedanjega ba-
zena in načrtovanega nove-
ga kompleksa. Trenutno na-
daljevanje prve faze zajema 
še obnovo garderob, sanita-
rij za veliki bazen in kamp 
ter restavracije ter izgradnjo 
novega pokritega učno-tera-
pevtskega bazena, ki bo na-
menjen plavalnemu opi-
smenjevanju in rehabilitaci-
ji na Gorenjskem. Ta dela so 
se začela v drugi polovici ok-
tobra, končana pa bodo v letu 
2023. Izbrani izvajalec grad-
benih del je podjetje VG 5; 
vodja projekta pravi, da jim 
največji izziv predstavljajo 
predvsem kratki roki, v kate-
rih mora biti delo dokonča-
no, pa seveda zimske razme-
re; prejšnji teden so tako po-
lovico časa porabili zgolj za 
to, da so z gradbišča odstra-
nili zapadli sneg. »Pa seve-
da sam bazen s posebno teh-
niko izvedbe in elegantne, 

dizajnerske fasade, pri kate-
rih se bomo morali posebej 
potruditi,« je povedal.

Pojasnil je še, da delo, gle-
de na to, da je Obla gorica, v 
katero je delno vkopano ra-
dovljiško kopališče, zavaro-
vano kot naravna vredno-
ta, redno spremlja Zavod za 

varstvo narave. Zagotovil je, 
da bodo ob koncu del pos-
krbeli, da bo območje, ki so 
ga izkopali, ponovno zazele-
njeno in zasajeno z drevjem.

Na gradbišču je trenutno 
okoli dvajset delavcev, spo-
mladi jih ob, tako računa iz-
vajalec, tudi po sto naenkrat. 

Župan Globočnik je pri 
tem poudaril, da je na grad-
bišču izvajalec izjemno dob-
ro poskrbel za varnost delav-
cev. Pojasnil je tudi, da je iz-
vedba del organizirana tako, 
da bosta kopališče in kamp 
v času poletnih sezon, od 
15. junija do 1. septembra, v 
naslednjih dveh letih lahko 
obratovala. 

V prvih dveh mesecih je 
sicer izvajalec že porušil re-
cepcijo, sanitarije kampa in 
objekt z garderobami, sani-
tarijami za bazen in fitne-
som ter na tem mestu začel 
graditi nov objekt, v katerem 
bodo recepcija, garderobe, 
sanitarije, restavracija in te-
rapevtski bazen. Pogodbena 
vrednost del v tej fazi znaša 
4,6 milijona evrov, naložbo 
z 1,5 milijona evrov sofinan-
cira ministrstvo za šport. 

V naslednji fazi so načrto-
vane še preureditev obstoje-
čega olimpijskega bazena v 
pokritega z možnostjo odpi-
ranja strehe, ureditev vseh 
spremljajočih prostorov ba-
zenov, zunanja ureditev ko-
pališča ter postavitev zuna-
njega tobogana.

Dela na bazenu po načrtu
Izvajalec kljub zahtevnim vremenskim razmeram nadaljuje delo pri rekonstrukciji radovljiškega 
kopališča. Prva faza naj bi bila končana do leta 2023, nato sledi preureditev obstoječega olimpijskega 
bazena v pokritega s pomično streho.

Župan Ciril Globočnik pred panojem, na katerem je 
prikazano, kako bo videti prenovljeno radovljiško kopališče. 

Urša Peternel

Jesenice – Občina Jesenice 
je dobila proračuna za leti 
2022 in 2023. Potrdili so ju 
občinski svetniki na nedav-
ni seji.

Proračun za leto 2022 
predvideva 27,7 milijona 
odhodkov in izdatkov ter za 
22,8 milijona prihodkov in 
prejemkov. V letu 2022 na-
črtujejo izvajanje 75 projek-
tov v skupni višini 11,5 mili-
jona evrov, za kar predvide-
vajo tudi zadolževanje v viši-
ni dveh milijonov evrov. 

V leto 2022 se zaradi do-
datnih ukrepov, povezanih 
z okuženostjo s sivo hišno 
gobo, in možne pridobitve 
sredstev sofinanciranja za-
mika nadaljevanje izvedbe 
obnove Ruardove graščine. 
Zaradi zakonskih plačilnih 
rokov se za dela, opravljena 
v letu 2021, zamika tudi fi-
nanciranje v okviru projek-
ta Odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju zgor-
nje Save. Poleg tega bodo v 
letu 2022 izvajali energet-
sko sanacijo Vrtca Jeseni-
ce – enota Julke Pibernik in 
drugo etapo v okviru projek-
ta Nadgradnja prometne in-
frastrukture KS Sava–Hru-
šica. V proračun je vključe-
no sofinanciranje ureditve 
regionalne ceste R2, ki pred-
videva izgradnjo priključka 
na novo cestno povezavo do 
obrata debele pločevine SIJ 
Acroni ter prehoda čez cesto 
in postavitev avtobusnih po-
stajališč pri Turistu. Načrto-
vane so tudi ureditev kultur-
ne dvorane na Hrušici 55a, 

celostna prenova objekta na 
Titovi 78a za potrebe Zdra-
vstvenega doma Jesenice ter 
obnova in nadzidava telo-
vadnice na OŠ Poldeta Stra-
žišarja. Prav tako načrtujejo 
tudi izgradnjo vodovoda Be-
tel–Planina pod Golico.

Proračun za leto 2023 pa 
predvideva 25,6 milijona od-
hodkov in izdatkov ter prav 
toliko prihodkov in prejem-
kov. V letu 2023 načrtuje-
jo izvajanje 68 projektov v 
skupni višini 9,1 milijona 
evrov, za njihovo izvedbo 
pa načrtujejo zadolževanje 
v višini 2,7 milijona evrov. 
Nadaljevali bodo z izvedbo 
največjih projektov, in si-
cer obnovo objekta Ruardo-
va graščina, celostno preno-
vo objekta na Titovi 78a, ob-
novo in nadzidavo telovad-
nice na OŠ Poldeta Straži-
šarja, nadgradnjo prometne 
infrastrukture KS Sava Hru-
šica, nadaljevanje izgradnje 
vodovoda Betel–Planina pod 
Golico ... Med načrtovanimi 
novimi projekti pa je v pro-
računu predvideno komu-
nalno opremljanje OPPN 
Partizan in začetek energet-
ske sanacije pokopališkega 
objekta Blejska Dobrava ter 
izkoriščanje sončne ener-
gije za oskrbo z električno 
energijo na javnih stavbah. 

V prihodnjih dveh letih 
bodo izvedli tudi izglasova-
ne projekte participativnega 
proračuna, v letu 2022 bo iz-
vedenih dvanajst projektov v 
skupni višini 124 tisoč evrov, 
v letu 2023 pa enajst izglaso-
vanih projektov v skupni vi-
šini 138 tisoč evrov.

Sprejeli proračuna
Občina Jesenice bo v novo leto vstopila s 
sprejetima proračunoma za leti 2022 in 2023.
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Vina:	 zelen	(belo	polsuho	vino),	 rumeni	muškat	(belo	polsladko	vino)
	 rebula	(belo	suho	vino),	 cabernet	sauvignon	(rdeče	suho	vino)
	 pinela	(belo	suho	vino),	merlot	(rdeče	suho	vino),	sauvignon	(belo	suho	vino)
	 laški	rizling	(belo	suho	vino),	 rose	iz	sorte	grozdja	merlot	(polsuho	vino)

Minister	za	zdravje	opozarja	,da	prekomerno	pitje	alkohola	škoduje	zdravju.

VINSKA KLET VIDRIH
JEZERSKA CESTA 63a
4000 KRANJ    041 429 733

LASTNA PRIDELAVA
NA KMETIJI
VIDRIH Zoran in Dragica
Lože 18a,5271 Vipava
041 429 733, 05 368 70 60

Želimo Vam polno zdravja in sreče!

Odprto v Kranju: 
Torek:	 15.00–18.00													
Sreda:	 9.00–13.00		in	od	15.00–18.00
Četrtek:	15.00–18.00	
Petek:	 9.00–13.00		in	od	15.00–18.00	
Sobota:	 9.00–13.00
Petek, 31. 12. 2021, na silvestrovo, 
odprto od 8.00–14.00
Nedelja,	ponedeljek	in	prazniki	zaprto.

Radovljški bazen je v teh dneh veliko gradbišče. Več kot štiri milijone evrov vredna 
investicija v prvo fazo obnove naj bi bila končana v letu in pol. /Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Združenje Manager in Zbornica knjižnih založni-
kov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije sta 
izbrala najboljši poslovni knjigi za letošnje in lansko leto. 
Strokovna komisija, ki ji je predsedoval Janez Škrabec, je 
med 28 knjigami, ki so jih nominirali slovenski založniki, za 
najboljšo poslovno knjigo slovenskega avtorja izbrala Plan 
B Boštjana Videmška in za najboljšo poslovno knjigo tujega 
avtorja knjigo Neskončna igra, ki jo je napisal Simon Sinek 
in prevedla Eva Mahovic.

Izbrali najboljši poslovni knjigi

Jasna Paladin

Ljubljana – Revija Naša 
žena/Ženska je v sredo, 15. 
decembra, na zaključni pri-
reditvi v Narodni galeriji v 
Ljubljani že osemindvajse-
tič zapored ob zaključku tra-
dicionalne akcije Ljudje od-
prtih rok podelila zahvalne 
listine posameznikom, ki so 
v ožji ali širši družbi pustili 
neizbrisno sled s svojim hu-
manitarnim delom in skrb-
jo za okolje in naravo in na 

različne načine nesebično 
pomagali drugim do lepše-
ga življenja. 

Priznanja so podelili za 
dve leti. Za leto 2020 so bili 
izbrani: Magda Kastelic Ho-
čevar iz Žužemberka (dob-
rotnica), Humane zvezdice 
– Art Football team Slove-
nija s Ptuja (darovalci), Da-
mjan Justinek iz Trnave pri 
Gomilskem (izjemna oseb-
nost) in Irena Šrajner iz 
Nemčavcev pri Murski So-
boti (dobri človek), za leto 

2021 pa: Udarnik MC, pro-
stovoljci Mladinskega cen-
tra Velenje (dobrotniki), De-
nis Avdić iz Kamnika in eki-
pa Denis Avdić Show, Radio 
1 (darovalci), Kristina Mo-
dic iz Grosuplja in dr. Samo 
Zver iz Ljubljane (izjemni 
osebnosti) ter Nastja Mulej 
in Blanka Tacer iz Ljubljane 
(dobri človek). 

Med kandidatkami za 
dobrotnika je bila od Gore-
njcev letos tudi Alenka Siv-
ka iz Medvod.

Zahvala ljudem odprtih rok
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vsi zdravstveni domovi  
na Gorenjskem
od 8. do 20. ure

MOBILNE EKIPE
lokacije in urniki na spletnih  
straneh zdravstvenih domov
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Maja Bertoncelj,  
Suzana P. Kovačič

Rateče – Sneg, ki je zapa-
del na začetku decembra, 
je razveselil ljubitelje teka 
na smučeh. Proge so ureje-
ne v številnih krajih na Go-
renjskem. Zelo dobro so obi-
skane tudi v Planici, kjer je 
nekaj sprememb. Nordij-
ski center (NC) Planica je 
z letošnjo sezono prevzel v 
upravljanje tekaške proge od 
Rateč (od meje z Italijo) do 
Planice in naprej v Tamar. 

»Žal nam iz sosednje Ita-
lije uradno še ni uspelo pri-
dobiti vseh ustreznih dovo-
ljenj, ki bi omogočala ure-
janje in zaračunavanje tra-
se na področju med mejnim 
prehodom in Belopeškimi 
jezeri.  Trenutna situacija 
na mejnem prehodu, ko se 
brez soglasja Občine Kranj-
ska Gora mimo upravljavca 
tekaških prog urejajo teka-
ške proge in zanje celo za-
računava, presega naša po-
oblastila in manevrski pros-
tor za skupen dogovor. Žal 
je situacija med uporabni-
ki tekaških prog povzroči-
la precej nejasnosti in zme-
de, saj so bili prejšnja leta 
vajeni, da lahko pri mej-
nem prehodu prosto pre-
hajajo z ene strani meje na 
drugo. Vsi naši napori so 
usmerjeni v skupni dogo-
vor z italijansko stranjo. Že-
limo si, da bi tekačem lahko 
omogočili tek na obeh stra-
neh,« so pojasnili na Turiz-
mu Kranjska Gora. Lokal-
nega podjetnika, ki samo-
iniciativno ureja proge na 
italijanski strani in jih te-
kačem na meji tudi zaraču-
nava, smo poklicali, vendar 

tega za medij (še) ni želel 
komentirati.

Za zdaj lahko z nakupom 
enotne vstopnice obisko-
valci tečejo na relaciji Rate-
če (meja z Italijo)–Ledine–
Planica–Tamar. Gre za dvaj-
set kilometrov tekaških prog 
za klasični in prosti slog, ki 
jih NC Planica ureja dnev-
no. Proge so odprte vsak 
dan med 8. in 17. uro, zvečer 
med 17. in 20. uro pa je na 
stadionu v Planici osvetljen 
tudi trikilometrski krog. 
Odrasli za dnevno vstopni-
co odštejejo 6 evrov, med-
tem ko otroci do 12. leta sta-
rosti lahko proge uporablja-
jo brezplačno. Dijaki, štu-
denti in seniorji nad 65 let 
za dnevno vstopnico odšte-
jejo 4 evre. Na voljo so tudi 
tedenske in sezonske vsto-
pnice, ki jih lahko kupi-
te tudi z letošnjim turistič-
nim bonom (BON21), ven-
dar le v osrednjem objektu v 

Nordijskem centru v Plani-
ci. Nakup dnevnih vstopnic 
je možen tudi na drugih pro-
dajnih mestih na vstopnih 
točkah na tekaške proge, in 
sicer na Ledinah, pri gostil-
ni Ponca v Ratečah med 8. 
in 16. uro ter v Hotelu Dom 
Planica med 7. in 22. uro. 
Na vstopnih točkah Gostil-
na Ponca, Ledine in NC Pla-
nica so urejene tudi parkir-
ne površine. Pravila in pogo-
ji uporabe tekaških prog so 
objavljeni na spletni strani 
NC Planica, kot pa so dodali 
na Turizmu Kranjska Gora, 
ima NC Planica sklenjeno 
tudi zavarovanje odgovor-
nosti za območje na sloven-
ski strani in dogovor z GRS, 
ki bo ukrepalo v primeru ne-
sreč in poškodb. 

Na destinaciji Kranjska 
Gora so urejene še tekaške 
smučine v Gozdu - Martulj-
ku, Mojstrani, Zgornji Ra-
dovni in za hotelom Kompas 

v Kranjski Gori, kjer je vsak 
večer med 17. in 21. uro moč 
teči pod žarometi. Te teka-
ške proge, katerih uporaba 
je brezplačna, urejajo dvak-
rat tedensko oziroma po 
vsakem močnejšem sneže-
nju. Aktualne novice o ure-
jenosti tekaških prog dnev-
no objavljajo na spletni stra-
ni www.kranjska-gora.si in 
www.nc-planica.si. 

»Skladno z razvojem tu-
ristične ponudbe in nadgra-
ditve aktivnosti smo pristo-
pili k projektu Tek na smu-
čeh 365. Želja je, da ponu-
dimo produkt, kjer bo mož-
no teči na smučeh vse dni v 
letu. Prvi korak je bil narejen 
že v novembru, ko je NC Pla-
nica uspelo iz lanskoletnega 
snega, ki je bil shranjen na 
deponiji snega pod Ciprni-
kom, pripraviti 2,5-kilome-
trsko traso v Planici,« so še 
pojasnili na Turizmu Kranj-
ska Gora.

Enotna vstopnica za tek na 
smučeh na slovenski strani
Nova zimska sezona je prinesla spremembe pri urejanju prog za tek na smučeh v Kranjski Gori.

Za zdaj lahko z nakupom enotne vstopnice obiskovalci tečejo na relaciji Rateče (meja z 
Italijo)–Ledine–Planica–Tamar. Gre za dvajset kilometrov tekaških prog za klasični in prosti 
slog, ki jih NC Planica ureja dnevno. / Foto: arhiv NC Planica

Alenka Brun

Preddvor – Na decembrski 
seji so svetniki Občine 
Preddvor drugič obravnava-
li tudi Odlok o podelitvi kon-
cesije za opravljanje javne 
službe osnovne zdravstvene 
dejavnosti v občini Preddvor 
na področju splošne medi-
cine v Domu starejših ob-
čanov (DSO) Preddvor in ga 
tudi soglasno sprejeli, podali 
pa so tudi pozitivno mnenje 
o izbiri kandidatke za direk-
torico DSO Preddvor. 

Svet DSO je razpis za to 
delovno mesto objavil ok-
tobra letos, na novembrski 
seji pa za direktorico DSO 
Preddvor za obdobje petih 
let imenoval Lidijo Kos. So-
glasje k imenovanju mora 
sicer podati še pristojno mi-
nistrstvo. 

Lidija Kos, ki prihaja iz 
domače, preddvorske obči-
ne, se je na seji svetnikom 
tudi predstavila, opisala svo-
jo vizijo vodenja DSO in od-
govarjala na njihova na vpra-
šanja.

Občinski svet podprl 
izbrano kandidatko

Suzana P. Kovačič

Kranjska Gora – Javna parki-
rišča v občini Kranjska Gora 
so razdeljena na štiri cone. 
Cona 1 pokriva ožji center 
Kranjske Gore in ključne tu-
ristične točke, ki so v času tu-
rističnih sezon najbolj obre-
menjene. V coni 2 je večina 
parkirišč v občini, cona 3 pa 
predstavlja parkirišča na ob-
robju. »To cono vzpostavlja-
mo z željo po preusmerit-
vi prometa z najbolj obre-
menjenih območij,« so po-
jasnili na Turizmu Kranj-
ska Gora. Za cono 4 velja po-
seben prometni režim, kot 
je predviden v dolini Vra-
ta. »Predvideli smo tudi re-
žime t. i. brezplačnega krat-
kotrajnega parkiranja v bli-
žini pomembnih institucij, 
kot so občina, zdravstveni 
dom, knjižnica, pokopališča 
... Občanom je omogočen 
nakup letnega abonmaja, 
kjer smo upoštevali prakse 
drugih občin. Posameznik 
lahko pridobi več abonma-
jev, vendar ne več kot tri. 
Možnost nakupa abonma-
ja je preko spletne strani, fi-
zično pa trenutno le v Kranj-
ski Gori v pisarni TIC v času 
uradnih ur od ponedeljka 
do petka med 8. in 16. uro, v 
TIC Mojstrana pa od 3. janu-
arja,« so še povedali na Tu-
rizmu Kranjska Gora. 

Plačilo parkirnine je mož-
no s SMS-sporočilom, mo-
bilno aplikacijo oziroma 
na parkomatih, umeščenih 
neposredno na parkirišča. 

Na spletni strani www.par-
king.kranjska-gora.si so ob-
javljene informacije v zvezi 
s parkirišči (lokacije parki-
rišč, število parkirnih pro-
storov in ceniki). Objavlje-
na so tudi navodila za pri-
dobitev abonmaja. Vse sto-
ritve bodo potekale prek 
spletne strani in aplikaci-
je. Za vsa dodatna vpraša-

nja so na voljo na e-naslo-
vu parking@kranjska-gora.
eu in telefonski številki 04 
580 94 40.

Kot smo že poročali, so ob-
činski svetniki sprejeli Ce-
lostno prometno strategijo, 
pomemben strateški doku-
ment, ki so ga v sodelovanju 
z lokalnim prebivalstvom 
pripravili strokovnjaki z raz-
ličnih področij in opozarja 
na največje težave, razkri-
va izzive in predlaga rešitve 
pri načrtovanju prometa. S 
trendom rasti dnevnih obi-
skovalcev in turistov v zad-
njih letih ter izgradnje šte-
vilnih stanovanjskih objek-
tov in počitniških hiš je priš-
lo do povečane obremenje-
nosti infrastrukture in do-
datnih pritiskov na naravo, 
zato je potreba po sistemski 
ureditvi postala nuja. 

Javna parkirišča 
odslej plačljiva
Občina Kranjska Gora je skladno s sprejetim 
pravilnikom, ki določa javne parkirne površine 
in plačilo parkirnine, z včerajšnjim dnem začela 
zaračunavati parkirnino na 49 lokacijah po občini. 

Alenka Brun

Preddvor – Zavod za turi-
zem Preddvor je tudi le-
tos v sodelovanju z Občino 
Preddvor in zavodom Grof 
in Grofica pripravil niz de-
cembrskih dogodkov gRaj-
ski Preddvor. Gostil jih bo 
grad Dvor. Danes bodo ob 
18. uri nastopili slepi in sla-
bovidni na Glasbenem ve-
čeru Svetloba. Jutri, 22. de-
cembra, ob 19. uri lahko 
preživite večer ob posluša-
nju božičnih pesmi z do-
mačinko Tino Nunar. V če-
trtek, 23. decembra, se ob 

17. uri obeta pravljična uri-
ca z ustvarjalno delavnico: 
pravljica Zlata ptica, ki jo je 
po ljudskem izročilu zapi-
sal Matija Valjavec. V pone-
deljek, 27. decembra, ob 18. 
uri vas pričakuje še novole-
tni glasbeni večer z Mileno 
Vrečko. Vstopnine za do-
godke ni, obvezna pa sta po-
goj PCT in zaščitna maska. 
Tradicionalnega potopa bo-
žičnega drevesca v jezero 
Črnava letos ne bo mogoče 
spremljati v živo, virtualno 
pa si ga boste lahko ogledali 
na FB-strani Visit Preddvor 
25. decembra ob 21. uri.

Potop drevesca na spletu

Na spletni strani www.
parking.kranjska-gora.
si so informacije v zvezi 
s parkirišči – lokacije, 
število parkirnih 
prostorov in ceniki.
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KULTURNO DRUŠTVO GROBLJE PRI DOMŽALAH  
pripravlja 9. razstavo slovenskih jaslic. Odprtje razstave 

s kulturnim programom bo 26. 12. 2021 ob 15. uri   
v Kulturnem domu Groblje.  

Razstava bo odprta še od 27. 12. 2021 do 5. 1. 2022  
od 10. do 12. ure in od 15. do 18. ure.

LEPO VABLJENI!
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Ana Šubic

Železniki – Občinski svet je 
minuli četrtek na zadnji seji 
potrdil proračuna Občine Že-
lezniki za naslednji dve leti.

Prihodnje leto načrtujejo 
odhodke v višini 12,3 milijona 
evrov, kar je skoraj dva milijo-
na več kot v osnutku proraču-
na, prihodki pa so se zvišali za 
660 tisoč evrov na 9,6 milijo-
na evrov. Transferne prihod-
ke ocenjujejo na 2,6 milijona 
evrov, od tega bodo 1,1 milijo-
na evrov prejeli iz evropskega 
kohezijskega sklada za pro-
jekt kolesarske povezave Že-
lezniki–Selca, ki jo že gradijo 
in bo ena največjih investicij 
v prihodnjem letu. Proračun-
ski primanjkljaj bodo krili z 
ostankom sredstev na računu 
v višini 1,4 milijona evrov, kar 
je posledica prenosa letošnjih 
projektov, ki jih še niso izved-
li oz. plačali, in z zadolževa-
njem, ki je možno do 1,5 mili-
jona evrov.

Leto 2022 bo investicij-
sko zelo bogato, saj načrtu-
jejo za slabih sedem milijo-
nov evrov investicij, je deja-
la svetovalka za proračun, fi-
nance in gospodarstvo Moj-
ca Kajnč. V predlogu prora-
čuna za prihodnje leto so po-
leg 384 tisoč evrov za nakup 
zemljišča za dom starejših 
v Selcih zagotovili še 40 ti-
soč evrov za pripravo njego-
ve projektne dokumentacije. 

Kot je pojasnil župan Anton 
Luznar, so predvideli tudi do-
datnih sto tisoč za pločnik v 
Dolenji vasi, prav tako so za-
jeli devet investicij, ki so jih 
občani predlagali za partici-
pativni del proračuna, in si-
cer v skupni vrednosti 68 ti-
soč evrov. Za omenjeno kole-
sarsko povezavo so nameni-
li 1,6 milijona evrov, za inve-
sticijsko vzdrževanje in grad-
njo občinskih cest 1,3 milijo-
na evrov. Za sanacijo plazov 
so predvideli blizu 790 tisoč 
evrov, od tega 650 tisoč evrov 
za nadaljevanje sanacije bre-
žine Na plavžu, pri čemer se 
nadejajo 530 tisoč evrov dr-
žavnih sredstev. Področju iz-
obraževanja so namenili 2,6 
milijona evrov. Končali bodo 
ureditev dodatnih prostorov 
Osnovni šoli (OŠ) Železni-
ki in sofinancirali investici-
jo v OŠ Jela Janežiča v Ško-
fji Loki, nogometno igrišče v 
Železnikih pa bo dobilo novo 
umetno travo.

V prihodnjih dveh letih bo 
občina precej denarja name-
nila tudi sodelovanju pri pro-
jektu poplavne varnosti Žele-
znikov. Sofinancirala bo ob-
voznico mimo starega dela 
mesta in rekonstrukcijo regi-
onalne ceste od Logu do ribi-
škega doma na Rudnem, si-
cer pa so v proračunu za leto 
2023 ob 7,3 milijona evrov od-
hodkov predvideli 2,1 milijo-
na evrov investicij. 

Za investicije 
sedem milijonov
Železnikarski občinski svetniki so potrdili občinska 
proračuna za prihodnji dve leti. Naslednje leto bo 
investicijsko zelo bogato, saj načrtujejo za slabih 
sedem milijonov evrov investicij.

Mateja Rant

Gorenja vas - Poljane – V Go-
renji vasi in Poljanah je le-
tos zažarela povsem nova 
praznična osvetlitev, ki jo 
bodo v prihodnjih letih še 
nadgrajevali, tako da bodo 
enotno praznično podobo 
dobila vsa krajevna središča 
v občini. »Koncept praznič-
ne okrasitve in osvetlitve kra-
jev v Poljanski dolini črpa 
ideje za krasilne elemente 
iz bogastva naravnih dano-
sti prostora, značilnosti gra-
jenega prostora, znanja, obr-
ti, navad in zgodb, ki živijo na 
našem območju,« je pouda-
rila Jana Oblak z občine. Želi-
jo namreč, da imajo elemen-
ti, s katerimi so okrasili obči-
no, tudi vsebinski pomen. 

Projekt nove praznič-
ne osvetlitve zajema okrasi-
tve mostov in brvi, postavi-
tve svetlobnih napisov, osve-
tlitev objektov z elementom 
»balkonskih rož« na oknih in 
»gankih«, osvetlitev ob glav-
nih cestah, ki je nameščena 

na cestne svetilke, in okrasi-
tev primernih dreves. »Gre za 
večji celostni projekt praznič-
ne osvetlitve po vseh šestih 
krajevnih skupnostih, letos 
pa vzorčno predstavljamo 

prvo fazo projekta, ki vklju-
čuje svetlobne elemente na 
cestnih svetilkah ter krasi-
tev mostov in brvi z elemen-
ti visečih ribic,« je razložila 
Jana Oblak in dodala, da je 

izdelava elementov v celoti 
delo domačih obrtnikov. Pri 
tem po njenih besedah po-
sebno izstopa pokrita Nežko-
va brv v Gorenji vasi. »Z am-
bientom zvezdnatega neba 
pod pokrito streho že priva-
blja obiskovalce za praznič-
no fotografiranje.« Med glav-
nimi letošnjimi poudarki 
pri okrasitvi je poudarila ele-
mente reke, ribe, drevesa ozi-
roma gozda in cveta oziroma 
tako imenovane kristusove 
srajčke. »To cvetlico pozna-
mo predvsem po Tavčarjevi 
povesti in jo povezujemo z 
ljubeznijo, sam pisatelj Tav-
čar pa jo je kot simbol vklju-
čil v svojo zgodbo tudi zaradi 
njenih zdravilnih moči – bla-
ženja in umirjanja srčnih bo-
lezni,« je razložila Jana Ob-
lak. Element drevesa v obli-
ki spirale ponazarja simbol 
večnosti. »Poleg simbolike 
božičnega drevesa miru se 
tudi sam prerez debla s svojo 
krožno in spiralno strukturo 
navezuje na simboliko rasti, 
širjenja in razvoja.« Element 
ribe so dodali kot simbol plo-
dnosti in obilja. »Ribolov pa 
je ena od glavnih dejavnosti, 
ki stoletja bogati življenje v 
naših krajih.« In še element 
reke kot živa sila vode, ki po-
vezuje kraje v dolini in omo-
goča življenje.

Enotna praznična podoba
V občini Gorenja vas - Poljane so letos zasnovali novo praznično osvetlitev, 
za katero je značilen enovit oblikovni pristop po celotnem območju občine.

Nežkova brv v Gorenji vasi že privablja obiskovalce za 
praznično fotografiranje. / Foto: Gorazd Kavčič

Aleš Senožetnik

Cerklje – Župani in predstav-
niki petih sodelujočih občin 
ter drugi sodelujoči pri pro-
jektu so se minuli petek ses-
tali na projektnem svetu 
gradnje krvavškega vodovo-
da oz. Oskrbe s pitno vodo 
na območju zgornje Save – 
1. sklop, kot se uradno ime-
nuje projekt.

Franc Čebulj, župan Cer-
kelj, vodilne občine v projek-
tu, in zaposleni na cerkljan-
ski občinski upravi so zbra-
nim predstavili potek grad-
benih del. »Od skupno 25 
kilometrov vodovodnih cevi 
je že vgrajenih 24 kilome-
trov. Skoraj je že dokon-
čan tudi ultrafiltracijski sis-
tem. Gradnja torej poteka v 
skladu z načrti in bo zaklju-
čena v roku, kar je razvese-
ljivo,« je povedal Čebulj, ki 
meni, da se bodo občine – 
poleg Cerkelj, še Mestna ob-
čina Kranj, ter občine Vodi-
ce, Šenčur in Komenda, pri-
hodnjega septembra že ve-
selile odprtja vodovoda.

Še prej pa gradbene de-
lavce čaka zahtevna izgra-
dnja vodohrana kapacitete 
devetsto kubičnih metrov 
nad Domom Taber v Šmar-
tnem. Kot je povedal Metod 

Kropar s cerkljanske občin-
ske uprave, so namreč zara-
di neprimerne talne sesta-
ve morali spremeniti prvot-
no lokacijo vodohrana, zara-
di zahtevnosti terena pa so 
morali urediti tudi približ-
no petsto metrov dostopne 
poti, po kateri bodo tovorna 
vozila in delavci lahko dosto-
pali do gradbišča. Nekaj te-

žav sta delavcem povzročala 
tudi dotrajana mostova v ka-
njonu proti spodnji postaji 
krvavške žičnice. V Cerkljah 
so sicer predlagali namesti-
tev montažnih mostov, a so 
se izvajalci odločili, da vsee-
no zgradijo vodovod s pod-
boji.

Za projekt, ki je skupaj z 
DDV vreden 14,6 milijona 
evrov, so občine pridobile 
7,2 milijona evrov nepovra-
tnih sredstev s strani EU in 
države. Izplačilo sredstev za 
prvih 14 izmed 18 izstavlje-
nih situacij v višini dobrega 

3,5 milijona evrov v Cerkljah 
pričakujejo še pred koncem 
letošnjega leta. Kot pa so po-
udarili, se s pravočasno iz-
stavljenim zahtevkom lahko 
v kratkem nadejajo še avan-
sa v višini 1,1 milijona evrov 
za preostale štiri situacije. 
Kot pravi župan Franc Če-
bulj, gre za razveseljivo no-
vico, ki so jo pozdravili tudi 
drugi udeleženci projektne-
ga sveta.

Korak bliže rešitvi spora?

Občine Cerklje, Šenčur in 
Vodice pa so še vedno v spo-
ru glede plačevanja finanč-
nih obveznosti. Kot je zna-
no, izstavljene račune ves 
čas poravnava Mestna obči-
na Kranj, od jeseni pa tudi 
Komenda. Občina Cerklje 
pa je s sosednjima, Komen-
do in Vodicami, še vedno v 
tožbi zaradi neplačanih ra-
čunov za gradnjo vodovo-
da pred 3. septembrom, to-
rej preden je bila sklenje-
na pogodba o sofinancira-
nju državnih in evropskih 
sredstev, ki sta jo podpisa-
la župan Čebulj in minis-
ter za okolje in prostor An-
drej Vizjak. Župana Vodic 
in Šenčurja Aco Franc Šu-
štar in Ciril Kozjek menita, 

da pred 3. septembrom še ni 
bilo pravne podlage za plači-
lo 14 računov, ki so bili izda-
ni pred tem datumom. Oba 
poudarjata, naj jim Občina 
Cerklje ponovno izstavi ra-
čune s popravljenimi datu-
mi, pa bodo zneske porav-
nali, s čimer se pa v Cerkljah 
ne strinjajo. Občini sicer ra-
čune, izdane po tem datu-
mu, plačujeta, v Vodicah pa 
so nedavno plačali tudi štiri 
račune iz kvote prvih 14 si-
tuacij.

Kljub zapletom pa kaže, 
da so občine morda ko-
rak bliže k rešitvi težave. 
Do nepovratnih finančnih 
sredstev so namreč upravi-
čene po plačilu računov. Ob-
čina Cerklje je tako svojo od-
vetniško družbo zaprosila 
za mnenje, kako postopati 
do obeh občin, ki svojih ob-
veznosti nista v celoti izpol-
nili. Kot je povedala direkto-
rica občinske uprave Mar-
ta Jarc, je odvetniška druž-
ba predlagala poplačilo s po-
botom, preko katerega bi z 
enostransko izjavo oz. še bo-
lje z dogovorom med stran-
kami določili, katere račune 
bi z nakazilom nepovratnih 
sredstev za že plačane raču-
ne zapirali, kar sta pozdravi-
la tudi župana.

Zgrajen velik del vodovoda
Gradnja krvavškega vodovoda poteka po načrtih, občine pa še iščejo skupni jezik glede plačila 
finančnih obveznosti.

Od skupno 25 kilometrov 
je položenih že 24 
kilometrov vodovodnih 
cevi, delavce pa čaka še 
gradnja vodohrana v 
Šmartnem.

Kranj – Telekomunikacijsko podjetje Telemach je Zvezi pri-
jateljev mladine Slovenije podarilo petsto prazničnih daril 
za otroke iz socialno šibkih okolij ter še štirinajst kompletov 
novoletnih smrečic z lučkami in okraski. Darila za otroke so 
zbrali zaposleni, akcijo pa je izdatno podprlo tudi podjetje. 

Telemachova darila za otroke
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www.apothekeferlach.at
GOVORIMO SLOVENSKO

LEKARNA V BOROVLJAH Z BOGATO TRADICIJO
A-9170 Borovlje/Ferlach • Glavni trg/Hauptplatz 16
T: 0043 4227 2225  •  E: adler@apothekeferlach.at
pon. - pet., 8:00 - 12:30 in 14:30 - 18:00, sob., 8:00 - 12:00 

• Zdravila lahko predhodno rezervirate tudi po telefonu oz. e-pošti 
• Ekspresna dobava  zdravil tudi iz NEMČIJE  • Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara Rigelnik Dr. Eva Rosian

Obiščite nas
na Facebook-u

Zahvaljujemo se vam za zaupanje v letu 2021. 
Tudi v letu 2022 vam želimo obilico sreče, 

zadovoljstva in zdravja!

Maja Bertoncelj

Medvode – Gre za enega več-
jih in zahtevnejših projektov 
v občini Medvode. Njegova 
skupna vrednost je skoraj 
2,3 milijona evrov, od tega so 
pridobili dobrih 1,1 milijona 
evrov evropskih in državnih 
sredstev iz naslova dogovo-
ra regij. 

Prvo javno naročilo so ob-
javili junija, a niso preje-
li ustreznih ponudb (bile so 
previsoke), zato so na začetku 
septembra prilagojeno javno 
naročilo (projekt so razdelili 
v dva dela) ponovili. Preje-
li so več ponudb, med kate-
rimi so izbrali najugodnej-
še izvajalce. Za gradnjo kole-
sarske poti v vrednosti slabih 
osemsto tisoč evrov je bilo 
izbrano podjetje Lavaco, za 
gradnjo brvi čez reko Savo v 
vrednosti dobrega 1,2 milijo-
na evrov pa podjetje V3 s par-
tnerjem Garnol. Odločitev o 
izbiri je pravnomočna, v če-
trtek so podpisali pogodbe in 
predstavili projekt. Zgrajena 
asfaltirana kolesarska pot, ki 

bo dolga 6.215 metrov in ši-
roka 3,5 metra, bo dvosmer-
na ter bo dovoljevala dostop 
kmetijski mehanizaciji za-
radi obdelave zemljišč, saj je 
del poti načrtovan med polji. 
Krajši del poti – 450 metrov 
– pa bo kolesar voden po ob-
stoječih prometnicah skupaj 
z motornim prometom. Pro-
jekt vključuje tudi izgradnjo 

brvi čez reko Savo v Medvo-
dah med knjižnico in občin-
sko stavbo v dolžini 138 me-
trov z razponom 86,6 me-
tra. »Danes je kar velik dan 
za Medvode. Projekt, ki smo 
ga napovedovali že dlje časa, 
s podpisom pogodbe prehaja 
v samo izvedbo. Gre za kole-
sarsko povezavo med mestno 
občino Ljubljana in centrom 
Medvod, za pogumen korak 
naprej, kjer uresničujemo 
vse tisto, kar smo si zadali v 
Celostni prometni strategiji 
Občine Medvode. Za Med-
vode je to po mojem mne-
nju v prihodnjem letu naj-
lepši projekt. Bo jih še veli-
ko, ki bodo finančno zahtev-
ni in tudi zelo vidni v naravi, 

a ta je eden izmed tistih, za 
katere verjamemo, da z nji-
mi dajemo največjo doda-
no vrednost življenju v kra-
ju,« je pojasnil Nejc Smole, 
župan Občine Medvode. Kot 
je dodal, je to prvi res pravi 
projekt kolesarskih povezav 
po Medvodah. »Ni pa edini, 
vezan na kolesarske poveza-
ve, pri katerem smo aktivni. 

Drugi, ki je logično nadalje-
vanje tega prvega, je Loška 
kolesarska povezava. Projekt 
je v fazi projektiranja, poča-
si tudi v pridobivanja grad-
benega dovoljenja še za eno 
brv, in sicer čez reko Soro na-
sproti nogometnega igrišča 
v Medvodah. Prav tako raču-
namo na državna in evrop-
ska sredstva.« 

Pogodbeni rok za gradnjo 
Kolesarske poti Medvode–
Pirniče–Vikrče in brvi čez 
reko Savo je dvanajst mese-
cev od uvedbe v delo, kar po-
meni, da naj bi bil zaključen 
do konca prihodnjega leta. 
Začetek del na terenu bo od-
visen od vremenskih raz-
mer. 

Podpisali pogodbo  
za kolesarsko pot 
Občina Medvode se pripravlja na začetek največjega investicijskega projekta 
v letu 2022, gradnjo kolesarske poti Medvode–Pirniče–Vikrče in brvi čez 
reko Savo, katerega vrednost je skoraj 2,3 milijona evrov. V četrtek so 
podpisali pogodbe.

Pogodbe so podpisali župan Medvod Nejc Smole (v sredini), Roman Štrukelj, prokurist 
podjetja Lavaco (levo), in Miroslav Vidaković, direktor podjetja V3. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetniki 
so na decembrski, skorajda 
maratonski seji obravnavali 
več pomembnih dokumen-
tov, med drugim tudi dva 
proračuna v drugem branju, 
in sicer za leti 2022 in 2023.

Opozicijski svetniki so 
županu očitali politično ne-
higieno, saj da je pripra-
vil proračun za leto po lo-
kalnih volitvah, prav tako 
so kot poln bombončkov in 
predvolilnih obljub ozna-
čili proračun za prihodnje 

leto. Župan Matej Slapar je 
prepričan, da sta oba prora-
čuna razvojno naravnana in 
usklajena s prioritetami kra-
jevnih skupnosti, s proraču-
nom za leto 2023 pa želi čim 
lažje delo omogočiti pred-
vsem občinski upravi, da bo 
lahko izvrševala zakonske 
obveznosti, pa tudi novi se-
stavi občinskega sveta. Kot 
je še povedal, bodo prora-
čun z dejanskim stanjem 
uskladili z rebalansom.

Skupni načrtovani pri-
hodki za leto 2022 znašajo 
28,9 milijona evrov, prenos 

sredstev iz leta 2021 v leto 
2022 je ocenjen v višini 1,1 
milijona evrov, odhodki 
pa na 30 milijonov. Stran-
ka LMŠ je vložila tudi tri 
amandmaje, pri čemer sta 
bila dva zavrnjena. V letu 
2023 pa so prihodki ocenje-
ni na 27,1 milijona evrov, 
odhodki pa na 28,3 milijo-
na.

Oba dokumenta so sve-
tniki sprejeli, čeprav pri 
proračunu za leto 2023 
opozicija protestno ni raz-
pravljala, prav tako so bili 
pri glasovanju vzdržani.

Proračuna sta sprejeta
Občina Kamnik v prihodnjem letu v proračunu načrtuje za dobrih trideset 
milijonov evrov odhodkov, v letu 2023 pa približno dva milijona evrov manj.

Jasna Paladin

Mekinje – V Mekinjskem 
samostanu potekajo prei-
skave objekta, ki bodo ključ-
ne za ugotavljanje umetno-
stno-zgodovinskih prvin in 
njegovih bistvenih vrednot. 
»Pridobljeni rezultati bodo 
služili kot temelj za izved-
bo konservatorskega načr-
ta, hkrati pa so tudi pomem-
ben dokumentarni element 

za preučevanje in analizira-
nje po izvedbi obnove spo-
menika. Bogata zgodovi-
na in velika površina samo-
stana Mekinje zahtevata 
poglobljen pristop in inter-
disciplinarno sodelovanje 
restavratorske in konserva-
torske stroke, ki mu je tre-
ba nameniti dovolj časa in 
zagotoviti kvalitetno izved-
bo,« sporočajo iz Mekinj-
skega samostana, kjer so 

konservatorji v prvem sklo-
pu projekta, ki je potekal 
do 8. decembra, preiska-
li šestnajst prostorov v pri-
tličju samostana. Zaklju-
čile so se preiskave zahod-
nega trakta objekta, ki je bil 
pred leti obnovljen, dela tre-
nutno potekajo v pritličnih 
prostorih južnega, še neob-
novljenega dela samostana. 
Dela bodo potekala do kon-
ca junija 2022. 

Konservatorska dela v samostanu

Simon Šubic

Kranj – Pokrajinska zve-
za društev upokojencev 
(PZDU) Gorenjske je pred 
dnevi na času primerno 
manjši prireditvi ob tradi-
cionalnem dnevu PZDU 
Gorenjske v Kranju podeli-
lo priznanja zaslužnim čla-
nom in članicam gorenjskih 
društev upokojencev. 

Predsednik pokrajinske 
zveze Robert Plavčak je pi-
sna priznanja podelil Hele-
ni Kralj iz Lesc, Ani Štucin 
in Karlu Štucinu iz Tržiča, 
Avgusti Pavlič iz Podnarta, 
Karlu Matušu iz Komende, 
Angeli Moravec, Emilu Mi-
lanu Kuferšinu, Milici Er-
čulj, Veroniki Kuhar, Felik-
su Tavčarju in Neži Andre-
jaš iz Trzina, Majdi Zupan-
čič in Dragici Zajec iz Mot-
nika, Bogomili Krnc iz Kro-
pe, Rudiju Šmitu, Metki 
Rutar Piber in Bredi Jamar z 
Bleda ter Vinku Janežiču iz 
Cerkelj. Plaketo sta prejela 
prejšnji predsednik PZDU 
Gorenjske Zdravko Malnar 

in Edo Kavčič za dolgoletno 
uspešno vodenje projekta 
Starejši za starejše. Malnar 
je ob tej priložnosti prev-
zel tudi posebno priznanje 
Zveze društev upokojencev 
Slovenije, ki mu ga je izro-
čil predsednik zveze Janez 
Sušnik.  

Zahvalo za dobro organi-
zacijo regijskih kulturnih 
dogodkov so prejela društva 
upokojencev Bohinjska Bi-
strica, Žerjavčki Trzin in 
Bled, zahvalo za športne do-
sežke pa društva Javornik - 
Koroška Bela, Komenda in 
Kamnik. 

Priznanja zaslužnim članom

Zdajšnji predsednik PZDU Gorenjske Robert Plavčak (levo) 
izroča plaketo svojemu predhodniku Zdravku Malnarju.  
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Ansambel 
Cappella Carniola je bil leta 
2004 ustanovljen za potrebe 
žive glasbe na tečajih stare-
ga plesa. Odtlej je svoj pro-
gram razširil predvsem na 
evropsko srednjeveško glas-
bo, eno pomembnih pos-
lanstev skupine pa je tudi 
oživljanje uporabe glasbe-
nih instrumentov, predsta-
vljenih na slovenskih fre-
skah iz 15. stoletja. V pred-
božičnem času se bo sestav 
Cappella Carniola predsta-
vil na treh koncertih, najprej 

v nedeljo, 26. decembra, ob 
17. uri, v župnijski cerkvi sv. 
Cirila in Metoda na Škoflji-
ci, v zadnjem tednu tega leta 
pa še na Gorenjskem, in si-
cer v torek, 28. decembra, ob 
19. uri v Samostanu Mekinje 
v Kamniku, naslednji dan, v 
sredo, 29. decembra, ob 19. 
uri pa še v kapucinski cerkvi 
sv. Ane v Škofji Loki. Ome-
njena koncerta organizirata 
Območni organizaciji JSKD 
Kamnik in Škofja Loka.

Ansambel, ki ga sestav-
ljajo Marta Močnik Pirc (so-
pran, strunski tamburin), 
Kristina Martinc (kljunaste 

flavte), Urška Rihtaršič (got-
ska harfa), Franci Krevh 
(tolkala) in umetniški vod-
ja Janez Jocif (portativ, kru-
mhorn, dude, piščali, hurdy 
gurdy) je za tokratni koncer-
tni cikel poiskal glasbo, izva-
jano za stara obredja, značil-
na za ta čas. 

»Zavestno doživljanje sol-
sticijskih premen je človeku 
vedno pomenilo tudi stik s 
presežnim. Ker nam pogled 
v prihodnost ni dan, je ena 
od možnosti za stik z brez-
časnostjo pogled nazaj,« so 
misli, ki nas bodo zapeljale 
v ta koncertni večer. »Zato 

nam tudi glasbeni jezik sre-
dnjega veka, ki je sicer veli-
kokrat zastrt z ovojnim pa-
pirjem časa, lahko postane 
nenavadno domač.« 

Ansambel Cappella Car-
niola poskuša z uporabo ko-
pij avtentičnih instrumen-
tov srednjega veka in razi-
skovanjem njegove izvajal-
ske glasbene prakse obudi-
ti obredne zvoke, ki so spre-
mljali naše prednike ob ci-
kličnem poslavljanju od sta-
rega in ob prihodu luči, ki 
daje novo upanje.

Izbor srednjeveških bo-
žičnih pesmi sloni na dveh 

srednjeveških zbirkah, ki 
izhajata iz dveh samostan-
skih deških šol. Ena je iz Ba-
varskega Moosburga iz leta 
1360, druga je zbirka Piae 
Cantiones (prvi tisk iz leta 
1582) iz mesta Turku na 
Finskem. V njej je bil objav-
ljen širok repertoar božičnih 

pesmi celotne srednjeveške 
Evrope. Mnoge od pesmi iz 
zbirke so na Finskem pona-
rodele.

V programu bo ansambel 
igral dve skladbi anonimnih 
avtorjev ter pet iz prve in 
šeststavčno skladbo iz dru-
ge omenjene zbirke.

Stara božična glasba
Ansambel za staro glasbo Cappella Carniola bo ob koncu leta na treh koncertih predstavil program z 
naslovom Srednjeveška božična obredja.

Ansambel Cappella Carniola med vajami za aktualni 
koncertni program / Foto: arhiv ansambla

Podelitev Severjevih na-
grad se je že tradicionalno 
začela z besedami igralca 
Staneta Severja v enem iz-
med več kot tristo posnet-
kov z njegovim glasom, ki 
jih hranijo na Radiu Slove-
nija. V uvodnem nagovoru 
v nadaljevanju je dolgoletni 
predsednik in član Uprav-
nega odbora Sklada Stane-
ta Severja Aleš Jan obudil 
osebni spomin na dan, ko je 
po predstavi v Mali drami na 
oder stopil dramaturg, spo-
ročil žalostno vest in publi-
ko prosil za minuto molka. 
»Občinstvo je vstalo, marsik-
do s solznimi očmi. Po mi-
nuti pa grobna tišina, ko niti 
stol ni zaškripal in občinstvo 
se je brez besed razšlo. Po 
hodnikih so odmevali nemi 

koraki. Drama je ostala praz-
na,« se je spominjal Jan in 
nato spregovoril tudi o Se-
verjevi igralski veličini, o živ-
ljenju poklicnega igralca ter 
pomenu instituta Severjevih 
nagrad, ki jih podeljujejo že 
več kot petdeset let. »Danes 

podeljujemo stoto nagrado 
poklicnim igralkam in igral-
cem, petdeseto študentkami 
in študentom igre ter petde-
seto ljubiteljskim igralkam 
in igralcem. Prejemnikov je 
veliko več, saj je bila nagrada 
večkrat deljena.« V nekaj be-
sedah je predstavil tudi zbor-
nik, ki ga je ob 50-letnem ju-
bileju s pomočjo pokrovite-
ljev izdal Sklad Staneta Se-
verja. Po nagovoru aktual-
nega predsednika upravne-
ga odbora sklada Mihe Je-
šeta je sledila podelitev na-
grad.

Tudi nagrada »za nazaj«

Poklicno igralsko nagra-
do je prejela Marjuta Sla-
mič, dolgoletna članica SNG 
Nova Gorica, in sicer za vlo-
go Bogdane v komediji jere-

bika, štrudelj, ples pa še kaj 
Simone Semenič. »V vlogi 
farovške gospodinje je dar 
za naravno in detajlirano 
podajanje – tako tipičen za 
Marjutino igro pred kame-
ro – nadgradila s smislom 
za komično, čutnostjo in 

primorskim temperamen-
tom. Pri tem je izkoristila 
vse prednosti izražanja v do-
mačem, ajdovskem narečju. 
Marjuta Slamič je Bogdano 
oblikovala s toplino in preta-
njenim razumevanjem 'ma-
lega človeka', zato ni prese-
netljivo, da gledalci takoj 
'kupimo' in vzljubimo to 
polnokrvno, tako rekoč kos-
mačevsko figuro,« je med 
drugim zapisano v obrazlo-
žitvi k nagradi. 

Severjevo nagrado za po-
klicnega igralca je prejel tudi 
Blaž Setnikar, član kranjske-
ga Prešernovega gledališča, 
in sicer za vlogi Osvalda Al-
vinga v uprizoritvi Strahovi 
Henrika Ibsena v režiji Igor-
ja Vuka Torbice in Sleherni-
ka v Škofjeloškem pasijonu 
Očeta Romualda/Lovren-
ca Marušiča v režiji Jerneja 
Lorencija. Nagrado je pre-
jel 12 let po študentski Se-
verjevi nagradi leta 2009. 
Vmes se je zgodilo marsi-
kaj ... »Pravzaprav se je zgo-
dilo vse. Takrat sem bil še na 
akademiji in si nisem pred-
stavljal, kaj se bo zgodilo čez 
leto, tri, deset. Zdaj, ko je 
za menoj igranje na skoraj 
vseh gledaliških odrih v Slo-
veniji in sem v teh letih nab-
ral kar precej igralskih iz-
kušenj, na nagrado gledam 
drugače. Če je bila študent-
ska nagrada, katere vrednos-
ti se še nisem prav zavedal, 
tista 'za naprej', je zdaj to si-
cer nagrada za vlogi zadnje-
ga leta, a vendarle lahko re-
čem, da tudi 'za nazaj', za 
vse to, kar sem doslej ustva-
ril v gledališču,« je ob nagra-
di povedal Blaž Setnikar in 
dodal: »V gledališču in tudi 
pred kamero se nočem uje-
ti v nekakšno monotonost, 
zato mi ustreza, da pri delu 
menjam različne žanre ozi-
roma principe. Nagrada je 

tokrat za dve vlogi, ki priha-
jata iz dveh povsem različ-
nih svetov.« Pri tem je po-
udaril tudi čas, v katerem je 
dobil nagrado, saj je bilo gle-
dališče na veliki preizkuš-
nji. Nagrado zato šteje tudi 
kot opogumljanje za naprej, 
za naslednje obdobje, za ka-
tero upa, da bo še bolj krea-
tivno, kot je zdajšnje.

»Najprej se vzpostavi kot 
boemsko nastopaški, prosto-
dušen in razuzdan, svobodo-
miselno se upira vzdušju re-
presivnega okolja, je strasten 
v svojih idejah, še bolj pa ču-
tenju sveta. Ciničen, ironi-
čen, mestoma otročji že od 
samega začetka odstira za-
metke svoje notranje neu-
ravnoteženosti,« je žirija za-
pisala k prvi vlogi Osval-
da, medtem pa se je v dvoj-
ni vlogi Adama in Kristusa v 
Škofjeloškem pasijonu sre-
čal s povsem drugačno na-
logo, ki jo je odlično realizi-
ral s svojo izvirno igralsko iz-
raznostjo. Za razliko od psi-
hološko kompleksnega ra-
zvoja individualca iz reali-
stične drame mu je tu pripa-
dla statična, malodane mo-
nolitna figura občečloveške-
ga slehernika. »A tudi to je s 
stapljanjem lika krivca, žrtve 
in obenem odrešenika razvil 
v svojevrstno kompleksnost. 
Začuden in obenem sprija-
znjen s kruto usodo se je pre-
pustil telesni in verbalni tor-
turi, na kateri temelji upri-
zoritveni koncept, ne da bi 
se pri tem spremenil v trpni 
objekt kolesja zgodbe, zgo-
dovine, mitologije.«

Skupinsko nagrado Skla-
da Staneta Severja za igral-
sko stvaritev študentov 
dramske igre so prejeli Di-
ana Kolenc, Nejc Jezernik 
in Maks Dakskobler, in si-
cer za vloge v predstavi Noži 
v kurah Davida Harrowerja. 

»Študentje Diana Kolenc, 
Maks Dakskobler in Nejc Je-
zernik so skozi poglobljeno 
in analitično branje drame 
Noži v kurah ustvarili zah-
tevno, večplastno in prepri-
čljivo sliko zapletenih med-
človeških odnosov,« je za-
pisala strokovna žirija. »Di-
ana Kolenc je vlogo mlade 
ženske, dninarke, obliko-
vala preprosto, pametno in 
predvsem točno ter s pravo 
mero tragičnosti in komič-
nosti. Nejc Jezernik je kot 
Pony William, orač, ustvaril 
močno figuro manipulanta, 
ki neskrupulozno uporablja 
vsa sredstva, da si podredi 
svojo mlado ženo, Maks Da-
kskobler pa je Gilberta Hor-
na, mlinarja, v začetnih pri-
zorih oblikoval zadržano, 
skopo v govoru in do boleči-
ne prodorno v pogledu, dok-
ler se ne razkrije v vsej svoji 
nadutosti in dolgo nabirajo-
čem se preziru do soljudi.«

Čarobnost nagrade doma

Največji aplavz pa je sledil 
ljubiteljskemu igralcu Bo-
janu Trampušu z domače-
ga Loškega odra, in sicer za 
vlogo Saše v uprizoritvi An-
tigona v New Yorku Janusza 
Glowackega. »Bojan Tram-
puš se kot Saša s pretanjenim 
občutkom odziva tako na re-
snični položaj kot na akcije in 
reakcije svojih soigralcev, pa 
naj gre za telesno ali dušev-
no prezenco. Bojan se je na-
selil v lik do te mere, da tako 
gledalci kot soigralci diha-
jo skupaj z njim. In ravno to 
je največja kvaliteta Trampu-
ša v vlogi Saše: na račun svo-
je igralske kreacije nikoli ne 
jemlje moči ali pozornosti so-
igralcema, nasprotno, z nji-
ma se prepleta in dopolnju-
je. Vlogo newyorškega brez-
domca ustvari z navidezno 

lahkotnostjo, čeprav jo poga-
nja izjemno natančna in pre-
mišljena notranja razčlenje-
nost zapletenih psiholoških 
stanj. Skupaj s soigralci je 
dosleden v nepredvidljivosti, 
predvsem pa spretno odmer-
ja in lovi občutljivo ravnoves-
je komičnega in tragičnega.«

Bojan Trampuš, ki je z An-
tigono v New Yorku hkrati 
zaznamoval trideset let gle-
dališkega ustvarjanja, za kar 
je na Linhartovem srečanju 
prejel Linhartovo listino, za 
vlogo Saše pa je bil nagrajen 
z matičkom, prav tako je za to 
vlogo igralsko nagrado prejel 
na Repasaž festu v Srbiji, je 
ob nagradi povedal: »Severje-
va nagrada je v tem letu vse-
kakor češnjica na torti in je 
krona vsega, kar se mi je zgo-
dilo letos. Že kot otrok sem 
leta in leta spremljal podeli-
tve Severjevih nagrad z ob-
čudovanjem, spoštovanjem 
in ne nazadnje tudi z željo, 
ki se je zdaj uresničila. Sre-
čen sem.« Na vprašanje, ali 
meni, da je s tem nagrajen 
tudi sicer njegov bogat gleda-
liški opus pa je dodal: »Vsi z 
leti zorimo, zato je vloga Saše 
glede na mojo dolgoletno gle-
dališko podlago tudi zrelejša, 
kot bi bila ob manjši gledali-
ški 'kilometrini'. Nagrado pa 
še bolj čarobno in posebno 
dela dejstvo, da sem jo prejel 
na domačih odrskih deskah, 
kjer preživljam večino svoje-
ga prostega časa. Če bi seštel 
minutažo tukaj, bi mi lahko 
kar zaračunali najemnino.« 

V sklepnem delu je nagra-
jencem čestital in veliko gle-
dališkega ognja tudi v pri-
hodnje želel škofjeloški žu-
pan Tine Radinja, sledila pa 
je predstava Realisti Jureta 
Karasa v režiji Tijane Zinajić, 
ki jo je ansambel SNG Nova 
Gorica za Sklad Staneta Se-
verja odigral brezplačno.

Podelili Severjeve nagrade

Dve nagradi sta ostali na Gorenjskem: igralcu Prešernovega 
gledališča Blažu Setnikarju in igralcu Loškega odra Bojanu 
Trampušu. / Foto: Primož Pičulin 

1. stran
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Jože Marinček

Ljubljana – V soboto so va-
terpolisti končali tekmova-
nje v pokalu Slovenije. V fi-
nalu sta se pomerila AVK 
Triglav in VK Ljubljana Slo-
van, tekma pa se je odigra-
la v bazenu Kodeljevo v Lju-
bljani. Po nekoliko boljšem 
začetku, ko so prvo četrti-
no celo dobili domačini, so 

v nadaljevanju svoje pokaza-
li vaterpolisti iz Kranja, dobi-
li preostale tri četrtine in na 
koncu slavili z 8 : 3 (1 : 2, 1 : 
0, 4 : 1, 2 : 0). 

Tri zadetke je dal Benja-
min Popovič, po enega pa še 
Jaša Kadivec, Matic Rahne, 
Dejan Gostič, Andraž Pu-
šavec in Jaka Štirn. V liga-
škem delu vaterpolisti Tri-
glava niso oddali nobene 

točke, na drugi strani pa so 
Ljubljančani tri tekme dobi-
li in tri tudi izgubili, tako da 
so bili Kranjčani v vlogi favo-
ritov. To je zanje že 17. osvo-
jitev pokala Slovenije, s či-
mer so daleč najuspešnejši. 
VK Ljubljana Slovan ima tri 
naslove, devet Koper, enega 
pa Branik Maribor in Calcit 
vaterpolo Kamnik. »Mislim, 
da smo zasluženo prišli do 

zmage, ki je bila plod naše 
odlične igre v obrambi. Va-
njo smo vložili veliko truda, 
zanjo so zaslužni prav vsi 
igralci, ki si zaslužijo vse če-
stitke, da je pokal ponovno v 
Kranju,« je po tekmi povedal 
trener AVK Triglav Krištof 
Štromajer, Benjamin Popo-
vič, strelec treh zadetkov, pa 
je dodal: »Srečanje smo za-
čeli nekoliko rezervirano, a 
ko smo videli, kako se od-
vija, smo z odlično obram-
bo zaustavili nasprotnike in 
prevzeli pobudo. V obram-
bi igramo zelo dobro, v na-
padu pa moramo storiti več. 
Po osvojeni prvi lovoriki v se-
zoni se bomo dobro pripra-
vili še v igri v napadu, tako da 
še v državnem prvenstvu do-
kažemo, da smo najboljši.« 

AVK Triglav je v finalu po-
kala nastopil v postavi Jure 
Beton, Benjamin Popovič, 
Jaša Kadivec, Matic Rahne, 
Jaša Lah, Dejan Gostič, An-
draž Pušavec, Marko Gostič, 
Juš Vončina, Jaka Štirn, Ale-
ksander Paunovič, Rok Be-
čič in Gregor Kos. 

Pokal vaterpolistom Triglava
Kranjčani so bili v finalu favoriti. Za sedemnajsto pokalno lovoriko so premagali VK Ljubljana Slovan.

Vaterpolisti AVK Triglav so osvojili prvo lovoriko v sezoni. / Foto: Gorazd Kavčič

Jesenice, Kranj – Danes bodo tekmovanje nadaljevali hokejisti 
v Alpski hokejski ligi. HDD SIJ Acroni Jesenice bodo gostovali 
pri HC Merano/Pirher. Novo gostovanje jih čaka že v četr-
tek pri Migross Supermercati Asiago Hockey. Jutri se bodo 
v mednarodni hokejski ligi IHL od gorenjskih ekip pomerili 
HK Slavija Junior – HD Hidria Jesenice in HKMK Bled – HK 
Triglav. V nedeljo pa so članice v mednarodni ženski hokejski 
ligi IHL odigrale eno tekmo. V Kranju so hokejistke HK Triglav 
gostile HDK Maribor in morale na koncu, čeprav so štirikrat 
vodile, priznati premoč gostij. Izgubile so po podaljšku s 4 : 5 
(2 : 2, 1 : 1, 1 : 1, 0 : 1). Na lestvici so tretje.

Jeseničani na dve gostovanji

Škofja Loka – Rokometaši moštva Urbanscape Loka so v 13. 
krogu Lige NLB gostovali pri Trimu Trebnje. Škofjeločani so 
izgubili z 21 : 18 (10 : 8). Na lestvici so na petem mestu. Sledi 
daljši reprezentančni premor.

Pred premorom poraz Ločanov v Trebnjem

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Kolesarska zveza 
Slovenije je v soboto predva-
jala Večer zvezd 2021, na ka-
terem so razglasili najbolj-
še kolesarje in kolesarke Slo-
venije v letu 2021 ter preda-
li priznanja nekaterim, ki so 
življenje ali vsaj določeno ob-
dobje svojega življenja posve-
tili kolesarstvu in v njem pus-
tili neizbrisen pečat.

Za kolesarja in kolesarko 
leta sta bila izbrana Tadej Po-
gačar in Eugenia Bujak. »Po-
čaščen sem, da sem prejel to 
nagrado. Sezono bi lahko 

opisal kot sanjsko. Težko jo 
bo ponoviti, kaj šele nadgra-
diti. Zagotovo je bila ena naj-
lepših, kar se jih da naredi-
ti v kolesarstvu,« je povedal 
Tadej Pogačar. Za njim je 
izjemna sezona, v kateri je 
med drugim ubranil zmago 
na Dirki po Franciji. »Pravi-
jo, da je najtežje braniti zma-
go. Res je težko priti nazaj s 
številko 1, a mi je uspelo tudi 
letos in bil sem presrečen,« 
je dodal nekaj besed na to 
temo. Kljub mladosti ga šte-
vilni že sedaj uvrščajo ob 
bok največjim kolesarskim 
imenom v zgodovini. »Ne 
maram primerjav z drugi-
mi kolesarji, sploh iz različ-
nih obdobij,« razmišlja kole-
sar s Klanca pri Komendi, ki 
se intenzivno pripravlja na 
novo sezono. »Že kar veliko 
sem na kolesu. Zima je zelo 
pomembna. Na prve dirke je 
treba priti dobro pripravljen. 
S polno paro gremo naprej 
v novo sezono,« je še dejal, 
o programu za leto 2021 
pa dodal: »Točnega progra-
ma še ne vem. Začel bom z 
dirko v Združenih arabskih 
emiratih, glavni cilj sezone 

pa bo Tour de France. Sam 
nase ne bom ustvarjal pri-
tiska.« Med prazniki se bo 
Pogačar lahko posvetil tudi 
smučanju in teku na smu-
čeh, z novim letom pa ga 
znova čaka samo kolo.

Nagradi za posebne dosež-
ke sta prejela Primož Roglič 
in Matej Mohorič. Med gor-
skimi kolesarji sta bila v letu 
2021 najboljša Vid Peršak in 
Monika Hrastnik. Najbolj-
ša mlada kolesarja sta Nika 
Bobnar in Gal Glivar. Nag-
rado za posebne dosežke sta 
prejela tudi Andrej Cimprič, 
ki je kar 11 let delal z mladimi 

reprezentancami, in Andrej 
Hauptman, selektor Slo-
venije med letoma 2017 in 
2021. »Ta nagrada ni samo 
moja, je nagrada vseh tistih, 
ki so kakorkoli pomagali, da 
so fantje dosegli te rezulta-
te. To je izjemna generaci-
ja kolesarjev in v čast mi je, 
da sem bil lahko del te zgod-
be. V teh letih jih je bilo veli-
ko, ki se jih z veseljem spo-
minjam. A v športu smo vsi 
osredotočeni naprej, k no-
vim uspehom. Prepričan 
sem, da tudi v prihodnje ti 
ne bodo izostali, da bodo 
fantje z novim selektorjem 
prav tako uspešni in da se 
bomo še velikokrat veselili 
novih uspehov,« je prizna-
nje ob slovesu od funkcije 
selektorja pokomentiral Ha-
uptman. Priznanje za dop-
rinos h kolesarstvu sta pre-
jela Zavod za turizem, kul-
turo, mladino in šport Brdo 
ter Mitja Hernaus, nagradi 
za življenjsko delo pa Ljubo 
Skrt in Jože Majes.

Kolesarska zveza Slove-
nije je na spletni prireditvi 
predstavila tudi novi logotip 
zveze. 

Tadeju Pogačarju 
nova lovorika
Po športniku leta je postal še kolesar leta. 

Tadej Pogačar: »Sezono bi lahko opisal kot sanjsko. 
Težko jo bo ponoviti, kaj šele nadgraditi. Zagotovo je 
bila ena najlepših, kar se jih da narediti v kolesarstvu.«

Maja Bertoncelj

Kranj – Dresden v Nemčiji je 
konec tedna gostil sprinter-
ske tekme svetovnega pokala 
v teku na smučeh. Z visoki-
mi pričakovanji je tja odpoto-
vala tudi slovenska reprezen-
tanca in jih upravičila.

Na sobotnem posamič-
nem sprintu v prosti tehni-
ki je imela Slovenija v žen-
skem finalu kar dve pred-
stavnici: Anamarijo Lam-
pič in Evo Urevc. Poleg nji-
ju sta bila še dve Švedinji in 
dve Norvežanki. Lampičeva 
je drugič zapored pritekla na 
tretje mesto, Urevčeva je bila 
v svojem prvem finalu sezo-
ne in drugem nasploh šesta. 
»Danes je bila zanimiva tek-
ma s precej prerivanja, a ne 
toliko kot lani, ko sem zlomi-
la palico. Znova sem na sto-
pničkah. Sem zadovoljna, je 
pa nekaj grenkega priokusa, 
saj se mi zdi, da bi lahko po-
kazala še več. Šele v drugem 
krogu sem prišla na nivo, ki 
sem si ga želela, a bilo je že 
prepozno prerivati se nap-
rej,« je finalni nastop opisa-
la Anamarija Lampič, tekači-
ca iz Valburge. Eva Urevc, ki 
prihaja iz Gorij, pa je dodala: 
»Res sem zadovoljna, ker iz 
tekme v tekmo kažem napre-
dek. Vem, da sem sposobna 

še več. Prave občutke v fina-
lu še iščem.« V moški kon-
kurenci je do uspeha kariere 
prišel Vili Črv. Osvojil je 24. 
mesto, kar so za športnika iz 
Rut v kranjskogorski občini 
prve točke svetovnega poka-
la. »Lahko sem zelo zadovo-
ljen, da se mi je na pravi dan 

vse izšlo, tako moja forma, 
razpoloženje kot smuči. Vse 
se je poklopilo in uspelo mi 
je dokazati to, kar sem že dlje 
časa vedel, da lahko. Dosegel 
sem svoj daleč najboljši re-
zultat,« je dejal.

Posamičen sprint je 
dal dober obet tudi za 

nedeljskega ekipnega, ki je 
bil prav tako v prosti tehni-
ki. Naveze Lampič – Urevc 
na poti do stopničk nista 
ustavila niti padca slednje. 
Na koncu sta bili tretji, zao-
stali sta le za Švedinjama in 
Američankama. »Povsem 
nepričakovan padec, a to se 
v sprintih, kot je bil današ-
nji, dogaja. Borba je bila do 
konca, ker se lahko vse obr-
ne in v bistvu se je vse obrni-
lo na najino stran – sicer še 
z enim padcem, a sva poka-
zali borbenost, željo po us-
pehu in izplačalo se je,« je 
bila vesela Urevčeva. Zado-
voljna je bila tudi Lampiče-
va: »Eva se je zapletla prvič 
in sva prišli zraven. Ob pre-
daji se je nato še enkrat zap-
letla in znašla na tleh. Tak-
rat sem že malce obupala. 
Nekako sva obe nato z jezo 
prišli nazaj, borili sva se in 
dali vse od sebe. V zaključ-
ku se mi zdi, da me je malce 
zmanjkalo, saj sem od dru-
ge predaje naprej šla na pol-
no, lovila tekmice, enako 
velja tudi za Evo. Danes sva 
lahko zelo zadovoljni s tre-
tjim mestom.«

Svetovni pokal v tekih na 
smučeh se bo nadaljeval z 
novoletno turnejo. Uvodna 
preizkušnja bo 28. decem-
bra v Lenzerheideju v Švici. 

Od padca do stopničk
Smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v olimpijski sezoni v odlični formi. V ekipnem 
sprintu v Dresdnu sta bili tretji, v posamičnem je enak rezultat uspel Lampičevi.

Anamarija Lampič (desno) in Eva Urevc sta na prvem 
ekipnem sprintu v olimpijski sezoni osvojili tretje mesto.
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Nazaré – pogum ali norost?
Ko se sprehajam po majh-

nem surferskem muzeju v 
notranjosti trdnjave São Mi-
guel Arcanjo, ki se dvigu-
je visoko nad razpenjenim 
morjem, opazujem čudovi-
te fotografije valov, izobeš-
ene ob slikah surferskih le-
gend. Deskarji so drobne pi-
kice sredi strašljive morske 
stene, visoke več nadstro-
pij, ki steguje razpenjene 
kremplje in briše vse pod 
seboj. Prevzame me stra-
hospoštovanje in pomis-
lim na pogum in norost, ki 
ju nosijo v srcu vsi ti ljud-
je. Berem osupljive zgod-
be pod izobešenimi barviti-
mi deskami in se poskušam 
postaviti v kožo legend Na-
zaréja – Kaija Lennyja, Justi-
ne Dupont, Lucasa Chiance 
in mnogih drugih. 

Težko si razlagam trmo in 
silo, ki privlači te športnike. 

Leta 2013 je brazilska de-
skarka Maya Gabeira na ve-
likih valovih skoraj izgubi-
la življenje, potem ko jo je 
»zmlel« 22-metrski val. Pet 
let kasneje se je vrnila na pla-
žo Praia do Norte in postavi-
la svetovni rekord za ženske, 
ko je presurfala val, visok 
skoraj 21 metrov. Dne 29. 
oktobra 2020 je komaj 18-le-
tni portugalski deskar An-
tónio Laureano pod budnim 
očesom očeta Ramona dose-
gel nepredstavljivo – presur-
fal je 30-metrski val, ki se je 
na tisto sanjsko deskarsko 
jutro skupaj z drugimi valil 
proti plaži Praia do Norte v 
Nazaréju. 

Nazar je ribiška vasica tik 
ob Atlantiku, kjer je vsako 
leto nekje med novembrom 
in februarjem organizira-
no tekmovanje Nazaré Tow 
Challenge. Takrat so valovi 

na plaži največji, najmočnej-
ši in nekako grozeči, nepred-
vidljive razmere pa so raz-
log, da so svetovne surfer-
ske legende o datumu tek-
movanja obveščene šele 48 
ur pred samim začetkom. 
Takrat vasica oživi – vanjo se 
poleg deskarjev z vseh kon-
cev in krajev zgrinjajo do-
mači in tuji turisti, ki z od-
prtimi usti, zadržanim di-
hom in trepetajočim pogle-
dom spremljajo »norce« od 
daleč, iz varnega zavetja tr-
dnjave São Miguel Arcanjo. 

Z Nejcem, Pio, Meto in 
Lukom smo se v Nazaré pri-
peljali pozno popoldan, ko je 
sonce že počasi tonilo za ob-
zorje in so se na valovih ne-
žno pozibavali še zadnji sur-
ferji. Posedli smo na kamni-
to ograjo vrh trdnjave in opa-
zovali umetnost surfanja – 
majhne pikice s fotografij 

so oživele in rezale hitro iz-
ginjajočo se črto v popolne 
tunele valov. Sama pri sebi 
sem sklenila, da se nasled-
nje leto vrnem in ujamem 

deskarje v novembru, ko 
bodo lovili pogum in rav-
notežje na morskih stenah 
Atlantika in ponosno maha-
li z odra najboljših.

Najini zadnji gostje so bili navdušeni nad mističnim 
Nazaréjem.

Jelena Justin

Počasi se izteka leto 2021 
in na teh straneh se družimo 
že 17 let. Še vedno je ogrom-
no hribov, ki jih nismo obi-
skali. Včasih imam občutek, 
da vedno več, saj kamorko-
li grem, se spisek gora le še 
podaljšuje. 

Gora nad Dovjim, ki po 
omenjeni vasi tudi nosi ime, 
zaradi svojega razgleda nav-
duši v vseh letnih časih. Še 
vedno me je na njenem vrhu 
obsijalo sonce, pa naj je bilo 
to pozimi, spomladi, pole-
ti ali jeseni. Dovška Baba je 
lepotica, povsem tipična za 
verigo Karavank: južna po-
bočja so travnata, pozimi 
idilična za turno smučanje, 
medtem ko je severna stran 

precej bolj kruta: prepadna, 
skalnata in krušljiva. Ko sem 
se prvič povzpela na Babo, 
mi je razgled z vrha vzel dih: 
ker leži povsem nasproti do-
lini Vrat, ki jo na koncu zapi-
ra severna stena Triglava, z 
vrha gledaš v nedrje sloven-
skega očaka. 

Znana je anekdota legen-
darnega slovenskega alpini-
sta Joža Čopa. Nekoč je ležal 
na vrhu našega današnjega 
cilja in dejal: »Ležim na Bab' 
pa skoz' Lukn'o u Zad'nco 
gledam.« In govoril je čisto 
resnico.

Na regionalni cesti Jese-
nice–Kranjska Gora zavije-
mo desno proti vasi Dovje. 
Ves čas se držimo desno. Na 
koncu vasi, kjer se začne ma-
kadam, lahko pustimo avto, 

kjer nas markirana pot vodi 
ob potoku Mlinca, potem pa 
strmo skozi gozd. Večkrat 
prečimo gozdno cesto. Po-
zimi se do Lahovega preva-
la povzpnemo peš po zasne-
ženi cesti, če smo s turnimi 
smučmi ali krpljami, pa lah-
ko kakšen ovinek krajšamo 
tudi čez zasnežene senožeti. 

Z Lahovega prevala se 
markirana pot odcepi levo 
strmo skozi gozd do planine 
Dovška Rožca, kjer je koča 
pašne skupnosti, moderna 
in urejena, s sončnimi celi-
cami na strehi. Če smo s tur-
nimi smučmi, pa z Lahove-
ga prevala nadaljujemo kar 
naprej po cesti, ki se sicer 
vije »okol' rit u varžet«, a s 
smučmi je po cesti lažje kot 
pa strmo skozi gozd. 

Od koče po travnatem po-
bočju po slemenu nadaljuje-
mo do vrha Dovške Babe. 

Z vrha Dovške Babe se 
odpira razgled, ki jemlje 
dih; trkamo namreč na kra-
ljestvo zlatoroga. Pred se-
boj na koncu doline Vra-
ta zagledamo Triglav, oko-
li njega so Rjavina, Vrbano-
ve špice, Cmir, Bovški Gam-
sovec, Stenar, Šklatica, Ku-
kova špica itd. Pogled proti 
zahodu nam pokaže Špik, v 
daljavi pa vidimo celo Mon-
taževo skupino. Če gledamo 
proti Julijcem, imamo na 

desni strani mogočno kara-
vanško lepotico Kepo, levo 
pa teče greben vse tja do Sto-
la. Če se obrnemo proti Av-
striji, vidimo proti celovški 
kotlini, v ozadju pa Viso-
ke Ture in s kančkom sreče 
celo Veliki Klek/Grossgloc-
kner. Čudovit razgled se od-
pre že izpred koče na Dovški 
Rožci, a z vsakim višinskim 
metrom bo še lepši. 

Sestopimo po isti poti. 
Če smo se gore lotili s tur-
nimi smučmi, lahko ods-
mučamo po smeri vzpona, 
najprej proti koči, lahko pa 

se usmerimo bolj levo, ali pa 
proti jugu ter prismučamo 
na zadnji ovinek ceste, kjer 
smo prej zavili levo proti pla-
nini Dovška Rožca. Ta del 
zahteva izkušenega smučar-
ja, saj je strmo in v neugo-
dnih snežnih razmerah tudi 
plazovito. Po cesti nadaljuje-
mo naprej proti dolini in iz-
koristimo vse možne trav-
ničke za prijetne zavoje. 

Nadmorska višina: 1891 m
Višinska razlika: 1186 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Dovška Baba (1891 m. n. m)

Zasnežena klasika
Pozimi priljubljena turnosmučarska tura. Čez celo leto razglednik, ki nikoli 
ne razočara, saj z njegovega vrha zremo v samo nedrje zlatorogovega 
kraljestva.

Pogled proti Stolu. Tipično za trenutni čas: dolina v megli, v hribih pa sonce. / Foto: Jelena Justin Vršni greben Dovške Babe s pogledom na triglavsko kraljestvo / Foto: Jelena Justin

Koča na planini Dovška Rožca / Foto: Jelena Justin



Barbara Špehar

Kolesarjenje je tema, ki 
povezuje. Mesta in vasi, 
občine, regije, ljudi. Če 

je urejena kolesarska infra-
struktura, ki omogoča varno 
kolesarjenje in je za marsiko-
ga tudi motivacija, da požene 
pedale, pa se pokažejo še 
drugi pozitivni učinki. Razvija 
se turizem, izboljšata se splo-
šno počutje in zdravje ljudi, 
zmanjšajo se obremenitve 
okolja. 
Prav to so cilji Svetovalnega 
organa gorenjske regije za ra-
zvoj kolesarstva (SORK). V 
SORK-u od leta 2015 sodelu-
jemo tri razvojne agencije na 
Gorenjskem, poleg RRA Go-
renjske – BSC Kranj tudi Ra-
zvojna agencija Zgornje Go-
renjske in Razvojna agencija 
Sora, ter občine in strokov-
njaki z izkušnjami razvoja ko-

lesarstva. Skupaj si prizadeva-
mo za celosten in sistemski 
razvoj kolesarstva na regio-
nalni ravni. 

Najprej smo vzpostavili 
omrežje 640 kilometrov dr-
žavnih in lokalnih kolesarskih 
povezav na Gorenjskem ter v 

nekaterih sosednjih občinah. 
Omrežje je že prikazano na 
spletni strani www.gko.si in 
na tiskanih zemljevidih, ki so 
na voljo v TIC-ih. Za naslednjo 
pomlad načrtujemo, da bo v 
sodelovanju z občinami in Di-
rekcijo RS za infrastrukturo z 
enotnimi usmerjevalnimi 
znaki omrežje označeno še 
na terenu. Pozornost posve-
čamo tudi kakovosti storitev 
in ponudbe ob poti, zato raz-
vijamo sistem Kolesarjem pri-
jazen ponudnik. Gostišča, na-
stanitve, servisne službe in 
športne agencije spodbuja-
mo in jim svetujemo pri nad-
gradnji storitev za kolesarje.
Če vsemu temu prištejemo še 
kolesarske poti, steze in paso-
ve, ki jih gradijo občine, bo 
kolo v prihodnje prava izbira 
za odhod v šolo, službo, po 
opravkih ali pa za odkrivanje 
Gorenjske.

Gorenjci, gremo na kolo
Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva, v katerem sodelujejo tri razvojne agencije, 
pomaga krepiti mrežo kolesarskih poti v regiji. 

Poti, ki nas povezujejo.

Rok Šimenc, direktor  
Regionalne razvojne  
agencije Gorenjske –  
BSC Kranj

Vsakih sedem let se pogledamo v 
ogledalo in si začrtamo pot naprej z 
novim Regionalnim razvojnim pro-
gramom. Ogledalo nam pokaže 
dejstva. Gorenjska je edina alpska 
regija v Sloveniji, prekriva jo kar se-
demdeset odstotkov gorskega sveta 
in tu živi nekaj več kot dvesto šest 
tisoč prebivalcev. Ima dokaj redko 
poseljenost – 95 prebivalcev na kva-
dratni kilometer. Pomembno jo za-
znamuje tudi njena gozdnatost, ki je kar 65 odstotkov. Prav tako 
44 odstotkov regije leži v zavarovanem območju Nature 2000. Na 
Gorenjskem leži tudi edini slovenski narodni park, Triglavski naro-
dni park. Značilnost regije je njena gospodarska razvitost, njeni 
delovni in visoko izobraženi ljudje, na kar nam med drugim poka-
že tudi dejstvo, da je tu najnižja brezposelnost v državi. Prav tako 
je Gorenjska dobro infrastrukturno povezana z letališčem, železni-
co in cestami, kot tudi mednarodno vpeta v razvojne tokove na 
področju podjetništva, turizma, razvoja podeželja in digitalizacije.
Vseh 18 gorenjskih občin se mora čim bolj povezovati za dosega-
nje razvojnih ciljev. Sedanja organizacija lokalne samouprave na 
mikro nivoju operativnega razvoja se je izkazala kot dobra. V pre-
teklosti so bili manjši kraji velikokrat zapostavljeni in so še bolj 
zaostajali v razvoju, kar je v nasprotju s skladnim regionalnim ra-
zvojem. A po 30 letih je prišel čas povezovanja, saj imamo osnov-
ne infrastrukturne zadeve urejene. Zdaj je čas za večje regijske in 
medregijske projekte in povezovanje na znanstvenem, strokov-
nem, kulturnem, športnem, gospodarskem, turističnem ..., skratka 
na razvojnih področjih, ki nam prinašajo dodano vrednost – in to 
ne le merljivo v denarju, temveč predvsem v kvaliteti življenja.
Načeloma smo vsi za sodelovanje, v resnici pa delujemo močno 
individualno. Zato je dobro, da smo vključeni v večjo skupnost, kot 
je Evropska unija, ki je individualnost presegla in gradi na širših 
zgodbah ter to tudi spodbuja z različnimi projekti in razpisi. In 
prav ta vlak sprememb pelje po poti razvojnega napredka.
Brez krepitve regionalne ravni ne vidim kakšne velike možnosti za 
širši pogled. Hkrati pa si ne predstavljam, da bi v državi z dobrima 
dvema milijonoma prebivalcev dobili še eno politično in ne stro-
kovno telo za upravljanje regije.
Ker nam povezovanje nikakor ne gre, nas Evropska unija počasi v 
to prisiljuje – z možnostjo pridobivanja sredstev, ki presegajo ob-
močja občinskih meja. Manjše občine, tako zaradi kadrovskih, kot 
tudi finančnih virov, počasi za pridobivanje t. i. evropskega denar-
ja ne bodo več imele možnosti ali pa bodo te zelo omejene na ka-
kšne manjše in mogoče trenutno všečne projekte, ki pa gotovo ne 
bodo prinašali dolgoročnega razvoja. Zato je povezovanje nujno 
predvsem z vsebinskega in razvojnega vidika. Pogled le skozi ob-
činski proračun, ki običajno zadošča le za osnovno delovanje ob-
čine (delovanje, komunalna infrastruktura, ceste, vzdrževanje, 
vrtci, osnovne šole, socialno varstvo, manjše investicije …), ne 
omogoča razvoja oz. je ta zelo omejen.
Kot povezovalni člen med državo in občinami oz. regionalno telo 
vidim regionalne razvojne agencije. To nalogo opravljajo sicer že 
danes, za popolno opolnomočenje pa morajo po eni strani posta-
ti finančno neodvisne, po drugi pa se morajo vsebinsko in strokov-
no okrepiti.
Nastavljeni razvojni instrumenti so dobri. Delujejo v sklopu lokalnih 
akcijskih skupin (CLLD), ki so namenjene razvoju podeželja, Dogo-
vora za razvoj regij, ki zajema projekte, namenjene regionalnemu 
razvoju, in t. i. celostnih teritorialnih naložb, namenjenih razvoju 
mestnih občin. Regionalne razvojne agencije imajo odlične med-
narodne povezave. V Regionalnem razvojnem programu smo si 
postavili vizijo Gorenjske, ki pravi, da želimo živeti v regiji, ki ima 
visoko kakovost bivanja za vse generacije, v povezani, energetsko 
varčni ter čisti alpski regiji. Do uresničitve vizije nismo daleč, mora-
mo pa delovati povezano in si to tudi želeti. Zgled dobrega sodelo-
vanja so lahko naši blejski veslači, dobitniki številnih olimpijskih 
odličij, ki povedo: »Ne gre za trdo delo, ampak za sodelovanje!« 

S sodelovanjem  
do napredka

Franja Gabrovšek 
Schmidt

V iztekajoči se finančni 
perspektivi je država 
dala nov zagon pri iz-

vajanju regionalne politike z 
uvedbo in izvajanjem dogo-
vorov za razvoj regij, s katerim 
se financira izvajanje regio-
nalnih razvojnih programov. Z 
veseljem lahko zapišemo, da 
nam je v letošnjem letu uspe-
lo pridobiti potrditev še za-
dnjih projektov Dogovora za 
razvoj gorenjske regije iz fi-
nančne perspektive 2014–
2020, ki smo jih s strani naše 
regije predlagali državi v izva-
janje. Regija tako dobiva do-
brih šest milijonov evrov 

evropskih in državnih sred-
stev za pet projektov na po-
dročju podjetništva, osem 
milijonov za sedem projektov 
na področju trajnostne mobil-
nosti, dobrih devet milijonov 
za tri projekte na področju 
oskrbe s pitno vodo in dobrih 
sedem milijonov evrov za pet 
projektov na področju odva-
janja in čiščenja odpadnih 
voda. Dogovor med regijo in 
državo tako Gorenjski prinaša 
nov podjetniški inkubator, ve-
čje in modernejše poslovne 
cone, nove kolesarske poti, 
električne polnilnice za avto-
buse, prostor za dnevno var-
stvo starejših ter nove in iz-
boljšane obstoječe kanaliza-
cijske sisteme in vodovode. S 

temi projekti Gorenjska dobi-
va 43 kilometrov kolesarskih 
povezav, 63.741 kvadratnih 
metrov opremljenih, urejenih 
in dograjenih poslovnih con, 
1.740 kvadratnih metrov 
opremljenega inkubatorja, 
prostor za dnevno varstvo 
starejših, 5.424 novih priključ-
kov na kanalizacije, 51.484 
prebivalcev bo deležnih bolj-
še oskrbe z vodo, 149 podelje-
nih štipendij, 80 Gorenjcev pa 
bomo v okviru podjetniškega 
usposabljanja pripravili za sa-
mostojno podjetniško pot. 
Ti dosežki so vsekakor dobra 
popotnica tudi za izvajanje 
projektov v novi finančni per-
spektivi, katere začetek izva-
janja se nekoliko zamika. Ra-

zlogov za to je več, in sicer 
zamik pri izvajanju projektov 
stare perspektive, sredstva in 
razpisi, ki bodo na voljo v 
okviru Načrta za okrevanje in 
odpornost ter priprava nacio-
nalnih razvojnih dokumen-
tov, ki so podlaga za črpanje 
evropskih sredstev. Na regij-
ski ravni imamo pripravljen 
Regionalni razvojni program 
Gorenjske 2021–2027, za ka-
terega čakamo še na mnenje 
države. V juniju letošnjega 
leta pa je bil na Brdu pri Kra-
nju konstituiran tudi nov Ra-
zvojni svet gorenjske regije, 
ki bo med drugim bdel nad 
izvajanjem programov in pro-
jektov, ki smo si jih začrtali za 
obdobje 2021–2027.

Preplet razvojnih perspektiv

Eva Roškar

Regijska štipendijska 
shema je projekt, ki te-
melji na partnerstvu 

med Regionalno razvojno 
agencijo Gorenjske, deloda-
jalci v regiji ter državo. Go-
renjska štipendijska shema 
omogoča podjetjem, da si na 

konkurenčen način zagoto-
vijo dotok najboljših kadrov 
in obenem pozitivno vpliva 
na razvoj posameznika ter 
njegove kariere. Gorenjskim 
delodajalcem omogočamo 
sofinancirano štipendiranje 
dijakov in študentov in hkra-
ti s tem zmanjšujemo ne-
skladje med ponudbo in 

povpraševanjem po posa-
meznih poklicih v regiji. Dija-
ke in študente namreč spod-
bujamo k študiju tistih izo-
braževalnih programov, ki 
jim po zaključenem izobra-
ževanju omogočajo takoj-
šnjo zaposlitev v naši regiji.
Na Gorenjskem projekt izva-
jamo vse od leta 2008. Od za-

četka izvajanja do danes je 
bilo v projekt vključenih že 
več kot štiristo štipendistov in 
več kot 130 delodajalcev z 
območja gorenjske regije.
Trenutno smo v obdobju, ko 
se končuje shema za obdobje 
2016–2022 in za regijo ter 
predvsem regijska podjetja bi 
bilo koristno, da se shema 
ohrani in še naprej sofinanci-
ra z nacionalnimi in evropski-
mi sredstvi.

Regijska štipendijska shema
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Taja Nograšek

Šestnajst mesecev projekta in 46 potencialnih podjetnikov kasneje … Smo vprašali tri (nek-
danje) PONI-je o njihovi izkušnji v programu PONI Gorenjska – Podjetno nad izzive!
Bi tudi vi želeli postati del PONI-ja? Vse o projektu in razpisih: www.kovacnica.si/poni.

Za vsakim dobrim »PONI-jem« se praši!

Vključitev v projekt PONI je bila ena najboljših odločitev in 
priložnosti, ki sem jih sprejel v življenju! Naravnost iz srednje šole 
sem »pristal« v Kovačnici, kjer se mi je svet obrnil na glavo – na 
bolje, seveda. Mentorji in ekipa Kovačnice so me z mojo 
podjetniško idejo usmerili na pravo pot, obenem pa sem spoznal 
ogromno novih ljudi, s katerimi sodelujem še danes (s Sandro 
Camaj iz PONI 3 sva združila moči in pripravila video vsebine za 
projekt Karierni plac). Hvaležen sem za pomoč na vsakem koraku 
in neizmerljivo širino novega znanja v svetu podjetništva! 
(Luka Vovk, druga generacija PONI Gorenjska)

Aprila sem si rekla: Čas je, da realiziram 
svojo idejo! In … zagledala oglas za tretjo 
generacijo PONI Gorenjska! Pa še kako mi 
je prišel prav! Skozi zanimiva podjetniška 
predavanja in tematike sem dobila 
odgovore na vsa vprašanja, ki se 
podjetniku začetniku porajajo na začetku. 
Predavatelji, notranja mentorica Taja 
Nograšek in zunanji mentor Matej Kalan 
pa so dodali še piko na i s svojimi 
konkretnimi usmeritvami in idejami. Tako 

mi je že v času programa PONI uspelo spraviti idejo tako daleč, da 
sem oktobra odprla trgovino brez plastične embalaže Pouhn cekar v 
Škofji Loki! (Kristina Primožič, tretja generacija PONI Gorenjska)

Za vsakogar, ki se podaja na svojo podjetniško pot, bi moral biti 
PONI prva postaja. Poleg znanja je največja dodana vrednost 
projekta zagotovo podpora somišljenikov in prijazna pomoč na 
vsakem vogalu Kovačnice. Aja, a veste, da udeleženci v programu 
PONI dobivamo plačo? Ja, to je res še en velik plus! Naše bilance 
so vam hvaležne! S PONI podporo sem samozavestno oblikovala 
svoj »brand« in produkt Coffemama, ki je luč sveta ugledal v 
začetku decembra. No, najprej Slovenije, potem pa sveta! (Maruša 
Bonča, četrta generacija PONI Gorenjska)

Mojca Primožič, Nastija Podobnik

BSC Kranj izvaja kar dva programa izmenjav s tujino: sofinancira-
nje izmenjav za potencialne in obstoječe podjetnike ter sofinan-
ciranje izmenjav za zaposlene. Koronskim časom navkljub izme-
njave potekajo nemoteno!
V sklopu programa Erasmus za mlade podjetnike so mladi pod-
jetniki Marcel, Nina, Amanda, Katarina, Nastja in še mnogi drugi, 
svoje podjetniške začetke nadgradili z izmenjavami v tujini. Nji-
hove uspešne zgodbe lahko najdete na spletni strani BSC Kranj. 
Če si tudi vi želite svoje prve podjetniške korake začiniti z malce 
drugačno izkušnjo, se obrnite na nas in se prijavite v Erasmus za 
mlade podjetnike. Ta s sofinanciranjem omogoča mladim in po-
tencialnim podjetnikom, ki še nimajo več kot tri leta podjetni-
ških izkušenj, da odidejo v tujino za najmanj en mesec in največ 
šest mesecev k izkušenim podjetnikom. Če pa imate »mentorsko 
žilico«, več kot tri leta izkušenj in željo razgibati svoj posel s sve-
žo energijo, se prijavite kot podjetnik gostitelj. Na ta način lahko 
v svoje podjetje vnesete nove ideje, poznanstva in potencialne 
nove partnerje.
Se kdaj sprašujete, kako so organizirane naloge in zaposleni v 
vam podobnih tujih podjetjih? Je res trava bolj zelena na drugi 
strani – meje? Delodajalci lahko izkoristite izvrstno priložnost pro-

grama MobiliseSME in svoje zaposlene napotite v tuja podjetja za od enega do šest mesecev, 
da pridobijo mednarodno izkušnjo ter nova znanja in kompetence. Mi vam pomagamo poi-
skati partnerska podjetja, program pa sofinancira začasno bivanje vašega zaposlenega v tuji-
ni. Glavni namen programa je torej podpreti delodajalce in zaposlene (tudi menedžerje, (so)
lastnike podjetji, samozaposlene, odvetnike, notarje, računovodje, revizorje, zdravnike, farma-
cevte, psihologe, arhitekte, inženirje …) k pridobivanju mednarodnih izkušenj, čezmejnemu 
povezovanju, gradnji kompetenc in dvigu konkurenčnosti. Preprosto povedano: Tine, ki od-
haja v Lizbono, bo za pol leta domačo pot do službe zamenjal za mednarodno izkušnjo, nova 
spoznanja in osvojil nove načine poslovanja. Pridobljene izkušnje bo nato lahko uporabil pri 
svojem delu v domačem podjetju ter hkrati pripomogel k okrepitvi mednarodnega sodelova-
nja in k prilagajanju poslovanja izzivom, ki prihajajo. Slovenska podjetja pa lahko sodelujejo 
tudi kot gostiteljska podjetja in na izmenjavo sprejemajo zaposlene iz tujine.

Je trava res bolj zelena na 
drugi strani – meje?Nives Justin

Kovačnica je marsi-
kaj: prostor za dru-
ženje, kul plac, pi-
sarna in sodelovni 
prostor, predvsem 
pa smo podjetniški 
inkubator. In s čim 
smo si zasluži ta na-
ziv? S preprostim 
dejstvom, da smo si 
za svoj življenjski 
cilj in glavno nalogo 
zadali pomoč go-
renjskim podjetni-
kom! Mladim sta-
rim, potencialnim, 
zrelim, inovativnim, 
digitaliziranim, ned-
igitaliziranim in 
vsem drugim. To 
počnemo v sklopu 
različnih projektov in programov, individualnega brezplačnega 
mentorskega programa in ekspertnega svetovanja, s pomočjo pri 
prijavah na razpise in splošnim informiranjem, kontakti s potenci-
alnimi investitorji, z nešteto dogodki in delavnicami, ogledi dobrih praks ter organizacijo 
različnih specializiranih programov inkubiranja za gorenjske podjetnike. 
V Kovačnici lahko dobite »à la carte« mentorja, ki vam pomaga pri razvoju poslovne ideje, 
ekspertnega svetovalca, ki z vami preskoči ali obide oviro na poti, poleg tega pa lahko na 
točki SPOT svetovanje Gorenjska prejmete pomoč pri registraciji ali spreminjanju svojega 
podjetja. 
Izjemno ponosni smo na uspešno izvedeno Usposabljanje ABC podjetništva in udeleženke 
teh usposabljanj, ki jim je uspelo pridobiti finančno spodbudo v višini tri tisoč evrov. Pro-
gram usposabljanja je bil namenjen predvsem podjetnicam začetnicam, ki so želele nad-
graditi podjetniško znanje in kandidirati na Natečaju za podelitev finančnih spodbud za 
najboljši poslovni model in predstavitev podjetnic začetnic 2021. Podjetnica Petra Markič, 
ki je v letošnjem letu uspešno opravila usposabljanje in pridobila tudi tri tisoč evrov finanč-
ne spodbude, svetuje vsem podjetnikom, naj izkoristijo brezplačno usposabljanje ABC 
podjetništva in vse, kar ponuja Kovačnica. Petro lahko spremljate na različnih družbenih 
omrežjih (#Zgodbe iz gline).

Kovačnica »à la carte«

Andraž Šiler

Vprašanje, s katerim se slej ko prej sreča vsak osnovnošolec ali dijak. To te vpraša stara 
mama, mama (večkrat na dan), še sosedo po navadi zanima, kje boš nadaljeval svoje šolanje 
oziroma kaj boš počel po končani šoli. In za vroče najstniške glave je to ena najpomembnejših 
odločitev v življenju. Odločitev, ki jo moramo sprejeti, še preden nam potem dovolijo voziti 
avtomobil ali pa glasovati na volitvah.
No, seveda ti pri tej odločitvi lahko tudi kdo pomaga. Ampak kdo? Boš poslušal mamo, ki 
želi, da postaneš zdravnik ali odvetnik, da se bo z uspešnimi otroki lahko pohvalila pred 
sodelavkami? Očeta, ki te poskuša spraviti na poklicno šolo, da boš imel potem vsaj nek 
poklic? Morda šolsko svetovalno delavko, ki ti je dala reševati že sedmi osebnostni test, na 
mail pa ti je ravnokar poslala vabilo na predstavitve šol in fakultet na Zoomu? Ali pa 
najboljšo prijateljico, ki te prepričuje, da je šola oziroma fakulteta, ki jo je izbrala ona, prava 
izbira tudi zate?
Kaj pa, če bi raje poslušal sebe, se osredotočil na svoje strasti, izhajal iz svojih hobijev ter se 
odločil za nekaj, kar te res veseli? Za nekaj, za kar boš vsako jutro z veseljem vstal iz postelje?
Še ne veš, kaj bi to bilo? Ali pa bi potreboval le nekaj dodatnih usmeritev in informacij? 
Zate imamo super novico. Ali pa za vašega otroka ali vnuka, ker malo dvomimo, da veliko 
otrok danes še bere časopise. No, kakorkoli, v coworking (sodelavnem) centru in 
podjetniškem inkubatorju Kovačnica v Kranju že tretje leto deluje tudi Karierni plac – 
Karierni center za mlade. V njem lahko mladi od 6. do 19. leta dobijo odgovore in pomoč pri 
vseh zgoraj opisanih zagatah. V Kariernem placu čakajo zmeraj nasmejani in sproščeni 
svetovalci, s katerimi se lahko pogovoriš o svojih dilemah, izkušnjah, strahovih … Skratka o 
vsem, kar bi se rad pogovoril še s kom drugim kot samo s svojo mamo, očetom, svetovalno 
delavko ali najboljšo prijateljico. Mladi, ki so nas že obiskali, pravijo da smo 'top', sproščeni, 

strokovni, zabavni in vedno najdemo prave odgovore. Sami 
težko ocenimo, ali to drži, najlažje pa se prepričaš tako, da nas 
obiščeš. Še več super uporabnih vsebin s področja »kam naprej«, 
naše kontakte in pa kak zabaven video najdeš na karierniplac.si. 
Aha, pa še to. Pridemo tudi na šolo! V zadnjih dveh letih smo z 
delavnicami obiskali že več kot dvajset gorenjskih osnovnih in 
srednjih šol. Tvoje šole ni med njimi? Piši nam in zagotovo lahko 
najdemo kako rešitev. 
Pa še ena odlična novica: vse aktivnosti projekta so brezplačne, 
saj jih sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada.
Aja, nisi z Gorenjskega? Na spletu preveri zanimive vsebine, ki jih 
pripravljajo naši projekti partnerji tudi v Ljubljani in okolici ter na 
Primorskem in Goriškem.

»Ej, kam greš pa ti naprej?«

Kovačnica – podjetniški inkubator 
Kranj, »najbolj kul podjetniški plac« na 
Gorenjskem, je letos dopolnila šest let. 
Ves čas od odprtja dalje Kovačnica ra-
ste – po obsegu, številu članov ekipe, 
številu podpornih programov in stori-
tev in tudi po številu uporabnikov ozi-
roma podjetnikov. 
V preteklem letu smo organizirali več 
kot sedemdeset različnih informativ-
nih in/ali izobraževalnih dogodkov, ki 
se jih je udeležilo več kot dva tisoč lju-
di, uspešno izpeljali dve skupini PONI 
in začeli že s četrto skupino, izpeljali 
program ABC podjetništva za podje-
tnice, program inkubiranja APPliciraj 
svoje ideje pa še kaj bi se našlo …
In rasli bomo še naprej! V Kovačnici 
nam še ni zmanjkalo energije, idej in 
motivacije za razvoj, rast in delo. Na-
vsezadnje bomo v naslednjem letu 
razvijali skupen projekt s svetovno 
multinacionalko Google! Česa si želi-
mo v prihajajočem letu? Vse zgoraj na-
šteto – vendar vse v živo! Člani ekipe 
namreč soglasno povemo, da smo naj-
boljši, ko smo skupaj!
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Mateja Dolžan

Za LAS Gorenjska košari-
ca in omenjenih 14 ob-
čin z območja LAS, kjer 

so se letos izvajali projekti, 
sofinancirani s sredstvi CLLD 
Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja (EK-
SRP) in Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo (ESPR), 
je še eno pestro in uspešno 
leto.

Pester nabor projektov
Že imena projektov, kot so 
Kolesarska veriga na podeže-
lju, Arhitektura gorenjskih 
vasi, Gorenjske ribe, Medge-
neracijski centri, Počakaj na 
bus, Zelene rešitve …, naka-
zujejo na raznolikost naložb v 
infrastrukturo in opremo, de-
lavnic in številnih drugih 
mehkih vsebin, ki so pripo-
mogle k boljši kvaliteti biva-
nja na gorenjskem podeželju. 
Skozi projekte se dosegajo 
cilji strategije lokalnega ra-
zvoja, predvsem na področjih 
razvoja osnovnih storitev za 
dvig in ohranitev kvalitete ži-
vljenja na podeželju, varstva 
okolja in ohranjanja narave, 
večje vključenosti mladih, 
žensk in ranljivih skupin ter 
ustvarjanja delovnih mest.

Uspešno črpanje  
evropskih sredstev
V letu 2021 se je v okviru LAS 
Gorenjska košarica izvajalo 
16 projektov, štirje od njih se 
nadaljujejo tudi v prihodnjem 
letu. Z oddanimi zahtevki je 
bilo v iztekajočem se letu za-
prošeno za 1,7 milijona 
evrov sredstev CLLD iz 
kmetijskega in ribiškega 
sklada.

Velik doprinos  
projektov iz 3. Javnega 
poziva
Lani je bil zaključen tretji jav-
ni poziv LAS Gorenjska koša-
rica za sredstva ribiškega 
sklada, potrjena sta bila dva 
projekta. V obeh projektih, 
Turizem ribjih doživetij in 
Ribja narava Gorenjske, so 
se že izvedle prve, predvsem 
naložbene aktivnosti. V pr-
vem projektu sodelujejo BSC, 
d. o. o., Kranj, kot vodilni par-
tner, Občina Preddvor, Zavod 
za turizem Preddvor, KGZS – 
Zavod Kranj in Biro Bizjak, 
Franc Bizjak, s. p. Letos so v 
Preddvoru že uredili zahodno 

obalo jezera Črnava, kjer 
bodo v prihodnjem letu na-
daljevali z razvojem sonarav-
nega turizma z aktivnejšim 
vključevanjem ribogojstva in 
produktnim povezovanjem 
ribje kulinarike, sonaravnega 
ribištva in doživljanja ribje 
narave na jezeru Črnava s šir-
šim zaledjem. V prvi fazi dru-
gega omenjenega projekta, v 
katerem so se povezali CTRP 
Kranj, Občina Šenčur, Turizem 
Bohinj, RIC, d. o. o., Titanic, d. 
o. o., in KGZS – Zavod Kranj, 
se je izvedla naložba v uredi-
tev ribnikov Žeje, ki so odslej 
opremljeni za aktivno spo-
znavanje ribje naravne dedi-
ščine in habitatov. Partnerji 
so sodelovali tudi pri razvoju 
in uvajanju programov aktiv-
nega spoznavanja ribje na-
ravne dediščine in z njo pove-
zanega sonaravnega turizma.

Projekti sodelovanja za 
boljše medregionalno 
povezovanje 
LAS Gorenjska košarica se z 
lokalnimi akcijskimi skupina-
mi iz drugih slovenskih regij 
povezuje v projektih sodelo-
vanja. Letos sta se zaključila 
dva projekta, E-nostavno na 
kolo in Biosferna območja 
Slovenije (Unesco MAB), 
oba sofinancirana s sredstvi 
evropskega kmetijskega skla-
da (EKSRP), dva pa se nadalju-
jeta tudi v prihodnjem letu. V 
Mreži vodnih poti v Kamni-
ško-Savinjskih Alpah so se, 
tudi čezmejno, v nizanju vo-
dnih zgodb povezale lokalne 

akcijske skupine LAS Srce Slo-
venije, LAS Gorenjska košari-
ca, LAS Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline in LAG Regio-
nalkooperation Unterkärnten. 
S ciljem ozaveščanja o pome-
nu ohranjanja čiste pitne 
vode in vodnih virov ter smi-
selnega vključevanja vodnih 
virov v turistično ponudbo 
območja je bil posnet izobra-
ževalno-promocijski film, iz-
vedena je bila analiza izbranih 
vodnih izvirov, kljub oteženi 
organizaciji zaradi novega ko-
ronavirusa pa so bili izvedeni 
festival pitne vode, okrogla 
miza in strokovna ekskurzija h 
koroškim partnerjem. V priho-
dnjem letu se nadaljuje tudi 
projekt Kolesarska veriga na 
podeželju, projekt, v katerem 
se je povezalo kar 11 lokalnih 
akcijskih skupin in posredno 
23 občin. Po dve novi postaji 
za avtomatizirano izposojo 
koles bosta na Gorenjskem 
pridobili občini Cerklje na Go-
renjskem in Naklo. Partnerji 
so že prejeli študijo pozitivnih 
učinkov, promocijske aktivno-
sti in integracija novih postaj 
v sistem Gorenjska.bike pa 
sledijo v letu 2022.

4. Javni poziv za 
črpanje preostalih 
sredstev tega  
programskega obdobja
Aprila letos je LAS Gorenjska 
košarica objavila 4. Javni po-
ziv za izbor operacij za uresni-
čevanje ciljev strategije lokal-
nega razvoja za LAS Gorenj-
ska košarica za programsko 

obdobje 2014–2020. Višina 
razpoložljivih nepovratnih 
sredstev CLLD iz treh struktur-
nih skladov (Evropskega skla-
da za regionalni razvoj, Evrop-
skega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja in Evropske-
ga sklada za pomorstvo in ri-
bištvo) je 1.927.321,28 evra. V 
roku je prispelo 15 vlog, ki jih 
je ocenila petčlanska strokov-
na komisija. Predvidoma še v 
tem letu bo o vlogah razpra-
vljala skupščina LAS, potrjene 
vloge pa bodo v začetku pri-
hodnjega leta posredovane v 
potrditev na pristojna ministr-
stva.

Odzivi v regiji

Ekipa LAS Gorenjska košarica 
budno spremlja odzive na 
projekte na celotnem obmo-
čju LAS. Nova otroška igrišča 
in kolesarski poligon, urejena 
vaška jedra in nove sprehajal-
ne poti, novi medgeneracijski 
centri, uvajanje trajnostne 
mobilnosti s spodbujanjem 
kolesarjenja, izposoje koles in 
vožnje z javnim prevozom, 
skrb za ohranjanje arhitektur-
ne in kulturne dediščine je le 
nekaj pozitivnih vplivov, ki jih 
imajo projekti CLLD v prosto-
ru in jih pozdravlja tudi lokal-
no prebivalstvo. Zelo poziti-
ven odziv javnosti pa je bil 
tudi na pravkar zaključen pro-
jekt Gorenjske ribe, v okviru 
katerega je bilo samo v tem 
letu izvedenih več kot dvajset 
dogodkov in delavnic za splo-
šno in strokovno javnost. Z 
delavnicami so spodbujali ve-
čjo rabo sladkovodnih rib v 
prehrani, razblinjali mit o za-
pleteni pripravi rib, predvsem 

pa spodbujali lokalno oskrbo 
s sezonskimi izdelki in pridel-
ki, ki so na voljo praktično 
pred domačim pragom. Prav 
merilo »od vil do vilic« je osre-
dnje merilo 6. javnega poziva 
za nove projekte sodelovanja 
lokalnih akcijskih skupin, ki ga 
je konec novembra objavilo 
kmetijsko ministrstvo. 

Kakšna bo gorenjska 
košarica v letu 2022
Gorenjska košarica bo tudi v 
letu 2022 polna raznolikih ak-
tivnosti; nadaljujejo se aktiv-
nosti v štirih projektih, začeli 
se bodo izvajati potrjeni pro-
jekti iz 4. Javnega poziva, raz-
vijajo se novi projekti sodelo-
vanja, začenjajo se tudi pri-
prave na novo programsko 
obdobje. O zgodbah, ki jih 
LAS Gorenjska košarica 
ustvarja s projektnimi par-
tnerji na gorenjskem podeže-
lju, lahko berete na spletni 
strani las-gorenjskakosarica.
si, kjer se lahko prijavite tudi 
na e-novice.

V zaključevanju starih in  
nadaljevanju novih projektov
Lokalna akcijska skupina (LAS) Gorenjska košarica s pristopom »od spodaj navzgor« spodbuja celovit in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih središč 
na območju 14 gorenjskih občin (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, 
Tržič in Žirovnica).

LAS Gorenjska košarica 2021 v številkah:
  število projektov v izvajanju: 16 (12 + 4 projekti so-

delovanja)

  število zaključenih projektov: 12 (11 EKSRP +  
1 ESPR)

  skupna vrednost projektov LAS: 3,3 milijona evrov

  skupna zaprošena nepovratna sredstva CLLD:  
1,7 milijona evrov
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Jelena Vidović

Digitalizacija kot ključ-
ni razvojni steber EU: 
V obdobju 2021–

2027 je kohezijska politika 
EU določila krajši in sodob
nejši meni petih političnih ci
ljev za podporo rasti, kjer je 
na prvem mestu konkurenč
nejša in pametnejša Evropa. 
Sredstva za razvojne projekte 
s področja digitalizacije so 
najvišja do sedaj, ključni po
goj za financiranje teh pa je 
vključitev končnih uporabni
kov digitalnih rešitev in stori
tev v sam razvoj in na koncu 
dejanska aktivna uporaba di
gitalnih orodij v vsakdanjem 
življenju ljudi. 
Ustanovitev področja za 
pametne skupnosti: V okvi
ru Regionalne razvojne agen
cije Gorenjske smo v leto
šnjem letu ustanovili sektor 
za pametne skupnosti, ker 
želimo občinam in podjetjem 
ter posameznikom pomagati 
pri razvoju novih digitalnih 
produktov in storitev, širiti in 

pridobivati znanje ter izku
šnje na področju digitalizaci
je in skozi sodelovanje omo
gočiti vzpostavljanje novih 
partnerstev, s katerimi bo 
mogoče uspešneje nagovar
jati sodobne izzive. Kot ključ
ni regijski akter smo se zavze
li komunicirati, povezovati, 
soustvarjati in plemenititi ra
zvojne projekte iz naslova di
gitalne transformacije.
Akcijski načrt digitalizacije 
Gorenjskih občin: Kot prva 
regija v Sloveniji smo pripra
vili temeljni strateški doku
ment z vsebinami in naložba
mi v digitalizacijo z nazivom 
Akcijski načrt digitalizacije 
Gorenjskih občin. Pripravljen 
je po identifikaciji skupnih 
potreb 18 občin, s tem pa so 
definirani ukrepi za dosego 
ciljev v smeri pametnih ob
čin, pametnih skupnosti in 
pametne regije v letih 2021–
2023. V dokumentu najdemo 
začetno stanje digitalizacije 
na nivoju občin, stanje na po
dročju skupnih občinskih 
služb in komunale, želeno 

stopnjo digitalne zrelosti ob
čine ter prioritetna področja 
in projekte. 
Odbor za pametne sku-
pnosti: Odbor združuje digi
talno najnaprednejše občine 
– šest občin regije, 14 podje
tij, ki se ukvarjajo z digitaliza
cijo, ter dve fizični osebi, 
predstavnika starejših obča
nov, ki si skupaj prizadevajo 
za »pametno regijo«. Skla
dno s četverno vijačnico so 
člani odbora strokovni posa
mezniki iz različnih področij 
družbe, akademiki, politiki, 
podjetja in tudi končni upo
rabniki. 
Kako naprej: Velja, da preži
vijo najagilnejši, tisti, ki so se 
pripravljeni najhitreje in naj
spretneje prilagoditi sistemu, 
času, situaciji in spremem
bam. Gorenjski regiji želimo 
pomagati ohraniti strateško 
prednost, želimo postati in 
ostati vodilna regija na po
dročju digitalne transforma
cije in s tem omogočiti kako
vostnejše ter sodobnejše živ
ljenje prebivalcem.

Pametna Gorenjska
Prisotnost digitalnih tehnologij v vseh vidikih človeške družbe močno 
spreminja način interakcije posameznikov, organizacij, podjetij in kultur. 
Pomembnosti trenutka za tranzicijo se zavedamo tudi v Regionalni razvojni 
agenciji Gorenjske. 

Drugi o nas

Mag. Janez Žakelj,
župan Občine Žiri 
Občina Žiri v BSC Kranj vidi 
pomembnega partnerja, ki z 
župani in drugimi deležniki v 
regiji usklajuje oblikovanje 
vizije razvoja in dviga 
kakovosti življenja na 
Gorenjskem. BSC Kranj nam 
uspešno pomaga pri iskanju 
priložnosti, partnerjev ter pri 
črpanju evropskih sredstev. 
Tudi vnaprej se veselimo 
dobrega sodelovanja.

Dr. Ivan Šmon, 
predsednik Razvojnega 
sveta gorenjske regije 
Razvojni svet regije usklajuje 
razvojne pobude in interese 
na Gorenjskem. V čast in 
veselje mi je voditi ta 
pomemben organ, ker nam 
ob strani stoji Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske, 
ki profesionalno opravlja 
strokovne, administrativne in 
druge naloge, s katerimi se 
zagotavljajo pogoji za delo 
sveta.

Ivan Meglič,  
župan Občine Naklo 
Občini Naklo je skupaj z BSC 
Kranj uspelo izvesti kar nekaj 
dobrih projektov, s katerim 
občanom zagotavljamo 
prijetnejše in polnejše bivanje 
v lokalni skupnosti. Ob 
morebitnih projektnih 
zapletih smo s pomočjo BSC  
Kranj zadeve vedno uspešno 
rešili. Prepričani smo, da bo 
tudi v prihodnje tako.

Janez Fajfar,  
župan Občine Bled 
BSC Kranj že dolga leta 
uspešno pridobiva evropska 
sredstva za prepotrebne 
projekte na Gorenjskem, ki je 
v očeh preostale Slovenije že 
dovolj razvita in bogata. Za 
vse, kar BSC Kranj kljub vsem 
oviram uspe, smo jim vsi 
Gorenjci lahko iskreno 
hvaležni.

Matej Kalan,  
Forward, d. o. o.
S »kovaško« ekipo sodelujem 
že dlje časa kot zunanji 
mentor in predavatelj mladim 
podjetnikom. Navdušuje me 
njihova srčnost, saj njihov 
namen ni samo »nine to five 
job« (služba »od devetih do 
petih«), temveč kovanje in 
obl ikovanje vzdržnega 
podjetništva za prihajajoče 
generacije.

Mitja Kadoič,  
v. d. direktorja KGZS –  
Zavod Kranj 
KGZS – Zavod Kranj je eden 
nosilcev razvoja kmetijstva in 
podeželja na Gorenjskem. 
Tako skozi izvajanje javnih 
nalog kot tudi sodelovanje v 
različnih mednarodnih in 
domačih projektih.  V 
sodelovanju z BSC Kranj nam 
je na Gorenjskem uspelo 
zaključiti številne uspešne 
projekte na področju 
kmetijstva in ribištva.

Mateja Korošec

Z namenom nadgradnje 
kakovosti ponudbe ak
tivnih doživetij s pou

darkom na pohodništvu, kole
sarjenju in ustrezni promociji 
na digitalnih promocijskih ka
nalih smo letos povezali širše 
območje osmih destinacij, od 
Kranjske Gore, Jesenic, Žirov
nice, Tržiča, Naklega, Kranja in 
Preddvora do Jezerskega. 

Osrednji cilj sodelovanja je, da 
v Karavanke privabimo večje 
število obiskovalcev, dolgo
ročno pa zagotovimo celo
stno in sonaravno turistično 
ponudbo tega območja.
Razkošje prostora, ki ga nudi
jo Karavanke, je nekaj poseb
nega, saj v odkrivanju te mo
gočne alpske verige, ki ni le 
med najdaljšimi, ampak tudi 
med najdostopnejšimi, lahko 
ujamemo najlepše razglede 
na Slovenijo in avstrijsko Ko
roško. Karavanški grebeni va
bijo na obisk v vseh letnih 

časih, in tako poleti kot tudi 
pozimi kličejo na premagova
nje pohodniških in kolesar
skih poti, ki se vijejo iz sotesk 
proti vrhu. Zaradi dostopno
sti jih lahko osvajajo tako 
adrenalinski privrženci kot 
aktivne družine z otroki. Le
tos smo aktivnosti usmerili v 
razvoj daljinske pohodniške 
poti pod Karavankami, ki je 
razdeljena v sedem etap in je 
primerna za ljubitelje narave, 

ki niso toliko iskalci vrhov, so 
pa užitkarji. Radi hodijo in do
življajo. Karavanke so zelo pri
merne tudi za raziskovalno 
kolesarjenje, kjer gre za kom
binacijo ciklokrosa, cestnega 
in potovalnega kolesarjenja, 
ki se odvija večji del na maka
damskih cestah. Tako smo 
pripravili izkustvene krožne 
kolesarske trase z izhodiščni
mi točkami, kjer lahko kolesar 
pridobi dodatne in potrebne 
informacije.
BSC Kranj, podpira in usmer
ja aktivnosti v umirjanje pro

meta na gorskih območjih, 
tako da smo organizirali pro
mocijske dni, s katerimi smo 
nagovarjali pohodnike k od
govornejšemu obiskovanju 
alpskih planin in gora. V tem 
okviru smo na več lokacijah 
vsaj za nekaj dni umirili situ
acijo, domačinom omogočili 
normalno vožnjo do svojih 
domov, obiskovalcem pa po
nudili priložnost, da svoje je
klene konjičke pustijo nižje v 

dolini in se do izhodišča svo
jega pohodniškega podviga 
odpeljejo z brezplačnim av
tobusom. 
Več o družinskih doživetjih in 
aktivnem preživljanju časa v 
Karavankah si lahko ogledate 
tudi na YouTube kanalu BSC 
Kranj, kjer je v ospredju doži
vetje v naravnem okolju in 
prikazujeta pristnost gorenj
ske krajine, kulture bivanja in 
drugih posebnosti Gorenjske. 
Karavanke z novo belo podo
bo vas vabijo na zimska doži
vetja tudi v tem delu leta.

Aktivna doživetja 
v naravi
Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj se že več let trudimo 
uspešno razvijati turistično območje Karavank. 
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Naj bo vsak dan v letu 2022 vaš najboljši dan, 

vam želi ekipa Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj.

Naj bo vsak dan v letu 2022 vaš najboljši dan, 

vam želi ekipa Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj.
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Kranj – Zadružna zveza Slo-
venije je v tem mesecu prip-
ravila dva regijska posveta 
zadružnikov, prvega za za-
druge iz ljubljanske, kam-
niško-zasavske, gorenjske, 
južno-primorske, severno-
-primorske in notranjske re-
gije, drugega pa za preosta-
le zadruge. »Smo v burnih 
časih, kmetijstvo se sooča z 
eno največjih kriz v zadnjih 
petnajstih letih. Zviševanju 
cen goriva, energije, gno-
jil in krmil ni videti konca. 
Nesorazmerje med cenami 
reprodukcijskega materiala 
ter med odkupnimi cenami 
pridelkov ostaja. Čeprav so 
se cene nekaterih pridelkov 
v zadnjem času malo zviša-
le, so še vedno pod pragom 
ekonomike in tudi povpre-
čja Evropske unije, najslabše 
so razmere v prašičereji. Ob 
tem opažamo, da se na kon-
cu prehranske verige znaj-
dejo bolje in ustvarjajo do-
biček. V takšnih razmerah 
se očitno kaže, da je od pra-
vilno zastavljene kmetijske 

politike odvisen obstoj kme-
tij in zadrug pa tudi to, koli-
ko hrane bomo v prihodno-
sti pridelali v Sloveniji. Prav 
prehranska neodvisnost je 
osnovni temelj suverenosti 
vsake države,« je na posve-
tu dejal predsednik zadru-
žne zveze Borut Florjančič 
in poudaril, da mora strate-
ški načrt podpreti naložbe 
kmetov in zadrug in prepo-
znati zadruge kot organiza-
cije, ki odkupijo največ pri-
delkov družinskih kmetij v 
Sloveniji.

Tudi dodatni denar ne bo 
rešil vseh problemov

»Razmere, ki jih je povzro-
čil covid-19, nam je glede 
prehranske varnosti nalil 
čistega vina. Pa ne le covid, 
na to nas je opozorila tudi 
Velika Britanija, kjer je na 
trgovskih policah zmanjka-
lo hrane, a ne zato, ker ne bi 
imeli hrane, ampak zaradi 
tega, ker ni bilo voznikov to-
vornjakov, ki bi jo prepelja-
li,« je na krhkost prehranske 
varnosti opozoril minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano Jože Podgoršek, ki 
se tudi na evropski ravni za-
vzema za to, da je treba kre-
piti to varnost tudi s ponud-
bo lokalne hrane, pri tem pa 
imajo po ministrovem mne-
nju pomembno vloge tudi 
zadruge. »Strateški načrt 
skupne kmetijske politike je 

pomembno orodje Evropske 
unije in slovenske države za 
spodbujanje in usmerjanje 
razvoja kmetijstva, vendar 
pa ne sme biti glavni dejav-
nik pri odločitvah o nalož-
bah, pri odločitvah mladih 
o prevzemu kmetije, pri od-
ločitvah za ekološko kme-
tijstvo ... Kmetije se mora-
jo odločati na podlagi eko-
nomskih rezultatov, pri tem 

pa jih strateški načrt lah-
ko le spodbuja ali usmerja. 
Niti dodatnih 310 milijonov 
evrov za kmetijstvo ne bo re-
šilo vseh slovenskih kme-
tij, če ne bomo uredili raz-
mer na trgu,« je opozoril 
minister in poudaril, da je 
za izboljšanje položaja kme-

tov pomembno oblikovanje 
trdnejših prehranskih verig, 
pri tem pa je vloga zadrug 
pomembnejša od politike.

Predlagajo višji delež 
sofinanciranja

Branko Ravnik, direktor 
direktorata za kmetijstvo na 
ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, je 
predstavil strateški načrt in 

razpise, ki jih bo ministr-
stvo objavilo do konca leta 
in v prihodnjem letu. V za-
družni zvezi do strateške-
ga načrta še niso oblikova-
li končnega stališča, ker po-
grešajo ovrednotenje ukre-
pov (intervencij) in njihove 
vplive na posamezne sektor-
je, sicer pa so njihove glavne 
pripombe: izhodiščna sto-
pnja sofinanciranja kolek-
tivnih naložb zadrug, orga-
nizacij in skupin proizvajal-
cev za skupno pripravo kme-
tijskih proizvodov za trg in 
razvoj močnih in odpornih 
prehranskih verig je pre-
nizka in bi jo morali zvišati 
vsaj na petdeset odstotkov, 
pri naložbah v predelovalno 
dejavnost je treba zagotovi-
ti minimalen delež sloven-
ske surovine, pri naložbah 

za dobrobit živali pa zvišati 
prispevno stopnjo s trideset 
na petdeset odstotkov.

Zadruge podpirajo pri 
digitalizaciji

V zadružni zvezi pričaku-
jejo, da bo strateški načrt z 
različnimi ukrepi podprl 
tudi tehnološko posodobitev 
zadrug, med katere sodi tudi 
digitalizacija. Članice zveze 
so že povabili, da se vključi-
jo v program, ki so ga razvi-
li skupaj s partnerji Inštitu-
ta za digitalizacijo IPM Di-
gital. Program med drugim 
zajema upravljanje odnosov 
s kupci in upravljanje podat-
kov, uvajanje digitalnih reši-
tev in digitalnih poslovnih 
modelov, usposabljanje ka-
drov in pripravo načrtov di-
gitalne preobrazbe. 

Odločati mora ekonomika 
»Kmetije se morajo odločati na podlagi ekonomike, pri tem pa jih kmetijska politika lahko le usmerja 
ali spodbuja,« je na regijskem srečanju zadružnikov dejal minister Jože Podgoršek. Pred zadrugami je 
zahtevno leto – leto digitalizacije in vzpostavljanja trdnejših verig preskrbe s hrano.

Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič

Zadruge so lani povečale delež odkupa pri govedu, 
mleku, drobnici, žitu, vrtninah in grozdju, opazno 
so ga zmanjšale pri klavnih prašičih in krompirju, 
malenkostno pa tudi pri lesu. Z dobičkom je poslovalo 
47 zadrug, z izgubo pa 12. Po prihodkih je bila lani na 
prvem mestu gorenjska regija (s šestimi zadrugami), 
ki je prihodke v primerjavi z letom prej povečala s 115 
na 119 milijonov evrov.

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – Javna 
svetovalna služba v čebelar-
stvu, ki deluje pod okriljem 
Čebelarske zveze Slovenije, 
je pred nedavnim pripravi-
la tradicionalni dan čebelar-
skega turizma, ki pa je zara-
di ukrepov za zajezitev širje-
nja novega koronavirusa po-
tekal na daljavo. Kot je v uvo-
dnem nagovoru dejal pred-
sednik čebelarske zveze Bo-
štjan Noč, je čebelarski turi-
zem zaradi epidemije precej 
zamrl, a tako ne bo večno in 
je treba gledati naprej. Mor-
da je zdaj priložnost za iz-
boljšave, posodobitve, nad-
gradnjo ...

Igor Horvat z ministr-
stva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano je predsta-
vil, kaj strateški načrt sku-
pne kmetijske politike za ob-
dobje 2023–2027 predvide-
va za dejavnost čebelarstvo. 
Kot je dejal, načrt predvideva 
finančne podpore za prenos 
znanja v čebelarstvu, podpo-
re čebelarjem in čebelarskim 
društvom ter podpore za 
vzrejo čebeljih matic, razi-
skovalno delo, promocijo in 

raziskavo trga ter za zagota-
vljanje kakovosti in varnosti 
čebeljih pridelkov. Tako naj 
bi finančno podpirali uspo-
sabljanje v čebelarstvu, izo-
braževanje o zdravstvenem 
varstvu čebel, nakup čebe-
larske opreme in vozil za 
prevoz čebel na pašo, ob-
novo tipičnih čebelnjakov, 
uporabo ekoloških zdravil v 
čebelarstvu, testne čebelnja-
ke za nadzor varoze, raziska-
ve na področju uporabe api-
tehničnih ukrepov za zatira-
nje varoze, nakup sadik in 
semena medovitih rastlin, 
izvajanje pašnih redov, ra-
zvoj embalaže za transport 
čebeljih matic, menjavo sa-
tja in analizo čebeljih pridel-
kov ... Čebelarstvo bo delež-
no podpore tudi v okviru ne-
katerih ukrepov iz sheme za 
podnebje in okolje (Sopo), 
kmetijsko-okoljskih in pod-
nebnih plačil (Kopop), eko-
loškega kmetovanja, pomo-
či mladim prevzemnikom 
kmetij pa tudi v okviru na-
ložb za dvig produktivnosti 
in konkurenčnosti, naložb 
za prilagoditev na podneb-
ne spremembe, naložb za 
vzpostavitev nekmetijskih 

dejavnosti na kmetijah 
(apiterapija, čebelarski tu-
rizem) ...  

Na dnevu čebelarskega tu-
rizma so predstavili vlogo 
Slovenske turistične organi-
zacije pri promociji sloven-
skega turizma, tudi čebelar-
skega turizma, družinsko 
čebelarstvo Kojek iz okolice 
Ribnice ter njihovo ponud-
bo čebelarskega turizma in 
medenih pijač, Hišo kranj-
ske čebele v Ivančni Gori-
ci kot primer dobre prakse 

čebelarskega turizma in iz-
virne stare čebelnjake, ki so 
jih vpisali v register starih 
čebelnjakov. Na natečaj za 
občine, ki so najbolj naklo-
njene čebelarstvu, so preje-
li prijave devetnajstih občin, 
izmed katerih je komisija 
prvo mesto prisodila Ivančni 
Gorici, drugo mesto občini 
Ravne na Koroškem in tretje 
mesto občini Sevnica. Čebe-
larska zveza je prvič objavila 
tudi razpis za podelitev pri-
znanj na področju strokovne 

in promocijske čebelarske li-
terature, izdane v Sloveniji v 
obdobju 2019–2021. Na na-
tečaj je prejela devet prijav, 
med njimi tudi prijavo Če-
belarskega društva Šenčur, 
ki je ob jubileju izdalo zbor-
nik. Komisija je za najbolj-
še delo na tem področju iz-
brala Knjigo o čebelah, ki jo 
je izdala Celjska Mohorjeva 
družba in ki pomeni oboga-
titev slovenske (mladinske) 
literature na področju čebe-
larstva.

Čebelarski turizem deli usodo ostalega turizma
V sedanjih razmerah epidemije novega koronavirusa se slabo godi tudi čebelarskemu turizmu, a kot pravi predsednik čebelarske 
zveze Boštjan Noč, tako ne bo večno in je treba gledati naprej.

Med ponudniki apiturizma v Sloveniji je tudi kmetija pr' Jakuc v Srednji vasi v Poljanski 
dolini, kjer si obiskovalci v hišnem muzeju lahko ogledajo tudi čebelarske predmete. 

Kranj – Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije je v sode-
lovanju s tednikom Kmečki 
glas in spletnim portalom 
Agrobiznis razglasila rezul-
tate akcije S kmetije za Vas, 
s katero spodbujajo izvirno in 
učinkovito neposredno trže-
nje kmetijskih pridelkov, iz-
delkov in storitev. Priznanje, 
zlato sončnico, so podelili 
Hiši vin Kokol iz Spodnjega 
Dupleka in kmetiji Tonin iz 
Šmarja pri Kopru. V letošnji 
akciji je sodelovalo enajst 
kmetij, med njimi kot edina iz 
Gorenjske kmetija Martinuc 
iz Dolenje Ravni v Poljanski 
dolini. 

Razglasili rezultate 
akcije S kmetije za Vas

Brdo pri Lukovici – Čebelar-
ska zveza Slovenije in Prva 
bosta v okviru skupnega pro-
jekta #PRVAčebela, ki pote-
ka že tretje leto, postavili še 
štiri nove učne čebelnjake, v 
katerih bodo pridobivali če-
belarsko znanje člani čebe-
larskih krožkov na osnovnih 
in srednjih šolah. Na pod-
lagi razpisa in po spletnem 
glasovanju bodo izbrali štiri 
lokacije v Sloveniji, na kate-
rih bodo čebelnjake postavili 
do 20. maja, ko je svetovni 
dan čebel. Lani in letos so v 
okviru akcije postavili osem 
učnih čebelnjakov. 

Postavili bodo štiri 
nove učne čebelnjake
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Simon Šubic

Kranj – Februarja 2019 so 
očitno dobro organizirani 
in obveščeni storilci vlomi-
li v dom škofjeloškega pod-
jetnika. Odnesli so blagaj-
no, v kateri je bil poleg več-
je vsote gotovine shranjen 
tudi USB-ključek z intimno 
vsebino. Devet mesecev kas-
neje, novembra istega leta je 
podjetnika za brisalcem nje-
govega vozila pričakala zata-
knjena mapa. V njej so bile 
fotografije podjetnika v inti-
mnem odnosu s prijateljico 
in pisno sporočilo, da bodo o 
vsem obveščeni tudi podje-
tnikova žena, mati, ženska s 
fotografij, sodelavci, poslov-
ni partnerji in menda celo 
voditelji političnih strank, 
če ne plača visoke odkupni-
ne. Poleg je bil priložen tudi 
mobilni telefon, po katerem 
naj bi potekala komunikaci-
ja z izsiljevalcem. 

Najprej je izsiljevalec od 
podjetnika, ki je imel z izsi-
ljevanjem že izkušnje in se 
je zato po nekaj dneh obrnil 
po pomoč na policijo, zahte-
val 535 tisoč evrov, kasneje je 
svoja pričakovanja znižal na 
200 tisoč evrov. Podjetniku 
je predal tudi natančna na-
vodila, v kateri poštni nabi-
ralnik v Ljubljani naj odda 
ovojnico z denarjem. Do 
predaje bi moralo priti fe-
bruarja 2020. Podjetnika je 
tistega dne v nabiralniku res 
čakal originalni USB-klju-
ček, ki so ga odnesli vlomil-
ci, a denarja v nabiralniku ni 
pustil, ker ga menda ni mo-
gel stlačiti vanj. 

Zaradi epidemije 
prekinjeni stiki

Stiki so se zaradi epidemi-
je lani spomladi za nekaj časa 
pretrgali, konec maja 2020, 
ko so se omejitveni ukrepi v 
Sloveniji sprostili, pa je izsi-
ljevalec podjetniku spet zag-
rozil z objavo posnetkov z 
neprijetno vsebino in vnovič 
zahteval, naj mu denar pus-
ti v enem od nabiralnikov v 
Ljubljani. Grožnje je ponov-
no tudi podkrepil z intim-
nimi posnetki. Po daljšem 

dogovarjanju so nazadnje 
policisti, ki so njuno komu-
nikacijo več čas pozorno 
spremljali, v nabiralnik od-
dali ovojnico s pet tisoč evri, 
ob tem pa z nabiralnika še 
pobrali biološke sledi, ki jih 
je na njem pustil izsiljevalec.

Policisti so čakali dva dni v 
zasedi, dokler ni nabiralnika 
izpraznila neka ženska, ki jo 
je iz previdnosti poslal izsi-
ljevalec. Razočaran nad pre-
jetimi petimi tisočaki je po-
novno kontaktiral podjetni-
ka in zahteval še preostalih 
195 tisoč evrov ali štiri kilo-
grame zlata. Podjetnikovi 
izgovori, da njegove finance 
kontrolira hči in da mu več, 
kot mu je pustil v nabiralni-
ku, ne more dati, niso zaleg-
li. Kasneje, konec letošnje-
ga februarja, je podjetnik po 
naročilu policije prekinil na-
daljnjo komunikacijo. Po-
licisti izsiljevalca niso takoj 
prijeli in je trajalo vse do sep-
tembra letos, da so ga pridr-
žali, preiskovalni sodnik pa 
ga je zatem poslal v pripor. 

S tožilstvom sklenil 
sporazum

Izsiljevalca, srbskega dr-
žavljana Bojana Vasića z za-
časnim bivališčem v sloven-
ski prestolnici, so pravosodni 
varnostni policisti ta mesec 

privedli na kranjsko sodiš-
če, kjer je bil razpisan pre-
dobravnavni narok. Tega so 
izvedli ekspresno, saj je ob-
toženi med čakanjem na za-
četek sojenja s kranjskim to-
žilstvom sklenil sporazum o 
priznanju krivde za storitev 
kaznivega dejanja izsiljeva-
nja. Da je bilo priznanje pro-
stovoljno, je potrdil tudi so-
dnici Andrijani Ahačič, ki je 
tako ugotovila, da so bili iz-
polnjeni vsi zakonski pogo-
ji za sprejem sporazuma in 
priznanje krivde. 

Na naroku za izrek kazen-
ske sankcije, ki so ga izpelja-
li neposredno po predobrav-
navnem naroku, je tožilec 
Tilen Demšar povedal, da je 
tožilstvo ob sklenitvi spora-
zuma z obtoženim upošte-
valo vse olajševalne in ote-
ževalne okoliščine, in skla-
dno z dogovorom predlagal, 
da sodišče Vasiću izreče ka-
zen osem mesecev zapora. 
Obenem naj se mu odvza-
me protipravno pridoblje-
nih pet tisoč evrov, pri če-
mer naj se upošteva, da so 
mu 1800 evrov zasegli ob 
septembrski aretaciji. Sodi-
šču je še predlagal, naj obto-
ženemu podaljša pripor za-
radi ponovitvene nevarnosti 
in begosumnosti. 

Obtoženčev zagovornik 
Drago Grobelnik ni imel 

veliko dodati, sodišče je le 
prosil, naj obdolženca op-
rosti stroškov postopka in 
mu omogoči predčasno pre-
stajanje zapora. 

Sodnica je sledila predlo-
gu tožilca in Vasića poslala 
za osem mesecev v zapor, do 
začetka prestajanja kazni pa 
mu je podaljšala pripor. Za 
kaznivo dejanje izsiljevanja 
je sicer zagrožena kazen do 
pet let zapora. 

Kako je Vasić prišel do 
ukradenega USB-ključka s 
kočljivo vsebino, ni znano, 
očitno pa ga policija z vlo-
mom v podjetnikovo hišo 
ne povezuje ali pa ima za 
to premalo trdnih dokazov, 
saj tega dejanja obtožnica ni 
vsebovala. 

Žrtev izsiljevanja že prej

Kot smo že omenili, je 
oškodovanec v preteklosti že 
bil žrtev izsiljevanja za oko-
li pol milijona evrov. Tudi 
tedaj je podjetnik sodeloval 
s policijo, kar je prav tako 
privedlo do razkritja storil-
cev in tudi sodnega epilo-
ga. Na kranjskem sodišču 
so leta 2018 glavnega akter-
ja izsiljevanja obsodili (tudi 
za druga kazniva dejanja) na 
šest let zapora, njegove šti-
ri pomočnike pa na pogojne 
zaporne kazni. 

Ker je izsiljevanje priznal,  
je prejel milejšo kazen
Obtoženi Bojan Vasić je na kranjskem okrožnem sodišču priznal, da je škofjeloškega podjetnika 
izsiljeval za zajeten kup denarja. Obsodili so ga na osem mesecev zapora. 

Bojan Vasić je priznal, da je škofjeloškemu podjetniku grozil z objavo fotografij s kočljivo 
vsebino, če mu ne plača dvesto tisoč evrov. 

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti so 
bili v petek zvečer obvešče-
ni, da naj bi nekdo v gostin-
skem lokalu ob bencinskem 
servisu na Zlatem polju nas-
tavil bombo. Izkazalo se je, 
da je šlo za lažni bombni 
preplah. V lokalu je sicer ta 
večer potekala zabava z al-
bansko/kosovsko glasbo. 

Na Policijski upravi Kranj 
so pojasnili, da so policisti 
po prejemu prijave o nastav-
ljenem eksplozivnem telesu 
takoj izpraznili in zavarovali 
območje, na bližnjih cestah 

preusmerili promet, objekt 
in okolico pa temeljito preg-
ledali. Pri pregledu je poma-
gal tudi policijski pes, spe-
cializiran za iskanje eksplo-
zivnih sredstev. Posebnosti 
niso ugotovili, zato so poli-
cisti po približno poldrugi 
uri intervencijo končali. 

»Kriminalisti zaradi laž-
ne prijave postopek vodi-
jo v smeri kaznivega deja-
nja zlorabe znamenj za po-
moč in nevarnost. Za kazni-
vo dejanje se storilec kaznu-
je z zaporom do treh let,« je 
pojasnil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. 

Bombni preplah v Kranju

Simon Šubic

Škofja Loka – Gorenjski po-
licisti so v zadnjih dneh iz-
vedli dva nadzora tovornih 
vozil, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj. V Kra-
nju so kontrolirali 24 vozil 
in ugotovili štirinajst krši-
tev zaradi prekoračitve teže, 
hitrosti (najvišja izmerjena 

hitrost 81 km/h pri omejitvi 
50 km/h), registracije, pre-
voza tovora, uporabe luči in 
v enem primeru vožnje brez 
vozniškega dovoljenja. V po-
ostrenem nadzoru na obmo-
čju Škofje Loke pa so ugoto-
vili devetnajst kršitev, naj-
več zaradi prekoračitve teže 
in manipulacije s tahogra-
fom in tovorom.

Nadzor tovornih vozil

Škofja Loka – V tovarni Domel na Trati v Škofji Loki se je pred 
dnevi lažje poškodoval delavec. Po ugotovitvah škofjeloških 
policistov ga je poškodovalo težje orodje, ki je med transpor-
tom zanihalo in ga zadelo. Posredovali so reševalci Nujne me-
dicinske pomoči Škofja Loka. Tujo krivdo so policisti izključili. 

Delavca poškodovalo težje orodje

Kranj – Na Savski cesti v Kranju je v četrtek popoldan pri obra-
čanju voznik tovornega vozila nasedel na klančino ob cestišču. 
Pri tem je predrl rezervoar za gorivo, ki je začelo iztekati na 
cestišče. Posredovali so kranjski poklicni gasilci, ki so s teh-
ničnim posegom tovorno vozilo postavili nazaj na cestišče, 
prečrpali dizelsko gorivo v drugi, nepoškodovani rezervoar in 
z vpojnimi sredstvi ter žagovino posuli onesnaženo cestišče 
v dolžini približno petdeset metrov.

Med obračanjem nasedel

Vrhpolje – Na cesti med Kamnikom in Tuhinjem v Vrhpolju 
se je v petek zvečer zgodila prometna nesreča, v kateri so se 
poškodovale tri osebe. Po ugotovitvah policistov se je nesre-
ča zgodila, ker je voznik tovornega vozila, ki je vozil iz smeri 
Kamnika, v ovinku zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v 
nasproti vozeče vozilo, v katerem so se v nesreči poškodovali 
voznik in potnika. Policisti so povzročitelju odredili preizkus 
alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,71 mg/l alkohola v 
litru izdihanega zraka. 

Zapeljal na nasprotno stran ceste

Lahovče – V petek nekaj pred polnočjo se je voznik osebnega 
vozila v Lahovčah zaletel v drevo. Kranjski policisti so ob pri-
hodu na kraj nesreče našli poškodovano vozilo, voznika pa ni 
bilo nikjer. Zaradi bojazni, da se mu je kaj zgodilo, so sprožili 
iskanje. Voznik se je po več urah sam vrnil domov, preizkus 
alkoholiziranosti pa je pokazal, da je bil trezen. 

Po nesreči je bilo vozilo prazno

Mengeš – V petek okoli 18.30 se je na obvoznici v krožišču pri 
bencinskem servisu v Mengšu zgodila prometna nesreča, v 
kateri sta bila udeležena voznika osebnega vozila in kombija. 
Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je zapeljal v krožišče 
in odvzel prednost vozniku kombija, ki je že vozil v krožišču. 
Po trčenju se je kombi prevrnil na bok, voznik pa je poškodo-
van ostal ukleščen v vozilu. Preizkus alkoholiziranosti je pri 
povzročitelju pokazal rezultat 0,69 mg/l alkohola v litru izdiha-
nega zraka, policisti pa so mu odredili tudi strokovni pregled. 

V krožišču izsilil prednost

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so pred dnevi obravnavali 
voznika, ki ni ustavil na modre luči. Zapeljal je na parkirišče in 
zapustil vozilo, ki pa ga ni zavaroval, zato se je samo premak-
nilo z mesta in trčilo v policijski avtomobil. Voznik je s kraja 
pobegnil, a so ga kmalu našli. Proti njemu poteka prekrškovni 
postopek.

Ni upošteval modrih luči

Radovljica – Radovljiški policisti so minuli konec tedna obrav-
navali primer zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Moški je 
v objektu uporabljal motorni agregat, izpuh pa se je širil po 
prostoru. Rešil ga je sosed, ki ga je moški poklical na pomoč. 
Ugasnil je agregat, prezračil prostor in poklical reševalce. Moš-
ki ni v smrtni nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Kranj. 

Hujše posledice preprečil sosed



Alenka Brun

Z
ačetki njegove 
televizijske poti 
segajo v leto 2001, 
kar pomeni, da 
letos mineva dvaj-

set let, odkar je spoznal ta 
medij. »Poklical me je Sašo 
Đukić - Mama Manka in me 
povabil na avdicijo za vodite-
lja oddaje Ekskluzivni maga-
zin. Oddaja je gledalce nago-
varjala z različnimi zanimivi-
mi temami – od avtomobili-
zma, navtike, mode do arhi-
tekture ipd. Z veseljem sem 
se odzval. Dobili smo se v 
studiu RSL v Novem mestu 
in izpeljali avdicijo. Že dan, 
dva kasneje me je Sašo obve-
stil, da so me sprejeli, in tako 
se je začela moja televizijska 
pot. Kmalu smo se usmerili v 
navtiko in nastala je zelo pril-
jubljena oddaja Navigator, ki 
se je gledalci še danes spom-
nijo in sprašujejo kaj o presti-
žnih plovilih, ki smo jih pred-
stavljali. Nekaj časa smo isto-
časno delali tudi zelo simpa-
tično in priljubljeno oddajo 
Avantura, za katero smo pre-
jeli tudi televizijsko nagrado 
viktor. Oddaja Navigator se 
je kasneje preusmerila še na 
avtodome in popotovanja ter 
se tako preimenovala v odda-
jo Navigator karavaning, v 
kateri sem prav tako zelo uži-
val,« razloži priljubljeni vodi-
telj, ki se ga mnogi spomnijo 
tudi z modnih brvi. Preden je 
prišel na Planet TV, pa smo 
ga lahko spremljali v oddaji 
Dom in vrt na Pop TV.

Kako je prišlo do sodelovan-
ja s Planet TV? Sta s Suza-
no Kozel samo v voditeljskih 

vlogah ali sodelujeta tudi pri 
ustvarjanju oddaje?

S Planet TV je prišel klic, 
ali bi me zanimalo vodenje 
jutranje oddaje. In tudi tukaj 
me je čakal nov izziv, saj so 
mi ponudili vodenje oddaje 
v živo, ki sem ga po razgo-
voru in krajšem premisleku 
prav tako z veseljem sprejel. 
S Suzano pred tem še nisva 
imela priložnosti sodelova-
ti, vendar sva se hitro uje-
la, saj podobno razmišlja-
va, tako da sodelujeva tudi 
pri ustvarjanju oddaje. Vse-
bine oddaje v največji meri 
pripravljajo naši trije ured-
niki, vendar vedno prisluh-
nejo najinim predlogom in 
idejam. Ker je to moja prva 
izkušnja s tovrstnim vode-
njem, sem na začetku več 
ali manj srkal informacije 
in napotke izkušene in pre-
kaljene ekipe in zato ni bilo 
težko hitro priti v ustaljen 
način vodenja v živo. Mno-
go let vodim tudi različne 
dogodke, ki prav tako pote-
kajo v živo, a so običajno vse-
eno drugačen stil kot voden-
je oddaje v živo na televiziji. 

Kako je videti delo »jutran-
jika«?

Voditi prvo jutranjo odda-
jo ima svoj čar in seveda tudi 
svoje zahteve. Tempo je zah-
teven, saj je oddaja na spo-
redu od ponedeljka do pet-
ka in sva edini voditeljski 
par. Budilko imam vsak dan 
»navito« na 5.25. Po oku-
snem zajtrku grem v stu-
dio – da sem vsaj uro pred 
začetkom oddaje na Planet 
TV, kjer se preoblečem, sle-
di hitra maska ter še zadnji 
popravki v pripravi na odda-
jo. Jutro na Planetu trenutno 

razvaja gledalce eno uro in 
pol. Po oddaji sledi odstra-
nitev maske, preoblačen-
je in pogovori z urednikom 
ali urednico glede vsebin 
za oddajo za prihodnji dan. 
Posnamem tudi napoved-
nik za naslednji dan. Potem 
pa me že čakajo priprave 
na naslednjo oddajo in veli-
kokrat sem tudi ob večerih 

globoko v preučevanju vse-
bin za naslednji dan in pri-
pravah na goste, ki jih gosti-
mo v prihodnjih dneh. 

Vmes ste v Ljubljani (pri nas 
med prvimi, če ne kar prvi) 
odprli sobo pobega. Takrat 
smo pomisli, da se boste 
morda poslovili od televi-
zijskih ekranov,  a kot kaže 

VESELI SE VLOGE OČETA
Od ponedeljka do petka lahko od septembra dalje v oddaji Jutro na Planetu v sovoditeljski vlogi 
spremljamo Taijija Tokuhiso, ženski del voditeljskega para pa predstavlja Suzana Kozel. Tokrat smo se 
pogovarjali s Taijijem.

Taiji Tokuhisa / Foto: arhiv Planet TV (Blaž Vatovec)

vas televizija vedno prikliče 
nazaj. Pravijo, da je to medij, 
ki zasvoji. 

Decembra 2014 sem v 
strogem središču Ljubljane 
odprl The Key Sobo pobe-
ga (The Key Escape Room 
Ljubljana), ki je bila res med 
prvimi v Sloveniji. V poslov-
nih vodah sem se gibal sko-
zi celo življenje, vzporedno s 
televizijo. Soba pobega se mi 
je zdela tako enkratna pos-
lovna priložnost, da sem jo 
pograbil z obema rokama in 
se z vso dušo vrgel v kreiran-
je tematike in ugank, vzpos-
tavljanje sistema, marketing 
in vse, kar je bilo potrebno, 
da se je trud obrestoval in 
smo začeli dobivati odlične 
vtise obiskovalcev. Pri sobi 
pobega je bistvo nepozabna 
unikatna izkušnja, ki je pri-
merna za praktično vsako-
gar, in zato še danes uspeš-
no poslujemo – pa ne samo 
v Ljubljani, ampak tudi na 
Bledu (The Game Escape 
Room Bled). Res je, da sem v 
vmesnem času prekinil svo-
jo televizijsko pot, vendar 
zgolj začasno. Sem se pa z 
veseljem vrnil v ta medij, saj 
v njem zares uživam.

Katere so vam najljubše 
teme, ki se jih res z veseljem 
lotite? Obstaja kakšna, kjer 
se ne bi povsem znašli?

Izbor tem je zelo širok. 
Moram pohvaliti naše ure-
dnike, da teme pozorno in 
preudarno izbirajo. Izjemno 
uživam v meni ljubih špor-
tnih vsebinah in gostih, pa 
tudi na splošno sem fascini-
ran nad gosti, ki so si ustva-
rili posebne življenjske poti, 
posegli po izjemnih dose-
žkih, so zvesti sebi, se ne 
ustrašijo okolice, temveč so 
pogumni kreatorji s svojimi 
talenti. Sicer pa me v življen-
ju zanima širok spekter tem 
– od astronomije, paleonto-
logije, arhitekture, zgodovi-
ne, geografije ... Kljub temu 
da v oddaji včasih obravna-
vamo težje teme, jih ved-
no poskušamo predstavi-
ti in približati gledalcem na 
razumljiv način. Zagotovo je 
kakšna, v kateri se ne bi naj-
bolj znašel, ampak pri tak-
šni temi bi mi pa zanesljivo 
pomagala naša ekipa.

Verjetno so vas na cesti več-
krat ustavili, vas morda pop-
rosili za podpis – oziroma se 
to zagotovo še zgodi. Kako 
gledate na prepoznavnost, 
slavo, če ji lahko tako reče-
mo? Zasebno življenje vam 
kar uspešno uspeva usklaje-
vati s službo.

Prepoznavnost je zara-
di veliko televizijskih let 
nekaj, čemur se seveda ne 
morem izogniti, a v Sloveniji 

prepoznavnost ni naporna. 
Največkrat se zgodi, da kdo 
mimogrede pohvali odda-
jo in rečemo kakšno besedo 
na ta račun, sicer pa na srečo 
življenje poteka povsem nor-
malno. Morda je pri mlajših 
generacijah in večji izposta-
vljenosti na socialnih omre-
žjih to kaj drugače, vendar še 
vedno daleč od tega, kar zvez-
dništvo oziroma slava pome-
nita v domovini zvezdništva, 
v ZDA. Jaz sem s tem pov-
sem zadovoljen, prepoznav-
nosti nikoli nisem posvečal 
prevelike pozornosti in ver-
jamem, da bo enako tudi v 
prihodnje.

Postali boste očka. Se kaj pri-
pravljate na to vlogo, vas je 
česa strah? 

Res je, z ženo se bova z vlo-
go staršev oba srečala prvič. 
Tega se neznansko veseliva 
in komaj čakava, da se nama 
v življenju pridruži otrok. 
Poleg opremljanja otroške 
sobice in nabave opreme sva 
prebrala tudi precej knjig na 
to temo in pregledala video 
vsebine starševske akademi-
je, se pogovarjala s prijatelji 
o njihovih izkušnjah, skratka 
se nekako poskušava pripra-
viti na veseli dogodek. Kljub 
vsemu se zavedava, da je vsak 
otrok drugačen in da je teo-
rija eno, praksa pa je lahko 
nekaj povsem drugega. Zase 
lahko trdim, da nekih strahov 
za zdaj nimam, malo me skr-
bi, kako bo na začetku s span-
jem, pravi starševski strahovi 
pa se bodo verjetno začeli, ko 
bo malo bitjece ugledalo luč 
sveta. Ker na splošno v življe-
nju ne kompliciram, upam, 
da bo tako tudi pri vzgoji.

Kako vam uspe, da – vsaj 
meni se tako zdi – ste že vrsto 
let let videti povsem enako. Je 
razlog za to zdrav način živ-
ljenja?

Hvala za kompliment. 
Vsekakor sem z leti postal 
šarmanten, vsaj tako pravi-
jo sivenju las. (smeh) Sicer 
pa se počutim dobro v svo-
ji koži. S športom se ukvar-
jam že celo življenje, prehra-
njujem se večinoma zdravo. 
Večinoma pravim zato, ker 
so moja pregreha sladkari-
je. Nikoli nisem kadil, tudi 
alkohola spijem veliko manj 
kot povprečen Slovenec, 
povrhu vsega imam dober 
metabolizem, življenje pos-
kušam jemati brez pretira-
nega stresa in k sreči imam 
dobre gene. Kombinacija 
vsega skupaj pa da takšen 
rezultat. Nekatere stvari so 
torej prirojene, druge pa pri-
dobljene. Zavedam se, da je 
vse, kar zdravega počnem za 
svoje telo, investicija za sta-
rejša leta.
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P
ri Erasmus+ pro-
jektu Kulturni fes-
tivali v OŠ Staneta 
Žagarja sodelujejo 
s šolami v Grčiji, na 

Madžarskem in v Romuniji. 
V okviru projekta se osredo-
točajo na spoznavanje last-
ne kulture in kultur ostalih 
sodelujočih držav: spozna-
vajo in primerjajo različne 
narodnosti, religije, lokalno 
glasbo, legende, kulturne in 
naravne znamenitosti, obi-
čaje, navade ... Tokratno sre-
čanje na Madžarskem je bilo 
posvečeno državnim in ver-
skim praznikom ter običa-
jem, povezanim z njimi, je 
razložil Marko Popit iz OŠ 
Staneta Žagarja.

»Učenci so predstavili in 
primerjali državne, verske 
in ljudske praznike v svo-
jih državah. Ugotovili so, 
da imamo vsi zelo podobne 
verske, pa tudi ljudske pra-
znike, razlikujemo se le po 

državnih,« je pojasnil Popit 
in dodal, da so bili učen-
ci iz partnerskih držav zla-
sti navdušeni nad predsta-
vitvijo našega kurentovan-
ja. Kot so ugotavljali, imajo 
največ zanimivih in nenava-
dnih praznovanj v Romuni-
ji. V petih dneh bivanja na 

Madžarskem so po besedah 
Marka Popita učenci spo-
znali tudi madžarsko ljud-
sko glasbo in plese ter začu-
tili utrip življenja in dela v 
tamkajšnji šoli, obenem pa 
navezali stike z udeleženci 
projekta in pri tem utrjeva-
li svoje znanje angleščine. 

»Spoznali so kulturne in 
zgodovinske znamenitosti v 
Budimpešti, kjer so obiskali 
tudi parlament, drugi najve-
čji parlament v Evropi, zgra-
jen v gotsko-renesančnem 
slogu, kjer so si poleg fresk, 
vitražev, številnih hodnikov 
in parlamentarne dvorane 
lahko ogledali tudi kipe ogr-
skih vladarjev, med kateri-
mi je bil tudi našim učen-
cem dobro poznan Matija 
Korvin oziroma Kralj Mat-
jaž.« Ogledali so si še šte-
vilne druge madžarske zna-
menitosti, ob tem pa ugoto-
vili, da nas z Madžari poleg 
kulture povezujeta tudi kras 
in lipicanci. »Ker je projekt 
namenjen predvsem kul-
turi, so bili učenci deležni 
tudi predavanja o operi, ki 
ga je pripravil Tamás Cle-
mentis, solist državne ope-
re v Budimpešti,« je še dejal 
Popit in dodal, da so preži-
veli čudovit, poučen in zani-
miv teden. Veselijo se že 
prihodnjega srečanja, ki bo 
spomladi v Grčiji.

PREDSTAVILI PRAZNIKE
Učenci in učitelji Osnovne šole (OŠ) Staneta Žagarja Kranj so v okviru projekta Erasmus+ Cultural 
festivals (Kulturni festivali) v prvi polovici novembra obiskali partnersko šolo na Madžarskem.

Učenci in učitelji OŠ Staneta Žagarja Kranj so v okviru 
projekta Erasmus+ Kulturni festivali obiskali Madžarsko.  

Tokratno srečanje na Madžarskem je bilo posvečeno 
državnim in verskim praznikom. / Foto: arhiv šole
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V 
središču Škofje 
Loke je v sobo-
to popoldne 
potekal Božični 
sejem, ki je bil 

seveda prilagojen epidemio-
loškim razmeram. Na Mes-
tnem trgu so se med drugi-
mi ustavili tudi iz Vinarstva 
Žvokelj iz Vipave oziroma 
vasi Vrhpolje. Njihov ponos 

so zagotovo vina iz avtoh-
tonih vrst rebula, vitovska 
grganja in zelen. Pri stojnici 
NiceArt smo srečali nasme-
jani Katjo Zrimšek in Maj-
do Maček, ki nam je takoj 
razložila, da le pomaga, da 
je Katja tista, katere stekle-
ne izdelke, tokrat z bolj boži-
čno tematiko, vidimo na sto-
jnici. Mojca Poje se je na 
Gorenjsko pripeljala prav 
iz Kočevja. Svoje smreko-
vo mazilo je predstavila že v 

različnih krajih po vsej Slo-
veniji, v Škofji Loki, je pove-
dala, pa je res prvič. Najbolj 
pa se je smejalo mladi Anji 
Šimic in njenemu Nejcu 
Pišlarju, Ločanoma, ki sta v 
eni uri, kar sta bila s tortami 
in slaščicami Tiatai cakes 
prisotna na stojnici simpa-
tičnega sejma, tako rekoč 
vse že prodala. Pa nista ime-
la malo »robe«, je poveda-
la Šimičeva. Iz Selške doli-
ne se je tokrat oglasila Pet-
ra Rant, obiskovalcem, ki jih 
je zanimalo, je z veseljem 

povedala marsikaj o narav-
nih blazinah (Biopina), ki 
so napolnjene s cemprino-
vimi ostružki. Cemprin ali 
švicarski bor raste v najviš-
jih predelih Alp, drevesa pa 
so stara od dvesto do štiri-
sto let. Cemprinov les vse-
buje veliko smole in eterič-
nih olj, zato blazine poskr-
bijo za globok in sprošču-
joč spanec, pravi. Njen sop-
rog je pravzaprav pohištve-
ni mizar, blazine pa so bolj 
njena domena, še izvemo. 
S kmetije Pr' Janež iz Reteč 

pa smo poklepetali z doma-
čima Vido in Matejo Volčič. 
Beseda je tekla predvsem o 
domačem sladoledu s tremi 
decembrskimi prazničnimi 

okusi, po katerem so tudi 
tokrat obiskovalci sejma 
precej posegali, čeprav so 
bile tisti večer temperature 
na prostem pod lediščem.

BOŽIČNI SEJEM V ŠKOFJI LOKI

Vida in Mateja Volčič

Anja Šimic in Nejc Pišlar

Majda Maček in Katja Zrimšek

Sobotni Božični sejem v Škofji Loki je postregel z nekaj 
simpatičnimi stojnicami, izvedli pa so ga v skladu s 
priporočili in pravili, ki so decembra stopila v veljavo.

Kepa

Poletela je kepa
visoko v zrak
in se postavila
pred tvoj obraz.

Ledena in mrzla
te je oblila
in ti, 
kot da ne veš,
te je zmrznila.

Padajo snežinke
bele
in mokre,
kaj naredijo,
je od vsake posebej
ena na drugo
svoja gmota.

Poletela je kepa
visoko v zrak
in se postavila
točno pred nas.

Luka, 13 let

PESMI MLADIH

Hvala za pesem, za popestritev in veselje. Vse ima svoj 
čar. Še malo in bodo počitnice. Vsem nam želim veliko 
sneženih kep in zimskega rajanja. Meta
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

Pozdravljeni, gospa Tanja. 
Redno berem vaše nasvete in 
komaj čakam na torek. Sem 
se že večkrat obrnila na vas, 
zmeraj ste mi odgovorili in sve-
tovali, da sem šla pogumneje 
naprej. Vedno sem spraševa-
la za družinske člane, nase 
pa sem kar pozabila. Tokrat 
sprašujem zase: kako mi kaj 
kaže zdravje? Psihično pa sem 
tako že nekaj časa precej uni-
čena zaradi partnerja. Ko mi 
je hudo, pa se spomnim vaših 
besed, naj malo potrpim, da 
bo življenje samo poskrbelo 
za vse. Zato upam, da bo kaj 
kmalu tudi zame posijala luč 
na koncu tunela. Zanima me 
odnos hčerke in njenega part-
nerja do mene. Včasih nimam 
dobrega občutka.

Žal je res tako, da v veči-
ni pozabimo nase, čeprav 

smo najpomembnejši, 
ampak tako pač je in težko 
se bomo spremenili. Nače-
loma ni v moji navadi sve-
tovati ljudem, naj potrpijo, 
ampak v vašem primeru ne 
morem reči drugače. Čas 
bo prinesel svoje, kmalu. 
Nobena sprememba, ki bi 
jo naredili, ne bi imela pra-
vega učinka. Sem kristjan-
ka. Če vi ste ali ne, si recite, 
da bo že Bog poskrbel, ker 
vedno poskrbi. Če ne Bog 
pa vesolje. Hči in njen part-
ner vas spoštujeta in imata 
rada, nista pa vedno enake-
ga mnenja kot vi, vendar to 
ni nujno narobe. Vzemite 
z rezervo in se ne obreme-
njujte. Glede zdravja bo 
vse v najlepšem redu, brez 
skrbi. Na koncu tunela je 
vedno luč, glejte, da je ne 
spregledate. Želim vam vse 
najlepše.

»Napoved za strelko«

Najprej se vam zahvaljujem 
za vaš optimizem. Vprašala bi 
vas pa za hčerko, ki je že nekaj 
let v tujini. V teh časih jima s 
fantom ni lahko, saj zaposlitev 
zelo težko dobita. Ali jim bo 
uspelo dobiti službo, s katero 
bosta lažje preživela? Bo hčer-
ki uspelo dobiti kakšno boljšo 
službo? Bo ona zdrava? Kaj pa 
fant? Si bosta lahko privoščila 
otroka? Bo hčerka dokončala 
diplomo? Ali s fantom ostane-
ta skupaj? Vem, da je veliko 
vprašanj, samo včasih mi je 
tako težko pri srcu in me zelo 
skrbi. Najlepše se vam zahva-
ljujem za odgovor in vam 
želim, da ostanete zdavi.

Hvala za lepe besede. Hči se 
nima namena preseliti nazaj 
domov. Bili so sicer dvomi 
in premišljevanje o vrnitvi, 
vendar ne verjamem, da se 

to tudi zgodi. Tako pri njej 
kot pri fantu vidim novo 
zaposlitev. Oba bosta več 
kot zadovoljna. Delo bo na 
njunem področju in tudi 
finančno ne bo slabo. Poča-
si si bosta opomogla. Hči 
bo naredila diplomo in bo 
zelo vesela. Pri zdravju ne 
vidim nič posebnega, le tako 
naprej in vse bo v redu. Nara-
ščaj se obeta v enem letu in 
vse, kar je povezano s tem, 
bo popolno, kot mora biti. 
Imata se rada in ne vidim 
razloga, da bi šla sedaj ali pa 
kasneje narazen. Ostaneta 
skupaj. S fantovimi starši 
so trenutno neke težave, 
ampak se uredijo. Ne rečem, 
pogrešata dom, vendar v 
tujini lahko dosežeta cilje, ki 
jih tukaj ne morata. Podprite 
vsako hčerino odločitev, saj 
ji to veliko pomeni. Želim 
vam vse dobro.

Alenka Brun

K
oronsko leto Moj-
ce Ažman iz Lesc 
se je letos začelo 
tako, da je februar-
ja od očeta prevzela 

gostišče, za katero je večina 
Gorenjcev že slišala – Gos-
tišče Tulipan. Sedaj je ubra-
la malce drugačno gostinsko 
strategijo, saj se je odločila, 
da zmanjšajo ponudbo, dajo 
še večji poudarek lokalnim 
sestavinam, vsak mesec pa 
ponudbo dopolnijo in pope-
strijo še z izbrano kmetijo, 
sestavino meseca, se odloči-
jo za jed meseca in – če se 
da – speljejo tudi dogodek 
na izbrano temo. Novembra 
je tako že načrtovala malce 
drugačno martinovo poje-
dino, pa je zaradi poslabša-
nja razmer dogodek z večer-
jo odpadel. Radovedni smo, 
kaj torej decembra priha-
ja na mize v gostišču. »Ses-
tavini sta korenje in kolera-
ba,« pravi Ažmanova, naš-
tevanje decembrskih jedi se 
pa sliši že precej bolj boga-
to, kar praznično: file svinj-
ske ribice, pečene v testu, s 
kolerabnim pirejem, koren-
čkova juha z ingverjem, crè-
me brûlée s cimetom. 

Izvemo še, da (po novem) 
kruh peče sama – in to v 
domači krušni peči. Smeje 

doda, da prej peč sploh ni 
bila v uporabi in v njej niti 
niso kurili, sedaj pa jo zaku-
ri samo za namen peke kru-
ha najmanj enkrat na teden. 
»Med korono sem se odloči-
la, da se bom naučila še peči 
kruh. Našla sem 'učitelja', 
Franca Planinca, ki je napi-
sal knjigo Kruh in pecivo po 
domače. V bistvu sem kupi-
la njegovo knjigo in zače-
la. Potem pa je kmalu prišla 

na vrsto uporaba 'messen-
gerja', spraševala dem ga o 
tem in onem. Morala sem se 
naučiti, kako se kruh peče v 
peči, kdaj zakuriti in podo-
bno,« pripoveduje slavljen-
ka. »To je kar večurni pro-
jekt – od vzhajanja do kon-
ca peke,« pove. Testo zamesi 
sama, na roke. Vsakič speče 
18 hlebcev. »Belega in polbe-
lega ter sem ter tja še ajdove-
ga z orehi,« razloži, kakšen 

kruh pripravlja. Mimogre-
de pripomni še, da odkar 
krušna peč ponovno deluje, 
jo uporabljajo tudi za peko 
telečjih krač, svinjskih rebrc 
in celo nadevanega piščanca 
brez kosti. 

Ne skriva, da komaj čaka, 
da obdobje epidemije mine, 
da se korona poslovi. V dru-
gačnih razmerah bi rojstni 
dan praznovala precej »glas-
neje«, s pravo zabavo, se nas-
mehne, tokrat pa je bila ta 
precej omejena. Petinštiri-
desetemu rojstnemu dnevu 
je nazdravila v ožjem krogu. 
Za torto so poskrbeli zapos-
leni, v ožjem krogu so si pri-
voščili večerjo, presenečenj 
pa vseeno ni manjkalo.

Se je pa odločila, da v 
teh časih tudi ona prispe-
va k bolj veselemu decem-
bru za nekoga, družino, ki 
se praznikov letos ne more 
veseliti. Tako je Gostišče 
Tulipan postalo del Veri-
ge dobrih ljudi in nedavno 
na kosilu gostilo družino, 
ki jo je izbrala Zveza prija-
teljev mladine in je izlet 
na Gorenjskem zaokrožila 
tudi z obiskom nove čoko-
ladnice Radolška čokolada 
v Radovljici ter Čebelarske-
ga muzeja. Mojca Ažman 
zaključi, da je bilo to, da 
še komu polepša dni pred 
vstopom v novo leto 2022, 
njeno darilo.

PRAZNOVALA V OŽJEM KROGU
Mojca Ažman iz Gostišča Tulipan v Lescah je 5. decembra dopolnila 45 let. Leto je bilo tudi zanjo 
koronsko obarvano, a kljub vsemu polno doživetij, zaključuje pa ga v rojstnodnevnem in dobrodelnem 
prazničnem vzdušju.

Mojca Ažman / Foto: Alenka Brun

V soboto, 25. decembra, bo ob 19.45 na Planet TV poseb-
na božična oddaja Pri Črnem Petru, ki jo bo zaznamovala 
tudi okrogla obletnica voditeljice Jasne Kuljaj – ta namreč 
praznuje decembra. Trojko na prvem mestu dvomestne-
ga števila bo zamenjala štirica ... Čeprav sama pravi, da ji 
okrogli jubileji ne pomenijo kaj dosti, pa so znani obrazi 
iz oddaje Pri Črnem Petru poskrbeli za kar nekaj presene-
čenj. Kakšnih, pa boste videli v oddaji.

Okrogli jubilej Jasne Kuljaj

Simpatična televizijka Jasna Kuljaj praznuje štirideseti 
rojstni dan. / Foto: Planet TV (Blaž Vatovec)

V minulem tednu se je v kranjski porodnišnici rodilo 20 
novorojenčkov, od tega 13 deklic in 7 dečkov. Najtežji je 
bil deček s 4150 grami, najlažji pa je bil prav tako deček – 
tehtal je 2695 gramov. Tudi na Jesenicah se je rodilo 20 
novorojenčkov, tu se je 12 deklicam pridružilo 8 dečkov. 
Najtežja in najlažja sta bili deklici – prvi je tehtnica poka-
zala 4130, drugi pa 2800 gramov.

Novorojenčki
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m ošk a  j o p i c a
s  k a p u c o ,   

A d i d a s
 

5 5 , 0 0  E U R  

Najdete nas na  
Glavnem trgu 1, v Kranju

Posebna ugodnost za člane 
kluba Aktivnih Gorenjske: 

del kupnine vam povrnemo
na vašo kartico.

m ošk a  p a r k a ,  
A d i d a s

 
 

2 0 0 , 0 0  E U R  

p o l o  m a j i c a ,   
A d i d a s

 
 

4 0 , 0 0  E U R  
m ošk i

p o l o v e r ,
A d i d a s

 
4 0 , 0 0  E U R

 

že n s k a
j o p i c a ,
A d i d a s

 
5 0 , 0 0  E U R  

Naj vas v letu 2022 ujame 
ta bordo energija. 

DELOVNI ČAS:
PON - PET 15.00 - 19.00

SOBOTA 8.00 - 12.00

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se
stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri
žan ke) po šlji te do petka, 31. 
decembra 2021, na Go renj ski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te 
tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na 
Nazorjevi ulici 1.

1. nagrada: BON ZA 40 EVROV V TRGOVINI TRIGLAV KRANJ
2. nagrada: BON ZA 20 EVROV V TRGOVINI TRIGLAV KRANJ
3. nagrada: BON ZA 10 EVROV V TRGOVINI TRIGLAV KRANJ

NOGOMETNI KLUB TRIGLAV KRANJ, PARTIZANSKA CESTA 37, KRANJ
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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

Milena Miklavčič

»Najprej smo bili družina 
kot vse druge,« je začela svojo 
zgodbo Jerneja. »Bili smo tri-
je otroci, mama je skrbela za 
gospodinjstvo, ob božiču je 
okraševala smrečico ter pos-
tavljala jaslice, pekla piškote 
in kračo.

Nisva se najbolje razumeli, 
a ker je imela zelo enak odnos 
do sestre, sem se z leti mičke-
no pomirila. Naučila sem se 
biti sama s seboj, s knjigami 
in šiviljskim priborom. Za 
svojo ploščato postavo, spre-
daj in zadaj 'ploh', sem se-
šila zanimive oblekice, ki so 
me delale luštno. Lepa, kot 
je bila sestra, to sem vede-
la, ne bom nikoli. Oče se za 
naju ni kaj prida zmenil, naj-
več časa je posvečal nezakon-
skemu sinu Bogdanu, s kate-
rim sta hodila na moto dirke. 
Mame ni nikoli nikamor pe-
ljal, še na veselice je odhajal s 
svojim bratom.

Bil je običajen petek, ko sta 
se oče in polbrat vračala iz 
mesta s polnim avtomobilom 
različnih modelčkov za avto-
mobilčke. Poledenela cesta je 
bila usodna. Vanju je trčil to-
vornjak. Oče je bil na mestu 
mrtev, polbrat hudo poško-
dovan. Kasneje so nam pove-
dali, da ni utrpel le poškodbe 
nog in hrbtenice, tudi udarec 
v glavo je bil strahoten. Postal 
bo drugačen, zelo drugačen, 

so nas opominjali. Nisem 
dosti razmišljala, kaj ta dru-
gačnost pomeni. Imela sem 
ga rada, zato sem mu posve-
tila vso svojo skrb in ljubezen 
ter molila za moč, da bomo 
skupaj premagali težave.

Bogovi pa so metali kocke 
po svojih željah. O ljubezni, 
takšna, grda na pogled kot 
sem bila, nisem dosti sanjala. 
Zato tudi nisem imela stra-
hov, ki so jih imele prijatelji-
ce, da jim bodo sestre speljale 
fante. Pri nas je bilo drugače: 
sestrini snubci me še pogle-
dali niso, čeprav jih je po vrsti 
zavračala, saj je želela najprej 
dokončati študij.

Očetova smrt je spodnesla 
tla pod maminimi nogami. 
Zelo se je spremenila. Veliko 
je bilo prepirov, poprejšnjo 
materino mirnost so zame-
njali kričanje, udarci, brce. 
Pa ne samo to. Tudi sestro je 
bilo strah, saj ni vedela, ali bo 
lahko končala študij ali ne.

Med njo in polbratom je 
začelo prihajati do hudih na-
petosti. Ko je prišel iz bol-
nišnice, nas je šokiral z no-
vim, zelo tujim obnašanjem. 
Vedno ko se je sestra kopala 
ali prhala, je hotel na strani-
šče, čeprav smo imeli na vo-
ljo dve. Pri tem mu je bilo tre-
ba pomagati in ga na začetku 
tudi obrisati. Seveda je mora-
la sestra stopiti iz banje …

Vsa zgrožena mi je nekoč 
zaupala, da jo zmeraj gleda in 
da mu pri tem stoji. Kmalu je 
začel segati po njej. Vreščala 
je in klicala na pomoč, pa ji je 
mama le ukazala, naj utihne 
in da mir. Brata ni okarala ali 
mu celo rekla, da je z njego-
vim obnašanjem kaj narobe.

Tudi jutra so bila more-
ča. Polbrat je po nesreči si-
cer spal v spalnici pri mami, 
kljub temu je redno prihajal 
v sobo, v kateri sva spali s se-
stro. Dvigoval odeje in nama 
kazal izboklino na pižami. 
Nekoč je kar zlezel k sestri in 
jo začel otipavati … Mama se 
je na klicanje na pomoč sicer 

odzvala, a je le sestro ozmer-
jala, da je pokvarjena.

Žal pa sestra po tem dogod-
ku ni več dolgo zdržala doma. 
Odšla je z vodovodnim inšta-
laterjem, ki ga je šele nedav-
no spoznala. Ni bil študiran 
kot ona, a je imel dobro srce. 
Zanimivo, lepo sta se ujela in 
še po tridesetih letih zakona 
jima dobro gre. Pri njima je 
čutiti toplino doma in razu-
mevanje, kar me zmeraj po-
boža po duši.

Meni je bilo usojeno, da 
sem spoznala Stojana. Da 
se je tako lep fant, doma iz 
zdravniške družine, zanimal 
zame, je bilo nenavadno. V 
začetku sem zmenke jema-
la za šalo in nisem dovolila, 
da se mi približa. Bogataški 
sinčki se ne bodo norčevali iz 
mene, sem razmišljala.

Počasi sem se otresla neza-
upanja in dvomov. Kazalo je 
tako, da misli resno. Postala 
sva par, celo na druženja me-
dicinske fakultete me je vo-
dil, kar je bilo za mojo mamo 
nepredstavljiva čast. Obože-
vala ga je, lahko je prenočeval 
pri nas, prepustila je nama 
očetov kabinet, bilo je lepo.

Tri leta so minila kot v sa-
njah. Potem sem na nekem 
praznovanju ugotovila, da se 
me izogiba, da se raje druži s 
poklicno kolegico Vesno. Pri-
čakovala sem, da se mi bo vsaj 
opravičil, ker me ni nikoli po-
vabil na ples. Pa se mi ni. V 
ponedeljek mi je poštar pri-
nesel pismo. Sporočil mi je, 
da se je naveličal moje grdote, 
da se me ne more več dotika-
ti. Imel me je le za nadomesti-
lo, ker ga je pred dobrimi tre-
mi leti zapustilo neko dekle.

Pismo sem tisočkrat preb-
rala, pa ni pomagalo. Ne 
vem, ali se je kakšna ženska 
že kdaj počutila tako zavrže-
no in na tleh, kot sem se v tis-
tem trenutku.  

Tudi mama je bila groz-
no razočarana, a zaradi dru-
gih razlogov. Upala je, da ji 
bo pomoč zeta zdravnika prav 

prišla pri negi polbrata. Ko 
sem se nekoč vrnila iz službe, 
kjer sem opravljala pripravni-
štvo, me je pričakala s kuhal-
nico, s tisto, ki jo je uporablja-
la pri kuhanju perila v veli-
kem loncu. Začela je tolči po 
meni kot zmešana. Ko sem ji 
rekla, naj neha, da sem nose-
ča, je udrihala še bolj. Zahte-
vala je, naj splavim, a je nisem 
želela ubogati. Otrok, ki je ra-
sel v meni, je bil moj in od ni-
kogar drugega.

Žal me po pripravništvu 
zaradi nosečnosti niso zapos-
lili. In to kljub poprejšnjim 
obljubam, da me bodo! Zna-
šla sem se na cesti, na 'bor-
zi dela'. Dobivala sem nekaj 
malega denarja, bilo je komaj 
toliko, da sem si lahko kupi-
la kakšno skromno malen-
kost. Pa tako sem si želela, 
da bi odšla od doma, si naš-
la skromno stanovanje in ži-
vela brez nasilne mame in še 
bolj nasilnega polbrata! Hva-
ležna sem bila že, ker sem 
lahko obdržala očetov kabi-
net, ki je imel ključavnico in 
tudi radiator. Tega v spalnici 
ni bilo, ker je bil pokojni oče 
prepričan, da se v ogrevanih 
spalnicah ne da spati.

Malo preden se je rodila 
hčerka Sabina, je mama spo-
znala nekega moškega. Ime 
mu je bilo Karel. Od nje je bil 
precej mlajši, tudi na pogled 
ni bil napačen. Mama je pos-
tala bolj ljubeča, več se je sme-
jala. Njen 'fant' je zelo dobro 
kuhal, drugače pa je prodajal 
v železnini. Polbrat je v njem 
začutil konkurenco, zato ga 
je odkrito sovražil in mu na-
gajal. Opraskal mu je 'stoen-
ko', v juho, ki jo je imel rad, je 
stresel sladkor, zlil vodo v za-
konsko posteljo in podobno. 
Karel se je hotel z njim pogo-
varjati, a mu ni uspevalo, saj 
se je polbrat odzval s kriča-
njem, cviljenjem, kletvicami. 
Sosedje so zato večkrat pokli-
cali policijo, ker niso vedeli, 
kaj točno se v naši hiši doga-
ja. Sramota!« (Se nadaljuje)

Jernejina zgodba, 1. del

Spredaj ploh, zadaj ploh

Mehki polnjeni medenjaki
Decembra brez medenja-

kov preprosto ne gre. Na to 
nas brez dvoma opomnijo v 
trgovinah, ko so police pol-
no založene s prazničnimi 
medenjaki. Tisti, polnjeni 
in obliti s čokolado, ki se kar 
stopijo v ustih, so najbolj-
ši. Verjeli ali ne, prav take 
lahko napravimo tudi sami 
doma.

Za pripravo mehkih pol-
njenih medenjakov potre-
bujemo: 230 g moke, 100 g 
medu, 70 g sladkorja, 40 g 
masla, 1 rumenjak, pol žlič-
ke cimeta, pol žličke mletih 
klinčkov, 1 žličko kakava, 1 

žlico naribane pomarančne 
lupinice, 1 žlico ruma, 1 va-
niljev sladkor, pol pecilne-
ga praška, ščep soli, 3 žlice 
čvrste marmelade, 100 g čo-
kolade za preliv.

V kozici zmešamo med, 
sladkor, maslo, cimet, ka-
kav in klinčke. Segrevamo, 
da se med in maslo stopita, 
ter prilijemo rum. Posebej v 
posodi zmešamo moko, pe-
cilni prašek, pomarančno 
lupinico, vaniljev sladkor 
in sol. Dodamo rumenjak 
in prilijemo medeno meša-
nico. Vse skupaj zgnetemo 
v testo, ga zavijemo v folijo 

ter ga za vsaj eno uro posta-
vimo v hladilnik. Testo na 
tanko razvaljamo na pomo-
kani površini. Z okroglim 

modelčkom izrežemo kro-
ge. Na sredino kroga nade-
vamo po pol žličke marme-
lade ter pokrijemo z drugim 

krogom testa. Ob robovih 
malo pritisnemo, da se te-
sta sprimeta. Piškote po-
lagamo na pekač, prekrit s 
peki papirjem, in pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C, 
15 minut. Ohlajene piškote 
pomočimo v stopljeno čo-
kolado. Ko se čokolada str-
di, jih poberemo v škatlo in 
na vrh položimo en krhelj 
jabolka. Posodo zapremo in 
naslednji dan jabolko vza-
memo iz škatle. 

Nasvet: Piškoti so pravega 
okusa in teksture šele nas-
lednji dan, ko se popolnoma 
ohladijo in postanejo mehki.

usode
Pred nami so božični prazniki, ko si običajno pripravimo kaj 
posebnega. Za vas imamo nekaj idej.

Bogata špinačna pita z jajci

Potrebujemo 450 g zamrznjenega listnatega testa, 600 g sveže 
ali 500 g zamrznjene špinače, 200 g šunke v kosu, 200 g nariba-
nega sira, 100 g smetane za stepanje, 2 žlici pinjol, sol, poper, 3 
beljake, 7 jajc, malo moke in jajčni rumenjak.

Na pomokani delovni površni razvaljamo dve tretjini odta-
janega testa. Tortni model oplaknemo z vodo in položimo 
vanj testo. Ob obodu ga potegnemo gor, da nastane 4-cen-
timetrski rob. Testeno dno večkrat prebodemo z vilicami. 
Iz preostalega testa razvaljamo ustrezno velik pokrov in ga 
tudi večkrat prebodemo. Oboje damo na hladno. Svežo špi-
načo operemo in sesekljamo, zamrznjeno pa odtajamo, v 
prtičku ožamemo in sesekljamo. Šunko narežemo na koc-
kice in jih skupaj s sirom, smetano in pinjolami primešamo 
špinači. Solimo in popramo. Beljake stepemo v čvrst sneg 
in ga primešamo masi. Maso naložimo v testeno lupino in 
poravnamo. Nad njo mora ostati en centimeter robu. Z žlico 
vtisnemo v maso sedem vdolbin, v katere ubijemo jajca. 
Rob testa zavihamo navznoter, ga premažemo z vodo, na 
vrh pa položimo testeni pokrov. Ob robovih pritisnemo in 
premažemo z razžvrkljanim rumenjakom. Model postavimo 
na najnižjo polico pečice, segreto na 200 °C, in pečemo 40 
minut. Pito lahko ponudimo vročo ali ohlajeno.

Zlati telečji zrezki s kaprami

Potrebujemo 4 telečje zrezke, 5 žlic pirine moke, 30 g masla, 
žlico jabolčnega kisa, 2 žlici kaper, oljčno olje, sol, kajenski poper 
in svež peteršilj.

Skupaj zmešamo moko, žlico soli in pol žličke kajenskega 
popra. Zrezke potolčemo, jih povaljamo v moki in spečemo 
na olivnem olju v segreti ponvi. Najprej jih pečemo tri minu-
te. Obrnemo jih, ko postanejo zlate barve in skoraj pečeni. 
Preložimo jih na krožnik. Iz ponve odlijemo olje, vanjo pa 
damo maslo. Stopimo ga na nizki temperaturi. Ko je zlate 
barve dodamo, kis in odcejene kapre. Solimo, popramo in 
pomešamo. Zrezke preložimo v ponev, da se segrejejo, in jih 
potresemo z nasekljanim peteršiljem. Lahko jih ponudimo s 
francosko solato ali drugo zelenjavno prilogo.

Snežene kepe s čokoladno kremo

Za čokoladno kremo potrebujemo 200 g čokolade (70 odstotkov 
kakava), 3 dl mleka, 3 dl sladke smetane in 30 g sladkorja; za 
nežne kepe pa 6 beljakov, 120 g sladkorja, 4 dl mleka in 4 dl vode.

V kovinsko posodo nalomimo koščke čokolade. V loncu za-
vremo sladko smetano, sladkor in mleko. Pomešamo in še 
vrelo polijemo po čokoladi. Pustimo 3 minute in pomešamo. 
Ločimo beljake, jih stepemo v trd sneg in nežno vmešamo 
sladkor. V loncu zavremo mleko z vodo, nato zmanjšamo 
ogenj na najnižjo stopnjo. V mleko damo po žlico snega in ga 
vzamemo iz njega, ko je kuhan. Čokoladno kremo nalijemo v 
krožnik, nanjo previdno položimo snežene kepe in ponudimo. 
Dekodiramo s čokoladnim ali sladkim prelivom.
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
21. 12.

–6/0 °C

Nedelja 
26. 12.

–1/2 °C

Sreda 
22. 12.

Četrtek
23. 12.

Petek
24. 12.

Sobota
25. 12.

–6/1 °C –4/2 °C 0/5 °C 0/3 °C

Ponedeljek 
27. 12.

Torek
28. 12.

Sreda
29. 12.

Četrtek
30. 12.

–6/1 °C –5/3 °C –5/2 °C –4/2 °C

Inženir za verifikacijo in validacijo, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: testiraš produkte (ročno in avtomatsko), znaš postavljati 
in vzdrževati testna okolja, ti razvoj in pisanje testnih vzorcev predstavlja izziv ... 
Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec na žagi, m/ž (Železniki) 
Od sodelavca pričakujemo: IV. stopnjo izobrazbe, izpit za voznika viličarja, od-
govornost in občutek za urejenost, vestnost ter organizacijske sposobnosti. 
Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 9. 1. 
2022. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Delovne naloge med drugim obsegajo: prevzem in izdajo blaga, nakladanje in 
razkladanje palet,  skladiščenje materiala, odpremo materiala, sestavljanje po-
lizdelkov ... Zuum, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 16. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Aplikativni inženir za področje razvoja in implementacije poslovnih  
sistemov, m/ž (Jesenice) 
Naloge in odgovornosti: konfiguracija programskih rešitev, ki jih ponuja pod-
jetje, testiranje programske opreme pri strankah, namestitev in posodobitev 
programske opreme pri strankah, dosledno izpolnjevanje dokumentacije o 
namestitvah, posodobitvah in reševanju zahtev strank. LSC TEH, d. o. o., Kranj-
ska cesta 4, 4240 Radovljica. Prijave zbiramo do 16. 1. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Prodajalec v PE Škofja Loka (m/ž)
Vaši izzivi bodo: delo pri blagajni, zlaganje blaga na police, skrb za prezentacijo 
sadja in zelenjave, priprava in peka pekovskih izdelkov, skrb za urejenost in čis-
točo trgovine, svetovanje kupcem, izvajanje nadzora kakovosti. HOFER trgovi-
na, d. o. o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Prijave zbiramo do 31. 12. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor kvalitete, m/ž (Jesenice) 
Izbranemu kandidatu nudimo: delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje 
dela, strokovno usposabljanje in izobraževanje … SIJ SUZ, d. o. o., Cesta Bo-
risa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 15. 1. 2022. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Skrbnik procesov, m/ž (Brnik) 
Opis in delovne naloge: priprava in procesiranje pošiljk, sortiranje pošiljk glede 
na servis in področja dostave, urejanje skladiščne dokumentacije ... TNT Express 
Worldwide, d. o. o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 16. 1. 2022. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Brnik) 
Opis del in nalog: prevzemanje, skladiščenje in izdajanje blaga, urejanje delov-
nega okolja, delo s čitalcem, pomoč v proizvodnji, druga dela po navodilih nad-
rejenega. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik Aerodrom. Pri-
jave zbiramo do 30. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Procesni tehnik v enoti Profili, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: V. ali VI. stopnjo izobrazbe strojni tehnik ali druge tehnične 
smeri, osnovno računalniško znanje (MS Office), zaželeno znanje računalni-
škega programa za oblikovanje ACAD ... Trelleborg Slovenija, d. o. o., Škof-
jeloška cesta 6, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 2. 1. 2022. 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.

Serviser/prodajalec, m/ž (Qlandia Kranj)
Kaj te naredi posebnega: V. stopnja izobrazbe, računalniška pismenost ... Hervis 
Sport in Moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152G, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 31. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavci v sodobni industrijski pralnici, m/ž (Škofja Loka) 
Naloge in odgovornosti: sortiranje perila po vrsti in načinu obdelave, likanje pe-
rila, zlaganje perila, priprava za odpremo ... Negovanje tekstilij Šinkovec, d. o. o., 
Kidričeva Cesta 55, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 1. 2022. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Asistent v kontrolingu, m/ž (Lesce) 
GLavne naloge: pomoč pri pripravi komercialnih analiz in poročil, pomoč pri lo-
gističnih procesih, pomoč pri vnašanju podatkov v interne sisteme. Tom Tailor 
Lesce, d. o. o., Alpska c. 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 15. 1. 2022. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

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

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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Nagrajenci križanke OMV – STIMACOMP iz Škofje Loke,  ki je bila 
objavljena v Ločanki 7. 12. 2021, so: Darinka GORNIK iz Reteč pri 
Škofji Loki, Ana NOSAN iz Medvod in Janez KRT iz Kranja. Nagra-
jenci prejmejo bon za pet pranj avtomobila, ki ga prevzamejo na 
bencinskem servisu OMV , Kidričeva cesta 23a, 4220 ŠKOFJA LOKA.

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom NAGRAJUJEMO 
ZVESTOBO, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 7. decembra 
2021, so: Nace Maček iz Cerkelj, ki prejme 1. nagrado (darilna kar-
tica želja v vrednosti 15 EUR), Vladimir Lampič iz Križ in Zdravko 
Kovač iz Kranja, ki prejmeta 2. in 3. nagrado (knjiga Več kot sanje/
Jaz, midva, mi). Vsem nagrajencem čestitamo!

Rezultati 101. kroga – 19. december 2021
2, 5, 7, 10, 13, 23, 29 in 34

Loto PLUS: 1, 2, 3, 10, 27, 28, 38 in 24
Lotko: 5 9 7 3 7 4

Sklad 102. kroga za Sedmico: 340.000 EUR
Sklad 102. kroga za PLUS: 710.000 EUR
Sklad 102. kroga za Lotka: 140.000 EUR 

LOTO

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 21. decembra
19.30 Javno poslušanje radijske igre: Ingmar Villqist: HELVERJEVA NOČ (v Stolpu Škrlovec)

Sreda, 22. decembra
18.00 Dogodek JSKD OI Kranj: ZASVOJENA S ČARI FILMA – MITJA OKORN IN JAN BELCL  
(v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 23. decembra
19.30 Neda R. Bric: DR. PREŠEREN (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 21. 12.
17.00, 18.00, 20.00, 20.50  
SPIDER-MAN: NI POTI DOMOV
18.40, 20.40 LETOS BOŽIČ ODPADE
21.00 ZGODBA Z ZAHODNE STRANI
17.30 ZAPOJ 2, sinhro.

16.40 ZAPOJ 2, 3D, sinhro.
19.00 DESET V POL
19.45 HIŠA GUCCI
16.50 ČAROBNO POTOVANJE NA  
LUNO, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINO SPORED

21. 12. tor. Tomaž   7.42  16.19

22. 12. sre. Mitja   7.43 16.19 

23. 12. čet. Viktorija   7.43 16.20     

24. 12. pet. Eva   7.44  16.21

25. 12. sob. božič   7.44 16.21

26. 12. ned. Štefan, dan sam. in enot. 7.45 16.22

27. 12. pon.  Janez   7.45 16.23

Aleš Senožetnik

Planina pod Golico – Razstav 
jaslic je v času epidemije manj 
kot sicer, med tistimi, ki si jih 
je vseeno mogoče ogleda-
ti, pa je mednarodna razsta-
va 100 jaslic, ki jo vsako leto 
prirejajo v Vatikanu. Tako kot 
lani, ko je na razstavi sodelo-
val Andrej Gašperlin iz Most 
pri Komendi, ima Gorenjska 

tudi letos svojega predstavni-
ka. Za razstavo, ki je na ogled 
pod stebriščem Trga sv. Pe-
tra, so namreč na ogled jaslice 
rezbarja Ceneta Razingarja s 
Planine pod Golico. Kot nam 
je povedal Danijel Bezek, član 

Društva ljubiteljev jaslic Slo-
venije, je Razingar izdelal sre-
dnje velike jaslice iz lipovega 
lesa in »štalico« v stilu doma-
čih staj. Komplet vsebuje de-
set figur oseb in prav toliko fi-
gur živali, vse pa je rezbarski 

mojster tudi pobarval. V pre-
cejšnjo logistično pomoč pri 
postavitvi jaslic v Vatikanu pa 
je bilo društvu tudi slovensko 
veleposlaništvo pri Svetem 
sedežu. Razstava je na ogled 
še do 9. januarja.

S Planine pod Golico v Vatikan
Na mednarodni razstavi v Vatikanu z naslovom 100 jaslic sodeluje tudi Cene Razingar s Planine  
pod Golico.

Jaslice, ki so razstavljene v Vatikanu / Foto: arhiv društva

Cene Razingar / Foto: arhiv društva



MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

NEGOVALNO posteljo z jogijem in tra-
pezom, tel.: 051/304-009 21003107

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DVOREDNO koruzno sejalnico Olt, 
mehansko, tel.: 040/830-453 21003101

ELEKTRIČNI mešalnik za gnojevko, 
levi in desni obrati, tudi za traktor, tel.: 
04/57-65-110  
 21003103

MOTORNI žagi Husqvarna 61 in 46 
XP, cena po dogovoru, tel.: 031/022-
307 21003109

ZETOR 6911, letnik 1979, tel.: 
031/791-483 
 21003108

KUPIM

TRAKTOR Linder 80 - 110 KS ali 
podoben ter čistilec za pšenico, tel.: 
041/608-765 21003119

TRAKTOR in vse traktorske priključke, 
tel.: 031/238-649 21003122

TRAKTORSKO frezo za zemljo in ko-
silnico za hribovit teren, tel.: 031/217-
496 21003113

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

8 mesecev brejo kravo simentalko, tel.: 
041/606-998  
 21003117

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

BIKCA simentalca, telico simentalko 
in kravo simentalko, vsi pašni, tel.: 
04/57-40-038 
 21003102

BIKCA ČB, starega 3 tedne, tel.: 
031/446-519 21003115

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
041/418-616 21003118

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
041/962-860 21003112

SVINJO in prašiča, domača krma, tel.: 
031/304-351  
 21003120
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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.

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
POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO zemljišče, 500–800 m2 
– obrobje Ljubljane in kraji v smeri Kra-
nja, tel.: 040/984-952  
 21003121

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 dobro ohranjena  jeklena platišča 
+ gume + pokrovi, 5 x 114/ET55, za 
Hondo Civic, tel.: 041/869-695 
 21003042

ZIMSKE gume na kolotekih za Renault 
Espace, ugodno, tel.: 068/177-277  
 21003116

STROJI IN ORODJA
PRODAM

12 V električni vitel, vidia klino fi 600 in 
400, tel.: 041/364-504  
 21003111

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

LES za ostrešje, tel.: 031/791-483  
 21003110

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
KUPIM

BELO mizo, 120 cm, črno pravokotno 
mizo, visoki sijaj, stole in drugo, tel.: 
040/129-972 21003104

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

CARVING smuče z okovjem dolžine 
170 cm in Roces drsalke, št. 43, tel.: 
041/364-504  
 21003114

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZAPOSLIMO prodajalko za polovični 
delovni čas, za nedoločen čas. Mar-
co's, d.o.o., Zg. Bitnje 245, Žabnica, 
tel.: 041/633-195 21003105

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

UNIMOG U 90 s plugom in posipal-
cem, rastlinjak 50 x 9 m ter sekalnik 
za izdelavo sekancev, tel.: 041/506-
584  
 21003106

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

OSMRTNICA 

Z žalostjo vam sporočamo, da nas je zapustil 

Jožef Fornazarič 
20. 3. 1929–15. 12. 2021 

rojen v Tržiču

Na zadnjo pot ga bomo pospremili v ožjem družinskem krogu. Pogreb bo v Ljubljani. 

Žalujoči vsi njegovi domači 

Svet zavoda Zdravstvene-
ga doma Medvode razpi-
suje prosto delovno mes-
to DIREKTORJA ZDRAV
STVENEGA DOMA (m/ž). 
Pogoji za prijavo so objav-
ljeni v Uradnem listu št. 
196/2021.

www.zd-medvode.si

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

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

                        + poštnina

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

EUR

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

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

                        + poštnina

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

EUR

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.

PRIREDITVE

Blagoslov jaslic v Bukovici
Bukovica – Pri vaškem znamenju na začetku vasi Bukovica v 
občini Vodice bo v četrtek, 23. decembra, ob 16. uri blagos-
lovitev jaslic na prostem. Vse postavljene figure so izdelane 
v naravni človeški velikosti. Jaslice bosta blagoslovila vodiški 
župnik in dekan Franc Mervar ter župnik Martin Golob.

Predstavitev e-knjige Naše Jesenice
Jesenice – Zaključil se je študijski krožek Raziskovanje kul-
turne dediščine v lokalni skupnosti, ki ga je organizirala 
Ljudska univerza Jesenice v sodelovanju z občinsko knjižni-
co Jesenice in našim muzejem. Danes, v torek, 21. decem-
bra, ob 17. uri Gornjesavski muzej Jesenice vabi na spletno 
predstavitev e-knjige Naše Jesenice in dela krožka, ki bo po-
tekala po aplikaciji Zoom. Za prijavo pišite na polona.kni-
fic@lu-jesenice.net.

OBVESTILA

Krvodajalska akcija
Tržič – Območno združenje Rdečega križa Tržič jutri, v sre-
do, 22. decembra, od 7. ure dalje vabi v Sokolnico na krvoda-
jalsko akcijo. Za udeležbo je nujna prijava na eno od telefon-
skih številk: 051 389 270, 051 671 147 ali 030 716 796.

KONCERTI

Božično-novoletni koncerti
Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur v nedeljo, 26. de-
cembra, ob 19.30 v Športni dvorani Šenčur prireja božično-
-novoletni koncert z naslovom Z godbo na plesnem turnirju. 
Ker glasba združuje tudi ples, bo letošnji koncert zazvenel v 
znamenju plesnih ritmov.

Tržič – Jutri, v sredo, 22. decembra, Kitarski ansambel Sva-
run ob 19. uri vabi v cerkev Marijinega oznanjenja v Tržiču na 
božično-novoletni koncert.

Tržič – V četrtek, 23. decembra, ob 20. uri Kulturno društvo 
Folklorna skupina Karavanke vabi na virtualni koncert, ki ga 
boste lahko spremljali na njihovem kanalu na YouTubu.

Tržič – V petek, 24. decembra, Kulturno društvo Ignacij 
Hladnik ob 23.30 v cerkvi Marijinega oznanjenja pripravlja 
koncert z naslovom Polnočnica.

Tržič – V nedeljo, 26. decembra, Kulturno društvo Pihalni 
orkester Tržič po letu dni premora vabi v Dvorano tržiških 
olimpijcev na koncert »Božič je!«.

Begunje, Radovljica – Člani pevske skupine Korona iz Lesc 
vabijo na božična koncerta z naslovom Zvezde žarijo, ki bos-
ta v nedeljo, 26. decembra, ob 17. uri v cerkvi sv. Petra nad 
Begunjami in v ponedeljek, 27. decembra, ob 18. uri v Ba-
ročni dvorani v Radovljici, kjer bodo koncert popestrili člani 
zborčka Osnovne šole Žirovnica. Vse informacije zasledite 
tudi na spletni strani pevskaskupina-korona.si.

Škofja Loka – Tradicionalni Božično-novoletni koncert 
Mestnega pihalnega orkestra Škofja Loka bo v soboto, 25. 
decembra, ob 19. uri v Športni dvorani Trata. Brezplačne 
vstopnice so na voljo na Info točki (Cankarjev trg 17, Škofja 
Loka), pri članih orkestra in eno uro pred koncertom v Špor-
tni dvorani Trata.

HALOHALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na 
Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 
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TOREK SREDA ČETRTEK

-7/-1 oC

-11/-2 oC

-2/4 oC

1/8 oC

-5/0 oC

-9/0 oC

-4/0 oC

3/8 oC

-6/1 oC

-5/3 oC

-7/2 oC

-10/-1 oC

-7/2 oC

-6/2 oC

–5/2 °C –3/4 °C–8/0 °C

Danes se bo po delno jasnem in ponekod meglenem jutru 
pooblačilo, v Zgornjesavski dolini bo pretežno jasno. Jutri bo 
v zgornjem delu Gorenjske še pretežno jasno, drugod bo več 
oblačnosti. V četrtek bo pretežno oblačno, a suho vreme. V 
Zgornjesavski dolini bo še nekaj jasnine.

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

Marjana Ahačič

Bled – »Trnek je raci prebo-
del kožo na spodnji čeljusti. 
Odstranitev je bila izjemno 
zahtevna, saj je bilo najprej 
treba odstraniti zalustnik, 
ki onemogoča izvlek trn-
ka. Po uspešno odstranje-
nem trnku sva raco vrnila 
v jezero,« je dogodek opi-
sal eden od udeleženih pri 
reševanju. »Na žalost se za-
deva ni zgodila prvič, saj ve-
likokrat opazim race in la-
bode, ki imajo v telesa za-
pičen trnek ali okoli nog in 
peruti zavozlan ribiški laks. 
Takšna ribiška problemati-
ka se na Bledu vleče že kar 
nekaj let. Ta primer je samo 
eden v vrsti dokazov, da za-
deva ne sodi v blejsko 'podo-
bo raja', ki jo tako radi ogla-
šujejo,« je kritičen.

Kot je pojasnil predse-
dnik Ribiške družine Bled 
Gorazd Pretnar, gre v tem 
primeru za nesrečni dogo-
dek, ki se je verjetno zgo-
dil že pred nekaj časa, saj 
z vabo, ki je vidna na foto-
grafijah, na Blejskem je-
zeru že več kot mesec dni 

ni dovoljeno loviti. Pret-
nar poudarja, da so takšni 
dogodki izredno nesrečni, 
kljub temu pa niso pogosti 
– morda se pripetijo enkrat 
do dvakrat na leto, kdaj tudi 
tolikokrat ne. 

Napovedal je, da bodo fo-
tografije poslali vsem čla-
nom ribiške družine in jih 
opozorili, naj bodo pri ribo-
lovu še naprej zelo previd-
ni, da ne poškodujejo dru-
gih živali, sicer pa so, kot 
pravi, z opozarjanjem, po-
biranjem laksa in trnkov na 
dostopnih mestih na obali 
pri urejanju te problemati-
ke že večkrat sodelovali tudi 
člani društva za podvodne 
dejavnosti.

Na Blejskem jezeru je si-
cer trenutno od 100 do 150 
rac in labod ter ptice, ki, so 
priletele na prezimovanje. 
Če sprehajalci, domačini ali 
obiskovalci opazijo, da je ka-
tere od ptic v težavah, pa je 
najbolje poklicati na števil-
ko 112, kjer jih nato opera-
ter preusmeri na Društvo za 
varstvo okolja Bled oziroma 
na Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije.

Reševala poškodovano raco
Dva sprehajalca sta prejšnjo soboto na obali Blejskega jezera hudega trpljenja odrešila raco mlakarico, 
ki se ji je v kljun zataknila vaba za ribe s trojčkom trnkov. 

Blejski ribiči pravijo, da je šlo v primeru race, ki se ji je pod 
kljun zataknila vaba za ribe, za nesrečen dogodek, kakršni 
se na Blejskem jezeru sicer ne zgodijo prav pogosto.

Simon Šubic

Kokrica – Turistično društvo 
(TD) Kokrica je tudi letos iz-
peljalo ocenjevanje ureje-
nosti hiš in vrtov, zaradi tre-
nutne epidemiološke slike 
pa priznanj in nagrad niso 
mogli podeliti na odpoveda-
ni prireditvi Večer ob krušni 
peči. Zmagovalcev ne razgla-
sijo, saj komisija opravi le 
ožji izbor najlepše urejenih 
hiš. Letos so tako priznanja 
prejeli Fani Govekar iz Ta-
tinca, Sonja Jerič iz Tatin-
ca, Mojca Zabret z Bobovka, 

Anton Verlič in Jana Kozelj 
z Ilovke, Valentina in Stanko 
Divjak s Ceste na Brdo, Vin-
cenc in Mihaela Zorman z 
Zagrajškove ulice, Darinka 
Sreš iz Nedeljske vasi, Mar-
ko in Meri Finžgar z Mla-
ške ceste ter Tomaž in Hel-
ga Šenk z Griča. 

»Ugotavljamo, da je zad-
nja leta po hišah manj rož 
kot navadno, razlog nam ni 
znan. Tisti, ki pa imajo rože, 
imajo pa tudi lepo okraše-
ne hiše,« je povedala Mimi 
Rozman, predsednica TD 
Kokrica. 

Izbrali najbolj urejene hiše

Ena od urejenih hiš v ožjem izboru komisije / Foto: TD Kokrica

Jože Košnjek

Brezje – Muzej jaslic z Bre-
zij je v sodelovanju z javno 
agencijo Spirit v slovenskem 
paviljonu na svetovni razsta-
vi Expo v Dubaju v Združe-
nih arabskih emiratih pos-
tavil na ogled jaslice arhitek-
ta Jožeta Plečnika. Znano je, 
da se je arhitekt loteval na-
črtovanja mnogih manjših 
predmetov, med njimi tudi 
jaslic in božičnih drevesc. 
Plečnikove jaslice kot izraz 
slovenske božične tradicije 
žanjejo med obiskovalci pa-
viljona, še posebej med arab-
skimi, veliko zanimanja in 

občudovanja. Kot je pove-
dala vodja Muzeja jaslic na 
Brezjah dr. Andreja Eržen 
Firšt, ki se je skupaj z rek-
torjem patrom dr. Rober-
tom Bahčičem in vikarjem 
frančiškanskega samostana 
na Brezjah patrom Tadejem 
Ingličem udeležila predsta-
vitve jaslic v Dubaju, bodo te 
na ogled do praznika svetih 
treh kraljev 6. januarja pri-
hodnje leto. 

Svetovna razstava Expo, 
na kateri sodeluje 190 držav, 
je prvič v eni od arabskih 
držav. Po napovedih organi-
zatorjev jo bo obiskalo nad 
25 milijonov obiskovalcev. 

Plečnikove jaslice na  
ogled v Dubaju

V Dubaju je Plečnikove jaslice in jaslice kot slovensko 
posebnost obiskovalcem predstavila vodja Muzeja jaslic na 
Brezjah dr. Andreja Eržen Firšt. / Foto: Muzej jaslic Brezje

Cveto Zaplotnik

Kranj – Bližajo se božič-
no-novoletni prazniki, ko 
bomo domove in poslovne 
prostore okrasili tudi z ok-
rasnimi smrečicami. Lastni-
ki gozdov morajo za posek 
smrečic pridobiti odločbo 
Zavoda za gozdove Sloveni-
je, ki določa pogoje in usme-
ritve za posek. »Če dreves-
ca izvirajo iz redčenj pre-
gostega mladovja v gozdu, 
ima njihovo pridobivanje 
celo ugoden vpliv na gozdo-
ve, saj jih s tem negujemo,« 
pravijo v zavodu za gozdove 
in opozarjajo, da morajo biti 
vsa drevesca, namenjena 

okraševanju, med prevozom 
in prodajo označena z nalep-
ko rumene barve, na kateri 
je letnica 2021. Lastniki lah-
ko manjše število nalepk, 
do 25, dobijo brezplačno, 
za vsako dodatno pa mora-
jo odšteti 36 centov. V zad-
njih letih se sicer povečuje 
okraševanje z naravnimi ok-
rasnimi drevesci, a kot ugo-
tavljajo v zavodu, so za kup-
ce bolj kot navadne smreči-
ce iz slovenskih gozdov za-
nimiva okrasna drevesca tu-
jerodnih vrst, pridelanih v 
nasadih zunaj Slovenije, ki 
predstavljajo tudi nevarnost 
za vnos tujerodnih žuželk in 
bolezni.

Okrasna drevesca letos  
z rumeno nalepko

Kamnik – Denar iz proračunske rezerve Občine Kamnik, ki se 
porablja za financiranje stroškov izdatkov za odpravo posledic 
naravnih in drugih nesreč, bo v letu 2022 na predlog občine 
porabljen za preventivne ukrepe na vodotokih (do 30 tisoč 
evrov), sanacijo plazu pod Žaga–Podstudenec (do 50 tisoč 
evrov), sanacijo zemeljskega plazu v Županjih Njivah (do 
50.000 evrov), sanacijo zemeljskega plazu pod cesto Zago-
rica nad Kamnikom (do 30 tisoč evrov) in za sofinanciranje 
kmetijskih plazov (do 20 tisoč evrov).

Proračunska rezerva za sanacijo plazov


