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TOREK, 24. marca 2020

Leto LXXIII, št. 24, cena 1,85 EUR                  Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

Prvi ukrepi še  
niso zadostni
V gospodarstvu pozdravljajo inter-
ventne ukrepe vlade za omilitev 
negativnih vplivov epidemije no-
vega koronavirusa, a pričakujejo 
tudi dolgoročne ukrepe, zlasti 
ukrepe za premostitev likvidno-
stnih težav.

3

GORENJSKA

Medsebojno si  
dvigujejo moralo
Starejša populacija je zaradi koro-
navirusa najbolj ogrožena, domo-
vi upokojencev so zaradi tega že 
nekaj časa zaprti za zunanje obi-
skovalce. Poizvedeli smo, kako 
poteka življenje v domovih in kako 
starostniki prenašajo izolacijo.

5

ŠPORT

Verjel sem v naše delo
Tako po mesecih vzponov in pad-
cev, predvsem pa po odličnem 
zaključku hokejske sezone z ekipo 
SIJ Acroni Jesenice, pravi trener 
Mitja Šivic, ki je moštvo prevzel 
lani poleti. Upa tudi, da jim bodo 
še naprej naklonjeni tako navijači 
kot sponzorji.

11

KRONIKA

Zaradi požara brez 
strehe nad glavo 
V nedeljo zvečer sta zgorela 
ostrešje in mansardno stanovanje 
v dvostanovanjski hiši v Preski pri 
Medvodah, brez doma je začasno 
ostalo šest ljudi. V Krivem Brdu v 
občini Gorenja vas - Poljane je 
zgorelo gospodarsko poslopje.

14

VREME

Danes bo pretežno jasno 
in vetrovno. Jutri bo pre-
težno oblačno. V četrtek 
bo oblačno s padavinami, 
po nižinah sprva kot sneg.

-3/3 °C
jutri: pretežno oblačno

Cveto Zaplotnik

Kranj – Sklad je julija lani 
KŽK-ju odpovedal zakupno 
razmerje. Iz sklada so po-
jasnili, da so to storili zato, 
ker je podjetje KŽK kmetij-
ska zemljišča, ki so v lasti dr-
žave in v upravljanju sklada, 
oddalo v podzakup, za kar 
ni pridobilo soglasja sklada. 
Kot je dejal direktor KŽK-ja 
Peter Burger, so skladu poja-
snili, da z zemljišči niso raz-
polagali v nasprotju s pogod-
bo, pred sodiščem so tudi 
vložili tožbo glede nezako-
nitega odstopa od pogodbe 
in predlagali sodišču izdajo 
začasne odredbe. 

KŽK-ju odpovedali zakup zemljišč
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je družbi KŽK Kmetijstvo odpovedal pogodbo za zakup državnih 
kmetijskih zemljišč, KŽK se je na to pritožil. Sklad je ob koncu januarja že objavil razpis za začasno 
obdelavo zemljišč, med kmetijskimi gospodarstvi je bilo za razpis veliko zanimanja.

Sodišče bo odločilo, ali bo KŽK lahko še naprej obdeloval zemljišča, ki so v lasti države in v 
upravljanju sklada kmetijskih zemljišč. / Foto: Tina Dokl413. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Vlada je na petkovi 
popoldanski dopisni seji na 
predlog Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje spreje-
la odlok o začasnem zaprtju 
Zdravstvenega doma dr. Ju-
lija Polca Kamnik. 

Zakaj je bilo to potrebno 
in do kdaj naj bi trajal ukrep, 
smo povprašali direktorja 

zdravstvenega doma dr. 
Saša Rebolja. »Razlog je bil 
odgovorno ravnanje za pre-
prečevanje širjenja okužbe 
z novim koronavirusom za-
radi potrjenega pozitivnega 
brisa pri enem od zaposle-
nih, ki je ravnal modro in se 
testiral, ko je doma z vročin-
skim obolenjem zbolel nje-
gov družinski član.« 

Zdravstveni dom 
Kamnik je zaprt
Ambulante izvajajo zgolj nujno administrativno 
delo in pomoč na daljavo, preglede kamniških 
pacientov pa bodo začasno izvajali v Domžalah.

Aktualne novice o koronavirusu na 

46. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V ponede-
ljek, 23. marca, do 14. ure je 
bilo v Sloveniji 440 potrjenih 
okužb s koronavirusom, do 
sedaj so testirali 13.812 ljudi. 
Umrli so trije; tako kot prvi 
žrtvi, stari okrog devetdeset 
let, naj bi imel tudi moški, 
star 67 let, druge pridruže-
ne bolezni. V UKC Ljublja-
na je bil pripeljan od doma. 
Po en potrjen primer okužbe 
smo imeli v občinah Bohinj, 
Bled, Cerklje, Pred dvor, Šen-
čur, Medvode, Trzin, po dva 
v občinah Gorje, Radovljica, 
Komenda, tri na Jesenicah, 

v Mengšu in Vodicah, štiri v 
Škofji Loki, šest v Kranju, se-
dem v Žirovnici in Kamniku 
ter enajst v Domžalah.

V veljavi je odlok o začasni 
prepovedi zbiranja ljudi na 
javnih krajih s ciljem zajezi-
tve in obvladovanja epidemi-
je. O tem je vlada preko ope-
raterjev prebivalce obvestila 
tudi s SMS-sporočilom. Vla-
da je s spremenjenim odlo-
kom pretežno živilskim tr-
govinam določila nov delov-
ni čas. Položnice za elektriko 
v gospodinjstvih bodo priho-
dnje tri mesece za približno 
dvajset odstotkov nižje. Dr-
žavni zbor je sprejel Zakon 

o interventnih ukrepih na 
področju plač in prispevkov 
s ciljem ohranitve delovnih 
mest.

Vlada je včeraj zvečer 
obravnavala smernice za za-
konski paket za pomoč pre-
bivalstvu in gospodarstvu. 
Napovedujejo nagrajevanje 
zaposlenih v kritičnih de-
javnostih v času epidemi-
je, za čas epidemije zniža-
nje funkcionarskih plač na 
državni ravni za trideset od-
stotkov ter izplačilo krizne-
ga dodatka upokojencem in 
najbolj ranljivim socialnim 
skupinam.

Po opravkih le še posamezno
Vlada je sprejela odlok o prepovedi zbiranja na javnih krajih, obravnavala je 
tudi smernice za prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in 
gospodarstvu. Do včeraj smo imeli 440 potrjenih okužb s koronavirusom. 

Komunala Kranj je začela razkuževati najbolj kritične javne površine, kot so klopi, gumbi 
na semaforjih, ograje pri Zdravstvenem domu Kranj (na sliki), tudi pri Domu upokojencev 
Kranj. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARJAN ZORČ iz Bohinjske Bistrice.

AKTUALNO info@g-glas.si

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Obvestilo

Zaradi zaščite pred koronavirusom smo začasno zaprli oken-
ce za sprejem strank. Osmrtnice, zahvale in male oglase lah-
ko oddate po elektronski pošti na naslov malioglasi@g-glas.
si, naročnine na elektronski naslov narocnine@g-glas.si. V 
delovnem času lahko pokličete na telefonski številki 04/201 
42 47 in 04/201 42 41, delovni čas: od ponedeljka do petka 
od 8. do 15. ure. Lahko pa pošto oddate v nabiralnik pred 
vhodom v poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju 
(nabiralnik na sliki).
Hvala za razumevanje       Gorenjski glas

Pošta Slovenije je zaradi 
epidemije koronavirusa za-
časno ukinila jutranjo dosta-
vo časopisa, kar pomeni, da 
boste Gorenjski glas do na-
daljnjega prejemali z redno 
poštno dostavo. Na Pošti 
Slovenije pravijo, da bodo 

tako zmanjšali število obi-
skov in kontaktov pismonoš 
na vaših naslovih in s tem 
zmanjšali možnosti širjenja 
okužb. 

Prosimo vas za razume-
vanje.

Gorenjski glas

Pošta začasno ukinila 
jutranjo dostavo časopisa

Ustvarjajmo skupaj

Drage bralke in cenjeni bralci, znašli smo se v nenavadni situa-
ciji, ko se delovni dan za večino ljudi začenja z delom od doma. 
Družiti se ne smemo z nikomer zunaj svoje družine in si tega 
niti ne želimo, saj se nočemo okužiti. Izoliranost od socialnih 
stikov pa lahko vodi v stisko, zato psihologi svetujejo, naj 
bolečino, jezo, negotovost, strah in druge stiske zmanjšamo 
s pomočjo ustvarjanja. Kako vi preživljate to obdobje, napi-
šite v obliki pesmi, pisma, dnevnika ... – in nam svoj izdelek 
po elektronski pošti pošljite na naslov dina.kavcic@g-glas.si. 
Na ta način boste pomagali tudi drugim. Če je vaš pogled na 
trenutno situacijo pozitiven, boste druge napolnili z energijo, 
če boste pisali o svojih strahovih, bodo videli, da niso edini, 
ki jih pošteno skrbi, in da je tudi to povsem normalno. Pišite 
nam in vsem nam bo lažje. Veseli bomo vašega odziva! 

Lepe večerne prizore je priporočljivo občudovati skozi okno.

Urša Peternel

Kranj – Prodajalne z živi-
li morajo biti po novem od-
prte vsak dan od vsaj 8. ure 
do najmanj 18. ure. Tako je z 
najnovejšim odlokom skle-
nila vlada in s tem spreme-
nila prejšnji odlok, ki je ve-
ljal le dva dni in po katerem 
bi trgovine morale biti od-
prte do 20. ure. S tem so, 
kot so pojasnili, želeli omo-
gočiti daljši časovni inter-
val opravljanja nakupov v 
prodajalnah in s tem manj-
šo koncentracijo kupcev. 
A v sindikatu delavcev tr-
govine so se tako dolgemu 
obratovalnemu času uprli 

in napovedali celo stavko, 
saj bi za zaposlene »v prvi 
bojni liniji« to pomenilo še 
daljši čas izpostavitve nevar-
nosti koronavirusa in doda-
tne nadure. Vlada je zato na 
petkovi dopisni seji odlok, 
kot rečeno, spremenila in 
obratovalni čas krajšala na 
18. uro. Poleg tega je vlada iz 
odloka izvzela manjše trgov-
ce in zadruge, ki lahko sami 
določijo obratovalni čas. Po 
novem so lahko odprte tudi 
trgovine za male živali.

Če torej ponovimo: trgo-
vine z živili so odslej lahko 
odprte od vsaj 8. ure (lahko 
tudi prej) do najmanj 18. ure 
(lahko tudi dlje), prednost 

pri nakupu med 8. in 10. 
uro imajo upokojenci, inva-
lidi in nosečnice, trgovci pa 
morajo glede na kvadraturo 
poslovnega prostora določiti 
maksimalno število kupcev, 
ki so lahko hkrati v trgovi-
ni. Razdalja med čakajočimi 

kupci pri blagajni mora zna-
šati vsaj dva metra; v ta na-
men so v trgovinah tudi že 
zarisali črte z varnostno raz-
daljo. Ob nedeljah in prazni-
kih morajo biti trgovine za-
prte. Izjema so bencinski 
servisi in lekarne.

Trgovine zdaj odprte do šestih
Prednost pri nakupu med 8. in 10. uro imajo še naprej upokojenci, invalidi in nosečnice.

V soboto so iz Mercatorja sporočili, da je v številnih 
njihovih trgovinah (med naštetimi sicer ni nobene 
z Gorenjskega) prišlo do brezobzirnega prerivanja, 
odrivanja zaposlenih, groženj in celo fizičnega nasilja. 
Zato so prosili policijo, redarstvo in civilno zaščito, da 
pomagajo ohranjati red, kupce pa, da v teh razmerah 
spoštujejo osnovna pravila vedenja in navodila za 
preprečevanje širjenja virusa.

V odloku o začasni prepo-
vedi zbiranja na javnih kra-
jih je navedeno, da sme po-
sameznik v varni razdalji do 
drugih oseb obiskati živil-
sko trgovino, lekarno, dro-
gerijo, banko, pošto, bencin-
sko črpalko, kmetijsko trgo-
vino (vključno s klavnicami 
in prodajo semen, krmil in 
gnojil) in mesta za prodajo 
hrane za živali. Lahko se do-
stopa do avtomobilskih ser-
visov ter servisov kmetijske 
in gozdarske mehanizacije 
in opreme. Posamezniku je 
dovoljeno kupovati izdelke 
neposredno od kmeta, me-
dicinske proizvode in zdra-
vstvene ter sanitarne pripo-
močke, kupovati in vzdrže-
vati varnostne proizvode in 
proizvode za nujne prime-
re, dostopati do pravosodnih 
organov, se zglasiti na tujih 
in konzularnih predstav-
ništvih ter dostopati do do-
stavnih, zdravstvenih, sani-
tarnih, čistilnih, higienskih 
in komunalnih storitev. Po 
odloku je dovoljeno poiska-
ti tudi storitve za osebe s po-
sebnimi potrebami in stori-
tve za nujne primere (npr. 
poroke ne sodijo med nuj-
ne primere, pogrebne slove-
snosti pa samo ob prisotno-
sti ožjih družinskih članov). 

Prijateljska druženja so 
prepovedana 

Odlok zagotavlja ljudem, 
da dostopajo do najbližje 
parkovne, sprehajalne po-
vršine, najbližjega gozda in 
tam opravijo sprehod, ki so 
ga načrtovali, ob upošteva-
nju varne razdalje. Skupaj 
se smejo zadrževati izključ-
no člani ožje družine oz. čla-
ni skupnega gospodinjstva, 
pri čemer morajo ravno tako 

zagotoviti varno razdaljo do 
mimoidočih; prijateljska in 
vrstniška druženja so prepo-
vedana. Družine, ki živijo v 
istem gospodinjstvu, se še 
lahko vozijo iz kraja v kraj. 

Kolesarjenje je možno na 
parkovnih, sprehajalnih po-
vršinah in v gozdu ob uvi-
devnosti do sprehajalcev. 
Psa lahko peljete na spre-
hod ob upoštevanju ohranja-
nja razdalje do drugih oseb. 

Odlok ne dovoljuje giba-
nja na javnih krajih, katere-
ga namen bi bil prihod na 
rojstnodnevno zabavo, četu-
di je ta na zasebnem zemljiš-
ču. Praznovanje rojstnega 
dne organizirajte le v okviru 
ožje družine, saj s tem ome-
jite širjenje virusa, kar je tudi 
glavni namen odloka.

Na delo sme v osebnem 
vozilu skupaj potovati do 
pet sodelavcev, enako velja 
za osebe, ki jih vpokliče Ci-
vilna zaščita. Podrobnejšo 
opredelitev izjem iz odloka 
za območje posamezne lo-
kalne skupnosti lahko opre-
deli župan s sklepom. 

Pisnega dovoljenja za gi-
banje ne potrebujemo, kaz-
ni za kršitelje odloka pa so 
določene v Zakonu o nalez-
ljivih boleznih in se gibajo 
od 41,73 do 417,29 evra. 

Vstopni točki s sumom 
na covid-19 za otroke

Kot je včeraj do zaključka 
časopisne redakcije sporo-
čil direktor Osnovnega zdra-
vstva Gorenjske Jože Ve-
ternik, je zaščitne opreme 
v gorenjskih zdravstvenih 
domovih (ZD) še za nekaj 
dni. Minister za zdravje To-
maž Gantar je povedal, da so 
zmanjšali število vstopnih 
točk za obravnavo bolnikov 
s covidom-19 na 16 točk v 
Sloveniji; na Gorenjskem 

ostajajo vstopne točke za od-
rasle v Kranju, Škofji Loki, 
na Bledu in Jesenicah. »Ot-
roci z območja Spodnje Go-
renjske s sumom na co-
vid-19 so obravnavani v pro-
storih Fajdigove ambulante 
v Kranju, za otroke z obmo-
čja Zgornje Gorenjske sem 
izdal sklep, da se organizira 
posebna ambulanta v Zdra-
vstvenem domu Jesenice. V 
vsakem primeru ob sumu 
na covid-19 pa tudi za otro-
ke velja, da starši oziroma 
skrbniki najprej po telefo-
nu stopijo v stik z izbranim 
zdravnikom,« je pojasnil Ve-
ternik. Kot je napovedal mi-
nister Gantar, bodo začeli je-
mati brise tudi v domovih za 
starejše pri stanovalcih z bla-
gimi okužbami dihal. 

V teh dneh se s pomanj-
kanjem zaščitne opreme v 
zdravstvenih domovih na 
Gorenjskem ukvarjajo naj-
več v ZD Tržič. Direktor Iz-
tok Tomazin, dr. med, razu-
me, da so manjši zdravstveni 
dom in niso vstopna točka, 
vendar pa so izvajalci nujne 
medicinske pomoči za celo 
občino, ravno tako morajo 
zaščititi svoje zaposlene. Na-
ročenih zaščitnih sredstev še 
niso prejeli, pisali so na kon-
taktne številke pristojnih v 

državi, povratne informaci-
je včeraj še niso dobili. Im-
provizirajo, za silo so nekaj 
kosov dobili od podjetnikov, 
CZ Tržič  in ZD Kranj. 

Nosimo maske v javnosti

Zdravnika Matic Koželj in 
Darko Siuka opozarjata, da 
je eden od načinov, kako hit-
ro in učinkovito ustaviti epi-
demijo, nošenje mask v jav-
nosti. Veliko je namreč pre-
nosov okužbe s strani asimp-
tomatskih prenašalcev – lju-
di, ki nimajo vidnih znakov 
okužbe, kot pojasnjujeta: 
»Glavna nevarnost virusa ni 
samo v tem, da je smrtnost 
tako visoka, ampak da je vi-
rus tako zelo nalezljiv.« Ker 
niti osnovnih mask na trgu 
ni dovolj, svetujeta kratko-
trajne rešitve, maske iz bla-
ga: »V prvi fazi si vsak lahko 
sam doma naredi masko iz 
več slojev. Uporabimo lahko 
bombažne rjuhe, krpe, ma-
jice ali kakšno drugo blago. 
Pred vsako uporabo jo je tre-
ba ponovno oprati na devet-
desetih stopinjah Celzija.« 
Obširen članek z zdravni-
koma je objavljen na sple-
tni strani Gorenjskega gla-
sa pod naslovom Kako kon-
čati epidemijo tudi s pomoč-
jo mask.

Po opravkih le posamezno

Radovljica v nedeljo, 22. marca. Občani upoštevajo 
navodilo, naj ostanejo doma. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran
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Pred dnevi je prijateljica 
na Facebooku spraše-
vala, kaj pozitivnega 

nam je, ob vseh strahovih in 
posledicah, ki jih povzroča, 
prinesel novi koronavirus in 
kaj smo se do zdaj naučili iz 
karantene. Pod objavo so se 
vsuli komentarji, da se je po-
kazalo, da je družina res naj-
večje bogastvo, da trgovine ne 
potrebujemo vsak dan, da tre-
niramo sobivanje, sočutnost in 
odgovornost, da delo na domu 
ob skrbi za otroke zahteva 
precejšnjo discipliniranost, da 
je sedaj več miru in časa, tudi 
za knjige, filme, kolesarjenje 
… Eden od očetov je v šalji-
vem tonu celo ugotavljal, da 
so žena in otroci čisto »fajn«.

Tudi midva z možem že 
dobra dva tedna delava od 
doma, zadnji teden v družbi 
dveh šolark. Čeprav imava 
prvo- in tretješolko, vsako-
dnevnih šolskih obveznosti ni 
prav malo. Seveda hčerki pot-
rebujta tudi pomoč in razlago 
snovi, ob tem pa se nekako 
skušaš čim bolj zbrati in obe-
nem postoriti še kaj za služ-
bo, čeprav mora ta marsikdaj 
počakati na večerne ure. Ni 
ravno enostavno hkrati biti 
novinarka, učiteljica, kuha-
rica, čistilka, kasneje, ko po 
opravljenem delu za šolo hčer-
kama zmanjka idej za skupne 
aktivnosti in si neredko pride-
ta navzkriž, pa postanem še 
mediatorka in animatorka. Z 
možem namreč ne želiva, da 
vse dneve preživljata pred tele-

vizijo ali s telefonom v rokah, 
prav tako se sosedje trudimo 
otrokom, ki so še do nedav-
nega vse popoldneve povsem 
brezskrbno preživljali skupaj, 
preprečiti druženje. Drugače 
žal ne gre, saj otroci ob dru-
ženju prehitro pozabijo na 
vzdrževanje varne razdalje. 
Tudi na obiske ne hodimo in 
jih prav tako ne sprejemamo. 

Naši zadnji dnevi, ki jih 
v celoti preživljamo skupaj, 
so ob vseh šolskih in službe-
nih obveznostih precej pestri, 
včasih malce prekratki in 
priznam, da na trenutke tudi 
preglasni, ko komu popustijo 
živci. A tako pač je in bo še 
naslednjih nekaj tednov, ven-
dar sem prepričana, da nas bo 
ta izkušnja kljub vsemu okre-
pila in še dodatno povezala.

Imava pa z možem vsaj 
to srečo, da lahko delava od 
doma in da nama za razliko 
od mnogih drugih ni treba 
dan za dnem odhajati na de-
lovno mesto ter se izpostavljati 
dodatni nevarnosti okužbe. V 
skrajno nezavidljivem položa-
ju so tudi samozaposleni in 
samostojni podjetniki, ki so 
čez noč ostali brez vsakršnih 
prihodkov. Seveda tudi sama 
z veliko zaskrbljenostjo sprem-
ljava situacijo, v kateri smo se 
znašli z epidemijo koronavi-
rusne bolezni, ki ob ogroža-
nju človeških življenj pustoši 
tudi v gospodarstvu. Upajmo 
le, da bo izrednih razmer čim 
prej konec in da bodo posledi-
ce čim manj krute.

Koronavirus pri nas doma
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Simon Šubic

Kranj – Državni zbor je na 
četrtkovi izredni seji potr-
dil paket interventnih zako-
nov, ki naj bi gospodarstvu 
pomagali lažje prebroditi iz-
redne razmere zaradi epide-
mije covid-19. Med sprejeti-
mi ukrepi je med drugim po-

moč delodajalcem, ki bodo 
zaradi pomanjkanja naro-
čil delavce napotili na zača-
sno čakanje na domu. Dr-
žava jim bo povrnila 40 od-
stotkov izplačanega nado-
mestila plače, ki je v višini 
80 odstotkov povprečne pla-
če v zadnjih treh mesecih. 
Takšno nadomestilo pripa-
da tudi delavcem, ki jim je 
odrejena karantena, le da bo 
v tem primeru država povr-
nila delodajalcem celoten 
znesek. Samozaposlenim se 
bo odložilo plačilo socialnih 
prispevkov za naslednje tri 
mesece, ki jih bodo morali 
poravnati do 31. marca 2022. 

Med pomembnejše inter-
ventne ukrepe sodi tudi mož-
nost enoletnega odloga plači-
la obveznosti posojilojemal-
ca, ki zaradi poslovnih razlo-
gov, povezanih s posledica-
mi virusa, ne more odplače-
vati posojila. Tistim, ki jim 
je bilo z državnim odlokom 
onemogočeno poslovanje, 

kot so gostilne in restavraci-
je, pa bodo morale banke pro-
šnjo obvezno odobriti. Za od-
log plačila posojila bodo lah-
ko zaprosili gospodarske 
družbe, samostojni podjetni-
ki, kmetje, društva, zadruge 
in ustanove, pa tudi samoza-
posleni in fizične osebe, če so 
državljani Slovenije.

Kot je znano, pa gospo-
darsko ministrstvo skupaj s 
SID banko za podjetja prip-
ravlja še finančne produkte v 
skupni višini 800 milijonov 
evrov za reševanje težav z li-
kvidnostjo, upada povpraše-
vanja, izpada proizvodnje, 
motene dobave in pri inve-
sticijah, tudi v obliki zavaro-
vanj in refinanciranja kredi-
tov, najetih pri bankah. Pre-
ko Slovenskega podjetniške-
ga sklada bo podjetjem in 
samostojnim podjetnikom 
okvirno na voljo 115 milijo-
nov evrov za odpravo likvi-
dnostnih krčev, za zavarova-
nje bančnih kreditov za nove 
investicije in za financiranje 
obratnih sredstev.

Na Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije doseda-
nje ukrepe pozdravljajo, a 
pričakujejo še bistveno bolj 
celovite rešitve. »Pomoč se 
mora zagotoviti v milijar-
dah, in to ne zgolj v obliki 
kreditov,« poudarjajo. Med 

drugim pričakujejo, da bo 
država v celoti prevzela bre-
me plač delavcev vseh pod-
jetij, samostojnih podjetni-
kov in tudi samozaposlenih, 
ki imajo z odlokom prepo-
ved opravljanja dejavnosti. 
Vlada sicer že napoveduje 
nove ukrepe, saj bo obliko-
vala predlog za način in viši-

no povračila plač v podjetjih, 
ki so morala zaradi epidemi-
je v celoti ali deloma preki-
niti poslovanje. Določila bo 
način ocene gospodarske 
škode, povzročene gospo-
darskim subjektom zaradi 
epidemije, in splošni okvir 
za povračilo.

Kaj pravijo v gorenjskih 
podjetjih? 

V Domelu poudarjajo, 
da je trenutno glavna skrb 
za podjetja zagotavljanje li-
kvidnosti. »Izpad dohodkov 
iz prodaje se bo na likvidnos-
ti občutil z zamikom od dveh 
do treh mesecev, zato se mo-
ramo temeljito pripraviti na 
poletne mesece, saj bo tak-
rat prav tako treba izplače-
vati plače, regres in imeti 
poravnane prispevke drža-
vi. V prvi vrsti pričakujemo 
ukrepe, ki bodo olajšali pre-
mostitev izrednih razmer s 
čakanjem na delo. V veliko 

pomoč pri zagotavljanju li-
kvidnosti bodo ukrepi na po-
dročju odloga obveznosti iz 
naslova kreditnih pogojev in 
prispevkov,« je dejal Matjaž 
Čemažar, predsednik upra-
ve Domel Holdinga. 

»Ukrepi gredo sicer v pra-
vo smer, ampak če se sta-
nje ne normalizira prej kot 
v enem mesecu, nikakor ne 
bodo zadostni, saj bo treba 
namesto zamikov obvezno-
sti (plačil dajatev ipd.) pod-
jetja kratkoročno popolno-
ma razbremeniti vsaj plačila 
dela teh dajatev,« je opozoril 
Marjan Pogačnik, glavni di-
rektor Iskre Mehanizmi. 

»Trenutno se ukvarjamo 
predvsem s tem, kako ohra-
njati poslovanje in izpolnje-
vati naše zaveze do kupcev. 
To je najbolj zanesljiv način, 
da bomo še naprej normal-
no izplačevali plače in ohra-
njali delovna mesta. Seveda 
je vsaka pomoč države do-
brodošla, vendar pa ima tudi 
država omejena sredstva, 
posledice izrednih razmer 
zaradi novega koronaviru-
sa pa bodo za gospodarstvo 
zelo velike,« je povedal Igor 
Hafnar, direktor Iskre ISD. 

»Za zdaj so sprejeti samo 
kratkoročni ukrepi, za čas 
trenutne epidemije, kot npr. 
sofinanciranje nadomestila 
za čakanje na delo. Potrebo-
vali bomo dolgoročne ukre-
pe, ki bodo namenjeni okre-
vanju gospodarstva. Premo-
stiti bo treba likvidnostne te-
žave podjetij zaradi omeje-
nega poslovanja in vso po-
slovno škodo, ki bo nastala. 
Trenutne razmere so spre-
menile delovanje in pogled 
na svet, zato tudi po umirit-
vi razmer gospodarstvo ne 
bo več enako. Tudi družba 
in ljudje se bomo spreme-
nili. Gre namreč tudi za psi-
hološko-socialno krizo, ki bo 
imela vpliv na počutje, vede-
nje in delovanje ljudi. Vse te 
spremembe in vidike je tre-
ba upoštevati pri definiranju 
ukrepov s strani države,« pa 
je povedal glavni direktor 
kransjkega Iskratela Željko 
Puljić.

Prvi ukrepi še niso zadostni
V gospodarstvu pozdravljajo interventne ukrepe vlade za omilitev negativnih vplivov epidemije novega 
koronavirusa, a pričakujejo tudi dolgoročne ukrepe, zlasti za premostitev likvidnostnih težav. 

V obrtni zbornici pričakujejo, da bo država v celoti prevzela breme plač delavcev vseh 
podjetij, samostojnih podjetnikov in samozaposlenih, ki jim je prepovedano opravljanje 
dejavnosti. Medtem sindikati vlado pozivajo k zaprtju vseh gradbišč in proizvodnje 
gradbenega materiala v času epidemije. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Med prioritetnimi na-
logami Civilne zaščite (CZ) 
za Gorenjsko je ta trenutek 
iskanje zaščitnih mask. V 
nekaterih občinah so jih ši-
vilje in gospodinje začele iz-
delovati kar doma, je pojas-
nil vodja kranjske izpostave 

uprave za zaščito in reševa-
nje ter namestnik poveljni-
ka CZ za Gorenjsko Robert 
Skrinjar. »Izdelujejo jih iz 
primernega materiala, ki ga 
imajo pri roki,« je dodal.

Poiskali so tudi že nekaj 
podjetij, ki so pripravljena 
izdelovati maske. Med nji-
mi je tudi kranjsko podjetje 

Seti, pripravljenost so na pri-
mer pokazali tudi v žirovski 
Alpini, a nimajo ustreznega 
blaga. Tako izdelane maske, 
doma ali v podjetjih, so sicer 
pralne, a so primerne le za 
nekajkratno uporabo, ne za 
dolgotrajno, je poudaril.

V štabu Civilne zaščite 
za Gorenjsko tudi pozivajo 

prebivalce, ki so se vrnili iz 
tujine, da upoštevajo navo-
dila o štirinajstdnevni samo-
izolaciji. »Prejemamo obve-
stila, da nekateri kljub temu 
hodijo od doma, na primer v 
trgovine, češ da nimajo bole-
zenskih znakov. To je neod-
govorno ravnanje,« opozar-
ja Skrinjar.

Zaščitne maske izdelujejo kar na domu
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KONTAKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA OBČANE
ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE ONEMOGLIH OSEB V KARANTENI ALI SAMOIZOLACIJI
Občina Telefonska številka Elektronski naslov

BLED 041 658 052 aljosa.azman@gmail.com

BOHINJ 04 577 01 35 pomoc@obcina.bohinj.si

CERKLJE NA GORENJSKEM 04 28 158 00 oskrba@cerklje.si

DOMŽALE 031 699 224 domzale.ozrk@ozrks.si

GORENJA VAS - POLJANE 04 518 31 20 cz@obcina-gvp.si

GORJE 04 575 18 00 obcina.gorje@gorje.si

JESENICE 031 300 292 korona@jesenice.si

JEZERSKO 031 604 905 cz@jezersko.si

KAMNIK 051 374 207 katja.vegel@kamnik.si

KOMENDA 040 842 776 viktorija.drolec@zmsk.si

KRANJ 080 18 85 mok@kranj.si

KRANJSKA GORA 04 580 98 09 cz@kranjska-gora.si

MEDVODE  01 361 95 14  cz@medvode.si

MENGEŠ 01 724 71 00 obcina.menges@menges.si

NAKLO 04 277 11 22 civilna.zascita@obcina-naklo.si

PREDDVOR 04 275 10 23 civilnazascita.preddvor@gmail.com

RADOVLJICA 04 537 23 00 obcina.radovljica@radovljica.si

ŠENČUR 04 251 91 00 obcina@sencur.si

ŠKOFJA LOKA 04 511 23 97 info@skofjaloka.si

TRŽIČ 040 597 574 dusan.bodlaj@trzic.si

VODICE 041 384 197 skunst55@gmail.com

ŽELEZNIKI 04 500 00 00 uprava@obcina.zelezniki.si

ŽIRI 04 505 07 00 civilna.zascita.ziri@gmail.com

ŽIROVNICA 04 580 91 10 obcina@zirovnica.si

Kontaktne številke

Aleš Senožetnik,  
Ana Šubic

Kranj – V času, ko nam sa
mozaščitni ukrepi za ome
jevanje širjenja koronaviru
sa narekujejo zmanjšanje 
medsebojnih stikov na mi
nimum, se številni zatekajo 
k storitvam in nakupovanju 
na spletu. Zakaj bi hrano ku
povali v bližnjem supermar
ketu in se s tem izpostavljali 
morebitni okužbi, če jo lah
ko naročimo na spletu in 
nam jo dostavijo na dom?

Tako v teh dneh razmišlja 
vse več Slovencev, zaradi če
sar pri spletnih trgovcih z ži
vili prihaja do preobreme
njenosti strežnikov in težav 
z dostavo. V Tušu so denimo 
ugotavljali petstoodstoten 
porast števila na novo regi
striranih uporabnikov sple
tne trgovine. V Mercatorju 
pa so konec prejšnjega tedna 
strankam sporočali, da so vsi 
termini dostave zasedeni za 
naslednjih osem dni, v za
četku tega pa, da naj v jutra
njih urah preverjajo razpolo
žljivost dostave ter da ne mo
rejo zagotoviti, da bodo lah
ko oddali naročilo. Podob
ne razmere so v Sparu, kjer 
pravijo, da so navkljub po
dvojitvi kapacitet vsa časov
na okna za dostavo oziroma 
prevzem, ki jih sistem ge
nerira ponoči, že v roku ene 
ure zasedena. Kupci lahko 

naročilo opravijo zgolj v noč
nih oziroma zgodnjih jutra
njih urah. »Kljub temu pa ne 
moremo zagotoviti, da boste 
naročilo lahko oddali, saj to 
vsako noč poizkuša zelo ve
liko uporabnikov,« še doda
jajo v Sparu. 

Koliko časa bodo trajale iz
redne razmere pri spletnih 
trgovcih, je v največji meri 
odvisno od tega, kdaj nam 
bo uspelo zajeziti širjenje vi
rusa, oziroma kot pravijo v 
Sparu: »Dokler se razmere 
ne umirijo, bo situacija žal 
ostala takšna.«

Hkrati je obdobje izolaci
je priložnost tudi za to, da 
potrošniki podpremo lokal
ne ponudnike hrane in iz
delkov in do potrebnih ži
vil pridemo le z minimal
nim stikom ali brez njega. 
Mnogi lokalni ponudniki in 

pridelovalci namreč omogo
čajo prevzem živil ali celo 
dostavo na dom. Nekatere 
občine oziroma javni zavo
di, denimo tudi v Kamniku 
in Radovljici, pa so že obja
vili tudi sezname s kontak
tnimi podatki lokalnih po
nudnikov, pri katerih lahko 
kupimo živila.

Raste tudi prodaja 
računalniške opreme

V porastu je tudi spletno 
nakupovanje neživilskih ar
tiklov. V največji slovenski 
spletni trgovini Mimovrste 
v zadnjih dneh beležijo za 
več kot polovico več odda
nih naročil. V spletni trgovi
ni enaA.com so v petek, 13. 
marca, celo presegli rezulta
te črnega petka v lanskem no
vembru, sicer pa zadnjih de
set dni beležijo povprečno za 

petino večjo prodajo. Tudi v 
Big Bangu se število nakupov 
na spletu že vse od minulega 
tedna povečuje, vendar pa to 
ne pokrije izpada prodaje v fi
zičnih trgovinah, ki so zapr
te, so razložili.

V vseh treh spletnih tr
govinah zaradi zagotavlja
nja varnosti zaposlenih in 
kupcev zagotavljajo brez
kontaktno dostavo. Pov
sod zaznavajo izjemen po
rast prodaje prenosnikov in 
druge računalniške opre
me za nemoteno delo od 
doma, povečana pa je tudi 
prodaja hladilnikov, zamr
zovalnih skrinj in določe
nih gospodinjskih pripo
močkov, kot je aparat za 
peko kruha. Na Mimovrste 
je izrazito tudi zanimanje 
za artikle hitre potrošnje: 
čistila, plenice, detergente 
in hrano za male živali. Na 
enaA.com so med najbolj 
zaželenimi artikli navedli 
še letne pnevmatike, špor
tno opremo za domačo vad
bo (od uteži do sobnih ko
les), sesalnike in termome
tre, od ponedeljka dalje pa 
jim raste tudi prodaja ero
tičnih pripomočkov. V Big 
Bangu pa so večje zanima
nje zaznali tudi pri igralnih 
konzolah, video igrah, tele
vizorjih in drugih izdelkih, 
s katerimi si želijo kupci za
polniti dneve, ki jih prete
žno preživljajo doma.

Spletne trgovine pregorevajo
V času koronavirusa se vse več kupcev odloča za spletni nakup živil in drugih življenjskih potrebščin, 
trgovci pa povpraševanje komaj še dohajajo.

Za nakupovanje hrane preko spleta v teh dneh potrebujemo 
precejšnjo mero potrpežljivosti. / Foto: Aleš Senožetnik

Kranj – V okviru mreže psihologov v Centrih za krepitev zdravja 
tudi v Zdravstvenem domu (ZD) Kranj odpirajo telefonski liniji 
za psihološko podporo prebivalcem v lokalni skupnosti. Na-
men telefonskega svetovanja je nudenje osnovne psihološke 
podpore v času epidemije koronavirusa. Telefonska podpora 
se odvija v obliki krajših razbremenilnih pogovorov in ni name-
njena poglobljeni psihoterapevtski obravnavi. Pokličete lahko 
na 030/450-664 ali 030/450-665 od ponedeljka do petka med 
9. in 12. uro ter 16. in 19. uro. Še naprej pa velja, da vprašanja 
glede zdravstvenega stanja naslavljate na svojega osebnega 
zdravnika po telefonu. Poleg psihološkega svetovanja Center 
za krepitev zdravja ZD Kranj s kineziologinjo Katjo pripravlja 
domače vadbe, primerne za različne skupine posameznikov, 
ki se aktivnosti s področja telesne dejavnosti v času ukrepov, 
povezanih z epidemijo, ne morejo udeleževati v ZD ali v lo-
kalni skupnosti. Vaje so objavljene na https://www.facebook.
com/ckzkr/.

Odpirajo številki za »razbremenilni« pogovor

Ana Šubic

Ljubljana – Študentska orga
nizacija Slovenije (ŠOS) je 
minuli petek z odprtim pis
mom opozorila vlado in pri
stojna ministrstva na tež
ke razmere, v katerih so se 
znašli študenti ob pojavu 
koronavirusa, ter predlagala 
ukrepe za pomoč najbolj pri
zadetim v času epidemije. 
Ukrepi za omejevanje širje
nja okužb so študente priza
deli še zlasti zaradi izjemne
ga upada ponudbe študent
skega dela, saj so mnogi čez 
noč ostali brez vira prihod
ka. V ŠOS navajajo, da od 
sredine marca študentske
ga dela praktično ni več oz. 
je ponudba novih del od se
demdeset do devetdeset od
stotkov nižja. Ministrstvu za 
delo zato predlagajo, da štu
dentom, ki imajo izpad do
hodka zaradi nezmožnos
ti opravljanja dela, nameni 
mesečno nadomestilo v viši
ni šestdeset odstotkov neto 
prihodka študenta v zadnjih 
šestih mesecih pred razgla
sitvijo epidemije, a ne več 
kot tristo evrov.

Zaradi trenutne situacije 
je precej manj študentskega 
dela, ugotavljajo tudi v eŠtu
dentskem servisu. »Številna 
podjetja so zaprla vrata, zato 
tudi dodatne delovne pomo
či ne potrebujejo več.« Kot 
so pojasnili, so dela, ki jih 

podjetja v teh dneh objavlja
jo za študente, večinoma po
vezana s trgovino (npr. paki
ranje hrane, dostava, skrb za 
razkuževanje strank pred tr
govskimi centri). Opažajo, 
da so se urne postavke zvi
šale, saj podjetja nujno pot
rebujejo pomoč takoj in so 
zato tudi pripravljena plača
ti več. Več je sicer tudi objav 
za študentsko delo od doma, 
saj je veliko podjetij prejšnja 
delovna mesta prilagodi
lo. Prav tako zaznavajo ve
lik porast povpraševanja po 
študentih, ki bi pomagali pri 
varstvu otrok zaposlenih v 
zdravstvu in drugih staršev, 
ki morajo biti na delu.

ŠOS sicer v odprtem pis
mu vlado opozarja tudi na 
omejeno bivanje v študent
skih domovih in ministrstvu 
za izobraževanje predla
ga, naj študentom, ki imajo 
sklenjene pogodbe za biva
nje v njih, v času epidemije 
zagotovi brezplačno bivanje. 
Ministrstvu za infrastruktu
ro so predlagali, naj študen
tom, ki so za marec kupi
li subvencionirano vozov
nico za javni potniški pro
met, omogočijo brezplačno 
vozovnico za prvi mesec po 
koncu epidemije. Opozorili 
so tudi na zelo omejen obseg 
delovanja subvencionirane 
študentske prehrane preko 
dostave, ki jo izvaja zgolj 38 
od skupno 460 ponudnikov. 

Študentje v stiski
Zaradi ukrepov za omejevanje širjenja 
koronavirusa so se v stiski znašli tudi mnogi 
študenti, ki so ob izjemnem upadu ponudbe 
študentskega dela ostali brez vira prihodka.

Ljubljana – V času razglašene epidemije in v duhu gibanja 
#ostanidoma slovenske filmske ustvarjalke in ustvarjalci v 
sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom in Bazo slo-
venskih filmov ter Filmoteko, zavodom za širjenje filmske 
kulture, do nadaljnjega podarjajo na ogled izbor slovenskih 
filmov. Spored bodo bogatili vsak ponedeljek in četrtek, fil-
mi pa bodo dostopni sedem dni. Od včeraj, 23. marca, je 
tako na voljo deset novih filmov, od tega o štirje igrani ce-
lovečerci (mladinski film Petelinji zajtrk ter filmi Rezervni 
deli, Instalacija ljubezni in Gremo mi po svoje), kratki film 
Child in time, trije kratki animirani filmi (Pot, Oblast, Pe-
tindvjaset let) ter dva študijska projekta AHA.OK in Abuzz. 
Aktualni spored in dostop do filmov je ves čas na voljo na  
https://bsf.si/sl/novice/vsi-filmi-doma/.

Vsak teden novi slovenski filmi

Medvode – Tržnica Medvo-
de je zaradi preprečevanja 
širjenja okužbe s koronavi-
rusom do nadaljnjega zapr-
ta. Redne stranke in druge 
občane obveščajo, da bodo 
nekateri pridelki in izdelki 
stalnih ponudnikov še vedno 
na voljo, in sicer z osebnim 
prevzemom pri ponudnikih 
ali dostavo izdelkov s stra-
ni ponudnikov na vaš dom. 
Seznam ponudnikov je ob-
javljen tudi na spletni strani 
Občine Medvode.

Tržnica ne obratuje

Kranj – Agencija za kmetijske 
trge in razvoj podeželja je 
prejšnji teden začela izdajati 
odločbe o plačilu prispevka 
za promocijo sadja za lansko 
leto. Prispevek znaša dvajset 
evrov na hektar intenzivnega 
sadovnjaka. Sadjarji bi morali 
plačati prispevek v dvajsetih 
dneh od prejema odločbe, a 
je vlada v četrtek rok za pla-
čilo preložila za toliko časa, 
kolikor bodo zaradi korona-
virusa trajali posebni ukrepi, 
oziroma najkasneje do 1. 
julija. 

Plačilo prispevka
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano ter zdrav način življenja. V lekarnah in specializiranih trgovinah.

Magnezij prispeva k delovanju mišic in živčnega 
sistema ter k zmanjševanju utrujenosti.

Za mišice in srce
Proti utrujenosti
Za živčni sistem

www.magnex.fi/sl 

Samo do 
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Radovljica, Škofja 
Loka – V Domu upokojen-
cev Kranj, Domu dr. Jan-
ka Benedika Radovljica in v 
Centru slepih, slabovidnih 
in starejših Škofja Loka so 
stanovalci in zaposleni zdra-
vi. V Kranju so zaprli dnev-
no varstvo, sicer pa vsi trije 
domovi izvajajo ostale »zu-
nanje« dejavnosti: za razvoz 
kosil je celo več zanimanja, 
pomoč družini na domu po-
teka v zmanjšanem obsegu.  

Okrnjeni stiki s svojci 

Direktorica kranjskega 
doma Nadja Gantar potrdi, 
da je dom že mesec dni za-
prt za zunanje obiskovalce, 
izjema so umirajoči stano-
valci, kjer svojcem dovolijo, 
da jih obiščejo in se dostoj-
no poslovijo, ob tem ima-
jo stroge preventivne ukre-
pe. Kako pa stanovalci pre-
našajo posebne razmere? 
»Življenje v domu jim se-
veda poskušamo bogatiti. 
Prosti čas preživljajo v atri-
ju, kjer se naužijejo sveže-
ga zraka in sonca. Aktivno-
sti potekajo po posameznih 
oddelkih, ob tem ves čas pa-
zimo na razdaljo med njimi. 
Tudi praznovanje rojstnih 
dni smo prilagodili. Naši 
stanovalci za zdaj z razu-
mevanjem sprejemajo zapr-
tje doma, pogrešajo pa svo-
je domače. Sami nam pove-
do, da naj tako ostane, da le 
oni in mi ostanemo zdravi. 
Ob tem dodajajo, da se poču-
tijo varne in da nam je mar 
zanje. Trenutno jih ni strah, 
zavedamo pa se, da če bodo 
ukrepi še dolgo, bo to pri ne-
katerih stanovalcih tudi vpli-
valo na njihovo psihično sta-
nje in takrat bo potrebno več 
individualne obravnave,« 

pravi Gantarjeva. »Svojcem 
smo omogočili tudi dvakrat 
dnevno klic na recepcijo, da 
lahko povprašajo, kako so 
njihovi domači, predvsem 
tisti, ki ne uporabljajo mo-
bilnih telefonov, in za sta-
novalce, ki niso pokretni. 
Uvedli smo tudi viber klic, 
da lahko svojci vnaprej na-
povedo in jim omogočimo 
video klic, da jih tudi lahko 
vidijo. Res se trudimo, da bi 
jim glede na razmere omo-
gočili stik s svojci.« Veseli 
so, da so vsi zdravi, zapos-

leni pa motivirani za delo in 
povezani v drži, da skupaj 
zmorejo. Ob tem jih skrbi za 
zdravje, zato pri delu skrbno 
pazijo na preventivne ukre-
pe. »Zdrava zaskrbljenost je 
osnova in usmeritev za delo 
naprej. Res hvala jim,« pou-
darja direktorica.

Strpni v neprijetnih časih

»Ker smo se za ukrep 
omejitve obiskov odločili že 
precej zgodaj, prav tako pa 
izvajamo preventivne ukre-
pe, lahko povemo, da je tre-
nutno vzdušje v domu gle-
de na situacijo zadovoljivo. 
Ne zaznavamo večje pani-
ke med zaposlenimi in sta-
novalci, saj se o situaciji ve-
liko pogovarjamo in si med-
sebojno dvigujemo mora-
lo. Pri stanovalcih po potre-
bi izvajamo individualne ak-
tivnosti delovne terapije ter 
fizioterapije, poleg tega jim 
omogočamo stik s svojci pre-
ko telefona. Maksimalno se 

trudimo, da jim zagotavlja-
mo največje možno udo-
bje, dodatno jih razveseli-
mo tudi s prinosom kavice 
in sadja v sobe (poleg rednih 
obrokov). Ker ima veliko na-
ših sob balkone, skrbimo, 
da so stanovalci tudi na sve-
žem zraku, svojci pa imajo 
tako možnost, da jih vsaj vi-
dijo od daleč. Tudi svojci so 
zelo strpni in razumejo situ-
acijo ter upoštevajo ukrepe, 
ki so predvsem v dobro nji-
hovih najdražjih. V prime-
ru, da se stanovalec poslo-

vi, pa organiziramo še zad-
nji obisk svojcev, da se lahko 
v miru poslovijo,« pa o raz-
merah v Domu dr. Janka Be-
nedika v Radovljici pravi di-
rektor Alen Gril, ki se prav 
tako zahvaljuje zaposlenim, 
svojcem in stanovalcem za 
konstruktivno in odgovor-
no sodelovanje in strpnost 
v teh neprijetnih časih. Obe-
nem napoveduje, da že zbi-
rajo ideje, kako bodo razve-
selili stanovalce, ko bo naj-
hujše mimo.

Druženje v manjših 
skupinah

Življenje v Centru slepih, 
slabovidnih in starejših Ško-
fja Loka poteka po spreme-
njenem »dnevnem redu«, 
prilagojeno vsem ukrepom, 
pove tamkajšnja direktori-
ca Silva Košnjek. Pred te-
dnom dni so center zaprli 
za vse obiske in omejili vse 
možne »dostave« svojcev, 
saj imajo stanovalci v domu 

zagotovljeno celotno oskr-
bo. »Aktivnosti potekajo v 
manjših skupinah po oddel-
kih, od telovadbe, vaj za spo-
min, prepevanja do manjših 
pogovornih skupinic. Stano-
valcem omogočamo, da se 
sprehajajo znotraj parka od-
delka Mozaik, kjer so nasta-
njeni stanovalci z demenco, 
ostalim stanovalcem pa smo 
v toplem sončnem vremenu 
skupaj s spremstvom zapo-
slenih omogočili posedanje 
in sprehod pred centrom, 
kjer ne pridejo v noben 

kontakt z drugimi osebami, 
saj je gibanje na svežem zra-
ku v tem trenutku zelo po-
membno tudi za dobro psi-
hično in fizično počutje. Več 
individualnih aktivnosti pa 
poteka s pomočjo delovnih 
terapevtk in fizioterapevtke 
tudi po sobah. V veliko po-
moč nam je tudi šest javnih 
delavcev. V prihodnjih dneh 
bomo omogočili možnost 
video klica s svojci, s tem da 
bo klic vzpostavljen z naše 
strani. Počutje in dogodke 
objavljamo na svoji spletni 

strani in FB,« napovedu-
je Košnjekova, ki pravi, da 
so stanovalci zaprtje doma 
dobro sprejeli, zavedajoč 
se, da je to nujno potrebno. 
Pozorni so tudi do zdravja 
zaposlenih, da nihče ne pri-
de v službo z znaki prehla-
dnega obolenja, bolni os-
tanejo doma in so vsi tudi 
testirani, izvidi pa so bili 
doslej vsi negativni. Tudi to 
kaže na visoko stopnjo za-
vesti zaposlenih o pravil-
nem načinu samozaščite, 
poudarja Košnjekova.

Medsebojno si dvigujejo moralo
Starejša populacija je zaradi koronavirusa najbolj ogrožena, domovi upokojencev so zaradi tega že nekaj časa zaprti za zunanje obiskovalce. Poizvedeli smo, 
kako v teh časih poteka življenje v domovih in kako starostniki prenašajo izolacijo.

Stanovalci Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki na kratkem sprehodu 
okoli doma / Foto: CSS Škofja Loka

Zaščitnih sredstev imajo ta čas dovolj, z njimi ravnajo 
zelo skrbno, v primeru obravnave suma na covid-19 
pa bi povsod potrebovali posebno osebno varovalno 
opremo. Vlada domovom obljublja, da bodo ta 
zaščitna sredstva dobili, če se bo pojavil stanovalec s to 
boleznijo.

Kranjska Gora – Župan Ob-
čine Kranjska Gora Janez 
Hrovat obvešča, da je mejni 
prehod Korensko sedlo pre-
hoden med 5. in 23. uro (je 
pa zdravstveni nadzor potni-
kov). Mejni prehod Rateče je 
začasno zaprt. »Skupaj z ob-
činami vse do Nove Gorice 
se pogovarjamo o problemih 
prehajanja občanov na delo 
v Italijo. Čez mejni prehod v 
Ratečah začasno prehajajo 
lahko samo dvolastniki za 
nujne potrebe kmetovanja,« 
je pojasnil. Na meji z Italijo 
so ostale še štiri kontrolne 
točke, Vrtojba, Fernetiči, Ško-
fije in Krvavi Potok. Zaprta je 
tudi kolesarska steza med 
Ratečami in Italijo. 

Problem prehajanja 
na delo v Italijo

Igor Kavčič

Ljubljana – V času epide-
mije tudi vrata NUK osta-
jajo zaprta za uporabnike, 
a kljub temu nekatere sto-
ritve poskušajo zagotavljati 
na daljavo. Tako Digitalna 
knjižnica Slovenije ponuja 
prost in brezplačen dostop 
do več kot 850 tisoč enot ra-
znovrstnih digitalnih gra-
div s področja znanosti, 
umetnosti in kulture (knjig, 
revij, rokopisov, slikovne-
ga gradiva, zemljevidov in 
drugih digitaliziranih gra-
div. Vsebine v javni dome-
ni so dostopne vsem, član-
stvo v knjižnici ali prijava 
nista potrebna. Možno si je 

izposoditi branje na porta-
lu Biblos, na voljo pa je tudi 
portal informacijskih virov 
Mrežnik. V NUK nemoteno 
deluje tudi informacijska 
služba, od ponedeljka do 
petka med 8. in 18. uro na 
telefonski številki 01/20 01 
205 ali po elektronski pošti 
(ali spletnem obrazcu Vpra-
šajte NUK). Vsem, ki ima-
jo na dom izposojeno gradi-
vo, so rok izposoje podaljša-
li za dodatnih trideset dni. V 
okviru možnosti omogoča-
jo medknjižnično izposojo, 
digitalizacijo knjig po naro-
čilu, sprejemajo tudi naro-
čila za kopije člankov. Prav 
tako poteka sistem oddaje 
obveznega izvoda.

NUK v času epidemije
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Kranj – V preteklem tednu 
se je v izobraževanje na da-
ljavo vključilo 380 od 455 
osnovnih šol, kar pomeni, 
da je izobraževanje na da-
ljavo za 122.500 učencev iz-
vedlo nekaj več kot 14 tisoč 
učiteljev v državi. V srednjih 
šolah je učenje na daljavo za 
40 tisoč dijakov pripravilo 
štiristo profesorjev. Izobra-
ževanje je najpogosteje po-
tekalo po elektronski pošti, 
s pomočjo spletnih učilnic, 
spletnih strani in socialnih 
omrežij, je ob koncu prve-
ga tedna izobraževanja na 
daljavo pojasnila ministrica 
Simona Kustec.

»S terena prejemamo ve-
liko primerov dobrih praks 
poučevanja na daljavo. Šole 
nam poročajo o svojem res 
dejavnem delu učiteljev in 
maksimalni angažiranosti, 
da učenci in dijaki čas na-
menijo tudi poglobljenemu 
učenju in pripravam na za-
ključek izobraževanja,« je 
poudarila ministrica in do-
dala, da intenzivno sodeluje-
jo tudi s strokovnjaki Zavoda 
RS za šolstvo, da bi prišli do 

čim bolj poenotenih oziro-
ma enakomerno zahtevnih 
vsebin učne snovi, načinov 
njihovega spremljanja in 
ocenjevanja. Skupaj s Tele-
vizijo Slovenija in zavodom 
za šolstvo sodelujejo tudi 
pri oblikovanju posebnega 
programa za učence osnov-
ne šole, kjer se prepletajo iz-
obraževalne, informativne 

in razvedrilne vsebine, po-
vezane z učnim načrtom. 
Tako učenci kot učitelji naj 
bi še zlasti dobro sprejeli do-
poldansko oddajo za učence 
od prvega do petega razreda 
Izodrom. Kot zanimivost je 
ministrica še navedla, da je 
v spletnih učilnicah najbolj 
živahno v jutranjih in večer-
nih urah. »V času največjih 

obremenitev, ob 10. uri do-
poldne, je bilo na Arnes učil-
nicah tudi po 15 tisoč aktiv-
nih uporabnikov.« Ob tem 
se je posebej zahvalila rav-
nateljem, ki že izvajajo iz-
obraževanje na daljavo, in 
spodbudila vse preostale, da 
se aktivno vključijo v proces 
dela v prihodnjih dneh ozi-
roma tednih.

V mnogih družinah pa je 
vsaj v prvem tednu, ko so še 
lovili »šolsko« rutino, uče-
nje na daljavo povzročilo 
precej stresa. Veliko star-
šev namreč zdaj dela na 
domu, tako da morajo de-
lovne urnike usklajevati še 
s šolskimi, ob tem pa je tre-
ba poskrbeti tudi za prehra-
no in redno gibanje šolarjev 
tudi v dopoldanskem času. 
Starši treh otrok iz Kranja 
– drugošolca, četrtošolca in 
osmošolca – priznavajo, da 
je bil prvi teden prav 'pek-
lenski'. »V službi od mene 
pričakujejo, da bom osem 
ur za računalnikom, ob tem 
pa moram otrokom poma-
gati tudi pri šolskem delu in 
poskrbeti za kosilo, tako da 
imam občutek, da sploh ni-
mam več prostega časa, saj 
se šolsko delo raztegne tudi 
v popoldanski čas in celo 
na konec tedna, ki naj bi bil 
namenjen počitku,« je po-
jasnila mama omenjenih 
šolarjev in iskreno prizna-
la, da se zato zdaj veliko več 
prepirajo kot prej. Vstaja že 
ob 5. uri zjutraj, da čim več 
službenih obveznosti opra-
vi, preden otroci vstanejo. 

»Vmes pogledam še na eA-
sistenta in natisnem učne 
liste za tisti dan ter jih zlo-
žim po kupčkih za vsake-
ga posebej, saj otroci takoj 
po zajtrku začnejo delati za 
šolo.« A če lahko mlajša dva 
otroka praktično vse delo 
opravita samostojno in pot-
rebujeta le minimalno raz-
lage, pa je povsem drugače 
pri starejšem sinu. »Mlajša 
dva lahko vse delo opravi-
ta v približno treh urah, pri 
starejšem pa se šolsko delo 
razpotegne tudi na šest ur, 
saj imajo ogromno nove 
snovi, ki mu je vedno niti 
jaz ne znam pravilno raz-
ložiti.« Zato jo skrbi, da bo 
njegovo znanje pri kakšnih 
predmetih pomanjkljivo, 
saj dvomi, da bodo po vrnit-
vi v šolo za tako dolgo na-
zaj preverjali, ali so nalo-
ge reševali pravilno ali ne. 
Prepričana je, da so učitelji 
na starše preložili preveli-
ko odgovornost. »Na srečo 
so si sošolci zelo pripravlje-
ni pomagati in sodelujejo 
med seboj ter drug pri dru-
gem preverjajo, ali so pra-
vilno rešili določene nalo-
ge,« je še razložila. 

Učenje na daljavo dobro steklo
Izobraževanje že drugi teden poteka na daljavo. Čeprav je bilo v prvih dneh kar nekaj težav tudi s preobremenjenimi spletnimi platformami in storitvami, 
so te zdaj stabilnejše, tako da po oceni ministrstva za izobraževanje, znanost in šport učenje na daljavo že poteka bolj tekoče.

Na šolskem ministrstvu ugotavljajo, da je izobraževanje na daljavo že v prvem tednu dobro 
potekalo.

Ljubljanska c. 27, 4240  RADOVLJICA

Komunala Radovljica, d. o. o., objavlja prosto delovno mesto: 

SMETAR (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• II. stopnja strokovne izobrazbe,
• vozniško dovoljenje kategorije B,
• fizične sposobnosti,
• znanje slovenskega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z doka-
zili pošljejo do 8. 4. 2020 na naslov: Komunala Radovljica,  
d. o. o., Ljubljanska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava 
na razpis smetar (m/ž)«.

»Srčno upamo, da bo po-
novno delovanje zdravstve-
nega doma vzpostavljeno 
prihodnji teden, za kar pa 
moramo dobiti odlok vla-
de. Naši pacienti so se na 
to odzvali z veliko mero ra-
zumevanja, saj je bil ukrep 
dejansko sprejet za njihovo 
varnost,« nam je povedal in 
se zahvalil Zdravstvenemu 
domu Domžale, kjer so jim 
priskočili na pomoč z neod-
ložljivimi pregledi odraslih 
in otrok iz občin Kamnik in 
Komenda. 

Na pomoč priskočili 
v Domžalah

A če imajo v občini Ka-
mnik do zdaj sedem potr-
jenih okužb s koronaviru-
som, jih imajo v Domžalah 
že enajst. Kaj bo, če zapre-
jo še Zdravstveni dom Dom-
žale? »Z Zdravstvenim do-
mom Domžale vedno zelo 
dobro sodelujemo in tokrat 
so nam takoj priskočili na 
pomoč, kljub temu da je bil 
naš zdravstveni dom za pa-
ciente zaprt tako rekoč ne-
nadoma in ponoči. Seveda 
je bilo nekaj organizacijskih 

zapletov na začetku, kar pa 
se da razumeti, saj je bilo 
treba sredi noči urediti og-
romno stvari naenkrat, saj 
smo razmeroma velik zdra-
vstveni dom. Zdravstvene-
mu domu Domžale se zato 
iskreno zahvaljujemo za vso 
pomoč. Iskreno tudi želimo, 
da se ne zgodi pri njih kaj po-
dobnega, vsekakor pa bi v ta-
kem primeru tudi mi delo-
vali v najboljšem možnem 
interesu tudi njihovih ob-
čanov,« zagotavlja Sašo Re-
bolj.

Ambulante izvajajo le še 
administrativne storitve

Katere storitve v teh dneh 
tako še delujejo v Zdravstve-
nem domu Kamnik? 

Splošna in družinska me-
dicina ter ginekologija izva-
jata le administrativne sto-
ritve (01 8318 628), urgen-
ca izvaja le telefonsko triažo 
in nenujne posvete (01 8318 
715), za vsa urgentna stanja 
je treba poklicati 112, je pa 
reševalno vozilo NMP Dom-
žale zaradi hitrejšega odziva 

24 ur na dan stacionirano na 
lokaciji v Kamniku. 

KoronaMobi za sume 
okužb s koronavirusom (051 
642 922 od 7. do 19. ure) na-
roča na vstopno točko, ki je v 
Ljubljani. Otroške ambulan-
te prav tako izvajajo le admi-
nistrativne storitve (01 8318 
631), zobozdravstvo izvaja 
triažo po telefonu (01 8318 
640 odrasli in 01 8318 643 
otroci), za preglede bo tre-
ba v Ljubljano. Patronažna 
služba opravlja vse nujne 
obiske.

Zdravstveni dom Kamnik je zaprt
31. stran

Zdravstveni dom Kamnik (na sliki) je do preklica zaprt, na pomoč pacientom bodo ta čas 
priskočili v Zdravstvenem domu Domžale.

Cerklje – Občina Cerklje v dogovoru s Socialnovarstvenim 
zavodom Dom Taber do preklica zagotavlja tople obroke za 
oskrbo občanov. Osebam, ki so izrazile potrebo po takšni 
nujni obliki pomoči, bo obrok dostavil vnaprej določen pro-
stovoljec, na občinski upravi pa prosijo, da osebe zagotovijo 
lastno termo posodo za prevoz obroka. Prav tako je na voljo 
tudi oskrba z nujnimi živili in zdravili. Kot še sporočajo na 
občinski upravi, so se s poslovno enoto Mercator Cerklje do-
govorili, da bo za prostovoljce, ki bodo izvajali oskrbo pomoči 
potrebnim, zagotovila oskrbo z živili tudi zunaj posebnega 
delovnega časa trgovine, v primeru, da bo to potrebno. 

Topli obrok in oskrba v Cerkljah

Jesenice – Iz Splošne bolnišnice Jesenice so sporočili, da za-
radi preprečevanja možnosti okužbe s koronavirusom priso-
tnost partnerja pri porodu do nadaljnjega ni več dovoljena. 
Prepoved bo veljala do preklica.

Brez partnerja pri porodu
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Radovljica – Pred časom so 
v središču Radovljice posta-
vili še dve plastični ponjavi 
nad športnimi objekti: s »šo-
torom« je tako zdaj poleg 
bazena prekrito še teniško 
igrišče v neposredni bližini, 
s ponjavo je zaščiteno bli-
žnje drsališče ter po novem 
tudi balinišče. Podobna kon-
strukcija je tudi na robu vasi 
Vrbnje. Objekti športnikom 
omogočajo vadbo vse leto, a 
po drugi strani precej izsto-
pajo v sicer zelenem okolju 
mesta in vasi.

Kot pojasnjuje Andrej 
Golčman, predsednik sve-
ta Krajevne skupnosti Ra-
dovljica, sicer pa strokov-
njak na področju arhitektu-
re in urbanizma, zakonoda-
ja omogoča tovrstne rešit-
ve brez kakršnihkoli dovo-
ljenj na stavbnih zemljiščih 
z ustrezno namensko rabo, 
zaradi česar, ugotavlja, so 
načeloma vse postavitve ra-
zen v Vrbnjah skladne s 
predpisi. 

»Vizualno ti objekti niso 
najbolj prijetni, še zlasti ne v 
odnosu do gabaritov okoliš-
kih objektov, je pa prednost, 
da so vsaj v Radovljici vsi 
skoncentrirani na eni loka-
ciji, na območju športnega 

parka, in zato manj moteči. 
Kot prekritje že obstoječih 
športnih površin gre za ra-
cionalno rešitev, saj omogo-
ča celoletno izrabo istih po-
vršin, treninge v zimskem 
času oz. možnost rekreaci-
je tudi v slabem vremenu. 
Fiksni objekti ne bi bili le 
dražji, temveč bi zahtevali 
podvajanje površin in s tem 
dodatno potrebo po prosto-
ru, načeloma verjetno izven 
obstoječega športnega par-
ka,« meni Golčman, ob tem 
pa poudarja, da tovrstnih 
objektov ni primerno pos-
tavljati na zemljiščih oziro-

ma območjih v nasprotju z 
njihovo veljavno namensko 
rabo.

Tudi radovljiški župan Ci-
ril Globočnik meni, da so po-
njave, s katerimi so prekrita 
igrišča, dobra rešitev, ki omo-
goča uporabo športnih povr-
šin in s tem široko rekreacijo 
in treninge skozi vse leto. »V 
takšni meri zidanih pokritih 
športnih objektov z javnimi 
sredstvi zagotovo nikoli ne 
bomo mogli zagotoviti. Smi-
selno je sezonsko pokrivanje 
teniških igrišč, bazenov, dr-
sališč, balinišč. Pri tej odloči-
tvi pa je treba upoštevati tudi 
okolje, v katerem se namešča 
ponjava, da popolnoma ne 
skazi podobe območja.«

Ni lepo, je pa 
ekonomično
V središču Radovljice sta bila doslej pod ponjavo 
kopališče in drsališče, po novem pa tudi teniško 
igrišče in balinišče, s ponjavo je prekrito tudi 
zasebno plezališče v Vrbnjah. 

Športni objekti v središču Radovljice so prekriti s 
ponjavami. / Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
na seji v sredo, 11. marca, v 
prvi obravnavi sprejeli več 
odlokov; Občinska podrob-
na prostorska načrta Pod Po-
lico in za Poslovno cono Nak-
lo, Odlok o koncesiji za go-
spodarski javni službi (GJS) 
obdelave določenih vrst ko-
munalnih odpadkov in od-
laganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunal-
nih odpadkov iz območja ob-
čine. Z večino glasov so za 
izvajalca potrdili GJS, Javno 
podjetje Voka Snaga Ljublja-
na. »Tudi ta odlok so svetniki 
sprejeli v prvem branju, ne-
kaj vsebinskih zadev za do-
končno potrditev moramo 
uskladiti do naslednje seje. 
Koncesijo bomo podelili za 
deset let,« je povedal župan 
Ivan Meglič. Nadzorni od-
bor je poročal o opravljenem 
delu v lanskem letu, svetni-
ki so potrdili zaključni račun 
občine za leto 2019. 

Župan je povedal, da 
se gradnja kanalizacije v 
Podbrezjah nadaljuje, ker 

želijo čim prej zagotoviti 
prevoznost regionalne ces-
te. Gradnja infrastruktu-
re na Okroglem je začasno 
ustavljena (podatki so osve-
ženi z včerajšnjim dnem). 
V Podbrezjah bo pločnik za 
večjo varnost otrok na poti v 
šolo. »Podrli smo propada-
joči objekt stare šole v Nak-
lem. Okolica je zdaj urejena. 
Svetnikom sem poročal o ak-
tualnem dogajanju v Komu-
nali Kranj, podpisu pogod-
be za oddajo zapuščenih ži-
vali v zavetišče Gmajnice. 
Svetniki so me pooblasti-
li, da zadeve v Domu starej-
ših v Naklem, ki ga upravlja 
preddvorski dom starejših, 
urejam naprej v korist kva-
litetne oskrbe stanovalcev 
nakelskega doma in zago-
tavljanja storitev starejšim 
občanom, ki živijo doma,« 
je povzel Meglič. Občina 
pripravlja razpis za grad-
njo manjkajočega pločni-
ka na Okroglem, pred obja-
vo je razpis za sanacijo ces-
te in opornih zidov v Zadra-
gi, objavljen je razpis za ob-
novo zidu na pokopališču v 

Dupljah, nadaljuje se ureja-
nje žarnih grobov v Naklem. 
Za gradnjo športnega parka 
pri šoli v Naklem so pridobili 
vsa soglasja, zdaj pripravlja-
jo dokumentacijo za posta-
vitev protihrupne ograje. V 
kletnih občinskih prostorih 
se zaključuje urejanje med-
generacijskega centra, pro-
grame bodo začeli izvajati, 
ko ne bo več nevarnosti co-
vida-19. »Po hudem vetru je 

bila poškodovana streha na 
OŠ Naklo. Poškodbe bomo 
začasno sanirali, za nasled-
nji proračun bo pa treba raz-
misliti o obnovi celotne stre-
he, ki je že dotrajana,« je po-
udaril župan in dodal, da je v 
občini aktiviran štab Civilne 
zaščite za zajezitev in obvla-
dovanje epidemije novega 
koronavirusa, kupili so ne-
kaj zaščitne opreme za de-
javnost CZ.

Stavbo stare nakelske šole so podrli
Streha na Osnovni šoli Naklo je bila poškodovana ob februarskem hudem vetru, treba bo zagotoviti 
denar za njeno sanacijo v celoti. Še nekaj poudarkov iz nakelskega občinskega sveta pa v nadaljevanju.

Stara šola v Naklem je stala ob župnijski cerkvi sv. Petra. 
Po izselitvi šole so bila v stavbi urejena stanovanja. Hiša je 
v zadnjih letih doživljala vse slabšo usodo, pred nekaj leti 
jo je dodobra uničil še požar. Stavbo so pred kratkim podrli, 
na tem zemljišču bo občina za zdaj uredila režijski obrat. / 

Škofja Loka – Občinski svet v Škofji Loki je na seji marca dal 
soglasje k pravnemu poslu, ki je zadeval še zadnji obrok za 
nakup poslovne stavbe Name. Vrednost zadnjega obroka je 
bila 999 tisoč evrov, celotna vrednost nakupa stavbe, ki jo bo 
občina namenila za knjižnico, pa 1,9 milijona evrov. Za po-
stopen odkup stavbe Name so se s predpogodbo dogovorili 
leta 2016, in sicer naj bi kupnino poravnali v letih 2017, 2018 
in 2019. Vmes je občina zaprosila za spremenjeno dinamiko 
nakupa, ki je zadnji obrok za odkup zamaknil v leto 2020. 
Razlog je bil zamik gradnje novega vrtca iz predvidenega leta 
2018 v 2019. Svetniki so tokrat dali soglasje k predlaganemu 
pravnemu poslu, proti so glasovali le svetniki Komunalno-
-ekološke liste. Njen svetnik Rolando Krajnik, ki je že vsa leta 
nasprotoval odkupu Name, češ da prostor ni primeren za 
knjižnico, je svoj glas proti utemeljil z enakimi argumenti, 
prepričan, da je ta posel izsilila ekipa prejšnjega župana.

Zadnji obrok za odkup Name

Urša Peternel

Jesenice – Na zgornjem par-
kirišču Splošne bolnišni-
ce Jesenice že stojijo bival-
ni zabojniki, v katere naj bi 
v času energetske in požar-
ne sanacije bolnišnice pre-
selili del dejavnosti. A kot je 
dejal v. d. direktorja bolnišni-
ce Miran Rems, so investitor-
ju, to je ministrstvu za zdrav-
je, že predlagali, naj zaradi 

aktualnih razmer investici-
jo začasno prekine. »Ne mo-
remo si predstavljati, da čez 
teden ali dva, ko pričakuje-
mo največ pacientov s koro-
navirusom, gradbeniki zač-
nejo menjavati okna in osta-
lo stavbno pohištvo. Čas za to 
zdaj res ni primeren, je pa te-
žava v tem, ker je projekt ve-
zan na evropska sredstva, po-
godbe in roke, tako da je treba 

urediti kar precej papirjev,« 
je dejal Rems. A kot je do-
dal, je po drugi strani dob-
ro, da so začasni kontejner-
ji že postavljeni, saj bodo va-
nje v primeru večjega števila 
okužb namestili bolnike s ko-
ronavirusom. »Upamo pa se-
veda, da to ne bo potrebno,« 
je dodal Rems.

Spomnimo, v sklopu načr-
tovane energetske sanacije, 

ki naj bi trajala 15 mesecev, 
bodo zamenjali okna, fasa-
do, svetila, ogrevalna tele-
sa in uredili klimo. Za izva-
jalca del je bilo izbrano pod-
jetje Kolektor Koling. Obe-
nem naj bi se še letos začeli 
požarna sanacija in prenova 
bolnišnične lekarne. Za koli-
ko se bodo omenjeni projek-
ti zamaknili zaradi epidemi-
je koronavirusa, še ni znano.

Začasni kontejnerji za bolnike
Na dvorišče jeseniške bolnišnice so postavili bivalne zabojnike, v katere naj bi preselili del dejavnosti v 
času načrtovane energetske sanacije. Sanacijo naj bi zdaj prestavili, v zabojnike pa namestili bolnike s 
koronavirusom, če bo to potrebno.

Bivalni zabojniki ob Splošni bolnišnici Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič

Pred dnevi se je zaključil 
ponovljeni razpis 
za izbiro direktorja 
bolnišnice. Prejšnji 
teden bi morala potekati 
seja sveta zavoda s 
predstavitvijo treh 
kandidatov, a so sejo 
zaradi trenutne situacije 
glede koronavirusa 
prestavili za nedoločen 
čas, do umiritve razmer, 
so pojasnili v bolnišnici. 
Tako bo bolnišnico 
še naprej vodil vršilec 
dolžnosti direktorja 
Miran Rems.
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Medvode – V centru Medvod, 
na zemljišču tik ob regional-
ni cesti, je nekdaj stal Sokol-
ski dom, v katerem je bil kas-
neje zdravstveni dom, nato 
pa je bila to Donitova poslov-
na stavba. Poleti bo dve leti, 
odkar so ta markantni objekt 
podrli. Obeta se novogradnja. 

Objekt je skupaj s pripada-
jočim zemljiščem leta 2016 
na javni dražbi kupilo pod-
jetje Hermes iz Železnikov. 
Želelo ga je porušiti, zeleno 
luč za to pa so dali tudi ob-
činski svetniki, ki so sicer ob-
žalovali, da je prišlo do situ-
acije, ko druge rešitve, kot je 
rušitev, ni, saj je bil objekt v 
tako slabem stanju, da je bil 
nevaren. Če ga ne bi poruši-
li, bi se porušil sam. Od ru-
šitve se kaj veliko na tem ob-
močju ni zgodilo, je pa vide-
ti, da se končno premika. Za 
več informacij smo se obrni-
li na Občino Medvode, kjer 

so pojasnili: »Investitor na 
območju načrtuje stanovanj-
sko-poslovni objekt. Idejo 
še razvija, ko bo dokončna, 
pa bo obravnavana tudi na 

občinskem svetu Občine 
Medvode, saj bo, glede na tre-
nutno idejo lastnika, treba iz-
vesti postopek lokacijske pre-
veritve.

Iz javno dostopne baze je 
razvidno, da je lastnik parce-
le, na kateri je bil prej objekt, 
sedaj podjetje KRO iz Spo-
dnjih Pirnič. 

Načrtujejo nov objekt
V Medvodah, kjer je nekdaj stal Sokolski dom, načrtujejo gradnjo stanovanj in poslovnih prostorov.

Nekdanji Sokolski dom v Medvodah so podrli pred skoraj dvema letoma. Na tem območju 
ob regionalni cesti načrtujejo gradnjo novega objekta. / Foto: Peter Košenina

Suzana P. Kovačič

Tržič – V Tržiču so na začet-
ku marca odprli Vstopno in-
formacijsko točko za starej-
še v prostorih Zdravstve-
nega doma Tržič, ki je re-
zultat večmesečnega dela 
Doma Petra Uzarja in nje-
govih partnerjev, Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske z 

enoto Zdravstveni dom Tr-
žič in Lekarne Deteljica. V 
projektu, ki je sofinanciran 
s pomočjo Evropskega so-
cialnega sklada, je sodelo-
val tudi Direktorat za dolgo-
trajno oskrbo Ministrstva za 
zdravje. S projektom želijo 

vzpostaviti povezavo med 
sistemi zdravstva in social-
nega varstva za zagotavlja-
nje usmerjene integrirane 
oskrbe starejših. Namen je, 
da starejši, upravičenci do 
novih storitev, lahko kljub 
morebitni oviranosti, bolez-
ni ali krhkosti ostanejo čim 
dlje v domačem okolju. De-
vet strokovnjakov bo starej-

še in svojce seznanjalo s sto-
ritvami, ki jim pripadajo, kot 
sta delovna terapija in fizio-
terapija tudi na domu, obisk 
medicinske sestre, če bo po-
treben medicinski poseg, 
pa psihološka podpora in še 
druge storitve.

Projekt nudenja storitev 
in programov za starejše

Odprtje vstopne točke za starejše v Tržiču na začetku 
marca / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko – Župan Andrej 
Karničar je jezerske občinske 
svetnike na zadnji seji sez-
nanil z nadzorom nad pro-
jektom Alpe Adria regija do-
živetij (Alpe Adria Karavan-
ke / Karawanken), ki je pote-
kal tudi na Jezerskem. Obči-
na je namreč uspešno kandi-
dirala na razpis Evropske uni-
je (ESRR, Interreg Slovenija-
-Avstrija) in tako postala par-
tner projekta, v katerem sode-
luje dvanajst slovenskih in av-
strijskih partnerjev pod vod-
stvom vodilnega partnerja 
Regionalne razvojne agencije 
Gorenjske (BSC Kranj). Sku-
pna vrednost načrtovanih ak-
tivnosti je skoraj 2,5 milijona 
evrov, od tega bo 85 odstotkov 
sofinanciranih iz evropskih 
virov, sredstva pa so name-
njena razvoju turistične po-
nudbe na čezmejnem obmo-
čju zahodnih Karavank. 

Vrednost aktivnosti na 
Jezerskem znaša 135.681 
evrov, 115.329 evrov financi-
ra EU, 20.352 evrov je lastne-
ga denarja, namenjena pa so 
bila razvoju zimsko-letnega 
doživljajskega parka. Žu-
pan Karničar je izrazil zado-
voljstvo, da po vseh temelji-
tih nadzorih ni ugotovljenih 
nobenih nepravilnosti pri 
vodenju tega projekta. »Le-
tos je bilo veliko truda vlože-
nega v zasneževanje parka, 
da smo imeli naposled dva 
meseca tekov in sankanja, 
športne dneve, skupinske 
in individualne aktivnosti 
in tudi tri prireditve na sne-
gu: dan teka na smučeh, ob-
činsko prvenstvo v teku na 
smučeh in smučanje starih 
korenin. In prvič se je zgodi-
lo, da so stare jesenove 'dile' 
smučale na umetnem sne-
gu,« je v zvezi s smučanjem 
starih korenin dejal Andrej 
Karničar.  

Projekt Karavanke 
uspešno prestal nadzor  Ana Šubic

Železniki – Razvojno ambu-
lanto sta s skupnimi močmi 
vzpostavila Občina Železni-
ki in Osnovno zdravstvo Go-
renjske. Precej staršev iz Sel-
ške doline je namreč vozilo 
majhne otroke enkrat ali pa 
celo večkrat tedensko na te-
rapijo v razvojno ambulanto 

Zdravstvenega doma Škofja 
Loka. Nekateri so bili tudi iz 
precej oddaljenih krajev, kar 
predstavlja precejšen časov-
ni zalogaj. Tako so se odločili 
obravnave organizirati tudi 
v Železnikih, kjer je trenu-
tno v redni terapiji enkrat do 
dvakrat tedensko trinajst ot-
rok, je pojasnila pediatrinja 
Petra Mohar Bregar, vodja 

razvojne ambulante v Ško-
fji Loki. Nekaj otrok iz Sel-
ške doline je sicer ostalo pri 
terapevtih v Škofji Loki, saj 
so bili vključeni še pred za-
četkom izvajanja terapij v 
Železnikih, in tako menja-
va terapevta po besedah Mo-
har Bregarjeve ni smisel-
na. »Vsi otroci, ki jih izbra-
ni pediater napoti k nam, 

najprej opravijo pregled pri 
zdravniku v razvojni ambu-
lanti v Škofji Loki. Kasneje 
pa se po dogovoru z zdrav-
nikom, terapevtom ter di-
plomirano medicinsko se-
stro opravljajo terapije ot-
rok in učenje mamic v eno-
ti v Železnikih,« je razloži-
la Mohar Bregarjeva. V Že-
leznikih za zdaj enkrat te-
densko izvajajo nevrofizio-
terapijo, poleg tega pa prav 
tako enkrat tedensko poteka 
še individualno učenje ma-
mic o ustreznem rokovanju 
pri oblačenju in slačenju do-
jenčka, spodbujanju igre, 
nošenju …

Dobili razvojno ambulanto
V zdravstvenem domu v Železnikih je po novem letu začela delovati 
razvojna ambulanta.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko, Preddvor – Občin-
ska sveta na Jezerskem in v 
Preddvoru sta obravnavala 
pravilnik o sprejemu otrok v 
vrtec pri Osnovni šoli Mati-
je Valjavca Preddvor. V pra-
vilnik uvajajo nekatere spre-
membe, je pojasnila Suzana 
Delavec, pomočnica ravna-
telja v vrtcu pri preddvorski 
šoli, kamor sodi tudi vrtec 
Palček na Jezerskem. 

Na Jezerskem je prej velja-
la starostna meja 18 mesecev 
za sprejem v vrtec, zdaj to 
spreminjajo na 11 mesecev, 

ker imajo tudi oddelek prve-
ga starostnega obdobja. 
Spremembe se nanašajo 
tudi na prerazporejanje ot-
rok med vrtci, ki se opravijo 
že pred vpisom, da je potem 
jasno, koliko prostih mest 
ostane. Za vpis v vrtec sta 
potrebna podpisa obeh star-
šev ali skrbnikov, nekaj je no-
vih terminoloških izrazov in 
rokov za oddajo vlog. Po raz-
pisu prispele vloge se uvr-
stijo na posebno evidenčno 
listo. Izjemoma lahko vrtec 
sprejme otroka z evidenč-
ne liste, če je prosto mes-
to in na čakalnem seznamu 

ni primernega kandidata. V 
Preddvoru pa je župan Rok 
Roblek ob sprejemu otrok v 
vrtec opozoril na težavo, ko 
otroci med letom izpolnijo 
starostni pogoj enajst me-
secev in jih starši ne more-
jo vključiti v vrtec. O mož-
nostih rešitve teh in drugih 
težav bo razpravljal pristoj-
ni občinski odbor. Tokrat 
so sprejeli le najbolj potreb-
ne spremembe, da jih bodo 
lahko še upoštevali ob razpi-
su za vpis, ki običajno pote-
ka prav marca, zdaj pa je raz-
pis zaradi posebnih razmer 
podaljšan. 

Spremembe pravilnika  
o sprejemu otrok v vrtec
Pred vpisom otrok v vrtec spremenjen pravilnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
na svojih spletnih straneh 
www.kranj.si objavlja Javni 
razpis za sofinanciranje na-
jemnin poslovnih prostorov v 
starem Kranju. Skupna višina 
razpisanih sredstev za letos 
je 18.300 evrov. Sofinancira-
nje je namenjeno poslovnim 
prostorom, ki so v ožjem 
območju starega Kranja in 
so prazni. Upravičenci do 
sofinanciranja so samostoj-
ni podjetniki posamezniki 
ter  mikro, mala ter srednje 
velika podjetja. Prav tako so 
upravičenci zavodi, ki bodo 
na podlagi sklenjene naje-
mne pogodbe izvajali dejav-
nost v poslovnih prostorih 
na ožjem območju starega 
Kranja pod pogojem, da iz-
polnjujejo pogoje razpisa. 
Vloge za razpis sprejemajo 
do 15. aprila.

Znova bodo 
sofinancirali najemnine

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

Kamniška Bistrica – Medna-
rodni dan voda 22. marca po 
vsem svetu praznujemo že 
od leta 1992, in čeprav Slove-
nija sodi med vodno najbo-
gatejše države v Evropi in se 
ji ni treba bati, da ji bo vode 
zmanjkalo, nas mačeho-
vski odnos do varovanja pi-
tne vode pelje v situacijo, ko 
bomo kupovali pitno vodo le 
še v trgovinah. Tako opozar-
jajo v Jamarskem klubu Ka-
mnik, kjer se področju vod-
nih virov v zadnjih letih in-
tenzivno posvečajo, še pose-
bej tistim na območju Veli-
ke planine, ki napajajo zajet-
je Iverje, iz katerega se s pi-
tno vodo oskrbuje okrog tri-
deset tisoč prebivalcev kam-
niške in komendske občine.

»Dobljeni rezultati zna-
čilno kažejo na prisotnost 
človekove dejavnosti na ve-
likoplaninski planoti, ki se 
kaže na povečani koncen-
traciji nitratov, večjem šte-
vilu bakterij Escheria coli 
in koliformnih bakterij v iz-
virskih vodah na in pod pla-
noto. Vrednosti nitratov so 

od dva- do trikrat višje od 
vrednosti nitratov v primer-
jalnih neonesnaženih vo-
dah. Bakterije Escherichia 
coli so bile ugotovljene v 32 
od 50 odvzetih vodnih vzor-
cev v izvirih velikoplaninske 
planote. Praviloma je njiho-
vo število najvišje v poletnih 
in zgodnjejesenskih me-
secih, ko je obremenitev z 

odpadnimi vodami na veli-
koplaninski planoti največ-
ja. V izviru Krivčeve vode 
pod Malo planino in izvi-
ru Lučnice v Podvolovljeku 
smo ugotovili najvišje vred-
nosti bakterije Escherichia 
coli v vodi. Vrednosti so pre-
segale celo zgornjo mejo 
merilnega območja. Prav 
v izviru Lučnice, ki je pod 

velikoplaninsko planoto po 
vodnatosti tudi najbogatej-
ši, smo tudi že v preteklosti 
ugotavljali, da je voda zelo 
fekalno onesnažena in ab-
solutno neprimerna za pit-
je,« je le nekaj skrb vzbuja-
jočih rezultatov analiz, ki jih 
je predstavil predsednik Ja-
marskega kluba Kamnik dr. 
Rajko Slapnik.

Izviri so že onesnaženi
Člani Jamarskega kluba Kamnik zadnja tri leta na območju velikoplaninske planote redno merijo 
kakovost tamkajšnjih izvirov. Ob letošnjem dnevu voda, ki smo ga praznovali 22. marca, so predstavili 
nekaj rezultatov, ki pa so precej skrb vzbujajoči.

Vzorčenje v čistilni napravi v kampu Alpe v Kamniški Bistrici / Foto: Rajko Slapnik

Aleš Senožetnik

Vodice – V začetku marca so 
manjše občine po Sloveniji, 
med katerimi je tudi Obči-
na Vodice, ustanovile Kon-
zorcij 17, katerega glavni cilj 
je vzpostavitev mreže malih 
domov za starejše in alterna-
tivnih oblik bivanja s progra-
mi integrirane dolgotrajne 
oskrbe v lokalni skupnosti.

Za prvega predsednika 
Konzorcija 17 – ki se imenu-
je po prvih 17 občinah, ki so 
vanj pristopile, čeprav je da-
nes pristopnih izjav občin že 
25 – je bil izvoljen vodiški žu-
pan Aco Franc Šuštar. 

Konzorcij si bo prizade-
val za pridobitev državnih in 
evropskih sredstev za izgra-
dnjo domov za ostarele, ki 
so posebej za manjše občine 
zahtevna, a hkrati pomemb-
na investicija. »To je glav-

na, a ne edina vloga konzor-
cija. Pripravili bomo namreč 
tudi druge programe za za-
gotavljanje kvalitetne staros-
ti,« pravi Šuštar, ki računa, da 
bodo občine po dokončnem 
formiranju nove vlade s pri-
stojnimi ministrstvi tudi za-
čele pogovore o možnostih fi-
nanciranja takšnih domov.

Pobudo za tovrstno pove-
zovanje občin sta dala družba 

Firis Imperl ter Inštitut Anto-
na Trstenjaka za gerontologi-
jo in medgeneracijsko sožitje. 
Kot nam je povedal Franc Im-
perl iz podjetja Firis Imperl, 
večina občin prihaja iz osre-
dnje in vzhodne regije, kjer je 
po njegovem interes županov 
za tovrstno povezovanje pre-
cej večji kot v zahodnem delu 
Slovenije. Med občinami šir-
še Gorenjske so tako Vodi-
ce edina, ki se je za zdaj kon-
zorciju pridružila, na Občini 
Bled pa o tem še razmišljajo, 
nam je povedal Imperl.

V občini Vodice, kjer so že 
leta 2002 izpeljali posveto-
valni referendum o izgradnji 
doma za ostarele, predlog pa 
je takrat podprlo 62 odstot-
kov volivcev, po besedah žu-
pana že imajo prostor, kjer 
bi nov dom lahko stal. Gre za 
štiri tisoč kvadratnih metrov 
veliko zemljišče, sicer v lasti 

župnije, v neposredni bližini 
zdajšnjega poslopja kultur-
nega doma. 

V Vodicah je sicer po podat-
kih statističnega urada v dru-
gi polovici lanskega leta žive-
lo 753 občanov, starejših od 
65 let, kar je 144 več kot pred 
desetimi leti. V istem obdob-
ju je naraslo tudi število sta-
rejših od 85 let, in sicer s 44 
na 72.

Povezali so se  
v konzorcij
Manjše občine po Sloveniji, med njimi tudi 
Vodice, so se povezale v Konzorcij 17, preko 
katerega bodo poskušale pridobiti sredstva za 
gradnjo domov za starejše.

Občine poskušajo na različne načine poskrbeti za varno 
prihodnost starejših. Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Minister Zdravko 
Počivalšek je s predsednikom 
Razvojnega sveta Osrednjes-
lovenske regije Metodom 
Ropretom konec februarja 
podpisal Dopolnitev dogovo-
ra za razvoj Osrednjesloven-
ske regije, ki vključuje sku-
paj 21 projektov, pri čemer je 
šest projektov novih. Njihova 
vrednost znaša 93 milijonov 
evrov, od tega se bodo v višini 
več kot 45 milijonov evrov fi-
nancirali iz sredstev evropske 
kohezijske politike.

Minister Zdravko Počival-
šek  je ob podpisu dejal, da 
»izbor in izvedba sofinanci-
ranih projektov prinaša šte-
vilne pozitivne učinke. Med 
drugim prispeva h gospo-
darski rasti regije in nasta-
janju delovnih mest v regi-
ji, zagotavlja razvoj človeš-
kega potenciala, prispeva k 
ciljem prostorskega razvoja 
in izboljšanju pogojev mo-
bilnosti. Omogoča tudi med-
regionalno sodelovanje in 
ima  pozitiven vpliv tako na 
okolje kot tudi na izboljšanje 

kakovosti življenja prebival-
cev v regiji.« Na področju 
Osrednjeslovenske regije je 
izmed skupno 21 projektov 
šest novih. Največ projektov, 
kar 14, je s področja spodbu-
janja urbane mobilnosti, 
in sicer v višini 67,5 milijo-
na evrov, od tega je 31,8 mi-
lijona evrov predvidenih iz 
evropske kohezijske politike. 

V dogovor sta med drugimi 
vključena tudi projekta Obči-
ne Kamnik, in sicer projekt 
Regionalna kolesarska pove-
zava Kamnik–Mengeš–Tr-
zin–Ljubljana, katerega vred-
nost je ocenjena na 3,7 mili-
jona evrov, ter Kolesarska po-
vezava Kamnik–Godič, ki jo 
nameravajo urediti za 1,3 mi-
lijona evrov.

Minister Zdravko Počival-
šek je še povedal, da bodo v krat-
kem podoben dogovor podpi-
sali še z ostalimi enajstimi re-
gijami. »Z zadovoljstvom lah-
ko povem, da bo skupno pod-
prtih kar 210 projektov v vred-
nosti nekaj več kot 682 milijo-
nov evrov, pri čemer skupna 
vrednost sofinanciranja znaša 
več kot 410 milijonov evrov.«

Milijoni tudi za kolesarske povezave
Konec februarja je bil podpisan dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije. Osrednjeslovenska regija, 
kamor sodi tudi občina Kamnik, bo za projekte prejela sredstva v višini 45 milijonov evrov.

Slavnostni podpis dogovora, ki nekaj dragocenih milijonov evrov prinaša tudi občini 
Kamnik / Foto: Aleš Rosa

Jasna Paladin

Srednja vas – Občina Ka-
mnik obvešča, da so 19. mar-
ca začeli asfaltirati odsek re-
gionalne ceste skozi Tuhinj-
sko dolino v Srednji vasi, 
dela pa bodo predvidoma po-
tekala do 29. marca. V času 

asfaltiranja bo urejena polo-
vična zapora cestišča, zara-
di varnosti pa bo ta čas pre-
povedana vožnja za tovorna 
vozila s težo nad sedem ton 
in pol. Vozniki tovornih vo-
zil naj bodo tako pozorni na 
prometno signalizacijo v Ka-
mniku in na Vranskem.

Asfaltiranje v Srednji vasi
Dela bodo predvidoma končana do konca marca.
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Kranj – Seveda je razstava v 
marčevskem terminu pred-
stavljena tudi na licu mesta 
v galeriji, fotografska kolega 
Vasja Doberlet iz Kranja in 
Janez Podnar iz Škofje Loke 
sta jo namreč pred dnevi pos-
tavila ob pomoči prijateljev 
iz Fotografskega društva Ja-
nez Puhar Kranj. Doberlet 
se tokrat predstavlja s ciklom 
fotografij Kozolci, Podnarjev 
cikel pa ima naslov Mostovi. 
»Ideja za razstavo se je rodi-
la, ko so fotografi Fotograf-
skega društva Jesenice lani 
razpisali razstavo s temo Ko-
zolci. Sam s sabo sem raz-
čiščeval, ali imam sploh kaj 
materiala, da bi lahko so-
deloval. Spomnil sem se 

fotografije, s katero bi lah-
ko sodeloval. Potreboval bi 
še tri, tudi imel sem jih, a z 
njimi nisem bil zadovoljen,« 
pojasnjuje Doberlet, ki je šel 
v akcijo, fotografiral več ko-
zolcev, ki so ga kasneje tako 
navdušili, da je posnel celot-
no serijo. »Tema me je moč-
no okupirala. Kozolci so uni-
kum slovenske ruralne ar-
hitekture. Nove tehnologi-
je pri pridelavi hrane in ži-
vinske krme jih ne potrebu-
jejo več. Tako kozolci propa-
dajo ali pa se jim spreminja 
namen,« dodaja fotograf, ki 
z razstavo želi prikazati pro-
ces, ki spreminja podobo na-
šega podeželja.

Naslov Podnarjevega 
dela razstave je Mostovi, s 
podnaslovom Kamniti ločni 

mostovi Slovenije, starejši od 
sto let. Fotografa so mostovi 
zanimali kot infrastrukturni 
objekti, s katerimi so ljudje 
pri transportu od nekdaj pre-
magovali ovire, v tem prime-
ru vodne. »Pri odločanju za 
fotografiranje kamnitih loč-
nih mostov mi je bil za vzor 
Napoleonov kamniti most 
čez reko Nadižo pri Logju, v 
veliko pomoč pa tudi odlič-
na raziskovalna naloga di-
jakinje Sare Ručigaj in dija-
ka Vida Žepiča,« ob razstavi 
pojasnjuje Janez Podnar. »V 
preteklosti so tudi številne 
vojske, ki so občasno zaseda-
le naša ozemlja, za svoje po-
hode gradile mostove. Zato 
kar nekaj mostov na primer 
nosi ime znanega zavojeval-
ca Napoleona.« 

Oba razstavljavca sta uve-
ljavljena fotografa na sloven-
skem in mednarodnem nivo-
ju in prejemnika več nagrad 
na natečajih po vsem sve-
tu. Doberlet ima naziv moj-
ster fotografije pri FZS in pri 
FIAP, Podnar pa je mojster 
ameriške fotografske zveze 
MPSA in je zlata ekscelen-
ca Mednarodne fotografske 
zveze EFIAP/g. Razstava bo 
sicer postavljena do 4. aprila, 
a je vprašanje, če si jo bo mo-
goče ogledati na licu mesta. 
Zato pa je na ogled na sple-
tu, v brskalnik je treba vtip-
kati kozolci.redesign-bg.com 
za kozolce oziroma mostovi.
redesign-bg.com za mosto-
ve, spletno predstavitev pa je 
pripravil Vasjev fotografski 
prijatelj iz Bolgarije.

Kozolci in mostovi
V Puharjevi galeriji v Stolpu Škrlovec je na ogled fotografska razstava Vasje Doberleta in Janeza 
Podnarja. Prvi se predstavlja s kozolci, drugi z mostovi, razstava pa je zaradi trenutnih razmer na ogled 
na spletu.

Novo / Foto: Vasja Doberlet

Napoleonov most v Kobaridu / Foto: Janez Podnar

Igor Kavčič

Kranj – Njegova zadnja gleda-
liška vloga je bil lik starejše-
ga Prešerna (očeta) v predsta-
vi Dr. Prešeren v Prešerno-
vem gledališču, katerega stal-
ni član je bil od leta 2003, ko 
je bližje svojemu domu v Lju-
bljani prišel iz SNG Nova Go-
rica. Na novinarski konferen-
ci nekaj dni pred premiero 
sredi decembra je o tem, kako 
se loteva svojega lika, pove-
dal, da mu je Marinka (ume-
tniška vodja gledališča) rekla, 
naj najde pesnika v sebi. »Ni-
kol nisem maral poezije in 
dvomim, da jo bom čez noč 
vzljubil, vem pa, da bom na-
šel pesnika v sebi, ker vem, 
da ga imam. Kdo ve, mogoče 
bi brez plače in na cesti tudi 
sam pisal dobro poezijo,« je 
dejal; da v prvi vrsti išče resig-
niranega pesnika, ki se mora 
do premiere naseliti vanj. In 
tak, nesrečen in zamorjen, 
kot sem v časopis zapisal po 
predstavi, je Petrov starejši 
Prešeren tudi bil. Tako je ra-
zumel in ustvarjal vloge, ki 
jih v njegovi, čeprav prerano 
prekinjeni, a vendarle skoraj 
trideset let trajajoči karieri, ni 
bilo malo.

V Prešernovem gledali-
šču, kjer majhnost ansambla 
od vseh igralcev zahteva kon-
stanten angažma skozi vso 
sezono, je v 17 letih odigral 
vrsto tako manjših kot večjih 
vlog: Ojdipusa v Kralju Ojdi-
pusu, Chancea v igri Gospod 

Chance (Being there), Nor-
ca v Kralju Learu, berača To-
maža v Rokovnjačih, Seppa 
Pri Hlevarjevih, Lauterbacha 
v drami Teror pa tudi enega 
izmed otrok v Kdo je napravil 
Vidku srajčico, če naštejemo 
le nekatere od številnih likov, 
ki jih imamo v spominu. Ne-
pozaben je bil v drami Prečka-
nje avtoceste ali Zgodba o zla-
ti ribici estonskega dramatika 
Jaana Tätteja v režiji Andre-
je Kovač (od petka si jo lahko 
ogledate tudi na YouTubu). 
Odtlej bi si težko koga dru-
gega predstavljali v vlogi ču-
daškega samotarja Oswalda. 
»Peter je bil tokrat prepros-
to nedosegljiv, lahko bi rekli v 
vlogi, pravi zanj, ki jo je (po šte-
vilnih na kožo pisanih vlogah 
v filmih) tokrat dočakal tudi v 
gledališču. Odštekan samotar 
srednjih let, neke vrste gozdni 
Joža, daleč proč od civilizaci-
je, a vendarle v mislih in de-
janjih še kako zraven, je bil v 
Petrovi igri prav tak, kot bi si 
ga predstavljali tam nekje sre-
di estonskih gozdov. Odrski 
Oswald je bil v vseh elemen-
tih igre čisti presežek,« smo 
leta 2008 zapisali v Gorenj-
ski glas. 

Znal je začutiti značaje, ki 
jih je igral

Peter Musevski je igral v 
številnih filmih, nagrajenih 
na najpomembnejših sve-
tovnih festivalih. Bil je pri-
ljubljen igralec režiserja 

Damjana Kozoleta, sode-
lovala sta kar v sedmih ce-
lovečernih filmih (največ-
ji odmev so dosegli Delo os-
vobaja, Rezervni deli in Slo-

venka), leta 2001 pa je upo-
dobil Ivana (za vlogo prejel 
tudi vesno za glavno moško 
vlogo) v filmu Jana Cvitkovi-
ča Kruh in mleko, ki je pre-
jel zlatega leva prihodnosti 
v Benetkah in bil slovenski 
kandidat za tujejezičnega 

oskarja. Prav tako je bil ved-
no v igralskih zasedbah fil-
mov Vinka Möderndorferja. 

Zdi se, da mu je bil lik ma-
lega človeka v filmih usojen. 

A liki, največkrat so to ljud-
je s socialnega dna, obstran-
ci in posebneži, so v podobi 
in igri Musevskega v filmih 
vedno pustili poseben pečat 
– da ta navadni človek sploh 
ni majhen, ampak je v svo-
ji drugačnosti še kako viden 

in v družbi, v kateri živimo, 
tudi pomemben. Širše gle-
dalstvo ga je spoznavalo tudi 
v televizijskih žanrsko raz-
ličnih nadaljevankah. 

Če je njegova filmska po-
doba, lahko bi rekli, postala 
stereotip za to, kakšen je slo-
venski mali človek, pa se je 
Peter v gledališču srečeval z 
zelo različnimi vlogami – od 
kralja do norca – in jih vse-
lej poskušal na odru žive-
ti na polno, take, kot so. Ta-
kole je povedal pred deseti-
mi leti, ko je prejel nagrado 
Prešernovega sklada, v in-
tervjuju za Gorenjski glas: 
»Ljudje imamo tako ali tako 
več plasti v sebi. Tak občutek 

imam, ko gledam ljudi, ki 
gojijo neki svoj značaj, za 
katerim vseskozi trdno sto-
jijo in ga neprestano pred-
stavljajo. Zase pa imam ob-
čutek, da sploh še nisem na-
šel nekega svojega karakter-
ja. Najbrž zato, ker zelo rad 
vstopam v različne vloge. 
Mogoče imam v sebi neko 
empatijo, da hitro, vsaj povr-
šinsko, začutim druge zna-
čaje. Tega si sicer ne znam 
razlagati, ampak takoj do-
bim neko nit, ki me pove-
že s posameznim likom, na 
katerem potem delam, da je 
ta čim bolj živ. In gledališče 
je prav to, da imam oprav-
ka z različnimi liki, znača-
ji, avtorji, ansambel je maj-
hen in ne moreš delati film-
skega castinga. Vzeti moraš 
lik, ki ti je namenjen, in se z 
domišljijo in s pomočjo re-
žiserjev in dramaturgov po-
topiti vanj. V filmu pa imaš 
opravka s slovenskimi liki iz 
sedanjosti. Ti so nam neka-
ko bližji, mar ne?«

Peter Musevski je v svo-
jem 55. letu odšel mnogo 
prezgodaj, kot zadnji lik, 
ki ga je upodobil na kranj-
skem odru. Tako kot Preše-
ren bi nam tudi Pero (kot ga 
je klicala gledališka in film-
ska srenja) lahko še veliko 
dal tako v gledališču kot na 
filmu. In obiskovalci Pre-
šernovega gledališča smo ga 
imeli radi. Bil je naš človek, 
tako kot tolikokrat omenjeni 
pesnik.

Vlog na odru ni igral, ampak jih je živel 
Sredi prejšnjega tedna nas presenetila žalostna vest, da se je z gledališkega odra in izpred filmske kamere za vedno poslovil igralec Peter Musevski. Od leta 
2003 stalni član igralskega ansambla Prešernovega gledališča je ustvaril številne nepozabne vloge. Kranjska publika ga je vzela za svojega.

Fotografija je nastala v času priprav na predstavo Dr. Prešeren sredi zadnjega decembra. 

Peter je pred leti dejal: »Po značaju sem človek, ki 
ne teka naokrog, kadar pride v veliko mesto, ampak 
sedem dol in čakam, da gre mesto okrog mene.«
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Vilma Stanovnik

Dobro Polje – Pred dvema te-
dnoma se je vodstvo Alpske 
hokejske lige odločilo, da se 
letošnja sezona zaključi. Pr-
vaka tako ne bo, so pa jese-
niški hokejisti tekmovanje 
končali na tretjem mestu. 
Prav tako je sklep o zaključ-
ku vseh tekmovanj sprejela 
domača hokejska organiza-
cija, kar pomeni, da ne bo ve-
likega finala, v katerem naj 
bi se pomerili ekipi SIJ Acro-
ni Jesenice in SŽ Olimpija, 
ki sta zmagali v polfinalu. O 
prezgodaj zaključeni sezoni 
sva se pogovarjala s trener-
jem ekipe SIJ Acroni Jeseni-
ce Mitjo Šivicem.

Ko ste poleti prevzeli jeseni-
ško hokejsko moštvo, ste se 
morali z družino preseliti iz 
Francije, kjer ste se po igral-
ski karieri uveljavili kot tre-
ner. Zakaj ste se odločili, da 
se vrnete domov?

Naj povem, da me je delo 
v jeseniškem klubu vedno 
zanimalo, saj je to pač klub 
z bogato zgodovino in šte-
vilnimi uspehi. Ko sem lani 
dobil klic predsednika An-
žeta Pogačarja, ali bi kot tre-
ner prevzel moštvo, sem se 
najprej pozanimal o igral-
cih, ki naj bi jih vodil. Ugo-
tovil sem, da so to večino-
ma fantje, ki so bili nosil-
ci igre v mladi reprezentan-
ci do dvajset let, pa tudi ne-
kaj izkušenih na čelu z An-
drejem Tavžljem. To me je 
navdalo z optimizmom, saj 
sem podobno stanje imel v 
moštvu francoskega Lyona, 
kjer nam je uspelo iz slabe-
ga stanja narediti uspešno 
ekipo. Poklical sem vsake-
ga od fantov jeseniške eki-
pe, se z njim pogovoril, mu 
predstavil svoja pričakova-
nja ter poslušal, kaj si želi 
vsak od njih. Fantje so bili 
za sodelovanje zainteresi-
rani, in ko sem to ugotovil, 
sem lahko potrdil, da prev-
zamem moštvo. S tem se je 
strinjala tudi moja družina, 
saj smo imeli načrt, da bi se 
vrnili domov. Je pa res, da 
se je vse skupaj zgodilo zelo 
hitro in večino dopusta sem 
nato zbiral informacije in 
delal načrte, da smo avgu-
sta lahko začeli delati.

Je bilo z moštvom potrebne-
ga veliko prilaganja?

Na začetku je bilo najbrž 
težko predvsem fantom, saj 
se je način dela precej spre-
menil. V svoje delo vključu-
jem veliko pogovorov, ki po-
tekajo pred treningom in po 
njem in gotovo je bilo pot-
rebnega nekaj časa, da so se 
fantje navadili svojih vlog, ki 

so seveda odvisne od tega, ali 
igraš v četrtem ali prvem in 
drugem napadu in si na ledu 
z igralcem več. Ves čas sem 
verjel, da nam bo uspelo, saj 
sem videl, kako požrtvoval-
no in kvalitetno igralci dela-
jo na treningih. Fantje so mi 
zaupali in vedeli smo, da se 
bo to obrestovalo.

Od začetka Alpske lige do 
zadnjih tekem ste imeli kar 
nekaj rezultatskih vzponov 
in tudi padcev, med kateri-
mi je odmeval zlasti decem-
brski poraz s SŽ Olimpijo na 
domačem ledu. Kdaj je bilo 
vam kot trenerju najteže?

Iskreno povedano mi ni-
koli ni bilo težko. Verjel 
sem v fante, verjel sem v 
naše delo in tudi v to, da se 
bo vse skupaj obrnilo v naše 
dobro. Seveda so bili na za-
četku sezone tudi hladno-
-topli rezultati, vendar smo 
tudi takrat na trenutke pri-

kazali zelo dobre predsta-
ve. Decembra, ko nam ni 
šlo ravno po načrtih, sem 
se bal, da bodo fantje začeli 
dvomiti o našem delu. Ven-
dar niso. Zato posebno tež-
kih trenutkov zame med se-
zono ni bilo. Res smo doži-
veli katastrofalen poraz pro-
ti SŽ Olimpiji, vendar dela 
nismo spreminjali. Vedeli 
smo, da fantje v tistem tre-
nutku niso bili pravi in da 
bomo to prebrodili. Delali 
smo naprej in stvari posta-
vili na svoje mesto.

Na zadnjih tekmah v boju 
za končnico in nato v 

razigravanju ste igrali odlič-
no. Ko ste bili res v naletu, pa 
se je tekmovanje najprej pre-
kinilo. Kako ste to sprejeli?

Gotovo smo bili v zad-
njem delu sezone najboljše 
moštvo v ligi. Takoj ko smo 
zvedeli, da je liga prekinje-
na, smo naredili nov načrt, 
fantje pa so dobili tudi nekaj 
prostih dni. Verjeli smo, da 
se bo tekmovanje kmalu na-
daljevalo.

Kmalu ste dobili tudi novico, 
da je liga zaključena, eden 
od vaših igralcev pa okužen 
s koronavirusom. Kako ste 
to sprejeli?

Po zadnjem treningu se 
tri dni nismo videli, nato 
pa smo izvedeli, da je v eki-
pi okužen igralec. Seveda to 
ni bilo prijetno, dejstvo pa 
je bilo, da je bila potrebna 
samoizolacija, in vsi sku-
paj smo upali na najboljše. 
Trenutno stanje je pač dej-

stvo tako za nas športnike 
kot vse druge. Seveda pa je 
s tekmovalnega stališča za 
nas škoda, saj smo bili v na-
letu in res nam je šlo zelo 
dobro. Vendar pa je treba na 
to pogledati tudi s pozitivne 
strani, saj lahko rečem, da 
smo sezono končali pred 
polno domačo dvorano, s 
fantastičnim vzdušjem in 
zmago. Tudi na zadnji tek-
mi v Pustertalu smo igrali 
fantastično in verjeli smo, 
da nam lahko uspe odličen 
zaključek. Toda stvari so se 
v nekaj dneh spremenile 
in trenutno je pomembno 
predvsem zdravje.

Kljub vsem razmeram goto-
vo razmišljate o novi sezoni 
in treningih?

S fanti smo, kljub temu 
da se ne vidimo, v rednih 
stikih. Deset dni niso imeli 
nobenih treningov, sedaj pa 
imajo individualne progra-
me, po katerih morajo delati 
14 dni. Te je bilo malce teže 
narediti, saj lahko trenirajo 
le doma ali sami v naravi. Ko 
bo ta čas minil, bomo pač vi-
deli, ali bomo že skupaj ali še 
ne. V programu imamo, da 
bomo tudi čez poletje nekaj 
časa trenirali skupaj, nekaj 
časa pa bodo trenirali vsak 
posebej. Tudi v tem času 
bodo imeli posebne progra-
me. Ko se bomo avgusta do-
bili, bodo morali biti boljši, 
kot so bili lani avgusta. Samo 
tako bo možen napredek. 
Upam tudi, da nam bodo še 
naprej naklonjeni tako na-
vijači kot sponzorji in da se 
zaradi trenutne situacije ho-
kej na Jesenicah ne bo usta-
vil. Že pred časom je bilo na-
mreč jasno, da v klubu osta-
nem tako jaz kot predsednik 
Anže Pogačar in športni di-
rektor Marcel Rodman. Že-
lim si, da bi ostalo tudi jedro 
ekipe in da bi ta res priljub-
ljeni šport na Gorenjskem 
ostal in se razvijal.

Kaj trenutno počnete?
Imam tri otroke, desetle-

tno deklico ter fanta, stara 
šest in štiri leta. Z družino 
imamo srečo, ker smo doma 
na vasi, celo sosedje so pre-
cej daleč. Tako se vestno dr-
žimo predpisane izolacije. 
Doma skrbimo za opravlja-
nje šolskih obveznosti, vsak 
dan gremo tudi v naravo. 
Iz vsega skušamo potegniti 
najboljše. Če postavimo ob 
stran vse grozljive novice o 
tem, kaj se lahko zgodi, nam 
ni hudega. Končno smo več 
skupaj, saj med sezono res 
nisem veliko doma.

Verjel sem v naše delo
Tako po mesecih vzponov in padcev, predvsem pa po odličnem zaključku hokejske sezone z ekipo SIJ 
Acroni Jesenice, pravi trener Mitja Šivic, ki je moštvo prevzel lani poleti.

Trener Mitja Šivic je lani poleti prevzel SIJ Acroni Jesenice. / Foto: Gorazd Kavčič

Potem ko je zaradi pandemije koronavirusa 
Mednarodna hokejska zveza odpovedala svetovno 
prvenstvo divizije IA, ki bi moralo potekati v Ljubljani 
med 27. aprilom in 3. majem, je pod velikim 
vprašajem tudi za maj načrtovano svetovno prvenstvo 
v hokeju na ledu elitne skupine v Švici.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot so sporočili orga-
nizatorji največjega kolesar-
skega dogodka pri nas dirke 
Po Sloveniji, ki bi morala v 
letošnjem letu zabeležiti že 
svojo 27. izvedbo, je tekmo-
vanje odpovedano. »Uvede-
ni ukrepi za preprečevanje 
epidemije novega korona-
virusa so že v tem trenutku 
takšni, da je organizacijski 
odbor dirke sprejel težko, a 
hkrati odgovorno odločitev, 
da se dirka odpove,« so za-
pisali organizatorji dirke, ki 
bi morala letos potekati med 
10. in 14. junijem. »Glede 
na dejstvo, da so vse aktiv-
nosti na terenu do nadalj-
njega preklicane ter da je 

pod vprašajem realna mož-
nost financiranja dogodka, 
smo morali sprejeti odgo-
vorno odločitev,« je pojasnil 
organizacijski direktor Bog-
dan Fink. 

»Sprejeti ukrepi s stra-
ni države v tem trenutku ne 
omogočajo več nadaljnje-
ga izvajanja organizacijskih 
in promocijskih aktivnosti, 
obenem pa se moramo zave-
dati tudi dejstva, da bi z na-
daljevanjem aktivnosti Kole-
sarski klub Adria Mobil kot 
glavni organizator dirke pri-
čel prevzemati preveliko od-
govornost v smislu zdrav-
ja in varnosti vseh sodelujo-
čih,« je pojasnila predsedni-
ca organizacijskega odbora 
dirke Mojca Novak.

Dirka Po Sloveniji  
je odpovedana

Vilma Stanovnik

Kranj – Člani izvršnega od-
bora Košarkarske zveze Slo-
venije (KZS) so na dopi-
sni seji konec minulega te-
dna sprejeli odločitev, da so 
tekmovanja v vseh ligah in 
starostnih kategorijah pod 
okriljem KZS za sezono 
2019/2020 s petkom, 20. 
marcem, uradno končana. 

»S predstavniki združenj 
košarkarskih klubov smo 
v zadnjih dneh opravili več 
razgovorov in prišli do sku-
pnega zaključka, da tekmo-
vanja zaključimo. V tako ne-
gotovi situaciji druge mož-
nosti nismo videli in tudi 
klubi so bili pri tem enotni 
in enakega mnenja,« je od-
ločitev pojasnil predsednik 
Košarkarske zveze Sloveni-
je Matej Erjavec.

Državnega prvaka v moš-
ki kategoriji v tej sezoni ne 
bo, saj ga je zaradi nesode-
lovanja Cedevite Olimpije v 
prvem delu tekmovanja ne-
mogoče postaviti. Hkrati pa 

tudi nobena ekipa iz lige ne 
izpade. 

V prvo ligo bo napredoval 
ECE Triglav, iz druge lige 
pa sta izpadli ekipi Parklji 
in Ljubljana. Med drugoli-
gaši sta igrala tudi LTH Ca-
stings iz Škofje Loke in Bri-
nox Medvode, ki sta osvoji-
la deveto in deseto mesto in 
obstala v drugi ligi.

V drugo SKL so se uvrsti-
le ekipe Nova Gorica mladi, 
AKK Branik Maribor in Li-
tija (iz tretje lige ne izpade 
nobena ekipa), iz četrte lige 
pa bosta napredovala Vrtine 
Palir Prebold 2014 in Vrh-
nika.

Pri ženskah so prvakinje 
postale košarkarice Cinkar-
ne Celje, ki bile prve po re-
dnem delu, vodilne so bile 
tudi v drugem delu, hkra-
ti pa v domačem prvenstvu 
niso doživele poraza. V ligi 
za naslov prvakinj je na kon-
cu drugo mesto zasedala eki-
pa Ježice, tretja je bila ekipa 
Jasmin sport Ledita in četr-
ta ekipa kranjskega Triglava.

Kranjski košarkarji bodo  
v novi sezoni prvoligaši
S prvim mestom v drugi slovenski košarkarski 
ligi si je ekipa ECE Triglav v novi sezoni priborila 
mesto med prvoligaši.

Kranj – V prostorih nekdanjega kina Storžič v Kranju so lani sep-
tembra odprli prvi otroški športni center, ki otrokom in mladim 
ponuja različne programe in možnosti za šport in druženje. 
Prejšnji mesec so se odločili, da bodo v tako imenovanem 
Champu pripravili dobrodelni Migitlon. »Gre za brezplačni do-
godek za vse obiskovalce, kjer pa bomo organizirali nagradne 
igre, srečelov in druge aktivnosti, kjer bodo lahko z manjšimi 
prispevki obiskovalci pomagali pri zbiranju sredstev za social-
no ogrožene družine. Otrokom iz teh družin bomo omogočili 
brezplačne celoletne športne urice. Poleg vadb bomo pomagali 
tudi pri osnovni opremi za šport,« je pojasnil Rok Klemenčič. 
Prireditev bi morala potekali minulo soboto, a so jo morali 
zaradi trenutnega stanja preložiti. »Za zdaj smo se odločili, da 
bo nov datum 18. april,« je sporočil Rok Klemenčič.

Dobrodelni Migitlon so preložili
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G l a s o v a  K o l e s a r j e n j a

Grega Flajnik

Čiščenje kolesa
V času, ko čakamo, da se 

vreme otopli, in ko smo ve-
liko doma, lahko nekaj več 
časa posvetimo svojemu ko-
lesu in ga temeljito očisti-
mo. Kolo naj bi namreč čis-
tili vsaj enkrat mesečno, naj-
bolj zagnani ga čistijo po vsa-
kem kolesarjenju. Sploh s či-
ščenjem pogonskih delov na-
mreč podaljšamo njihovo ži-
vljenjsko dobo. Na primer ve-
rigo bi morali zamenjati vsa-
kih štiri tisoč kilometrov, če 
jo redno vzdržujemo, lahko z 
njo naredimo tudi tisoč kilo-
metrov več. V trgovinah vam 
bodo za čiščenje ponudili ve-
liko preparatov za čiščenje, 
a povsem zadostujejo vedro 
vode, milo, goba, stara zobna 
ščetka in suha krpa. Z gobo in 
milnico najprej operite okvir, 
sedež, krmilo, torej manj 

umazane dele. Če boste s ko-
lesa sneli obroče, boste opazi-
li, da je okvir precej umazan v 
bolj »skritih« delih, na primer 
pri zavorah in gonilki. Nato se 
lotite še bolj umazanih delov, 
kot so veriga, menjalnika in 
zobniki. Pri tem si lahko po-
magate s sredstvom za čišče-
nje verige, če pa tega nima-
te, lahko uporabite npr. ben-
cin, ki bo zelo dobro odstranil 
vso maščobo. Umazanijo, ki 
se nabere v posameznih de-
lih, najlaže odstranite s staro 
zobno ščetko. Ko očistite vse 
vitalne dele, kolo sperite z bla-
gim vodnim curkom. Močan 
vodni curek, ki ga ustvarijo vi-
sokotlačni vodni čistilci, na-
mreč lahko spere tudi maščo-
bo v gibljivih delih kolesa. Na 
koncu kolo dobro obrišemo s 
suho krpo. Ko se kolo posuši, 

ga še naoljimo. Olja na veri-
go nikoli ne zlivamo, dovolj 
je, da na verigo med obrača-
njem pedalov spustimo ne-
kaj kapljic, da se olje čim 
bolj enakomerno porazdeli 
po verigi. Za oljenje verige 
ali za čiščenje drugih delov 
kolesa nikoli ne uporabljajte 

WD 40, trdijo mehaniki ko-
les. Ta je namreč prema-
lo viskozen, hitro izhlapi in 
raztaplja mast, ki je v ležajih. 
Tako je na krajši rok koris-
ten, po nekaj urah vožnje pa 
veriga lahko postane suha. 
Prav tako je brezpredmetno 
oljiti umazano verigo, saj bo 

kmalu še bolj prašna in za-
mazana. Pred prvo vožnjo 
preverite, ali so vsi vijaki na 
kolesu priviti in ali so zrač-
nice in plašče še v redu. Za 
plašče velja, da lahko z enim 
prekolesarite do pet tisoč ki-
lometrov. Če je plašč napo-
kan ali je ostalo malo profi-
la, potem je čas, da ga zame-
njate. Preverite tudi zavore, 
bodite pozorni na obrablje-
nost zavornih gumic ali za-
vornih oblog, če uporabljate 
kolutne (disk) zavore. Če so 
obrabljene, je treba obiskati 
kolesarski servis. 

To je najmanj, kar lahko 
sami storite za svoje kolo. 
Seveda predlagam tudi, da 
enkrat letno obiščete servis, 
kjer vam bodo mehaniki s 
pregledom zagotovili brez-
hibno delovanje kolesa.

V najbolj skritih delih kolesa se nabira največ umazanije.

Jelena Justin

Čudni časi so, a 'frišen 
luft' v teh časih še posebej 
blagodejno dene. Seveda je 
treba paziti, saj je razglaše-
na epidemija. Poskrbeti mo-
ramo zase. 

Danes bomo obiskali Ra-
šico, vrh, ki je sicer v pov-
sem drugi občini. Glede na 
to, kaj se obeta – upam sicer, 
da ne bo prišlo do tega –, bo 
to lahko v prihodnosti po-
memben podatek. 

Glavni vrh Rašice je Vrh 
Staneta Kosca, Rašica pa se 
imenuje po vasi, ki leži ob 
vznožju. Rašica je v zgodo-
vini druge svetovne vojne 
zabeležena kot prva gorenj-
ska vas, ki je bila požgana. V 

Rašiško četo organizirani do-
mačini so 18. septembra 1941 
na Pasjem potoku pod vasjo 
napadli skupino, ki je načr-
tovala potek nemško-itali-
janske meje na Gorenjskem; 
padli so štirje Nemci in dva 
pomožna merilca, sloven-
ska študenta. Naslednji dan 
je sledil povračilni ukrep, saj 
je nemška enota zažgala vse 
hiše v vasi in prebivalce od-
peljala v taborišče Šentvid. V 
naslednjih dneh so preisko-
vali tudi okoliške gozdove in 
odkrili tabor Rašiške čete. V 
spopadu se je četa razdvojila, 
trije borci so bili ubiti. Manj-
ši del čete, v katerem je bil 
tudi Stane Kosec, je bil ujet 
in kasneje ustreljen. Po njem 
se imenuje glavni vrh. 

Mi bomo vrh obiskali s 
povsem druge strani. 

Avtocesto proti Ljublja-
ni zapustimo na izvozu za 
Vodice. Z deteljice zavijemo 
desno, proti Vodicam, in na-
daljujemo skozi Vodice. Pri 
smerokazu Bukovica zavije-
mo desno. Peljemo se v sme-
ri proti Mengšu, skozi vas 
Koseze. Na koncu vasi za-
vijemo desno proti vasi Šin-
kov Turn. Po še ne sto me-
trih zavijemo levo na maka-
damsko cesto v smeri Rašice 
in Mengeške koče. Parkira-
mo pri Phliškem bajerju oz. 
na primernem mestu. Par-
kirišče je tukaj pogosto pol-
no, saj je bajer v času sezone 
riboloven. 

Pri bajerju zavijemo des-
no. Pot poteka ob bajerju in 
verjamem, da je po močnem 
deževju tukaj lahko precej 
blatno in mokro. Zgolj v opo-
zorilo, zaradi obutve. Pot na 
začetku vodi ob bajerju, nato 
pa zavije ostro desno na kolo-
voz, ki se prečno vzpenja po 
pobočju. Kmalu se obrne v 
levo, vzpon je neznaten. Pre-
cej je razpotij, a so vsa dob-
ro označena. Na prvem raz-
potju nadaljujemo nekoliko 
desno, levo gre 'Mengeška 
koča grebenska pot', narav-
nost pa 'Mengeška koča spo-
dnja pot'. Začnemo se vzpe-
njati skozi gozd. Pot je raz-
gibana, sledijo si vzponi in 
spusti. Na razpotjih sledimo 
oznakam za Grebensko pot 

na Rašico. Tik pred zadnjim 
vzponom do Vrha Staneta 
Kosca na levi strani opazi-
mo markacije za Mengeško 
kočo. Po tej poti bomo ses-
topili.

Povzpnemo se do vrha, 
gremo še na razgledni stolp, 
ki ponudi lep razgled na so-
sednjo Šmarno goro, pa Lo-
ško hribovje, na Julijce in 
Kamniško-Savinjske Alpe. 
Pogoj je seveda lepo vreme. 

Koča, ki je trenutno zaradi 
epidemije zaprta, je pod vr-
hom Rašice. 

Z vrha sestopimo po poti 
vzpona do smerokaza za 
Mengeško kočo. Precej str-
mo se spustimo do maka-
damske ceste, ki ji nekaj 
časa sledimo, nato pa zavi-
jemo desno navzgor. Kra-
tek vzpon, ki mu sledi zo-
pet daljše prečenje. Zao-
krožimo pri smerokazu 

za Mengeško kočo, kjer 
nas smerokaz Šinkov Turn 
usmeri levo navzdol. Sesto-
pimo in naredimo pentljo 
današnjemu izletu. 

Pazite nase in ostanite zdra-
vi!

Nadmorska višina: 641 m
Višinska razlika: 435 m
Trajanje: 3 ure in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Rašica/Vrh Staneta Kosca (641 m n. m.)

Beg na svež zrak
Razglašena epidemija bolezni covid-19 je dodobra spremenila naša življenja. 
A kljub sloganu #ostanidoma je še vedno priporočljivo iti na svež zrak in se 
ga naužiti.

Phliški oz. Koseški bajer v Šinkovem Turnu / Foto: Jelena Justin

Grebenska pot na Rašico / Foto: Jelena Justin

Razgledni stolp na Vrhu Staneta Kosca / Foto: Jelena Justin
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem
tel.: 04 / 25 29 010, fax: 04 / 25 29 011
www.kzcerklje.si, info@kzcerklje.si

ODKUP MLEKA
Po konkurenčnih cenah

INFORMACIJE: 031 670 939

ODKUP ŽIVINE
   za domači in tuji trg     krave, biki, telice, teleta  

INFORMACIJE: 041 985 001

SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču  

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 698 705
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah  

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

ODKUP POLJŠČIN
Odkupujemo različne vrste doma pridelane zelenjave in sadja 

po konkurenčnih cenah. INFORMACIJE: 031 748 229

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

             SEMENSKI KROMPIR
Specializirana prodaja semenskega krompirja v skladišču

krompirja v Šenčurju, INFORMACIJE: 031 766 915
Semenski krompir je na voljo tudi v naših poslovalnicah

v Cerkljah, Šenčurju, Voklem, Komendi in Moravčah.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE z.o.o.

vaš zanesljiv in odgovoren partner že od leta 1900

»Sodni postopek še ni 
pravnomočno končan,« so 
sporočili iz KŽK-ja, kjer so 
prepričani, da bodo uspe-
li v sodnem sporu in doka-
zali, da je sklad nezakonito 
odstopil od pogodbe. V KŽ-
K-ju so pojasnili, da zaplet 
sega v čase, ko je bil lastnik 
in direktor KŽK-ja še Da-
mian Merlak, takrat naj bi, 

kot izhaja iz anonimnih pri-
jav skladu, Merlakov sode-
lavec – pomočnik pri vode-
nju podjetja – zlorabil nje-
govo zaupanje in za dosego 
lastnih interesov, nezakoni-
to in brez njegove vednos-
ti, razpolagal s kmetijskimi 
zemljišči v zameno za plači-
lo, ki naj bi ga obdržal. Ker 
naj bi s svojim ravnanjem 
oškodoval KŽK, posledica 
tega ravnanja je odpoved za-
kupne pogodbe, so ga v KŽ-
K-ju kazensko ovadili zaradi 
suma storitve kaznivega de-
janja goljufije.

Ponudbe za vse 
obdelovalne kose

Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov je ob koncu letoš-
njega januarja že objavil jav-
ni razpis za začasno obdela-
vo zemljišč, ki jih zdaj še ob-
deluje KŽK. Za razpis je bilo 
med kmeti veliko zanima-
nja, za približno 430 hektar-
jev zemljišč so oddali 1752 
ponudb, oddali so jih prav za 
vse obdelovalne kose, vseh je 
bilo več kot šestdeset. Sklad 
bo o ponudbah odločil do 

konca tega meseca, v prime-
ru, ko se za isti obdeloval-
ni kos poteguje večje število 
kmetov, bo upošteval pred-
nostni vrstni red upravičen-
cev (solastnik, kmet mejaš 
...). Kmetje bodo lahko do-
bili zemljišča v začasno ob-
delavo za dve leti, pri tem pa 
izbrani ponudnik ne bo mo-
gel uveljavljati prednosti do 
zakupa pri razpisu za dol-
goročni zakup, ki bo sledil 

po zaključku komasacijskih 
postopkov in sporazumnih 
razdelitev zemljišč. Izbra-
ni ponudnik bo lahko dobil 
v obdelavo največ deset hek-
tarjev zemljišč, posest pa bo 
lahko začel obdelovati pot-
lej, ko jo bo prepustil dose-
danji zakupnik. Zakupniki 
bodo za zemljišča plačevali 
uporabnino, kot jo bodo na 
skladu izračunali po veljav-
nem ceniku zakupnin.

Kdo ima prav, bo odločilo 
sodišče

V skladu so potrdili, da se-
danji zakupnik, to je KŽK, 
ni oddal ponudb za začasno 
obdelavo zemljišč. »V KŽK-
-ju razpolagamo s pravnim 
mnenjem, iz katerega izha-
ja, da je bil razpis sklada ne-
zakonit, saj niso bili izpol-
njeni pogoji za oddajo ze-
mljišč v začasno obdelavo, 
s čimer je bil kršen zakon o 
kmetijskih zemljiščih, rav-
nanje sklada pa nezakoni-
to,« pojasnjuje direktor Pe-
ter Burger in dodaja, da bo 
KŽK za zavarovanje lastnih 
interesov ustrezno ukrepal. 

Za komentar KŽK-jevih na-
vedb, da je bila odpoved na-
jemnega razmerja nezako-
nita in da je nezakonit tudi 
razpis za oddajo zemljišč v 
začasno obdelavo, je direkto-
rica sklada Irena Majcen od-
govorila, da je odpoved naje-
mnega razmerja v skladu z 

zakupno pogodbo in podza-
konskimi akti sklada, ki do-
voljujejo podzakup le, če z 
njim soglaša sklad. Kdo ima 
prav – KŽK ali sklad, bo odlo-
čilo sodišče, postopek že po-
teka, a obravnave doslej še 
ni bilo.

Kaj prinaša »črni 
scenarij« KŽK-ju

Kaj se bo zgodilo s KŽK-
-jem, če se bo zanj »črni sce-
narij« uresničil? Kot je de-
jal Peter Burger, v prime-
ru odvzema zemljišč ne 
bodo mogli več pridelati za-

dosti krme za krave mleka-
rice in bodo morali čredo 
zmanjšati za devetdeset od-
stotkov, matično čredo krav 
mlekaric, ki so jo v desetle-
tjih vzgojili z uspešno ge-
netsko selekcijo, odpeljati 
v klavnico, v celoti opustiti 

prirejo mleka, ki se letno 
giblje okrog 3,5 milijona li-
trov, in odpustiti vsaj 22 de-
lavcev. »To bi privedlo do 
propada uspešnega kmetij-
skega podjetja,« so prepri-
čani v KŽK-ju. 

Mlečnost krav so že 
zvišali za petino

V KŽK-ju so pod novim 
lastništvom in z novim 
vodstvom že začeli vlagati 
v hleve, izboljševati delov-
ne procese, na novo zapo-
slovati. Mlečnost krav so 
že dvignili za več kot dvaj-
set odstotkov, v Veterinar-
ski ambulanti Trata so za-
poslili štiri nove sodelav-
ce ...  Vse to delajo, kot pra-
vi direktor Peter Burger, s 
prepričanjem v uspešno 
prihodnost in razvoj podje-
tja ter v dobro zaposlenih, 
lokalne skupnosti in slo-
venskih potrošnikov. 

KŽK-ju odpovedali zakup zemljišč
31. stran

Podjetnik Damian Merlak je ob koncu lanskega leta 
prodal KŽK Kmetijstvo družbi BK Agro. Med tremi 
ustanovitelji te družbe je tudi kmet in podjetnik Peter 
Burger iz Most pri Komendi, ki je tudi eden od dveh 
direktorjev KŽK-ja. 

Na vprašanje, koliko zemljišč, ki jih obdelujejo, imajo 
v zakupu od sklada in od drugih lastnikov in koliko 
lastnih zemljišč, so iz KŽK-ja odgovorili, da so ti 
podatki poslovna skrivnost in da bi njihovo razkritje 
v sedanjih razmerah negativno vplivalo na njihovo 
poslovanje.

Če bo KŽK ostal brez zakupa državnih kmetijskih zemljišč, bo za devetdeset odstotkov 
moral zmanjšati čredo krav mlekaric. 

Kranj – Upravni odbor Kme-
tijsko gozdarske zbornice 
Slovenije je razveljavil sklep 
o razpisu volitev v organe 
zbornice, po katerem bi se 
volilna opravila začela v so-
boto, 21. marca, in se končala 
z glasovanjem, ki bi bilo za 
kmete 17. maja, za podjetja, 
zadruge in druge pravne 
osebe pa 13. maja. Mandat 
sedanjim organom zbornice 
je podaljšal do 1. novembra 
letos. Nov sklep o razpisu vo-
litev bo sprejel, ko bo država 
začela odpravljati ukrepe za 
preprečitev širjenja virusa.

Zbornica ustavila 
volilna opravila

Kranj – Sistem za elektronski 
vnos in oddajo zbornih vlog 
za leto 2020 ostaja odprt, kar 
pomeni, da vlagatelji, ki ima-
jo spletno potrdilo in urejene 
podatke v registru kmetijskih 
gospodarstev, lahko izpolni-
jo in oddajo vlogo, začasno 
pa sta prekinjena vnos vlog 
s pomočjo kmetijskih sveto-
valcev in urejanje podatkov 
v registru kmetijskih gospo-
darstev na upravnih enotah. 
Ministrstvo je že zaprosilo 
Evropsko komisijo za podalj-
šanje roka za vlaganje vlog.

Sistem za vnos zbirnih 
vlog ostaja odprt

Cveto Zaplotnik

Kranj – V soboto, 21. marca, 
je bil mednarodni dan goz-
dov, ki je letos potekal pod 
geslom Gozdovi in biotska 
raznovrstnost – predragoce-
ni, da bi jih izgubili. V Za-
vodu za gozdove Sloveni-
je (ZGS) so ob tem opozo-
rili na visoko stopnjo biot-
ske raznovrstnosti sloven-
skih gozdov, hkrati pa tudi 
na aktualno dogajanje v slo-
venskem gozdarstvu, ki ga 
zaznamujejo predvsem iz-
redne »korona« razmere 
in širjenje podlubnikov. Na 

območjih, kjer so že lani be-
ležili čezmerno razmnoži-
tev smrekovih podlubnikov, 
namreč tudi letos pričaku-
jejo večje poškodbe sesto-
jev, to zlasti velja za gozdno-
gospodarska območja Bled, 
Kočevje in Slovenj Gradec 
pa tudi za Nazarje in Kranj. 
Kot pravijo v zavodu za goz-
dove, tudi v izrednih razme-
rah poteka odkrivanje ža-
rišč podlubnikov in izvaja-
nje odločb o sanitarni seč-
nji. Rojenje podlubnikov 
se je že začelo, zato lastni-
ke gozdov pozivajo, da upo-
števajo roke, pravočasno 

pospravijo napadena dreve-
sa in še naprej pregleduje-
jo svoje gozdove. Ob odkri-
tju žarišča podlubnikov naj 
o tem po telefonu ali po elek-
tronski pošti obvestijo revir-
nega gozdarja. 

Prav gozd predstavlja Slo-
vencem v kriznih, vojnih in 
drugih izrednih razmerah 
varno zavetje, kamor se radi 
zatekajo. »In zdaj, v 'koro-
na' razmerah, ni nič druga-
če,« ugotavlja Andrej Avse-
nek, vodja blejske območne 
enote ZGS, in poudarja, da 
gozdarji v teh dneh opažajo 
povečan obisk gozdov.

Lubadar nima koronavirusa
Gozdarji ob mednarodnem dnevu gozdov (v duhu »korona« razmer) 
opozarjajo: lubadar je zdrav, nima koronavirusa, in se širi naprej.

Kranj – Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no je za štiri javne razpise 
podaljšalo roke za vlaganje 
vlog. Pri razpisih za finanč-
no pomoč pri prenosu znanja 
in za obveščanje na področju 
predelave ter s kmetijstvom 
povezanega delovanja na po-
deželju, za delovanje nepri-
dobitnih združenj na podro-
čju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja ter za organizaci-
jo strokovnih in jubilejnih 
dogodkov je rok podaljšalo 
do 15. aprila, pri razpisu za 
sofinanciranje praktičnega 
pouka pri kmetijskem izo-
braževanju pa do 20. aprila.  

Podaljšali roke
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Simon Šubic

Medvode, Krivo Brdo – V ne-
deljo zvečer je izbruhnil po-
žar na ostrešju dvostanovanj-
ske hiše na Bizantovi ulici v 
Medvodah, ki ga je ukrotilo 
okoli sedemdeset gasilcev. V 
požaru je bilo poleg ostreš-
ja uničeno tudi mansardno 
stanovanje, v hiši tudi ni ele-
ktrike, zato sta si morali dve 
družini s skupaj šestimi čla-
ni poiskati začasno nasta-
nitev. Možnost nastanitve 
jim je ponudila občinska Ci-
vilna zaščita, a sta se druži-
ni odločili, da bosta na vrni-
tev v lastna domova počaka-
li pri svojcih. Poškodovan ni 
bil nihče, nastala pa je velika 
gmotna škoda. 

»Poziv smo prejeli ne-
kaj minut pred 20. uro, na 
kraj požara se je takoj odpra-
vila dežurna ekipa Prosto-
voljnega gasilskega društva 
Preska - Medvode, ki smo jo 
vzpostavili v trenutnih kriz-
nih razmerah. Ob prihodu 
na kraj se je ogenj že dvigal s 
strehe, zato smo aktivirali še 
dodatna gasilska društva,« 
je razložil namestnik povelj-
nika Gasilske zveze Medvo-
de Boštjan Gortnar, ki je vo-
dil intervencijo. Gašenje je 
bilo zahtevno, saj so mora-
li gasilci delati na precejšnji 
višini, ker je gorela izolaci-
ja, pa so morali odpreti tudi 
streho, da so ogenj lahko za-
dušili, je povedal. Pri gaše-
nju so uporabljali tudi dihal-
ne aparate, jeklenke pa so 
sproti polnili iz banke zraka 
v svojem gasilskem domu. Z 
vodo niso imeli težav, saj je 
hidratno omrežje dobro de-
lovalo, je dodal.

V intervenciji je sodelova-
lo okoli sedemdeset gasilcev 
iz PGD Preska - Medvode, 

Zgornje Pirniče, Sora in 
Smlednik, v pripravljenosti 
pa so bili še gasilci iz Zbilj 
in Spodnjih Pirnič. Požar so 
omejili v približno dveh urah, 
naslednji dve uri so še raz-
kopavali in gasili posame-
zna žarišča, do jutra pa sta 
dva gasilca držala gasilsko 
stražo, je še razložil Gor-
tnar. Včeraj so gasilci streho 
še prekrili s ponjavo. 

Zagorelo zaradi napake 
na električni napeljavi

V petek zvečer je nekaj 
pred 23. uro zagorelo starej-
še gospodarsko poslopje v 
Krivem Brdu v občini Gore-
nja vas - Poljane. Po ugotovi-
tvah policije je požar nastal 
zaradi napake na električni 
napeljavi, tujo krivdo pa so 
izključili. Poškodovan ni bil 
nihče, v požaru, ki je poslo-
pje povsem uničil, pa je po 
prvih ocenah nastalo za ne-
kaj deset tisoč evrov gmotne 
škode. 

Zagorelo je malo pred 23. 
uro. Na kraj so prvi prispeli 
gasilci iz Prostovoljnega ga-
silskega društva Bukovica iz 
sosednje škofjeloške gasil-
ske zveze, zato je njihov po-
veljnik Janez Kalan tudi prev-
zel vodenje intervencije, v ka-
teri so sodelovali še gasilci iz 
PGD Javorje, Poljane in Go-
renja vas, skupno pa okoli šti-
rideset gasilcev. »Ob našem 
prihodu je bila streha gospo-
darskega poslopja, ki je slu-
žilo za drvarnico, v njem pa 
so bili shranjeni tudi manj-
ši traktor in kmetijski stroji, 
že povsem v ognju, zato smo 
takoj pristopili h gašenju,« je 
povedal Kalan. Traktor in ve-
čino kmetijskih strojev jim je 
uspelo rešiti pred ognjenimi 
zublji, stanovanjsko hišo pa 
so že pred prihodom gasil-
cem pred ognjem obvarova-
li domači, je dodal. 

Čeprav gre za precej od-
daljeno vas pod Starim vr-
hom, so imeli gasilci za ga-
šenje na voljo zadosti vode. 

»Domačija ima velik rezer-
voar vode, pa tudi gasilci iz 
Javorij in Gorenje vasi so 
jo pripeljali s cisternama, 
tako da z vodo ni bilo težav,« 
je razložil Kalan. Požar so 
omejili v poldrugi uri, nakar 
je sledilo razkopavanje in ga-
šenje posameznih žarišč, do 
jutra pa so gasilci držali še 
požarno stražo, je dodal. 

Še več manjših požarov

Na Gorenjskem je si-
cer zadnji konec tedna še 
večkrat zagorelo. Trikrat – 
v Britofu, Kamniku in na 
Zgornjem Jezerskem – so 
gasilci posredovali zaradi di-
mniškega požara. V Domža-
lah so v petek zjutraj zagore-
le smeti v gostinskem loka-
lu, v nedeljo sredi popoldne-
va pa tudi v stanovanju sta-
novanjskega bloka. Obakrat 
so posredovali gasilci Centra 
za zaščito in reševanje Dom-
žale in PGD Domžale – mes-
to. V nedeljskem požaru se 
je poškodovala stanovalka, 
ki so jo odpeljali v zdravni-
ško oskrbo. 

V nedeljo zvečer so zara-
di požara v stanovanjskem 
objektu v Tržiču posredovali 
prostovoljni gasilci iz Tržiča 
in Bistrice pri Tržiču. Ogenj 
so pogasili in prezračili pro-
store, eni osebi, ki se je na-
dihala dima, pa so do priho-
da reševalcev Nujne medi-
cinske pomoči Tržič nudili 
prvo pomoč. 

V nedeljo malo pred 19. uro 
je izbruhnil požar na gospo-
darskem poslopju v Češnji-
cah pri Moravčah. Pogasili 
so ga moravški gasilci. Požar 
je uničil ostrešje, nekaj krme 
za živali in več metrov kuril-
nih drv.

Zaradi požara brez strehe 
nad glavo ostali dve družini
V nedeljo zvečer sta zgorela ostrešje in mansardno stanovanje v dvostanovanjski hiši v Preski pri 
Medvodah, brez doma je začasno ostalo šest ljudi. V Krivem Brdu je zgorelo gospodarsko poslopje. 

Petkov požar v Krivem Brdu je uničil gospodarsko poslopje. / Foto: PGD Bukovica

Simon Šubic

Tržič – Gorenjski policisti so 
v zadnjih dneh obravnavali 
več prijav pogrešanih oseb. 
Vse so se hitro srečno raz-
pletle. »Iskanja pogrešanih 
oseb so tako nujne stvari, 
da je vedno aktiviranih več-
je število ljudi in ukrepov, 
da bi se človek našel. Poli-
cisti bodo vedno pomagali, 
vseeno pa apelirajo na ljudi, 
naj ravnajo odgovorno,« so 
ob tem pozvali na Policijski 
upravi Kranj.

Tržiški policisti, gorski 
reševalci in regijski center 
za obveščanje 112 so v četr-
tek dopoldan sodelovali pri 
iskanju pogrešane osebe. 
Zmedena ženska se je izgu-
bila v gozdu med Kovorjem 
in Peračico, našli pa so jo 
nepoškodovano in jo predali 

zdravniškemu osebju, so po-
jasnili na PU Kranj.  

V noči na petek so bili po-
licisti obveščeni o pogreša-
nem občanu, ki se je že po-
poldan odpravil kolesarit in 
se do večera ni vrnil domov. 
Moški se je med zbiranjem 
obvestil vendarle javil svoj-
cem, tako da so nadaljnje ak-
tivnosti preklicali. 

V soboto so policisti prejeli 
še dve obvestili o pogrešanih 
osebah. Najprej so dopol-
dan iskali žensko in jo našli 
v gozdu, opoldan pa so zbira-
li še obvestila o moškem, ki 
je od doma odšel že v petek 
in se do prijave, ki so jo svoj-
ci podali v soboto, še vedno 
ni vrnil domov. Tudi zanj so 
svojci med izvajanjem aktiv-
nosti policije naknadno spo-
ročili, da se je živ in zdrav 
vrnil s Triglavskih jezer. 

Iskali štiri pogrešane

Simon Šubic

Kranj – Od petka je prepove-
dano kurjenje v naravi, saj 
je bila po vsej državi (razen 
na območjih s snežno ode-
jo) razglašena velika požar-
na nevarnost. A prepovedi 
vsi niso upoštevali. V Bistri-
ci pri Tržiču so tako v soboto 
kurili odpadke sečnje. Pos-
redovali so gasilci, ki so gore-
če veje na površini okoli pet-
najst kvadratnih metrov po-
gasili, prtsotni pa so bili tudi 
policisti. 

Manjše nenadzorovano 
kurišče ob gozdu na Topolu 

pri Medvodah so morali v 
soboto popoldan pogasi-
ti tudi medvoški gasilci. V 
nedeljo zvečer pa je v Ko-
vorju manjši ogenj zakuri-
la tudi skupina mladih, ki 
so se po navedbah policije 
ob prihodu intervencijskih 
vozil razbežali.

V zadnjih dneh je v narav-
nem okolju še večkrat za-
gorelo. V Struževem so go-
rele smeti, v Kamniku kup 
sena, v Domžalah suha tra-
va, manjši požar v narav-
nem okolju pa so imeli tudi 
na Bledu. Vsakič so posredo-
vali gasilci in ogenj pogasili. 

Kurili kljub prepovedi

Simon Šubic

Medvode – Medvoški poli-
cisti iščejo tri neznane moš-
ke, ki so osumljeni tatvine 
bančne kartice, s katero so 
nato opravili več nakupov na 
širšem območju Ljubljane. 

Tatvino so policisti obrav-
navali že januarja. Kaznive-
ga dejanja so osumili tri nez-
nane moške, eden od njih pa 
se je s kraja odpeljal z oseb-
nim vozilom BMW 3 kara-
van, srebrne barve, so spo-
ročili s Policijske uprave Lju-
bljana. Policija prosi vse, ki 
bi lahko podali koristne in-
formacije o iskanih osebah 
(eden od osumljencev na 
fotografiji), da jih sporočijo 
na Policijsko postajo Med-
vode na telefonsko številko 

01/361-94-40 ali na telefon-
sko številko 113 oziroma na 
anonimni telefon policije 
080/1200.

Ukradli bančno kartico

Eden od osumljencev, ki jih 
išče policija / Foto: PU Ljubljana

Včeraj so s ponjavo že prekrili streho dvostanovanjske hiše v Preski. / Foto: Maja Bertoncelj

Kranj – Policisti so v zadnjih dneh prejeli več prijav o nedovo-
ljenem zbiranju na javnih krajih manjšega števila oseb, ki so 
se bodisi razšle že pred prihodom policistov ali pa so upošte-
vale njihovo opozorilo. Med takimi primeri je bilo v soboto 
tudi zbiranje ljudi na motokros stezi pri Brniku. Po opozorilu 
policista so se razšli brez nasprotovanja. 

Kršili prepoved zbiranja



Nekdanja otroška filmska zvez-
dnica Amanda Bynes (33) priča-
kuje prvega otroka. Novico je spo-
ročil njen partner Paul Michael, s 
katerim sta pred kratkim preklica-
la zaroko. »Otrok v nastajanju« 

je pod fotografijo ultrazvoka, na kateri je Bynesino ime, 
zapisal Michael. Igralka novice uradno še ni potrdila. Tre-
nutno je v centru za duševno zdravje, sicer pa je po poro-
čanju tujih medijev že nekaj časa trezna.

Amanda Bynes pričakuje prvega otroka

Fundacija Clara Lionel, katere ustanovite-
ljica je pevka Rihanna (32), je namenila pet 
milijonov dolarjev za pomoč pri prepreče-
vanju, pripravi in odzivu na koronavirus v 
ZDA in po svetu. »Nikoli do sedaj še ni 
bilo bolj nujno in potrebno zaščititi sku-

pnosti, ki jih bo ta pandemija najbolj prizadela,« je pove-
dala direktorica fundacije. Poleg pevke se je s sredstvi proti 
smrtonosnemu virusu odzvalo kar nekaj zvezdnikov. Ryan 
Reynolds in njegova soproga Blake Lively sta darovala mili-
jon dolarjev, prav tako tudi Kelly Ripa in Mark Consuelos.

Pet milijonov za preventivo ob koronavirusu

Nekdanji član skupine NSYNC Lance 
Bass (40) in njegov partner sta izgubi-
la otroka, ki sta ga poskušala spočeti s 
pomočjo nadomestne matere. »Žal smo 
ga izgubili v osmem tednu. To se zgodi 
skoraj vsakemu paru, ki gre skozi umet-

no oploditev,« je povedal pevec, ki pravi, da bosta konec 
leta spet poskusila z umetno oploditvijo, če pa bo tudi ta 
neuspešna, bosta razmišljala o posvojitvi.

Lance Bass in partner izgubila otroka

Umrl je legendarni pevec kantrija Kenny 
Rogers. Star je bil enainosemdeset let. 
Žalostno vest je sporočila njegova dru-
žina. »Umrl je naravne smrti, mirno na 
svojem domu, obdan z družino,« so 
zapisali v izjavi za javnost. Zaradi koro-

navirusa bo pogreb le v ožjem krogu družine, kasneje pa 
bodo proslavili njegovo življenje z oboževalci in prijatelji. 
Rogers je v dolgoletni karieri prejel kar tri grammyje, naj-
bolj pa je bil poznan po pesmih Coward in The Gambler. 
Skupaj z Dolly Parton pa sta posnela pesem Islands in the 
Stream, ki velja za enega največjih hitov kantrija.

Umrl je pevec kantriglasbe Kenny Rogers

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a polfinalnem 
izboru se je 
predstavilo 14 
tekmovalcev. 
Med njimi so 

izbrali deset finalistov, kot 
prvi pa si je vstopnico nap-
rej zagotovil protagonist 
resničnostnega šova Kmeti-
ja Luka Lampret iz Levca, ki 
so ga izbrali sledilci družbe-
nih omrežij Mister Slovenia. 

Na predizboru so Gorenj-
sko uspešno zastopali trije 
tekmovalci: 22-letni Matevž 
Gortnar iz Medvod, leto dni 
mlajši Urban Krč iz Pred-
dvora, natančneje Tupalič, 
in 27-letni Domen Dobra-
vec iz Kamnika. Uvrstitev v 
finale pa je uspela le zadnje-
mu, ki se je v preteklosti z 

modno brvjo že srečal. Pot 
ga je pred leti namreč vodi-
la v tujino, kjer je delal kot 
model za svetovno znane 

znamke in modne obliko-
valce, potem pa se je odlo-
čil, da se vrne v Slovenijo in 
tu nadaljuje svojo kariero v 

modnem svetu. Zanima ga 
tudi igralstvo in se je že pre-
izkusil v različnih vlogah v 
videospotih in reklamah, 
pred kratkim pa je napo-
vedal še lansiranje svoje 
znamke oblačil. Ta projekt 
bo zaradi nastale situacije 
nekoliko počakal. 

V prostem času je aktiven 
športnik. Na izbor za letoš-
njega mistra Slovenije se je 
prijavil zaradi večje prepoz-
navnosti in dodatnih prilo-
žnosti, ki mu jih omogoča 
sam izbor oziroma projekt. 

Finalisti bodo imeli do 
finala, katerega datum zara-
di trenutnih razmer v drža-
vi še ni znan, kar precej pre-
izkušenj. Te dni se po pripo-
ročilu organizatorjev držijo 
doma, njihove aktivnosti pa 
potekajo izključno na druž-
benih omrežjih.

DOMEN GRE NAPREJ
Še pred epidemijo koronavirusa je kranjskogorski igralniško-zabaviščni center Korona na odru dvorane 
Teater najprej gostil prvi izbor za najlepšega Slovenca leta 2020, potem pa še polfinale, kjer smo dobili 
tudi mistra Casino Korona 2020. To je postal Žiga Petrovič iz Ljubljane.

Polfinalni izbor je predstavil štirinajst tekmovalcev, naprej 
se jih je uvrstilo deset. Med njimi tudi Kamničan Domen 
Dobravec (na fotografiji v spodnji vrsti na sredini). 

V gradu Cmurek ob avstrijski meji domuje Muzej norosti. 
Po drugi svetovni vojni je bil v gradu Dom onemoglih, 
nato Dom za duševno defektne, na koncu enota Soci-
alnovarstvenega zavoda Hrastovec. Ko so enoto zaprli, 
oskrbovance pa preselili, je nastala tišina. Posamezniki z 
obeh strani meje, združeni v Zavodu Muzej norosti, so si 
zastavili cilj, da grad spremenijo v mednarodno povezo-
valno središče. Ob drugi slovenski meji, v Gorici in Trstu, 
je italijanski psihiater Franco Basaglia pred petdesetimi 
leti začel spreminjati psihiatrične bolnišnice. S somišlje-
niki je dosegel sprejetje zakona za zaprtje vseh ustanov 
za duševno zdravje v Italiji. Marija Snežna je kraj, ki ga 
ni, saj se uradno imenuje Zgornja Velka. Je mitološki kraj 
slovenske literature. Kraj Trate je tako poseben, da mu 
je antropolog Rajko Muršič posvetil doktorsko disertaci-
jo. Trate so bile v vseh obdobjih odprte do drugačnih in 
svobodomiselnih. In to je nit, ki povezuje te le navidezno 
različne pripovedi: zgodbo kraja, gradov, Muzeja norosti, 
odnosa do norosti in drugačnosti. Dokumentarni film 
Muzej norosti Amirja Muratovića bo doživel premiero 31. 
marca ne prvem programu Televizije Slovenija. 

Dokumentarec Muzej norosti

Alenka Brun

N
a 65. tekmo-
vanju Pesem 
Evrovizije 
2020, ki je bilo 
načrtovano za 

12., 14. in 16. maja letos v Rot-
terdamu, bi Slovenijo mora-
la predstavljati Gorenjka 
Ana Soklič s pesmijo Voda. 
Vendar je Zveza evropskih 
radiotelevizij (EBU) neda-
vno sporočila, da je letošnji 
Eurosong maja odpovedan. 
Namreč kljub iskanju alter-
nativnih možnosti v zad-
njih tednih so organizatorji 

prireditev morali odpoveda-
ti. Ob tem so zapisali, da so 
zelo ponosni, da je tekmo-
vanje za Pesem Evrovizije v 
zadnjih 64 letih vsako leto 
brez prekinitve združeva-
lo ljudi, in dodali: »Tako kot 
milijoni ljudi po vsem sve-
tu smo zelo žalostni, da ga 
maja letos ne bo.«

Kot kaže, tudi prestavitev 
na kasnejši datum ne pride 
poštev. Slovenci pa na tihem 
ugibamo, ali bomo vsaj 
obdržali nastopajočo, saj naj 
bi pesem morala biti sedaj 
druga. Kdo bi vedel ... Mor-
da bo več znanega v prihod-
njih dneh in tednih.

Ana Soklič je z ekipo kljub 
vsemu pripravila evrovizij-
sko različico skladbe Voda, 

tako kot je bilo načrtovano, 
in si jo že lahko ogledate na 
spletu oziroma na YouTubu. 

EVROVIZIJA MAJA ODPADE

Ana Soklič maja ostaja doma. / Foto: Tina Dokl
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Zjutraj,
ko dan se začne,
ostali odhitijo
in me na miru pustijo;
je moj najlepši čas
v dnevu.

Jaz sem tvoj,
ti si moja.

Zjutraj,
ko se še vse prebuja,
nastajajo lepi
trenutki ugodja,
topline, pripadnosti.

Jaz sem tvoj,
ti si moja.

Jutranja kava
ustavi čas,
ki se med nama 
dogaja.
Tega mi nihče
ne more vzeti.

Jaz sem tvoj,
ti si moja.

Janez

Jutranja kava

PESMI MLADIH

Pesem nam pove, kako malo je v resnici potrebno, da 
čutimo in se imamo lepo. Smo v težkem času, ampak 
bomo zmogli. Bodite zdravi, pišite pesmi. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Alenka Brun

B
ernarda Jurič šteje 
46 let in je diplo-
mirala iz gradbe-
ništva ter magi-
strirala iz tehni-

škega varstva okolja. Po 
rodu je Štajerka, Ptujčan-
ka, ki je zaposlena v Ljublja-
ni, a danes živi v vasi Pleter-
je v občini Kidričevo. Privr-
ženost etičnemu odnosu do 
okolja strastno in čustveno 

prenaša na svoje športne 
in rekreativne dejavnos-
ti. Posveča se vztrajnostne-
mu kolesarjenju, kjer spa-
da med najboljše na svetu, 
smučarskemu teku, trekin-
gu in turnemu smučanju. Je 
avanturistka, ki je na tekaš-
kih smučeh na devetsto kilo-
metrov dolgem teku prečka-
la Finsko in na cilju skočila 
v ledeni Atlantik. »In sicer 
69 stopinj severno od Kuu-
sama do Arktičnega oceana, 
s kopanjem v njem. Glede 

na temperaturo okolice mi 
je bilo prav prijetno toplo 
– temperatura vode je bila 
dve stopinji, zraka pa 15 pod 
ničlo,« se pošali Bernarda.

Pred dvema letoma je Ber-
narda v Avstraliji v dveh 
mesecih zarisala dve kole-
sarski sledi s cestnim kole-
som: v 27 dneh je spomla-
di prevozila 5500 kilomet-
rov dolgo pot Indian Pacific 
Wheel Ride IPWR: od Pert-
ha na zahodni, do Sydneyja 
na vzhodni obali Avstralije. 
»Od tega sem en dan počiva-
la in en dan popravljala kolo 
zaradi nesreče,« pove. Jese-
ni pa se je podala že na novo 
dogodivščino, na kateri je v 
34 dneh prekolesarila Ter-
ra Australis Bike Epic TABE 
oziroma 6200 kilometrov 
dolgo pot od Cape Yorka do 
Wilsons Proma, pri čemer 
je več kot šestdeset odstot-
kov poti izven običajnih cest 
oziroma »off road«.

Bernarda Jurič je prva na 
svetu, ki ji je uspelo prevoziti 
obe poti brez spremljevalne 

ekipe – v nič kaj prijaznih 
razmerah. Lani je zaklju-
čila tudi eno najtežjih dirk 
MTB – bikepacking, Race to 
the Rock RTR, ravno tako v 
Avstraliji, na kateri je z zlo-
mljenim rebrom v ekstrem-
nih razmerah na sedežu gor-
skega kolesa prevozila 2696 
kilometrov.

Decembra lani je v samo-
založbi izšla Bernardina 
knjiga 12.000 kilometrov 
greha s pomenljivim podna-
slovom Čista jeba, predsta-
vila pa jo je tudi na Gorenj-
skem. V uvodnem nagovo-
ru je v njej Venčeslav Japelj 
zapisal, da je Štajerka trmas-
to sledila svojemu hrepene-
nju in prekolesarila obe pro-
gi, ju preživela ter na cilju v 
čeveljcih z visoko peto zaple-
sala polko na glasbo Avseni-
kov. In da gre za zapis, ki je 
srčen, naturalističen, brez 
olepševanj, iz katerega diha-
ta življenje in norost, kate-
rih ambasadorka je Bernar-
da Jurič.                                                            

                        (Se nadaljuje)

SLOVENKA IN AVSTRALSKA 
NESKONČNOST S KOLESA (1)

Avtorica je delila podpise.

Bernarda Jurič je knjigo 12.000 kilometrov greha in 
zanimivo kolesarjenje po Avstraliji Kranjčanom predstavila 
lani decembra.

Mateja Rant

N
a materinski 
dan se otro-
ci svojih mam 
spomnijo z 
raznimi maj-

hnimi pozornostmi – risba-
mi, cvetjem ali prijaznimi 
besedami, zapisanimi na lis-
tu papirja. O svojih mamah 
so razmišljali tudi učenci 
Podružnične šole Dražgoše.

Ajda Jelenc: Govorila bom 
o mami. Ime ji je Tatjana. 
Stara je 37 let. Mami je viso-
ke in vitke postave. Ima rah-
lo srčaste ustnice, rjave oči in 
raven nos. Je zelo prijazna in 
lepa. Za v službo rada obleče 
obleko, ko pa je doma, nosi 
hlače. V službi piše letake in 
časopise. Ko pride domov, 
mi pomaga narediti domačo 
nalogo. Zvečer skuha večer-
jo. Brez nje si sploh ne pre-
stavljam življenja.

Tine Pintar: Pripovedoval 
bom v svoji mami Renati. 
Rodila se je na Štajerskem. 

Zdaj že enajst let živi v Draž-
gošah. Stara je 40 let in je vit-
ke postave. Ima kratke svet-
lorjave lase. Rada se obleče v 
športna oblačila. Njena naj-
ljubša pesem je Faded Ala-
na Walkerja. Dela v labora-
toriju na Golniku. Rada je 
špagete z bolonjsko omako, 
hodi v gore, pogleda kakšno 
nogometno tekmo. Z nami 
rada igra ping pong, igramo 
kakšne družabne igre, na 
primer karte ali catan. Zame 
je moja mami najboljša na 
svetu.

Uroš Jelenc: Opisal bom 
svojo mami Ano. Mami je 
močnejše postave in sred-
nje visoka. Stara je 33 let. 
Nosi očala. Ima bolj tem-
ne lase. Rada igra rokomet. 
Kadar je v golu, ji težko daš 
gol. Rada ima pse in zajčke. 
Rada je v družbi. Večkrat se 
obleče v bolj športna oblači-
la. Lepo skrbi zame in za bra-
ta! Mami naju ima rada.

Urša Šolar: Opisala bom 
svojo mami Andrejo. Sta-
ra je 41 let. Po poklicu je 

učiteljica. Je močnejše pos-
tave. Ima okrogel obraz in 
prifrknjen nos. Usta ima 
rahlo srčaste oblike. Lase 
ima svetle in kratke. Nje-
ne oči so modre. Rada 
je testenine. Za v službo 
obleče bolj lepa oblačila, 

doma ima pa raje trenirko. 
Doma pospravlja, kuha, 
lika in pere. Kadar ima čas, 
rada bere ali pa gre kam z 
družino. Rada se gre kak-
šno družabno igro. Mami 
imam rada. Z njo se ima-
mo lepo.

MAMAM POSVEČEN DAN
Jutri bomo zaznamovali materinski dan, to je dan, ki je posvečen vsem materam. Navada praznovanja 
tega dne se je v Evropo razširila iz ZDA po drugi svetovni vojni, pri nas se je uveljavila  
po osamosvojitvi.

OTROCI USTVARJAJO

Devetletna Ajda je narisala, kako preživlja svoj čas v 
osamitvi. Najraje se z mamico sprehaja po bližnjih 
travnikih in gozdu.

Šolska vrata so že drugi teden zaprta, otroci ste prikrajša-
ni tudi za stike s svojimi vrstniki, s katerimi se ne morete 
družiti niti na dvorišču ali igrišču. Zato vas znova pozi-
vamo, da nam zaupate, kako preživljate dneve med štiri-
mi stenami ali na sprehodih v bližini doma. Lahko nam 
napišete ali narišete, vaše prispevke pa bomo objavili tudi 
na tej strani. Zapise in risbe nam pošljite na elektronski 
naslov mateja.rant@g-glas.si ali na naslov Gorenjski glas, 
d. o. o., Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Zaupajte nam, kako preživljate dneve v osami
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TTisoč in ena noč
Dne 24. marca leta 809 

je umrl peti abasidski kalif 
Harun Al Rašid. Rodil se je 
leta 766 – točen datum ni 
znan. Njegov dvor in pre-
stolnica sta prizorišče zgodb 
iz Tisoč in ene noči.

Abasidi so bili musliman-
ska dinastija, ki je vlada-
la večjemu delu osrednje-
ga Bližnjega vzhoda in kate-
re začetnik naj bi bil Abas, 
stric preroka Mohameda. 
Bagdad je pod Harunom Al 
Rašidom postal znameni-
to središče kulture in blagi-
nje. Podlaga za zbirko prav-
ljic Tisoč in ena noč je per-
zijska zbirka Tisoč zgodb, 
ki vsebuje predelane zgod-
be indijske poezije, dodane 
pa so ji tudi zgodbe iz arab-
skih virov. Skozi stoletja so 
se oblikovale številne zgod-
be o Šeherezadi in Tisoč in 
eni noči.

Pri eni od različic gre za 
priredbo legende o samar-
kandskem kralju, ki ga je 
žena prevarala s sužnjem. 
Ker se je hotel maščevati vse-
mu ženskemu spolu, se je 
vsak večer poročil z drugim 
dekletom in ga naslednje jut-
ro dal ubiti. Potem je naletel 
na Šeherezado – pametno in 
lepo hčer svojega vezirja. Ta 
mu je tisoč in eno noč pripo-
vedovala pravljice tako, da je 
bil konec ene začetek druge. 
Kralja je tako očarala, da ji je 
podaril življenje.

V drugi različici gre za 
Šahrijarja in njegovega brata, 
ki sta vladala vsak v svoji deže-
li. Izkazalo se je, da sta imela 
oba nezvesti ženi. Svoji sop-
rogi sta usmrtila in odšla po 
svetu, da bi odkrila, ali obsta-
ja kje še kak večji nesrečnež. 
Presenetljivo sta ga odkri-
la v mogočnem velikanu s 

čarovniškimi močmi, ki je 
poročen z lepotico, zaklenje-
no v kletki. Oba prevarana vla-
darja sta osupla ugotovila, da 
tudi mogočni velikan ni spo-
soben preprečiti nezvestobe 
svoji soprogi. Ko se je Šahri-
jar vrnil v svoje kraljestvo, je 
sklenil, da se bo spet poročil, 
vendar bo dal svojo ženo takoj 
po poročni noči obglaviti, 
naslednji dan pa se poročil z 
drugo. Vezir mu je nekaj časa 
vodil lepotice, a kandidatk za 
neveste je začelo kmalu pri-
manjkovati. Vezirju je hči 
Šeherezada predlagala, naj k 
Šahrijarju odpelje njo. Pove-
dala mu je zgodbo, in sicer 
tako, da zjutraj razplet ni bil 
znan. Zato je Šahrijar sklenil, 
da jo bo pustil še en dan pri 
življenju, saj je hotel izvede-
ti, kakšen bo konec. Toda ko 
se je prva zgodba končala, jo 
je Šeherezada spretno vpletla 

v drugo, nato tretjo ... – in si 
tako noč za nočjo podaljše-
vala življenje. Zavlačevanje 
je trajalo natanko tisoč noči, 
na tisočprvo pa je Šeherezada 

pred soproga pripeljala tri 
otroke, ki jih je medtem rodi-
la. Prizor je omehčal krutega 
šaha in zgodba o Šeherezadi 
se srečno konča.

Anekdote slavnih
   Predsednika Poljske Jana Paderewskega, ki je bil, 

tudi izvrsten pianist, so vprašali, kdo je najboljši 
pianist na svetu. Odgovoril je: »Na svetu sta samo 
dva velika pianista. Drugi je Godowski.«

   Družinska guvernanta je francoskemu filozofu  
Jeanu d’Alembertu na vprašanje, kaj je filozof,  
pojasnila: »Filozof je človek, ki se vse življenje 
muči, da bi o njem govorili po smrti.« 

Smeh ni greh
   Kdaj je zunaj najbolj hladno? Kadar imajo odvetniki 

roke v svojih žepih.
   Blondinka priteče vsa zadihana k zdravniku: 

»Oprostite, sem pri vas pozabila spodnje hlačke?« 
Zdravnik: »Tu ni noben spodnjih hlačk.« Blondinka: 
»Potem sem jih pa pri zobozdravniku.«

Samo Lesjak

K
ranjsko Kulturno 
društvo Quleni-
um z aktivnostmi 
v temelju razvija in 
oblikuje elemen-

te sodobne plesne umetno-
sti. Društvo s svojo ustvar-
jalno energijo, karizmo ter 
znanjem simbolizira njego-
va predsednica, ustanovitel-
jica Saša Lončar, sicer priz-
nana pedagoginja in koreo-
grafinja. 

Osnovna podstat društva 
predstavljajo plesne delav-
nice, na katerih strokovno 
usposobljeni plesni peda-
gogi otrokom in mladostni-
kom podajajo svoje znanje 
ter jim tako krepijo plesno 
ustvarjalnost ter primarno 
gibanje, obenem pa razisku-
jejo neprecenljiv domišljij-
ski svet mladih potencialov 
ter z različnimi sodobnimi 
plesnimi tehnikami nadgra-
jujejo pridobljena znanja. 
Društvo bogati naše kultur-
no okolje s plesnimi predsta-
vami ter festivali, ki so odraz 
trdega dela in želje po ples-
ni umetnosti. Poleg prire-
ditve Plesni ognjemet velja 
posebej omeniti zlasti festi-
val Kalejdoskop, ki že vrsto 
let ohranja rdečo nit in sle-
di aktualni, osebni in intim-
ni izkušnji posameznikov 
– plesno ustvarjanje članov 
KD Qulenium se prepleta s 

kreacijami, nastalimi v soro-
dnih ustvarjalno-izobraže-
valnih organizacijah, celo-
večerne plesne kot tudi lut-
karske predstave in glasbe-
ni nastopi pa ustvarjajo poli-
gon za iskriv dialog med raz-
ličnimi ustvarjalci. Društvo 
odlikujejo tudi zelo uspešni 
nastopi na plesnih revijah, 
vse od območnega, regijske-
ga (letošnje regijsko tekmo-
vanje bo sicer potekalo 23. 
maja v kranjskem Prešer-
novem gledališču) ter drža-
vnega nivoja, prepoznav-
no ter uveljavljeno ime pa 
si članice in člani ustvarjajo 
tudi v mednarodnih vodah 

sodobnega plesa, vse od Avs-
trije in Francije pa do daljne 
Indije.

Praznovanje ob jubileju se 
je začelo v Stolpu Škrlovec z 
dogodkom Skozi čas do vas, 
kjer so s pomočjo fotogra-
fij ter rekonstrukcij plesnih 
miniatur predstavili delova-
nje KD Qulenium, od njego-
vega nastanka pa do danes. 
Rekonstrukcij so se lotili kar 
plesalci sami: plesne izku-
šnje ter koreografsko zna-
nje, prejeto od Saše Lon-
čar, so prenesli na najmlaj-
še potenciale in tako obudi-
li svoje nastope v vlogi men-
torjev in mentoric: Lucija 

Čermelj je ustvarjala z Nežo 
Štular, Jernej Šmid je svoje 
delo delil z Jonom H. Janšo, 
Urška Medved je raziskova-
la s Taro Dimitrijević, Filip 
Štepec in Nace Fojkar sta 
domiselno prebudila Umba-
umčizem, Ana Romih je po 
sedemnajstih letih obudila 
svojo prvo solo plesno mini-
aturo Dim z Mino Lenar-
dič, deset let po nastanku 
pa je Beno Novak, ki danes 
pleše na velikih svetovnih 
odrih, pripravil rekonstruk-
cijo svojega prvenca, plesne 
predstave Evolucija. Prazno-
vanje so sklenili s produkci-
jo plesnih skupin v Prešer-
novem gledališču, kjer se je 
predstavilo kar 54 plesalk in 
plesalcev pod mentorstvom 
Ane Romih in Saše Lončar, 
za čudovito kostumografijo 
pa je poskrbela nenadkrilji-
va Tina Pavlin.

Ob jubileju društva, ki je 
zasluženo prejelo zlato pri-
znanje Mete Vidmar, je svo-
je misli strnila predsednica 
društva Saša Lončar: V dvaj-
setih letih smo z drobnimi 
koraki in z veliko energi-
je marsikoga pripeljali do 
želenih ciljev na področju 
plesne umetnosti. Brskan-
je po preteklosti me je oza-
vestilo, koliko se je pravza-
prav zgodilo v našem pros-
toru, kjer razvijamo, ustvar-
jamo, oblikujemo, vztraja-
mo in še vedno verjamemo 
v lastno pot.

SKOZI ČAS DO VAS
Kulturno društvo Qulenium že dvajset let aktivno ustvarja barvito paleto sodobnega plesnega pa tudi 
drugega odrskega ustvarjanja. Ob okroglem jubileju je društvo prejelo zlato priznanje Mete Vidmar.

KD Qulenium z zasluženim zlatim jubilejnim priznanjem 
Mete Vidmar ob dvajsetletnici delovanja, ki ga je 
predsednici društva Saši Lončar izročila Nina Meško, 
samostojna svetovalka za ples na JSKD 
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Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 59 otrok. V Kranju 
je na svet prijokalo 21 deklic in 18 dečkov. Najlažja je bila 
deklica z 2220 grami, najtežji pa deček, ki je ob rojstvu 
tehtal 4470 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 12 deklic in 8 
dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2970 gramov, 
najtežji pa deček, ki mu je tehtnica pokazala 4270 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

N
a pobudo Turi-
zma Kranjska 
Gora so se zače-
li ekskluzivni 
večeri: Koncer-

ti s kavča. Vsak ponedeljek, 
sredo in petek zvečer ljubite-
lje domače popularne glasbe 
ob 20.15 čakajo unikatni kon-
certi znanih slovenskih glas-
benikov in glasbenic, ki bodo 

v naše domove prinesli dru-
gačne, a toliko bolj posebne 
koncerte v živo. Prenose vseh 
koncertov lahko spremljate 
na Facebook strani Koncerti s 
kavča in televizijskem progra-
mu ATM TV Kranjska Gora. 
V prihajajočih večerih se tako 
obetajo prave koncertne pos-
lastice, nastopili bodo: Maja 

Keuc, Omar Naber (na foto-
grafiji), Jana Šušteršič, Tomi 
Meglič, Nipke, Nina Bauman 
(iz skupine Panda), Ditka ter 
številni drugi znani obrazi 
domače glasbene scene. Seri-
jo koncertov je v petek uspe-
šno odprl Kranjskogorčan 
Anže Gregorič - Anzhe, 35-let-
nik, ki se je rodil na Jesenicah 
in živi, kot sam pravi, v idilični 
Kranjski Gori – je glasbenik, 
ki obožuje poletje in pohajko-
vanja s kolesom. Včeraj je sle-

dil koncert gorenjskega glas-
benika Denisa Porčiča - Chor-
chypa, ki pa ni zgolj glasbe-
nik, temveč tudi profesional-
ni borec, trener borilnih veš-
čin ter član ekipe prejšnje 
sezone v oddaji Zvezde pleše-
jo. V sredo sledi nastop Ditke, 
v petek, 27. marca, pa bo zape-
la Maja Keuc.

KONCERTI S KAVČA



Naredila bom izjemo in pre-
skočila vrsto vaših pisem in 
prevzela zadnje, ki je prišlo 
do mene oziroma te rubrike. 
Ker se mi zdi prav v tem kriz-
nem času, ki ga vsi doživlja-
mo in nosimo svoje misli in 
skrbi. Bralka pod šifro Koro-
na piše: »Ker sodim med 
tiste najbolj panične, me je 
resnično strah tega, kar se 
dogaja z virusom. Ali bom 
zbolela, kaj se bo zgodilo? 
Izbrala sem si sedem kart in 
vas lepo prosim za razlago: 
Nesreča, Vdovec, Zvestoba, 
Sovražnik, Hiša, Upanje in 
Sreča.« Karta Nesreča nam 
prikaže trenutno stanje, v 
katerem smo. To je višja sila, 
na katero ne moremo vpli-
vati, panika, strah. Vdovec 
– vidimo ga, kako stoji pred 
spomenikom in spoštljivo v 
roki drži klobuk. Je moder, 
pameten, presoden, miren, 
zbran. Taki moramo biti tudi 
mi. Da nam je mar zase in za 
druge. Karta Zvestoba prina-
ša umiritev in počitek. Karti 
Sovražnik in Hiša pomenita, 
da se moramo zadrževati 
doma, v svojem okolju. Če 
karto Sovražnik povežemo z 

Zvestobo, pomeni, da mora-
mo prekiniti stike z drugimi 
ljudmi. Karta Upanje prinaša 
poletni čas, in to bo čas, ko 
se bo virus umaknil in bomo 
počasi prišli nazaj na stare 
tirnice. Za dober konec vse 
te norije pa nas pričaka Sre-
ča, ki vedno pomeni samo 
srečo in vse dobro. Po kar-
tah sodeč je moje mnenje 
oziroma pogled, da bomo v 
mesecu in pol rešeni te ago-
nije. Do takrat pa vam želim, 
da ste zdravi. Imejte se radi 
in upoštevajte navodila od 
zdravnikov. Na naslov tan-
ja.70@hotmail.com ali na 
Gorenjski glas s pripisom 
»šola vedeževanja« in svo-
jo šifro pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart, ali pa 
karte za druge sisteme, ki ste 
jih doslej že spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja
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PRAZNOVANJA

TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Alenka Brun

Jože se je rodil mami 
Leopoldi in oče-
tu Rudolfu, pri hiši, 
kjer se je po domače 
reklo pr' Šimen. Od 

tu tudi Jožetov vzdevek, saj 
ga vsi kličejo kar Šimena.

Odraščal je v družbi dveh 
sester: starejše Francke in 
mlajše Ivanke. Doma so 
imeli skromno kmetijo, ker 
pa so imeli pri hiši tudi čebe-
le, sta bila na mizi za zajtrk 
poleg kruha vedno med in 
maslo.

Šola Jožetu ni preveč diša-
la, pravijo domači, saj so bili 
za vse, kar se mu je hude-
ga zgodilo, krivi učitelji –   
kar še zdaj rad poudari. Se 
pa dobro spominja služen-
ja vojaškega roka. Dve leti je 
bil v Beogradu. Bil je šofer, 
vozil je avtobus, tovornjak 
in kombi. Naokoli je pre-
važal vse vodilne, ki so ga 
imeli zelo radi. V spomin 
na služenje vojaščine ima 
še vedno doma aluminijas-
to žlico, brez katere ne zna 
pojesti kosila, izvemo. Ko je 
letos praznoval, so mu za 
šalo pripravili malce večjo, 
leseno različico žlice, ki bi 
zamenjala aluminijasto, a o 
tem ni hotel nič slišati. So 
ga pa z gesto nasmejali.

Danes je Jože že skoraj tri-
deset let v pokoju. Delal je v 
tovarni pohištva Alples, naj-
prej kot voznik, kasneje je 
vozil viličarja. Ko je še opra-
vljal delo voznika, je veli-
ko vozil po nekdanji Jugos-
laviji. Njegovi otroci se dob-
ro spomnijo, kako so se med 
počitnicami lahko z njim 
podali na pot. Tudi upokoji-
tev je dočakal v Alplesu.

Jožetova soproga Ljudmi-
la je doma iz Leskovice v Pol-
janski dolini. Konec februar-
ja letos sta Erženova prazno-
vala tudi 55. obletnico poro-
ke. Spoznala sta se na poti iz 
Dražgoš proti Rudnu. Jože 
je že takrat vozil »fička« in 
bil zato pravzaprav velik 
»frajer«, pravi hčerka Tat-
jana. »Mami in prijateljica 
sta bili na igri v Dražgošah, 
pa jima je oče ponudil pre-
voz. Ko se je prijateljica hote-
la usesti zraven njega, je oče 
izrazil željo, da se tja usede 
mami. Preskočila je iskrica 
in zaljubljena sta še danes,« 
doda.

Domači za Jožeta in Lju-
dmilo – Jože jo kliče Milica 
– pravijo, da sta marljiva in 
poštena. Zgradila sta novo 
hišo, delala tudi na polju, v 
gozdu in na travniku.  

V zakonu so se jima rodi-
li trije otroci. Najstarejši Jože 
je žal že pokojni. Njegova 

žena Vida s hčerkama Lejo in 
Kajo živi v Prekmurju. Kaja 
ima tudi že hčerkico, ime ji 
je Zala. Hči Tatjana s sopro-
gom Aleksandrom živi v Kra-
nju. Imata tri otroke, Dašo, 
Miha in Nika, ter tudi že 
dva vnuka in vnukinjo: Til-
na, Elo in Bineta. Najmlajši 
od otrok, ki je ostal doma na 
kmetiji, je sin Boris. S sopro-
go Renato imata tudi tri otro-
ke: Majo, Neli in Amadeja. 
Tako imata Jože in Ljudmi-
la Eržen osem vnukov in šti-
ri pravnuke. 

Jože je že od svojega 18. 
leta dalje gasilec pri PGD 
Rudno. Bil je tudi predse-
dnik društva. Še vedno je 
aktiven in se rad udeleži sre-
čanj v paradni obleki. Veliko 
še postori doma okoli hiše. 
Najbližji povedo, da ne zna 
počivati, da si vedno naj-
de kakšno delo in je zato še 
tako čil. Dneve si zapolnjuje 
tudi z gledanjem televizije. 
Rad pogleda šport, še pose-
bno smučarske skoke; vča-
sih spremlja tudi priljublje-
ne televizijske limonade – 
od španskih do turških. Je 
precejšen romantik, pravijo.

Večere si s soprogo krajša-
ta s kartanjem, in če slučaj-
no Jože izgublja, se tako raz-
jezi, da kar neha igrati. Rad 
tudi sestavlja sestavljanke in 
za osemdeseti rojstni dan je 

dobil zanimivo sestavljan-
ko, ki jo je zagotovo že ses-
tavil, predstavlja pa fotogra-
fijo vseh njegovih štirih pra-
vnukov. Razveselil se je tudi 
torte z ženskim aktom, saj 
to vse poživi pri teh letih, je 
dejal. Vedno z veseljem pre-
bere Gorenjski glas, ki ga pri-
de plačat kar v Kranj, ustavi 
pa se še pri hčerki Tatjani na 
kavici. »Ravno je osvežil tudi 
vozniško dovoljenje, saj se z 
mamo rada kam zapeljeta,« 
še pove Tatjana.

Jožetov rojstni dan so pra-
znovali v domačem krogu, 
še pred epidemijo koronavi-
rusa, njegovi najbližji pa mu 
želijo še veliko zdravja, vese-
lja in osebne sreče.

ŠIMENA JE PRAZNOVAL 
OSEMDESETI ROJSTNI DAN
Jože Eržen z Rudna v Selški dolini je praznoval osemdeseti rojstni dan. Rodil se je 14. marca 1940.

Jože Eržen je praznoval osemdeseti rojstni dan. / Foto: osebni arhiv

Spomin: ko je Jože služil vojaščino, je vozil tovornjak. 

Jože je še vedno aktiven pri 
PGD Rudno. / Foto: osebni arhiv

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Zvonček«

Draga Tanja, že si mi pomaga-
la. Upoštevam vse tvoje nasve-
te. Stokrat hvala. Zanima me 
za službo, ker se govori vse 
mogoče in me je strah, da osta-
nem brez nje. Kaj bo potem? 
Kaj se mi kaže glede ljubezni, 
ali ostaneva skupaj? Rada bi 
dokončala šolo. Ali mi uspe? 
Imam tudi zdravstvene teža-
ve, čakam na izvide, upam, da 
ni kaj hudega. Zanima me tudi 
za zdravje staršev in ali obstaja 
možnost, da bi bila v tem letu 
noseča.

Tvoja služba je stabilna in 
strah, ki ga imaš, ni potreben. 
V vodstvu si dobro zapisana, 
si vestna in delavna. Šolo boš 
dokončala, moraš pa vloži-
ti več truda, kot si ga doslej. 
Brez dela ni nič. Zato kar zavi-
haj rokave. Potem imaš seve-

da velike pozitivne spremem-
be na poslovnem področju in 
takih težav, kot jih imaš sedaj, 
kasneje ne bo več. Partnerski 
odnos je pretrpel kar nekaj 
kriz, a vse sta prebrodila in 
skupaj dozorevala. To ni nekaj 
slabega, učimo se in učimo, 
dokler se ne naučimo. Seveda 
ostaneta skupaj, imata se nei-
zmerno rada. Tudi on si želi 
dojenčka, in kot vidim, se ti 
proti koncu leta obeta noseč-
nost. Izvidi ne bodo pokazali 
ničesar posebnega. Je sicer 
neko zdravljenje, ampak se 
vse lepo uredi. Težave pri tebi 
največ izvirajo iz psihičnega 
stanja, saj je bilo v preteklosti 
velikokrat porušeno ravno-
vesje. Starša sta oba v redu, 
samo tako naprej. Mati je 
trenutno precej zaskrbljena, 
panika ni potrebna. Lep poz-
drav in imej se rada. 

»Odnosi«

Prosim poglejte mi, ali me čaka 
kaj lepega. Vedno sem vsem 
na razpolago, ko potrebujem 
pomoč jaz, ni nikogar. Utrujena 
sem od življenja ... Pa ne potre-
bujem veliko, samo da bi me 
nekdo objel in vsake toliko časa 
vprašal, kako sem. Morda pa je 
z menoj nekaj narobe, da vse to 
pričakujem. Umaknila sem se 
tudi od prijateljev.

Žal je tako, da obstajata dve 
vrsti ljudi. Eni vedno samo 
dajejo, in drugi samo spreje-
majo. Zakaj je tako, ne vem. 
Je pa seveda žalostno, saj si 
tisti, ki dajemo, želimo tudi 
prejeti. Občutek odrinjenosti 
in nepristnosti vas razdvoji 
in v trenutku ne veste, kaj bi 
sami s seboj. Pomagate lah-
ko vsem, a glede sebe ste 
nemočni. Imate veliko zalogo 

energije in morate jo začeti 
uporabljati. Spoznanje, da si 
tudi vi zaslužite biti srečni, vas 
pripelje do cilja. Boste videli, 
da imam prav, čeprav se vam 
sedaj to zdi nemogoče. Neke-
ga dne bo mogoče vse in ta 
dan je vedno bliže. Nekomu 
pomenite veliko več, kot si 
mislite, in glede tega boste 
zelo prijetno presenečeni. Ne 
smete pozabiti verjeti, verjeti 
v dobro in da vedno zmaga 
pozitiva. Brez razloga se niste 
umaknili od prijateljev, že niso 
bili vredni vašega časa in ener-
gije. Spoznali boste nove ljudi 
in med njimi našli nove prija-
telje. Verjamem, življenje zna 
poskrbeti za utrujenost od 
samega življenja. A vse mine, 
tudi to bo. In okoli vas je veliko 
lepega, le osredotočeni niste 
bili na prave stvari. Želim vam 
vse dobro.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_24. 03. 2020

1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj  
v vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga

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 srede, 8. 
aprila 2020, 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.
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Mojca Logar

Opravljamo delo od doma. 
Zdi se mi, da sem nepresta-
no za računalnikom ali pred 
televizorjem. Naprave si po-
dajamo iz roke v roko. Kaj pa, 
če ta oprema odpove? Morda 
bi lahko prepevali Adijevo pe-
sem »bog ne daj, da bi crknu 
televizor«. Ne vem, kaj bi bilo 
huje: računalnik ali televizor? 
Vse, kar počnemo, je zelo in-
tenzivno. Koliko časa v službi 
in v šoli je namenjenega dru-
ženju, premikanju, hranjenju, 
stikom? Sedaj le sedimo in de-
lamo. Zdi se mi, da smo prvi 
teden šole od doma vsi odrinili 
na globoko, pa se vseeno še 
malo lovimo in preizkušamo. 

Pogosto slišimo, to je vojna 
z nevidnim sovražnikom. Ne-
hote mi je misel ušla na Ano 
Frank in njen dnevnik. Goto-
vo vsi poznate to nizozemsko 
deklico, ki je pisala dnevnik v 
času med vojno. Včasih so rek-
li, da je to literatura za otroke. 
Danes pravijo, to je najbolj 
avtentična vojna izpoved, ker 
je je napisal otrok. Dve družni 
sta se dve leti skrivali v majh-
nem podstrešnem stanovanju. 
Na misel mi je prišel odlomek, 
ko piše o prepirih med odra-
slimi – nimaš se kam skriti, 
vse se sliši. Naša situacija ni 
primerljiva, pa vendar mi je 
prišla na misel prav ta knjiga. 
Mi gremo lahko ven. Zunaj 
v naravi se najde marsikaj. 
Zvončki so pognali – hodim 
gledat travnik zvončkov, ki je 
kot zelena preproga z belim 
vzorcem. Sedaj imam več časa 
za opazovanje drobnih trenut-
kov v naravi. Ko bodo odcve-
teli zvončki, bodo prišle na 
vrsto druge cvetlice. Prav tako 
je čudovita preproga čemaža. 

Poganjajo mladi listi, vonj ra-
stline je tako intenziven, da 
je skoraj ne moreš zamenjati. 
Srečamo se z ljudmi v gozdu, 
nekateri so stalni obiskovalci 
naših poti, drugi so novi. Go-
spa pravi, Kokra ima čudovito 
barvo. Brala sem, da oddaja 
prav posebno energijo. Prav 
gotovo, ji pripomnim. Bolj 
glasno se pogovarjamo daleč 
stran drug od drugega in si 
malo pomahamo. No, potem 
pristopimo do čemaža. Ob 
poti za vodo ga je veliko in ras-
te povsod. Rada imam čemaž. 
Okusen je s skuto in bučnim 
oljem. Otroci so pripravili 
juho in nihče ni nič protestiral. 
Ko jo spasiraš, je lepe zelene 
barve, skoraj tako mamljiva 
kot juha iz muškatnih ali ho-
kaido buč, ki je tako očarljivo 
oranžna. Kaj vse bi še lahko 
naredili iz čemaža? Zavitek s 
skuto in čemažem, kot burek. 
To bi bilo gotovo okusno. Na 
enem od svojih »nabiralni-
ških« pohodov srečam starejšo 
gospo in jo na daleč vprašam, 
kaj dela s čemažem. Gospa 
pravi: pesto, sesekljam čemaž, 
zalijem z olivnim ali bučnim 
oljem in zaprem v kozarčke. 
In kje potem uporabite pesto, jo 
sprašujem naprej. Kuhan fižol 
pretlačim in ga pripravim kot 
namaz, kamor dodam čema-
žev pesto. A tako, torej bi lahko 
dodala tak pesto tudi v čičer-
kin namaz, temu sedaj rečejo 
humus. Seveda, kamor hočete, 
kramljava z gospo in nadalju-
jeva pot vsaka v svojo smer. 

Torej, čemaža je povsod do-
volj, vitamini iz gozda, brez 
transportnih poti, pa so trenu-
tno zelo dragoceni. 

Čemaž
Janez Logar

Virus nam je tako zelo spre-
menil življenje, da si tega nis-
mo mogli predstavljati. Najprej 
ga nismo resno jemali, Kitajska 
je tako zelo daleč. Ko je začelo 
'treskati' v Italiji, smo se za-
mislili in samo upamo lahko, 
da smo kot družba še pravočas-
no reagirali. Prizori pri naših 
sosedih nas močno pretresejo. 
Verjetno bo ta epidemija bolj 
spremenila prihodnost, kot 
si mislimo. Ne samo gospo-
darsko. Morda nas bo narava 
oziroma en mali virus prisilil 
v spremembo obnašanja, iz-
koriščanja narave, zmernejše 
delovnike, upamo lahko, da 
nas bo prisilil tudi v bolj člo-
veške odnose, da bomo postali 
bolj strpni in sočutni drug do 
drugega. Upamo lahko, da bo 
v prihodnje človek bolj pomem-
ben kot profit, in želimo si več 
pravičnosti na tem svetu. Mor-
da se bo zmanjšal pohlep po 
denarju in neumnem kopiče-
nju materialnih dobrin – virus 
ne izbira svojih žrtev glede na 
ekonomski položaj. 

Večina nas je precej več 
doma. Zunanji virus je neva-
ren in upoštevati moramo na-
vodila o samoizolaciji. V dobro 
sebe, družine in vseh. Veliko 
druženja doma je včasih tudi 
naporno. Zelo naporno. Prav-
zaprav bomo zaradi prisile 
zunanjega virusa šele videli, v 
kakšnih odnosih smo v domači 
družini. Ali smo strpni drug 
do drugega ali postanemo ner-
vozni in živčni? Normalno, da 
je zunanji virus, koronavirus, 
prinesel cel kup strahov – kako 
bomo preživeli, kako bo s služ-
bami, kaj s krediti, kaj če raz-
mere uidejo izpod nadzora in 
bo veliko žrtev, bom tudi jaz 

med njimi … Bolj ko gledamo 
novice, slabše je. 

Mi pa se v svojih družinah 
ali v svojih hišah, kjer živi več 
generacij skupaj, lahko odloči-
mo, da bomo stopili skupaj in 
se dodatno povezali. Naredimo 
načrt, kako bomo preživeli nas-
lednje tedne. Ne smemo dopus-
titi razvoja notranjega virusa v 
hiši, ki nas bo še bolj oddaljil. 
Rekli so nam, naj poskrbimo 
za samoizolacijo od zunanje-
ga sveta. Niso nam pa rekli, da 
naj se samoizoliramo znotraj 
družine. Tu se moramo do-
datno povezati. Starši bodimo 
dodatno na razpolago svojim 
otrokom. Preživimo kvalitetno 
čas z njimi. Res pa je, da mora-
ta svoje strahove sprejeti in pre-
delati najprej starša, da se bodo 
otroci ob njiju lahko umirili. 
Ne smemo dopustiti slabih od-
nosov v teh časih. Dobri, pod-
pirajoči odnosi nam omogočajo 
hitreje predelati razne strese. 
Vsi vemo, kako pomirjajoče se 
je po napornem dnevu stisniti 
k ljubljeni osebi. Dobri, ljubeči 
odnosi močno ojačajo imunski 
sistem človeka. Močan imun-
ski sistem potrebujemo, da se 
bo naše telo lahko borilo z zu-
nanjim virusom. Ojačamo ga 
lahko samo sami. 

Zato ostanimo doma. Poskr-
bimo za močan imunski sis-
tem. Obiščimo samotne potke 
v gozdu – tam so naravni an-
tibiotiki, imenovani fitoncidi. 
Malo sonca na kožo nam da 
vitamin D3. Potrebujemo tudi 
vitamin C – kislo zelje je poce-
ni. Poceni so tudi zdravi odno-
si doma.

Virus zunaj in znotraj

20 Gorenjski glas
torek, 24. marca 2020NASVETI info@g-glas.si

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

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko
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Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Porova pita s pečenico
Zaradi trenutnih razmer 

se v teh dneh zadržujemo 
večinoma doma in posle-
dično imamo tudi nekaj več 
časa za kuhanje. Prav je, da 
se izogibamo nakupov v tr-
govinah in tako poskušamo 
uporabiti domače sestavine. 
Če imamo srečo, imamo do-
mač por, pečenice in jajca, 
poleg tega pa še nekaj zalo-
ge moke in masla. Torej, vse 
kar potrebujemo za porovo 
pito s pečenico – preproste 
sestavine, vendar izvrstna 
jed.

Za pripravo porove pite s 
pečenico potrebujemo: za te-
sto: 200 g moke, 100 g mas-
la, 1 jajce, ščepec soli; za na-
dev: 1 večji por ali dva manj-
ša, 1 manjšo čebulo, 2 stroka 

česna, 1 pečeno ali kuhano 
pečenico, 4 jajca, 1 dl mleka, 
100 g jogurta ali lahke kisle 
smetane, 1 žlico moko, 1 pest 
sira, sol in poper, 1 žlico oliv-
nega olja, maslo za pekač.

Najprej pripravimo testo, 
tako da moko presejemo, 
jo solimo in ji primešamo 
na kocke narezano maslo. 
Dodamo jajce in vse skupaj 
zgnetemo v čvrsto testo. Te-
sto zavijemo v folijo ter ga za 
vsaj pol ure postavimo v hla-
dilnik. Med tem časom, ko 
testo počiva, pripravimo na-
dev. Por očistimo in nareže-
mo na tanke kolobarje. Če-
bulo in česen olupimo ter se-
sekljamo. Pečenico nareže-
mo na tanjša kolesa. Ponev 
segrejemo, prilijemo žlico 

olja ter na njem prepražimo 
čebulo in česen. Dodamo 
por in dušimo 10 minut. Po 
okusu posolimo in popramo 
ter vmešamo narezano pe-
čenico. Pred sestavljanjem 
pite se lotimo še pripra-
ve preliva: skupaj stepemo 
jajca, mleko, jogurt ali ki-
slo smetano, žlico moke ter 
ščep soli in popra. 

Ohlajeno testo na tanko 
razvaljamo in ga položimo 
v namaščen pekač. Testo po 
površini prepikamo z vilica-
mi. Nanj enakomerno raz-
poredimo nadev iz pora in 
pečenice. Vse skupaj preli-
jemo z jajčnim prelivom in 
posujemo s sirom. Pečemo 
v pečici, segreti na 180 °C, 
pol ure. Ko je pita pečena, jo 

pred postrežbo pustimo sta-
ti 10 minut.

Nasvet: Pita je dobra 
tako topla kot tudi hladna, 
zato ni bojazni, če nam 

ostane kakšen kos. Lahko 
si jo privoščimo ob nasled-
njem obroku, odlično pa se 
izkaže tudi kot malica za na 
pot ali v službo.

Nadaljujemo s sestavinami, ki pomagajo krepiti imunski sis-
tem. Zdaj je treba izbirati jedi, ki so čim bolj v podporo telesu. 
V povezavi s koronavirusom se pojavljajo vprašanja, kaj jesti 
za boljšo odpornost. Nutricionisti poudarjajo jedi, napravljene 
s česnom, čebulo, kurkumo, jajci ter sestavine, polne antioksi-
dantov. Dodajmo začimbe, kot so bazilika, timijan, origano, 
rožmarin, poper, čili in sladka paprika, pijmo čim več vode. 
Priporočljivi so tudi napitki, ki vsebujejo elektrolite. To ne pre-
preči okužbe, pomaga pa, da telo ostane močno v boju z virusi.

Bučna juha s kurkumo

Potrebujemo: 700 g buče hokaido, 250 g krompirja, pol čebule, 
strok česna, belo vino, jušno kocko, 0,5 l vode, sol, poper, timi-
jan, 2 žlički kurkume, olivno olje, maslo in 1 dl smetane.
Posebej očistimo bučo in krompir ter ju narežemo na kocke. V 
loncu na maslu in olju popražimo nasekljana čebulo in česen. 
Dodamo krompir in pražimo dve minuti, nato dodamo še bučo. 
Med praženjem in mešanjem dodamo še timijan in malo belega 
vina. V vodi posebej stopimo jušno kocko ter zalijemo krompir 
in bučo, ki morata biti povsem zalita. Ko zavre, dodamo sol, po-
per, timijan in kurkumo. Kuhamo, dokler se krompir ne zmehča, 
nato juho zmešamo s paličnim mešalnikom. Na koncu dodamo 
še smetano za kuhanje, pomešamo in po okusu še začinimo. 
Postrežemo vroče, okrasimo s smetano in peteršiljem.

Mleto puranovo meso s kurkumo

Potrebujemo: olivno olje, 0,5 kg mletega puranovega mesa, 
pol skodelice mesne juhe, svež koriander ali peteršilj, sol, črni 
poper, kajenski poper, mleto kumino in 2 čajni žlički kurkume.
Segrejemo ponev, dodamo olivno olje in nato mleto meso. Z 
lopatico mešamo in skušamo čim bolj ločiti meso. Dodamo 
pol mesne juhe, 2 žlici nasekljanega koriandra ali peteršilja ter 
začinimo s kumino, soljo, kurkumo, črnim in rdečim poprom. 
Vmešamo v meso, še naprej ločujemo grudice mesa in kuhamo 
4 minute. Dodamo vso mesno juho in kuhamo še 4 minute.

Cvetačni riž

Potrebujemo: 1 majhno ali pol velike glave cvetače, olivno olje, 
sol, mlet poper, pest rozin, limono, 4 stroke česna, 4 žlice oliv-
nega olja, 5 žlic kokosove moke, košček svežega ingverja in pol 
žličke mlete kurkume.
Delamo v dveh korakih. Najprej damo koščke cvetače v me-
šalnik in jo zmeljemo, da so koščki veliki približno za riževo 
zrno. V ponvi segrejemo 2 žlici olivnega olja, dodamo polovico 
zmlete cvetače, pogosto pomešamo in kuhamo približno 3 
minute, da postane zlato zapečena in mehka, ne sme se pa 
»pacati«. Začinimo s soljo in poprom ter jo damo v posebno 
skledo. S papirjem obrišemo ponev in ponovimo postopek s 
preostankom cvetače. Za preliv narežemo rozine in jih damo 
v manjšo posodo, dodamo drobno nasekljan česen in ingver, 
kokosovo moko ter prelijemo z limoninim sokom in olivnim 
oljem. Pomešamo in dodamo še kurkumo. Zopet dobro po-
mešamo in polijemo po pripravljeni cvetači. 
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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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desetdnevna vremenska napoved

Torek
24. 3.

–3/5 °C

Nedelja 
29. 3.

0/13 °C

Sreda 
25. 3.

Četrtek
26. 3. 

Petek
27. 3. 

Sobota
28. 3.

–2/4 °C –1/3 °C 0/9 °C 1/12 °C

Ponedeljek 
30. 3.

Torek
31. 3.

Sreda
1. 4.

Četrtek
2. 4.

2/15 °C 1/15 °C 2/15 °C 3/16 °C

Marjana Ahačič

Radovljica, Gozd - Martuljek 
– »Bratu, ki ima danes roj-
stni dan, sem tako kot vsa-
ko leto nesla zmedene flan-
cate, le da sem mu jih tokrat 
pustila kar na pragu. Pozvo-
nila sem in se umaknila na 
drugo stran ceste, od koder 
sem mu voščila,« je poveda-
la Metoda Bole, upokojena 
socialna delavka iz Radovlji-
ce, ki smo jo sredi prejšnjega 
tedna s telefonskim klicem 
zmotili, ko je na vrtu brala 
knjigo.

»Sicer pa redno za druži-
ne svojih otrok pečem kruh 
in ga nato s kolesom razvo-
zim od hiše do hiše. Tudi 
tam ga odložim na pragu 
in grem, nič ne vstopam,« 
pove. Pravi, da ji ni nič 

dolgčas. Kako pa, ko je toli-
ko dela na vrtu!

Številni težko sprejmejo

»Shrambo imamo kar 
dobro založeno, tako da ni 
treba v trgovino. Na vrtu na-
berem motovilec in regrat, 
ki sta nam v prejšnjih letih 
vedno ''ušla'', njive pa že 
dolgo nismo imeli tako ure-
jene kot to pomlad. Lotila 
sem se tudi knjižnice, ki jo 
imamo v kleti. Nekaj knjig 
bo šlo v antikvariat, nekaj 
sem jih pripravila za vnuke. 
Vse, s čimer se zdaj ukvar-
jam, prav rada počnem, res 
mi ni nič hudo.« 

Boletova je tudi koordina-
torica radovljiške skupine 
starejši za starejše: »Svojim 
prostovoljkam sem naročila, 

naj starejše, ki jih sicer obi-
skujejo, pokličejo po tele-
fonu, sicer pa naj se ne iz-
postavljajo, saj so tudi same 
v rizični skupini.« Pravi še, 
da razume, da se je marsika-
teri starejši težko sprijaznil 
z novo situacijo. »Mislim, 
da številni enostavno ne do-
jamejo, da je res lahko tako 
hudo, zato še vedno vztraja-
jo v svoji nekdanji dnevni ru-
tini. Mislijo si, da so že toliko 
preživeli, da jim ena takšna-
le reč ne more do živega. Jaz 
pa si rečem: ne, nočem, da 
zaradi mene umre moj so-
sed.«

Treba se je umiriti, 
drugače ne gre

Darinka Tarman iz Goz-
da - Martuljka se je telefon 

oglasila, ko je bila ravno v 
vrhu domačega oreha, ki ga 
je bilo treba obrezati. Nek-
danja medicinska sestra v 
Psihiatrični bolnišnici Be-
gunje, sicer pa neutrudna 
prostovoljka, članica šte-
vilnih društev in skupin v 
Zgornjesavski dolini, ima 
tudi v teh dneh, ko ne more 
voditi pevskih zborov, kle-
petati s starostniki v domu 
starejših občanov, imeti de-
lavnice izdelovanja prest in 
butaric, ki jim v krajih pod 
Triglavom rečejo prajkli, cel 
kup dela. »Oh,« je rekla, ko 
je zlezla z lestve in poklicala 
nazaj, »tak vrt imamo doma, 
da bi imelo pet ljudi dovolj 
dela z njim!«

Pravi, da ji čas še zme-
raj prehitro mine. »Kaj na-
pišem, berem, pogledam 

kakšno informativno odda-
jo na televiziji, v trgovino v 
Martuljku vstopamo eden 
po eden, tako da tudi težav s 
preskrbo ni. Treba se je pač 
umakniti, drugače ne gre. 
Tale virus je huda stvar. Za 
dobro voljo je treba poskrbe-
ti tako, da se človek zna ve-
seliti majhnih stvari. Jaz na 
primer z vrta lahko gledam 
na te naše čudovite hribe. 
Kakšen privilegij je to! Vem, 
da je nam, ki živimo na po-
deželju, lažje. Imamo svoj 
vrt, lahko gremo pred hišo 
na svež zrak. Zavedam se, 
da je mnogo težje tistim, ki 
morajo zdaj dneve in dneve 
preživeti med štirimi stena-
mi.« 

Življenje se je upočasnilo

Med tistimi, ki dneve zdaj 
preživljata prav tako, torej 
med štirimi stenami stano-
vanja v bloku, sta tudi za-
konca Vrabec iz Radovljice. 
»Zame, ki sem običajno še 
preveč aktivna, je bil tale te-
den, kar ne smeva ven, prav-
zaprav kar blagodejen,« je 
povedala Alenka Bole Vra-
bec, ki smo jo prejšnjo sre-
do zvečer zmotili ravno pri 
urejanju starih fotografij; 
kar mimogrede je razložila 
zgodbo o eni izmed njih, na 
kateri so v ozadju trije zajci 
na steni katedrale nemškega 
mesta Paderborn, ki leži na 

območju s kar dvestotimi iz-
viri, eden od njih je topel in 
ob njem so se včasih zbira-
le perice ... »Z možem imava 
sicer podobno rutino kot si-
cer, veliko bereva, jaz pišem, 
lotila sem se tudi že doma-
če naloge za italijanščino ... 
Sicer se pa življenje upočas-
ni in nam da priložnost, da 
iz vsake aktivnosti naredi-
mo obred. Midva si tako čaj, 
ki sva ga običajno ob dese-
tih pila v kavarni v radovlji-
ški knjižnici, zdaj pripravi-
va doma. Hrano po recep-
tih, ki jih preizkušam, si raz-
deliva na več obrokov, skozi 
balkonsko okno lahko gle-
dava na Jelovico ... Drugače 
pa sem prepričana, da je vsa-
ko stvar treba jemati tako, 
kot da se bo enkrat končala. 
Tudi ta se bo.«

Življenje se je spremenilo tudi starejšim
Čeprav ne hodijo v službo, imajo tudi upokojenci svojo dnevno rutino. In ta se je, sploh tistim bolj aktivnim, v zadnjih tednih zelo spremenila. 

Metoda Bole

Darinka Tarman / Foto: Tina DoklAlenka in Marjan Vrabec / Foto: Primož Pičulin

24. 3. tor. Gabrijel 5.57 18.20

25. 3. sre. Minka, materinski dan 5.55 18.22 

26. 3. čet. Maksima  5.53 18.23 

27. 3. pet. Rupert 5.51 18.24

28. 3. sob. Janez 5.49 18.26

29. 3. ned. Ciril 6.47 19.27

30. 3. pon. Bogo 6.45 19.28

Urša Peternel

Breznica – Občina Žirovni-
ca se bo pridružila občinam, 
ki zmanjšujejo uporabo pla-
stičnega pribora in tako va-
rujejo okolje. Žirovniški ob-
činski svetniki so na zadnji 
seji pooblastili župana, da z 
vlado in Skupnostjo občin 

Slovenije podpiše dogovor 
o spodbujanju zmanjšanja 
uporabe plastičnega pribo-
ra v slovenskih občinah. To 
pomeni, da v prihodnje na 
prireditvah in sestankih ne 
bodo več uporabljali plastič-
nih slamic, krožnikov, lonč-
kov in jedilnega pribora; 
hrano in pijačo bodo stregli 

v kartonskih lončkih in na 
kartonskih krožnikih, pija-
čo v steklenicah in steklenih 
kozarcih, uporabljali bodo 
leseni pribor ... Kot je de-
jal župan Leopold Pogačar, 
bodo ta pogoj vključili v raz-
pise za organizacijo prire-
ditev in k takšnemu ravna-
nju pozvali tudi društva. Ob 

tem pa je direktor Jeko Uroš 
Bučar opozoril, da uma-
zana kartonska embalaža 
sodi med mešane komunal-

ne odpadke, zato bo na pri-
reditvah treba poskrbeti za 
ustrezne zabojnike. 

Nič več plastičnega pribora
Občina Žirovnica se je pridružila pobudi o zmanjšanju uporabe plastičnega 
pribora. Na prireditvah in sestankih ne bodo več uporabljali plastičnih 
slamic, krožnikov, lončkov in jedilnega pribora.

Občinski svetnik Jurij 
Dolžan je predlagal, 
naj tudi plastične 
vrečke za pasje iztrebke 
v pasjih straniščih 
zamenjajo s takšnimi 
iz biorazgradljivih 
materialov.
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Kontrolor zračnega prometa, začetnik, m/ž (Zgornji Brnik) 
Pogoji za zasedbo: V. stopnja izobrazbe, aktivno znanje angleškega jezika, znanje 
uporabe računalnika, vozniško dovoljenje B-kategorije, starost do vključno 25 let 
na dan zaključka objave. Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Zgornji Br-
nik 130n, 4210 Brnik – aerodrom. Prijave zbiramo do 3. 4. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Inženir kakovosti, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izobrazbo stopnje vsaj VI/1 – strojna, mehatronika ali elektrotehniška 
smer, 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih, izkušnje na področju 
avtomobilske industrije (PPAP, APQP, FMEA, MSA, SPC), aktivno znanje angleškega 
jezika, poznavanje dela z računalnikom in znanje o uporabi programske opreme 
Microsoft Office. Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o. , Otoki 21, 
4228 Železniki. Prijave zbiramo do 10. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sistemski inženir, m/ž (Lesce)
Svetovanje, načrtovanje ter namestitev in upravljanje IT-infrastrukture strank, sve-
tovanje o zasnovi informacijske varnosti in varnostnih ukrepov, odprava napak in 
operativno, načrtovano vzdrževanje IT-sistemov poslovnih partnerjev, migriranje 
IT-sistemov poslovnih partnerjev ... Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. 
MR2, d. o. o., Alpska cesta 37b, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 10. 4. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodaje v navtiki, m/ž (Begunje na Gorenjskem) 
Zadolžitve: upravljanje ključnih prodajnih aktivnosti, razvoj prodajne mreže, pod-
pora obstoječi prodajni mreži, razvoj nove prodajne mreže, trženje in promovira-
nje blagovne znamke, številna potovanja znotraj evropskega trga in po potrebi tudi 
čezoceanska ... SVP Avio, d. o. o., Zapuže 10a, 4275 Begunje na Gorenjskem. Prijave 
zbiramo do 3. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni razvojni inženir, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena najmanj visokošolska izobraz-
ba naravoslovne smeri (raven VI/2), lahko absolvent, najmanj 3 leta izkušenj pri pro-
gramiranju in uporabi C# ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 5. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mednarodni izziv, m/ž (Kranj) 
Te zanima svet, ki ga bosta poganjala internet stvari in umetna inteligenca? Imaš 
idejo, kako s tehnologijami prihodnosti prispevati k razvoju industriji? Naj tvoje ide-
je ne ostanejo zgolj v glavi. Sprejmi mendarodni izziv, !Nternational Challenge, in 
jih predstavi. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 
14. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projekta, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zahtevana VII. ali VIII. stopnja izobrazbe po SOK-u oz. VI/2 gradbene, 
elektro in strojne smeri. Delovne izkušnje in poznavanje področja: Gradbeno – viso-
ke ali nizke gradnje, strojno – strojne inštalacije, elektro – elektro inštalacije. Dom-
plan, d. d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 12. 4. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Samostojni nastavljalec strojev, m/ž (Medvode in Škofja Loka – Trata) 
Vaše naloge in odgovornosti bodo: samostojno nastavljanje stroja za gubanje filter 
papirja, vpeljava bale papirja v stroj. Sogefi Filtration, d. o. o., Ladja 11, 1215 Medvo-
de. Prijave zbiramo do 9. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Serijski inženir kakovosti, m/ž (Lipnica) 
Pričakujemo: poznavanje dela z računalnikom s programi (MS Office, Power po-
int), dobro poznavanje 5. stebrov kakovosti (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC), pozna-
vanje orodij za reševanje problemov (Ishikawa, 5xwhy ...), poznavanje tehnoloških 
postopkov, branje risb. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbi-
ramo do 31. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: vozniško dovoljenje B- in C-kategorije, zaželeno vozniško dovoljenje 
za E-kategorijo, veljavna koda 95, izpit za viličarja je prednost, najmanj dve leti iz-
kušenj z vožnjo tovornjaka oz. tovornjaka s prikolico, dobro znanje slovenskega je-
zika. EGP Embalažno grafično podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 10. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni svetovalec za stroje in opremo za brizganje plastike, m/ž (Šenčur) 
Od vas pričakujemo: najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali druge ustrezne smeri, 
vsaj 2 leti delovnih izkušenj na področju servisne dejavnosti strojev in opreme v pre-
delovalni industriji ali drugih podobnih organizacijah, komunikativnost, odlične or-
ganizacijske in nabavno prodajne sposobnosti ... KMS, d. o. o., Poslovna cona A 34, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 26. 3. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Sodelavec za opravljanje del v proizvodnem procesu, m/ž (Železniki) 
Vaše delo bo zajemalo: nastavljanje in upravljanje zahtevnih računalniško vodenih 
strojev, obvladovanje posebnih računalniških orodij glede na specifičnost stroja ... 
Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pričakuje te 
raznolik kolektiv v prijetnem in razvojno naravnanem delovnem okolju. Alples, in-
dustrija pohištva, d. d., Železniki, Češnjica 48a, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 
26. 3. 2020. 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

Tudi ta teden Mestna knjižnica Kranj in vse njene enote 
ostajajo zaprte. V času zaprtja knjižnice se zamudnina 
ne bo obračunava. Vabimo vas k spremljanju naše 
spletne strani in facebook profila, kjer vas bomo 
obveščali o spremembah.

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

Na YouTube kanalu Mestne knjižnice 
Kranj objavljamo posnetke  pogovorov in 
predavanj, ki smo jih v naši knjižnici že 
gostili. Vabimo vas k ogledu.

Otroke v svojo spletno družbo vabi 
Modri pes. Na https://modripes.si najdete 
zabavo in igre, s prijavo pa lahko sodelujete 
tudi v nagradnih ugankah, rešujete kvize in
odgovarjate na vprašanja Družinskega branja.
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Ana Šubic

Kranj – V želji otrokom po-
pestriti dneve, ki jih je za-
znamovala epidemija koro-
navirusa, njihovim staršem 
pa omogočiti deset minut 
oddiha, se je komik, preva-
jalec in pisatelj Boštjan Go-
renc - Pižama, po rodu Kra-
njčan, odločil, da bo vsak ve-
čer ob 18.30 na svojem Face-
book profilu v živo pripove-
doval pravljice. Tega se je lo-
til v začetku minulega tedna, 
odziv otrok pa ga je prijetno 
presenetil. Vesel je, da jim 
lahko krajša večere in jim 
vsaj malo odmakne misli od 
trenutnega dogajanja. »Po-
leg tega je pripovedovanje 
malce avtoterapevtsko tudi 
zame, saj v tistem času od-
mislim zunanjost in se po-
topim v svet zgodb,« nam je 
zaupal.

Pižama si je zadal, da bo 
pripovedoval avtorske in 
ljudske pravljice, občasno 
pa tudi otroške pesmi starej-
šega datuma, ki so že v jav-
ni rabi. V minulem tednu je 
v svojem zabavnem in izvir-
nem pripovedovalskem slo-
gu z otroki denimo delil svo-
jo Pozabljivo kapico, Smrka-
vega Ožbeja ..., v petek (ob 
koncih tedna ima namreč 
premor) pa se je od njih pos-
lovil z rezijansko ljudsko 
Rusica in Grdina. »Mogoče 
originalna pravljica ni bila 

dobesedno taka, malo stva-
ri sem dodal. To so ljudske 
pripovedi, pravljice morajo 
živeti in lahko pripovedova-
lec doda tudi nekaj svojega,« 
je pojasnil. 

Na koncu vsake pravljice 
otrokom tudi ponudi usme-
ritve za ustvarjanje. »Na-
mignem, kaj bi lahko nari-
sali ali napisali, in odziv je 
presegel vsa pričakovanja. 
Samo v prvem tednu sem 
prejel več kot tristo izdelkov 
mlajših in starejših otrok, ki 
kar prekipevajo od iskrivosti 
in domišljije,« je zadovoljen.

Vsak večer podeli tudi kak-
šen nasvet, ki se navezuje na 
vsebino pravljic ter poma-
ga pri ozaveščanju o trenu-
tnem položaju in priporoče-
nem ravnanju. Otrokom je 
seveda med drugim naročil, 
naj ostanejo doma, da bodo 
lahko čim prej spet skupaj 
letali naokrog in ga »biksa-
li«.

Če ste dosedanje pravlji-
ce v družbi Pižame zamu-
dili, si je na njegovem Face-
book profilu še vedno mož-
no ogledati posnetke. Kot 
zanimivost: prva pravljica 

– Pozabljiva kapica – je pre-
segla že 21 tisoč ogledov. 
Kljub temu pa Pižama na-
črtov za pripovedovanje po 
koncu obdobja samoosami-
tve nima. Upa namreč, da 
bo izrednih razmer čim prej 
konec in da bo lahko znova 
obiskoval učence po šolah in 
jim pripovedoval v živo.

Omeniti velja še, da je po 
vzoru Pižame pravljice na 
Facebooku začela brati tudi 
njegova kolegica, pisatelji-
ca Desa Muck, ki jo je v živo 
možno spremljati vsak dan 
ob 9. uri. 

Otrokom krajša večere
Boštjan Gorenc - Pižama ob večerih na svojem Facebook profilu otrokom pripoveduje pravljice. Kot 
pravi, to tudi nanj deluje terapevtsko, saj se v tistem času potopi v svet zgodb …

Boštjan Gorenc - Pižama otroke zabava vsak večer ob pol sedmih. / Foto: Tina Dokl 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Marec je mesec, ko 
praznujemo ženske: najprej 
8. marec, mednarodni dan 
žensk, v spomin na boj za 
uveljavitev pravic in ena-
kopravnosti, 25. marca pa 
materinski dan, v večji meri 
posvečen ženskam kot mate-
ram. Ta praznik naj bi izhajal 
iz poganskega izročila, iz čaš-
čenja ženske kot matere, kr-
ščanska cerkev pa je tako pra-
znovanje obudila in ga po-
svetila devici Mariji. Po dru-
gi svetovni vojni se materin-
ski dan v Sloveniji zaradi pra-
znovanja dneva žena sicer 
praviloma ni praznoval, zad-
nja leta pa spet dobiva svoje 
mesto v javnem življenju.  

Praznovanja ob letoš-
njem 8. marcu je organi-
zatorjem še uspelo izpelja-
ti, medtem ko so dogajanja, 
povezana z jutrišnjim mate-
rinskim dnem, v posebnih 

razmerah, ki vladajo zaradi 
koronavirusa, povsod odpo-
vedana. To pa nikakor ne po-
meni, naj tisti, ki ta dan pra-
znujejo, nanj pozabijo. Na-
sprotno, v teh dneh je mor-
da še pomembneje poudari-
ti pomen žena in mater. Že 
v siceršnjem življenju je za 
ženske velik izziv usklajeva-
nje službenih in domačih ob-
veznosti. Za Slovenijo velja, 
da je po deležu zaposlenih 
mater ena prvih med člani-
cami Evropske unije. Veliko 
žensk dela v poklicih, kjer je 
poudarjena skrb za druge, v 
šolstvu, zdravstvu, domovih 
za ostarele, ti pa so v času, ko 
pustoši koronavirus, še pose-
bej izpostavljeni. Da ob tem 
dobro opravlja tudi materin-
sko vlogo in je v času, ko so 
šole zaprte in otroci ostajajo 
doma, poleg tega še domača 
učiteljica, je prav tako vred-
no občudovanja. In šopka 
zvončkov iz bližnjega gozda. 

Jutri praznujejo matere
Materinski dan, 25. marec, bo minil brez javnih 
praznovanj.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Z ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano sporočajo, da novi 
vladni odlok o začasni pre-
povedi ponujanja in proda-
je blaga in storitev potro-
šnikom ne velja za kmeti-
je, ki lahko še naprej proda-
jajo svoje pridelke in izdel-
ke. Kmetije zato poziva, da 
svojo ponudbo predstavi-
jo na spletni strani Kupuj-
mo domače (www.kupuj-
modomace.si); že obstoječe 
ponudnike pa, da ponudbo 

posodobijo. Predstavitev je 
brezplačna. Tudi pri proda-
ji na kmetiji pa je treba upo-
števati ukrepe za prepreče-
vanje širjenja koronaviru-
sa. Prodajalci in kupci naj 
se izogibajo nepotrebnim 
stikom. Kupci naj na kme-
tijo prihajajo ločeno, naj-
bolje po predhodni najavi, 
s sabo naj prinesejo svojo 
embalažo, se ne rokujejo s 
prodajalcem, skrbijo za hi-
gieno kašlja ... Najboljši na-
čin pa je dostava na dom do 
vhodnih vrat ter plačilo s 
kartico ali preko spleta.

Skrbno pri prodaji na kmetiji



Sponzor nagradne kri-
žanke, ki je bila objavlje-
na  v Gorenjskem glasu v 
petek, 28. februarja 2020, 
je bil OBI KRANJ. Nagra-
jencem za rešitev križan-
ke poklanja tri praktične 
nagrade. Izžrebani so bili: 
Jan STENOVEC iz Ško-
fje Loke, Jerca SREBR-
NJAK iz Kranja in Valen-
tin JERUC iz Zg. Dupelj.  
Nagrajencem iskreno če-
stitamo. O prevzemu na-
grad bodo obveščeni po 
pošti.

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice
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Od nas je odšel naš ljubljeni

Živko Levičnik - Žiži
Dokler se zopet nekoč nekje ne srečamo, boš z nami v naših srcih ...

Mojca, Nina z Radovanom, Primož z Nušo in Špelco ter mama Minka
Marec, 2020

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Mira Sajovic
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Gorenjske lekarne

ZAHVALA

V življenju živela si za nas, zdaj v srcih naših ostala boš del nas.

V 86. letu starosti se je poslovila draga sestra, nečakinja, sestrična in botra

Cilka Orehar
z Brega pri Preddvoru

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sovaščanom za izrečena sožalja,  
darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju DEOS Medvode, nosačem, pevcem,  
g. župniku za opravljen pogrebni obred, OŠ Preddvor, DU Preddvor, pogrebni službi  

Navček, posebno pa se zahvaljujemo ge. Mirjani za tople poslovilne besede.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 38. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi sin, 
brat, vnuk, bratranec, nečak in stric 

Boštjan Dolenc 
iz Sopotnice

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, misli ... Zahvala tudi centru 
Korak, društvu Sožitje, zavodu Vita. Hvala gospodu župniku Mateju 
Nastranu in bratu kapucinu Jožku Smukavcu za lepo opravljen po-
greb. Hvala pogrebni službi AKRIS, pevcem in trobentaču. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spo-
minu.

Žalujoči vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

OSMRTNICA

V žalosti vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo, 
da nas je v 84. letu starosti za vedno zapustila naša draga mama

Marija Bida
rojena Toporiš, iz Zvirč

Pogreb drage pokojnice bo v torek, 24. marca 2020, ob 15. uri v dru-
žinskem krogu na pokopališču v Podbrezjah. Pokojnica bo na dan 
pogreba od 13. ure dalje ležala pred poslovilno vežico na tamkaj-
šnjem pokopališču. Ohranimo drago pokojnico v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je ...

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!  

Spoštovani! 
Zaradi nevarnosti okužbe s 
koronavirusom je okence za 
sprejem strank začasno  
zaprto.

Osmrtnice, zahvale in male 
oglase lahko oddate v poštni 
nabiralnik, ki je na desni strani 
vrat v našo stavbo, ali pošljete 
po e-pošti: malioglasi@g-glas.si. 
Lahko pokličete tudi naročniško 
službo, vsak dan od ponedeljka 
do petka od 8. do 15. ure, tele-
fon 04/201-42-47.

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

OHRANJENE letne pnevmatike za 
kombi R Trafic 195/65 R, 16 c, ugo-
dno, tel.: 041/937-776 20000701

GRADBENI  
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogo-
ve (za elektrogospodarstvo) dolžine 
9–11 m (tudi neobeljene), SES, d. o. 
o., Opekarska ul. 22, Maribor, tel.: 
041/865-596  
 20000602

KURIVO
PRODAM

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 20000613

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000700

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PAJEK, 4 vretena š. 350, zgrabljalnik 
š. 220 in balirko metal, opravljenih 850 
bal, tel.: 041/762-562 20000702

KUPIM

PRIKLJUČKE in traktor, tel.: 031/525-
793 20000699

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 20000557

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 2,5 mese-
ca, tel.: 04/25-91-209 20000698

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
in KG piščanci za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20000534

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 1 me-
sec, tel.: 041/503-623 20000646

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
no tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20000538

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000539

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
oleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 20000500

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20000535

Rezultati 24. kroga –  
22. marca 2020

1, 4, 9, 11, 12, 13, 25 in 6

Loto PLUS:
1, 2, 10, 15, 20, 25, 38 in 34

Lotko:
6 4 6 1 7 7

Sklad 25. kroga za 
Sedmico: 1.050.000 EUR

Sklad 25. kroga za PLUS: 
70.000 EUR

Sklad 25. kroga za Lotka: 
120.000 EUR

LOTOHALO-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, fak su 04/201 42 13  
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.

RAZSTAVE

Mlada ilustracija 2020
Radovljica – Iz Muzejev radovljiške občine sporočajo, da 
bodo na Andersenov dan, 2. aprila, v spletni galeriji namesto 
v Šivčevi hiši odprli razstavo Mlada ilustracija 2020, kjer se 
bo s svojimi deli predstavilo 19 ilustratorjev mlajše generaci-
je. In ker verjamejo, da je tudi med mlajšimi sledilci/spletni-
mi obiskovalci/prijatelji muzejev kar nekaj spretnih umetni-
kov, jih pozivajo, naj jim do 1. aprila na e-naslov mro@mro.
si pošljejo ilustracije svojih najljubših zgodb, pravljic, skratka 
knjižnih del, ki so jim najljubša. Več informacij najdete na: 
http://mro.si/moja-najljubsa-zgodba/. 

Aleš Senožetnik

Mengeš – Prostovoljno ga-
silsko društvo (PGD) Men-
geš je bilo kot požarna bram-
ba ustanovljeno leta 1890. 
Leta 1933 so kupili prvo to-
vorno vozilo, s katerim so 
pripomogli k boljši požar-
ni varnosti pa tudi pomaga-
li obolelim pri prevozu v bol-
nišnico. Pomemben mejnik 
predstavljata tudi leti 1958, 
ko so kupili vozilo Fordson 
s kapaciteto tisoč litrov vode, 
in 1968 z nakupom kom-
biniranega vozila znamke 
TAM. Opremljenost društva 
se je skozi leta izboljševala, 
leta 1990 pa so zgradili tudi 
gasilski dom, v katerem de-
lujejo še danes. Kot pravi 
predsednik društva Sandi 
Jaklič, naslednjo večjo prido-
bitev pričakujejo leta 2025, 
ko jih čaka nakup gasilskega 
vozila v vrednosti tristo tisoč 
evrov. Del sredstev bo pri-
spevala občina, preostanek 
bodo zagotovili sami.

Danes člani društva niso 
le ključen člen pri zagota-
vljanju požarne varnosti in 
posredovanju ob naravnih 
in drugih nesrečah v obči-
ni, temveč skrbijo tudi za 
izobraževanje mladine, us-
pešni pa so tudi na gasilskih 
tekmovanjih. Njihovi čla-
ni so se udeležili dveh ga-
silskih olimpijad. V društvu 
deluje 105 članov, starejših 
od 18 let, od tega 38 operativ-
nih ter deset rezervnih ope-
rativnih gasilcev in trije pri-
pravniki.

Praznovanje ob obletnici 
so začeli s februarskim ob-
čnim zborom, večina prire-
ditev pa se bo zvrstila jeseni. 
Med drugim bodo priredili 
tudi nogometno tekmo med 
člani gasilskega društva in 
mengeškimi godbeniki, ki 
je bila včasih tradicionalna, 
zadnjih deset let pa je niso 
več prirejali. Organizirali 
bodo medobčinsko vajo ter 
slavnostno akademijo, izda-
li pa bodo tudi zbornik.

Jubilej mengeških 
gasilcev
Osrednje prostovoljno gasilsko društvo v Mengšu 
praznuje sto trideset let delovanja.
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TOREK SREDA ČETRTEK

-5/6 oC

-10/4 oC

3/11 oC

3/10 oC

-2/6 oC

-3/6 oC

-3/4 oC

1/4 oC

-2/4 oC

-1/2 oC

-2/4 oC

-4/5 oC

-3/4 oC

-3/4 oC

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

–3/3 °C –2/4 °C–2/5 °C

Danes bo pretežno jasno in vetrovno, ponekod bo pihal jugo-
zahodni veter. Jutri bo pretežno oblačno. V četrtek bo oblačno 
s padavinami, po nižinah sprva kot sneg.

Urša Peternel

Jesenice – »Letos nam je or-
ganizacijo slovesnosti ob ob-
činskem prazniku, na kate-
ri podelimo priznanja občin-
skim nagrajencem, prepre-
čil koronavirus. Podelitev ob-
činskih priznanj bomo letos 
tako izvedli ob spominskem 
dnevu občine Jesenice, 1. av-
gusta, na dan, ko so Jeseni-
ce nekdaj praznovale svoj ob-

činski praznik. A kljub temu 
letošnji občinski nagrajenci 
tudi v tem trenutku ne sme-
jo ostati prezrti. Za opravlje-
no delo in za prejeto prizna-
nje tako posebej čestitam 
novi častni občanki občine 
Jesenice mag. Rini Klinar ter 

prejemnikom plaket občine 
Jesenice: Farnemu kultur-
nemu društvu Koroška Bela, 
fotografu Aleksandru Nova-
ku in predsednici Društva di-
abetikov Jesenice Sonji Rav-
nik. Čestitam tudi prejemni-
ku plakete župana, predse-
dniku Zveze društev prijate-
ljev mladine Jesenice Milo-
šu Jenkoletu, ter letošnji pre-
jemnici priznanja za uspe-
he v času šolanja, Tjaši Pre-

zelj. Vsem nagrajencem se 
obenem tudi zahvaljujem za 
ves vložen trud in delo v to, da 
se lahko pogovarjamo o po-
nosnih Jesenicah,« je v slav-
nostnem nagovoru ob pra-
zniku v videoposnetku dejal 
jeseniški župan Blaž Račič.

Praznovali virtualno
Dvajseti marec je praznik občine Jesenice. Zaradi 
epidemije so vse praznične prireditve odpadle, 
župan Blaž Račič je občane nagovoril s pomočjo 
videoposnetka.

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de je od 20. marca do prek-
lica vzpostavila popolne za-
pore nekaterih lokalnih cest 
in javnih poti. »Omejitev in 
prepoved prometa s popol-
no zaporo cest se izvede za-
radi preprečevanja širjenja 
epidemije koronavirusa co-
vid-19. V zadnjih dneh smo 
opazili gibanje velikega števi-
la oseb na najbolj priljublje-
nih turističnih točkah v naši 
občini, v Zbiljah, Smledni-
ku in na območju Polhograj-
skih dolomitov. Ker se s tem 

ne upoštevajo priporočila in 
omejitve gibanja, smo spre-
jeli dodatno odločitev za po-
polno zaporo nekaterih cest 
v občini, na katerih je do-
voljen le še lokalni promet. 
Vzpostavljen bo tudi nadzor 
nad upoštevanjem popolnih 
zapor, kršitelji pa bodo kaz-
novani,« so pojasnili na Ob-
čini Medvode. Popolna zapo-
ra je vzpostavljena na nasled-
njih cestah: Sora –Osolnik–
Hrastnica, Zbilje 43–jezero, 
Sora–Topol, Zbilje 47a–križ-
išče pri jezeru, Smlednik 9–
Stari grad in Preska–Teho-
vec–Suše.

Zaprli tudi nekatere ceste

Gornjesavski muzej Jesenice vsako leto ob občinskem 
prazniku pripravi kviz za jeseniške osnovnošolce in 
srednješolce, ki se pomerijo v poznavanju zgodovine 
občine. Letos so bili kviz prisiljeni prestaviti, so pa v 
muzeju pripravili virtualni kviz, ki je namenjen tudi 
širši jeseniški javnosti. Na voljo je na spletni strani 
muzeja.

Kranj – Ko je prejšnji teden zaradi epidemije koronavirusa 
začel veljati vladni odlok o določitvi pogojev za vstop iz itali-
janske republike v Slovenijo, so se v javnosti razširile govorice, 
da odlok preprečuje prehajanje meje tudi dvolastnikom, ki 
imajo svoja zemljišča na obeh straneh slovensko-italijanske 
meje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
zanikalo govorice in poudarilo, da odlok za dvolastnike ne 
velja. To pomeni, da slovenski državljani, ki imajo kmetijska 
zemljišča v Italiji, in obratno – državljani Italije (tudi slovenski 
zamejci), ki imajo kmetijska zemljišča v Sloveniji – lahko preč-
kajo mejo tako kot doslej: na maloobmejnih mejnih prehodih, 
na polju ali drugje, edini pogoj je, da je prehod meje nujen 
zaradi opravljanja kmetijskih del. 

Za dvolastnike ostaja meja odprta

Ljubljana – Otroci imajo v aktualni situaciji epidemije novega 
koronavirusa lahko več vprašanj v zvezi z dogajanjem kot si-
cer. Otroci se zgledujejo po obnašanju odraslih in v njihovem 
obnašanju iščejo tudi pomiritev, zato odraslim in staršem 
strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 
svetujejo, da, če se le da, ostanejo mirni, z otrokom pa se o 
nastali situaciji pogovarjajo. Nekaj usmeritev je navedenih 
na spletni strani NIJZ pod naslovom »Kako se pogovarjati z 
otroki o koronavirusu SARS-COV-2 (covid-19)?«. Na spletni 
strani Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo so 
objavljene še druge pomembne vsebine in napotki ob novo-
nastali situaciji, povezani s covidom-19. 

Kako se z otroki pogovarjati o koronavirusu

Kranj – Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ale-
ksandra Pivec zagotavlja, da ima Slovenija v sedanjih izrednih 
razmerah dovolj zalog hrane, a kljub temu se lahko dogodi, 
da na trgu začasno zmanjka določenega živila, pri tem ome-
nja ponudbo sadja in zelenjave iz Italije. V takšnih primerih 
iščejo druge rešitve, tudi nove dobavne tokove in distributerje. 
Potrošniki morajo prehranske navade prilagoditi temu, kar 
je na trgovskih policah, pravi ministrica, ki je v minulih dneh 
reševala tudi problem oskrbe domačih živali s hrano. Vlada 
se je odzvala in na petkovi seji v odloku o začasni prepovedi 
ponujanja blaga in storitev potrošnikov med izjeme od pre-
povedi uvrstila tudi prodajalne s hrano za živali.

Prehranske navade je treba prilagajati ponudbi

Simon Šubic

Kranj – V kranjskem podje-
tju Seti izdelujejo prtičke za 
gostinstvo, ki se lahko upo-
rabljajo tudi kot zaščitne 
maske za splošno popula-
cijo, kar so jim potrdili tudi 
v Službi za preprečevanje 
in obvladovanje bolnišnič-
nih okužb na ljubljanskem 
kliničnem centru. »Maske 
so primerne za zaščito pre-
bivalcev pri vsakdanji upo-
rabi, v trgovini in delavce v 
proizvodnji, niso pa uporab-
ne za zdravstvo,« je za Go-
renjski glas pojasnil direktor 
podjetja Aleš Šarec. Še ta te-
den se bodo morda že znaš-
le tudi na prodajnih policah 
Mercatorja in Petrola. 

V Setiju izdelujejo le pr-
tičke, iz katerih si lahko nato 
vsak na enostaven način v 
desetih sekundah izdela svo-
jo obrazno masko. Prepro-
sta navodila so predvidoma 
že včeraj objavili tudi na svo-
jem Youtube kanalu. »Mi iz-
delujemo izključno prtičke, 
mask ne izdelujemo. Proi-
zvodnjo smo začeli ta konec 
tedna, trenutno jih izdelamo 
od 700 do 800 tisoč dnevno, 
lahko pa jih tudi več kot mi-
lijon,« je razložil Šarec. Do 
včeraj so jih imeli na zalo-
gi okoli milijon, do danes 
pa naj bi jih imeli okoli 1,3 

milijona, saj prtičke že pro-
dajajo tudi številnim podje-
tjem. »Povpraševanje pod-
jetij je noro, niti v sanjah si 
nisem predstavljal, da bomo 
tako zasuti z naročili,« je raz-
ložil. Oglašajo se jim tudi že 
podjetja, ki so pripravljena 
maske izdelovati za trg. 

Ker njihovo podjetje ne 
more prtičkov prodajati tudi 
fizičnim osebam, se Šarec 
za prodajo prebivalcem že 
dogovarja z Mercatorjem 
in Petrolom. »Če bo vse po 
sreči, bodo prtički ta konec 
tedna že na njihovih poli-
cah,« je napovedal. Po njiho-
vih pričakovanjih paket s 50 

prtički v maloprodaji ne bi 
smel stati več kot štiri evre, 
vključno z DDV-jem, kar po-
meni približno osem centov 
na prtiček. Za podjetja so pr-
tički še cenejši, je dodal. 

Prtički so štirislojni, iz 
visokovpojnega materia-
la, zato so maske uporab-
ne, dokler je suh vsaj en sloj. 
Maske so sicer primerne za 
enkratno uporabo, za ose-
murno delo v proizvodnji 
pa bi po njihovih predvide-
vanjih zadoščala že ena ma-
ska dnevno, a iz higienskih 
razlogov priporočajo dve na 
dan. »Ob občasni rabi, na 
primer za obisk trgovine, 

pa lahko masko uporabimo 
tudi večkrat, dokler je suh 
vsaj en sloj. Ko postane neu-
porabna ali se zmoči, jo mo-
ramo zavreči, a ne med pa-
pir ali v stranišče,« je razlo-
žil Šarec.

Materiala za izdelavo pr-
tičkov imajo na zalogi veli-
ko, saj so se ravno pripravi-
li na vrhunec sezone v turiz-
mu in gostinstvu, zato lah-
ko zadostijo potrebam vseh 
prebivalcev Slovenije, pred-
videva Šarec. Ko bodo imeli 
presežke, pa jih bodo ponu-
dili tudi tujim partnerjem, 
za katere sicer večinoma iz-
delujejo prtičke, je dodal.  

Rešitev za pomanjkanje mask
Kranjsko podjetje Seti je ponudilo rešitev, kako odpraviti pomanjkanje zaščitnih obraznih mask za 
splošno populacijo in delavce v proizvodnji. 

V kranjskem podjetju Seti lahko na dan izdelajo tudi več kot milijon prtičkov, iz katerih je 
možno na enostaven način izdelati zaščitne obrazne maske. / Foto: Tina Dokl


