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t<u pon ·za bre2:p!ac11i mali oglas
Brezplacen je mali oglas z besedilom do 80 znakov..Ugodnost velja samo za narocnike casopisa Gor~njski glas.
Kuponi so veljavni pol feta. Mali oglas brez kupona zaracunavamo po ceniku, z 20 % popustom za narOCnike. Kupon ni
veljaven za objavo pod ~ifro ali z navedbo: naslov v oglasnem oddelku. Brezplacnega malega oglasa ne morejo uveljavljati pravne osebe (tudi s. p.). Oglase sprejemamo na
naslov Gorenjski glas, Nazorjeva u lica 1, 4000 Kranj, po
telefonu 04/201 42 47 ali po e-poW malioglasi@g-glas.si;
za torkovo ~tevilko Gorenjskega glasa do petka do 14. ure
in za petkovo ~tevil ko do srede do 14- ure. V malooglasnem
oddelku smo vam na razpolago v ponedeljek, torek, cetrtek
in petek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure.

MALI OGLAS

januar 1/22

Narocam objavo malega oglasa z·oastednjim besedilom:
0 prodam
O kupim
O oddam
O najarnem
0 podarim
O g('.em
Q nudim
O zamenjam

Epidemiolo~ki kolegij je
tudi predlagal, da se k9t iz.
jerna od karantene na domu
uvede izjerna tudi za lisle,
ki so zboleli covidorn pred
rnanj kot 45 dnevi, in za lisle, ki so kadarkoli po tern, ko
so bill polno cepljeni, covid
tudi preboleli. 0 novih po-

~

raj na seji razpravljala vlada,

j

gojih karantene naj bi vCe• · f

vendar od.locitev do zakljuC- {

f

ka casopisne redakcije ~e ni
bilaznana.
-

Necitljivih kuponov
ne objavljamo.

lme, priimek in naslov narocnika casopisa:

·oom· Viharnik v Kranjski Gori je za obiske trenutno zaprt. Kot je povedala direktorica doi:na Karmen Romih, imajo potrjenih nekaj
okuzb s koronavirusno boleznijo, razliace ne vedo.
»Vsekakor sepozna, da je bil
dom za obiskoval~e odprt do
konca aecembra. Drzimo se
ukrepov preprecevanja prenosov okuzb.«
V Domu upokojencev
Kranj so imeli vceraj eno
potrjeilo okuzbo med stanovalci in eno med zaposleninii. »V obvestilu svojcem
smo zaprosill, . da svojih

svojcev ne vzamejo .dC?rnov,
-
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Okuzbe v domovih

Vsebina:

Mobitel: ~ __ / ___ - __ _

Omikron postaJa prevladujo(
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RµBRIKA: _ __ _ __ _ _ _ __ __ __

Tel.: _ _
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KOTILEK ZA NAROLNIKE

Ta konec tedna Zlata lisica - v Kranjski Gori
Ta konec tedna, 8. in 9. januarja, bo 58. Zlata lisica, tekmovanje za svetovni pokal v alpskem smucanju za fenske. Zaradi
pomanjkanja s nega je s Pohorja prestavljena v Kranjsko Goro.
Katera smucarka bo postala zlata lisicka, bo seveda odvisno od
obeh prevozenih tekem, sobotnega veleslalom·a in nedeljskega
slaloma. Oba dneva bosta tekmi ob 9.30 in 12.30. Da bodo
za svoje favoritke pesti stiskali gledalci po_vsem svetu, bo za
mednarodni TV-signal poskrbela Radiotelevizija Slovenija (t. i.
host broadcaster). Tekme bodo lahko spremljali tudi poslu~alci
Vala 2021 uporabniki MMC RTV Slovenija in gledalci TVSLO 2.

saj je vecja stopnja tveganja
za rizifue kontakte. Glede
obiskov velja, da sta lahko
prisotni najvec dve osebi,
razmi~ljamo pa tudi o omejitvi obiskov glede na epidemiolo~ko situacijo v lokalnern okolju,« je pojasnila
Gantarjeva.
Dom Petra Uzarja Tr.zit
ima v obeh svojih enotah, trzi~ki in nakelski, trenutno
okuzbe zgolj pri zaposlenih,
pri stanovalcih ne. »lrnarno vecje tetave pri organizaciji delovnih procesov,
saj je poleg odrejenih karanten dodatno vecje stevilo

Dom Viharnik v Kranjski Gori je za obiske trenutno zaprt. Slika je s imbolicna.
zaposlenih n a drugih bolniskih dopustih,« je povedal
direktor doma Domen Rakovec. Obiske stanovalcev
so fo ornejill na eno zdravo
osebo, drugih ukrepov pa za
zdaj niso sprejeli. »Novestanovalce se naprej sprejemamo. Pred prihodorn jih testiramo, potern so najprej na-

naslednje: Bled 116, Bohinj
30, Cerklje 84, Gorenja vas •
Poljane 63, Gorje 29, Jesenice 243, Jezersko 10, Kamnik
305, Komenda 77, Kranj 548,
Kranjska Gora 45, Medvode
219, Menges 114, Naklo 125,
Preddvor 37, Radovljica 276,
Senfor 98, Skofja Loka 348,
Trzit 121, Vodice 101, Zeme~Ceni v sivi coni.<< Dona- lezniki 49. Zirovnica 62 in
daljnjega pa je seveda vvelja.' Ziri40.
vi ukrep PCT.
V bolnHnici se je sredi
Direktorica Centra slepih, tedna ze zdravila ena oseslabovidnih in starejsih Sko- ba, okuzena z omikronom.
fja Loka Silva Kosnjek jevte- Vceraj je bilo skupaj hospiraj povedala, da imajo potr- taliziranih . 550 covidnih
jene okuzbe pri 14 stanoval- · bolnikov, od tega 160 v odcih enega oddelka in 7 zapo- delkih intenzivne terapislenih, ne vedo pa, s katero je. »Med covidnimi pacirazliaco so okuzeni. Kot je
enti v intenzivni terapiji je
~e dejala, omogocajo obiske kar 86 odstotkov necepljetudi v rdeco cono, s tern, da nih, na navadnih oddelkih
so uredili poseben prostor pa 78,« je povedal minister
v kontejnerju za preoblate- Poklukar. Z vsemi odmernje obiskovalcev v popolno ki cepiv je v drzavi cepljene
za~atno opremo. Dovoljeni 57 odstotkov populacije . Kot
pa so obiski ene zdrave ose- dodaj~ stroka, je prav omibe na stanoval.ca.
kron tisti dokaz, kako pornernbno je cepljenje, kajti
Stevilo aktivnih okuzb po
vsi res lahko zbolimo, vengorenjskih obcinah
dar pa· cepljeni in prebolevNa torek je bilo stevi- niki pravilorna nirnajo tezje
lo aktivnih okuzb pci obci- oblike ozirorna ne potrebunah na ~irsern Gorenjskem
jejo hospitalizacije.

Do dodatka upraviceni
tudi starejsi kmetje
Cv.ro ZAPLOTNIK

Za narocnike Gorenjskega glasa pa tokrat zastavljamo tole
nagradno vpra~anje: Katera slovenska smucarka je bila najveckrat zlata lisicka? lzzrebancu, ki bo pravilno odgovoril, RTV
Slovenija poklanja prakticno nagrado. Odgovore s svojimi po•
datki po~ljite do torka, 18. januarja 2022, na naslov: Gorenjski
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, a li na koticek@g-glas.si.

Kranj - Zakon o dodatnih
ukrepih za preprecevanje
sirjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo
posledic covida-19, ki ga, je
drzavni zbor sprejel ob koncu minulega ]eta, omogo1:a izplacilo enkratnega solidarnostnega dodatka ljudem, ki imaji> nizke dohodke in so glede na starost najbolj izpostavljeni nevarnostim epidemije. Z ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano sporocajo, da so do
dodatka za izbolj~anje socialnega polozaja upraviceni
tudi kmetje, ki so bill na dan

30. december 2021 stari vsaj
65 let, so gospodarji oziroma clani kmetije, imajo stalno prebivallite v Sloveniji,
niso prejeli solidamostnega dodatka za upokojence in
so Jani pi>zakonu o dohodnini imeli obdavcljive dohodke, ki rnesecno niso presegli zneska 591,20 evra. Vlogo za pridobitevdodatka morajo najkasneje do 31. januarja kot priporoceno po~iljko poslati na naslov ministrstva ali po elektronski poti
in s skeniranim podpisorn
na naslov gp.mkgp@gov.si.
Vloga in navodila za izpolnitev so na voljo na spletni strani ministrstva.

Ministe r: Nasilja ne
bomo tolerirali
Minister Poklulcar se je
opredelil tudi do verbalnega in fizicnega nasilja nad
zdravstvenimi de}avci ter
strokovnjaki, ki se javno
izpostavijo glede vamosti cepljenja. »V zdravstvu
tezko razurnerno, kako lahko kdorkoli pomisli, da bi
vam zdravstveni delavci zeleli ~kodovati, vas ogrozati ali celo zastrupljati. Vedno srno tukaj za vas, da varn
pomagarno, da vas zdravi-

mo in da retujemo · va~a
zivljenja. Morda lahko ~e
razumemo, da smo pandemsko izcrpani, da imamo vsega vcasih dovolj, da
se narn n e ljubi vec slediti ukreporn. T oda to nikakor ne more biti opr avicilo za verbalno in fizicno
nasilje. Zato tudi javno izrafam podporo in stoparn
na stran vseh zrtev nasilja.
V irnenu zdravstva sporofam, da nasilja ne borno tolerir ali. Verjamem, da smo
kotdruzba na tej tocki enotni in da se enotno ograjujerno od taksnih dejanj.«

Spletna anketa o razvoju turizma v Medvodah
Medvode - Javni zavod Sototje Medvode v sodelovanju z
Obcino Medvode pripravlja strategijo razvoja turizma v obcini
Medvode do leta 2026, s katero feli oblikovati jasne razvojne in trzenjske osnove za okrepitev Medvod kot turisticne
destinacije. V procesu oblikovanja strateskega dokumenta je
pripravljav~em zelo pomembno m nenje ljudi, zato vabijo k
sodelovanju lisle, ki na tern obmocju f ivijo in ustvarjajo, kot
tudi lisle, ki se skozi Medvode le obcasno peljejo oziroma
Medvode le bezno poznajo. Spletna anketa na to temo je dostopna na povezavi https:{/www.1ka.s i/Medvode. Odprta bo
do vkljucno 17. januarja.

Lese elektronsko vlaganje zahtevkov za trosarino
Kranj - Od 1. januarja dalje je vlaganje zahtevkov za vracilo
trosarine, tudi za gorivo, porabljeno za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije, mozno le se v elektronski obliki. To
velja tudi za zahtevke, ki jih bodo kmetje letos vlozili za lani porabljeno gorivo. Zahtevek je treba preko Sistema eDavki vloziti v
informacijski s istem za predlozitevdokumentov s podrocja tro~arin (IS E-TROD), vstop v sistem pa je mozen z uporabniskim
imenom in geslom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
Za vlaganje elektronskih zahtevkov je mozrio pooblastiti tudi
kmetijsko-gozdarski zavod, zadrugo ali koga drugega.

