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Občutna rast  
cen stanovanj
Cene stanovanj in stanovanjskih 
hiš so v prvi polovici letošnjega 
leta občutno poskočile – kar za 
osem odstotkov. Veliko povpraše-
vanje po stanovanjih poganjajo 
nizke obrestne mere in omejena 
novogradnja.
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GORENJSKA

Plačljiva javna  
parkirišča
Na podlagi domačih in tujih praks 
je projektna skupina naredila ana-
lizo stanja in za občino Kranjska 
Gora pripravila načrt z umestitvijo 
novih parkirišč, posodobitvijo ob-
stoječih in vzpostavitvijo plačljive-
ga parkirnega sistema.
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KRONIKA

Usoden zdrs  
avstrijske planinke
Neustrezno opremljena avstrijska 
planinka se je v soboto smrtno po-
nesrečila pri zdrsu na območju 
Jezerske Kočne. Gorski reševalci 
so z grebena Jezerske Kočne rešili 
tudi zaplezana planinca.

16

ZADNJA

Cena ogrevanja  
je šla v nebo
Na Jesenicah so občani za oktober 
prejeli bistveno višje položnice za 
ogrevanje. V podjetju ENOS OTE 
jim svetujejo varčevanje pri ogre-
vanju in porabi tople vode. Cene 
naj bi se umirile spomladi. Na Ob-
čini Jesenice iščejo rešitve.

24

VREME

Danes dopoldne se bo zja-
snilo. Jutri bo precej jasno 
z meglo po kotlinah. V če-
trtek se bo postopno poobla-
čilo, občasno bo deževalo.

–5/4 °C
jutri: precej jasno
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Urša Peternel

Jesenice – V jeseniškem 
podjetju KOV v teh dneh 
zaključujejo pomemben 
posel: za jeseniško podjetje 
SIJ Acroni so izdelali novo 
elektro-obločno peč (tako 
imenovano EOP), v kate-
ri talijo železo in vlivajo je-
klo. Gre za devetdesetton-
sko napravo, sestavljeno iz 
peči in podstavka, imeno-
vanega zibka. Kot je pove-
dal direktor podjetja KOV 
Anže Mrak, so napravo za-
čeli izdelovati septembra, 
njena posebnost pa je, da je 
izdelana iz jekla, ki je bilo 
prav tako vlito v SIJ Acroni. 

Izdelali peč za taljenje železa 
Jeseniško podjetje KOV je izdelalo novo elektro-obločno peč za podjetje SIJ Acroni. Gre za napravo, 
v kateri največje jeseniško podjetje tali železo in vliva jeklo. 

Direktor podjetja KOV Anže Mrak pred elektro-obločno pečjo, ki so jo izdelali za SIJ Acroni44. stran

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je stekla ob-
nova opuščene stavbe nek-
danje Mercatorjeve trgovi-
ne na Planini, v kateri bo 
Mestna občina Kanj (MOK) 
uredila enoto za dnevno var-
stvo starejših od 65 let. Grad-
bena in obrtniška dela, ki jih 
izvaja podjetje Adaptacije – 
vzdrževanje, gradbena, obr-
tniška in inštalacijska dela, 
bodo predvidoma poteka-
la do aprila, jeseni 2022 pa 
bodo prostori nared za izva-
janje dnevnega varstva sta-
rejših za 25 uporabnikov. 

MOK je prostore nekda-
nje živilske trgovine na Pla-
nini, zgrajene leta 1960, od-
kupila junija lani za 250 ti-
soč evrov. V okviru projek-
ta Dnevno varstvo starejših 
– Planina bodo stavbo z več 
kot 420 kvadratnimi metri 
tlorisne površine preuredi-
li za izvajanje dnevnih oblik 
varstva starejših od 65 let, ki 
ga bo izvajal Dom upokojen-
cev Kranj. 

Naložba v dnevni varstve-
ni center je vredna dober mi-
lijon evrov, so pojasnili na 
občini. 

Na Planini urejajo 
dnevni center
Prostore nekdanje Mercatorjeve trgovine na Planini 
v Kranju bodo do naslednje jeseni preuredili za 
namene dnevnega varstva starejših od 65 let.  

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Predlog že de-
setega protikoronskega za-
konskega paketa med dru-
gim prinaša pomoč za na-
kup antigenskih hitrih te-
stov za samotestiranje. Po-
moč pripada pravnim ali fi-
zičnim osebam javnega ali 
zasebnega prava, kot so pod-
jetja, samostojni podjetni-
ki, zavodi, društva in samo-
zaposleni, in sicer šestde-
set evrov na delavca. Pre-
dlog prinaša tudi dodatek za 
izpostavljenost nevarnosti 

in posebne obremenitve za 
prostovoljne in nepoklicne 
pripadnike sil za zaščito in 
reševanje (trideset evrov na 
dan) in dijake ter študente, 
ki pomagajo pri oskrbi bol-
nikov v zdravstvenih ali so-
cialno-varstvenih ustanovah 
(25 evrov na dan). 

Po predlogu zakona bodo 
solidarnostni dodatek pre-
jeli upokojenci: za pokojni-
no do 510 evrov solidarnos-
tni dodatek 300 evrov, za po-
kojnino od 510 evrov do 612 
evrov dodatek 230 evrov in 
za pokojnino od 612,01 do 

714 evrov dodatek 130 evrov. 
Dodatek je predviden tudi 
za posebej ranljive skupine 
v višini 150 evrov, enak zne-
sek tudi za kmete, stare več 
kot 65 let, ki niso prejemni-
ki pokojnin in prejemajo do-
hodke, nižje od 591,20 evra. 

Predvideno je tudi do-
datno financiranje progra-
mov v podporo družini in 
vzpostavitev pravne podla-
ge za podaljšanje veljavno-
sti unovčitve prvih turistič-
nih bonov najdlje do konca 
junija 2022.

Obetajo se novi solidarnostni dodatki
Vlada je sprejela predlog novega interventnega zakona, s katerim naj 
bi omilili in odpravili posledice na področju zdravstva, gospodarstva in 
socialnega varstva. Ta prinaša delno povrnjeni dohodek za samozaposlene, 
podaljšanje veljave prvih turističnih bonov, dodatek za upokojence, posebno 
ranljive skupine, dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov ...

Solidarnostni dodatek naj bi prejeli tudi upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini 714 
evrov ali manj. Slika je simbolična. / Foto: Tina Dokl42. stran

47. stran
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Knjigo prejme ALBINA GRABRIJAN iz Ljubljane.

Maša Likosar

Zgornje Pirniče – O tem smo 
spraševali krajane Zgornjih 
Pirnič. »Ne sprašujem se, 
ali je pogoj PCT koristen 
ali ne, treba ga je upošteva-
ti, zato se ga držim,« je de-
jal Luka Čukajne in dodal: 
»Sem cepljen, nosim ma-
sko in si večkrat umijem 
roke, tudi razkužujem si 
jih redno. V načelu novic 

ne spremljam, zaradi česar 
sem boljše volje, a sem vsee-
no slišal, da Medvode sodijo 
v sam vrh po številu okuže-
nih. Zakaj je toliko okužb, 
je težko oceniti. Nekateri si-
cer goljufajo s potrdili, mor-
da so sami ukrepi zgrešeni. 
V bolnišnici nisem bil, zato 
ne vem, ali je stanje res tako 
dramatično. Imam nekaj 
prijateljev zdravnikov, ki 
pravijo, da je resno, a vsee-
no si težko ustvarim pravo 
mnenje.«

Mateja Novak bi names-
to PCT uvedla le pogoj PC. 
»Zavedati se moramo, da je 
stanje resno, zato bi mora-
li izkazati več odgovornosti 
do drugih, predvsem mla-
di bi morali ravnati bolj so-
lidarno do tistih, ki sodijo 
v ogroženo skupino. Me-
nim, da bi morali biti ukre-
pi strožji, sama bi uvedla 
popolno zaprtje države vsaj 
za 14 dni, odprte bi bile lah-
ko le živilske trgovine. Tako 
veliko število okužb pri nas 
pripisujem druženju. Dej-
stvo je tudi, da bi mora-
la stroka imeti več besede, 
na drugi strani pa se politi-
ka preveč vmešava in dela 
po svoje. Ljudje oblasti ne 

verjamejo več,« je bila mne-
nja Novakova. 

»Če bi se ljudje ukrepov od 
samega začetka držali, sta-
nje trenutno ne bi bilo tako, 
kot je,« pa je povedala Iva 
Grabnar in nadaljevala: »Ne-
katere je treba redno opozar-
jati na upoštevanje ukrepov, 
še vedno se niso navadili na 
nošenje predpisanih mask. 
Gre sicer po mojem mnenju 
za virus, ki podobno kot gri-

pa kroži med ljudmi. Tudi za 
gripo umre veliko ljudi, a se 
ta podatek ne objavi, kar po-
meni, da imajo mediji veliko 
vlogo pri obravnavi stanja. 
Res pa je, da so posledice co-
vida-19 hujše kot pri drugih 
boleznih. V družini smo ga 
trije preboleli. Ni me strah, 
da bi še enkrat zbolela, tudi 
mislim, da ne bi bilo tako 
kritično, kot je bilo prvič. Bo-
lezen zagotovo ni nedolžna, 
nimam nobenih pridruže-
nih zdravstvenih težav, a 
sem bila štiri dni zelo slaba. 
Posledice so vidne še danes, 
med drugim težje pojem.«

Ukrepe težko komentira 
Roman Veras, ker kot pra-
vi, ni strokovnjak. »Lahko 
pa rečem, da se mi marsika-
teri zdijo neživljenjski in ne-
logični. Jaz sem kljub vsemu 
trikrat cepljen. Tistih, ki se ne 
želijo cepiti, ne obsojam, gre 
za njihovo osebno odločitev. 
Številni ljudje so tudi zmede-
ni in niso prepričani, kaj je 
prav in kaj ne, saj so v javno-
sti podatki enkrat tako pred-
stavljeni, drugič popolnoma 
drugače. Verjamem pa, da na 
račun covida-19 trpijo ostale 
zdravstvene storitve in bolni-
ki,« je pojasnil Veras.

Ukrepe je treba 
upoštevati
Kako komentirate aktualno stanje in ukrepe za 
zajezitev širjenja novega koronavirusa ...

Izpolnjevanje pogoja PCT je »vstopnica« v javno in 
družabno življenje. / Foto: Primož Pičulin

Simon Šubic

Ljubljana – Vlada se je v če-
trtek vendarle odločila, da za 
evropska delegirana tožilca 
predlaga oba kandidata, ki 
sta vložila kandidaturi – spe-
cializirana tožilca Mateja Oš-
tirja in Tanjo Frank Eler, ki je 
bila na specializirano držav-
no tožilstvo pred leti dodelje-
na z Okrožnega državnega 
tožilstva v Kranju. Sklep pre-
dloga pa je le začasen, dok-
ler ne bodo uspešno zaključi-
li nacionalnega dela postop-
ka imenovanja kandidatov, 
so zapisali v sporočilu po če-
trtkovi seji vlade. Evropsko 

javno tožilstvo je sicer začelo 
delovati 1. junija letos, Slove-
nija pa je edina od 22 sodelu-
jočih držav, ki v njem še nima 
svojih delegiranih tožilcev.

Postopek izbire kandida-
tov za delegirana tožilca se je 
začel že oktobra lani, ko so 
objavili prvi poziv za vloži-
tev kandidatur. Državnotož-
ilski svet je že lani kot edina 
kandidata predlagal Frank 
Elerjevo in Oštirja, a je vla-
da 27. maja letos postopek 
imenovanja razveljavila, ker 
da bi moral državnotožilski 
svet predlagati šest kandida-
tov, in ministrstvu za pravo-
sodje naložila objavo novega 

poziva. Zaradi te odločitve 
vlade je še isti dan odstopi-
la tedanja pravosodna mini-
strica Liljana Kozlovič. 

Na ponovljen poziv za 
imenovanje evropskih de-
legiranih tožilcev sta se kot 
edina ponovno prijavila prav 
Frank Elerjeva in Oštir, ki sta 
obenem na upravno sodišče 
vložila tožbo zoper sklep vla-
de o razveljavitvi prvega po-
stopka. Upravno sodišče je 
v začetku oktobra njuni tož-
bi ugodilo in odpravilo sklep 
vlade.

Frank Elerjeva in Oštir sta 
sporočila, da sta zadovoljna, 
da se je postopek imenovanja 

evropskih delegiranih to-
žilcev končno premaknil z 
mrtve točke in da bo vlada ne-
kako izpolnila svojo zakon-
sko dolžnost. Kot poudarja-
ta, pa vlada nima pristojno-
sti odločiti o trajanju man-
data tožilcev. O njunem ime-
novanju bo namreč odloči-
lo Evropsko javno tožilstvo. 
Tudi državnotožilski svet je 
ocenil, da »predpisi začasne-
ga imenovanja ne predvide-
vajo niti vladi ne dajejo pri-
stojnosti, da bi na kakršenkoli 
način zamejevala ali posega-
la v predlog državnotožilske-
ga sveta za imenovanje evrop-
skih delegiranih tožilcev«.

Vlada tožilca predlaga le začasno
Med predlaganima evropskima delegiranima tožilcema je tudi Gorenjka Tanja Frank Eler. 

Določen je tudi ukrep 
delno povrnjenega izgub-
ljenega dohodka za samo-
zaposlene, družbenike in 
kmete za čas trajanja karan-
tene na domu ali nezmož-
nosti opravljanja dela zara-
di višje sile zaradi obvezno-
sti varstva otroka za obdob-
je od 1. julija do 31. decem-
bra 2021, s čimer izenačuje-
jo pomoč tem ciljnim skupi-
nam z zaposlenimi.

Prednostno premeščanje 
kadra v zdravstvu

Ministrstvu za zdravje se 
do konca junija 2022 po-
daljšuje možnost, da lahko 
vsem delodajalcem v mre-
ži javne zdravstvene službe 
odredi prednostno razpo-
rejanje kadra zaradi nujnih 
potreb. Podaljšujejo tudi fi-
nanciranje telemedicinske 

obravnave, ki je strokovno 
upravičena in potrebna tudi 
pri pacientih, pozitivnih na 
covid-19. V Nacionalnem 
razpisu za izboljšanje do-
stopnosti do zdravstvenih 
storitev, ki se že izvaja, vla-
da predlaga, da se dodatno 
upošteva čakalni seznam ča-
kajočih nad dopustno čakal-
no dobo še v šestih oziroma 
devetih mesecih po izvedbi 
razpisa. 

S predlogom zakona se 
podaljša tudi ukrep korišče-
nja odsotnosti zaradi bolez-
ni brez potrdila o upraviče-
ni zadržanosti do 28. febru-
arja 2022, z možnostjo po-
daljšanja še za tri mesece. 
Gre za potrdilo, ki ga sicer 
izda osebni zdravnik, do tri 
zaporedne dni v kosu, in si-
cer največ enkrat v posame-
znem koledarskem letu. Na-
men tega ukrepa je razbre-
meniti družinske zdravnike.

Natančneje se ureja PCT

Zaradi jasnosti se po 
predlogu zakona natančne-
je urejajo pogoj prebole-
losti, cepljenja, testiranja 
ter nošenja mask in drugih 
higiensko-varnostnih ukre-
pov za obvladovanje virusa, 
ki jih ni mogoče učinkovi-
to zajeziti z drugimi ukre-
pi iz zakona, ki ureja nale-
zljive bolezni. »Na podla-

gi strokovne ocene se lah-
ko odredijo ukrepi za pogo-
jevanje zbiranja, opravlja-
nja dela, uresničevanja ver-
ske svobode, promet bla-
ga ali izvajanje storitev. Ti 
pogoji so upoštevanje higi-
enskih ukrepov, posredo-
vanje osebnih podatkov in 
predložitev ustreznih doka-
zil o imunosti ali neokuže-
nosti,« je še sporočila vlada 
po nedavni seji.

Pri ukrepih ni sprememb

Vlada je konec tedna zno-
va razpravljala tudi o epide-
mioloških razmerah. Doda-
tnih zaostrovanj ni spreje-
la, tako ukrepi ostajajo ena-
ki kot prejšnji teden.

V nedeljo zasedenih 275 
intenzivnih postelj

Že nekaj časa bolnišnično 
oskrbo potrebuje čez 1100 
covidnih bolnikov. Vseh po-
stelj v intenzivni terapiji je 
na voljo 288, v nedeljo jih je 
bilo zasedenih že 275. 

Kranjska Gora še naprej 
najbolje precepljena

Najbolje precepljena obči-
na v državi ostaja Kranjska 
Gora. Polno cepljenih vseh 
prebivalcev je 64,1 odstotka, 
polno cepljenih polnoletnih 
pa 71,1 odstotka. 

Blizu 60 odstotkom polno 
cepljenih vseh prebivalcev so 
občine Bled, Bohinj, Jezersko 
in Preddvor. Občina Jezersko 
pa je že prestopila prag 70 od-
stotkov polno cepljenih pol-
noletnih prebivalcev. 

V kranjski občini je pol-
no cepljenih polnoletnih 
64,3 odstotka, polno ceplje-
nih vseh prebivalcev pa 53,8 
odstotka, kar je v državnem 
povprečju. 

Epidemiološke razmere

Gorenjska je v sedem-
dnevnem povprečju potrje-
nih okužb malo pod držav-
nim povprečjem, najslabše 
so trenutno razmere v posa-
vski statistični regiji, kažejo 
podatki Covid-19 Sledilnika. 
Največ okužb je po njihovih 
podatkih med 5. in 14. letom 
starosti, sledi starostna sku-
pina od 35 do 44 let.

Delež potrjenih novih 
okužb v državi je bil v petek 
39,8-odstoten, v soboto je 
narasel na 47,4 odstotka in 
v nedeljo na skoraj 51 odstot-
kov med 2730 opravljenimi 
PCR-testi. Aktivnih prime-
rov okužb v državi je blizu 
45 tisoč. 

Vodja svetovalne skupi-
ne za cepljenje prof. dr. Bo-
jana Beović je za RTV Slo-
venija epidemiološke raz-
mere v soboto komentira-
la: »Težko vam rečem, ob-
čutek je, kot da bi hodili po 
enem zelo visoko ležečem 
gorskem grebenu. Izračuni 
kažejo, da je možno, da bo 
ta greben vztrajal še nekaj 
časa in da se bo stanje po-
časi izboljšalo. Ampak ne-
gotovosti je seveda veliko, 
zato je potrebna velika po-
zornost vsakega državljana 
posebej.«

Solidarnostni dodatki
31. stran

Tako pri zdravilih kot cepivih se v zelo redkih 
primerih lahko pojavijo resni neželeni učinki, vendar 
koristi cepljenja močno odtehtajo tveganja zaradi 
resnih posledic bolezni, pojasnjujejo na ministrstvu 
za zdravje. S predlogom zakona PKP 10 pa se uvaja 
povračilo škode tistim upravičencem, ki so bili 
cepljeni in jim je nastala škoda na zdravju. Prav tako 
se uvaja povračilo škode tistim upravičencem, ki jim 
je zaradi uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje 
covida-19 nastala škoda na zdravju. Do odškodnine so 
upravičeni tudi ožji družinski člani. 

Trenutno je na voljo 288 bolnišničnih intenzivnih postelj za 
covidne bolnike, v nedeljo jih je bilo zasedenih 275. 
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tel.: 04/201 42 48.

Simon Šubic

Kranj – Kot izhaja iz poročila 
Geodetske uprave RS (Gurs) 
o slovenskem nepremičnin-
skem trgu v prvem polletju 
2021, so se cene stanovanj-
skih nepremičnin v primer-
javi z drugim polletjem 2020 
zvišale za okoli osem odstot-
kov, kar je pomenilo najviš-
jo polletno rast cen od časov 
pred krizo nepremičninske-
ga trga leta 2008. Srednja 
cena rabljenega stanovanja 
v Sloveniji je tako v prvem 
polletju znašala 1980 evrov 
na kvadratni meter. »Na re-
kordno rast cen stanovanj-
skih nepremičnin v prvi po-
lovici letošnjega leta je vpli-
vala predvsem rekordna rast 
cen stanovanj v večstano-
vanjskih stavbah v največjih 
mestih, z izjemo Ljubljane. 
Cene stanovanj na Obali ozi-
roma v Kopru, Kranju, Celju 
in Mariboru so poskočile za 
od deset do dvanajst odstot-
kov,« ugotavljajo v Gursu. V 
Ljubljani, kjer so cene sta-
novanj rekordno zrasle leta 
2018 (za petnajst odstotkov), 
so se cene stanovanj v prvih 
šestih mesecih zvišale »le« 
za okoli šest odstotkov. 

Stanovanjska gradbena 
ekspanzija vse močnejša

»Visoko rast cen stano-
vanjskih nepremičnin po 
eni strani poganja veliko 
povpraševanje, ki ga spod-
bujajo nizke obrestne mere 
in dostopnost denarja, po 
drugi strani pa omejena po-
nudba novogradenj. Nizke 
obrestne mere spodbujajo 
tako nakupe nepremičnin 
za lastno uporabo kot na-
ložbene nakupe ter investi-
cije v gradnjo stanovanjskih 
enot za tržno prodajo,« so 
zapisali v Gursu. Na višanje 
cen vedno bolj vplivajo tudi 
vse višje cene zemljišč za 
gradnjo, posredno pa tudi 
rast gradbenih stroškov, 
ki je posledica globalnega 

zviševanja cen transporta 
in gradbenih materialov, so 
dodali.

Visoke cene stanovanj 
povzročajo tudi nadaljnjo 
rast povpraševanja po zazi-
dljivih zemljiščih in vse moč-
nejšo stanovanjsko gradbe-
no ekspanzijo, ki je najbolj 
očitna v Ljubljani. Ponud-
ba novih stanovanj na dru-
gi strani zaostaja za povpra-
ševanjem po vsej Sloveniji. 
»Zaustavitve rasti cen sta-
novanjskih nepremičnin ni 
pričakovati, dokler ponud-
ba novih stanovanj ne bo 
presegla povpraševanja in 
se ne bo čas njihove prodaje 
bistveno podaljšal oziroma 
dokler se ne bodo začele ko-
pičiti zaloge neprodanih sta-
novanj. Za zdaj se večina no-
vozgrajenih stanovanj v naj-
večjih mestih in turističnih 
krajih, kljub rekordnim ce-
nam, še vedno proda, pre-
den so zgrajena,« ugotavlja-
jo v Gursu.

Gurs je sicer za prvo polle-
tje leta 2021 evidentiral 8350 
kupoprodaj stanovanjskih 
nepremičnin, kar je približ-
no enako kot v drugem pol-
letju 2020 oziroma za slabih 
30 odstotkov več kot v prvem 
polletju 2020, prvem, ki ga 
je zaznamovala epidemija 

covida-19. Število eviden-
tiranih prodaj zemljišč za 
gradnjo stanovanjskih stavb 
pa je bilo v letošnjem prvem 
polletju za okoli 20 odstot-
kov večje kot v drugem pol-
letju 2020 in kar za 90 od-
stotkov večje kot v prvem 
polletju 2020. Slabi dve tre-
tjini vseh kupoprodaj je bilo 
sklenjenih v največjih pe-
tih mestih (Ljubljana, Mari-
bor, Celje, Kranj in Koper) in 
okolici Ljubljane. 

V Kranju relativno 
najdražja garsonjera

Primat najvišjih cen rab-
ljenih stanovanj ohranja 
Ljubljana (3250 evrov na 
kvadratni meter), ki ji sledi-
ta Obala (2700 evrov) in na 
račun ene najvišjih rasti cen 
v zadnjih letih tudi območje 
Kranja z ožjo okolico. Sre-
dnja cena rabljenega stano-
vanja je v Kranju v prvi po-
lovici letošnjega leta znašala 
2520 evrov na kvadratni me-
ter. Večina stanovanj je bila 
v Kranju prodana po ceni 
med 2250 in 2800 evrov 
na kvadratni meter. Najviš-
jo pogodbeno ceno (skoraj 
220.000 evrov) je doseglo 
40 let staro štirisobno stano-
vanje, relativno najdražja pa 

je bila garsonjera v 50 let sta-
rem bloku, prodana za oko-
li 4200 evrov na kvadratni 
meter. 

Podobne (2500 evrov na 
kvadratni meter) kot v Kra-
nju so cene stanovanj tudi 
v večjih krajih v okolici Lju-
bljane, med drugim tudi 
v Domžalah, Kamniku in 
Medvodah. Najvišjo abso-
lutno ceno na območju se-
verne okolice Ljubljane 
(280.000 evrov) je tako do-
seglo petsobno stanovanje 
v Trzinu, najvišjo relativno 
ceno (skoraj 4.500 EUR/
m2) pa enosobno stanova-
nje v Domžalah. 

Tudi hiše so najvišjo pov-
prečno ceno dosegle v Lju-
bljani (315.000 evrov), med-
tem ko so se hiše v Kranju 
z ožjo okolico v povpre-
čju prodale za 226.000 
evrov, večina pa v razpo-
nu od 195.000 do 260.000 
evrov. Najdražja hiša v Kra-
nju je bila prodana za okoli 
380.000 evrov, in sicer na 
območju Stražišča.

Ljubljana je močno izsto-
pala tudi po višini cen zazi-
dljivih zemljišč (226 evrov 
na kvadratni meter), sledi-
le so ji severna okolica Lju-
bljane (135 evrov) ter Obala 
in Kranj (127 evrov).

Občutna rast cen stanovanj
Cene stanovanj in hiš so v prvi polovici letošnjega leta občutno poskočile – kar za osem odstotkov. 
Veliko povpraševanje po stanovanjih poganjajo nizke obrestne mere in omejena novogradnja. 

Srednja cena rabljenega stanovanja v Sloveniji je v prvem polletju 2021 znašala 1980 evrov 
na kvadratni meter. / Foto: Tina Dokl

Zimski športniki zače-
njajo z novo sezono. 
Pripravljalnega obdob-

ja, ki je fizično najnapornejše, 
je konec. Kot je običajno, pred 
začetkom vsi zatrjujejo, da so 
dobro trenirali, dali od sebe 
največ, kar se je dalo. Real-
no sliko pripravljenosti vselej 
pokažejo mednarodne tekme 
na najvišjem nivoju. Kaj lah-
ko pričakujemo v sezoni, ki je 
olimpijska? Sodeč po začetku, 
se lahko naslednjih mesecev 
veselimo.

Slovenci veljamo za smučar-
ski narod. V turobnejših zim-
skih mesecih smo že od nekdaj 
prikovani pred televizijske za-
slone in spremljamo nastope 
smučarjev, skakalcev, tekačev, 
biatloncev, deskarjev ... Vselej 
smo se lahko veselili tudi izje-
mnih uspehov. Tudi v zadnjih 
letih je tako. Začetek sezone je 
zelo pomemben. Ni lepšega, 
kot jo začeti na stopničkah. To 
je v letošnji že uspelo alpskemu 
smučarju Žanu Kranjcu, ki je 
v veleslalomu vselej sposoben 
uvrstitve v sam svetovni vrh. 
Na stopničkah je že bila tudi 
njegova reprezentančna kole-
gica Andreja Slokar. V nedeljo 
so v slalomu kar štiri Slovenke 
osvojile točke, kar se je zgodi-
lo prvič po dveh desetletjih. V 
sezono so uspešno vstopili tudi 
smučarski skakalci. Na ne-
deljski tekmi so bili kar trije v 
deseterici. Konec tedna sezono 
začenjajo tekači na smučeh 
in biatlonci. Večino najboljših 

zimskih športnikov bomo tudi 
v tej zimi lahko spremljali v 
Sloveniji. Prva novoletna tur-
neja smučarskih skakalk bo 
na Ljubnem, v januarju bodo 
v Mariboru na tekmah svetov-
nega pokala tekmovale alpske 
smučarke, v Planici tekači na 
smučeh in nordijski kombina-
torci, marca na Rogli alpski 
deskarji, v Kranjski Gori alp-
ski smučarji, na Krvavcu tele-
mark smučarji in za konec v 
Planici smučarski skakalci. V 
koledarju svetovnega pokala 
ni le Pokljuke, kamor se bodo 
biatlonci znova vrnili sezono 
kasneje. Upajmo, da bodo raz-
mere znova dopuščale gledal-
ce, da bo vzdušje tisto pravo. 

Tudi letošnja sezona bo 
namreč žal v znamenju co-
vida-19. Ukrepi, povezani 
z njim, so še najmanj. Šteje 
zdravje, ki je pri vrhunskih 
športnikih najpomembnejše. 
Kdor bo med sezono zbolel 
za covidom-19, bo izgubil po-
membne dni brez treninga in 
tekmovanj, tisti, ki bodo imeli 
težji potek, lahko vso sezono. 
Covid-19 ne izbira. Pred njim 
niso varni niti vrhunski špor-
tniki. Že tako so ob naporih, ki 
jih imajo, z zdravjem večkrat 
na meji. Največ, kar jim lah-
ko zaželimo, je torej zdravje. 
Verjamemo, da so trdo treni-
rali in da se bodo tudi uspehi 
nadaljevali – in da bodo v naše 
domove prinesli prepotrebno 
veselje, dobro voljo in pozitivno 
energijo.

Začetek napoveduje 
uspešno zimo

KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Vlada soglaša 
s predlogi amandmajev k 
predlogu zakona o dolgotraj-
ni oskrbi, ki jih je pripravi-
lo ministrstvo za zdravje na 
podlagi opravljenih razprav 
v državnem svetu in držav-
nem zboru. Kot so sporoči-
li iz vlade, se predlogi aman-
dmajev nanašajo predvsem 
na odpravo tehničnih ne-
doslednosti, podrobneje je 

tudi razdeljen nabor sto-
ritev dolgotrajne oskrbe, s 
katerim je dodatno določe-
na zbirka podatkov o pro-
stovoljcih, ki imajo z izva-
jalcem dolgotrajne oskrbe 
sklenjen dogovor o opravlja-
nju prostovoljstva. Nadalje 
so opredeljeni kadri, kom-
petentni za opravljanje dol-
gotrajne oskrbe, socialni ge-
rontolog je umeščen kot po-
klicna skupina za te stori-
tve. Podaljša se obdobje za 

prilagoditev zdravstvene za-
varovalnice za opravljanje 
nalog s področja dolgotraj-
ne oskrbe, posledično se za-
makne začetek zagotavlja-
nja pravice do dolgotrajne 
oskrbe v instituciji. V predlo-
gu amandmajev je oprede-
ljen izdajatelj profesionalne 
kartice, storitev pa se zago-
tovi vsem zavarovanim ose-
bam v obveznem zdravstve-
nem zavarovanju, ki izpol-
njujejo pogoje za vključitev 

v obvezno zavarovanje za 
dolgotrajno oskrbo. Določi 
se prehod oseb, ki po pred-
pisih pokojninskega in in-
validskega zavarovanja pre-
jemajo dodatek za pomoč in 
postrežbo zaradi potrebe po 
pomoči druge osebe pri ve-
čini ali vseh osnovnih dnev-
nih opravilih, medtem ko se 
urejanje tega dodatka za sle-
pe in slabovidne osebe ohra-
ni v predpisu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja.

Na poti ureditve dolgotrajne oskrbe
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Kranjska Gora – Občina 
Kranjska Gora ima trenu-
tno na celotnem območju 
okrog 2200 javnih parkir-
nih mest, vsa so bila doslej 
brezplačna. Občinski sve-
tniki so na nedavni seji po 
sprejetju trajnostno narav-
nane Celostne prometne 
strategije Občine Kranjska 
Gora po skrajšanem po-
stopku sprejeli tudi spre-
menjen in dopolnjen pravil-
nik, ki določa javne parkir-
ne površine in plačilo par-
kirnine. Župan Janez Hro-
vat je povedal, da je bilo par-
kiranje pereča problema-
tika, ki so jo želeli urediti, 
in upa, da je »vsaj približ-
no za vse pravično«. Direk-
tor Turizma Kranjska Gora 
Blaž Veber je dodal, da je 
prometni režim, ki trenu-
tno še velja na destinaciji, 
potreben takojšnje vzposta-
vitve zdravega sistema pro-
meta tako za osebna vozila 
kot pešce in kolesarje. Naj-
večji problem pa je miru-
joči promet. Podobnih do-
kumentov je sicer v občini 
že kar nekaj, vsi pa imajo, 
kot je poudaril Veber, enak 
cilj. To je zmanjšanje tran-
zitnega motornega prome-
ta v naselju, umirjanje mo-
tornega prometa in porast 
trajnostnih oblik mobilno-
sti. »Sprejeti pravilnik je živ 
dokument, pomembno pa 
je, da smo začeli in da pro-
met uredimo ter vzpostavi-
mo nek red,« je dejal podžu-
pan Bogdan Janša.

Novi prometni režim 
bodo začeli testno uvajati de-
cembra pred začetkom glav-
ne zimske turistične sezone, 
kjer bo to tehnično izvedlji-
vo v tem kratkem času. Ob 
nakupu smučarske vozovni-
ce bo parkiranje brezplačno. 

Sicer pa so parkirišča razde-
lili v štiri cone: cona ena po-
kriva ključne in najbolj obre-
menjene turistične točke ter 
ožji center Kranjske Gore, 
pod cono dve spada večina 
parkirišč po občini, v coni 
tri so parkirišča na obrobju, 

na katera želijo preusme-
riti mirujoči promet iz naj-
bolj obremenjenih območij, 
za cono štiri pa bo veljal po-
seben prometni režim (npr. 
v dolino Vrata). Najcenejše 
bo parkiranje v coni tri, 0,80 
evra za začetno uro in na-

daljnjo uro, medtem ko bo v 
coni ena ura parkiranja 1,20 
evra in nadaljnja ura dva 
evra. V coni dve bo začetna 
in nadaljnja ura stala 1,20 
evra. Cena dnevnega parki-
ranja avtodoma bo 12 evrov, 
za avtobus 20 evrov.

Predvideli so tudi režim 
brezplačnega kratkotrajne-
ga parkiranja v bližini po-
membnih institucij, kot so 
občina, zdravstveni dom, 
knjižnica, pokopališča, izo-
braževalne ustanove .... 

Občani bodo imeli mož-
nost nakupa posebnega le-
tnega abonmaja po ceni tri-
deset evrov, s katerim bo 
mogoče parkirati na sko-
raj vseh parkiriščih. Na vo-
ljo bo tudi splošni letni (250 
evrov) in polletni abonma za 
nerezidente ter tridnevni, 
petdnevni in desetdnevni 
turistični abonma. Hotelirji 
in drugi ponudniki nastani-
tev, ki ne morejo zagotoviti 
lastnih parkirnih mest, bodo 
imeli možnost uporabe jav-
nih parkirnih mest s plači-
lom letnega pavšala. 

Plačilo parkirnine bo 
možno s SMS-sporočilom, 
mobilno aplikacijo in na par-
kirnih avtomatih. Nadzor bo 
izvajal Medobčinski inšpek-
torat in redarstvo, upravlja-
vec parkirišč bo Komunala 
Kranjska Gora. 

Denar, zbran s parkirni-
nami, bo strogo namenski, 
zagotavljajo na občini. Pri-
hodek bo omogočal doda-
tne zaposlitve, sofinancira-
nje javnega potniškega pro-
meta, vzpostavitev in dopol-
nitev občinske infrastruktu-
re in dejavnosti, ki so veza-
ne na trajnostno mobilnost. 
Začeli so se tudi že postopki 
za pridobitev dokumentaci-
je za gradnjo garažne hiše v 
Kranjski Gori, je še navedel 
podžupan Janša.

Plačljiva javna parkirišča
Na podlagi preučitve praks v drugih enako razvitih turističnih občinah v Sloveniji in tujini je projektna 
skupina naredila analizo stanja in za območje občine Kranjska Gora pripravila načrt z umestitvijo novih 
parkirišč, posodobitvijo obstoječih in vzpostavitev plačljivega parkirnega sistema.

Nameščajo tudi obvestilne table o zasedenosti parkirnih mest. 

Urša Peternel

Jesenice – Čufarjevi dnevi so 
se v petek zvečer na Jeseni-
cah s podelitvijo Čufarjevih 
plaket uspešno in z velikim 
aplavzom zaključili. Čeprav 
je koronavirus 'odnesel' 
eno tekmovalno predstavo, 
to je Vohune Prosvetnega 
društva Štandrež, pa so gle-
dalci uživali v ogledu pre-
ostalih petih tekmovalnih 
predstav, in to v živo, iz dvo-
rane Gledališča Toneta Ču-
farja. In četudi so v skladu 
z ukrepi organizatorji lah-
ko zapolnili le vsak drugi se-
dež v dvorani, so bili na kon-
cu zadovoljni, da covid-19 

ni zatrl želje ljubiteljskih 
ustvarjalcev po gledališkem 
udejstvovanju niti želje gle-
dalcev po spremljanju pred-
stav v dvorani. 

Predstave pa je spremlja-
la tudi strokovna žirija, ki 
je letos Čufarjevo plaketo 
za najboljšo predstavo v ce-
loti podelila predstavi Iz-
poved mazohista v izvedbi 
Žaba gleda&išče Prosvetne-
ga društva Vrhovo in reži-
ji Katarine Klajn. Tudi Ču-
farjevi plaketi za najboljšo 
žensko in moško vlogo sta 
prejela igralca v predstavi 
Izpoved mazohista, in sicer 
Urška Klajn Marion in Žiga 
Medvešek.

Predstave festivala je oce-
njevalo tudi občinstvo, ki je 
Čufarjevo plaketo za najbolj-
šo predstavo prisodilo avtor-
ski predstavi Gledališča To-
neta Čufarja Jesenice Fetiš 
na puter.

Strokovna žirija je, kot je 
dejal predsednik Iztok Valič, 

ugotovila visok nivo vseh vi-
denih predstav. »Ljubitelj-
sko gledališče iz leta v leto in 
iz festivala v festival po delo-
vanju in ambicioznosti raste 
in se razvija. Izstopa zlasti na 
področju avtorskih projektov, 
kjer mu idej in poguma ne 
manjka. To obeta, da bomo 
tudi v prihodnje gledali drzne 
in ambiciozne projekte.«.

Letos je bil pester tudi 
spremljevalni program, v 
sklopu katerega so organi-
zatorji prikazali široko pa-
leto ustvarjalnosti igralcev. 
Tako je Jakob Jaša Kenda, 
sicer selektor Čufarjevih 
dni, predstavil svoje poto-
pise, igralci Manca Berton-
celj, Elizabeta Žnidaršič Ste-
fancioza in Damijan Perne 
svoje literarno ustvarjanje, 
ob zaključku festivala pa je 
Janez Dolinar v pogovoru z 
Mileno Zupančič obiskoval-
ce popeljal med platnice nje-
ne biografije z naslovom Kot 
bi Luna padla na zemljo.

Občinstvo je izbralo Fetiš na puter
Namesto šestih so gledalci na Čufarjevih dnevih lahko spremljali pet tekmovalnih predstav. Čufarjevo 
plaketo za najboljšo predstavo je strokovna žirija podelila skupini Žaba gleda&išče Prosvetnega društva 
Vrhovo za Izpoved mazohista. Občinstvo pa je najbolj navdušila domača predstava Fetiš na puter.

Nagrajenci letošnjih Čufarjevih dni z županom Občine Jesenice Blažem Račičem 
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Najcenejše bo parkiranje v coni tri, 0,80 evra za 
začetno uro. Ob nakupu smučarske vozovnice bo 
parkiranje brezplačno. Občani bodo imeli možnost 
nakupa posebnega letnega abonmaja po ceni trideset 
evrov, s katerim bo mogoče parkirati na skoraj vseh 
parkiriščih.

»Glede na razmere na 
trgu jekla in nihanje cen 
smo na koncu našli naj-
boljšo možno rešitev in so 
jeklo za svojo peč izdelali 
kar v SIJ Acroniju,« je po-
vedal Mrak. Veliko in pred-
vsem težko napravo bodo v 
prihodnjih dneh odpeljali v 
SIJ Acroni, potrebni bodo 
štirje nočni izredni prevo-
zi skozi Jesenice. Pri tem so 
tudi za prevoznika izbrali 
jeseniško podjetje Flora, je 
povedal Mrak, ki je poudaril 
prednosti sodelovanja v lo-
kalnem okolju, med jeseni-
škimi podjetji. 

Za podjetje KOV je bila 
izgradnja peči za SIJ Acro-
ni eden večjih letošnjih 
poslov, vreden okrog 600 
tisoč evrov, pri čemer so 
v podjetju ponosni, da 
so tako veliko napravo za 

največje jeseniško podjetje 
sposobni izdelati doma, na 
Jesenicah.

Podjetje KOV posluje us-
pešno, kar dve tretjini iz-
delkov izvozijo, zlasti v Av-
strijo, Nemčijo in Veliko 
Britanijo, v zadnjem ob-
dobju pa so se preusmerili 

predvsem v strojegradnjo. 
Epidemija koronavirusa na 
obseg poslovanja ni vpliva-
la, nasprotno, kar osemde-
set odstotkov zmogljivosti 
imajo zapolnjenih do maja 
prihodnje leto. V podjetju 
je okrog petdeset zaposle-
nih, skupaj z zunanjimi 
sodelavci in podizvajalci pa 
jih je okrog šestdeset. 

Izdelali peč za 
taljenje železa
31. stran

Podjetje KOV je znano 
tudi po tem, da je pred 
tremi leti obnovilo 
Aljažev stolp s Triglava.

Simon Šubic

Kranj – Drevored lipovcev, ki 
so ga lani zasadili ob Cesti 
Staneta Žagarja v Kranju od 
krožišča Primskovo v smeri 
proti središču mesta, so pred 
dnevi podaljšali vse do križi-
šča z Ulico Mirka Vadnova z 
zasaditvijo še 54 dreves. Del 
novega drevoreda ob kranj-
ski vzhodni vpadnici je z do-
nacijo podprlo tudi kranjsko 
podjetje Hennlich Sloveni-
ja, so sporočili z Mestne ob-
čine Kranj. 

»Podjetju Hennlich Slove-
nija se iskreno zahvaljujem 

za družbeno in okoljsko od-
govorno ravnanje: za dona-
cijo ducata sadik na Prim-
skovem in zasaditev 200 
novih dreves na Sorškem 
polju, obenem pa za usmer-
jenost v proizvodne procese, 
ki so bolj okolju prijazni. Vse 
to bo prispevalo k bolj čiste-
mu zraku in zelenemu oko-
lju ter s tem h kakovosti bi-
vanja,« je povedal kranj-
ski podžupan Janez Černe, 
ki je z direktorjem podjetja 
Hennlich Slovenija Mate-
jem Tomšičem v četrtek tudi 
simbolično posadil enega od 
54 novih lipovcev. 

Podaljšali drevored
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Marjana Ahačič

Ljubljana, Bled – Razstava z 
naslovom Večna spremem-
ba, ujeta v fotografski objek-
tiv, predstavlja enega od 
osrednjih dogodkov, s kate-
rim v javnem zavodu Trigla-
vski narodni park (TNP) za-
znamujejo letošnjo štiride-
seto obletnico sprejetja prve-
ga zakona o TNP. Zasnova-
na je kot fotografsko poto-
vanje skozi čas, ki gledalcu 
prikaže spremembe obmo-
čja parka skozi motive Tri-
glavskega narodnega parka, 
pojasnjuje Aleš Zdešar, ure-
dnik razstave. 

»Ustvariti sodobne barv-
ne fotografije istih motivov, 
z istih stojišč, kot jih je pred 
štiridesetimi ali več leti de-
lal Jaka Čop, je danes skoraj 
nemogoče, ker je veliko mo-
tivov iz Čopovih časov zdaj 
zaraščenih,« je povedal Zde-
šar, tudi sam avtor nekate-
rih razstavljenih fotografij. 
Pri tem dodaja, da so želeli 
v trenutni poplavi digitalne-
ga, ko je, kot pravi, vsega pre-
več, dodati vrednost fotogra-
fiji kot vizualnemu izrazu. 
In ker marsikdo območja Ju-
lijskih Alp ali parka ne obiš-
če, zaradi česar ga vidi zgolj 
kot fotografijo, je še kako 
pomembno, da je fotografi-
ja iskrena, realna in kvalite-
tna, poudarja. »Želimo, da 
gledalec razmišlja, kako se 
spreminja krajina, kako se 

spreminja fotografska teh-
nika in kako je ta spremi-
njajoči se narodni park po-
memben za vso Slovenijo. 

Ne pozabimo: to je edini na-
rodni park, ki ga imamo.« 

Izhodišče razstave je 39 čr-
no-belih fotografij Jake Čopa 

(1911–2002), poeta gorske 
fotografije, kot pravijo temu 
klasičnemu fotografu v naj-
bolj žlahtnem pomenu te 

besede. Obsežen fond Čo-
povih fotografij pa tudi dru-
gih predmetov in osebne-
ga gradiva od leta 2004 hra-
nijo v Slovenskem planin-
skem muzeju. »Jaka Čop je 
nam je s svojimi fotografija-
mi zapustil neizrekljivo po-
membno gradivo. Na njego-
vih fotografijah, ki jih je obe-
lodanil v seriji knjig, so ska-
le, drevesa, oblaki, kulturna 
krajina in človek razporejeni 
v takšna medsebojna razmer-
ja, da orkester igra v kozmič-
nem redu. Na neštetih preda-
vanjih z diapozitivi je skrbel 

za popularizacijo planinske 
fotografije in gorskega sve-
ta,« je poudarila Irena Lačen 
Benedičič, direktorica Gor-
njesavskega muzeja, v okvir 
katerega sodi Slovenski pla-
ninski muzej. Lačen Bene-
dičičeva je poudarila tudi po-
vezanost Triglavskega naro-
dnega parka in Slovenskega 
planinskega muzeja v Moj-
strani, kjer je tudi ena od in-
formacijskih točk parka. 

»Zelo ponosni smo, da je 
s to razstavo Triglavski na-
rodni park simbolično prišel 
v naše glavno mesto. Prepri-
čan sicer sem, da prebivalci 

prestolnice in Slovenci na-
sploh park zelo dobro pozna-
jo, a je prav, da prek razstave 
začutijo tudi utrip štiridese-
tih let in na fotografijah pri-
merjajo spremembe. Seve-
da pa si bo po ogledu razsta-
ve zagotovo marsikdo Trigla-
vski narodni park zaželel tudi 
obiskati,« je prepričan direk-
tor TNP Janez Rekar.

Hrvoje Oršanič, direktor 
Zavoda RS za varstvo nara-
ve, pa poudarja izjemen po-
men Triglavskega narodne-
ga parka za naravovarstveno 
misel v državi. »Ideja zava-

rovanja območij se je rojeva-
la prav na območju TNP, zato 
je vse, kar se tam zgodi, zelo 
pomembno tudi za druge or-
ganizacije, ki delujejo na po-
dročju naravovarstva. Mis-
lim, da so v TNP lahko upra-
vičeno ponosni na prehojeno 
pot; nobena pot, ki se sreču-
je z razvojnimi interesi druž-
be, ki nemalokrat ne gredo 
vštric z zmogljivostmi nara-
ve, ni lahka. 

Razstava, ki jo poleg Čo-
povih sooblikujejo fotografi-
je še štirinajstih avtorjev, bo 
na ogled do sredine februar-
ja prihodnje leto.

Fotografsko potovanje skozi čas
Na Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli v Ljubljani so konec prejšnjega tedna na ogled postavili razstavo fotografij z motivi iz Triglavskega narodnega 
parka. Na vsakem od razstavnih panojev sta na ogled po dve: ena, črno-bela, iz opusa legendarnega gorskega fotografa Jake Čopa in druga, barvna, z istim 
motivom, delo enega od sodobnih naravoslovnih fotografov.

Na vsakem od panojev sta na ogled po dve fotografiji: ena iz opusa Jake Čopa in druga, z 
istim motivom, delo enega od štirinajstih sodelujočih naravoslovnih fotografov. 

Fotografiji z razstave: avtor leve je Jaka Čop, desne pa Aleš Zdešar. Isti motiv, drug pogled, 
enako navdušenje. / Foto: arhiv TNP
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»Želimo, da gledalec razmišlja, kako se spreminja krajina, 
kako se spreminja fotografska tehnika in kako je ta 
spreminjajoči se narodni park pomemben za vso Slovenijo. 
Ne pozabimo: to je edini narodni park, ki ga imamo.« 

Marjana Ahačič

Bled – Na blejsko čistilno 
napravo po mešanem ka-
nalu posebej ob večjih de-
ževjih pritekajo velike koli-
čine izvirskih in meteornih 
voda. Te so bile v preteklosti 
že speljane v jezero, kasneje 
pa so jih ob gradnji mešanih 
kanalov usmerjali v kanali-
zacijski sistem. Tja so bile 
speljane z namenom, da bi 
redčile fekalno vodo, ki se je 
nato bolj razredčena izlivala 
v Savo. V tistih časih namreč 
čistilnih naprav še ni bilo.

Zdaj želijo izvirske vode 
speljati nazaj v jezero, a bi 
za to potrebovali kanale, po 
katerih bil ločeno tekli fe-
kalna in meteorna voda. Fe-
kalne vode bi tako ko zdaj 
speljali do čistilne naprave, 

meteorne pa že prej izločili 
v vodotoke, pojasnjujejo na 
blejski občinski upravi. Na 
čistilno napravo tako ne bi 
več pritekalo 1,8 milijona ku-
bičnih metrov mešanih voda 
na leto, temveč približno 
850 tisoč kubičnih metrov 
fekalnih voda, kolikor znaša 

poraba pitne vode, ocenjuje-
jo na občini. A da bi vzposta-
vili tovrsten sistem, bi mora-
li zgraditi dva ločena sistema 
kanalov, za kar bi po ocenah 
Občine Bled potrebovali od 
tri do štiri milijone evrov. 

Občina sicer tam, kjer je 
to mogoče, že sedaj vlaga v 
ureditev ločenih kanalizacij-
skih sistemov. Tako na ob-
močjih, kjer gradijo komu-
nalno infrastrukturo, poskr-
bijo, da lahko čiste vode spe-
ljejo v vodotoke, fekalne pa v 
mešani sistem, po katerem 

gredo do čistilne naprave.
A temeljitega urejanja se 

ne morejo lotiti, dokler ne bo 
zgrajena južna razbremenil-
na cesta. Za izvedbo tako ve-
likega projekta bi namreč 
morali zapreti glavno cesto 

skozi Bled. Po, opozarjajo na 
občini, pa gre v poletni sezo-
ni dnevno tudi do dvajset ti-
soč vozil, zato si zapore ne 
morejo privoščiti.

Ob tem so na Bledu prepri-
čani, da bi, če bi kanalizacij-
ski sistem ločili na fekalne in 
izvirske vode, te pa speljali v 
jezero, ne le razbremenili či-
stilno napravo, ampak hkra-
ti tudi izboljšali stanje vode 
v jezeru. 

A za dokončno odločitev 
o tem, ali je to sploh mogo-
če, je pristojno okoljsko mi-
nistrstvo. Na blejski občini 
upajo, da se bodo tudi o tem 
lahko pogovorili v okviru 
dela operativne skupine, ki 
so jo skupaj z ministrstvom 
sestavili na podlagi spomla-
di podpisanega sporazuma 
za izboljšanje stanja jezera.

Za razbremenitev čistilne naprave
Na Bledu želijo izvirske vode, speljane v mešani kanalizacijski sistem, spet speljati v Blejsko jezero. 
Prepričani so namreč, da bi lahko na ta način razbremenili čistilno napravo pa tudi izboljšali stanje 
vode v jezeru.

Na Bledu so prepričani, da bi, če bi kanalizacijski 
sistem ločili na fekalne in izvirske vode, te pa speljali v 
jezero, hkrati razbremenili čistilno napravo in obenem 
izboljšali stanje vode v jezeru.

Kokra – V Kokri so asfaltirali nekaj občinskih cest. Najprej so se 
lotili ceste Čemšenik–Krems, odseka v dolžini štiristo metrov. 
Cesto do Robleka so urejali skupaj z odcepom Laurin, kar 
znese dobrih šeststo metrov. Za ureditev ceste do domačije 
Roblek, vključno z odcepom Laurin, je Občina Preddvor za od-
vodnjavanje in ureditev do asfaltiranja pridobila sofinancerska 
sredstva ministrstva za okolje in prostor iz naslova odprave 
posledic neurja s poplavami in točo iz junija 2019 v vrednos-
ti 51 tisoč evrov. Predpripravo za polaganje asfalta za cesti 
na Čemšenik in »Mengar« so financirali uporabniki oziroma 
lastniki. Asfaltiranje je bilo strošek občine (dobrih 131 tisoč 
evrov). Zadnjo so asfaltirali še cesto do domačije Mengar. 
Ker so bile razmere kar težke, so dela zaključili dan kasneje 
od predvidenega, a vsaj vreme jim je šlo na roko. Zahtevno 
je bilo predvsem polaganja asfalta na strmih predelih ceste 
»u Krems«, kot pravijo po domače. Tu ob cesti načrtujejo še 
namestitev tristo metrov jeklene varovalne ograje. 

Po asfaltirani cesti do domačij

»U Krems« sedaj prijetno preseneti asfalt. / Foto: Jasna Paladin
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Simon Šubic

Kranj – Vlada je prejšnji te-
den izdala uredbo o javno-
zasebnem partnerstvu pri 
izvedbi projekta Vozlišče 
v Vojašnici Petra Petriča v 
Kranju. Gre za pilotni pro-
jekt vseevropskega projekta 
RESHUB Network in Euro-
pe, ki ga je ministrstvo za ob-
rambo predlagalo v okviru 
Posvetovalnega foruma za 
trajnostno energijo obramb-
nega in varnostnega sektor-
ja. »S pilotnim projektom v 
Kranju postavljamo teme-
lje 'vodikove avtoceste' za 
obrambni in varnostni sek-
tor v EU,« poudarjajo na mi-
nistrstvu za obrambo.

RESHUB Network in Eu-
rope je prvi obrambni ener-
getski projekt, ki je financi-
ran iz skladov Evropske uni-
je, in sicer iz Sklada za struk-
turne spremembe. Skupno 

je bilo dodeljenih 310 tisoč 
evrov za izdelavo študije iz-
vedljivosti za pet vojašnic v 
Sloveniji in po eno vojašni-
co v Avstriji, Belgiji, Nemči-
ji in na Madžarskem. 

Kot je ob obisku predse-
dnika republike Boruta Pa-
horja v kranjski vojašnici 
maja letos razložil polkov-
nik Robert Šipec iz direkto-
rata za logistiko, bodo v Kra-
nju postavili veliko fotovol-
taično elektrarno in vodiko-
vo vozlišče, ki bo zagotovi-
lo hranjenje vodika in vsaj 
tridnevno polno avtonomi-
jo vojašnice v primeru izpa-
da električne energije. Vo-
dik bodo uporabili za zago-
tavljanje energetske samo-
zadostnosti vojašnice in po-
gon vozil, tako vojaških kot 
vozil kranjskega potniške-
ga prometa, je dejal. »Odpi-
ramo tudi vrata razvoju vo-
dikove mobilnosti, saj bodo 

prebivalci tu polnili vodi-
kova vozila, Mestna obči-
na Kranj bo lahko zagotovi-
la mestni promet na vodik. 
Gre za prvi tak projekt v Slo-
veniji in prvi v obrambnem 
sektorju v Evropi,« je maja 
poudaril Šipec.

Vladna uredba vsebuje 
odločitev o ugotovitvi javne-
ga interesa za sklenitev jav-
no-zasebnega partnerstva 
in izvedbo projekta Voz-
lišče v Vojašnici Petra Petri-
ča v Kranju v eni izmed ob-
lik javno-zasebnega partner-
stva, pojasnjujejo na mini-
strstvu za obrambo. Vlada 
se je odločila za koncesijsko 
javno-zasebno partnerstvo 
– koncesijo storitve. »Vrsta 
javno-zasebnega partner-
stva je bila določena v skla-
du z ugotovitvami iz investi-
cijskega programa ter ocene 
upravičenosti,« so razložili 
na ministrstvu za obrambo 

in dodajajo, da je uredba te-
meljni okvir prihodnjega 
pogodbenega razmerja, na-
tančnejša opredelitev vseh 
sestavin pogodbenega raz-
merja pa bo izvedena v okvi-
ru koncesijske pogodbe. 

Uredba predvideva, da so 
predmet koncesije izvajanje 
storitev pogodbenega zago-
tavljanja prihranka energi-
je v objektih Vojašnice Petra 
Petriča Kranj, zagotavljanje 
avtonomnega delovanja vo-
jašnice ter pravica do proda-
je proizvedenih energentov. 
Uredba ureja tudi bistvene 
dele postopka izbire konce-
sionarja, predvsem posame-
zne faze konkurenčnega di-
aloga in strokovno komisijo 
za izbiro, poročanje koncesi-
onarja in izvajanje nadzora 
javnega partnerja nad izvaja-
njem koncesionirane dejav-
nosti, so še razložili na mi-
nistrstvu.

Uredba o vozlišču v Kranju
Vlada je izdala uredbo, s katero ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in 
izvedbo projekta Vozlišče v Vojašnici Petra Petriča v Kranju v obliki koncesijskega javno-zasebnega 
partnerstva.

Vložek MOK bo nekaj 
manj kot 700.000 evrov, 
350.000 evrov pa bosta so-
financirali Republika Slove-
nija in EU iz sklada za regio-
nalni razvoj.

»Korak za korakom napre-
dujemo po poti, ki smo jo za-
črtali tudi v strategiji varstva 
starejših za obdobje 2020–
2024. Prihodnje leto tak čas, 
upam, bodo v novih prosto-
rih uporabniki že kakovo-
stno in spodbudno preživ-
ljali dneve s pomočjo uspo-
sobljenega osebja iz Doma 
upokojencev Kranj. Povpra-
ševanje je veliko, tudi po in-
stitucionalnem varstvu, zato 
upamo, da bo čim prej stekla 
še gradnja novega doma za 
starostnike na Zlatem polju. 
Še ena dobra novica je vse-
kakor tudi, da bodo na Plani-
ni in v Stražišču zgradili va-
rovana stanovanja,« je dejal 
župan Matjaž Rakovec.

Program v prenovljenem 
objektu bo namenjen posa-
meznikom, ki še ne potrebu-
jejo celodnevne, stacionarne 
oskrbe in si želijo oziroma 
potrebujejo pomoč, nadzor 

ali organizirano obliko biva-
nja le za določeno število ur 
dnevno. S tem pridobiva tudi 
soseska, v kateri se naha-
ja stavba, saj je bila ta doslej 
zapuščena in prepuščena 

propadanju, zdaj pa bo do-
bila visoko uporabno vred-
nost, z osveženim videzom 
pa bo prispevala tudi k ure-
jenosti soseske, poudarjajo 
na MOK. 

Na Planini urejajo dnevni center
31. stran

Enoto za dnevno varstvo starejših bodo uredili v nekdanji živilski trgovini na Planini. 
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Občina načrtuje 
10,3 milijona evrov prihod-
kov, odhodkov pa nekaj več 
kot 15,4 milijona evrov. Pro-
računski primanjkljaj v viši-
ni 5,1 milijona evrov name-
ravajo kriti v večini s sredstvi 
iz preteklih let in po potrebi 
s kreditom.

Kot je povedal župan 
Franc Čebulj, bodo v pri-
hodnjem letu nadaljevali že 
začete investicije ter zače-
li nekatere, za katere so le-
tos pripravili dokumentaci-
jo in izbrali izvajalce. Tako 
se bodo nadaljevala dela na 
krvavškem vodovodu, kjer 

so pogodbo z izvajalcem po-
daljšali do 1. oktobra prihod-
nje leto. Razlog je v zahtevni 
gradnji vodohrana nad Do-
mom Taber, ki jo dodatno 
otežuje še zahtevnost in do-
stopnost terena. Cerkljanski 
župan se v prihodnjem me-
secu nadeja tudi prejema ne-
povratnih sredstev, ki so jih 
pridobili za projekt.

Sredstva so zagotovili tudi 
za preplastitve cest v dolžini 
okoli deset kilometrov. Neka-
teri odseki so bili v letošnjem 
letu že dokončani, večina pa 
zaradi težav z iskanjem izva-
jalcev in zagotavljanjem ekip 
na terenu še ne. Med drugim 
načrtujejo obnovo odsekov 
Šmartno–Poženik, Zalog, 
Grad–Pšata, Cerklje–Pože-
nik, Zgornji Brnik–Spodnji 
Brnik–Vopovlje, Vopovlje–
Lahovče, Zgornji Brnik–Vaš-
ca. Planirajo tudi obnovo od-
seka Slatnar–Ambrož–Je-
zerca in ceste v kanjonu pro-
ti spodnji postaji žičnice na 
Krvavec, kjer je v zaključ-
ni fazi gradnja krvavškega 

vodovoda. Uredili bodo tudi 
cesto in parkirne prostore 
ob samostanu v Adergasu, 
sredstva so zagotovili tudi za 
restavriranje oltarjev v tam-
kajšnji cerkvi. 

Velik projekt, ki ga že ne-
kaj časa želijo izpeljati, je 
gradnja kanalizacije in os-
tale komunalne infrastruk-
ture na hribovitem področju 
Krvavca. Projekt, ki naj bi se 
začel prihodnje leto, je oce-
njen na 7,5 milijona evrov, 
v proračunu za prihodnje 
leto pa so zagotovili pet od-
stotkov sredstev, namenje-
nih predvsem za služnostne 
pravice, izdelavo projektne 
dokumentacije in nadzor. 

Med pomembnejšimi pro-
jekti bo tudi gradnja kanali-
zacije, vodovoda in druge in-
frastrukture na Cerkljanski 
Dobravi, ki bo zaključena v 
letu 2023. Projekt je ocenjen 
na 1,6 milijona evrov. Pred-
vidoma 1,8 milijona evrov 
pa bo stala gradnja kanali-
zacije in druge komunalne 
infrastrukture na območju 
Štefanje Gore, ki se bo prav 
tako začela prihodnje leto. 
Sredstva bodo namenili tudi 
za gradnjo sekundarne kana-
lizacije na Spodnjem Brniku 
in v Lahovčah, zagotovili pa 
so jih tudi za postavitev jav-
ne razsvetljave v več vaseh po 
občini.

Med drugimi projekti je 
cerkljanski župan pouda-
ril širitev knjižnice v zgor-
njem delu Petrovčeve hiše, 
tudi v prihodnjem letu pa 
bodo med drugim na voljo 
sredstva na razpisih za malo 
gospodarstvo, obnovo kozol-
cev in financiranje obrestne 
mere stanovanjskih kredi-
tov pri reševanju stanovanj-
skega vprašanja mladih. 

Občinski svetniki bodo 
dopolnjen predlog proraču-
na v drugi obravnavi najver-
jetneje pretresali na nasled-
nji seji, predvidoma 15. de-
cembra.

Proračun skozi 
prvo obravnavo
Občinski svet v Cerkljah je na zadnji seji potrdil 
osnutek proračuna za prihodnje leto.

Občina načrtuje 10,3 
milijona evrov prihodkov, 
odhodkov pa nekaj več 
kot 15,4 milijona evrov. 

Reteče – Zaradi rekonstrukcije dela občinske ceste Reteče–
Gorenja vas do državne regionalne ceste je vzpostavljena 
popolna zapora. Kot sporočajo s škofjeloške občine, naj bi 
zapora trajala predvidoma do 17. decembra.

Cesta Reteče–Gorenja vas je zaprta

Bled – V okviru akcije Moj kraj, moj projekt so se Blejci z glaso-
vanjem odločili, da občina v prihodnjem letu realizira projekt 
postavitve kolesarskega parka, tako imenovanega pumptrac-
ka. Občinska uprava je v mesecu dni, kolikor je trajalo glasova-
nje, prejela skupaj 140 glasov, so pojasnili na občinski upravi, 
kjer so glasovanje zaključili prejšnji ponedeljek. Zmagovalni 
projekt je dobil kar 70 odstotkov vseh glasov, sledi projekt 
zaključka Zagoriške ceste z 8,6 odstotka ter ureditev javne 
razsvetljave ob severni razbremenilni cesti – osem odstotkov 
sodelujočih je glasovalo za prvo fazo in sedem za drugo.

Blejci v veliki večini glasovali za kolesarski park

Simon Šubic

Ljubljana – Državni zbor 
bo danes obravnaval pred-
log razpisa referenduma za 
ustanovitev Občine Golnik 
z izločitvijo dela Mestne ob-
čine Kranj v novo občino, o 
njem pa bo glasoval v četr-
tek. Ob tej priložnosti so v 

Iniciativi S Kranj napoveda-
li, da bodo danes ob 11. uri 
poslanki Mateji Udovč, ki je 
prvopodpisana pod predlog 
zakona, izročili tisoč podpi-
sov krajanov, zbranih v pod-
poro nastanku nove občine 
in referendumu. 

»Podpise smo zbrali v dob-
rem tednu dni na področju, 

kjer bo nastala nova občina 
Golnik. Med njimi so podpi-
si z vseh krajevnih skupnos-
ti nove občine,« so sporočili 
iz iniciative. Kot so napove-
dali, bodo Udovčevo prosili, 
da ostalim poslancem pre-
bere priloženo pismo, v ka-
terem jih prosijo za soglas-
no podporo referendumu. 

»Člani civilne iniciative smo 
preverili voljo volivcev na te-
renu. V občini z 10 tisoč pre-
bivalci je v zelo kratkem času 
pisno podprlo referendum 
tisoč občanov,« med drugim 
piše v pismu. In še: »Priča-
kujemo več kot 90 odstotkov 
glasov za novo občino na re-
ferendumu.«

Iniciativa s tisoč podpisi v Ljubljano
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Radovljica – S projektom 
Tradicionalni slovenski zaj-
trk, ki so ga letos izvedli že 
enajstič, tokrat pod sloga-
nom Zajtrk s sadjem – super 
dan!, spodbujajo mlade, da 

po lokalnih živilih posegajo 
vse leto in si jih priskrbijo na 
najbližji kmetiji ali pri lokal-
nem pridelovalcu. Učenci 
OŠ Antona Janše Radovljica 
so ob tej priložnosti posne-
li kratki film oziroma sago 
o izgubljenem »fruštku«. 

»Letos predstavljamo že 
tretje nadaljevanje sage, ki 
nosi naslov Ta zadn' frušt'k. 
Vsi trije deli so zabavni, a 
hkrati poučni, pri vseh pa 
gre nekaj narobe. V prvem 
izgine zajtrk, v drugem delu 
zajtrk je, a se vozniku pokva-
ri vozilo, v zadnjem pa vse 
poteka po načrtu in se zdi, 
da tradicionalni slovenski 
zajtrk bo postrežen, nakar 
izgine ravnateljica. Učenci 
na ta način spoznavajo ži-
vila tradicionalnega sloven-
skega zajtrka, nastopajoči 
pa krepijo samozavest,« je 
pojasnila Katja Stamenko-
vić, vodja projekta. 

Pri nastajanju filma so 
sodelovali učenci od šeste-
ga do osmega razreda, ki so 
nam zaupali, da je bilo na 
snemanju zabavno, a tudi 
naporno, ker so morali do-
ločene prizore večkrat pono-
viti. »Veliko smo se naučili 
o slovenskem zajtrku, ki je 
zelo zdrav in okusen, a obi-
čajno ga jemo le enkrat na 
leto. Včasih si kakšno sesta-
vino, kot je med ali maslo, 
privoščimo tudi doma. Sicer 
pa imamo za zajtrk najraje 

sendvič in kakav,« so v en 
glas povedali učenci. 

Na ta dan se je mladostni-
kom iz posebnega progra-
ma vzgoje in izobraževanja 
OŠ Antona Janše Radovlji-
ca pri zajtrku pridružil tudi 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik. »Nad celotno kom-
binacijo slovenskega zaj-
trka sem navdušen, zato si 
ga privoščim večkrat na leto. 
Hkrati mi je v zadovoljstvo, 

da je vse sestavine moč do-
biti pri naših lokalnih pride-
lovalcih,« je povedal župan. 

Učenka Judita Cerkov-
nik si tovrsten zajtrk postre-
že vsak petek. »Zajtrkova-
nje v šoli mi je posebej lju-
bo, ker sem v krogu prija-
teljev in lahko skupaj uži-
vamo ob slovenskih dobro-
tah,« je dejala Judita. Uče-
nec Matej Ambrožič pa je 
povedal: »Zelo rad imam 

sadje, jabolka so mi najljub-
ša. Velikokrat jem tudi med 
in kruh. O nastajanju medu 
pa smo se večkrat pogovarja-
li v šoli.« Ravnateljica Jelena 
Horvat je ob tem pojasnila, 
da učence o pomenu lokalno 
pridelane hrane in zdravem 
načinu življenja ozaveščajo 
skozi izkušnje in lastna do-
živetja. »Spodbujamo jih, 
da okusijo, vidijo, se sezna-
nijo in tudi sami vzgojijo 
pridelek. Ta skupina mlado-
stnikov sodeluje in pomaga 
pri delu na kmetiji in ekolo-
škem vrtu, na ta način dobi-
jo neposredno izkušnjo. Na 
drugi strani pa učence spod-
bujamo tudi k rednemu gi-
banju.« 

Okusen in zdrav zajtrk
V petek, na dan slovenske hrane, so si v slovenskih vrtcih in šolah privoščili 
tradicionalen slovenski zajtrk, ki sestoji iz medu, masla, mleka, kruha in 
jabolka. Obiskali smo Osnovno šolo Antona Janše v Radovljici. 

Mladostniki iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja OŠ Antona Janše Radovljica pri 
tradicionalnem slovenskem zajtrku / Foto: Primož Pičulin

Pri nastajanju filma Ta zadn' frušt'k so sodelovali učenci 
Žan Bertoncelj, Matic Biček, Ingrid Kavar, Urban Smukavec, 
Tjaša Ovsenek, Erik Zupan, Teja Novak, Sašo Marolt 
Kneževič, Žiga Jeklar in Gregor Mohorič ter učiteljica Katja 
Stamenković. / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Kranj – »Današnji dogodek 
je festival mladosti, vedo-
željnosti, inovativnosti in 
tudi podjetnosti, predvsem 
pa poklon inženirstvu, ki je 
tudi v času sedanje epide-
mije izkazalo svojo vlogo in 
pomen,« je zbrane v uvodu 
nagovorila ravnateljica stro-
kovne gimnazije Lidija Go-
ljat Prelogar. Na dogodku so 
predstavili inovativne obli-
ke dela na njihovi šoli, dija-
ki Krištof Mohorič, Tjan Bo-
rovnica, Tadej Valjavec in 
Marko Manojlović pa so v 
okviru Bitke talentov prika-
zali svoje inovacije. 

Osrednji del je bil posve-
čen okrogli mizi, na kateri so 
svoje karierne poti predstavi-
li vodja tehnologije v podje-
tju Hidria Špela Bolka, direk-
tor podjetja Genis Janko Šte-
fančič, pilotka helikopterja v 
letalski policijski enoti Breda 
Šprajcar, podporni inženir za 
CPE opremo v podjetju Iskra-
tel Gašper Perušek in samos-
tojni specialist za aplikacije 

v podjetju Iskraemeco Robi 
Zorman. Špela Bolka, no-
miniranka za inženirko leta 
2020, pravi, da ji pri delu ni-
koli ni dolgčas, saj se vsak dan 
srečuje z drugačnimi izzivi. 
Po zaključku šolanja na Gi-
mnaziji Bežigrad se je odloči-
la za študij strojništva, saj ji je 
bilo blizu naravoslovje, s tega 
področja pa se ji je strojništvo 

zdelo najbolj »otipljivo, opri-
jemljivo«. »Vse, kar narediš, 
lahko dejansko občutiš, pri-
meš v roko,« je pojasnila svo-
jo odločitev. Janko Štefan-
čič je priznal, da računalni-
štvo ni bila njegova prva izbi-
ra, saj je razmišljal predvsem 

o študiju medicine, danes pa 
v svojem delu nadvse uživa. 
Zbranim dijakom je svetoval, 
naj se v srednji šoli res potru-
dijo, saj bodo tako dobili dob-
ro podlago za študij. »V uče-
nje je treba vložiti veliko dela 
in energije, a vsa znanja dol-
goročno pridejo prav, čeprav 
ti takrat, ko se učiš, mogoče 
ni čisto jasno, zakaj boš to po-
treboval.« Breda Šprajcar se 
je nad letenjem navdušila že 
v srednji šoli. »Prej sem lete-
la kot opravila vozniški izpit,« 
je priznala in dodala, da se je 
najprej ukvarjala z jadralnim 
letalstvom, za kar jo je navdu-
šil oče. Teoretično popotnico 
za njen poklic je pridobila na 
fakulteti za strojništvo, a po 
njenih besedah je treba pre-
cej časa in denarja vložiti tudi 
zunaj fakultete. Gašper Peru-
šek je dijakom zaupal, da je že 
kot otrok najraje razdiral ele-
ktrične avtomobilčke in vlak-
ce, ki pa jih je potem želel tudi 
popraviti in je tako pridobival 
vedno nova znanja. »Izbira 
računalniške srednje šole in 
fakultete za elektrotehniko 

je bila zato kar nekako logič-
na.« Robija Zormana prav 
tako navdušujejo nove teh-
nologije in tudi on je priz-
nal, da je v otroštvu najraje 
razstavljal igrače, da bi ugo-
tovil, kako delujejo. To je po-
tem povezal tudi s svojo kari-
ero, ki ga je vodila od ustano-
vitve lastnega podjetja, v okvi-
ru katerega je razvil električni 
skiro, do vodje skupine v pod-
jetju Iskraemeco. 

Pri izbiri novih sodelavcev 
v podjetju je Janko Štefančič 
pozoren na znanja s področ-
ja, ki ga pokrivajo, in komu-
nikativnost, predvsem pa sta 

mu pomembni volja in prip-
ravljenost za opravljanje 
dela, je zaupal dijakom in 
dodal, da je tako kot pri špor-
tnih ekipah: »Ne potrebu-
jem homogene ekipe, zelo 
dobra je raznolikost.« Obe-
nem je dijakom svetoval, naj 
jih ne bo strah kdaj naredi-
ti tudi kakšne napake, saj se 
prav iz lastnih napak največ 
naučimo. Tudi Špela Bolka 
jim je svetovala, naj se pri iz-
biri nadaljnje karierne poti 
ne ustrašijo ničesar. »Vsaj 
poskusite, kar vas najbolj ve-
seli, kasneje se še vedno lah-
ko premislite in zamenjate 

študij ali pa s pridobljeno iz-
obrazbo opravljate kaj dru-
gega, ne ravno tistega, za 
kar ste se šolali.« Janko Šte-
fančič se je strinjal, da je pri 
izbiri kariere najboljše sledi-
ti srcu. »V tem, kar vas vese-
li, se boste zagotovo našli.« 
S podobnim nasvetom jim 
je postregla Breda Šprajcar: 
»Raziskujte svet in življenje; 
možnosti je danes zelo veli-
ko, tako da boste zagotovo 
našli, kar vas resnično vese-
li in pritegne.« Svetovala jim 
je še, naj bodo vztrajni in po-
gumni, saj se to vedno obre-
stuje.

Tudi pri karieri slediti srcu
Na Strokovni tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj so v sklopu tretjega 
dogodka iniciative Inženirke in inženirji bomo! minuli četrtek med drugim 
pripravili okroglo mizo, na kateri so spregovorili o tem, kako uspešno izbrati 
karierno pot.

Na okrogli mizi so gostje Špela Bolka, Janko Štefančič, Breda Šprajcar, Gašper Perušek in 
Robi Zorman spregovorili o tem, kako uspešno izbrati karierno pot.Na dogodku so 

predstavili inovativne 
oblike dela na njihovi 
šoli, dijaki Krištof 
Mohorič, Tjan Borovnica, 
Tadej Valjavec in Marko 
Manojlović pa so v okviru 
Bitke talentov prikazali 
svoje inovacije.

Glavni namen dneva slovenske hrane je poudarjanje v 
Sloveniji pridelane hrane, pobuda letošnjega leta pa je 
usmerjena v vključevanje domačega sezonskega sadja 
in zelenjave ob ostalih živilih na domače mize čez celo 
leto.
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Smo inovativno proizvodno podjetje. Iz PE Gödersdorf-
Villach/Beljak dobavljamo svoje izdelke odjemalcem iz 
30 držav. Med naše najpomembnejše izdelke spadajo 
fleksibilne cevi za daljinsko ogrevanje, oprema za solarno 
tehniko in tehnična izolacija za posebne industrijske na-
mene. Zaradi širjenja dejavnosti zaposlimo:

SODELAVCA V SKLADIŠČNI 
LOGISTIKI m/ž
(Lagerlogistiker/In)
Delo za polni delovni čas. Delo obsega prevzem in odpre-
mo blaga, transport blaga znotraj podjetja, komisioniran-
je in pakiranje blaga za transport. Pogoj je dovoljenje za 
upravljanje viličarja in dobro znanje nemščine. 
 
 KLJUČAVNIČARJA m/ž
(Schlosser/In)
Delo za polni delovni čas. Delo obsega popravilo, 
vzdrževanje in montažo naših proizvodnih strojev. Potreb-
no je dobro znanje nemščine. 

Nudimo vam zanimivo in pestro delo v odličnih pogojih 
in plačo, ki ustreza vaši kvalifikaciji in delovnim izkušnjam. 
Veselimo se vaše prijave v nemščini na: 

jobs@austroflex.com
Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
Finkensteiner Straße 7
A-9585 Gödersdorf-Villach/Beljak
telefon +43 4257 3345

www.austroflex.com

Mateja Rant

Poljane – Fresko lokalnega 
akademskega slikarja Ive-
ta Šubica, ki nosi naslov Po-
ljanska vstaja, so odkrili leta 
1981 ob štiridesetletnici po-
ljanske vstaje. V sklopu ure-
ditve vaškega jedra Poljan so 
na občini predvideli tudi pre-
stavitev freske z dotrajane-
ga poslovnega objekta Mer-
cator k spomeniku NOB, ki 
ga bodo za ta namen pose-
bej preuredili.

Kot je pojasnila Jana Oblak 
z Občine Gorenja vas - Polja-
ne, je bilo treba fresko najprej 
ustrezno utrditi in zaščiti-
ti pred morebitnimi poškod-
bami, sledilo je dolgotrajna 
in temeljita utrditev zaledne 
stene freske. Ta čas odstra-
njujejo obodni pas zidu oko-
li freske, sočasno pa izdelu-
jejo novo obodno nosilno 
vez iz betona, ki bo omogo-
čila premestitev freske. »Po-
stopno nameščanje navede-
nih vezi bo zaradi sušenja be-
tona trajalo nekaj tednov. Pri 
delu se držimo zaporedja za-
črtanih korakov, zato doseda-
nja dela uspešno potekajo v 
skladu s pripravljenim načr-
tom.« Po besedah Jane Oblak 
so za prestavitev in preuredi-
tev spomenika izvedli obse-
žna usklajevanja z Zavodom 

za varstvo kulturne dediščine 
in pridobili vsa potrebna so-
glasja za prestavitev freske, 
ki so vsebovala tudi obsežna 
priporočila in navodila za iz-
vedbo prestavitve. Kot je do-
dala, se je postopek prestavi-
tve freske na novo lokacijo iz-
kazal za obsežen zalogaj in 
zato poteka v več delih. »Na 
občini želimo k ohranjanju 
dediščine pristopiti s kar naj-
večjo skrbnostjo, saj želimo 
varovati umetniške stvaritve 

domačih krajev ter spoštovati 
drugačnost in različnost zgo-
dovinskih obdobij, ki so jih 
doživeli pretekli rodovi pre-
bivalcev Poljanske doline.« 
Predvsem pa po besedah Jane 
Oblak želijo slediti zgodbi, ki 
»presega zgolj varovanje kul-
turne dediščine in ustvarja 
priložnost za zgleden pristop 
k spoštovanju različnih nazo-
rov in izročil raznolikih zgo-
dovinskih obdobij, iz katere 
bi se naši potomci učili živeti 

v miru in sožitju, ki nikoli ne 
ruši, pač pa povezuje v dobro-
bit celotne skupnosti«.

V središču Poljan so pred 
časom zaključili tudi arheo-
loške raziskave na severnem 
delu arheološkega najdišča 
baročne cerkve, kjer so bili 
odkopani vsi grobovi ob nek-
danji baročni cerkvi. Skupno 
so našli 193 grobov, odkrili pa 
so tudi ostaline romanskega 
zidu iz 11. stoletja in ostanke 
petsto let stare gotske cerkve.

Fresko bodo prestavili
Občina Gorenja vas - Poljane bo v sklopu rušitve opuščene Mercatorjeve trgovine v Poljanah izvedla 
tudi prestavitev freske akademskega slikarja Iveta Šubica na novo lokacijo, za kar so že pridobili 
soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Fresko Poljanska vstaja bodo z dotrajanega poslovnega objekta Mercatorja prestavili  
k spomeniku NOB. / Foto: arhiv občine

Ana Šubic

Selca – Kulturno društvo dr. 
Janez Evangelist Krek je v pe-
tek v Krekovem domu v Sel-
cih priredilo trinajsti Krekov 
večer, s katerim so odprli do-
gajanje v okviru zaznamova-
nja 1050. obletnice nastanka 
loškega gospostva, ki jo bodo 
praznovali leta 2023. Na do-
godku, ki so ga naslovili Že 
več kot tisoč let, so gostili prof. 

dr. Metoda Benedika, ki je bil 
dolgoletni predavatelj zgodo-
vine Cerkve na Teološki fakul-
teti in gvardijan Kapucinske-
ga samostana v Škofji Loki.

Prof. dr. Benedik se je osre-
dotočil na začetke loškega 
gospostva, ki je nastalo 30. ju-
nija 973, ko je nemški cesar 
Oton II. freisinškemu škofu 
Abrahamu z darilno listino 
podelil celotno porečje Sel-
ške Sore, na Sorškem polju 

pa ozemlje zahodno od po-
toka Žabnice od njenega iz-
vira pod Sv. Joštom do izli-
va v Soro pri Lipnici. V listini 
sta med drugim prvič pisno 
omenjena kraja Lonka (zdaj 
Stara Loka) in Selca, zato so si 
v Škofji Loki in Železnikih za 
občinski praznik izbrali 30. 
junij. Predavatelj je predsta-
vil tudi kasnejše darilne li-
stine, s katerimi se je loško 
gospostvo širilo. Oton II. je 
že 23. novembra 973 Abra-
hamu podelil še velik del Po-
ljanske doline, 24. novem-
bra 1002 pa je rimsko-nem-
ški kralj Henrik II. loškemu 
gospostvu pridružil še »po-
sest Stražišče med rekami Li-
pnico, Savo in Soro«, ki se je 
pokrivala z območjem šmar-
tinske pražupnije. Leta 1030 
se je loško gospostvo razširilo 
še naprej proti Žirem. Kot za-
nimivost: v 13. stoletju so mu 
pridružili tudi ozemlje Dov-
jega in Mojstrane. »To je po 
dolinah Vrat in Kota segalo 

do vrha Triglava; tako so na 
ozemlju nekdanjega loške-
ga gospostva stali tudi Alja-
žev stolp na Triglavu, dom na 
Kredarici in Staničeva koča,« 
je razložil.

Prof. dr. Benedik se je med 
drugim dotaknil tudi župnij, 
ki so bile v tistem času prve 
»upravne enote«, ne le v cer-
kvenem, ampak tudi v pos-
vetnem pomenu, kot je raz-
vidno iz ustanovnih listin 
loškega freisinškega gos-
postva. »Na Gorenjskem so 
kmalu po letu 800, ko so tod 
začeli misijonsko delo misi-
jonarji iz Ogleja, nastale prve 
župnije: sv. Klemena na Ro-
dinah, sv. Kancijana v Kra-
nju, sv. Mihaela v Mengšu, 
sv. Jurija v Loki.« Dodal je, da 
se je od pražupnije sv. Kanci-
jana še pred letom 1000 izlo-
čila nova pražupnija, sv. Mar-
tina v Stražišču, katere ozem-
lje je bilo, kot že omenjeno, 
leta 1002 priključeno loške-
mu gospostvu.  

O začetkih loškega gospostva
Na trinajstem Krekovem večeru v Selcih so se posvetili začetkom nekdanjega loškega gospostva. Leta 
2023 bodo namreč praznovali 1050. obletnico njegovega nastanka.  

Gost Krekovega večera je bil prof. dr. Metod Benedik. 
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Aleš Senožetnik

Cerklje – Občinski svet v 
Cerkljah je sprejel spre-
membe odloka o nadome-
stilu za uporabo stavbnega 
zemljišča, ki se nanašajo na 
območje poslovne cone br-
niškega letališča. Kot so za-
pisali v obrazložitvi, je ob-
čina v času izvajanja odlo-
ka pridobila informacije, da 
obremenitev ni ovrednote-
na primerljivo s podobnimi 
območji v neposredni okoli-
ci in širše. 

Višina nadomestila za 
uporabo stavbnega zem-
ljišča (NUSZ) je na obmo-
čju letališke cone za zazida-
no stavbno zemljišče doslej 
znašala 3,04 evra na kvadra-
tni meter, s spremembami 
odloka pa so svetniki omo-
gočili dvig cene na 3,55 evra 
na kvadratni meter. V Kra-
nju nadomestilo za primer-
ljiva območja znaša od 3,30 
do 5,60 evra, v šenčurski po-
slovni coni denimo od 2,58 
do 5,31, v Komendski pa od 
2,22 do 2,73 evra. 

Višji bo tudi NUSZ za ne-
zazidano stavbno zemlji-
šče v letališki poslovni coni. 
Namesto 0,35 evra bo treba 
odšteti 0,52 evra za kvadra-
tni meter. Kot je razvidno 
iz obrazložitve dokumenta, 

v poslovni coni v Šenčurju 
denimo znaša med 0,27 in 
0,39 evra, v Komendi med 
0,42 in 0,52 evra, v Kranju 
pa je v prihodnjem letu pred-
videna cena 0,57 evra na kva-
dratni meter.

Zaradi dviga nadomestila 
se v prihodnjem letu iz tega 
naslova nadejajo 1,76 mili-
jona evrov priliva v občin-
ski proračun, kar je dobrih 
222 tisoč evrov več kot v le-
tošnjem letu.

Občina se je za ta korak od-
ločila zaradi stroškov, ki jih 
povzroča cona, ki se je v zad-
njih letih po izgradnji obvo-
zne ceste mimo letališča pre-
cej razširila. Med vidnejšimi 
je župan Franc Čebulj pou-
daril stroške javne razsvet-
ljave in košnje območja. 
»Temu primerno smo oceni-
li, da je smiselno, da NUSZ 
dvignemo. Z dvigom nado-
mestila tudi za uporabo ne-
zazidanih stavbnih zemljišč 
pa bomo morda lastnike 
spodbudili k investicijam,« 
je povedal župan in dodal, da 
je občina v preteklosti za ko-
munalno opremljanje cone 
namenila okoli pet milijonov 
evrov. Pri tem v Cerkljah po-
udarjajo, da nadomestila zu-
naj območja letališke poslov-
ne cone ostajajo na enakih 
ravneh kot doslej.

V poslovni coni 
višje nadomestilo
Uporaba stavbnega zemljišča na območju 
letališke poslovne cone bo po spremembi odloka 
prihodnje leto dražja.
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Kamnik – Komisija je projek-
tu Knjižnice Franceta Balan-
tiča Kamnik Kamniške lite-
rarne transverzale dodelila 
vse možne točke in ga oceni-
la kot najboljši projekt na po-
dročju dela z uporabniki ter 
mu dodelila nagrado Zdru-
ženja splošnih knjižnic za 
leto 2021.

Literarna transverzala je 
voden pohod, na katerem 
udeleženci spoznavajo do-
ločeno okolje, kulturne in 
naravne znamenitosti ter 
osebnosti, ki izhajajo iz tega 
okolja. Za vsako transver-
zalo v knjižnici izdelajo vo-
dnik po kraju in po zgodo-
vini s predstavitvijo literar-
nih ali strokovnih del o kra-

ju ter tudi različnih vrst gra-
diva ali virov za spoznava-
nje domoznanskih vsebin, 
kot sta na primer spletna 
stran Kamniško-biografski 

leksikon, spletna stran z 
razglednicami prejmipoz-
drav.si. 

»Začetki Kamniških li-
terarnih transverzal sega-
jo v junij 2018. Takrat smo 
za odrasle udeležence na-
ših knjižničnih dejavnosti 
želeli organizirati sicer tra-
dicionalni izlet ob zaključ-
ku bralne sezone. Običajno 
smo se odpravili v bolj od-
daljene kraje, v tistem času 
pa finančno stanje knjižni-
ce priprave takšnega izleta 
ni dovoljevalo. Zato smo se 
odločili, da pripravimo do-
moznansko obarvani izlet 
v okolico Kamnika. Odloči-
li smo se, da gremo po poti 
od Kamnika do izvira Kam-
niške Bistrice. Na pot smo 
se v knjižnici skrbno prip-

ravili, tudi z izdelavo vodni-
ka, v katerega smo vključi-
li tudi literarne odlomke. 
Presenečenje nas je čakalo 
v naslednjih dneh, saj smo 

od udeležencev prejeli šte-
vilne pohvale in zaradi us-
peha te prve poti smo se od-
ločili, da podobne poti izve-
demo tudi po drugih krajih 
na kamniško-komendskem 
območju in jih združimo 
v Kamniške literarne tran-
sverzale. Do sedaj smo tako 
izvedli pet literarnih tran-
sverzal, poleg že omenjene 
še Sela pri Kamniku, Tunji-
ce, Zgornji Tuhinj in nekda-
nja kamniška predmestja; 
štiri so bile izvedene v živo, 

eno pa smo pripravili virtu-
alno,« je projekt predstavil 
Andrej Kotnik iz Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik.

Knjižnica v načrtovanje 
in pripravo tega literarne-
ga dogodka vsakokrat pri-
tegne tudi društva, krajev-
ne skupnosti ali posamezni-
ke, s katerimi se dogovorijo 
za vsebino, vodenje, izved-
bo, predstavitev drugih po-
membnih posameznikov z 
določenimi znanji ali vede-
nji, za pogostitev ali druge 

podporne aktivnosti. »Po-
membno je, da besedo ali 
priložnost predajanja zna-
nja dobijo posamezniki iz 
lokalnega okolja. S tem ru-
ralnemu okolju dajemo pri-
ložnost predstavitve in uve-
ljavljanje skritih vedenj ali 
pozabljenih vsebin, ki pa so 
ravno v času epidemije do-
bile nove vrednosti,« pra-
vijo zaposleni v Knjižnici 
Franceta Balantiča Kamnik, 
kjer so ponosni na nagrado 
in zadovoljni, da strokovna 

javnost prepozna in ocenju-
je naše delo kot zelo kakovo-
stno.

Komisija s pohvalami 
res ni skoparila. »Projekt je 
izvrsten primer živega do-
moznanstva, ki aktivira ob-
stoječe domoznanske vire, 
zbrane v knjižnici in širšem 
kamniškem okolju, s skri-
timi viri znanja in vednosti 
med prebivalci v okoljih knji-
žnice. Učinki so dobri in šte-
vilni: ustvarjanje novih do-
moznanskih vsebin, pove-
čana in bolj poglobljena raba 
domoznanskih virov, spod-
bujanje drugih dogodkov in 
zanimanj v lokalni skupnos-
ti, krepitev povezav, partner-
stev (KS, društva, zanimivi 
občani) v skupnostih in kre-
pitev povezanosti z okolji. 
Inovativnost prepoznavamo 
v tem, da gre knjižnica ven 
iz svojih zidov med prebival-
ce, da spodbuja ohranjanje in 
dokumentiranje ljudskih iz-
ročil in krepi povezanost in 
sodelovanje v skupnosti,« so 
med drugim zapisali v svoji 
obrazložitvi.

Med nagrajenci sta bili 
še Mariborska knjižnica 
in Knjižnica Mirana Jarca 
Novo mesto.

Nagrada za Kamniške literarne transverzale
Združenje splošnih knjižnic vsako leto ob dnevu splošnih knjižnic, 20. novembra, nagrajuje najboljše projekte na področju strokovnega dela in na področju 
dela z uporabniki. Med nagrajenci je tudi Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik za projekt Kamniške literarne transverzale.

Udeleženci ene od kamniških literarnih transverzal so si med drugim ogledali tudi nekdanji 
lovski dvorec v Zgornjem Tuhinju.

Literarna transverzala je voden pohod, na katerem 
udeleženci spoznavajo določeno okolje, kulturne in 
naravne znamenitosti ter osebnosti, ki izhajajo iz tega 
okolja.

Jasna Paladin

Kamnik – Spomnimo, da je 
Zavod za turizem in šport 
Kamnik v sklopu predsta-
vitev Kamnika in njegovih 
znamenitosti izdal novo v se-
riji tematskih spominskih 
znamk tarifnega razreda B. 
Tokrat so z znamko zazna-
movali stoto obletnico rojstva 
pesnika Franceta Balantiča, 
ki se je v Kamniku rodil 29. 
novembra 1921. leta, po njem 
pa je od leta 2015 poimenova-
na tudi kamniška knjižnica.

»Krajevne oblasti v 
Kamniku ne spoštujejo 
zgodovine«

A poteza je razburila pred-
stavnike Zveze združenj bor-
cev za vrednote NOB Slove-
nije (ZZB), ki so se na to v 
izjavi, ki so jo poslali medi-
jem, ostro odzvali. »Zveza 
združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije nasprotuje 
in se tudi čudi Zavodu za tu-
rizem in šport Kamnik, ki je 
naročilo izdajo znamke z li-
kom Franceta Balantiča, ki je 

bil med drugo svetovno voj-
no najprej vojak Prostovolj-
ne protikomunistične milice 
pod poveljstvom italijanske 
2. armade, nato pa vojak Slo-
venskega domobranstva pod 
poveljstvom nacistične zlo-
činske SS organizacije. Kot 
'belogardist' je bil France Ba-
lantič strah in trepet krajev ob 
Cerkniškem jezeru in v Loški 
dolini, kjer je zahrbtno pobi-
jal partizane. Potem ko je ob 
kapitulaciji Italije strahopet-
no pobegnil iz postojanke Pu-
dob, se je pridružil Sloven-
skemu domobranstvu in kot 
'Švabobranec' padel med na-
padom na postojanko Gra-
hovo, od koder ni mogel več 
pobegniti. Po drugi svetovni 
vojni ga je emigrantski tisk v 
Argentini povzdigoval in sla-
vil kot pesnika, a ne glede na 
njegov poklic ali na njegovo 
(dvomljivo) umetniško delo 
ostaja dejstvo, da je bil Fran-
ce Balantič pripadnik izda-
jalskih in zločinskih oboro-
ženih enot, ki so se skupaj s 
smrtnim sovražnikom boje-
vale proti lastnemu narodu. 

Zato si ne zasluži ne znamke 
ne po njem imenovane knji-
žnice, ki prav tako stoji v Ka-
mniku. Očitno krajevne ob-
lasti v Kamniku ne poznajo in 
ne spoštujejo narodne zgodo-
vine, da dovoljujejo njeno zlo-
rabo in spreobračanje za poli-
tične namene. Naj jih spom-
nimo, da so bili samo par-
tizani mednarodno prizna-
na vojska zavezništva Zdru-
ženih narodov in da je teme-
lje slovenske države postavila 
prav Osvobodilna fronta,« je v 
svoji izjavi zapisal predsednik 
Zveze Marijan Križman.

»ZZB je ostala v 
preteklosti«

Za komentar smo prosili 
tudi vodstvo Zavoda za turi-
zem in šport Kamnik, kjer so 
nam pojasnili, da so se za iz-
dajo znamke ob okrogli oble-
tnici rojstna znanega Kamni-
čana odločili na pobudo kam-
niške knjižnice. »Dejstvo, da 
se je osrednja mestna knji-
žnica odločila, polemikam 
navkljub, nositi ime France-
ta Balantiča, priča o njegovi 

kakovosti kot pesnika, ki je so-
oblikoval slovensko pesništvo 
do takšne mere, da se o njem 
učijo tudi v osnovnih in sre-
dnjih šolah. Ob 100. obletni-
ci pesnikovega rojstva smo to-
rej pripravili znamko njemu v 
čast, ne ozirajoč se na njegovo 
ozadje, zato tudi ne razume-
mo, zakaj gori streha na ZZB. 
Izpostavljamo, da smo se Slo-
venci pred tridesetimi leti 

plebiscitarno odločili preki-
niti z obdobjem, v katerem je, 
kot kaže, ostala ZZB, names-
to tega mi raje presegamo raz-
like in gledamo v prihodnost. 
Kot zavod za turizem skrbimo 
za dobrobit vseh in smo tu za 
ljudi, za naše ponudnike in 
goste, ki jim pričaramo nepo-
zabno izkušnjo v Kamniku,« 
so nam med drugim odgovo-
rili.

Z znamko se ne strinjajo
V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije menijo, da si France 
Balantič ne zasluži poštne znamke, ki jo je nedavno izdal Zavod za turizem 
in šport Kamnik.

Poštna znamka s podobo Franceta Balantiča, ki razburja
Kamnik – V okviru iniciative 
za manj voženj pod vplivom 
alkohola Heroji furajo v piža-
mah bosta Zavod VOZIM in 
Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik v četrtek, 25. novem-
bra, organizirala strokovni 
posvet mladih s strokovnja-
ki in lokalnimi odločevalci, ki 
se bo odvil na Gimnaziji in 
srednji šoli Rudolfa Maistra 
Kamnik in v spletnem okolju 
Zoom.

Posvet za manj voženj 
pod vplivom alkohola

Kamnik – Občina Kamnik 
bo tudi letos ob državnem 
prazniku, dnevu Rudolfa 
Maistra, ki ga praznuje-
mo v torek, 23. novembra, 
pripravila proslavo, ki pa 
bo prilagojena epidemiolo-
škim ukrepom. Slovesnosti 
za širšo javnost žal ne bo, 
bodo pa zato v sodelova-
nju z Zavodom za kulturo 
Kamnik ta dan zaznamovali 
z video vsebino, ki bo dos-
topna na spletni strani www.
kamnik.si, ogledati pa si jo 
bo mogoče tudi na YouTu-
be kanalu Občine Kamnik, 
in sicer 23. novembra ob 18. 
uri. Slavnostni govornik bo 
načelnik Generalštaba Slo-
venske vojske generalmajor 
Robert Glavaš.

Občinska slovesnost ob 
dnevu Rudolfa Maistra
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nagrajuje zvestobo.

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

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

1 x pralni stroj Electrolux

5 x palični mešalnik  
Bosch

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

Splača se biti del naše velike družine naročnikov!

 

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Škrat za en 
dan je dobrodelna akcija, ki 
jo organizirata Društvo ta-
bornikov Rod svobodnega 
Kamnitnika Škofja Loka in 
Klub škofjeloških študentov 
(KŠŠ). Letos akcija poteka v 
sodelovanju z Rdečim kri-
žem Slovenije, Območnim 
združenjem Škofja Loka. 

»Taborniki v Škofji Loki 
akcijo izvajamo že tret-
je leto zapored, letos prvič 
sodelujemo tudi s KŠŠ. 
Lani in predlani smo zbi-
rali darila le za otroke, le-
tos pa zbiramo darila še 
za starostnike. V luči tega 
bo vsak, ki se bo prijavil na 
akcijo kot udeleženec, pri-
speval darilo bodisi za ot-
roka bodisi za starostnika 
– ciljna skupina ne bo na 
izbiro, pač pa bo dodeljena 
s strani organizacijske eki-
pe naključno, saj izhajamo 
iz želje, da nobena skupi-
na ne bi bila zapostavljena 
ali neenakomerno zastopa-
na v smislu zbranih daril,« 
pravijo taborniki in poja-
snjujejo, da je namen akci-
je skozi povezavo akterjev 
lokalne skupnosti na pro-
stovoljski, nepridobitni in 
dobrodelni predpostavki 
prispevati v lokalno okolje 
z zbiranjem daril za osebe, 
ki si jih v prazničnih časih 

ne morejo privoščiti, saj 
izhajajo iz socialno manj 
spodbudnega okolja. 

»Organizatorji smo 
prepričani, da lahko z ak-
tivno participacijo, usmer-
jeno v konkretni družbe-
ni učinek, veliko doprine-
semo k dobrobiti sočloveka 
v stiski in lokalne skupnos-
ti. Pri tem zasledujemo cilje 
trajnostnega razvoja in vizi-
jo taborništva, ki je ustvarjati 
boljši svet,« tudi pravijo.

Udeleženec v akciji je lah-
ko kdorkoli, ki želi sodelo-
vati in ga namen akcije pri-
tegne. Udeleženci se lahko 
na akcijo prijavijo s spletno 
prijavnico, in sicer do vključ-
no petka, 26. novembra. V 
dneh po prijavi bodo udele-
ženci prejeli na e-poštne na-
slove konkretna navodila za 
nakup darila ter termin in lo-
kacijo dostave darila. Okvir-
na vrednost darila je dvajset 
evrov. Udeleženci bodo nato 
imeli dober teden dni časa za 
pripravo darila, saj je oddaj-
ni dan daril petek, 3. decem-
ber. Povezava do spletne pri-
javnice (https://forms.gle/
BhGVwCF9SifgS16i7) je na 
voljo tudi na spletni strani 
škofjeloških tabornikov. 

Za vsa vprašanja, ideje, 
pripombe in komentarje so 
organizatorji akcije na voljo 
na e-poštnem naslovu skrat.
za.en.dan@gmail.com.

Škrat za en dan
Tudi letos loški taborniki pripravljajo dobrodelno 
akcijo zbiranja daril za ljudi iz socialno manj 
spodbudnih okolij.

Maja Bertoncelj

Medvode – Po Sloveniji je 
že odprtih nekaj drsališč na 
prostem. Med prvimi so ga 
odprli v Medvodah, in sicer 
v petek.

Postavljeno je na priredit-
veni ploščadi v sklopu Tr-
žnice Medvode. »Drsališče 
na prostem smo v Medvo-
dah prvič postavili konec leta 
2017. Lansko leto ga zaradi 
epidemije covida-19 in zapr-
tja države ni bilo, tako da je le-
tos četrto leto. Odziv je bil vsa 
leta izredno pozitiven, obisk 
zelo dober, vzdušje na in ob 
drsališču pa zares prijetno 
praznično. Verjamem, da bo 
vsem ukrepom navkljub tudi 
letos tako,« je pojasnil Jure 
Galičič, vodja turističnih pro-
gramov v Javnem zavodu So-
točje Medvode. Kot je dodal, 
trenutni ukrepi Vlade Repu-
blike Slovenije postavitve dr-
sališča ne prepovedujejo, le 
predpisujejo točna navodila, 
pod katerimi lahko obratuje. 
»In ta navodila v celoti spoš-
tujemo. Verjamem, da bodo 
to razumeli tudi obiskovalci,« 

je pojasnil. Za obisk drsa-
lišča je treba izpolnjevati po-
goj PCT (za starejše od 12 
let), za vse obiskovalce je ob-
vezna tudi uporaba zaščitnih 
mask. Število obiskovalcev so 
omejili na šestdeset, in sicer 
dvajset v gostinskem lokalu, 
dvajset na drsališču in dvajset 
ob drsališču. Med tednom je 

drsališče odprto od 15. do 21. 
ure, ob koncih tedna pa od 9. 
do 21. ure. Možna je tudi izpo-
soja drsalk in drsalnih pingvi-
nov. Odprtje drsališča so naj-
bolj čakali otroci. Kar nekaj 
jih je ledeno ploskev presku-
silo že takoj po odprtju. »Prav-
zaprav smo se ravno zaradi 
časov, v katerih smo, močno 

trudili, da drsališče postavi-
mo, saj so bili v zadnjem letu 
in pol naši najmlajši za mar-
sikaj prikrajšani, drsališče pa 
je tako en žarek upanja, da se 
bodo stvari prej ali slej izbolj-
šale,« je še dejal Galičič. 

Drsališče v Medvodah bo, 
če bodo razmere to dopušča-
le, odprto do konca januarja. 

Drsališče razveselilo otroke
V Medvodah so med prvimi odprli drsališče na prostem, ki so se ga najbolj razveselili otroci. 

Drsališče v Medvodah je zaživelo že takoj po odprtju. / Foto: Tina Dokl

Kranj – Kvačkarica iz Kranja Meta Nelc, ki je oktobra sprožila 
dobrodelni projekt kvačkanja odej za sedemdeset starostnikov 
na invalidskih vozičkih iz doma starejših v Notranjih Goricah, 
je s pomočjo kvačkaric iz vse Slovenije pred dnevi že dosegla 
zastavljeni cilj oz. ga celo presegla. »Prispelo je že 86 odej, 
nemogoče pa je vedeti, koliko jih je še na kvačkah oz. pletil-
kah,« je zadovoljna Meta. Stanovalcem omenjenega doma naj 
bi odeje predali v začetku decembra, Meta pa bo poskrbela, da 
bo tudi višek odej šel v prave roke: v še nekaj drugih domov za 
starejše, med katerimi je tudi kamniški. V želji, da bi razveselili 
čim več starostnikov, še naprej vabi h kvačkanju, sicer pa je 
nadvse vesela, da je bil projekt tako lepo sprejet. Že v prvih 
dneh, ko je glas o njem razširila na socialnih omrežjih, se ji 
je javilo 53 kvačkaric, ki so bile pripravljene skvačkati eno ali 
več odej, naknadno pa so se pridružile še druge, sodelovalo je 
tudi nekaj pletilj. Na lep odziv je naletela tudi prošnja k doni-
ranju preje za kvačkanje; prejeli so je okoli dvajset kilogramov. 
»Material še vedno sprejemamo, prav tako odeje,« je dejala 
Meta. Zainteresirani se ji lahko oglasijo na socialnih omrežjih.

Še naprej kvačkajo odeje za starostnike

Kranjčanka Meta Nelc vodi dobrodelni projekt kvačkanja 
odej, ki bodo grele starostnike na invalidskih vozičkih. 
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Kranj – Ta teden je evropski teden gozdov. Tema letošnjega 
tedna, sicer že šestega po vrsti, je Prihodnost gozdov. Državni 
statistični urad je ob tej priložnosti izdal zloženko, v kateri 
predstavlja stanje gozdov in gozdarstvo v Sloveniji.

Evropski teden gozdov

Kamnik – Zavod za turizem in šport Kamnik bo ob podpori 
Občine Kamnik drsališče letos znova postavilo na Glavnem 
trgu. Dela so se že začela, drsališče pa bodo odprli v petek, 
3. decembra. Med tednom bo obratovalo od 9. do 19. ure, ob 
sobotah, nedeljah in praznikih pa od 10. do 19. ure. Možna 
bo tudi izposoja drsalk (med tednom le popoldan), drsalčka 
in čelade. Drsališče bo obratovalo do 15. januarja.

Drsališče bo znova na Glavnem trgu

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – Čebe-
larska zveza Slovenije se 
je letos spomladi dogovo-
rila z Varstveno delovnim 
centrom Koper za izdelavo 
gnezdilnic za čebele samo-
tarke in za druge divje opra-
ševalce. Sto osemdeset gnez-
dilnic, ki so večinoma nare-
jene iz odpadnega lesa in iz 

drugih naravnih materialov, 
je odkupilo podjetje Hofer, 
za kar je odštelo 3600 evrov. 
Čebelarska zveza jih bo spo-
mladi podarila vsem čebe-
larskim krožkom na osnov-
nih in srednjih šolah. Člani 
krožkov bodo ob tem spoz-
navali različne opraševalce 
ter njihov pomen za narav-
no ravnovesje in biotsko pe-
strost.

Gnezdilnice za krožke
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Igor Kavčič

Ljubljana – Po lanskoletni 
izvedbi Liffa, ko se je ta za-
radi ukrepov ob epidemiji v 
celoti preselil na splet, smo 
si letošnji festivalski spored 
lahko ogledali v kinodvora-
nah, kar je pravzaprav že ve-
lika nagrada vsem ljubite-
ljem filma. V desetih dneh 
si je bilo v 250 projekcijah 
moč ogledati 79 celovečer-
nih in 16 kratkih filmov iz 
52 držav, od tega si je oko-
li dvajset odstotkov gledal-
cev filme ogledalo od doma 
preko VOD (filmi na zahte-
vo). Organizator je skupaj 
zabeležil okoli 25.000 gle-
dalcev. Največ zanimanja je 
bilo za filme Francoska de-
peša, Vzporedni materi, Be-
nedetta, Prasica, slabšalni 
izraz za žensko, Pravi moš-
ki, Nebesa, Izgubljene ilu-
zije, Vse je bilo v redu, Ju-
nak, Vojvoda, Nesrečni fuk 
ali nori pornič.

Festival je obiskalo 34 go-
stov, filmskih ustvarjalcev 
in članov žirij, po projekci-
jah pa je bilo tudi 24 pogovo-
rov s filmskimi ustvarjalci.

Na sobotni podelitvi nagrad 
v Linhartovi dvorani Cankar-
jevega doma je osrednjo nag-
rado vodomec mednarodna 

žirija v sestavi Zsófia Rutt-
kay, Leyla Yilmaz in Sebas-
tian Cavazza prisodila Pana-
hu Panahiju, iranskemu rež-
iserju filma Pohodi plin! (Hit 
the Road), ki je bil vključen v 
sekcijo perspektive. Žirija je 
vrednost zmagovalnega fil-
ma prepoznala zaradi prevze-
manja odgovornosti za obrav-
navanje aktualnih proble-
mov človeštva na zelo preta-
njen in skrajno prodoren na-
čin. Film onkraj vseh kliše-
jev portretira družino ob slo-
vesu od ljubljenega sina, pre-
den vstopi v neznano priho-
dnost in postane le gola števil-
ka v migrantski statistiki. Ena 
največjih človeških tragedij se 

pred nami odvije s subtilnim 
smislom za humor, je pou-
darjeno v obrazložitvi. Vodo-
mec – posebna omemba je šla 
kitajskemu režiserju Zheng 
Lu Xinyuanu za film Oblak v 
njeni sobi.

Za najboljši kratki film je ži-
rija v sestavi Jožko Rutar, Mari-
na D. Richter in Asja Krsmano-
vić izbrala animirani film Ste-
akhouse slovenske režiserke 
Špele Čadež, posebno omem-
bo pa si je prislužil Roman 
Hodel za film Tekma. Nagra-
do FIPRESCI, ki jo podeljuje 
mednarodna žirija svetovnega 
združenja filmskih kritikov in 
novinarjev, je prejela italijan-
ska režiserka Laura Samani za 

film Telesce. Žirijo so sestav-
ljali Andrea Bosco, Ivana Kro-
nja in Urban Tarman. Občin-
stvo je za nagrado zmaj z glaso-
vanjem izbralo film In potem 
sva zaplesala švedskega reži-
serja Levana Akina, ki je med 
22 filmi prejel najvišjo pov-
prečno oceno 4,61. Tu sta še 
nagradi žirije Art kino mreže 
Slovenije (Neža Mežan, Ma-
tej Patljak in Samo Seničar) in 
nagrada mladinske žirije Ki-
notrip (Zoja Eva Bartolj, Ene-
ja Golob Džananović in Brina 
Gramc). Prva je šla filmu Pravi 
moški nemške režiserke Ma-
rie Schrader, druga pa filmu 
Dogodek francoske režiserke 
Audrey Diwan.

Vodomec za film Pohodi plin!
Zmagovalec letošnjega, 32. Liffa in dobitnik nagrade vodomec je iranski film Pohodi plin! režiserja 
Panaha Panahija, obiskovalci pa so najbolje ocenili film In potem sva zaplesala režiserja Levana Akina.

V filmu je vlogo mlajšega brata izjemno odigral takrat komaj šestletni Rayan Sarlak.
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Igor Kavčič

Kranj – Zapis o močno pri-
čakovani uprizoritvi – dru-
gi premieri Prešernovega 
gledališča v aktualni sezo-
ni – z naslovom lepe vide 
lepo gorijo zahteva pred-
hodni kontekst. Besedilo, 
ki ga je po naročilu za Pre-
šernovo gledališče napisa-
la ena naših najprepoznav-
nejših sodobnih dramates 
Simona Semenič, je bilo na 
oder postavljeno že spomla-
di, a je ob takratnem zapr-
tju dvoran zaradi epidemi-
je in kasneje materinstva 
režiserke Maše Pelko, ene 
najbolj prodornih v mladi 
generaciji slovenskih reži-
serk, premiera počakala do 
sredine novembra. V pove-
zavi s tematiko besedila ve-
lja poudariti tudi dejstvo, da 
je prav v času študija pred-
stave prišlo do javnega raz-
kritja spolnega nadlegova-
nja profesorja nad študent-
ko v slovenskem univerzite-
tnem okolju in ob tem tudi 

gibanja pod geslom #nisisa-
ma. Z motivom lepe Vide so 
se sicer v slovenski literar-
ni zgodovini doslej ukvar-
jali kanonizirani moški av-
torji od Prešerna do Can-
karja, pred nekaj desetletji 
tudi Rudi Šeligo. Tokrat so 

vide ženske, ob že omenje-
nih avtorici besedila in re-
žiserki tudi dramaturginja 
Eva Kraševec, kar je vseka-
kor pomemben in spodbu-
den podatek.

Morda je prav omenje-
no gibanje navdihnilo tudi 

uvodni del predstave v ob-
liki petih pripovedi – oseb-
nih izkušenj, ki so nasta-
le med procesom vaj in so 
nekakšen uvod v predstavo. 
Gre za igrice iz otroštva, ki 
že nakazujejo razmerja med 
spoloma, saj so v njih že 

uveljavljena nepisana pravi-
la, tako glede spolnih kot si-
ceršnjih vlog, ki naj bi pripa-
dle ženskam in veljale tudi 
kasneje v svetu odraslih. S 
to refleksijo stanja, ko gre 
za vprašanje žensk in njiho-
ve svobode v aktualni druž-
bi, čarovnice odprejo svoj 
ples, ki je po besedilu čuten, 
razuzdan, vznemirljiv, div-
ji, razposajen, vznesen, bu-
čen, nebrzdan ..., ples v čast 
velikim ženskam, ki so bile 
zaradi svoje naprednosti, 
drugačnosti, intelektualne 
veličine v zgodovini delež-
ne nasilja. 

Ob čarovnicah je tu inkvi-
zitorka, v vlogi katere se te-
kom predstave izmenjajo ne-
katere čarovnice, in vsesko-
zi tudi vida, katere lik je su-
vereno odigrala mlada Gaja 
Filač. Kot zapisano, skozi do-
gajanje na odru spremljamo 
poklon velikim ženskam, ki 
jim je družba v zgodovini na-
mensko pripisala diagnoze, 
kot so norost, blaznost, pa-
ranoja, depresija, preganja-
vica in podobno, ter jih tako 
nekako odstranila iz javne-
ga življenja, na primer Ivano 
Blazno, Camille Claudel, Vir-
ginio Woolf ... Malih, nava-
dnih žensk, ki niso v nobeni 
wikipediji, kot zapiše Seme-
nič, tako ali tako nihče ne sli-
ši in so nevredne inkvizitor-
kine omembe. Slednja je tudi 

sama ženska – kadar zavza-
me pozicijo moči v kapitali-
stičnem patriarhalnem svetu 
na račun drugih žensk, s tem 
ne ruši grmad, ampak kvečje-
mu daje priložnost postavlja-
nju novih. 

Ob osrednjem liku vide je 
zbor čarovnic, ki izjemno pre-
pričljivo opravlja svoje vloge: 
ob igralkah Darji Reichman, 
Vesni Jevnikar, Vesni Slapar 
in Doroteji Nadrah še 'moš-
ki copri' Aljoša Ternovšek in 
Miha Rodman. Igralska eki-
pa vseskozi daje občutek, da v 
svojem čarovniškem početju 
neizmerno uživa, kar dodat-
no plemeniti predstavo. Ko-
stumografinja Tina Bonča je 
nastopajoče oblekla v doma-
če halje, ki v svojem razkoš-
ju asociirajo na pretekli čas 
in bi bile težko primernejše 
za čarovniški ples. Ob avtor-
ju glasbe Luki Ipavcu je bil 
svetovalec za gib Klemen Ja-
nežič. Scenografija, podpisa-
la sta jo Dorian Šilec Petek in 
Sara Slivnik, je enostavna, a 
polna simbolike. Čarovniška 
združba sprva sedi za mizami 
ali na njih. Te so postavljene 
v polkrogu na vodi, katere va-
lovanje v ozadju odrske polte-
me deluje kot plameni ognja. 
Mize se v zaključku predstave 
sklenejo v veliko grmado. Ta 
bo zagotovo na odru do jut-
rišnje ponovitve – doklej še 
tudi v zahodni družbi?

Še so čarovnice in še grmade
Četrtkovi krstni uprizoritvi drame lepe vide lepo gorijo Simone Semenič v režiji Maše Pelko in izvedbi 
ansambla Prešernovega gledališča je sledil dolg aplavz.

Izjemna ustvarjalna ekipa predstave lepe vide lepo gorijo vabi na čarovniški ples. 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – Društvo likov-
nih umetnikov Ljubljana od 
leta 2018 svojim članom po-
deljuje odličja za izjemne 
dosežke ali novosti na po-
dročju likovne in vizualne 
umetnosti v obdobju zad-
njih petih let, poimenova-
na po slikarki Ivani Kobilca. 
Nagradi in priznanje so prej-
šnji teden podelili v Narodni 

galeriji v Ljubljani. Slikar-
ka Kamila Volčanšek je pre-
jela nagrado za življenjsko 
delo, slikarka Mateja Kavčič 
za aktualno produkcijo, pri-
znanje za podpornike likov-
ne in vizualne umetnosti pa 
intermedijski umetnik Aljo-
ša Abrahamsberg.

Mateja Kavčič je bila na-
grajena za inovativen cikel 
razstav, v katerem svoj li-
kovni izraz oblikuje z reci-
klirano rabo materialov iz 
narave, ki jo v njenih pro-
storskih postavitvah ne le vi-
dimo, temveč tudi otipamo 
in vonjamo. Gre za produk-
cijo zadnjih petih let, s kate-
ro nadgrajuje leta 2016 zače-
ti cikel razstav. Kavčičeva de-
luje kot vizualna umetnica 

na področju slikarstva, ris-
be, grafike, fotografije, pro-
storskih postavitev in kra-
jinske umetnosti. Sodeluje 
pri restavratorskih projek-
tih in vodi delavnice za otro-
ke. Mateja Kavčič je Bresta-
ničanka, ki že vrsto let živi v 
Škofji Loki.

Nagrada Mateji Kavčič
Slikarka Mateja Kavčič iz Škofje Loke je prejela 
nagrado Ivane Kobilca za umetniško produkcijo 
zadnjih let.

Pred šestimi leti se je Mateja Kavčič z razstavo Gozdna 
igralnica predstavila v Galeriji Ivana Groharja. / Foto: Igor Kavčič
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – V četrtek se je 
v Ljubljani predstavila slo-
venska biatlonska reprezen-
tanca. Danes odpotujejo na 
Švedsko. Östersund bo ko-
nec tedna prva postaja te-
kem svetovnega pokala v 
novi sezoni.

Fak na izbirnih tekmah 
pokazal največ

Zaradi manjše viroze na 
predstavitvi ni bilo Jakova 
Faka, ki pa je konec tedna že 
lahko znova treniral na sne-
gu na Pokljuki. Fak je tis-
ti, ki je v naši vrsti najbolje 
pripravljen, kar je pokaza-
la tudi prva izmed dveh iz-
birnih tekem. Na drugi nato 
ni nastopil. Na Švedsko po-
tuje šest biatloncev (poleg 
Faka še Miha Dovžan, Kle-
men Bauer, Rok Tršan ter 
mlada Lovro Planko in Toni 
Vidmar) in tri biatlonke (Po-
lona Klemenčič, Živa Kle-
menčič in Nika Vindišar). 
Alex Cisar in Tais Vozelj 
bosta sezono začela na tek-
mah pokala IBU, Lea Ein-
falt pa je končala kariero. Ja-
nez Ožbolt, vodja panoge, je 
poudaril, da je reprezentan-
ca dobro pripravljena in da 
verjame, da bo sezona uspe-
šna. »Osrednji cilj so seve-
da olimpijske igre v Pekin-
gu, kamor bo odpotovalo šti-
ri ali pet fantov in dve do štiri 

dekleta. Vse to bo odvisno od 
izpolnjenih norm mednaro-
dnega olimpijskega komite-
ja in IBU-ja. Čas za izpol-
njevanje norm je do 16. ja-
nuarja. V svetovnem poka-
lu smo si zadali zelo visoke 
cilje. Želimo si stopničk in 
enega tekmovalca med de-
seterico v skupnem seštev-
ku. V pokalu narodov si pri 
fantih tudi želimo biti med 
prvih deset, kar nam je us-
pelo tudi že v lanski sezoni. 
Pri dekletih so cilji nekoliko 
nižji, saj imamo le nekoliko 
mlajšo ekipo. Želja je, da bi 
dve tekmovalki osvajali toč-
ke za svetovni pokal, v poka-
lu narodov pa, da ostanemo 
med prvimi dvajsetimi, da 
ohranimo kvote za svetovni 
pokal,« je pojasnil.

Izkušnje in mladost

Glavni trener moške re-
prezentance je prvič Janez 
Marič. »Pripravljalni del je 
potekal po načrtih. Naredi-
li smo vse, kar smo si zada-
li od začetka do konca. Eki-
pa je sestavljena iz izkuše-
nih tekmovalcev in mla-
dih, kar je dobra mešan-
ca. Starejši predajajo izku-
šnje in znanje, hkrati pa čr-
pajo igrivost od mladih,« je 
dejal nekdanji biatlonec, na 
vprašanje, kam glede na vse 
svoje tekmovalne in trener-
ske izkušnje meni, da trenu-
tno sodimo, pa je odgovoril: 

»Mislim, da smo priprav-
ljeni odlično, manjka pa 
nam mednarodna primer-
java. Kmalu bomo dobili re-
alno sliko. Želim si že dob-
rega starta v sezono.« Naj-
več izkušenj v reprezentan-
ci ima Ihanec Klemen Ba-
uer. S 35 leti ima možnost 
nastopa že na petih olimpij-
skih igrah. »Mislim, da bom 
v tej sezoni drugi najstarej-
ši v biatlonski karavani. Po-
čutim se dobro, nekako kot 
prerojen, verjetno tudi po 
zaslugi mladostniške ener-
gije, ki je med fanti. Na tež-
jih treningih drug drugega 
ženemo naprej. To se zago-
tovo pozna. Če bi bil sam, bi 
se preveč uspaval. Vem, da 
nimam več veliko pred sabo 
in res poskušam izkoristiti 
vsak trening stoodstotno. Z 
Janezom kot trenerjem sem 
se zelo dobro ujel in vse je 
potekalo celo nad pričako-
vanji. Vzdušje v ekipi je od-
lično, kar je po mojem mne-
nju vsaj toliko pomembno 
kot sam trening. Marsik-
do to zanemarja. Če si dves-
to dni na leto skupaj, mora-
jo biti najprej urejeni odno-
si. Pred začetkom sezone je 
vedno težko dajati napovedi, 
kam sodimo. Če se primer-
jamo z Jakovom, tudi osta-
li nismo daleč. Optimistič-
no lahko pričakujemo zače-
tek. Najpomembneje je, da 
še vedno uživam v tem, kar 

počnem. Olimpijske igre so 
nek cilj v ozadju.« 

Vsako leto višje cilje 
imajo tudi dekleta

Glavna trenerka ženske 
reprezentance je še naprej 
Andreja Mali. »V pripravah 
na sezono smo naredili, kar 
smo si zastavili. Cilje ima-
mo vsako leto višje in letos 
so tudi pri nas ti osredotoče-
ni na olimpijske igre. Cilj je, 
da tja potujeta vsaj dve tek-
movalki in za zdaj nam kaže 
zelo dobro. Pomemben bo 
zato že uvod v sezono in tudi 
program je temu prilagojen, 
torej da bomo že v decembru 
v dobri formi.« Največ priča-
kujejo od Polone Klemenčič, 
ki je konec avgusta na sve-
tovnem prvenstvu v letnem 
biatlonu osvojila bronasto 
medaljo. »Poletno svetovno 
prvenstvo mi je dobro uspe-
lo. Medalja tam ni bila priča-
kovana, ampak je pa to dobra 
popotnica za zimo. Priprave 
so potekale res dobro, le v 
zadnjem obdobju sem mo-
rala zaradi nekoliko slabše-
ga počutja počivati, a sem se-
daj že nazaj v polni priprav-
ljenosti. V sezoni si želim 
uvrstiti na olimpijske igre in 
izboljšati lanske rezultate,« 
pravi 24-letna biatlonka. 

V letošnji sezoni se bia-
tlonska karavana svetovne-
ga pokala ne bo ustavila na 
Pokljuki.

Želijo si dobrega začetka
Konec tedna novo sezono svetovnega pokala začenjajo biatlonci. Poudarjajo, da so priprave potekale 
dobro, da je takšna tudi pripravljenost, odgovor, kaj to pomeni v mednarodni konkurenci, pa bodo dale 
že prve tekme.

Slovenski biatlonci in biatlonke (od leve): Alex Cisar, trenerka Andreja Mali, Anton Vidmar, Tais Vozelj, Lovro Planko, Polona 
Klemenčič, Miha Dovžan, Živa Klemenčič, Rok Tršan, Nika Vindišar, Klemen Bauer in trener Janez Marič. Manjka Jakov 
Fak, ki ga na predstavitvi pred sezono zaradi bolezni ni bilo. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Nogometaši v Prvi 
ligi Telemach bi morali ko-
nec tedna odigrati tekme 17. 
kroga. Dve sta bili prestavlje-
ni, tudi Domžale – Celje, ki 
naj bi jo zaradi megle odi-
grali včeraj, a rezultata do 
zaključka redakcije še nis-
mo prejeli. Kalcer Radomlje 
je gostoval pri Kopru in izgu-
bil s 3 : 2. 

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi so od-
igrali tekme 17. kroga. Sre-
čanje v Kranju med Trigla-
vom in Krko se je v petek za-
čelo po željah domačinov, ki 
so po lepi akciji povedli v 18. 
minuti. Matic Kopač je od-
lično reagiral po dolgi podaji 
v kazenski prostor in zapos-
lil Tina Matića, vodilni stre-
lec prvenstva pa je z udar-
cem »iz prve« matiral Ivana 
Razuma. Kranjčani so mi-
nimalno prednost obdrža-
li do polčasa, Novomeščani 
pa so se izenačenja veselili v 
66. minuti. Ko je že kazalo, 

da bo Triglav ostal brez zma-
ge, pa je tri minute pred kon-
cem tekme znova na sceno 
stopil Tin Matić. Hrvaški na-
padalec je po odbiti žogi za-
del iz bližine in s 13. zadet-
kom sezone potrdil 13. zma-
go Gorenjcev. Zmage se je 
razveselil tudi trener NK Tri-
glav Boštjan Miklič, ki je po 
tekmi dejal: »Čestitke fan-
tom. Ponovno so pokazali 
kakovost in rezultat je zma-
ga, ki je zaslužena. Čaka nas 
še zadnja tekma v jesenskem 
delu in lahko rečem, da smo 
z današnjim rezultatom vse 
bližje zastavljenemu cilju.« 
Triglavani so na lestvici v 
vodstvu. Imajo točko pred-
nosti pred Gorico, ki ima od-
igrani dve tekmi manj, pre-
ostali zaostajajo že 13 točk 
in več. Na kasnejši termin je 
bila prestavljena tekma Rol-
tek Dob – Nafta 1903. 

V 18. oziroma zadnjem je-
senskem krogu bo Triglav v 
soboto gostoval pri nogome-
taših Rogaške, Roltek Dob 
pa v nedeljo pri Krškem.

Nova zmaga Kranjčanov

Maja Bertoncelj

Kranj – Smučarski skakal-
ci so 43. sezono svetovnega 
pokala začeli v Nižnem Tagi-
lu v Rusiji. Na obeh tekmah 
so se izkazali tudi slovenski 

orli. V soboto je bil najbolj-
ši Anže Lanišek na sed-
mem mestu, Cene Prevc je 
bil osmi. Na nedeljski tek-
mi je tik pod stopničkami na 
četrtem mestu končal Timi 
Zajc, peti je bil Cene Prevc, 

kar je njegova najboljša uvr-
stitev na tekmah svetovnega 
pokala, sedmi pa Anže Lani-
šek. »Danes smo pa skočili! 
Sem kar vesel, saj je to moj 
rezultat kariere. Lahko grem 
z mirno glavo na naslednje 

tekme,« je bil zadovoljen 
Cene Prevc. Na prvi tekmi je 
zmagal Nemec Karl Geiger, 
na drugi pa Norvežan Hal-
vor Egner Granerud, ki brani 
skupno zmago v svetovnem 
pokalu. 

Iz Rusije se skakalci seli-
jo na Finsko. Konec tedna 
bodo tekme svetovnega po-
kala v Ruki.

Cene Prevc do rezultata kariere

Kranj – Hokejisti so v soboto odigrali tri tekme članskega 
državnega prvenstva. Na Jesenicah je HK Triglav z 2 : 5 prema-
gal HD Hidria Jesenice. Hokejisti HK Slavija Junior so morali 
priznati premoč HDD SIJ Acroni Jesenice (0 : 5). V Mariboru 
so hokejisti HKMK Bled po streljanju kazenskih strelov s 4 : 5 
premagali HDK Maribor. Naslednja tekma članskega državne-
ga prvenstva bo že danes, in sicer derbi med HK SŽ Olimpija 
in HDD SIJ Acroni Jesenice v Ljubljani. Tekma se bo začela ob 
19.45. V državnem prvenstvu trenutno vodi Triglav. 

Triglav suvereno na Jesenicah, danes derbi

Kranj – S tekmo v Kranju se je zaključilo sedmo kolo v prvi 
SKL za ženske. Igralkam ekipe Pro-Bit Konjice, sicer najpri-
jetnejšega presenečenja dosedanjega dela sezone, ni uspelo 
presenetiti Triglava, ki ostaja neporažen. Boljši je bil z 82 : 56. 
V tem tednu bodo košarkarice odigrale zaostalo tekmo šestega 
kola, ko bodo 25. novembra gostovale pri ekipi Derby Ježica.

Košarkarice Triglava še naprej neporažene

Šenčur – Košarkarji so odigrali tekme osmega kola Lige Nova 
KBM. V soboto je ekipa Gorenjske gradbene družbe Šenčur 
nadaljevala odlične predstave. Zabeležili so četrto zaporedno 
zmago in sedmo v sezoni ter se povzpeli na vrh razpredelnice. 
Z 78 : 89 so bili boljši od Term Olimia Podčetrtek. ECE Triglav je 
znova izgubil. Doma jih je premagal Šentjur (80 : 101). V nedeljo 
sta se pomerila še Nutrisport Ilirija in Helios Suns. Domžalčani 
so bili boljši s 67 : 87. Igrali so brez zelo pomembnega igralca 
Blaža Mahkovica, a jim niti ni bilo treba pokazati navdušujoče 
igre, da so prišli do skupno sedme in šeste zaporedne zmage, s 
katero so se na lestvici točkovno izenačili z vodilnim Šenčurjem. 
V naslednjem krogu bodo Domžalčani 4. decembra gostili ECE 
Triglav, Šenčurjani pa 1. decembra Krko. 

Šenčurjani in Domžalčani skupaj v vodstvu

Šenčur – Lokostrelska zveza Slovenije je organizacijo loko-
strelskega državnega dvoranskega prvenstva znova zaupala 
Lokostrelskemu društvu Šenčur. Potekalo bo v Športni dvorani 
Šenčur, in sicer 27. in 28. novembra.

Lokostrelci v Šenčurju za državne naslove

Kranj – V Kranju je konec tedna potekal mednarodni plavalni 
miting. Za najboljši posamični dosežek po mednarodnih toč-
kah je z 1:47,71 na 200 metrov prosto poskrbel Sašo Boškan, 
reprezentant PK Triglav Kranj. Disciplina 200 metrov prosto 
je bila tudi ena od osrednjih tekem tradicionalnega Vesninega 
in Špelinega memoriala. Boškan je bil uspešen tudi na 200 
metrov mešano. Osvojil je drugo mesto, plaval pa nov osebni 
rekord. Najboljši ženski dosežek je z 59,88 na 100 metrov del-
fin odplavala ilirijanka Tia Primc, med tistimi, ki so izstopale, 
pa je bila tudi Radovljičanka Mojca Marčun.

Boškan poskrbel za najboljši dosežek mitinga
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Mladost, potepi in drugi užitki

Neža Markelj

Študentska rutina
Ponedeljki svoj prihod 

najavijo tako pompozno, 
da se poleg mene ob nad-
ležnem zvonjenju telefona 
verjetno prebudijo tudi vsi 
sosedi (za to mi je resnično 
žal). Glasno piskanje kru-
to naznani konec »uživan-
cij« ob koncu tedna in naju 
napodi novemu tednu nap-
roti. Nejc se zaspan odpra-
vi v laboratorij, medtem ko 
jaz z drugimi Erasmusovi-
mi študenti »navdušeno« 
poslušam spreganje novih 
portugalskih glagolov. Tor-
ki so dnevi za trgovino, ko 
se vrečke trgajo in pritožu-
jejo nad količinami hrane, 
ki jih tovoriva proti stanova-
nju in se zasopla jeziva na 
strme coimbrske ulice. Sre-
de in četrtki minejo brez 
posebnosti – dnevi so za-
polnjeni s predavanji in va-
jami, popoldanskimi spre-
hodi v jesensko obarvanem 

parku, novimi kuharskimi 
podvigi in večernim druže-
njem s prijatelji. Samo po-
mežiknem in spet je konec 
tedna. Ne morem verjeti, 
da sta minila že dva mese-
ca! Kaj nisem ravno prejšnji 
teden spakirala kovčkov in 
odletela Portugalski napro-
ti? Ko me tako dohiti real-
nost, ugotavljam, da sem v 
Coimbri postala že čisto do-
mača, študentsko mesto pa 
mi je priraslo k srcu bolj, kot 
bi si želela priznati. 

Z željo, da vsaj malo omi-
liva domotožje po doma-
čih hribih, sva se z Nejcem 
preteklo soboto odpeljala v 
majhno mesto Lousã, ki leži 
tik na obrobju istoimenske-
ga gorovja Serra da Lousã. 
Jutro sva začela z močno 
kavo in pastelom v majhni 
mestni kavarni in se nato 
počasi sprehodila do sre-
dnjeveškega gradu Arouce. 

Pred nama se je risal še en 
lep jesenski dan s toplim 
soncem, oranžno in rume-
no obarvanimi listi hrastov 
in kostanja, ki so popestri-
li gozdove zelenih borovcev 
in visokih ceder. Jesen je na 
Portugalskem res čudovita. 
Pot naju je vodila mimo gra-
du in majhne slikovite ka-
pelice, se začela v cikcaku 
dvigovati po strmem grebe-
nu in naju je kmalu pripe-
ljala do prve vasice iz skri-
lavca (Aldeias do Xisto). Mir 
in tišina, daleč stran od tu-
rističnega vrveža, pa vseeno 
je lahko žal vsakemu, ki iz-
pusti te kamnite, z mahom 
in bršljanom porasle hiške, 
ki so mi dale občutek, kot 
da se sprehajam po fantazij-
skem srednjeveškem svetu.

Takšni in drugačni izleti 
ob koncih tedna so mi po-
leg ustaljene rutine, ki se je 
vsi tako zelo otepajo, najbolj 

pri srcu. Konci tedna so na 
Erasmusovi izmenjavi torej 
rezervirani za potepanja – 
od kratkih raziskovanj na-
jinega mesta, potikanj po 
okoliških vasicah pa vse do 
izletov, ki včasih zmotijo 

ustaljen ritem in se razpo-
tegnejo do ponedeljka. Tak-
rat pokažem jezik nadležni 
budilki, se prevalim na bok 
in pustim sošolcem, da se 
na zgodnje jutro s portugal-
ščino mučijo brez mene. 

Hiške iz skrilavca z lesenimi polkni in vrati, raztresene po 
gorovju Serra da Lousã

Jelena Justin

Od Škofje Loke do Baške 
grape se dviga Loško pogor-
je s številnimi sredogorski-
mi vrhovi. Porezen je zadnji 
med njimi, mejnik med Go-
renjsko in Primorsko. Če ga 
pogledamo z Blegoša, delu-
je strmo, golo, saj vrh prek-
rivajo travniki. Dviga se nad 
Davčo, teritorialno največjo 
slovensko vasjo, ter daje ob-
čutek varuha tamkajšnjih 
kmetij. Z drugih strani so 
Cerkno, pa Hudajužna, Pe-
trovo Brdo … Številni zani-
mivi vzponi, mi se bomo 
pa tokrat nanj povzpeli po 
enem bolj obljudenih, s Pet-
rovega Brda.  

Zapeljemo se proti Škofji 
Loki ter nadaljujemo v Sel-
ško dolino do Železnikov 

in Zalega Rovta, kjer se 
cesta začne vzpenjati pro-
ti Petrovemu Brdu. V kri-
žišču, kjer z desne strani 
pride cesta iz Sorice in bo-
hinjske strani, zapeljemo 
levo in nadaljujemo še kak-
šen kilometer po ožji, vzpe-
njajoči se asfaltirani cesti. 
Na desni strani zagledamo 
smerokaz, ki nas usmeri 
v gozd. Tam nekje na pri-
mernem mestu parkiramo, 
lahko pa se zapeljemo še 
mimo kmetije in nad kme-
tijo ob naslednjih smeroka-
zih parkiramo.  

Smerokaz nam da vede-
ti, da nas do vrha čaka 2 uri 
in 20 minut vzpona. Pot 
zavije v gozd in se vzpenja 
po ožjem gozdnem kolovo-
zu, lahko pa tudi po njego-
vem robu. Hitro ponovno 

dosežemo cesto, ki ji sledi-
mo kratek čas, saj nas sme-
rokaz ponovno usmeri v 
gozd. Kratek vzpon skozi 
gozd nas ponovno pripelje 
na cesto, ki jo prečimo, in se 
na drugi strani po lesenih 
stopnicah strmo poženemo 
v gozd. Markirana pot se na-
daljuje skozi strnjen gozd. 
Vzpenjamo se v okljukih, 
ponekod zmerno, drugje 
pa precej strmo. Pot je dob-
ro označena, je pa bolje vča-
sih narediti ovinek, saj je pot 
vsaj na enem mestu podleg-
la eroziji. Ko v daljavi že slu-
timo konec gozda, se ga pot 
še kar oklepa in se končno 
tudi položi oz. zravna. Ob 
koncu gozda je jasa, ki jo 
pot preči, a se spet strmo 
nadaljuje skozi gozd. Z vsa-
kim metrom je ta redkejši in 

odpirajo se vse lepši razgledi 
proti Spodnjim bohinjskim 
goram. Na svoji levi obide-
mo vrh Pohoški kup, 1542 m 
n. m., ki bo ob sestopu vide-
ti bistveno bolj izrazit. Dose-
žemo greben Porezna, ki se 
na začetku še vzpenja, ko pa 
dosežemo razgledni travni-
ški pomol, smo v nekaj nas-
lednjih minutah pri Domu 
Andreja Žvana - Borisa na 
Poreznu.  

Vrh Porezna je od koče od-
daljen še dodatnih 5 minut 
hoje.  

Ob poti na vrh Porezna je 
vhod v betonirane rove, ki 
goro povezujejo z bunkerji na 
njeni drugi strani. Te utrdbe 
pa so bile usodne za skupi-
no izdanih partizanov mar-
ca 1945 in njim je postavljen 
spomenik tik pod vrhom.  

Ob lepem vremenu se 
nam z vrha odpre lep razgled 

na Škofjeloško in Cerkljan-
sko hribovje, Golake, Trža-
ški zaliv, Spodnje Bohinjske 
gore in Triglav ter Karavan-
ke in Kamniško-Savinjske 
Alpe. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona. 

 
Nadmorska višina: 1630 m 
Višinska razlika: 800 m 
Trajanje: 4 ure in 30 minut 
Zahtevnost:  

Planinski izlet: Porezen (1630 m n. m.) 

Zgodovinski vrh 
Od daleč strma gora, ki ima lahke pristope, v svoji notranjosti skriva vojne 
rane. Samotar na meji med Primorsko in Gorenjsko. 

Pogled nazaj na pot, ki nas na plano pripelje iz gozda / Foto Jelena Justin Pogled proti dolini, kjer se dvigajo meglice / Foto Jelena Justin

Vrh Porezna z Blegošem in Ratitovcem v ozadju / Foto Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Predlagani zakon 
širi nabor objektov in pose-
gov, ki jih bo po prostorskem 
načrtu občine dovoljeno 
graditi na vseh kmetijskih 
zemljiščih brez predhodne 
spremembe namembnos-
ti. Med takšne objekte in po-
sege sodijo označevalne in 
usmerjevalne table, površi-
ne za skladiščenje kmetij-
skih pridelkov ter za skladi-
ščenje rastlinskih ostankov 
iz kmetijske pridelave, pre-
mični objekti za rejo živali, 
objekti in posegi za čas do-
godka ali sezone (oder, cir-

kus, tribuna za gledalce na 
prostem, objekti za izvaja-
nje zimskih športnih aktiv-
nosti), spominska obeležja 
in stavbe za opravljanje ver-
skih obredov do tlorisne po-
vršine deset kvadratnih me-
trov ter še nekateri drugi po-
segi. Kar zadeva skladišče-
nje kmetijskih pridelkov, 
jih bo dovoljeno začasno, 

najdlje za eno leto, skladišči-
ti na površinah do 150 kva-
dratnih metrov, pri tem pa je 
pomembno tudi določilo, da 
pri tovrstnem skladiščenju 
ne nastajajo izcedne vode. 

Gradnja stanov, 
postavitev opreme

Po novem je investitor 
gradnje pastirskega sta-
nu kot nezahtevnega objek-
ta lahko agrarna skupnost, 
pašna skupnost ali kmet, ki 
ima v lasti ali zakupu naj-
manj petdeset hektarjev 
kmetijskih zemljišč (travi-
nja z razpršenimi neupravi-
čenimi značilnostmi). 

Pomožno kmetijsko goz-
darsko opremo, kamor so-
dijo tudi ograje za pašo ži-
vine in za zaščito kmetij-
skih pridelkov, ograje in 
opore za trajne nasade, za-
ščitne mreže, premični tu-
neli in opore za mrežo pro-
ti toči, je dopustno postav-
ljati na vseh kmetijskih 
zemljiščih, občina pa lahko 

glede postavitve predpiše 
dodatne prostorsko izved-
bene pogoje. 

»Izgubljena« zemljišča 
bo treba nadomestiti

Spremenjeni zakon uva-
ja nadomeščanje kmetijskih 
zemljišč. Če občina načrtuje 
spremembo rabe kmetijskih 
zemljišč v stavbna, mora iz-
gubljena kmetijska zemljiš-
ča nadomestiti tako, da pri-
merljivo površino stavb-
nih zemljišč prerazporedi v 
kmetijska, vzpostavi nado-
mestna kmetijska zemljišča 

ali izboljša pridelovalni po-
tencial obstoječih zemljišč. 
Če na kmetijsko zemljišče 
poseže država, mora izbolj-
šati pridelovalni potencial 
obstoječih zemljišč; v pri-
meru, da ne more izpolniti 
tega pogoja, pa mora za spre-
membo namembnosti pla-
čati dvakratno vrednost od-
škodnine. 

Pri prometu z zemljišči le 
manjše spremembe

Manjše spremembe se 
obetajo tudi pri prometu s 
kmetijskimi zemljišči. Po 

predlagani ureditvi odobri-
tev pravnega posla ne bo 
potrebna, če gre za kmetij-
sko zemljišče ali gozd, ve-
lik manj kot 200 kvadra-
tnih metrov, in če ta površi-
na predstavlja manj kot pet 
odstotkov zemljiške parcele. 
V pravnih poslih med živimi 
naj bi odpravili status zašči-
tene kmetije, sodišče bo ta 
status preverjalo le še v za-
puščinskem postopku. Pre-
dlagani zakon na novo ure-
ja prodajo zemljišč, ki imajo 
mešano kmetijsko-gozdno 
rabo. Lastnikom kmetijskih 

zemljišč, ki so zemljišče pro-
dali za izvedbo prostorskih 
ureditev državnega pome-
na ali so bili zaradi tega raz-
laščeni, zakon omogoča, da 
v desetih letih na območju 
domače ali sosednje občine 
kupijo ali zakupijo kmetij-
sko zemljišče. 

Zakon prinaša tudi neka-
tere spremembe in poeno-
stavitve pri agrarnih ope-
racijah, med drugim bolj 
jasno določa pogoje glede 
medsebojne menjave kme-
tijskih in gozdnih zemljišč 
ter uvaja možnost delitve 
solastnine v komasacijskih 
postopkih in izgradnje dr-
žavnih namakalnih siste-
mov. Uvaja tudi novo agrar-
no operacijo, to je razdru-
žitev solastnine na kmetij-
skih zemljiščih. 

Širši nabor posegov na kmetijska zemljišča
Vlada je na četrtkovi seji sprejela spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih, ki širijo nabor posegov na kmetijska zemljišča, zagotavljajo nadomeščanje 
kmetijskih zemljišč v primeru spreminjanja v stavbna in uvajajo nekatere spremembe pri prometu s kmetijskimi zemljišči in pri izvedbi agrarnih operacij.

Predlagani zakon določa kmetijsko in gozdarsko opremo, ki jo je možno postaviti na 
vseh kmetijskih zemljiščih. Med to opremo sodijo tudi opore za mrežo proti toči. Slika je 
simbolična.

Predlagani zakon uvaja 
novo agrarno operacijo, 
to je razdružitev 
solastnine na kmetijskih 
zemljiščih, pri katerih 
je solastnica država in 
na katerih je nastala 
solastnina po končanih 
denacionalizacijskih 
postopkih.     

Cveto Zaplotnik

Brdo pri Lukovici – »Želimo, 
da bo sajenje medovitih dre-
ves in rastlin postalo vses-
lovensko gibanje in da jih 
bomo sadili vsako leto zad-
njo soboto v marcu. V dese-
tih letih smo si zadali za cilj 
posaditi dva milijona sadik 
medovitih dreves, to je toli-
ko, kolikor nas je Slovencev 
ali povprečno eno medovito 
drevo na leto za vsako čebe-
ljo družino,« je ob predsta-
vitvi Vseslovenske akcije sa-
jenja medovitih rastlin dejal 
Boštjan Noč, predsednik Če-
belarske zveze Slovenije, in 
poudaril, da bo to kamenček 
v mozaiku ohranjanja čebel 
in drugih opraševalcev, od 
katerih je odvisno sedemde-
set odstotkov svetovne pri-
delave hrane. 

Kot je povedal vodja akcije 
Tomaž Samec, čebelarji že 
vrsto let v sodelovanju z ob-
činami spodbujajo sajenje 
medovitih rastlin. Številne 

občine ob rojstvu otrok po-
darjajo staršem medovita 
drevesa, občine pa so tudi 
zaprosili, da v svojih parkih 
pokosijo travo potlej, ko rože 
že odcvetijo. Ker to ni dovolj 
za ohranjanje opraševalcev 
in za zmanjševanje negativ-
nih vplivov na okolje, so se 
v čebelarski zvezi odločili za 

Vseslovensko akcijo sajenja 
medovitih rastlin. Prvič naj 
bi jih sadili 26. marca pri-
hodnje leto, ko naj bi po-
sadili prvih dvesto tisoč sa-
dik. Čebelarjem so strokov-
no pomoč pri sajenju ter pot-
lej tudi negi posajenih sadik 
ponudili v Zavodu za gozdo-
ve Slovenije, dogovorili so 

se za sodelovanje s srednji-
mi kmetijskimi šolami, k 
sodelovanju pa so povabili 
tudi občine in nevladne or-
ganizacije. Sadili bodo sa-
dike lipe, javorja, kostanja, 
jablane, hruške, češnje in 
drugih medovitih rastlin. 
Sadike jim bodo brezplačno 
zagotovili zavod za gozdo-

ve ter donatorji, med njimi 
Bauhaus, ki bo vsakemu če-
belarju brezplačno zagotovil 
eno medovito drevo, ter Te-
lekom Slovenije, ki bo v okvi-
ru akcije zbiranja odsluže-
nih mobitelov spomladi po-
sadil tisoč medovitih dreves. 

Sadili bodo medovite rastline
Po načrtu Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) naj bi v Sloveniji v desetih letih posadili dva milijona 
medovitih dreves in drugih rastlin. Saditi bodo začeli marca prihodnje leto. 

Pred čebelarskim centrom na Brdu pri Lukovici so v 
sodelovanju s Telekomom Slovenije in ob navzočnosti 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta 
Podgorška posadili lipo in s tem zaznamovali začetek 
Vseslovenske akcije sajenja medovitih rastlin. / Foto: ČZS

Po veljavni ureditvi je treba plačati odškodnino za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v 
stavbna le za kmetijska zemljišča z boniteto nad 
50 točk, s spremembo zakona jo bo treba tudi za 
zemljišča z boniteto od 35 do 50 točk.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Vlada je na četrtkovi 
seji izdala odlok, na podlagi 
katerega bo finančno poma-
gala rejcem prašičev, ki so se 
znašli v težavah zaradi pos-
labšanja ekonomskih raz-
mer v prašičereji. Finanč-
na pomoč za obdobje od le-
tošnjega februarja do okto-
bra bo znašala 64,73 evra 
na glavo velike živine (GVŽ) 
za prašiče pitance in 129,46 
evra na GVŽ za plemenske 
prašiče. Po oceni ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano bo do pomoči 
upravičenih 582 prašičerej-
cev, skupno pa jim bo drža-
va izplačala nekaj manj kot 
1,9 milijona evrov. Do po-
moči bodo upravičeni rejci, 
ki so na dan 1. februar letos 
redili najmanj tri GVŽ ple-
menskih prašičev oziroma 
najmanj petnajst GVŽ pra-
šičev pitancev. 

Kot ugotavljajo na kme-
tijskem ministrstvu, je na 
poslabšanje ekonomskih 
razmer v prašičereji vpliva-
lo znižanje odkupnih cen 
prašičev ter zvišanje cen 
krme, sestavin za krmo in 
drugega reprodukcijskega 
materiala. V slovenski pra-
šičereji se močno odraža-
jo razmere v Evropski uni-
ji, kjer je prevelika ponud-
ba in manjše povpraševa-
nje po prašičjem mesu, ob 
tem pa velja še prepoved iz-
voza na Kitajsko. Odkup-
ne cene prašičjega mesa in 
tudi pujskov so v Evropski 
uniji pa tudi v Sloveniji po 
rasti v spomladanskih me-
secih začele junija močno 
padati, zniževanje pa se še 
ni ustavilo. Cene prašičjega 
mesa so za več kot osem od-
stotkov nižje kot v primer-
ljivem lanskem obdobju, 
cene pujskov pa so nižje za 
17 odstotkov. 

Država pomaga 
rejcem prašičev
Po oceni ministrstva bo do pomoči upravičenih 
582 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji.

Slovenski čebelarji dajejo 
tudi pobudo Evropski 
uniji, da se priključi 
projektu. Cilj je, da bi 
na območju unije do 
leta 2030 posadili tri 
milijarde medovitih 
dreves.
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Simon Šubic

Kranj – Policija in uprava 
za zaščito in reševanje sta 
v soboto, ko so bile zara-
di sončnega vremena gore 
zelo dobro obiskane, poroča-
la kar o šestih gorskih nesre-
čah na Gorenjskem. V eni 
od njih, na območju Jezer-
ske Kočne, se je smrtno po-
nesrečila planinka iz Avstri-
je. »Znova opozarjamo na 
zahtevne razmere v gorah in 
na pametno kalkulacijo tve-
ganj. Kdor ni izkušen, kdor 
ne pozna nevarnosti ture in 
kdor nima opreme ali je ne 
zna uporabljati, naj se ne lo-
teva težkih tur ali pa naj an-
gažira licenciranega gorske-
ga vodnika. Razmere so po-
nekod že zimske in zahte-
vajo uporabo alpinistične 
opreme ter določenih znanj 
in izkušenj,« so po pestrem 
sobotnem dogajanju opozo-
rili policisti. 

Za avstrijsko planinko 
je bil v soboto okoli 14. ure 
usoden zdrs z Jezerske Koč-
ne v smeri Dolc. »Zdrsnila 
je pri prečenju izpostavlje-
nega, s snegom prekritega 
dela in umrla po prevrača-
nju po melišču,« je razložil 
Bojan Kos s Policijske upra-
ve Kranj. Vse okoliščine ka-
žejo na nesrečo in zdrs zara-
di neustrezne in pomanjklji-
ve opreme. Na mestu zdrsa 
je bil trd sneg, deloma tudi 
led,« je dodal. Posredovali 
so kranjski gorski reševalci 
in posadka s helikopterjem 
Slovenske vojske z dežurno 

ekipo reševalcev na krovu, 
ki je preminulo planinko 
prepeljala v Preddvor. »Ker 
naj bi po besedah očividca, 
ki je bil prepeljan zraven nje 

z gore, začetni del ture opra-
vila z moškim, se je del eki-
pe z našim terenskim vozi-
lom odpeljal do Suhadolni-
ka, kjer so ga našli čakajoče-
ga pri njunem vozilu,« so na 
svoji Facebook strani zapisa-
li kranjski gorski reševalci.  

Prav tako na območju Je-
zerske Kočne sta se v sobo-
to popoldan v težavah zna-
šla še dva planinca. Nekaj 
pred 16. uro sta poklicala z 

grebena gore, približno sto 
metrov nad Kremžarjevo po-
tjo, ker zaradi težkih razmer 
nista mogla nadaljevati poti. 
»Neustrezno sta se pripravi-
la na turo. Zato sta ostala za-
plezana in je bilo potrebno 
reševanje,« je povedal Kos. 

Posredovali so gorski reše-
valci z Jezerskega in Kranja, 
ki so ju rešili tik pred temo. 
»Zaradi zasedenosti heli-
kopterja Slovenske vojske 
ju je tokrat helikopter Letal-
ske policijske enote s pomoč-
jo našega reševalca letalca z 
višine 2200 metrov z vitla-
njem rešil iz stene in ju var-
no pripeljal v dolino,« so po-
jasnili v GRS Kranj. 

Gorski reševalci iz Rateč 
so v soboto reševali pri koči 
v Tamarju, kjer si je planin-
ka zlomila roko. Na Sleme-
novi špici si je planinka poš-
kodovala gleženj, posredova-
li so reševalci GRS Kranjska 
Gora in posadka helikopterja 
Slovenske vojske z dežurno 
ekipo reševalcev na krovu. 
Poškodovanko so prepeljali v 
Splošno bolnišnico Jesenice. 
Na Prevali so planinca obšli 
krči in slabost, ob posredo-
vanju radovljiških gorskih 
reševalcev in posadke heli-
kopterja Slovenske vojske z 
dežurno ekipo reševalcev so 
obolelega prepeljali v dolino. 
Tudi na hribu Sankaška koča 
je planinca obšla slabost. Ra-
dovljiški gorski reševalci so 
ga na klasičen način prene-
sli v dolino.

V nedeljo se je planinec 
poškodoval pod Vrhom Ko-
rena v Kamniško-Savinjskih 
Alpah. Posredovali so gorski 
reševalci iz Kamnika in de-
žurna ekipa na Brniku s heli-
kopterjem Slovenske vojske. 
Poškodovanega so oskrbeli 
in prepeljali v ljubljanski kli-
nični center.

Usoden zdrs avstrijske 
planinke na Jezerski Kočni
Neustrezno opremljena avstrijska planinka se je v soboto smrtno ponesrečila pri zdrsu na območju 
Jezerske Kočne. Gorski reševalci so z grebena Jezerske Kočne rešili tudi zaplezana planinca. 

V soboto je dežurna ekipa reševalcev na Brniku na pomoč 
ponesrečenim planincem trikrat poletela z vojaškim 
helikopterjem, enkrat pa s policijskim. / Foto: Policija

Simon Šubic

Kranj – Slovenski policisti so 
v novembrskem desetdnev-
nem poostrenem nadzoru 
psihofizičnega stanja vozni-
kov odredili 19.355 preizku-
sov z alkotestom. Rezulta-
ti so pokazali, da je bilo 668 
voznikov vinjenih, od tega 
jih je 428 imelo do 0,52 mg/l 
alkohola v izdihanem zra-
ku, 240 pa nad 0,52 mg/l. 
Osemnajst voznikov je pre-
izkus odklonilo. Pridržali so 
24 voznikov, začasno pa so 
odvzeli tudi 584 vozniških 
dovoljenj. 

Poostren nadzor je po-
tekal v okviru preventivne 
akcije Alkohol v času okoli 
martinovega, ki je znan po 
številnih prometnih nesre-
čah, ki jih prepogosto pov-
zročijo opiti vozniki, so po-
udarili na policiji. Vzpored-
no je potekala tudi akcija 
Slovenija piha 0,0. Policisti 
so vsakemu udeležencu ce-
stnega prometa, ki je napi-
hal 0,0, podelili preventivni 
letak, ki je hkrati tudi vsto-
pnica za koncert Policijske-
ga orkestra z gostom Til-
nom Artačem, ki bo 27. no-
vembra.

»Cilj vseh aktivnosti je 
prometne udeležence oza-
veščati, da so opiti vozniki 
nevarni vozniki. Vožnja pod 
vplivom alkohola in drugih 
psihoaktivnih snovi ima lah-
ko resne posledice za vozni-
ka, njegove sopotnike in os-
tale udeležence v prometu, 
v najhujših primerih pa se 
takšna nesreča lahko konča 
tudi s smrtjo,« so sporočili z 
generalne policijske uprave. 

Ob minulem svetovnem 
dnevu spomina na žrtve 
prometnih nesreč, ki ga 
obeležujemo vsako tretjo 
nedeljo v novembru, ko se 

spominjamo vseh premi-
nulih in poškodovanih v 
prometnih nesrečah sku-
paj z njihovimi sorodniki, 
bližnjimi, prijatelji, sode-
lavci in znanci, so policisti 
še opozorili, da nikar ne se-
dite za volan, če ste uživa-
li alkohol, saj takšna nepre-
mišljenost lahko vas ali na-
ključne udeležence sta-
ne življenja. »Posledice so 
vedno hude in uničujoče 
tudi za svojce in prijatelje. 
Zato bodite odgovorni voz-
niki, spoštujte svoje življe-
nje in življenja drugih lju-
di,« so pozvali. 

Vinjenih skoraj sedemsto voznikov
Znani so rezultati zadnjega desetdnevnega poostrenega nadzora policije: na alkotestu je bilo pozitivnih 
668 voznikov, osemnajst jih je preizkus odklonilo.

Komenda – Kamniški policisti so v nedeljo obravnavali dve 
prijavi tatvin električnega orodja. V Komendi je nekdo v noči 
na nedeljo skozi okno vlomil v vrtno lopo in odtujil več kosov 
električnega ročnega orodja znamke Makita. Na Klancu so isto 
noč z razbitjem stekla na prtljažnih vratih vlomili v kombini-
rano vozilo, iz katerega so neznani storilci odnesli več kosov 
električnega orodja znamke AEG. 

Tatvini električnega orodja

Bašelj – Kranjski policisti so v nedeljo pomagali iskati otroka, 
ki se je izgubil na območju Sv. Lovrenca. Našel ga je policist, 
ki sicer tedaj ni bil v službi, a je zaznal aktivnosti svojih kolegov 
na terenu in se prostovoljno vključil v iskanje. Z otrokom je 
bilo vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Izgubljenega otroka našli

Kranj – Gorenjski policisti so zadnji konec tedna obravnavali 
štiri prijave in prepire zaradi preverjanja PCT-pogoja. V dveh 
primerih so zaradi nedostojnega vedenja uvedli prekrškovni 
postopek. V enem dogodku se je občan nedostojno vedel do 
voznika avtobusa, v drugem pa je občan javni red kršil v odno-
su do reditelja v trgovini, so sporočili s Policijske uprave Kranj, 
kjer pozivajo k dostojnemu vedenju in upoštevanju ukrepov 
za preprečevanja širjenja koronavirusa, med katere sodi tudi 
izvajanje PCT-pogoja. 

Jezni zaradi preverjanja pogoja PCT

Kranj – Kranjski policisti se zahvaljujejo občanu, ki je v petek v 
Kranju pomagal moškemu, ki je podhlajen ležal na tleh. Moški 
je padel zaradi slabega počutja, zanj pa so poskrbeli reševalci 
kranjskega zdravstvenega doma.

Pomagal podhlajenemu moškemu

Policisti opozarjajo na zahtevne razmere v gorah in 
na razmislek o tveganjih. Kdor ni izkušen, kdor ne 
pozna nevarnosti ture in kdor nima opreme ali je ne 
zna uporabljati, naj se ne loteva težkih tur ali pa naj 
angažira licenciranega gorskega vodnika. Razmere so 
ponekod že zimske in zahtevajo uporabo alpinistične 
opreme ter določenih znanj in izkušenj.

Kranj – Kranjski policisti so v petek obravnavali padec plezalca 
iz plezalne stene. Ugotovili so, da je do padca prišlo, ker se 
plezalec ni vpel v avtomatsko samovarovalno napravo. Tuja 
krivda je izključena. Plezalec se je pri padcu poškodoval.

Padel iz plezalne stene

Simon Šubic

Kranj – Z zaslišanjem prič 
se je prejšnji teden na kranj-
skem okrožnem sodišču na-
daljevalo sojenje Ljubljanča-
nom Zlatku Dediću, Toma-
žu Mužarju, Dejanu Bajra-
moviću in Biljani Boreno-
vić, ki jim kranjsko tožilstvo 
očita storitev več kaznivih 
dejanj prometa s prepoveda-
nimi drogami, Dediću pa še 
organizacijo prodaje, ki naj 
bi potekala tudi v Italiji in 
Avstriji. 

Na prostor za priče je sto-
pil tudi kranjski kriminalist 
Goran Marjan, ki je vztrajal 
pri povedanem v sodni prei-
skavi, a mu je obramba kljub 
vsemu postavila dodatna 
vprašanja. Tako je na vpra-
šanje obrambe pojasnil, da 
se je predkazenski postopek 
v Sloveniji začel na zaprosilo 
Italije za mednarodno prav-
no pomoč, njegovi kolegi po-
licisti pa so ob tem zbrali še 
dodatna obvestila o tej za-
devi. Sam se je sicer v pre-
iskavo kot njen koordinator 
pridružil nekoliko kasneje, 
analiziral pa je prepise tele-
fonskih prisluhov in izvajal 

prikriti ukrep opazovanja 
osumljenih. 

Na vprašanje, kateri iz-
sledki preiskave potrjuje-
jo očitke tožilstva Bajramo-
viću, da naj bi Dediću pro-
dajal heroin in kokain, je od-
govoril, da se natančno ne 
spomni, ve pa, da sta se o 
tem med sabo veliko pogo-
varjala Dedić in Mužar. 

Pogovori o drogi so med 
osumljenci potekali v šifrah, 
ki jih je kriminalistom uspe-
lo razvozlati, pri čemer so si 
pomagali tudi z zapiski, ki 
so jih našli pri hišni preiska-
vi pri prvoobtoženem De-
diću. Tako je na primer De-
dić v telefonskem pogovoru 
z Borenovićevo dejal, da pot-
rebuje Ž in B, sogovornica 
pa je takoj vedela, da gre za 
šifri za prepovedano drogo, 
je dejal kriminalist. Na vpra-
šanje obrambe, ali se nista 
morda pogovarjala o železu 
in bakru, saj se Borenoviće-
va ukvarja z njuno prodajo, 
je Marjan vztrajal, da je črka 
B v njunem pogovoru zago-
tovo pomenila kokain, Ž pa 
heroin. 

Sojenje se ta teden nada-
ljuje. 

O drogah so se 
pogovarjali v šifrah
Nadaljevanje sojenja Ljubljančanom, ki naj bi 
trgovali s prepovedano drogo. 



Alenka Brun

V 
poletnem času je 
FD Bled trikrat 
tedensko gos-
toval v Gostilni 
Lectar v Radov-

ljici, kjer so bili preseneče-
ni nad velikim številom gos-
tov iz Amerike. Folklorniki 
so oktobra zaplesali tudi na 
Antoničevem večeru v Zgor-
njih Gorjah, njihov član Jože 
Resman s Srednje Dobra-
ve pri Kropi, pa je pripravil 
star običaj, poimenovan Na 
kp, kjer so ličkali koruzo, za 
glasbeno podlago pa je skr-
bela skupina Suhe hruške, 
ki je del Kulturno-umetniš-
kega društva Triglav Sloven-
ski Javornik. 

Franc Pogačnik, član FD 
Bled, pove, da se bodo še 
naprej trudili s pridobivan-
jem novih članov, se udele-
ževali prireditev, predstav-
ljali Slovenijo v tujini in tudi 
izobraževanje mentorja ne 

bo izostalo – kolikor bo dovo-
ljevala situacija, ki jo kroji 
prisotnost covida-19.

V Pragi so se – tako kot 
še nekateri njihovi gorenj-
ski kolegi – predstavili z 
12- do 15-minutnim progra-
mom. Za vstop na Češko so 
potrebovali izpolnjen sple-
tni obrazec, izpolnjevati so 
morali pogoj PCT, maske so 
bile obvezne na vseh javnih 
prostorih, pogoj PCT so zah-
tevali tudi za vstope v hote-
le in na prireditvena mesta. 
Program festivala je potekal 
na štirih lokacijah, celotna 
organizacija pa je bila zas-
tavljena tako, da se nikjer ni 
ustvarjala gneča. Pogačnik 
nam zaupa, da so se s sople-
salci kar nekaj časa odločali, 
ali bi se festivala v Pragi ude-
ležili ali ne, a ker je bila veči-
na že cepljena, so se odloči-
li, da se ga udeležijo. Je bil pa 
festival načrtovan že marca 
letos, potem pa so ga izpel-
jali znotraj štirih dni konec 
avgusta. Uvodni večer se je 

zgodil v hotelu Clarion Con-
gress, blizu hotela, kjer so 
bili Slovenci nastanjeni, 
zaplesalo oziroma nastopi-
lo pa je osem skupin. Med 
Gorenjci ŽEPZ Trzinke in 
KD Folklora Cerklje. Čla-
ni FD Bled pa so nastopili z 
dvema spletoma na tradicio-
nalni sobotni kmečki tržni-
ci Vitezne namesti, osrednja 
prireditev pa se je zgodila v 
Plečnikovi cerkvi Srca Jezu-
sovega, kjer so se predstavili 
tudi Sorški orgličarji.

Kdor je želel, se je lah-
ko udeležil skoraj triurne-
ga turističnega križarjenja z 
ladjico po Vltavi ali vodene-
ga ogleda Prage. 

Pogačnik pravi, da je vesel, 
da je bil to čas, ko so se raz-
mere v Pragi toliko umirile, 
da so lahko festival izpeljali. 
Danica Vester pa je zapisala: 
»Zlata Praga – pročelja hiš 
krasijo pozlate, strehe kra-
si prekrasna zelena patina, 
stavbe, cerkve, grad, mos-
tovi – spoznali smo veličino 

takratnega časa. Kar petsto 
slovenskih udeležencev, pa 
ne popotnikov, pač pa fol-
klornikov, pevcev in muzi-
kantov, je prikazalo veliko 
nesnovno dediščino naše 
Slovenije na Češkem. Kjer-
koli smo bili, je odmevala 
slovenska pesem, zvoki har-
monike, smeh in prijatelj-
stvo.« In nadaljevala, da brez 
razvajanja brbončic tudi ni 
šlo. »Značilni kruhovi štru-
klji z brusnicami, golaž in 
seveda pivo v eni od najsta-
rejših starih gostilen Pri Fle-
ku,« je naštela. Omenila je 
tudi Jožeta Plečnika, sloven-
skega arhitekta, ki je v Pra-
gi deloval med letoma 1920 
in 1935. »Prenovil je sedež 
čeških vladarjev grad Hrad-
čani, ki je eden največjih na 
svetu, in mu dal novo podo-
bo. Zgradil je čudovit sakral-
ni objekt: cerkev Srca Jezu-
sovega, kjer smo spremljali 
koncert naših pevskih zbo-
rov. S še petimi folklornimi 
skupinami pa smo nastopili 

BLEJCI SE NE DAJO
Folklornemu društvu (FD) Bled se je konec letošnjega avgusta uspelo udeležiti folklornega  
festivala Slovenija v Pragi 2020/2021. Ker so v času poletnih mesecev in zgodnje jeseni razmere  
to dopuščale, člani društva niso počivali. Zaplesali so tudi na Antoničevem večeru in sodelovali  
pri ličkanju koruze.

Folklorno društvo Bled v Pragi / Foto: arhiv društva

na originalni mestni praš-
ki tržnici Vitezne names-
ti. Poželi smo velik aplavz. 
V nastop smo vključili tudi 
našo prijazno veleposlanico 

Tanjo Strniša. V starih časih 
so iz ljubezni gradili objek-
te, mi pa z ljubeznijo gradi-
mo mostove prijateljstva in 
sožitja,« je zaključila. 

Ansambel Viharnik predstavlja novo skladbo z naslovom 
Slovo od ljubljene, katere zgodba govori o nesrečni lju-
bezni dveh zaljubljencev, ki jima je prevelika starostna 
razlika prekrižala načrte in se razideta. Za valček je tokrat 
besedilo prispeval Anže Šuštar, pod glasbo pa se podpi-
suje vodja in harmonikar ansambla Martin Vodlan. Sklad-
ba je bila posneta v studiu Repnik, videospot pa si tudi že 
lahko ogledate. Ustvarila ga je videoprodukcija TV Vese-
ljak. Snemali so ga na turistični kmetiji Trebušak, v njem 
pa zgodbo glavnih dveh akterjev uprizorita Mojca Čebulj 
in Simon Bučar iz Glasbene šole Bučar. Skladba je mor-
da otožnejša, vendar so Viharniki optimistični in upajo 
na boljše čase ter posledično tudi na »slovo od korone«, 
povedo hudomušno.

Slovo od ljubljene

Ansambel Viharnik je za novo skladbo Slovo od ljubljene 
že posnel videospot. / Foto: arhiv skupine

Tudi tokrat so se nekateri odločili, da raziščejo mesto še z 
vodne gladine. / Foto: arhiv društva

V četrtek, 25. novembra, bo ob 22.05 na Tretjem progra-
mu Radia Slovenija – programu Ars, premierno pred-
vajana igra Macbeth, ki je nastala v koprodukciji Radia 
Slovenija in Slovenskega mladinskega gledališča po moti-
vih Williama Shakespeara, prevodu Srečka Fišerja in gle-
dališki uprizoritvi Kliči M za Macbetha, sicer premierno 
uprizorjene v sezoni 2019/2020 v režiji Matjaža Pograjca. 
Radijska različica uprizoritve, ki jo je idejno oblikoval in 
v celoti zasnoval režiser Klemen Markovčič, je kompak-
tna zvočna kompozicija, skorajda destilat uprizoritve, ki 
v ospredje postavlja zgodbo, sporočilo in premišljeno 
dramsko interpretacijo. Markovčičeva uprizoritev za radio 
upošteva vse zakonitosti in prednosti zvočnega medija. 
Macbeth velja za eno najbolj enigmatičnih in temačnih 
Shakespearovih del. Interpretacijo Macbetha so zaupali 
Juriju Drevenšku, lady Macbeth pa Klari Kastelec.

Premiera radijske igre Macbeth
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POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

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

Spominjam se tistih dni,
nekaj prejokanih obdobij
in tople besede doma,
tistih gorenjskih noči;
mislim na vonj rožmarina,
na svetle dekliške oči
in pijem na žalost spomina.

Sredi zavrženih cest
se potuljeno plazijo sence
s črnim asfaltom mest
v meni vsak dan,
vse dni, venomer.

Sam v sebi bolan
iščem moči,
da prehodim
ulice lažnih mest.

Monos

Pesem, polna čustev, kot je pesnik sam. Vsi mi smo popo-
tniki. Eni hodijo po sledeh drugih, nekateri pa si ustvarja-
mo lastne ceste. Meta

Popotnik

PESMI MLADIH

Alenka Brun

R
estavracijo Tri-
glav Bohinj, ki 
je bila moja dru-
ga izbira za kosi-
lo, gostje v Bohi-

nju poznajo bolj kot Resta-
urant Triglav Bohinj. Pa še 
kam bi se odpravila na kuli-
narično razvajanje, a kaj, ko 
sem v Bohinju ostala samo 
tri dni. V že tako razgiban 

dopustniški urnik sem nam-
reč umestila še obisk velne-
sa v Hotelu Bohinj. Finska 
in turška savna, solna soba, 
ki smo jo tisti, ki smo vel-
nes v hotelu obiskali prvič, 
zamenjali za sobo za poči-
vanje, a kmalu ugotovili, da 
so v bistvu počivalniki velike 
vreče v prehodu med notra-
njim in zunanjim delom vel-
nesa – in pa tudi zunaj njega, 
s pogledom na manjši bazen 
in zeleno okolico. Edino, kar 

kvari njegovo simpatičnost, 
je prevelika možnost dosto-
pa naključnemu mimoido-
čemu in hotelskim gostom 
do zunanjega dela velnesa. 
Tudi to smo že enkrat ome-
nili: da morajo drevesa še 
malce zrasti, da bodo nudi-
la nekaj zasebnosti. Čeprav 
takrat nisem dobila občutka, 
da bi kakšnega uporabnika 
to pretirano zmotilo.

Če se vrnemo k hrani ...
Opazila sem tudi, da se 

hotelski gostje v Restavraci-
ji Triglav Bohinj zglasijo vsaj 
enkrat v času svojega bivanja 
v Bohinju, medtem ko je bilo 
kar nekaj takih, ki so bili nas-
tanjeni v Majerci (bližnjem 
butičnem hotelu) in so se 
na kosilu oglasili malodane 
vsak dan.

Jaz sem izbor vin in jedi 
prepustila domačemu šefu 
restavracije Damirju Salki-
ću. 

Pozdravu iz kuhinje je sle-
dil mousse iz kozjega sira 
v ovoju iz jagod in z mari-
nirano rdečo peso, sirnim 

krokantom, ravno tako iz 
kozjega sira in jagodičev-
jem. Zelo okusna kombina-
cija sestavin. Potem so prišli 
na mizo priljubljeni ravioli, 
polnjeni s skuto in dimljeno 
postrvjo, dodano krompir-
jevo espumo s studorskim 
česnom. Sliko na krožniku 
je lepo dopolnil tudi čips iz 
sipinega črnila. Glavna jed 
je bil jelenov hrbet z gelom 
iz malin, domačima sirovi-
ma štrukeljcema, korenčko-
vo kremo z bučkami in zele-
njavo. Divjačinska omaka je 
bila ravno pravšnja – ne pre-
močna ne premedla. O sla-
dici nisem razmišljala, a se 
je bilo sladkemu krožniku 
težko upreti. Čokoladna in 
pokončno ponosna (kot Tri-
glav), je izvabljala nasmeh. 
Tudi vino je šlo lepo zraven 
kot pri vseh drugih krožni-
kih, a več kot to, da je Damir 
Salkić ob tem govoril o veli-
kih, znanih imenih domače-
ga vinskega sveta, si nisem 
zapomnila. Bolj sem uživala 
v okusih na krožnikih in se 

na koncu sama s seboj tiho 
prepirala, ali bo po »šefovi 
sladici« prostor še za kavi-
co. Ker sem bila peš – ome-
njena restavracija je namreč 
slabih deset minut peš od 

Hotela Bohinj, v Stari Fuži-
ni – sem izbrala kozarec vina 
in počasi začela dojemati, da 
se dopust v Bohinju zaklju-
čuje.                               

                                    (Konec)

Dopust na bone (5)

RAZVAJANJE BRBONČIC V STARI FUŽINI

Živahen videz krožnika z moussom iz kozjega sira

Čokoladna sladica

Mateja Rant

L
eto po izdaji svoje 
prve knjige za otroke 
z naslovom Živalski 
žur je Nežka Kukec 
na pot pospremila že 

svojo drugo slikanico v rimah 
Tri po mačje. Tudi tokrat so v 
glavni vlogi živali, natančne-
je simpatični muci Zmajka 
in Oskar. Na predstavitvi ju 
je bilo v tehniki kamišibaja, 
torej na majhnem lesenem 
odru, mogoče spoznati tudi 
na originalnih ilustracijah 
Jadranke Završnik, ki so nas-
tale prav za omenjeno knjigo.

Zbranim sta Nežka Kukec 
in Jadranka Završnik pred-
stavili dve od treh zgodb iz 
knjige. Prva govori o pote-
pinki z zlatim zvončkom 
Zmajki, druga o mačkonu 
Oskarju, ki se odloči pois-
kati lasten dom. Tretjo zgo-
dbo pa sta kot skrivnost pri-
hranili za vse, ki bodo v roke 
vzeli knjigo. Tudi za nasta-
nek druge knjige je glavni 
razlog njena velika ljubezen 
do živali, je poudarila Než-
ka Kukec, tokrat sta ji bila 
za navdih kar njena domača 

ljubljenčka Zmajka in Okar. 
Pojasnila je tudi izvor ime-
na Zmajka. Ko sta namreč 
z možem Iztokom posvojila 
prvo mačko, sta bila prepri-
čana, da je samček, zato sta 
jo poimenovala Zmaj. »Če bi 
bila samička, bi bila Cuba,« 
je razložila. A po prvem obi-
sku veterinarja, to je po dveh 
mesecih bivanja z njima, se 
je izkazalo, da je Zmaj prav-
zaprav samička, tako da je od 

takrat naprej Zmajka. Oskar 
iz zavetišča Mačja hiša se 
jim je pridružil letos febru-
arja. Kot je priznala, si je že 
dolgo želela pomagati kak-
šni brezdomni mački. »To 
je res lep občutek,« se je raz-
nežila.

Preden ju je upodobila 
na ilustracijah, ju je Jadran-
ka Završnik želela spoznati. 
Zmajko je nato upodobila kot 
neko divo, Oskar pa je nanjo 

naredil vtis s svojim lepim 
obrazom in poduhovljeno-
stjo, ki jo izžareva, čeprav je 
tudi pravi navihanček, je pou-
darila. In vse to ji je uspelo 
vtkati v njene ilustracije, kar 
dokazuje tudi to, da ju na ilu-
stracijah takoj prepoznajo, je 
razložila Nežka Kukec. In kot 
je dodala za konec: V zgodbe 
v knjigi je vtkana želja, da bi 
bilo za mačke in tudi vse dru-
ge živali lepo poskrbljeno.

NAVIHANE MAČJE RIME
Kranjčanka Nežka Kukec je minuli četrtek v Kricah kracah predstavila svojo drugo knjigo za otroke  
Tri po mačje. Za ilustracije je poskrbela Jadranka Završnik.

Jadranka Završnik in Nežka Kukec z novo knjigo Tri po mačje / Foto: Gorazd Kavčič

Zgodbice so predstavili v tehniki kamišibaj z originalnimi 
ilustracijami, ki so nastale za knjigo. / Foto: Gorazd Kavčič
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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:
»Luna«
V družini sem imela smrt, ki 
je ne morem preboleti. Sedaj 
bo še zapuščinska obravnava 
in me zanima, kako se bo vse 
končalo. Zanima me, kakšna 
bo moja starost.

Kako je doživeti smrt nekoga, 
ki nam je najbližji, žal vem iz 
prve roke. Strokovnjaki pra-
vijo, da je po dveh letih lažje, 
vendar ni res. Po tem obdobju 
šele pride tisto pravo zdravlje-
nje duše. Seveda je vse odvi-
sno od posameznika. Ko vam 
nekdo reče, da vas razume, 
vas lahko le v tem primeru, da 
je doživel enako, drugače ne. 
Lahko je nekomu drugemu 
govoriti, kaj vse naj naredi, če 
pa ne obuje čevljev tistega, ki 
to doživlja. Žal vam moram 
reči, da s pravnega vidika 
ne bo takoj potekalo v redu, 
ampak se boste morali angaži-

rati in narediti vse, kar je v vaši 
moči. Na koncu se bo za vas 
vse izteklo dobro. Na področju 
zdravja imate kar nekaj težav, 
ampak kot vidim, je vse pove-
zano s stresom. Ne smete se 
obremenjevati z zadevami, 
za katere dobro veste, da ne 
morete nič rešiti. Vse drugo je 
v vašo škodo. Ne bo tako kma-
lu, približno v dveh letih se 
vam bo približal nekdo, ki vam 
bo ogrel srce. Ne glejte napak, 
glejte samo vrednote. Na kon-
cu, saj veste, ni pomembno, 
kaj imamo, ampak kaj smo. 
Nikomur niste v napoto, vse je 
le v glavi. Razmišljajte pozitiv-
no in vse bo v redu. Lepo vas 
pozdravljam.

»Še enkrat Primorska«
Vaši odgovori so bili vedno 
pravilni in s pomočjo vaših 
odgovorov sem rešila že veliko 

problemov. Želim, da bi nas 
še dolgo razveseljevali s svojo 
pozitivno energijo.

Imate res kar veliko vprašanj 
in v tej zmedi se je malce 
težko znajti. Vsi ti ljudje iz 
Primorske so žal neiskreni in 
svetujem vam, da se od vseh 
čim bolj umaknete, če si ne 
želite imeti težav tudi v pri-
hodnosti. Izjema je mlajša 
moška oseba, ki vama skrbi 
za oljčni nasad. Ne strinjam 
se z izjavo vedeževalke, ki 
ste jo klicali. Če mu rečete 
za najemnino, ne bo prene-
hal nuditi pomoči. Res pa je, 
da s ceno ne smete pretira-
vati. Oseba, ki ima sedaj vaš 
ključ, je negativna, prav tako 
njen partner in tretja ose-
ba, ki vam neposredno dela 
težave. Vse to že sami dobro 
veste. Ko vam vrne ključ od 
objekta, vam svetujem, da 

daste ključ drugi osebi, tisti, 
za katero ste me vprašali. 
Drugega oljčnega nasada jaz 
ne bi prepustila sinu te ose-
be, ampak bi se dogovorila z 
isto osebo iz Primorske. On 
vse to rad dela ljubiteljsko 
in mu veliko pomeni. Glede 
računa za elektriko je seveda 
točno tako, kot predvidevate 
– druga oseba je uporabljala. 
Na vašem mestu ne bi kar 
tako odnehala, drugo pa je, 
kako boste to lahko dokaza-
li. Za zemljišče v domačem 
okolju za nakup sedaj ni 
najboljši čas. Počakajte pri-
bližno do meseca marca in 
potem pojdite v akcijo. Samo 
zanimanje lahko pokažete 
že sedaj, tako kot vam pravi 
mož. Cena, ki ste si jo zami-
slili, bi bila zanje sprejemlji-
va. Kupcev za zdaj še nimajo. 
Želim vam vse dobro. 

Alenka Brun

N
jegova mama 
Anja Hajdin-
jak Jovanovič 
nam razloži, 
da gre za star 

običaj, ko ob rojstvu otroka 
posadijo drevo in zakopljejo 
steklenico domačega žgan-
ja, ki jo ob 18. rojstnem dne-
vu odkopljejo. Sicer je letos 
koronasituacija povzročila, 
da so steklenico odkopava-
li kakšen dan pred predvi-
denim in v okrnjeni družbi, 
vseeno pa so običaj izpeljali.

Običaj je star, že malo poza-
bljen, a so ga obudili pred 18 

leti. Veljal naj bi sicer samo 
za rojstvo dečkov, vendar se 
ga pri njih držijo tudi, ko se 
rodi deklica. »Moj pokoj-
ni oče je vedno govoril, da 
moraš otroka naučiti hodi-
ti, plavati, smučati, ga pelja-
ti na Triglav in mu posadi-
ti drevo,« pripoveduje Haj-
dinjak Jovanovičeva. »Ko se 
je rodil Erik, smo družina 
in prijatelji posadili ob hiši 
češpljo, zraven pa zakopa-
li 4,5-litrsko steklenico pra-
vega domačega 'šnopsa'. Od 
takrat smo običaj ohranili za 
vse otroke iz kroga prijatel-
jev. Tako smo letos izkopali 
steklenico že pri dveh polno-
letnih fantih.« 

Mama slavljenca pojas-
ni, da ne gre za popolno-
ma neznan običaj. Koreni-
ne ima v preteklosti, običaj 
sajenja in čaščenja dreves 
poznajo v številnih kultu-
rah. »Tudi Kelti so ga pozna-
li. Še danes je keltski horos-
kop razdeljen na 21 dreves, 
od katerih vsako izmed njih 
ustreza določenemu tipu 
človeka.«

Vsi, ki so bili prisotni leta 
2003 pri sajenju drevesa in 
zakopavanju steklenice žga-
nja , so bili vabljeni na njegov 
odkop. Čast podiranja dreve-
sa je pripadla slavljencu, pri 

kopanju pa je imel pomoč. 
Sam običaj se Eriku zdi sim-
patičen. 

»Češpljo smo podrli, 
'šnops' izkopali in nazdra-
vili,« je jedrnat. Njegova 
mama pa je dvakrat po liter 
sadjevca shranila in ju bo 
podarila sinu, ko se mu bo 
rodil otrok ali ko se bo poro-
čil. Žal ji je le, da njen oče 
tega ni doživel. 

Bo pa družina Hajdinjak 
Jovanovič čez dobra tri leta 
odkopala še eno stekleni-
co – za sina Ažbeta, ki so jo 
zraven »njegovega« drevesa 
zakopali pred 15 leti.

OBUDILI STARI OBIČAJ
Erik Jovanovič iz Zaloš pri Podnartu je devetega novembra letos praznoval osemnajsti rojstni dan.  
Dan pred tem so pri njem doma »odkopavali šnops«, kot imenujejo običaj.

Erik Jovanovič / Foto: osebni arhiv

Družina Hajdinjak Jovanovič s po osemnajstih letih 
izkopano steklenico domačega žganja./ Foto: osebni arhiv

Hitri kruhek je trgovina, ki že deset let s svojimi pekovski-
mi izdelki razveseljuje Strašane. Na praznovanje deset-
ega rojstnega dne so opozorili v soboto. Poskrbeli so za 
manjšo pogostitev pred trgovino, kjer smo v fotografski 
objektiv ujeli šefa Hitrega kruhka Mirzeta Bajrovića in nje-
govo hčerko Šejlo. Stražiško trgovino so tudi prenovili in 
obogatili njeno ponudbo. 

Deseti rojstni dan v Stražišču

Minuli teden se je v Kranju rodilo 33 otrok, od tega 13 deklic 
in 20 dečkov. Najtežji je bil s 4355 grami deček, najlažja pa 
z 2505 grami deklica. Na Jesenicah se je rodilo 8 dečkov 
in 5 deklic. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je 
tehtnica pokazala 4330, drugemu pa 2770 gramov.

Novorojenčki

Slovenska karitas v sodelovanju z RTV Slovenija prireja 31. 
dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo jutri, 24. novem-
bra, ob 20. uri v Dvorani Golovec v Celju. Koncert bodo 
neposredno prenašali TV Slovenija, prvi program Radia 
Slovenija in Radio Ognjišče. Koncert bo potekal pod 
geslom Srce, ki sprejema. Geslo opozarja na osnovno 
človeško potrebo po bližini. Nastopajoči bodo tudi letos 
z dobrodelnim nastopom nagovorili slovensko javnost. 
Gledalci in poslušalci pa se boste lahko v času koncerta ob 
neposrednem prenosu s telefonskim darovanjem aktivno 
vključili v akcijo darovanja.

Klic dobrote: Srce, ki sprejema
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 
2. in 3. nagrada: knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi

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, 3. 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.

V Luninih bukvah 
je kot vedno 
Lunin koledar 
po mesecih 
s setvenimi 
podatki, vrtni 
koledar opravil v 
zelenjavnem in 
okrasnem vrtu, 
v rastlinjakih in 
visokih gredah 
ter horoskop za 
leto 2022.
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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

8,20
Število strani: 52 strani, 23,5 x 32 cm  

EUR

www.gorenjskiglas.si  
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L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

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

Milena Miklavčič

Cveto se je kar nekaj časa 
pripravljal na to, da svojo ži-
vljenjsko zgodbo zaupa »jav-
nosti«. Nikamor se mu ni 
mudilo, kar odlašal je. Ka-
dar je imel opravke v Žireh, 
je prišel na kavo. Potem pa je 
lani zbolel še za covidom. V 
dneh, ko so se zdravniki boje-
vali za njegovo življenje, se je 
odločil, da ne bo več molčal.

Obiskala sem ga na domu. 
Ne ve, ali bo lahko še kdaj se-
del za volan. Še zmeraj ima 
težave z ravnotežjem, trese-
jo se mu roke, če naredi pet, 
šest korakov, mora sesti in 
počivati. A je kljub temu op-
timist. »Ostal sem živ, mnogi 
so umirali pred mojimi očmi, 
pa jim zdravniki, četudi so se 
trudili, niso mogli pomaga-
ti,« žalostno doda. Zaradi 
trpljenja, ki ga je videl na co-
vidnem oddelku, ne ve, ali bo 
še kdaj lahko mirno spal, ne 
da bi ga tlačile nočne more.

Po vrnitvi iz bolnišnice 
ga je k sebi vzel brat. Hčer-
ka živi na Švedskem, kjer je 
poročena. Dela kot rentge-
nologinja, včasih je v službi 
cele dneve in ni bilo misli-
ti, da bi ob vseh obveznostih 
lahko negovala tudi očeta. 
Pa bi ga srčno rada, saj sta 
zelo povezana.

»Kaj pa žena?« ga vpra-
šam. Cveto me žalostno 
pogleda ter zamahne z roko. 
»Tudi o tem ti bom govoril,« 
reče čez čas.

Z bratom sta imela lepo 
otroštvo. Janku in Marinki, 
ki sta ju vzgajala, sta rekla 
ata in mama. Niti pomisli-
la nista, da sta tako rekoč 
rejnika, ki sta se usmilila 
dveh majhnih otrok, ki ju 
je mama zanemarjala. Ob-
časno je prihajala na obi-
ske neka mlajša ženska, a 
se za Cvetka in bratca ni ni-
koli zmenila. Največkrat je 
le popila kavo, Marinka jo 
je ob odhodu prosila, naj 
pazi nase, to pa je bilo tudi 
vse, kar je Cvetu iz tistega 
zgodnjega otroštva ostalo v 
spominu.

»Potem pa sva se z bratom 
znašla v prvem razredu. Jaz 
sem imel šest let, Jerko je bil 
deset mesecev starejši. Ni-
koli mi ne bo nihče 'prodal', 
da otroci ne znajo biti zelo 
zlobni! Kako so naju špika-
li! Govorili so, da sva prite-
penca, da je naju 'povrgla' 
neka kurba, pijanka, narko-
manka … Izrazi, ki jih otro-
ku pri sedmih letih ne bi pri-
sodil! Bil sem premajhen, da 
bi doumel, da so ponavljali 
zgolj to, kar so slišali doma! 
Zelo sva zamerila učiteljici, 
ki ni nikoli ukrepala. Mol-
čala je, v njenih očeh pa sva 
razbrala, da nama celo pri-
vošči. Vzdušje v razredu se 
je malo spremenilo, ko se je 
za naju zavzel Janko. Kaj je 
rekel učiteljici, morda tudi 
ravnatelju, ne vem, spom-
nim pa se, da so se sošolci 
po tistem malo lepše obna-
šali. Janko in Marinka sta se 
pogovorila tudi z nama. Po-
vedala sta, da sta imela sina, 
ki je bil zaradi težkega poro-
da zelo prizadet. Ko je pri de-
vetih letih umrl zaradi srčne 
napake, sta vzela k sebi naju 
z bratom.

'Kdo pa je najina mama? 
Je še živa?' sva spraševa-
la. Marinko sva spravila v 
zadrego. Ni vedela, kaj naj 
nama odgovori. Potem pa 
je le povedala, da je najina 
mama tista gospa, ki včasih 
pride na kavo. Njena neča-
kinja. Čeprav sva bila še ot-
roka, sva vedela, da nekaj ni 
v redu. Kako je lahko naji-
na mama ženska, ki naju ni-
koli ne pogleda niti ne vza-
me v naročje? Nič nisva ra-
zumela. Marinka je začela 
jokati, midva pa sva zlezla 
k njej na kavč in jo tolaži-
la. Namesto da bi bilo ravno 
obratno. Kljub temu moram 
reči, da je naju resnica vsee-
no malo spremenila. Posta-
la sva močnejša, odločnejša. 
Nisva dovolila, da bi naju ža-
lili. Je pa res, da tiste gospe, 
ki naj bi bila najina mama, ni 
bilo več na spregled.

V četrtem razredu sva do-
živela nov šok: Jerka so pre-
šolali na šolo s prilagojenim 
programom. O, kako sva jo-
kala! Nisva in nisva se mog-
la ločiti. Ko se je popoldne, 
okoli dveh, pripeljal domov 
s kombijem, sem ga čakal ob 
cesti. Že od daleč mi je ma-
hal. Zmeraj, ko je pritekel do 
mene, sva se objela, tako sva 
se imela rada. Moram reči, 
da je v šoli dobro napredo-
val, uspešno je zaključil tudi 
program za mizarja, danes 
uživa v svojem poklicu kot 
malokdo.

Do življenja in do ljudi 
ima zelo preprost odnos. 
Hudobija se ga ne dotakne 
tako kot mene. Zadošča, da 
se mu takšen zli človek na-
smehne, pa na vse pozabi. 
Jaz pa kar naprej tuhtam in 
razmišljam, od kod se je nje-
gova hudobija vzela. Sploh 
ker nisem nikomur nikoli 
naredil nič žalega.«

Potem pa beseda nane-
se na prvo resno soočenje z 
mamo.

»To se je zgodilo dokaj 
pozno, pri mojih 16 letih. 
Očitno spet ni imela strehe 
nad glavo, pa se je oglasila 
pri naši mami Marinki. Ni 
pa vedela, da bom tudi jaz 
doma. Imel sem mumps, 
pa so me iz šole poslali do-
mov. Ko me je zagledala, je 
planila proti vratom, da bi 
ušla, pa jo je Janko zadržal 
in ji to preprečil.

Če po pravici povem, tudi 
meni ni bilo prav. Kaj naj se 
z njo pogovarjam? Bila mi je 
tujka, malo čudna, zanemar-
jena, 'odštekana' ženska, ki 
je živela z danes na jutri. Ma-
rinka ji je nalila kozarček bo-
rovničevega likerja. Potem 
se ji je vsaj malo odvezal je-
zik. Izvedel sem, da se ni ra-
zumela s starši, potem pa se 
je preselila k nekemu moš-
kemu, ki je grdo ravnal z njo. 
Ko je zanosila prvič, je pro-
sila starše, da bi ji pomagali, 
pa niso hoteli. Takoj po bra-
tovem rojstvu je zanosila še 
enkrat. Znašla se je dobese-
dno na cesti. Za nekaj mese-
cev jo je vzela k sebi prijatelji-
ca, potem sta se sprli in jo je 
tudi ta postavila na cesto. Če 
se je ne bi usmilila Marinka, 
kdo ve, kaj bi bilo z njo!

Razumel sem njeno zgod-
bo, a me vseeno ni prepriča-
la. Če bi bili za vse, kar se ji 
je zgodilo, krivi drugi, zakaj 
je zavrgla naju z Jerkom? Kaj 
sva ji hudega storila midva?

'Bila sta njegova, njega pa 
nisem želela več videti,' mi 
je zabrusila. Čez pol ure se 
je izgovorila, da se ji mudi, 
in je šla.

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

(Konec prihodnjič)

Življenje kot na bikoborbi, 1. del

Pri rejnikih
Sušeni paradižniki so izvrsten dodatek jedem, saj imajo mo-
čan okus in dajo jedem poseben pečat. 

Špageti s pikantno omako

Potrebujemo 1,5 kg svežega in 150 g suhega paradižnika, 2 fe-
ferona, čebulo, 2 stroka česna, 3 žlice olivnega olja, sol, poper, 
500 g špagetov, 2 žlici kaper in žličko sladkorja.
Sveže paradižnike za minuto položimo v krop, prelijemo z 
mrzlo vodo, olupimo in narežemo na koščke, suhe pa nare-
žemo na še manjše koščke. Feferona po dolgem razpolovimo, 
odstranimo semena in na tanko narežemo. Čebulo in česen 
drobno sesekljamo, ju na olju popražimo in dodamo obe vrsti 
paradižnika ter feferone. Solimo, popramo in kuhamo 15 mi-
nut, da se zgosti. Špagete skuhamo po navodilih. V omako 
vmešamo še narezane kapre in sladkor. Špagete odcedimo 
in takoj ponudimo z omako.

Pesto iz suhih paradižnikov

Potrebujemo 200 g suhega paradižnika, 50 g pinjol ali mandljev, 
svežo baziliko in peteršilj, 1–2 stroka česna, poper, sol, sladkor 
in olivno olje.
Suhi paradižnik drobno nasekljamo. Narezane pinjole strese-
mo v nenamaščeno ponev in zlato rjavo popražimo. Baziliko 
in peteršilj drobno nasekljamo, olupljen česen stisnemo skozi 
stiskalnico. Zmešamo vse sestavine, začinimo s poprom, soljo 
in malo sladkorja ter zalijemo z olivnim oljem, da postane 
gostljato. Pesto preložimo v kozarček. V hladilniku ga lahko 
hranimo nekaj dni. Z njim zabelimo testenine, solate in omake 
ali ga namažemo na kruh.

Piščančji file s suhimi paradižniki

Potrebujemo 300 g filejev piščančjih prsi, 100 g suhega para-
dižnika, čebulo, 2 žlici olja, 200 ml belega vina, sol, poper in 4 
žlice kisle smetane.
Fileje prerežemo in narežemo na trakove. Čebulo sesekljamo in 
v ponvi popražimo, dodamo meso in ga dobro spečemo. Zali-
jemo z vinom, solimo, popramo in odkrito dušimo na zmerni 
vročini. Paradižnike narežemo na tanke rezance in jih damo k 
mesu. Dodamo še kislo smetano, pomešamo in dušimo, da 
nastane žametasta omaka. Uporabimo kot prilogo k pireju, 
praženemu krompirju, rižu, testeninam, kuskusu in ajdovi kaši.

Tortilje s puranom, feto in suhimi paradižniki

Potrebujemo 250 g puranjih prsi, 8 suhih paradižnikov, 100 g 
sira feta, 100 g sveže špinače, 4 tortilje in mešanico začimb.
Puranje prsi operemo, osušimo, narežemo na krajše trakove, 
damo v skledo, naoljimo in začinimo z mešanico začimb. Ne-
kaj časa jih mariniramo v hladilniku. V ponvi na olju popečemo 
puranje trakove. V majhno posodo damo skodelico vrele vode, 
vanjo pa suhe paradižnike. Namakamo jih 10 minut, nato jih 
odcedimo in tanko narežemo. V skledo damo meso, para-
dižnike, nadrobljeno feto in špinačo. Pomešamo, pokapamo 
z oljem, solimo in razdelimo med štiri tortilje, navlažene z 
omako od peke. Zavijemo, prerežemo na pol in postrežemo.

Čokoladni polžki in hitre štručke
Popestrimo si turobne 

meglene dneve s pripravo 
čokoladnih polžkov ali hi-
trih sladkih štručk.

Za pripravo kvašenih čo-
koladnih polžkov potrebu-
jemo: 0,5 kg moke, pol koc-
ke kvasa, 1 jajce, 2 dl mleka, 
80 g masla, dve žlici sladkor-
ja, pol žličke soli, 4 žlice čo-
koladnega namaza, 1 jajce za 
premaz. 

Moko presejemo in na sre-
dini naredimo jamico, kamor 
nadrobimo kvas in posujemo 
z eno žličko sladkorja. Zali-
jemo z mlačnim mlekom in 
počakamo 10 minut, da kvas 
vzhaja. K moki dodamo jaj-
ce, preostali sladkor, stoplje-
no maslo in sol. Vse skupaj 

zgnetemo v kvašeno testo. 
Testo gnetemo 10 minut, 
nato ga pokrijemo s čisto ku-
hinjsko krpo in pustimo poči-
vati 1 uro, da naraste na dvoj-
no količino. Vzhajano testo 
razdelimo na dva dela. Vsak 
del testa razvaljamo v pravo-
kotnik, na pol centimetra de-
belo. Razvaljano testo enako-
merno premažemo s čoko-
ladnim namazom ter zavi-
jemo v dolgo rulado. Rulado 
narežemo na 1,5 centimetra 
debelo, tako da dobimo tanj-
še polžke. Polžke polagamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. Po vrhu jih premaže-
mo s stepenim jajcem ter pe-
čemo v pečici, segreti na 200 
°C, od 20 do 25 minut. 

Za pripravo hitrih sladkih 
štručk potrebujemo: 200 
g grškega jogurta ali skyra, 
2 jajci, 350 g moke, 1 paket 
pecilnega praška, 80 g slad-
korja, 2 žlici olja, pol žličke 
soli, lupinica ene limone, 
1 pest na drobno narezane 

čokolade, 1 pest rozin, 1 jaj-
ce za premaz.

Moko presejemo in ji pri-
mešamo pecilni prašek, li-
monino lupinico, sol in slad-
kor. Dodamo grški jogurt ali 
skyr, jajci in olje. Vse skupaj 
zgnetemo v testo. Nazadnje 

v testo vgnetemo še čokola-
do in rozine. Iz testa obliku-
jemo manjše hlebčke in jih 
polagamo na pekač, prek-
rit s peki papirjem. Po vrhu 
jim premažemo s stepenim 
jajcem in pečemo v pečici na 
180° od 20 do 25 minut.

usode
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desetdnevna vremenska napoved tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Torek
23. 11.

-3/5 °C

Nedelja 
28. 11.

-3/5 °C

Sreda 
24. 11.

Četrtek
25. 11.

Petek
26. 11.

Sobota
27. 11.

-5/3 °C -2/4 °C 1/5 °C 0/6 °C

Ponedeljek 
29. 11.

Torek
30. 11.

Sreda
1. 12.

Četrtek
2. 12.

-4/5 °C -4/5 °C -3/4 °C -2/3 °C

Proizvodni delavec, m/ž (Šenčur) 
Podjetje Hovercraft, d. o. o., je inovativno proizvodno podjetje, ki v svoje vrste vabi 
več proizvodnih delavcev. Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 10, 4208 Šenčur. Pri-
jave zbiramo do 29. 11. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za mehansko vzdrževanje, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnega mesta: redno vzdrževanje strojev in naprav, preventivni pregledi 
strojev in naprav v skladu s planom (TPM), odpravljanje napak in zastojev strojev in 
naprav ... Bosch Rexroth, d. o. o., Kidričeva 81, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
30. 11. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja razvojne skupine, m/ž (Škofja Loka) 
Zaradi povečanega obsega del iščemo osebo, ki bo prevzela vodenje razvojne-
ga oddelka, bdela nad procesom implementiranja nove programske opreme 
ENIS in bila hkrati mentor manj izkušenim razvijalcem. Nudimo fleksibilen de-
lovni čas, prijetno in urejeno delovno okolje, delo v razvojni skupini, na svežem 
produktu, brez legacy kode, z modernimi tehnologijami in pristopi, možnost do-
datnih izobraževanj. Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d. o. o., Kidriče-
va cesta 66a, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 27. 11. 2021. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Inženir kakovosti, m/ž (Jesenice)
Izbranemu kandidatu nudimo: delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela. 
Naloge bodo obsegale: izdelavo in pripravo planov kontrole, pripravo planov vzor-
čenja, izdelavo poročil in statističnih analiz za notranje in zunanje deležnike, iz-
delavo meritev zanesljivosti procesov, pripravo dokumentacije kakovosti ... SIJ 
SUZ, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbiramo do 15. 12. 2021.  
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar, m/ž (Kranj) 
Zaradi širitve proizvodnje zaposlimo novega sodelavca za montažo pohištva iz-
delanega v naši mizarski delavnici in za delo v delavnici. Mizarska delavnica se na-
haja v Kranju. Redno izplačilo plač in regresa, dolgoročno sodelovanje, dinamično 

delo v uspešnem podjetju. Mizarstvo Alič, Darko Alič, s. p., Kidričeva cesta 33e, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 19. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni referent – francoski trg, m/ž (Škofja Loka) 
Od novega sodelavca pričakujemo: odlično znanje francoščine, občutek za delo 
s strankami ... EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 
Škofja Loka. Prijave zbiramo do 10. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja gradbišča I, m/ž (Slovenija) 
Opis del in nalog: organizacija manj zahtevnih prevzetih del na gradbišču, skrb za 
pravočasno naročanje delovne sile in mehanizacije za potrebe gradbišča … Hidro-
tehnik Vodnogospodarsko podjetje, d. o. o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana. 
Prijave zbiramo do 11. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar/vodja izmene, m/ž (Kranj) 
Naloge: aktivna in prijazna postrežba gostov, skrb za vzdrževanje reda in čistoče ... 
Stara pošta, d. o. o., Koroška cesta 2, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 12. 2021. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik, m/ž (Komenda) 
Zaposleni so ključ do uspeha našega podjetja. IMP Pumps, d. o. o., Pod hrasti 28, 
1218 Komenda Komenda. Prijave zbiramo do 23. 11. 2021. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Sodelavec za delo v skladišču, m/ž (Brnik) 
Vaše naloge: razlaganje/nalaganje pošiljk iz/v letalske kontejnerje ali palete, skeni-
ranje in sortiranje pošiljk, delo z viličarjem, vnos podatkov v sistem, zagotavljanje 
kakovosti v skladu z DHL strategijo, doseganje vseh ključnih pokazateljev uspeš-
nosti s področja produktivnosti in kakovosti. DHL Express (Slovenija), d. o. o., Špruha 
19, 1236 Trzin. Prijave zbiramo do 15. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovnjak za razvoj odličnosti kadrov, m/ž (Kranj) 
Bodi strokovnjak, ker: vodiš proces iskanja in selekcije kadrov in skrbiš za ustrezen 
‘onboarding’ novozaposlenih. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Pri-
jave zbiramo do 15. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

Prodajalec blagovne znamke Champion, m/ž (Kranj, Supernova)
Opis dela, ki ga boste pri nas opravljali: predstavitev oblačil Champion potencial-
nim kupcem, prevzem blaga in njegovo razstavljanje po segmentih v trgovini, ob 
zaključku dela enostavno naročanje blaga, ki ste ga tega dne prodali, skladišču ... 
Trgovski center Tivoli – Moto Shop, d. o. o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 19. 12. 2021. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

SRCE,  
ki sprejema

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

KLIC  
DOBROTE

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

B R E Z P L A Č N A  O B J AVA

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom SUHE DOMA-
ČE MESNINE, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 9. no-
vembra 2021, so: Alojz Šinkovec iz Krope, ki prejme 1. nagra-
do (darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR), Vida Dobrin iz Tr-
žiča in Suzana Lakota iz Jesenic, ki prejmeta 2. in 3. nagrado 
(knjiga Več kot sanje/Jaz, midva, mi). Nagrajencem čestitamo!

23. 11. tor. Klemen, dan Rudolfa Maistra 7.15  16.23

24. 11. sre. Janez   7.16 16.22 

25. 11. čet. Katarina   7.17 16.21          

26. 11. pet. Konrad   7.19  16.21

27. 11. sob. Vigil   7.20 16.20

28. 11. ned. Jakob   7.21 16.20

29. 11. pon.  Radivoj   7.22 16.19

Samo Lesjak

Bistrica – Hitro se bliža 
praznični čas, že ta konec 
tedna je pred nami prva 
adventna nedelja, ki prina-
ša prav posebno razpolože-
nje – navkljub epidemiji, ki 
tako ali drugače usmerja 
naša življenja. Gospa Majda 
Mešiček zato tradicionalno, 
tako kot vsako leto, pred do-
mačo hišo v Bistrici pri Nak-
lem razstavi adventne aranž-
maje, ki jih marljivo priprav-
lja že več tednov prej. Vsak iz-
med njih je namreč prav po-
seben, unikaten in kot tak za 
izdelavo zahteva obilo ročnih 
spretnosti, natančnosti, ob-
čutka za estetiko pa tudi časa 
in energije. Vse te lastnosti v 
sebi združuje Majda, sicer po 
poklicu vrtnarska tehnica in 
izkušena poznavalka skriv-
nosti različnih ustvarjalnih 

metod – izpod njenih rok 
tako nastajajo prave praznič-
ne umetnine. Večino materi-
ala za venčke ji je ponudil kar 
bližnji gozd, vsakemu aran-
žmaju pa je dodala še nekaj 
lučk ter ostalih okraskov, ki 
dodajo svoj čar.

»Vsak izmed venčkov nosi 
svojo zgodbo, denimo o tem, 
kako smo se včasih s sanmi 
po sveže zapadlem snegu 
odpravili v gozd po božično 
smrečico in kako so se otro-
ci z žarom v očeh razveseli-
li tudi skromnih daril, po-
darjenih iz srca,« se nostal-
gično spominja Majda. Prav 
adventni venčki, ki jih izde-
luje in si jih vsak dan lahko 
ogledate ter katerega izmed 
njih tudi izberete, pa ponov-
no obujajo spomine na vse 
lepo iz preteklosti, obenem 
pa prinašajo svetlo luč in 
upanje v naša srca.

Venčki upanja v boljše čase

Še nekaj lepotnih fines Majde Mešiček in unikatni adventni 
venčki zažarijo. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Dovje – Igralska skupina 
Dovški oder v kar 18-član-
ski zasedbi se je na ta dogo-
dek pripravljala od lanske 
pomladi. Komedija v štirih 
dejanjih prikazuje gledali-
ško skupino, ki igra predsta-
vo Špetir na ohceti. »Zgodi 
pa se marsikaj, stvari se za-
pletejo že na samem začet-
ku. Nič ni tako, kot si gleda-
lec predstavlja, dogajanje je 
intenzivno, zato od občin-
stva v dvorani terja koncen-
tracijo in pozorno spremlja-
nje dogodkov, ki se neneh-
no spreminjajo, preseneča-
jo in nasmejijo …« je napo-
vedal Marsel Gomboc, rež-
iser in dramaturg predsta-
ve, ki je tudi besedilo pri-
redil v gorenjski pogovor-
ni jezik. Ponovitve predsta-
ve bodo v nedeljo, 5. decem-
bra, ob 18. uri, v četrtek, 9. 
decembra, ob 19. uri in v 

nedeljo, 12. decembra, ob 
18. uri. Obvezna je rezerva-
cija vstopnic po e-pošti kud.
dovje@gmail.com, sporo-
čilom na FB-strani kultur-
nega društva ali po telefo-
nu 031 505 027 (Tanja) med 

18. in 19. uro. Za vstop v kul-
turni dom je treba upošte-
vati veljavne epidemiolo-
ške ukrepe. »Nova komedi-
ja z veliko in izkušeno igral-
sko skupino je zagotovilo za 
novo uspešno predstavo z 

obilico smeha in dobre vo-
lje, pozitivnim pogledom na 
svet in dogajanje okoli sebe, 
ki nam v teh čudnih časih še 
kako manjkajo,« je še dejal 
in na predstavo povabil Mar-
sel Gomboc.

Premierno Kar bo, pač bo!
KUD Jaka Rabič Dovje - Mojstrana vabi v petek, 26. novembra, ob 19.30 v Aljažev prosvetni dom na 
Dovjem na premiero nove komedije Jožeta Ekarta Kar bo, pač bo!

Igralska skupina s sodelavci, manjka Danijela G. Kopavnik / Foto: Janez Vrzel
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

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

ZAHVALA 

V 81. letu starosti se je od nas poslovila 

Terezija Pustovrh 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem za izrečeno 

sožalje, stiske rok ter darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se g. župniku Tinetu Skoku 
za lepe besede in sveto mašo, dr. Možini in enoti paliativne oskrbe SB Jesenice za pomoč 

in podporo v težkih trenutkih. Hvala pevcu Janezu Trilerju, pogrebni službi Akris in 
vsem neimenovanim. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo 

boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni

Srce je omagalo, 
tvoj dih je zastal, 
a nate spomin 
bo večno ostal. 

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LJUBLJANA Šiška, Stegne oddam 
poslovni prostor – pisarno, 28 m2, 1. 
nadstopje, tel.: 051/644-703 
 21002862

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

VEČJO količino suhih hrastovih drv, v 
okolici Gorenje vasi, tel.: 04/51-91-
868, 031/201-467 21002863

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

OLJNI gorilec Ekoflam, malo rab-
ljen, ugodno, tel.: 04/23-32-013, 
031/203-998 21002864

ZALOGOVNIK za pelete, ugodno, tel.: 
031/664-179 21002868

HOBI
KUPIM

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

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

JEČMEN slabše kvalitete, ugodno, 
tel.: 040/800-278 21002865

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

ČB bikca, starega 14 dni, tel.: 
031/886-862 21002866

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

PRAŠIČE, težke 150 kg, krmljeni z do-
mačo hrano, tel.: 031/206-874  
 21002861

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/962-860 21002867

OSTALO
PRODAM

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

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 21002786

RAZNO
PRODAM

PISALNI stroj Olimipia in elektro motor 
1.5 kw, tel.: 040/206-185 21002869

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

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

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

Rezultati 93. kroga – 21. november 2021
4, 5, 20, 29, 31, 36, 37 in 15

Loto PLUS: 1, 5, 8, 11, 12, 16, 17 in 33
Lotko: 8 2 2 7 9 0

Sklad 94. kroga za Sedmico: 1.510.000 EUR
Sklad 94. kroga za PLUS: 570.000 EUR
Sklad 94. kroga za Lotka: 100.000 EUR

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

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

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

OBVESTILA
Adventna ustvarjalna delavnica
Jesenice – Gornjesavski muzej Jesenice vabi na adventno 
ustvarjalno delavnico Novoletni leseni okraski. V Banketni 
dvorani v Kolpernu bo ustvarjalna adventna delavnica pote-
kala v dveh terminih: 23. novembra ob 18. uri in 1. decembra 
ob 9. uri. Vabijo k prijavi.

PREDAVANJA
Razvpiti in polemični francoski sodobni književniki
Pisateljica Nina Kosmač vabi v soboto, 27. novembra, ob 19. 
uri na polemičen pogovor o sodobnih francoskih zvezdnikih 
književnosti. Obravnavali boste knjige z odtujeno vsebino 
Michela Houellebecqa, feministko Delphine de Vigan (av-
torico No et Moi), Virginie Despentes, Annie Ernaux, Didier 
Eribona, Yasmino Rezo, Leïlo Slimani in Guillaume Mussoja. 
Prav tako bo tema najmlajši enfant terrible sodobne fran-
coske literature Édouard Louis. Pogovor bo na povezavi na 
Zoomu: us02web.zoom.us/j/82218077016.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 24. novembra
19.30 Simona Semenič: LEPE VIDE LEPO GORIJO (v dvorani PGK)

Četrtek, 25. novembra
19.00, 20.00 Dogodek ŠD Sportpoint: ODMAKNJEN SVET (premiera smučarskega filma; v 
dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Četrtek, 25. novembra
19.30 Miha Mazzini: ZA VSE SEM SAMA

GLEDALIŠKI SPORED

CINEPLEXX, KRANJ

Torek, 23. 11.
19.45 IZGANJALCI DUHOV: ZAPUŠČINA
17.30 SPENCER
18.20, 20.00 JUŽNI VETER – POSPEŠEK
17.30, 20.30 VEČNI

21.00 DUNE: PEŠČENI PLANET
19.00 VENOM 2
20.50 NI ČAS ZA SMRT
18.00 PRI ADDAMSOVIH 2, sinhro.

Organizatorji filmskih predstav si  
pridržujejo pravico do spremembe  
programa.

KINO SPORED

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

Marjeta Ženko

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

REJA
OVC IN KOZ

REJA
OVC IN KOZ

Marjeta Ženko

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

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

                        + poštnina

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

EUR

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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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

15,50256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 

EUR

                        + poštnina

14
EUR

V knjigi vam razkrivamo 
koristne nasvete in 
postopke za domačo 
pripravo mlečnih 
izdelkov. Od najbolj 
preprostih, kot so 
kislo mleko, jogurt, 
kefir do zahtevnejših 
mehkih sirov v slanici, 
mocarele, sira za žar 
in drugih izdelkov iz 
smetane.
V knjigi je poleg cele 
palete navodil za 
izdelavo tudi več kot 
40 slastnih receptov 
za jedi, za katere so 
poleg drugih sestavin 
uporabljeni tudi 
mlečni izdelki.
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168 strani,17 x 23,5 cm, brošura

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.
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vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK

0/6 oC

-3/4 oC

9/13 oC

8/13 oC

3/8 oC

1/7 oC

4/6 oC

9/12 oC

4/6 oC

5/7 oC

1/7 oC

2/7 oC

2/6 oC

2/7 oC

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

–5/4 °C –3/5 °C–1/4 °C

Danes dopoldne se bo zjasnilo, ponekod bo pihal severovzho-
dni veter. Jutri bo precej jasno z meglo po kotlinah. V četrtek 
se bo postopno pooblačilo, popoldne bo občasno deževalo.

Urša Peternel

Jesenice – Pred dnevi so Je-
seničani prejeli položnice 
podjetja Enos OTE za plačilo 
stroškov ogrevanja za mesec 
oktober, ki so v primerjavi s 
položnicami za lanski okto-
ber bistveno višje. Zvišanje 
je večino občanov preseneti-
lo, kar dokazujejo tudi odzi-
vi, ki so jih prejeli na Občini 
Jesenice in v podjetju ENOS 
OTE, ki ima koncesijo za os-
krbo s toploto v občini. Na 
vročevod je priključenih 150 
večstanovanjskih objektov 
in 180 javnih objektov in po-
slovnih prostorov.

Na Občini Jesenice zato 
še enkrat pojasnjujejo, da 
je glavni razlog za dvig cene 
zviševanje cene zemeljske-
ga plina in cene emisijskih 
kuponov na globalni ravni, 
zaradi česar se bo cena ogre-
vanja povišala povsod, ne le 
na Jesenicah.

Občina: Zavedamo se 
stisk, iščemo rešitve

»Vseeno pa se na Občini 
Jesenice stiske občanov za-
radi visoke cene ogrevanja 
dobro zavedamo. Žal sledi-
jo zimski meseci s še nižji-
mi temperaturami, ko je pri-
čakovati še višje položnice. 
Zato v okviru veljavnih prav-
nih podlag in določil obsto-
ječega (zavezujočega) kon-
cesijskega razmerja že iš-
čemo morebitni način, ki 
bi omogočil vsaj delno zni-
žanje stroškov ogrevanja. 
Smo v kontaktu s podjetjem 

ENOS OTE glede potenci-
alnih 'rezerv' oziroma ma-
nevrskega prostora pri ceni, 
ki bi lahko omogočil zniža-
nje cene za končne uporab-
nike,« so povedali na Obči-
ni Jesenice in dodali, da je ta 
teden s predstavniki podje-
tja na to temo sklican doda-
tni sestanek. 

Hkrati pa so pozvali drža-
vo k izvedbi razpoložljivih 
ukrepov za ustreznejšo re-
gulacijo cen energentov na 
državni ravni in za pomoč 
ranljivejšim skupinam pre-
bivalstva. Kot je županu Bla-
žu Račiču med drugim po-
jasnil državni sekretar na 
ministrstvu za infrastruktu-
ro, so proučili različne mož-
nosti, pri čemer ugotavljajo, 
da država pomoč lahko zago-
tovi le v obliki energetskih 

vavčerjev, za kar že priprav-
ljajo zakonsko osnovo na 
ministrstvu za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake 
možnosti.

ENOS OTE: Svetujemo 
varčevanje pri ogrevanju

V podjetju ENOS OTE pa 
so občanom pojasnili, da je 
cena zemeljskega plina, ki 
ga za proizvodnjo toplote za 
ogrevanje in sanitarno to-
plo vodo uporablja proizva-
jalec toplote na Jesenicah, v 
mesecu oktobru 'šla v nebo'. 
Posledično je bila cena 
MWh toplote v septembru 
še 86,56 evra z DDV, v okto-
bru pa je poskočila na 145,36 
evra za MWh z DDV. 

»Zato do umiritve niha-
nja cene toplote resnično 

svetujemo varčno ogreva-
nje in porabo sanitarne to-
ple vode. Predvidevamo, da 
se bo cena toplote umirila 

šele po novem letu oziroma 
v spomladanskih mesecih 
2022. Znižanje ogrevanja v 
stanovanju za eno stopinjo 
Celzija predstavlja pri pora-
bi toplote pet odstotkov pri-
hranka. Zato še enkrat sve-
tujemo – čim bolj varčno pri 
ogrevanju in porabi sanitar-
ne tople vode.«

Cena ogrevanja je šla v nebo
Na Jesenicah so občani za mesec oktober prejeli bistveno višje položnice za ogrevanje. V podjetju 
ENOS OTE, ki ima koncesijo za oskrbo s toploto, svetujejo varčevanje pri ogrevanju in pri porabi 
sanitarne tople vode. Cene naj bi se umirile šele spomladi. Na Občini Jesenice iščejo rešitve.

Bodo Jeseničani zaradi visokih stroškov ogrevanja to zimo zmrzovali? / Foto: Gorazd Kavčič

Oktobra lani je cena 
MWh znašala 75,66 
evra, letos 145,36 evra. V 
letu dni se je torej cena 
variabilnega dela dvignila 
za skoraj sto odstotkov.

Urša Peternel

Jesenice – Voda iz zajetja Pe-
ričnik, s katero oskrbujejo 
velik del Jesenic, je pogosto 

motna in jo zato občani mo-
rajo prekuhavati. Javno ko-
munalno podjetje Jeko je, 
da bi izboljšalo stanje, pred 
dnevi namestilo opremo 

za nadzor motne vode in 
vzpostavilo daljinski nadzor 
objektov zajetja Peričnik. 
Kot so pojasnili, bo oprema v 
primeru povišane motnosti 

vode to namesto v cevovod 
preusmerila v reko oziroma 
izpust, s tem pa zmanjšala 
pogostost potrebnega pre-
kuhavanja pitne vode.

Oprema za nadzor motnosti vode na Peričniku

Ana Šubic

Železniki – Zabojnik za 
odvzem brisov na novi ko-
ronavirus pred zdravstve-
nim domom v Železnikih 
je bil že drugič tarča vanda-
lizma. Kot je pojasnil zdrav-
nik Branko Košir, je v noči z 
nedelje na ponedeljek nek-
do znova zalepil ključavnico 
zabojnika, verjetno s sekun-
dnim lepilom, zato so na po-
moč poklicali Civilno zašči-
to, ki je morala vdreti v zaboj-
nik. Prav tako so se na njem 

pojavili plakati z napisi faši-
sti in morilci. Za razliko od 
prvega vandalističnega de-
janja so tokrat poklicali tudi 
policijo, je povedal Košir. 
»Policisti bodo skušali najti 
storilca, kontejner je pod vi-
deonadzorom,« je dejal Ko-
šir, ki upa, da do takšnih ne-
zrelih dejanj ne bo več priha-
jalo. Poudaril je, da zabojnik 
ni namenjen samo odvzemu 
brisov, pač pa tudi za pregle-
de pacientov s koronaviru-
som, ki bi jih sicer morali 
pregledovati kar na prostem.  

Zabojnik za testiranje spet 
tarča vandalizma

Poleg zalepljene ključavnice so bili na zabojniku tudi napisi. 

Ana Šubic

Kranj – V Tednu Karitas, ki 
se je začel včeraj in bo pote-
kal do nedelje, 28. novem-
bra, bodo predstavili delo te 
humanitarne organizacije 
v Sloveniji, se zahvalili pro-
stovoljcem, opozorili na pe-
reče stiske in povabili k soli-
darnosti. »Karitas ljudem v 
stiski odpira vrata na 450 žu-
pnijskih Karitas, kjer se pre-
ko celega leta 9800 prosto-
voljcev trudi pomagati, pod-
pirati in opogumiti ljudi v 
stiski. Prostovoljci vsako leto 
opravijo več kot pol milijona 
prostovoljnih ur za ljudi v 
stiski. Bo pa teden predvsem 
delaven v skrbi za material-
no pomoč za 91 tisoč oseb, 
ki jim Karitas tudi v oteže-
nih okoliščinah redno po-
maga z materialno pomoč-
jo in svetovanjem,« so spo-
ročili s Slovenske karitas. 
Z letošnjim geslom  »Srce, 
ki sprejema« opozarjajo na 

osnovno človeško potrebo 
po bližini.

Na nacionalni ravni bodo 
pripravili dva osrednja do-
godka. Jutri ob 13.30 načrtu-
jejo mašo ob Tednu Karitas 
na Slomškovi Ponikvi z ne-
posrednim prenosom na TV 
Golica, RTS Maribor in Yo-
uZube kanalu Slovenske ka-
ritas. Mašo bo vodil nadškof 
msgr. Alojzij Cvikl, predse-
dnik Slovenske karitas. Jut-
ri bodo pripravili tudi 31. do-
brodelni koncert za družine 
v stiski Klic dobrote, in sicer 
ob 20. uri s prenosom na TV 
Slovenija, Radiu Slovenija 
in Radiu Ognjišče.

Na lokalni ravni bo poteka-
lo nekaj manjših dogodkov. 
Kamniška Župnijska karitas 
bo v petek po večerni maši v 
župnišču (ali v cerkvi) zazna-
movala 30-letnico svojega de-
lovanja. Gost bo Imre Jerebic, 
ki je bil med ustanovitelji Slo-
venske karitas in nato njen 
dolgoletni generalni tajnik.

Karitas vabi k solidarnosti

Kranj – Ta konec tedna, med 25. in 28. novembrom, naj bi 
potekal 46. Kranjski zimskošportni sejem. Kot so sporoči-
li organizatorji iz Združenja učiteljev in trenerjev Smučanja 
Kranj, so zaradi slabšanja epidemioloških razmer in posle-
dično poostrenih ukrepov za zajezitev koronavirusa sejem 
dokončno odpovedali. 

Kranjski zimskošportni sejem so odpovedali


