
POMLAD NA VRTU

Najraje imamo  
rumene in rdeče
Tulipani so že v polnem razcvetu, 
a če želimo te dni občudovati pisa-
ne gredice, smo glavno delo mora-
li opraviti jeseni. Večino dela pri 
prezimovanju čebulic naredi 
mraz, a kljub vsemu moramo biti 
pozorni na kar nekaj stvari.

9

REKREACIJA

Andrej Draksler in 
Podblica everesting
Kolesar Andrej Draksler se je lotil 
posebnega izziva: Podblica evere-
sting. Vzpon od Nemilj do Podbli-
ce je prekolesaril 70-krat in pri tem 
premagal 8.848 metrov višinske 
razlike, kot bi se povzpel na Mo-
unt Everest.

13

KMETIJSTVO

Kmetijstvo  
že občuti sušo
Na Gorenjskem, kjer je skoraj 25 
tisoč hektarjev trajnega travinja, 
bo suša najbolj prizadela prav tra-
vinje. Na travnikih, ki jih kosijo 
najmanj trikrat, bo prva košnja 
vsaj za polovico manjša kot obi-
čajno.

15

ZADNJA

Poročni obredi  
spet dovoljeni
Zadnjih šest tednov sklepanje za-
konskih in partnerskih zvez zaradi 
ukrepov, povezanih s koronaviru-
som, ni bilo dovoljeno. Od danes 
so civilni poročni obredi znova 
možni, a ob prisotnosti največ še-
stih oseb.

24

VREME

Danes bo delno jasno. Pihal 
bo jugozahodnik. Jutri bo 
oblačno, občasno bo deževa-
lo. V četrtek bo oblačno z 
občasnim dežjem.

10/15 °C
jutri: oblačno in deževno
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aleš Senožetnik

Šmartno – Minuli petek ob 
13.30 so zaposleni v več kot 
sedemdesetih domovih za 
starejše po Sloveniji za 15 mi-
nut zapustili prostore doma 
in s tem na dvoriščih odloče-
valcem pokazali, » ... da ima-
mo dovolj njihove samovo-
lje, neustreznih, nestrokov-
nih in nedoslednih navodil 
ter sistemske diskriminaci-
je naših stanovalcev«.

Kot poudarjajo v Skupno-
sti socialnih zavodov Slove-
nije, kjer so pozvali k pro-
testu, so domovi epidemijo 
pričakali povsem zasedeni 
in kadrovsko podhranjeni.

Domovi niso bolnišnice
Zaposleni v domovih za starejše so z mirnim protestom opozorili, da so v času epidemije covida-19 
prepuščeni sami sebi, da se domovi spreminjajo v bolnišnice, o stanovalcih pa se odloča mimo njih.

Da tako ne gre več naprej, so opozorili tudi v Domu Taber. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Urša Peternel

Jesenice – Župan občine Je-
senice Blaž Račič je v petek 
pisal novemu ministru za 

zdravje Tomažu Gantarju in 
ga seznanil s stališčem Ob-
čine Jesenice, da bolnišnica 
mora ostati na Jesenicah.  

Jesenice ne dajo 
bolnišnice
Jeseniški župan je ministra za zdravje seznanil 
s tem, da na Jesenicah na morebitno selitev ali 
ukinitev bolnišnice ne pristajajo.

45. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V četr-
tek so v Sloveniji potrdili se-
dem okužb z novim korona-
virusom, v petek 15, v soboto 
osem in v nedeljo šest okužb. 
Nekaj jih je bilo do vključno 
nedelje tudi na širšem Go-
renjskem; štiri v občini Kranj, 
po eden v občinah Domžale, 
Medvode in Radovljica. V Ra-
dovljici je zbolela stanovalka 
Doma dr. Janka Benedika, 
kar je potrdil direktor doma 
Alen Gril. Stanovalko so od-
peljali na zdravljenje v bolni-
šnico. »Vsem zaposlenim in 
vsem tistim stanovalcem, ki 

so bili z njo v neposrednem 
stiku, so vzeli bris. Vsi vzor-
ci so bili negativni, od petka 
do včeraj tudi nismo zazna-
li novega primera okužbe. 
Stanovalci so na varnem, za-
nje dobro skrbimo,« je pou-
daril direktor. Na kakšen na-
čin se je lahko okužila stano-
valka, ni znano, direktor Gril 
je namreč zagotovil, da ima-
jo stvari pod nadzorom in da 
že ves čas od razglasitve epi-
demije ukrepe izvajajo stro-
go po protokolu, za kar je po-
hvalil zaposlene v domu. 

»Na Občini Naklo srčno 
upamo, da se korona posla-
vlja in da bomo v kratkem 

lahko bolj normalno zaživeli. 
V Domu starejših v Naklem 
še vedno izvajajo testiranja 
na virus in vsa so negativna, 
tako da smo skoraj prepriča-
ni, da nam je ob izjemnih na-
porih zaposlenih ter ob razu-
mevanju stanovalcev in svoj-
cev uspelo okužbo ustaviti,« 
pa je na Facebooku zapisal 
nakelski župan Ivan Meglič. 
V tamkajšnjem domu so ko-
nec marca zboleli stanovalec 
in sodelavca doma, nekaj ka-
sneje še en stanovalec. Ob-
činski štab CZ Naklo redno 
razkužuje vse skupne pro-
store v domu. 

Zbolela stanovalka, drugi negativni
En primer okužbe z novim koronavirusom so potrdili v Domu dr. Janka 
Benedika v Radovljici. Znova so dovoljene storitve zavarovalniškega 
posredovanja in avtopralnic, s tem tednom tudi sklepanje zakonskih zvez.

Vsem zaposlenim in vsem tistim stanovalcem, ki so bili z okuženo stanovalko v 
neposrednem stiku, so v radovljiškem domu starejših vzeli bris. Vsi vzorci so bili negativni, 
od petka do včeraj niso zaznali novega primera okužbe. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARTINA ŠOLAR z Jesenic.

Matevž Pintar

V tokratni anketi smo se 
osredotočili na naš srednje-
veški biser, pisano Škofjo 
Loko. Preverili smo, ali drži, 
da so Ločani navdušeni po-
hodniki, ki z veseljem obi-
skujejo okoliške vzpetine. 

V anketi je sodelovalo 528 
naključno izbranih prebi-
valcev občine Škofja Loka, 
pri branju rezultatov je tre-
ba upoštevati, da nismo pa-
zili na enakomerno zastopa-
nost vseh starostnih skupin. 
Anketo smo izvajali daljše 
časovno obdobje, vse od za-
četka leta. 

Ločani so vsekakor navdu-
šeni pohodniki, saj je dobra 

polovica vprašanih odgovo-
rila, da okoliške hribe obiš-
če vsaj nekajkrat mesečno, 
dobrih pet odstotkov vpra-
šanih pa se nanje vzpne celo 
dnevno. Za občasne pohod-
nike, ki se v hribe odpravijo 
nekajkrat letno, se je oprede-
lila petina vprašanih, vsak 
četrti pa v hribe ne zahaja. 

In katere hribe najraje obi-
skujejo? Med anketiranci 
sta pričakovano najbolj pri-
ljubljena loški očak Lubnik 
in Križna gora, povzpnejo 
se tudi na Osolnik in Plani-
co, nekateri pa se najraje za-
peljejo v sosednji dolini, da 
osvojijo Ratitovec ali Blegoš. 
Veliko sodelujočih je pohva-
lilo tudi vse, ki se trudijo in 

skrbijo, da se imajo planin-
ci lepo, da so poti urejene in 
da jih na vrhu postrežejo pri-
jazni oskrbniki (žal to v zad-
njem času zaradi trenutnih 
razmer ni možno).  

V nadaljevanju ankete nas 
je zanimalo tudi, kako so so-
delujoči zadovoljni z delom 
novega župana, kaj bi po-
hvalili oziroma kaj bi bilo 
treba spremeniti, urediti. 
Večina sodelujočih je z de-
lom nove občinske uprave 
zadovoljna, podrobnejše od-
govore, kaj so Ločani pohva-
lili in kaj jim ni v ponos, pa 
vam predstavimo v eni iz-
med prihodnjih številk. 

Vsem sodelujočim se 
še enkrat zahvaljujemo za 

sodelovanje. Vse, ki vam je 
naš časopis všeč, vabimo, da 
nas pokličete na telefonsko 
številko 04/51 16 440 in z ve-
seljem vam bomo predstavi-
li ugodnosti, ki jih prejme-
jo novi naročniki. Verjetno 
se strinjamo, da se je ravno 
v tem času, ko smo z vseh 
strani »bombardirani« s sa-
mimi negativnimi novica-
mi, izkazalo, da ima lokalni, 
pozitivno naravnan časopis 
še vedno posebno mesto v 
našem okolju. In če pogle-
damo na situacijo s pozitiv-
ne strani: morebitni dolg-
čas je prav prijetno pregna-
ti s prebiranjem časopisa ob 
skodelici kave na domačem 
balkonu. 

Ločani radi hodijo v hribe

Kako pogosto se 
odpravite v hribe?

Vir: Kontaktni center
M Škofja Loka

nekajkrat letno - 14,2 %

zelo redko - 4,9 %

N = 528

dnevno - 5,7 %

ne hodim v hribe - 26,3 %
tedensko / nekajkrat na mesc - 47 %

enkrat na mesec - 1,9 %

Kateri hrib najpogosteje 
obiščejo Ločani?

Vir: Kontaktni center
M Škofja Loka

Osolnik - 11,2 %

N = 389

Planica - 8,2 %

Križna gora - 31,2 %
Lubnik - 27,6%

Blegoš - 6,7 %
Ratitovec - 6,4 %
Ožbolt - 5 %
Sveti Andrej - 1,5 %
Drugo - 2,2 %

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – Predsednik dr-
žave Borut Pahor je ob vče-
rajšnjem državnem prazni-
ku, dnevu upora proti oku-
patorju, nagovoril državlja-
ne. Ob tej priložnosti se mu 
je pridružil Marijan Kri-
žman, predsednik Zveze 
združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja 
Slovenije. Včeraj sta pred-
sednik Pahor in predsednik 
borčevske organizacije polo-
žila venca k spomeniku OF v 
Rožni dolini.

Dan odprtih vrat predse-
dniške palače – vrata pred-
sednik države odpre ob vsa-
kem državnem prazniku – 
pa so v skrbi za varnost in 
zdravje obiskovalcev v času 
epidemije novega korona-
virusa v uradu predsednika 
tokrat prilagodili trenutnim 
razmeram. Zaradi velikega 
zanimanja in prisrčnih iz-
kušenj in vtisov dosedanjih 
obiskovalcev so za vse, ki si 

želijo ogledati prostore pa-
lače, pripravili posodobljen 
virtualen sprehod po pro-
tokolarnih in delovnih pro-
storih predsednika repu-
blike. Objavili so ga na ura-
dni spletni strani predsedni-
ka republike včeraj, 27. apri-
la. Pred predsedniško pa-
lačo je bila včeraj postroje-
na častna straža garde Slo-
venske vojske. Dnevi odpr-
tih vrat predsedniške pala-
če na pobudo predsednika 
Boruta Pahorja neprekinje-
no potekajo od leta 2013, z 
izjemo poletja 2018, ko so 
v prostorih predsednikove-
ga urada potekala obnovit-
vena dela. Ob dnevih odpr-
tih vrat je predsedniško pala-
čo doslej obiskalo več kot 25 
tisoč obiskovalcev vseh sta-
rosti, tudi iz tujine. Ob tem 
vsem, ki so si želeli ogleda-
ti prostore predsedniške pa-
lače tudi v živo, sporočajo, da 
bodo dnevi odprtih vrat po-
novno potekali takoj, ko bo 
spet mogoče. 

Virtualni dan odprtih vrat 
predsedniške palače

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli petek se je za-
čela prva v nizu vojaških vaj 
Preskok, s katero Slovenska 
vojska preverja odzivnost sil 
za delovanje v podporo site-
mu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Pri-
padniki Logistične brigade 
so se tako v petek s 150 vo-
zili premaknili iz vojašnic 
v Kranju, Ljubljani, Sloven-
ski Bistrici in Mariboru do 
industrijske cone v Kočev-
ju, kjer so vadili ob upošte-
vanju nacionalnih ukrepov 
za ohranjanje zdravja ter se 
nato zvečer vrnili na matič-
ne lokacije. Podobne vaje 
taktičnih enot na ravni voda 
oziroma čete se bodo nada-
ljevale po prvomajskih pra-
znikih, predvidoma do kon-
ca junija. 

»Cilji vaj, ki bodo kljub 
pandemiji v omejenem ob-
segu zagotavljale ohranja-
nje pripravljenosti Sloven-
ske vojske za delovanje, so 
usposabljati in preveriti po-
veljevanje in kontrolo na 
operativni ter taktični rav-
ni, preveriti usposobljenost 

oziroma delovanje enot Slo-
venske vojske v pogojih pan-
demije s poudarkom na lo-
gistični in zdravstveni za-
gotovitvi ter preveriti de-
lovanje pomoči Sloven-
ske vojske sistemu varstva 
pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami – vse ob so-
delovanju enot Slovenske 
vojske z lokalnim prebival-
stvom na območju izvajanja 
vaj. Slovenska vojska ohra-
nja zdravje in zmogljivosti 
ter izvaja vse aktivnosti za 
vzdrževanje potrebne stop-
nje operativnosti za izved-
bo svojega osnovnega pos-
lanstva,« pojasnjujejo na 
ministrstvu za obrambo in 
dodajajo, da je generalštab 
Slovenske vojske sredi mar-
ca izdal ukaz za vzpostavi-
tev varne oblike dela in od-
sotnosti v času trajanja epi-
demije covida-19, s katerim 
uvaja različne oblike organi-
ziranja dela in tako zagota-
vlja uresničevanje vseh nuj-
nih in neodložljivih nalog 
Slovenske vojske ter nalog v 
podporo drugim državnim 
organom za zajezitev širje-
nja novega virusa.

Vaja za preverjanje 
usposobljenosti

V nedeljo, 26. aprila, so v 
Sloveniji opravili 634 testi-
ranj na koronavirus, pozitiv-
nih je bilo šest oseb, hospi-
taliziranih 80, od tega 22 na 
intenzivnih terapijah. Umr-
la je ena oseba, skupaj od za-
četka epidemije 83. V aktual-
ni nacionalni raziskavi o raz-
širjenosti covida-19 so v ted-
nu dni vzeli nekaj več kot ti-
soč vzorcev pri naključno iz-
branih in vabljenih v razi-
skavo, do včeraj sta bila dva 
pozitivna na okužbo.

Z dopolnitvijo Odloka o 
začasni prepovedi ponuja-
nja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom je vla-
da med izjeme, za katere ne 
velja več prepoved, doda-
la storitve zavarovalniškega 
posredovanja in avtopralni-
ce. S tem tednom je znova 
omogočeno izvajanje porok, 
ki bo prilagojeno aktualni si-
tuaciji ob epidemiji. 

Že jutri nove odločitve?

Predsednik vlade Ja-
nez Janša je na družbenem 
omrežju Twitter komentiral 
aktualno stanje v zvezi z epi-
demijo v Sloveniji in napo-
vedal, da bodo številne ome-
jitve za državljane v Sloveni-
ji in EU v predvidljivi priho-
dnosti še vedno veljale. Kot je 
zapisal, se Slovenija po vseh 
dostopnih podatkih v boju z 
epidemijo danes uvršča med 

najuspešnejše evropske drža-
ve. »V petek je vladna delov-
na skupina ob sodelovanju 
strokovnjakov ministrstva za 
zdravje podrobneje preučila 
stanje doma in v soseščini ter 
oblikovala predlog možnih 
dodatnih sprostitev omejit-
venih ukrepov za maj in ju-
nij. Delo bo nadaljevala 29. 
aprila po pridobitvi najnovej-
ših podatkov o razvoju epide-
mije doma in v soseščini, nato 
pa bo vlada sprejela ustrezne 
odločitve,« je navedel Janša. 
Ne glede na to, katere doda-
tne aktivnosti bodo vzpostavi-
li, bodo ostala tri osnovna pra-
vila obnašanja: razkuževanje 
rok in stičnih mest, ohranja-
nje varne razdalje in uporaba 

zaščitnih mask tam, kjer var-
na razdalja ni mogoča.

Invalidi pogosto izolirani 
od informacij

Ob pomanjkanju fizične ko-
munikacije in socialnih stori-
tev je digitalizacija v času epi-
demije dobila še večjo družbe-
no vlogo, problematika sple-
tne dostopnosti za osebe z raz-
ličnimi invalidnostmi in sta-
rejše, ki potrebujejo določene 
prilagoditve, pa se je v krizi še 
poglobila, opozarjajo na Naci-
onalnem svetu invalidskih or-
ganizacij Slovenije (NSIOS). 
Ta krovna invalidska organi-
zacija vključuje več kot 110 ti-
soč invalidov, ki so v pričujočih 
razmerah marsikdaj odvisni 

le od digitalnih virov informa-
cij. Toda večina spletnih stra-
ni je zanje nedostopnih in ne-
uporabnih, saj ne izpolnjujejo 
ustreznih standardov. Predse-
dnik NSIOS Borut Sever zato 
opozarja: »Mnogo invalidov 
v tem času ni izoliranih le od 
socialnih stikov, temveč tudi 
od informacij, ki bi jih nujno 
potrebovali za pravilno rav-
nanje in spopadanje s krizo.« 
Zato pozivajo pristojne držav-
ne organe, da zagotovijo pot-
rebna sredstva za prilagojeno 
spletno dostopnost, kot dober 
zgled pa je NSIOS poudaril 
pristop vlade na področju in-
formiranja ob epidemiji, ko ta 
dosledno zagotavlja tolmače-
nje v znakovni jezik.

Ena zbolela, drugi negativni

Še naprej velja, da ob sumu na covid-19 najprej pokličete osebnega zdravnika oz. dežurnega 
zdravnika, če osebni ne dela. Zdravnik vam bo dal potrebna navodila. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran



3Gorenjski glas
torek, 28. aprila 2020 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski 
glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Vikend, 
Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. o. o., Tiskarsko središče 
/ Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo  
10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od  
začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 
04/201 42 48.

Zaupanje v znanost

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Epidemija covida-19 je poleg 
ukrepov, ki so se nam še pred 
nekaj tedni zdeli nepredstavlji-
vi, mimogrede pokazala na še 
eno zanimivost. Ljudje smo se 
prelevili v epidemiologe, virolo-
ge, preučevalce najrazličnejših 
grafov rasti okužb ... Skorajda 
ni področja, povezanega z vi-
rusom, ki ga ne bi preučili, svo-
je znanje pa nesebično delimo 
med prijatelje in znance, seve-
da »brezstično«, na družbe-
nih omrežjih. Pri tem večkrat 
pozabimo na kredibilnost vi-
rov našega znanja ali celo ci-
tiramo in delimo »raziskave« 
samooklicanih strokovnjakov, 
»institutov« sumljivega slove-
sa in še bolj sumljivih dognanj.

Zaupanje v znanost, ki te-
melji na empiričnih dokazih 
in moči argumenta, je v teh 
časih še toliko pomembnej-
še. Kaj pomeni, ko se nekdo 
postavi nad znanost, je že 
večkrat demonstriral ameriški 
predsednik Donald Trump, 
nazadnje s tem, ko je opeval 
vbrizgavanje razkužila in se je 
bila stroka primorana odzvati 
z opozorilom, naj ljudje s temi 
sredstvi nikar ne eksperimenti-
rajo doma.

Bolj ali manj jasno je, da 
bo virus krojil naša življenja, 
dokler ga znanosti ne bo us-
pelo zajeziti bodisi s cepivom 
ali vsaj preprečiti hujši potek 
bolezni z drugim ustreznim 
zdravilom. Rešitev za to pa bo 
našla znanost, pa ne tista, ki 
se bohoti na Facebooku, tem-
več tista v laboratorijih, daleč 
stran od oči javnosti. 

Lani ob tem času so udele-
ženci shoda za znanost zahte-
vali, da država za raziskovalno 
dejavnost nameni vsaj en od-
stotek bruto nacionalnega pro-
izvoda. Na to, da za znanost v 
Sloveniji namenjamo premalo, 
številne znanstvene ustanove 
in vidni raziskovalci opozarja-
jo že precej časa. Čeprav se je 
trend v zadnjih letih sicer spet 
obrnil navzgor, pa smo še daleč 
za najrazvitejšimi državami 
sveta, ki v raziskave in razvoj 
namenijo tudi do štiri odstotke 
BDP. A takšne zahteve večino 
ljudi pustijo bolj ali manj rav-
nodušne. Nas pa toliko bolj za-
nima, kdaj bo končno na voljo 
cepivo, ki nas bo rešilo življenja, 
kakršnega trenutno živimo. Ob 
tem pa vsi skupaj pozabljamo, 
da sta raziskovalna dejavnost 
in razvoj cepiva dva konca iste 
verige. Če ni prve, težko priča-
kujemo drugo. Ko zmanjšu-
jemo sredstva za znanstveno 
raziskovanje, kar se je v pre-
teklih nekaj letih dogajalo pri 
nas, zmanjšujemo možnost 
tudi za takšne dosežke, kot je 
razvoj cepiva proti covidu-19. 
Da so tudi naši znanstveniki 
takšnih podvigov sposobni, so 
že večkrat dokazali z medna-
rodno odmevnimi raziskavami 
na področju medicine, in tudi 
ob pojavu pandemije covida-19 
so se aktivno vključili.

Upajmo, da bomo po koncu 
epidemije vsi skupaj bolje ra-
zumeli, da velja več naporov in 
sredstev vlagati v napredek in 
dobrobit človeštva in planeta, 
ne pa v njegovo uničevanje.

Domovi so pri skrbi za 
preprečevanje širjenja viru-
sa ostali prepuščeni sami 
sebi, opozarjajo v skupnosti. 

Med drugim zahtevajo ta-
kojšnjo prekinitev prakse mi-
nistrstva za zdravje, ki o do-
movih in njihovih stanoval-
cih odloča samovoljno, brez 
njih in mimo njih, domovi 
pa se spreminjajo v negoval-
ne bolnišnice. Zahtevajo tudi 
dosledno osamitev vseh sta-
novalcev s koronavirusno bo-
leznijo zunaj domov za sta-
rejše ter ustrezno zdravlje-
nje v bolnišnicah. Pričakuje-
jo enotno in strokovno strate-
gijo za preprečevanje širjenja 
virusa v domovih in takojšnjo 
objavo navodil za izplači-
lo kriznih dodatkov zaposle-
nih ter hitro nakazilo potreb-
nih sredstev izvajalcem. Prav 
tako zahtevajo pokritje vseh 
dodatnih stroškov, ki so nas-
tali vsem izvajalcem institu-
cionalnega varstva starejših 
zaradi epidemije, ter spošto-
vanje veljavne zakonodaje in 
predpisov, ki določajo, da se 
bolnik z nalezljivimi bolezni-
mi zaradi preprečevanja na-
daljnjega širjenja osami. Če 
to ni mogoče na njegovem 
domu, se osami v zdravstve-
nem zavodu.

Protest je podprla tudi 
Socialna zbornica Slove-
nije, kjer dodajajo, da pro-
blematika institucionalne-
ga varstva ni omejena le na 
domove za starejše, temveč 
obsega tudi obravnavo oseb 
v varstveno-delovnih cen-
trih, centrih za usposablja-
nje, delo in varstvo ter dru-
gih socialnovarstvenih za-
vodih in nemestitvenih obli-
kah, kot so varne hiše, mate-
rinski domovi, zavetišča, ko-
mune ...

Gantar: Protest ima 
političen motiv

Na protest se je odzval 
minister za zdravje Tomaž 
Gantar. Kot je poročala STA, 
je zavrnil navedbe o slabi ko-
munikaciji in izrazil prepri-
čanje, da ravnamo prav, kar 
kažejo tudi podatki, in da je 
Slovenija na področju skrbi 
za starejše med boljšimi. 
Dodal je še, da imajo pro-
testi po njegovem politični 
motiv.

Na Gorenjskem 
protestirali tudi v Tabru

Med domovi za ostare-
le so bili tudi domovi z ob-
močja širše Gorenjske med 
drugim tudi zaposleni v So-
cialnovarstvenem zavodu 
Dom Taber. Po besedah v. 
d. direktorice doma Marti-
ne Martinčič so se za pro-
test odločili, ker imajo do-
volj raznih nesprejemlji-
vih navodil. »Vsakodnevno 

prejemamo različna navodi-
la z različnih strani – Mini-
strstva za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake mož-
nosti, Ministrstva za zdrav-
je, NIJZ, Zdravstvene in 
babiške zbornice ..., ki jim 
je težko oz. celo nemogo-
če zadostiti. Najbolj pere-
če je to, da nas ne upošteva-
jo pri predlogu, da okužene 
stanovalce sprejmejo v bol-
nišnico. Vztrajajo pri tem, 
da delo v domu organizira-
mo v treh conah. Konkre-
tno pri nas to pomeni, da 
smo morali stanovalce pre-
mestiti in izprazniti cel od-
delek. Oddelek je tako pra-
zen in tako rekoč čakamo na 
okužbo. Vse to ni sprejemlji-
vo, tako z vidika naših stano-
valcev kot tudi ne z vidika na-
šega poslovanja. Praznih ka-
pacitet enostavno ne more-
mo imeti. Vse to nam daje 
občutek, da nas želijo spre-
meniti v poceni bolnišnice. 
Pomemben je podatek, da 

bolnišnica za oskrbo pacien-
ta, dobi za zdravstveno nego 
približno petkrat več denar-
ja kot za enako oskrbo stano-
valca dobimo v domu. Tako 
enostavno ne gre več naprej!« 
pravi direktorica doma, v ka-
terem je trenutno nastanje-
nih 152 stanovalcev, na srečo 
pa nobeden od njih ni okužen 
z novim koronavirusom.

Podporo protestu je izka-
zala tudi lokalna skupnost 
s cerkljanskim županom 
Francem Čebuljem na čelu. 
»Domovi za ostarele se ne 
smejo spreminjati v rehabi-
litacijske centre, kar se vse 
bolj dogaja, država pa z grad-
njo takšnih ustanov zamuja 
10 ali 15 let,« je poudaril in 
dodal, da država vključno z 
aktualno vlado posveča pre-
malo pozornosti oskrbi os-
tarelih. Cerkljanskega župa-
na moti tudi, da bolni v času 
epidemije ostajajo v domo-
vih za ostarele, čeprav je nji-
hovo mesto v bolnišnici. 

Domovi niso bolnišnice
31. stran

Karmen Romih, direktorica Doma Viharnik v Kranjski Gori: »Namen protestnega shoda 
pred našim domom je povezava z drugimi domovi po Sloveniji, ki že vrsto let opozarjajo 
na zastarele kadrovske normative v zvezi z domovi za starejše – ti so podhranjeni številčno 
in izobrazbeno, kar se je posebno pokazalo v času epidemije covida-19, in je to zadnji klic 
na pomoč, da se te stvari uredijo in starejši ljudje obravnavajo tako, kot je treba in kot si 
zaslužijo.« / Foto: Primož Pičulin

Mateja Rant

Kranj – Do prvih pisnih izpi-
tov pri letošnjem spomladan-
skem roku mature je še prib-
ližno dober mesec, esej pri 
materinščini naj bi namreč 
maturanti po novem pisali 
1. junija. Čeprav se pojavljajo 
pobude, da bi letošnjo matu-
ro izpeljali v nekoliko zmanj-
šanem obsegu ali pa jo celo 
odpovedali, na ministrstvu 
verjamejo, da bo možna vrni-
tev maturantov v šole, kjer bi 
izpeljali še del priprav in bi 
potem maturo izvedli po na-
črtih.

»Pri izvedbi, (ne)izvedbi ali 
drugačni izvedbi mature gre 
za kompleksno sistemsko re-
šitev v zapleteni šolski vertika-
li. Na spomladanskem roku 
obeh matur, splošne in po-
klicne, se odloča o približno 
17 tisoč prijavljenih maturan-
tih, ne samo o njihovem za-
ključevanju srednje šole, am-
pak tudi o urejenem in pred-
vidljivem prehodu v terciar-
no izobraževanje,« na pomi-
sleke glede izvedbe letošnje 
mature odgovarja direktor 
Državnega izpitnega centra 
Darko Zupanc. V maturite-
tnih organih in na Državnem 

izpitnem centru zato po nje-
govih besedah čutijo odgo-
vornost, da tudi letošnje sre-
dnješolsko zaključno leto iz-
peljejo in zaključijo z veljav-
no maturo za celotno genera-
cijo in za vse različne skupi-
ne, ki se bodo lahko vpisale na 
študij pod predvidljivimi po-
goji in kriteriji. Najboljše spo-
ročilo dijakom, še dodaja Zu-
panc, pa je, naj se ne begajo, 
ali matura bo ali ne. Prepri-
čan je, da je zanje najboljše, 
da poskušajo svoje delo nada-
ljevati že zdaj, ko se učijo na 
daljavo, najbolje pa bo, če se 
bodo maja lahko vrnili v šole 

in se zadnje tedne na maturo 
dokončno pripravili tudi sku-
paj s svojimi učitelji.

Koledar opravljanja posa-
meznih izpitov na splošni in 
poklicni maturi tako ostaja 
skoraj nespremenjen, edina 
večja sprememba je, da bodo 
dijaki esej iz materinščine pi-
sali 1. junija, in ne 5. maja. Z 
ustnimi izpiti pri maturi naj 
bi začeli 15. junija, kot rezerv-
na datuma pa sta navedena 
6. in 13. junij za primer, če 
šola vseh ustnih izpitov ne bi 
mogla izpeljati po 15. juniju. 
Dijaki zaključnih letnikov 
bodo pouk končali 22. maja.

Matura naj bi potekala po načrtih
Tudi po mnenju predstavnikov Nacionalnega inštituta za javno zdravje naj izvedba letošnje mature z 
vidika zdravstvene varnosti in zaščite ne bi bila problematična. Po prvomajskih praznikih naj bi tako 
odločili o tem, ali se lahko dijaki četrtih letnikov z namenom priprave na maturo vrnejo v šole.
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Bohinjska Bistrica – Komu-
na Žarek, skupnost, ki jo je v 
Bitnjah pri Bohinjski Bistri-
ci ustanovilo Društvo Žarek, 
tudi v času epidemije nor-
malno deluje. »Opravlja-
mo redne dejavnosti, skrbi-
mo za vrt, naprej teče delo v 
mizarski delavnici, nadalju-
jemo pa vsekakor tudi vse 
druge vsebinske oblike dela, 
kot so redne skupine ter raz-
govori. Po ustaljeni praksi 
poteka tudi učenje oziroma 
delo v okviru izobraževanja; 
za našimi člani je že kakšen 
uspešno opravljen izpit na 
daljavo. Vsi člani in zaposle-
ni vsekakor upoštevamo vse 
preventivne ukrepe, skrbi-
mo za čistočo in upošteva-
mo usmeritve NIJZ. Vsak 
dan znova pa se poskušamo 
usmeriti v to, kar lahko sto-
rimo, in ne v tisto, česar ne 
moremo,« pojasnjuje Ivan-
ka Berčan, strokovna vod-
ja programa in predsednica 
društva. »Nekaterih dejav-
nosti, kot so na primer re-
ševanje zadev na sodiščih, 
obisk zdravnika in podob-
no, ne moremo opravljati, 
lahko pa še vseeno mnoge 
druge. Prav tako v tem času 
ni obiskov domačih. Veseli 
pa smo, da smo odmaknje-
ni, v naravi, ki nas obdaja, in 

lahko vseeno gremo na spre-
hod, kjer se nadihamo sve-
žega zraka in razgibamo,« 

pravi in dodaja, da sicer vse 
spodbujajo tudi k čim bolj 
pozitivnemu razmišljanju, 
k dvigovanju razpoloženja, 
tako osebnega kot skupno-
stnega. 

V okviru društva deluje 
tudi tako imenovani spre-
jemni center skupnosti Ža-

rek, namenjen odvisnikom 
od drog oziroma alkohola, 
ki še niso dosegli abstinen-
ce, a so izrazili željo po tem, 
in njihovim svojcem. Prve v 
okviru programa predvsem 

motivirajo k zniževanju 
substanc in k vključitvi v 
katerokoli obliko opušča-
nja. Predstavijo jim oblike 
pomoči v Sloveniji pa tudi 
nekatere programe v tuji-
ni. Nudijo jim individualno 
svetovanje, skupinske obli-
ke sproščanja in ustvarjalne 
delavnice. 

Za svojce odvisnikov pa 
poleg individualnega sveto-
vanja organizirajo tudi te-
denske skupinske oblike 
srečevanj v Radovljici, na 
Bledu in Jesenicah. Ker je 
delovanje sprejemnega cen-
tra v obdobju epidemije okr-
njeno, srečanj za zdaj ne or-
ganizirajo. »Redna srečanja 
omogočajo postopno rast 
in krepitev moči ter pre-
poznavanje lastnih notra-
njih resursov v smeri reše-
vanja,« poudarja Berčano-
va. Prav zato so uporabni-
kom tudi zdaj na voljo, in si-
cer po e-pošti skupnost.za-
rek@drustvo-zarek.si, na 
FB-strani ter FB-profilu Ko-
muna Žarek pa tudi na tele-
fonskih številkah 040 790 
345 in 030 348 153. Zaposle-
ni na društvu – Mitja, Alen-
ka in Ivanka – so za tiste, 
ki jih potrebujejo, doseglji-
vi vsak delovni dan od 7. do 
15. ure, po dogovoru tudi po-
zneje, je še povedala Ivanka 
Berčan.

Komuna deluje neokrnjeno 
»Vsak dan znova se poskušamo usmeriti v to, kar lahko storimo, in ne v tisto, česar ne moremo,« pravi 
Ivanka Berčan, predsednica Društva Žarek, ki v Bohinju vodi komuno za rehabilitacijo odvisnikov od 
droge in alkohola.

Ivanka Berčan

Skupnost Žarek v Bohinju vodi komuno, v 
sprejemnem centru pa pomaga odvisnikom od drog 
oziroma alkohola, ki še niso dosegli abstinence, a 
so izrazili željo po tem. Vanj se v okviru skupinskih 
srečanj in individualnih svetovanj vključujejo tudi 
svojci odvisnikov.

Urša Peternel

Jesenice – »Opažamo, da 
naše uporabnike, ki so si-
cer vključeni v različne naše 
storitve, ta nova situacija, ki 
je dokaj negotova, spravlja 
v stiske, povzroča strahove, 
tesnobo, razdražljivost, jezo 
… Zato potrebujejo bistve-
no več stika z nami, tako nas 
pokličejo največkrat sami, 
prav tako pa naši strokov-
ni delavci redno kontaktira-
jo uporabnike in preverjajo 
njihove situacije, morebitne 
potrebe in tudi njihovo poču-
tje,« pravi Anita Bregar, po-
močnica direktorice Centra 
za socialno delo Gorenjska, 
Enota Jesenice. Tako kot na 
vseh ostalih enotah centrov 
za socialno delo so tudi na 
jeseniški za omejitev širje-
nja okužbe s koronaviru-
som omejili osebne dostope 

in z uporabniki skušajo ko-
municirati po telefonu, ele-
ktronski pošti, tudi po video 
konferencah in video klicih. 
A kot priznava Bregarjeva, je 
dejavnost takšna, da se je v 
celoti ne da preselili na splet. 

»V najbolj zahtevnih si-
tuacijah je treba nemudo-
ma odreagirati in opraviti te-
rensko delo ali pa tudi oseb-
ne pogovore, ki jih ne more-
mo nadomestiti z video klici 
oziroma s kakršnokoli dru-
go komunikacijsko tehno-
logijo.« Gre zlasti za prime-
re nasilja v družini, suma na 
ogroženost otrok ... 

Anita Bregar ugotavlja, 
da je zaradi zastoja izvaja-
nja programov in spreje-
mov na zdravljenje veliko te-
žav v zvezi z zasvojenostjo, 
duševnim zdravjem ... Že 
tako je potrebno veliko tru-
da, da se posameznik odloči 

za zdravljenje, zdaj pa vklju-
čitev ni možna, s čimer so 
se stiske povečale, upada pa 
tudi motivacija. 

Velike stiske so tudi na po-
dročju varstva starejših, saj 
namestitve v domove za sta-
rejše zdaj niso možne, niti 

v kriznih situacijah. »Mar-
sikateri starejši občan nima 
socialne mreže, ki bi mu nu-
dila potrebno oskrbo, mnogi 
nimajo ustreznih razmer za 
bivanje v domačem okolju 
ali njihovo zdravstveno sta-
nje ne dopušča samostojne-
ga življenja. V teh primerih 

smo v velikih stiskah, saj 
imamo pred seboj nemoč-
nega človeka, za katerega ni-
mamo na voljo ustreznih re-
šitev,« pravi Bregarjeva.

Občani potrebujejo tudi 
informacije in pomoč pri 
izpolnjevanju vlog za uve-

ljavljanje materialnih pra-
vic. »Ob tem jim napišemo 
ali pa označimo, kaj je treba 
izpolniti. Če so vloge odda-
ne pomanjkljivo, se potrudi-
mo, da se opravi dopolnitev, 
sicer pa odločamo na podla-
gi znanih dejstev,« razlaga 
Bregarjeva. Ob tem dodaja, 

da po zakonu v času epide-
mije roki ne tečejo, kar po-
meni, da se upravičencem 
pravica do denarne socialne 
pomoči, varstvenega dodat-
ka ali subvencije najemnine 
podaljša za en mesec, četu-
di vloge za podaljšanje pred 
iztekom pravice ne oddajo. 
»Kljub temu pa je priporo-
čljivo, da tisti, ki vlogo lah-
ko podajo, to vseeno storijo, 
saj tako vlogo obravnavamo 
po redni poti, se pravi spelje-
mo ugotovitveni postopek 
in izdamo odločbo. Čas pri-
znanja pravice tako ni le za 
en mesec, ampak za obdob-
je, kot ga predvideva veljav-
na zakonodaja. Poleg tega 
obstaja skrb, da bi ljudje po 
koncu epidemije pozabili na 
izpolnitev svojih obveznosti 
in bi zaradi tega nastale mo-
rebitne težave,« opozarja so-
govornica.

Stiske pri varstvu starejših
Namestitve v domove za starejše zdaj niso možne, niti v kriznih situacijah. »Marsikateri starejši občan nima socialne mreže, ki 
bi mu nudila potrebno oskrbo, mnogi nimajo ustreznih razmer za bivanje v domačem okolju ali njihovo zdravstveno stanje ne 
dopušča samostojnega življenja. V teh primerih smo v velikih stiskah,« opozarja Anita Bregar s CSD Gorenjska.

Na jeseniškem centru v času epidemije ne beležijo 
povečanja primerov nasilja v družini. Kaj se dejansko 
dogaja med štirimi stenami v času epidemije, pa bo 
verjetno pokazal čas po preklicu teh ukrepov, dodaja 
Anita Bregar.

Bohinjska Bistrica – S torkom 
se v Bohinju odpira sprejem-
na pisarna tamkajšnje občin-
ske uprave. Pisarna bo odpr-
ta vsak delavnik od 9. do 13. 
ure, seveda bo upoštevanju 
vseh varovalnih ukrepov, ki 
tudi sicer veljajo za zadrževa-
nje v zaprtih javnih prostorih: 
stranke vstopajo posamično 
z masko in upoštevajo varno-
stno razdaljo. Na Občini Bo-
hinj ob tem občane prosijo, 
da sprejemno pisarno obiš-
čejo le v primeru, ko svojih 
vprašanj ne morejo rešiti po 
telefonu ali elektronski pošti. 
Občina Bohinj je pred prazni-
ki tudi odprla večino do sedaj 
zaprtih parkirišč ob jezeru. 
»Ob lepem vremenu priča-
kujemo, da se bo marsikdo 
odločil tudi za sprehod ob 
jezeru,« so odločitev pojas-
nili na občini. Zaprti za zdaj 
ostajata le parkirišči Pod 
Skalco na Ribčevem Lazu. 
Do prihodnjega torka, petega 
maja so sicer v veljavi še lan-
skoletne parkirne kartice. Na 
občini obveščajo uporabnike, 
da jih je mogoče podaljšati 
tudi preko spleta.

V Bohinju rahljajo 
ukrepe

Begunje – Tradicionalne svečanosti v spomin na osvoboditev 
zapornikov iz gestapovskih zaporov, ki so bili med drugo sve-
tovno vojno v graščini Katzenstein sredi Begunj, letos zaradi 
epidemije ne bo, so sporočili iz Združenja borcev za vrednote 
NOB Radovljica. »Četrti maj, srečni dan za zapornike, ki so na 
ta dan pred mnogimi leti ponovno svobodno zadihali na tleh 
svoje domovine, in seveda tudi praznik Krajevne skupnosti 
Begunje, bomo tokrat obeležili s polaganjem venca s pred-
stavniki združenja,« so še povedali. V letih od 1941 do 1945 
je šlo skozi zapore v Begunjah 11.477 zapornikov, večinoma 
pripadnikov gorenjskega odporniškega gibanja. Četrtega maja 
1945 je Kokrški odred partizanske vojske zavzel begunjske 
zapore in osvobodil 632 jetnikov. V delu graščine, kjer so bile 
celice na smrt obsojenih, je danes urejen muzej, v graščin-
skem parku in v bližnji dolini Draga pa sta urejeni grobišči 
667 talcev in partizanov.

Spominske svečanosti letos ne bo

Lesce – V tednih, ko so učenci primorani slediti pouku od 
doma, na daljavo, se je pokazalo, da marsikateri med njimi 
nima zagotovljenih ustreznih pogojev, kot sta računalnik in 
dostop do interneta, ugotavljajo na Osnovni šoli F. S. Finž-
garja Lesce. Zato so se, kot so sporočili, na Krajevni skupnosti 
Lesce odločili, da otrokom pomagajo in jim olajšajo pouk na 
daljavo z donacijo dvanajstih računalnikov. Tri računalnike 
pa je učencem podaril tudi samostojni podjetnik Rok Glo-
bočnik iz Lesc. »Dvanajstim našim učenkam in učencem bo 
ta pomoč še kako dobrodošla, saj bodo lahko dostopali do 
interneta, spletnih učilnic in učnih vsebin. V imenu učenk in 
učencev se iskreno zahvaljujemo za pomoč,« so sporočili z 
leške osnovne šole.

Krajevna skupnost učencem podarila računalnike

Dvanajst računalnikov je za leške osnovnošolce zagotovila 
tamkajšnja krajevna skupnost, tri pa samostojni podjetnik 
Rok Globočnik.
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Ljubljanska c. 27, 4240  RADOVLJICA

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

STROKOVNI SODELAVEC  
UREJANJA JAVNIH POVRŠIN (m/ž)

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  najmanj VI.  stopnja strokovne izobrazbe naravoslovne smeri
•  vozniški izpit kategorije B
•  organizacijske sposobnosti
•  uporabniško znanje računalništva (Microsoft Office)
•  najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
•  aktivno znanje slovenskega jezika

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pisne prijave z dokazili 
pošljejo do 8. 5. 2020 na naslov: Komunala Radovljica, d.o.o., 
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava na 
razpis Strokovni sodelavec urejanja javnih površin (m/ž)«.

Župan Blaž Račič je v do-
pisu poudaril, da ima obči-
na na voljo tako zemljišča 
za širitev bolnišnične dejav-
nosti kot tudi za morebitno 
novogradnjo regijske bolni-
šnice.

''Občina Jesenice ima v 
lasti stavbna zemljišča s po-
vršino približno 35.000 kva-
dratnih metrov na območju 
Vrbja pod naseljem Hru-
šica, ki bi bila potencialno 
lahko namenjena širitvi bol-
nišnične dejavnosti, ta zem-
ljišča pa je občina, ob pred-
postavki širitve bolnišnice, 
pripravljena prenesti v last 

Republike Slovenije,'' je za-
pisal župan Račič. Kot veli-
ko prednost sedanje lokaci-
je bolnišnice je navedel tudi 
druge institucije, ki delujejo 
na Jesenicah in se navezuje-
jo na zdravstvo, in sicer Sre-
dnjo šolo Jesenice s progra-
mom zdravstvene nege in 

Fakulteto za zdravstvo An-
gele Boškin, hkrati pa tudi 
Zdravstveni dom Jesenice in 
Dom upokojencev dr. Fran-
ceta Bergelja Jesenice. Obe-
nem sta njeni prednosti tudi 
odlična cestna in železni-
ška povezava, ne nazadnje 
pa je država v njeno obno-
vo in razvoj vložila že kar za-
jeten znesek proračunskih 
sredstev. Župan je prilo-
žil tudi dokument Prostor-
sko-programska preveritev 
umestitve regijske bolnišni-
ce na območju občine, iz ka-
terega izhaja, da je za širitev 
oziroma razvoj bolnišnične 
dejavnosti najprimernejša 
sedanja širša lokacija Splo-

šne bolnišnice Jesenice, z 
možnostjo dodatne širitve 
v neposredni bližini, na ob-
močju Hrušice. 

Če bi država vendarle gra-
dila novo regijsko bolnišni-
co, pa ima Občina Jeseni-
ce na voljo tudi območje na 
Blejski Dobravi. 

Jesenice ne dajo 
bolnišnice
31. stran

Lokacijo za regijsko bolnišnico je ponudila tudi 
radovljiška občina, v zadnjem času pa se omenja tudi 
kranjska občina z lokacijo na Zlatem polju.

Kranj – Nova Ljubljanska banka (NLB) bo danes, v torek, od-
prla vrata še dvajsetih poslovalnic, skupno bo torej odprtih že 
sedemdesetih njenih poslovalnic. Poslovale bodo od 8.30 do 
13. ure, izjema bo v četrtek, 30. aprila, ko je dan za izplačilo 
pokojnin, takrat bodo odprte že pol ure prej, torej ob 8. uri. Če 
bodo zdravstvene razmere dopuščale, bodo po prvomajskih 
praznikih vse začele poslovati v okviru delovnega časa, kot 
je veljal pred epidemijo. Preostalih dvajset poslovalnic bo iz 
preventivnih razlogov še vedno zaprtih, v banki si namreč 
ob morebitnem vnovičnem zaostrovanju epidemije in pojavu 
okužbe v kateri od delujočih poslovalnic ne morejo privoščiti 
izpada celotne mreže na določenem območju. V posloval-
nicah, ki so odprte za stranke, še naprej veljajo varnostni 
ukrepi. Stranke lahko v poslovalnice vstopajo le posamično 
in z zaščitno masko na obrazu. Obvezno je razkuževanje rok. 
Med 8.30 in 10. uro so poslovalnice odprte le za upokojence, 
invalide in nosečnice.  

NLB odpira še dvajset poslovalnic

Tržič – Območno združenje Rdečega križa Tržič organizira 
krvodajalsko akcijo v sredo, 29. aprila, v tržiški Sokolnici. 
Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja 
prenosa bolezni covid-19 izvajajo prilagojene akcije, na katere 
vabijo samo krvodajalce tistih krvnih skupin, ki jih potrebujejo. 
Krvodajalce vabijo s SMS-sporočilom, v katerem jih zapro-
sijo za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju 
pogojev za darovanje. V primeru, da niste prejeli vabila in bi 
radi darovali kri, lahko pokličete na Zavod za transfuzijsko 
medicino Ljubljana (01 5438 100).

Krvodajalska akcija v Tržiču

Suzana P. Kovačič

Zakaj se vam zdi po-
membno, da občane v času 
epidemije redno obveščate o 
lokalnih novicah? 

V občini imamo srečo, da 
imamo lokalni televizijski 
program ATM TV, s kate-
rim veliko dostopamo do ob-
čanov, imamo mesečni ča-
sopis Zgornjesav'c, tudi Ra-
dio Triglav nam gre na roko. 
Močan kanal obveščanja so 
družbena omrežja, s pomoč-
jo katerih se povezujem tudi 
z zamejskimi župani. 

Župani z izvolitvijo uži-
vamo zaupanje med voliv-
ci in je zato v teh razmerah, 
ki so še posebej kritične, še 
toliko bolj pomembno, da 
verjamejo našim besedam, 
resnim odzivom in se pusti-
jo voditi ter upoštevati ukre-
pe in navodila. 

Kako pomagate občanom?
Spoštovati je treba ne 

samo ukrepe državnih ob-
lasti, ampak tudi ukrepe in 
navodila županstva, občin-
skih organov, Civilne zašči-
te, gasilcev in policistov, ki 
delujejo na lokalnem nivo-
ju. V naši občini vsi deluje-
mo povezano. V kriznih raz-
merah so se izrazile še dru-
ge težave ljudi, kot so zdra-
vstvene, psihosomatske, so-
cialne, eksistenčne. Zah-
teve do župana, občinske-
ga vodstva so se povečale in 

trudimo se, da pričakovanja 
občanov izpolnimo maksi-
malno v okviru svojih pri-
stojnosti. 

Veliko pozornost name-
njamo socialno šibkejšim 
in slabše gibljivim, ki ne 
morejo od doma; zagotovi-
li smo jim prehranske pake-
te in druge osnovne življenj-
ske potrebščine, občina je 
omogočila prevoze. Zelo so 
se izkazali Rdeči križ, vsa 
naša društva upokojencev, 
izjemni prostovoljci s pri-
zadevno Darinko Tarman 
na čelu. 

Dodatni posamezni ukre-
pi so specifični, lahko v vsa-
ki občini drugačni. Kranjs-
kogorska ima s svojo veliko-
stjo in konfiguracijo terena 
srečo, da si (glede na zača-
sno prepoved gibanja izven 
matične občine) naši obča-
ni lahko lahko privoščijo kar 
nekaj svobode na račun na-
rave. Smo pa morali pred-
vsem na začetku epidemije 
zaradi navala turistov in na 
sekundarna počitniška biva-
lišča ukrepe zaostriti. 

V občini smo dobili ok-
rog 250 novih prebivalcev z 

začasnim bivališčem, kar je 
bil odziv na vladni ukrep o 
začasni prepovedi gibanja. 

Kako je biti v vlogi župana v 
teh razmerah?

Vsak, ki se odloči za kandi-
daturo, mora vnaprej vedeti, 
da ne bodo samo lepi časi. 
Verjetno res nismo pričako-
vali takšne krize, a se je treba 
tudi na takšne izredne raz-
mere ustrezno odzvati. Na-
loga županov je, da občane 
skozi ta čas vodimo maksi-
malno pozitivno, tudi apoli-
tično (brez delitev na leve in 
desne), jim dvignemo mora-
lo, organiziramo vse službe, 
zraven pa poskrbimo še za 
svoje družine in posel. 

Kaj bi še sporočili občanom? 
Z začetimi ukrepi pomoči 

občanom bo treba nadaljeva-
ti tudi po epidemiji in z ukre-
pi, kot jih dopušča regulativa 
za občine, podpreti tudi go-
spodarstvo za njegov ponov-
ni zagon in ohranitev delov-
nih mest. Kar 58 odstotkov 
delovnih mest v v naši občini 
je v turizmu in dejavnostih, 
povezanih z njim. 

Kljub vsemu bi poudaril, 
da se kriza počasi umirja, da 
vsi že bolj pozitivno gleda-
mo v prihodnost. Zdržimo 
še malo in spoštujmo navo-
dila vlade in njenih služb ter 
stroke. Bodimo čim prej čis-
to rešeni tega zla. Ostanimo 
zdravi!

Delujemo v dobro občanov
»Ljudje v teh kriznih razmerah potrebujejo jasna navodila, kar zagotovo prispeva k umirjanju in 
obvladovanju situacije,« pravi kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki je po različnih kanalih tako  
rekoč v dnevnem stiku z občani. 

Janez Hrovat / Foto: Primož Pičulin

Sebenje – V krajevni skupnosti Sebenje v tržiški občini je 
bila pred nedavnim akcija ozaveščanja krajanov glede spre-
jetih ukrepov za zajezitev okužbe s covidom-19 ter pravilne 
samozaščite pri nakupovanju v trgovinah, pravilne higiene 
pri vstopu v trgovino in izstopu iz nje ter pravilne uporabe 
zaščitnih mask. Delo sta izvajali prostovoljki, ki sta bili ustre-
zno zaščiteni. 

Prostovoljki ozaveščali krajane

Žirovnica – Žirovniški župan Leopold Pogačar je v pred-
praznični čestitki občanom predlagal, naj letos namesto kresa 
na domačem vrtu prižgejo svečko ali lučko. Tako bodo obele-
žili praznik in s svetlobo odgnali vse slabo, tudi koronavirus. 
Občane pa je tudi pozval, naj ob prazniku, ki naj ga zaradi 
epidemije preživijo v krogu družine, ne pozabijo izobesiti 
slovenske zastave.

Namesto kresa lučka na domačem vrtu

Tržič – Tržiški občinski svetniki so na nedavni korespondenčni 
seji občinskega sveta potrdili oprostitev plačila najemnine za 
najem nepremičnin v lasti občine, oddanih za namen opravlja-
nja dejavnosti, ki so prepovedane zaradi več začasnih vladnih 
odlokov v času epidemije covida-19. Gre za odloke o prepo-
vedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, 
prepovedi gibanja izven matične občine in zbiranja na javnih 
krajih. Najemnikom ne bo treba plačevati najemnine v času 
veljavnosti ukrepov.

Svetniki potrdili oprostitev plačila najemnine 

Šmarca – Občina Kamnik je v začetku tedna z izbranim iz-
vajalcem začela gradnjo semaforiziranega križišča v Šmarci. 
Križišče pri nekdanji trgovini je bilo za uporabnike bližnjega 
kulturnega doma, knjižnice in vrtca doslej precej nevarno. 
Zaradi gradnje na Pibernikovi ulici, Trgu padlih borcev, javni 
poti Livada in pločnikih ob državni cesti velja spremenjeni 
prometni režim, saj bodo prometne površine vsak dan med 
7. in 17. uro, predvidoma do 21. maja, začasno ali v celoti za-
prte. Popolna zapora ob menjavi asfalta bo veljala v soboto 
in nedeljo, obvoz bo urejen.

Križišče v Šmarci bodo semaforizirali

Lesce – Tuš svoj spletni supermarket hitrinakup.com širi po 
slovenskih mestih. Članom Tuš kluba ponuja posebne kate-
gorije izdelkov, ki so prilagojene kupčevim dosedanjim naku-
povalnim navadam pri izbiri izdelkov ter znamk. Potem ko je 
marca dobil prevzemno mesto tudi Kranj, so kupcem priročne 
in varne nakupe pred nekaj dnevi ponudili še v Lescah. Kupci 
lahko v Tuševem spletnem supermarketu nakupijo vse, kar 
potrebujejo, se z avtom pripeljejo pred trgovino Tuš, odprejo 
prtljažnik in se z naročilom odpeljejo nazaj domov. 

Prevzem živil tudi v Kranju in Lescah
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Leta 1999 je Gorenjski muzej zaposlil Heleno Rant kot 
kustosinjo dokumentalistko. Pripravljena je bila sodelova-
ti, resno delati, bila je praktična. Zelo sva se povezali. Moj 
del je bilo pisanje, njen organiziranje. Bolj idealne sodelav-
ke si ne bi mogla želeti. In moram priznati, da je bila kot 
diplomirana zgodovinarka in sociologinja odlična etnolo-
ginja, imela je pravo srce.

Vsi sodelavci se spominjamo Helenine prekipevajoče 
energije in izjemne ročne spretnosti. Za promocijo sitar-
stva ni nihče naredil več; ob katalogu in razstavi Sita iz 
konjske žime (2007) ji je Anton Bajželj iz Stražišča poma-
gal pripraviti statve, da je na njih kazala tkanje sit. Skupaj 
sta napisala Priročnik za izdelavo sit, ki je od leta 2014 na 
spletni strani Gorenjskega muzeja. Ob pisanju in pripra-
vi kataloga Svitki (2007) se je svitke naučila izdelovati, na 
muzejskih delavnicah je to znanje prenesla na mnoge od-
rasle in otroke. Katalog Grabljice za borovnice (2011) je po-
kazal, kakšen mogočen vir in navdih so ji bili ljudje in živ-
ljenje v rodnem Strahinju. V domači občini Naklo je bila 
stalna sodelavka za raziskave lokalne zgodovine in avtori-
ca več člankov. Ukvarjala se je tudi s prejo volne in pride-
lavo lanu ter sodelovala na Vaškem dnevu občine Naklo.

Kot dokumentalistka je spremljala dogajanje v muzeju, 
naše razstave in dogodke. Pripravljala je interni časopis 
Muzejec, odlično branje zaradi njene iskrivosti in hudo-
mušnosti. Navdušila nas je ob urejanju depoja Pristava leta 
2007. Kasneje sta s konservatorko Marjanco Jeglič v projek-
tu REORG sodelovali pri izobraževanju, kako z malo stro-
škov urediti muzejski depo. Leta 2015 je Helena vodila preu-
rejanje tekstilnega depoja na podlagi znanja, pridobljenega 
na mednarodni delavnici v Beogradu. Tedaj se je tudi lotila 
raziskovanja zbirke čipk z vsega sveta, ki jih je Gorenjske-
mu muzeju poklonila Betty Nováček Volenec. Pripravlja-
la je katalog in razstavo, a ji je bilo dano izsledke objaviti le 
na naši spletni strani. Njeno znanje fotografiranja muzej-
skih predmetov, predanost in veselje do muzejskega dela sta 
pripomogli k lepemu katalogu Sto in več let starih oblačil. 
In še bi lahko naštevali dobro izpeljane projekte, največji je 
najbrž Slamnikarski muzej v Domžalah.

Njena bolezen nas je prizadela in mnogo prezgodaj loči-
la. Takšne sončne, srčne ljudi ljubi tudi Bog in jih želi imeti 
ob sebi vso večnost. Helena, hvaležni smo za ti dve desetletji, 
ko smo lahko ustvarjali in delali skupaj s Teboj.

Mag. Tatjana Dolžan Eržen

V spomin

Helena Rant 
(1973–2020)

Vilma Stanovnik

Kranj – Čas epidemije covi-
da-19 za marsikoga pome-
ni velik zasuk v življenju, s 
spremembami pa se sreču-
jejo zlasti tisti, ki se težko 
spopadajo že z vsakodnevni-
mi izzivi. Ob začetku epide-
mije je bila za marsikoga te-
žava že nakup zaščitne ma-
ske, ki pa je za obisk trgovin, 
lekarn in drugih ustanov ob-
vezna. Tega, da je treba sok-
rajanom čim prej priskočiti 
na pomoč, so se zavedali tudi 
v Krajevnem odboru Rdeče-
ga križa Primskovo (KORK 
Primskovo), kjer tudi pogos-
to pomagajo pomoči potreb-
nim sokrajanom.

»Naša krajevna organiza-
cija se vključuje v Območ-
no združenje Rdečega kri-
ža Kranj, v njej pa deluje 22 
poverjenikov. Kljub temu da 
so naši poverjeniki zelo ak-
tivni in pripravljeni za delo, 
so v povprečju stari okoli 
75 let, zato si želimo, da bi 
medse dobili več mlajših,« 
pravi predsednica KORK 
Primskovo Silva Bizjak, ki 
je funkcijo konec leta 2018 
prevzela od Staneta Kalana.

KORK Primskovo je eden 
večjih v kranjski občini, de-
lujejo pa v prostorih Krajev-
ne skupnosti Primskovo. 
»Imamo več različnih dejav-
nosti. Trudimo se, da vsako 
leto v prazničnem času pred 
novim letom obdarujemo 
starejše krajane. Tako smo 
lani pripravili 320 darilc in 
starejše obiskali na domu. 

Prav tako vsak prvi četrtek 
v mesecu ponudimo mož-
nost kontrole krvnega tlaka, 
sladkorja, holesterola in te-
lesne teže. Krajani to mož-
nost radi uporabljajo in so 
zelo zadovoljni. Dvakrat le-

tno pripravljamo krvodajal-
sko akcijo, na katero se od-
zove med 160 in 180 krvo-
dajalcev. Udeležujemo se či-
stilne akcije, vsako pomlad 

prvošolčke obdarujemo z 
majico Rdečega križa in jih 
povabimo k prostovoljnemu 
delu. Letos bomo najbrž ak-
cijo prestavili na jesen, ko 
bomo znova zbrali tudi de-
nar za nekaj šolskih torb s 
potrebščinami za šolarje, ki 
so potrebni pomoči. Prav 
tako vsako leto zbiramo de-
nar, da lahko kakšnemu od 
invalidov omogočimo leto-
vanje na Debelem rtiču,« 
pravi predsednica Bizjako-
va, ki je skupaj s poverjeni-
ki razumela tudi zadrego 
krajanov, ki ob začetku epi-
demije niso imeli zaščitnih 
mask in tudi niso vedeli, kje 
jih dobiti. 

»Mnogi niso vedeli, kako 
v trgovino in lekarno, zato 
smo se odločili za za nas res 
veliko akcijo ter za nekaj več 

kot dva tisoč gospodinjstev v 
naši krajevni skupnosti na-
ročili zaščitne maske. Naro-
čili smo po dve maski za vsa-
ko gospodinjstvo. Vemo, da 
ni veliko, vendar je bil to za 
nas velik zalogaj in upamo, 
da so jim v predprazničnem 
času pred veliko nočjo, ko je 
bilo maske še zelo težko do-
biti, prišle prav,« pojasnjuje 
Silva Bizjak in dodaja, da se 
zahvaljujejo Hranilnici Lon, 
ki jim je priskočila na pomoč 
pri kopiranju obvestil za kra-
jane, saj fotokopirnice niso 
delale. Hvaležni so tudi pod-
jetju Eurocom za pravočas-
no dostavo štiri tisoč mask 
po ugodni ceni. »Dobili smo 
jih pozno popoldan v sredo 
pred veliko nočjo. Poverjeni-
ki so maske skupaj z obves-
tili hitro razdelili po ovojni-
cah. Zgodaj zjutraj v četrtek 
smo jih dostavili na pošto, da 
so jih lahko še isti dan dobi-
la vsa gospodinjstva v naši 
krajevni skupnosti. Hvala 
pošti za dobro sodelovanje,« 
tudi pravi Bizjakova in do-
daja, da so za nakup zaščit-
nik mask plačali iz denarja 
KORK Primskovo oziroma 
članarin. »Sredstva za izre-
dne razmere zbiramo več 
let in jih navadno porabimo 
za pomoč ob požarih, ob ve-
likih stiskah in podobno. Z 
njim moramo zelo skrbno 
ravnati, tokrat pa smo pre-
sodili, da našo pomoč kraja-
ni resnično potrebujejo, saj 
je bilo takrat zaščitne ma-
ske res težko dobiti,« še pra-
vi Bizjakova.

Pomagali so tudi z maskami
Krajevna organizacija Rdečega križa Primskovo sokrajanom pomaga po svojih močeh, še pred veliko 
nočjo pa je vsakemu gospodinjstvu poslala dve zaščitni maski.

Predsednica KORK Primskovo Silva Bizjak

»Mnogi niso vedeli, kako 
v trgovino in lekarno, 
zato smo za nekaj več kot 
dva tisoč gospodinjstev v 
naši krajevni skupnosti 
naročili zaščitne 
maske, po dve za vsako 
gospodinjstvo.«

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden je po-
tekala tretja dopisna seja 
Mestnega sveta Mestne ob-
čine Kranj. Na njej so svetni-
ki potrdili namero Mestne 
občine Kranj o brezplač-
nem parkiranju na javnih 
parkirnih površinah v času, 
ko se javni prevoz potnikov 
ne izvaja. »Zaradi omeji-
tev gibanja in prepovedi gi-
banja izven območja obči-
ne prebivalci mestnega je-
dra pogosteje potrebujejo 
dostavo oziroma druge ser-
visne storitve znotraj obmo-
čja za pešce. Zato se za čas 
trajanja omejitev povišu-
je število brezplačnih ome-
jenih vstopov v območje za 

pešce za pet vstopov, do ka-
terih so upravičeni imetniki 
prve parkirne dovolilnice v 
coni 1 v območju za pešce,« 
pojasnjujejo na kranjski ob-
čini. 

Svetniki so se tudi stri-
njali, da bodo najemniki 
poslovnih prostorov v las-
ti Mestne občine Kranj in 
krajevnih skupnosti na nje-
nem območju najemnike 
zemljišč za postavitev kio-
skov in gostinskih vrtov v 
lasti občine, za katere velja 
ukrep Vlade Republike Slo-
venije o prepovedi ponuja-
nja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potro-
šnikom, in uporabniki ze-
mljišč v lasti občine za po-
stavitev reklamnih panojev 

oproščeni plačila najemnine 
oziroma uporabnine za čas 
od 16. marca do prenehanja 
prepovedi opravljanja dejav-
nosti, ki jo opravljajo kot svo-
jo poglavitno dejavnost. 

Upravičenci do oprostitve 
najemnine so pravne osebe, 
samostojni podjetniki in fi-
zične osebe. Upravičenci 
lahko uveljavljajo oprostitev 
najemnine pod pogojem, 
da so imeli 16. marca porav-
nane vse zapadle obvezno-
sti do Mestne občine Kranj 
oziroma krajevne skupnos-
ti na območju mestne obči-
ne Kranj. 

V primeru uporabe zem-
ljišča za postavitev reklam-
nih panojev se uporabnina 
zniža za polovico. 

Oproščeni najemnin
Kranjski mestni svetniki so se na dopisni seji strinjali, da na območju občine 
od sredine marca oprostijo plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne 
občine Kranj in krajevnih skupnosti.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od danes, 28. 
aprila, naprej bo mogoče na-
ročati in osebno prevzema-
ti knjige. Izposoja leposlovja 
(romanov) bo omejena na šti-
ri naslove v mesecu na član-
sko izkaznico za odrasle čla-
ne. Bralci naj z e-sporočilom 
sporočijo svoje podatke (ime, 
priimek, naslov, številka iz-
kaznice, telefon) in želene na-
slove. V Knjižnici Ivana Tav-
čarja Škofja Loka predlagajo, 
da navedejo več naslovov, saj 
bo verjetno kateri od želenih 
že pripravljen za drugega na-
ročnika ali pa bo čakal »v ka-
ranteni« in ga ne bo možno 
izposoditi. Gradivo naj naro-
čajo na e-naslov knjižnice ali 
telefon vsaj dve uri pred prev-
zemom. 

Po 1. maju bodo krajev-
ne knjižnice v Gorenji vasi, 
Železnikih in Žireh na voljo 
dvakrat tedensko, na Trati in v 
Poljanah pa enkrat tedensko. 
Predhodno naročeno gradi-
vo bodo lahko bralci prevze-
li pred vrati knjižnice, in sicer 
bo v Gorenji vasi prevzem mo-
goč ob ponedeljkih od 13. do 
14. ure in četrtkih od 16. do 17. 
ure, v Poljanah ob sredah od 
13. do 14. ure, na Trati ob pet-
kih od 13. do 14. ure, v Železni-
kih ob sredah od 13. do 14. ure 
in ob petkih od 16. do 17. ure, v 
Žireh ob ponedeljkih od 16. do 
17. ure in ob sredah od 13. do 
14. ure, v Škofji Loki pa od po-
nedeljka do petka od 8. do 19. 
ure, vendar samo na Šolski uli-
ci 6, kjer na enak način poteka 
tudi naročanje in prevzem gra-
diva za otroke. 

Spet izposoja knjig

Naklo – Moto društvo Oldteimer Naklo sporoča obiskovalcem 
tradicionalnih prvomajskih parad v Naklem, da letos prireditev 
zaradi epidemije koronavirusa in vladnih uredb odpade. 

Prvomajske parade v Naklem letos ne bo

Kamnik, Komenda – Knji-
žnica Franceta Balantiča 
Kamnik v času epidemije 
ostaja zaprta, a svojim čla-
nom kljub temu omogoča 
naročilo in varen prevzem 
do petih enot knjižničnega 
(predvsem študijskega in 
strokovnega gradiva) v ko-
ledarskem mesecu. Naro-
čanje in prevzem gradiva je 
v Kamniku mogoč vsak dan 
od ponedeljka do petka med 
9. in 15. uro, v Komendi pa 
le ob ponedeljkih in petkih 
med 9. in 15. uro. Naročanje 
po telefonu (01 831 12 17) se 
za Kamnik zaključi vsak dan 
ob 14. uri, za Komendo (01 
834 32 98) pa ob ponedeljkih 
in petkih ob 14. uri. Naročilo 
gradiva je možno tudi pre-
ko aplikacije Moja knjižnica. 
Naročanje gradiva v enotah 
knjižnice v Šmarci in Mot-
niku ter v potujoči knjižnici 
ni mogoče. Vračilo izposo-
jenega gradiva ni mogoče, 
uporabniki ga bodo vračali 
po preklicu ukrepov.

Možnost izposoje knjig
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Na poti do trajnostnih  
socialnih naložb – projekt 
Finance4SocialChange 
IMAŠ POSLOVNO IDEJO S POZITIVNIM OKOLJSKIM ALI 
DRUŽBENIM UČINKOM? ŽELIŠ IZVEDETI VEČ O NALOŽBAH 
Z DRUŽBENIM UČINKOM IN NJIHOVEM FINANCIRANJU? 
VABIMO TE K SODELOVANJU V OKVIRU PROJEKTA 
FINANCE4SOCIALCHANGE. PROJEKT JE FINANCIRAN Z 
EVROPSKIMI SREDSTVI IZ PROGRAMA INTERREG PODONAVJE IN 
JE NAMENJEN SPODBUJANJU RAZVOJA DRUŽBENIH PODJETIJ V 
OBMOČJU PODONAVJA.
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Leta 2018 je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj začela izvajati 
projekt Finance4SocialChange. V njem sodeluje 13 partnerjev iz 10 držav območja 
Podonavja (Avstrija, Nemčija, Romunija, Slovenija, Bolgarija, Slovaška, Hrvaška, 
Srbija, Moldavija, Ukrajina) in pridruženi partnerji. Projekt naslavlja finančne 
instrumente za podporo socialnim in družbeno odgovornim podjetjem in poslovnim 
idejam. Kot vsa podjetja tudi podjetja z družbenim učinkom potrebujejo dostop 
do relevantnih finančnih virov, podjetniško znanje ter podporno mrežo ljudi in 
organizacij.

Pod vodstvom Centra za socialne inovacije Univerze v Heidelbergu pripravljamo 
spletni izobraževalni program, ki bo v okviru šestih modulov in podpornih regijskih 
delavnic namenjen vsem željnim več znanja s področja družbeno odgovornega 
podjetništva, financiranja družbenih inovacij, merjenja družbenih učinkov. 
Izobraževalni program, ki smo ga poimenovali »Social Impact Investment Design 
Academy«, začnemo izvajati konec maja in sestoji iz šestih modulov: 

- modul 1: Merjenje družbenega učinka 
- modul 2: Finance 
- modul 3: Vodenje in upravljanje socialnih podjetij 
- modul 4: Strategije socialnega podjetništva 
- modul 5: Prenos in skaliranje 
- modul 6: Komunikacija 

V sodelovanju z nemško Agencijo za financiranje socialnega podjetništva 
(FASE) pa pripravljamo tudi mednarodni natečaj za najboljšo poslovno idejo z 
družbenim oziroma okoljskim učinkom. Natečaj, ki bo združil 300 podjetnikov iz 
podonavske regije, bo dvostopenjski in bo potekal v angleškem jeziku. Najboljšim 
bo omogočeno mentoriranje in predstavitev ideje pred vlagatelji. Prijave vseh 
zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne ideje, sprejemamo do konca maja. 
Več informacij o prijavi, izobraževanju in mednarodnem natečaju najdete na spletni 
strani projekta www.interreg-danube.eu/finance4socialchange in Facebook strani 
https://www.facebook.com/projectFinance4SocialChange/

Več informacij o projektu Finance4SocialChange: 
Franja Gabrovšek Schmidt
franja.gabrovsek.schmidt@bsc-kranj.si

Dandanes so naložbe z družbenim učinkom razmeroma novo finančno orodje, ki 
pridobiva na prepoznavnosti in priljubljenosti med vlagatelji in podjetniki. Prednost 
pred t. i. tradicionalnimi naložbami je v tem, da naložbe z družbenim učinkom 
poleg poslovnih ciljev poskušajo reševati tudi družbene izzive. Območje Podonavja 
še vedno močno zaostaja za svetovnimi trendi na področju družbenega podjetništva 
in naložb z družbenim učinkom. Ocenjujejo, da sta le 2 % naložb z družbenim 
učinkom usmerjena v podonavska podjetja.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Aprilska seja 
občinskega sveta v Škofji 
Loki je potekala po videokon-
ferenci, v uvodu pa so svetni-
ki po ugotovitvi obstoja izre-
dnih okoliščin aktivirali člen 
poslovnika, ki opredeljuje 
delovanje v takšnih okolišči-
nah. Župan Tine Radinja je 
na začetku spregovoril o de-
lovanju občine med epidemi-
jo in o razmerah, ki nareku-
jejo spremembe v letošnjem 
proračunu, ki naj bi ublažile 
posledice. V rebalansu pro-
računa so svetniki glasovali o 
prvih štirih ukrepih.

Za deset tisoč evrov bodo 
dvignili znesek za kreditira-
nje v okviru kreditne sheme, 
ki jo občina izvaja z Razvojno 
agencijo Sora, s čimer želijo 
pomagati lokalnemu gospo-
darstvu. V poldrugem me-
secu trajanja epidemije so iz 
sredstev proračunske rezer-
ve neposredno pokrivali stro-
ške, nastale zaradi koronavi-
rusa, kar je znašalo okoli 60 
tisoč evrov. Zdaj enak zne-
sek vračajo v sklad, iz kate-
rega se črpa ob nepredvide-
nih nesrečah in dogodkih, 
kakršna je tudi trenutna situ-
acija, in sicer zato, da bodo še 
naprej lahko izvajali sanaci-
je ob udorih in usadih. Hkra-
ti bodo Civilni zaščiti name-
nili dodatnih 30 tisočakov za 
zaščito in reševanje, saj v teh 
časih nastaja veliko stroškov 
na tem področju. Prav toliko 

denarja iz splošne rezervaci-
je, ki so ga predvideli za izva-
janje participativnega prora-
čuna, zdaj pa je ta stvar za-
časno ustavljena, bodo na-
menili programom spodbu-
janja podjetništva. Sto dvaj-
set tisočakov, kolikor razpo-
rejajo v proračunu za blaže-
nje posledic epidemije, pa po 
besedah župana Tineta Ra-
dinje ne bo zadoščalo. Pri-
hodki občine se zmanjšuje-

jo vsak teden, odkar ne obra-
tujejo vrtci, šole in druge in-
stitucije, v prihodnje pa je ra-
čunati tudi na druge posledi-
ce. Večji bodo denimo soci-
alni transferji, večji bo delež 
plačila občine za vrtce in po-
dobno. Tako pričakujejo, da 
bo treba proračun v nasled-
njih mesecih uravnotežiti še 
enkrat, najverjetneje bodo o 
tem govorili na junijski seji.

Številke je svetnikom 
predstavila direktorica ob-
činske uprave Špela Justin, 
ki jih je med drugim sezna-
nila z izpadom sredstev iz 
kohezijskega sklada, čeprav 
so pravočasno oddali vso 
zahtevano dokumentacijo. 
Prihodki proračuna bodo za 
tri odstotke manjši, znašali 

bodo dobrih 24 milijonov 
evrov, odhodkov bo za slabih 
23 milijonov. Naložb bo za 
7,2 milijona, še vedno 31 od-
stotkov vsega proračuna. Ne-
katere naložbe bodo morale 
počakati na leto 2021, tako 
denimo urejanje vodovoda 
in ceste skozi Gorajte, graj-
ska pot, nakup električnih 
vozil za mestno jedro, ko-
lesarska steza Zminec–Bo-
dovlje. Ob koncu leta 2020 

pa bo nekoliko nižja zadol-
ženost občine: če je bila ob 
koncu leta 2019 še 12,2 mi-
lijona evrov ali 527 evrov na 
prebivalca, bo ob izteku leta 
2020 znašala 11 milijonov ali 
475 evrov na prebivalca. Žu-
pan pa je med drugim pove-
dal, da se nekatere investici-
je iztekajo. Tako so konča-
na gradbena dela za knjižni-
co na Trati, pridobili so pet 
dodatnih stanovanj in bival-
nih enot na Kidričevi 71, po 
končani zimi popravili več 
cest (denimo v Poljanski do-
lini, Kidričevo cesto), sanira-
jo tudi udore in usade. Prip-
ravljajo se na drugi del inve-
sticij, ki jih bodo izvajali po-
leti, trenutno so v fazi prido-
bivanja ponudb.

Prvi štirje ukrepi za 
blažitev posledic
S prvim rebalansom proračuna so škofjeloški občinski svetniki poskrbeli 
za blaženje posledic širjenja koronavirusa. Ker prvi ukrepi verjetno ne bodo 
zadoščali, bodo junija še drugič razpravljali o uravnoteženju proračuna.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Tine 
Radinja je občinskim svetni-
kom poročal o delovanju ob-
čine v preteklih tednih, ko so 
si prizadevali za zajezitev epi-
demije covida-19. Že ves čas 
se dnevno sestaja krizni štab. 
Različne naloge je opravljalo 
okoli tristo prostovoljcev. Ci-
vilna zaščita (CZ) se je ukvar-
jala s pridobivanjem in deli-
tvijo zaščitne opreme, med 
drugim so je nekaj za Zdra-
vstveni dom in Center slepih, 
slabovidnih in starejših Ško-
fja Loka zagotovili tudi sami. 
Tri tedne je bila v škofjelo-
škem zdravstvenem domu 
vzpostavljena covid točka, ki 
so jo nato začasno ukinili, ker 

je zmanjkalo zaščitne opre-
me in tudi ni bilo več tre-
ba izvajati toliko testov. Rast 
okužb se je ustavila, je pove-
dal župan Radinja, na dan 
zasedanja občinskega sveta 
je bilo v občini enajst okužb 
s koronavirusom. Povedal 
je tudi, da je koordinacijo na 
področju zdravstva za vse šti-
ri občine na Škofjeloškem vo-
dil Fedja Vraničar in se mu 
zahvalil za delovanje. Občin-
ski štab CZ je za potrebe ob-
čanov organiziral pridobiva-
nje mask: te je šivalo več kot 
sto podjetnikov v občini, CZ 
in društva so jih razdeljevala 
in jih občanom razdelila oko-
li deset tisoč.

Župan je v nagovoru sve-
tnikom tudi ugotovil, da se 

razmere izboljšujejo, vladni 
ukrepi pa zlagoma sprošča-
jo. Vsem, ki so pomagali v iz-
rednih razmerah, kakršnih 
doslej nismo poznali, se je ob 
tej priložnosti zahvalil in na-
povedal, da ostajajo previdni 
še naprej. Tudi v prihodnje je 
namreč treba vztrajati pri pro-
tokolih, ki jih izvajajo v insti-
tucijah z velikimi skupinami 
ljudi (v domu starostnikov, 
varstveno-delovnem centru), 
da se obvaruje njihovo zdrav-
je. Hkrati pa se že zazirajo v 
prihodnost in z različnimi 
ukrepi pripravljajo na razme-
re po epidemiji, ko bodo spet 
zagnali lokalno gospodar-
stvo, ko se bo vrnilo življenje v 
vrtce in šole, ko se spet odpre-
jo športni in kulturni objekti. 

Zazrti v čas po koronakrizi 

Sto dvajset tisočakov, kolikor razporejajo v proračunu za 
blaženje posledic epidemije, po besedah župana Tineta 
Radinje ne bo zadoščalo. Tako pričakujejo, da bo treba 
proračun v naslednjih mesecih uravnotežiti še enkrat, 
najverjetneje bodo o tem govorili na junijski seji.
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Jasna Paladin

Kamnik – Seje se je na svojih 
računalnikih udeležilo vseh 
29 svetnikov pa tudi števil-
ni zaposleni na občinski 
upravi. Na dnevnem redu so 
imeli štiri točke, daleč naj-
več razlag in razprave pa se 
je vrtelo okoli drugega reba-
lansa letošnjega proračuna.

»Težko leto je pred nami. 
Denar bo treba jemati povsod 
in številni projekti bodo mo-
rali počakati na boljše čase. 
Take situacije še nikdar nis-
mo imeli in rebalans je zares 
nujen zaradi delovanja občin-
skega štaba Civilne zaščite, ki 
je že izdal naročilnice, ki pa 

so že višje od razpoložljivih 
sredstev. Denar namreč čr-
pajo iz proračunske postavke, 

ki jo z rebalansom s sedanjih 
250 tisoč evrov zvišujemo na 
620 tisočakov,« je svetnikom 
pojasnil župan Matej Sla-
par. Za kaj vse, kako in pred-
vsem za koliko denarja je Ci-
vilna zaščita (CZ) v občini od 
7. marca dalje porabila denar, 
je svetnikom zelo podrobno 
predstavil načelnik Občin-
skega štaba CZ mag. Matjaž 
Srša. Za informacijsko teh-
nologijo oz. nabavo 16 preno-
snih računalnikov so plačali 
okoli 14.500 evrov. Za mate-
rialno-tehnična sredstva, ka-
mor sodijo zaščitne maske, 
razkužila, milniki, respirator-
ji, osebna zaščitna sredstva 
za Štab Civilne zaščite, gel 

za dezinfekcijo, rokavice, šo-
tor za dekontaminacijo, zabo-
ji s hermetičnim zapiranjem, 

razkužilo vodikov peroksid 
…, je bilo porabljenih dobrih 
236 tisoč evrov, od tega največ 
denarja za nabavo zaščitnih 
mask. Pri različnih dobavite-
ljih so nabavili 211.050 različ-
nih zaščitnih mask v vrednost 
153.987,90 evra, edino meri-
lo za nabavo pa je po besedah 
Srše bilo, kdo jim maske za 
primerno ceno sploh lahko 
dobavi in da imajo primerne 
certifikate. Dobrih 500 evrov 
so porabili za tiskanje našit-
kov CZ in nalepk za vhode 
v trgovine, lekarne in druge 
lokale, dobrih 800 evrov pa 
za obveščanje javnosti o po-
slovanju občine in uprav-
ne enote, stroške oblikova-
nja in tiskanja zgibank, ki so 
jih prejela vsa gospodinjstva, 
ter stroške tiskanja opozoril-
nih talnih nalepk. Najbolje je 
svetnike zmotila precej viso-
ka postavka za Komunalno 
podjetje Kamnik (skoraj 133 
tisoč evrov), ki v tem času kot 
pogodbeno podjetje zagota-
vlja 24-urno dežurstvo, pos-
tavljanje opozorilnih znakov 

in zabojnikov, razkuževanje 
in ostale aktivnosti po nalo-
gu Občinskega štaba Civil-
ne zaščite. Skoraj pet tisoč 
evrov so plačali pošti za raz-
nos mask po vseh gospodinj-
stvih, enajst tisočakov pa je 
stala prehrana za člane štaba 
Civilne zaščite v času izrednih 
razmer. 

»Skupaj je bilo za ukre-
pe, ki so neposredno pove-
zani z zagotavljanjem pre-
ventivnih ukrepov in odpra-
vljanjem posledic epidemije 
na območju občine Kamnik 
izstavljenih za 401.175,01 
evra naročilnic in potrjenih 
del po pogodbi,« je povedal 
mag. Matjaž Srša. Svetni-
ki delu Civilne zaščite niso 

oporekali in so jim izrek-
li veliko zahvalo, so pa imeli 
kljub vsemu veliko pripomb 
na rebalans. Po mnenju šte-
vilnih je ta veliko preuranjen 
in pripravljen premalo stro-
kovno, saj je v igri še veliko 
neznank (denimo kolikšna 
bo po novem povprečnina), 
prav tako v občinski upra-
vi niso upoštevali že znanih 
dejstev (na primer najemni-
ne za občinske prostore, ki 
jih občina v času epidemije 
ne bo zaračunala). Rebalans 
so na koncu potrdili s sedem-
najstimi glasovi za in šestimi 
proti.

S sprejetim rebalansom 
so iz proračuna med dru-
gim izpadli postavitev kipa 

mamuta, zamenjava kriti-
ne na gradu Zaprice, 100 ti-
soč evrov bo tudi manj na po-
stavki za vzdrževanje cest, po 
drugi strani pa se je našlo do-
datnih sto tisočakov za zbirni 
center v Suhadolah, dodatnih 
60 tisoč evrov za pločnik Mar-
kovo–Vir in ureditev doda-
tnih enajstih sob za prenoče-
vanje v Samostanu Mekinje.

Skupni izdatki v prora-
čunu so tako ocenjeni v viši-
ni 27.843.275 evrov in so za 
420.203 evrov oziroma 1,5 
odstotka višji kot v spreje-
tem proračunu za leto 2020, 
a že zdaj je znano, da bo tre-
ba v letošnjem letu pripravi-
ti še vsaj dva, če ne celo treh 
rebalansov proračuna.

Izdatki so zelo narasli
Občinski svetniki Občine Kamnik so se v sredo sestali na drugi izredni 
seji, ki pa je zaradi znanih razmer sploh prvič v zgodovini potekala preko 
videokonference. Glavna točka je bil rebalans proračuna, saj stroški za 
spopadanje z epidemijo in blaženje njenih posledic strmo naraščajo.

Druga izredna seja Občinskega sveta Občine Kamnik v tem mandatu je potekala preko 
videokonference.

»Skupaj je bilo za ukrepe, ki so neposredno povezani z 
zagotavljanjem preventivnih ukrepov in odpravljanjem 
posledic epidemije na območju občine Kamnik, 
izstavljenih za 401.175,01 evra naročilnic in potrjenih 
del po pogodbi,« je povedal mag. Matjaž Srša.

Aleš Senožetnik

Žeje pri Komendi – V Poslov-
ni coni Komenda so tudi v 
lanskem in začetku letoš-
njega leta nadaljevali proda-
jo zemljišč. Kot nam je po-
vedal direktor podjetja Matic 
Romšak, so prodali domala 
vsa in v cono pripeljali števil-
na slovenska podjetja, med 
katerimi so denimo Veto, 
Ream, Altekskem, Chemie, 
Koviar, Matica MB, Valens, 
Zorman Investicije, SOS, 
Sejemske rešitve, Suma 
Projekt in drugi. 

»Kar 94 odstotkov vseh 
kupnin smo namenili up-
niku DUTB, šest odstotkov 
kupnin pa je ostalo za poslo-
vanje podjetja. Ker smo bili 
v letu 2019 uspešni tudi na 
nepremičninskem trgu, te-
žav z zagotovitvijo likvidno-
stnih sredstev nimamo,« 
pravi Romšak. Podjetje je si-
cer poslovalo z minimalno 
izgubo, predvsem na račun 
plačevanja obresti na dane 
kredite za izgradnjo infra-
strukture, sicer pa je bilo po-
slovanje pozitivno. Kot še do-
daja Romšak, so zmanjšali 
tudi stroške poslovanja, kre-
ditne obveznosti podjetja pa 

so se prvič spustile pod mejo 
pet milijonov evrov, zato se 
z upniki dogovarjajo o mož-
nosti dokončnega poplačila 
dolgov do konca letošnjega 
leta. »Vse banke smo v zad-
njih letih poplačali, ostal je 
le še dolg do DUTB (Družba 
za upravljanje terjatev bank, 
t. i. slaba banka, op. p.) v viši-

ni dobre štiri milijone evrov, 
če se bo leto optimalno iztek-
lo, pa bomo upniku lahko iz 

prejetih kupnin namenili 
približno 3,6 milijona evrov.

V poslovni coni imajo tako 
na voljo še eno lastno zemlji-
šče v velikosti 2500 kvadra-
tnih metrov, posredniško pa 
prodajajo tudi parcelo, na ka-
teri je možno zgraditi več-
ji objekt velikosti 84 krat 84 
metrov. Eden od zdajšnjih 
lastnikov pa bi prodal zemlji-
šče v velikosti deset tisoč kva-
dratnih metrov. »Žal se je si-
tuacija v času koronavirusa 
malce zaustavila, vendar ker 
v osrednji Sloveniji prostih 
zemljišč v poslovnih conah 
skoraj ni, menim, da bodo 
tudi ta zemljišča v naslednjih 

mesecih prodana,« osta-
ja optimističen direktor Po-
slovne cone Komenda, ki je, 
kot kaže, bližje tudi rešitvi za 
izvzetih sedem hektarov po-
vršin. Gre za t. i. Žabji rajon, 
ki ga do sedaj še niso mogli 
komunalno opremiti, saj bi 
morali prej pridobiti okolje-
varstveno soglasje. Vendarle 
se po Romšakovih besedah 
stvari tudi tu urejajo. S kranj-
skim zavodom za varstvo na-
rave so namreč uskladili po-
drobnosti glede omilitvenih 
in drugih okoljskih ukrepov 
ter pridobili soglasje za pri-
dobitev ustrezne dokumen-
tacije za 2,5 hektara zemljišč. 
»Najpomembneje bo prido-
biti gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo komunalne infra-
strukture ter vzdrževati oko-
ljevarstveni režim v coni, ka-
mor sodijo tudi pogozdova-
nje dodatnih površin, grad-
nja novih mlak za hribske 
urhe ter posaditev ekstenziv-
nega sadovnjaka,« o nadalj-
njih ukrepih na tem obmo-
čju pravi Romšak.

Življenje v coni sicer tudi v 
času epidemije covida-19 ni 
zamrlo. Deluje več kot polo-
vica vseh podjetij, vsak dan 
pa delo začenjajo še nova.

Prodana skoraj vsa zemljišča
V komendski poslovni coni so lani prodali skoraj vsa prosta zemljišča ter dolgove zmanjšali pod mejo 
pet milijonov evrov. Do konca letošnjega leta računajo, da bi lahko poplačali preostanek.

Matic Romšak, direktor Poslovne cone Komenda 

Pridobili so že soglasje za 
2,5 hektara zemljišč t. i. 
Žabjega rajona.
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Zgornji Brnik – Pri dobavah zaščitne opreme s Kitajske so-
deluje tudi Cargo-partner, ki je organiziral več čarterskih po-
letov. Med drugim so na brniško letališče 12. aprila dostavili 
25-tonsko pošiljko, v kateri je bilo pet milijonov zaščitnih 
mask, čarterski polet pa so nato organizirali tudi 17. aprila. 

Tudi Cargo-partner sodeluje pri dobavi opreme

Prenovljeni ETIS KRANJ  
ponovno odpira svoja vrata

Cenjene stranke obveščamo, da je naš salon v Kranju od 
ponedeljka, 20. 4., ponovno odprt in bo do nadaljnjega 

posloval po spremenjenem delovnem času – od ponedeljka 
do petka od 8. do 16. ure. Ranljive skupine (invalidi, starejši 
od 65 let in nosečnice) lahko nakup opravijo med 8. in 9.30.

Vabljeni, da nas obiščete in v široki ponudbi bele tehnike, 
malih gospodinjskih aparatov priznanih blagovnih znamk, 
vrečk in filtrov za sesalnike, kave Illy, čistil in praškov ter 

rezervnih delov za domače mojstre izberete tisto, kar vam 
najbolj ustreza.

Zagotavljamo vam varen nakup in individualen posvet z 
možnostjo predhodne najave. Pokličite nas na 041/794-

010 ali 04/235-50-50 in si zagotovite, da se bodo naši 
strokovnjaki posvetili le vam in vašim željam.

Nakupujte varno in ostanite zdravi. Za vse ostalo 
poskrbimo na Ljubljanski cesti 30 v Kranju.

Največji in  
najsodobnejši  

razstavni  
prostor  

Miele na 
Gorenjskem

ETIS_PRoglas_83x 143_GorenjskiGlas.indd   1 24/04/2020   15:58
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Pomlad na vrtu
April 2020

www.gorenjskiglas.si

VOKLO, Voklo 98, tel.: 04/251 91 41
MORAVČE, Vegova ulica 7, tel.: 01/834 56 84
ŠENČUR, Kranjska cesta 2, tel.: 04/251 91 40
KOMENDA, Zadružna cesta 2, tel.: 01/834 56 80
BLAGOVICA, Blagovica 7, tel.: 041/370 437

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE, Z.O.O. 
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel.: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , http://www.kzcerklje.si

CERKLJE, Slovenska cesta 2, tel.: 04/252 90 20
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani 

DOMAČA ŠPAJZA:
   SUHE MESNINE
   ŠUNKE, KLOBASE,  SALAME IN OSTALO  

RAZNOVRSTNO PREKAJENO MESO

RAZNOVRSTNA MOKA IN TESTENINE:
   PŠENIČNA, POLNOZRNATA, KORUZNA ...
   DOMAČI MAKARONI, REZANCI IN RIBANA KAŠA

NOVA PONUDBA SADNIH IN ZUNANJIH RASTLIN  
V POVEČ ANEM VRTNEM DELU V CERKL JAH 
semena, sadike, zemlja, gnojila, lonci, korita, vrtno orodje ...  
VSE ZA VRT v poslovalnicah KZ CERKLJE

V CVETLIČARNI NUDIMO:     LONČNICE
   REZANO CVETJE
   ŠOPKE
   ARANŽIRANJE DARIL
   ŽALNI PROGRAM

SADIKE SIVKE IN OSTALIH ZELIŠČ 
IN ZAČIMBNIC SADIKE SIVKE IN OSTALIH ZELIŠČ 

IN ZAČIMBNIC

 
 

JAVORJI, IGLAVCI

SADIKE PLODOVK
paradižnik, paprika, bučke, jajčevci- 
...

SADIKE JAGODIČEVJA
maline, ameriške borovnice, josta,  
robide ...

NOVO

Jasna Paladin

Čebulice tulipanov sadimo v 
oktobru in novembru. Na 
kaj vse pa moramo biti po-
zorni, da bodo v aprilskih in 
majskih dneh tulipani tudi 
zares obarvali naše vrtove, 
nam je pojasnila Jana Cun-
der iz Arboretuma Volčji 
Potok.

Čebulice ne marajo vode
»Tulipane sadimo na suho 
in sončno mesto. Mokra ze-
mlja je najpogostejši razlog 
za propad čebulic. V Slove-
niji prevladujejo ilovnata tla, 
ki so mokra in težka. Voda v 
gredi s tulipani nikakor ne 
sme zastajati. Če v vrtu ni-
mamo primerne gredice, 
zemljo prilagodimo potre-
bam tulipanov tako, da do-
damo pesek, ki poskrbi za 
večjo prepustnost tal. Re-
cept za sajenje tulipanov je 
sila preprost: sadimo za 
dvojno debelino čebulice 
globoko. Poskrbeti moramo 
torej za nakup zdravih čebu-
lic, pravilno globino sajenja 
in dobro prepustnost zemlje 

– to pa je tudi vse. Ostalo 
mora narediti zimski mraz. 
Potem preostane le še čaka-
nje na prihod pomladi,« 
nam pove Jana Cunder, di-
plomirana inženirka agro-
nomije, ki sledi tudi tren-
dom na področju tulipanov. 
V parku Arboretum jih vsa-
ko leto, tudi te dni, cveti 
okoli dva milijona ali kar 
350 različnih sort.

Izbira je zares velika
»Največje povpraševanje je 
po rumenih in rdečih sre-
dnje visokih tulipanih, kar 
ni nenavadno, saj po sivi 
zimi težko čakamo pomla-
dnega sonca in živahnih po-
mladnih barv. Marsikdo pa 
si zaželi umirjeno pomla-
dno razkošje v belo-rožnati 
ali rožnato-vijolični barvni 
kombinaciji, kar pristoji ka-
rakterju lastnika hiše ali za-
okroži videz celotnega vrta. 
Železni izbor predstavljata 
sorti apeldoorn in golden 
apeldoorn, rdeče in rumeno 
cvetoči sorti visokih tulipa-
nov z značilnim črnim cve-
tnim dnom in na vrhu kro-

glasto zaobljenimi cvetnimi 
lističi. Za ti dve sorti bi lah-
ko rekli, da predstavljata 
slovenski pojem tulipanov. 
A žlahtniteljem je uspelo 
vzgojiti že toliko različnih 
barv in oblik, da smo včasih 
v zagati, kaj izbrati. Vsak je 
lep na svoj način. Izbirate 
lahko med polnjenimi cve-
tovi, resastimi, papagajski-
mi, lilastimi ali večcvetni-
mi. Seveda je pomembno 
ločiti tulipane tudi po zgo-
dnosti cvetenja; tisti zelo 
zgodnji cvetijo že konec 
marca, pozni pa cvetijo do 
srede maja.  
Tulipani pa niso edine pri-
ljubljene čebulnice na naših 
vrtovih. Spomladi so med 
prvimi čebulnicami zacvete-
li navadni zvončki in kroni-
ce, morske čebulice, grške 
anemone, sledile so jim nar-
cise in hijacinte ter krokusi, 
hrušice in irisi, spomladan-
ski čas cvetenja pa poleg tu-
lipanov podaljšajo še vedno 
bolj priljubljeni luki, ki zač-
nejo svoj cvetoči pohod v za-
četku maja, nekatere sorte 
pa cvetijo do srede junija.

Najraje imamo rumene in rdeče
Tulipani so že v polnem razcvetu, a če želimo te dni občudovati pisane gredice, smo glavno delo morali opraviti jeseni. Večino dela pri prezimovanju 
čebulic naredi mraz, a kljub vsemu moramo biti pozorni na kar nekaj stvari.

Tulipanov je več sto vrst, kar tristo petdeset pa jih te dni cveti tudi v Arboretumu, kjer so 
gredice začeli pripravljati že lansko poletje, zasadili pa jeseni.

 Invalidsko podjetje Želva  
poskrbi za urejeno okolje vaše hiše,  

bloka, naselja ali podjetja.

Obrežejo grmovje in drevesa, pokosijo  
travo, uredijo zelenico, prekopajo vrt, 

pospravijo listje.

Nudijo tudi manjša mizarska  
popravila in druga hišniška opravila.

Naj urejanje okolice, vrta  
in vzdrževanje hiše za vas ne bo  

več neprijetno opravilo.

Pokličite Želvo na telefon:
04 515 03 80 ali 031 869 780.
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Spomladi je pravi čas, da obrežete žive meje, veje dreves in grmovja, ki 
segajo na cesto. Smetarskim ekipam tako zagotovite neoviran dostop do 
vaših zabojnikov in preprečite škodo ali celo nesrečo, ki lahko nastane pri 
oteženi vožnji skozi naselja.

Pri obrezovanju drevja in grmovja ter pri delu na vrtu nastane veliko 
bioloških odpadkov. Vse skupaj imenujemo zeleni odrez, ki ga je treba 
odstraniti in pravilno ločiti od ostalih odpadkov.

Zaradi še boljšega ločevanja odpadkov lahko:
• debelejše kose lesa uporabimo za kurjavo,
•  poganjke in narezane ostanke obrezovanja lahko oddamo v rjavi zabojnik, (kosi ne 

smejo biti predebeli, da ne poškodujejo nadgradnje v smetarskem vozilu),
• ostanke zdrobimo v mlinu/drobilniku vej,
• zeleni odrez kompostiramo,
• večje količine oddamo v zbirni center.

Kaj vse sodi v zabojnik za biološke odpadke?
• kuhinjski odpadki, netekoči ostanki hrane,
• zelenjavni odpadki (čebulni, krompirjevi olupki, ostanki npr. solate, zelja …),
• olupki in ostanki sadja,
• kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
• jajčne lupine,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• papirnate vrečke in robčki,
• vrtni odpadki, rože, plevel, pokošena trava,
• stara zemlja lončnic.

www.komunala-kranj.si                        080 35 55 Čisto je lepo.

Kam
z biološkimi 
odpadki?

Suzana P. Kovačič

Redni odvoz odpadkov iz-
pred domačega praga je vsa-
kodnevna stalnica. »Zapo-
sleni Komunale Kranj pra-
znijo zabojnike, ki jih upo-
rabniki, vključeni v sistem 
zbiranja odpadkov, polne 
običajno pripravimo že dan 
pred odvozom, saj se delo 
smetarskih ekip začne v 
zgodnjih jutranjih urah. 
Običajno že pred šesto uro 
zjutraj, sploh v poletnem 
času, ko poskušajo delavci 
uloviti jutranji hlad. Smo se 
vprašali, kako smetarsko vo-
zilo pride do našega praga?
Izkušeni vozniki smetarskih 
vozil zelo dobro poznajo ce-
ste in stranpoti ter vse ovire, 
ki jih čakajo na posame-
znem obhodu zbiranja od-

padkov. Ozke ulice so že 
same po sebi velik izziv, ve-
likokrat pa manevriranje vo-
zila na terenu ovirajo tudi 
razraščene žive meje, veje 
dreves in grmovja, ki segajo 
na vozišče. Spomladi je pra-
vi čas, da razraščeno rastli-
nje, ki posega v delovni pro-
stor smetarskih ekip, obre-
žete in tako zagotovite neo-
viran in varen dostop do za-
bojnikov,« svetujejo na Ko-
munali Kranj.

Rešitev je odvoz v zbirni 
center
Odrezane veje, živa meja, 
večje količine listja in trave 
sodijo med t. i. zeleni odrez 
in jih lahko ločeno zbiramo 
in pripeljemo v zbirni cen-
ter, kjer poskrbijo, da se 
bodo ustrezno predelali. Od-

laganje zelenega odreza v 
naravi ni dovoljeno, poudar-
jajo v podjetju. Sadje in zele-
njava pa sodita v rjav zaboj-
nik.
Pri kurjenju bioloških od-
padkov v naravi, zlasti ob 
spomladanskih opravilih na 
vrtu, moramo upoštevati na-
vodila, prepovedi in preven-
tivne ukrepe pristojnih 
služb za varstvo pred požari 
v naravi. Kot tudi dodajajo 
na Komunali Kranj: »Kuri-
mo lahko le nenevarne 
ostanke rastlinskega izvora 
(suho vejevje, travo in listje), 
odstranjevanje drugih vrst 
odpadkov na tak način je 
prepovedano. Pri gorenju v 
naravnem okolju se v zrak 
sproščajo dim in saje, ki 
onesnažujejo okolje, zato se 
vsakokrat vprašajmo, ali ob-

staja še kakšna druga mo-
žnost, kako rešiti zadrego, 
kam z biološkimi odpadki, 
ki ostanejo po obrezovanju 
in delu na vrtu.«

Tudi biološke odpadke 
zbiramo ločeno
Bioloških odpadkov ne sme-
mo odlagati skupaj z ostali-
mi odpadki v zabojnike za 
mešane komunalne odpad-
ke. Zbirati jih moramo loče-
no. Poleg možnosti kompo-
stiranja na svojem vrtu se 
lahko odločite za zabojnik za 
biološke odpadke. Izbirate 
med prostorninami 80, 120 
in 240 litrov. Kot svetujejo 
na Komunali Kranj, se vsak 
uporabnik lahko odloči za ve-
likost zabojnika, ki ustreza 
njegovim potrebam in količi-
ni bioloških odpadkov.

Zelenega odreza ne odlagamo  
v naravo
Spomladi je pravi čas, da razraščeno rastlinje, ki posega tudi v delovni prostor smetarskih ekip, obrežete in tako zagotovite neoviran in varen dostop  
do zabojnikov. In kako rešiti zadrego, kam z biološkimi odpadki, ki ostanejo po obrezovanju in delu na vrtu?

Spomladi je pravi čas, da razraščeno rastlinje, ki posega  
v delovni prostor smetarskih ekip, obrežete in tako 
zagotovite neoviran in varen dostop do zabojnikov.



Zdravilne rož'ce
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PRIPRAVITE VEČJI 
KRES ZA 1. MAJ

Vrtno kurišče lahko uporabite za pripravo podpeke, kot žar 
ali pa preprosto osrečite sebe in svoje bližnje s prijetnim 
druženjem ob večjem ognju. Kurišče je visoko kvalitetno, saj 
je izdelano iz 8 mm pločevine in zaščiteno z ognjeodporno 
barvo. Za lažjo prestavitev kurišča lahko uporabite nastav
ljive ročke, ki so v času neuporabe praktično nevidne.

Kidričeva cesta 58, 
4220 Škofja Loka  
www.ines.si

Lastnosti:         
Premer: Ø 120 cm 
Višina: 73 cm       
Globina kurišča: 30 cm 
Teža: 107 kg      

Več informacij dobite po  
telefonu na 04/ 515 6030  
ali pa nam pišite na  
info@ines.si

Cena:

498 E

Suzana P. Kovačič

Zeliščarski nasveti so dosto-
pni v obliki videoposnetkov, 
kot je pojasnila avtorica Na-
talija Brumen: »Vsak teden 
predstavim aktualne zdravil-
ne rožice in zelišča, od splo-
šnega opisa vse do posame-
znih pripravkov, tako kuli-
naričnih kot zdravilnih.« 
Kot je poudarila, pomlad 
obeta neverjetno veliko ze-
lišč za zdravilne čaje in se-
stavine za kulinariko: za 
juhe, omlete, solate in še 
kaj. »Samo malček moramo 
poznati zdravilne rožice in 
recepte, pa gre.«
Na travniku je dovolj regrata, 
poleg njega raste še trpotec, 
pa mladi rmanovi listi ... Na 
travnatih površinah in ob 
gozdu raste bršljanasta gren-
kuljica pa tudi čemaž, ki te 
dni že belo cveti. S pomočjo 
teh Brumnova pripravi spo-
mladansko solato, njen re-
cept je: »Naberemo dve pesti 
regrata, tudi če že cveti; te-
meljito ga očistimo, opere-
mo, namočimo v vodo s soljo 
in sodo bikarbono, če jo ima-
mo. Pustimo stati deset do 15 
minut in ponovno operemo. 
Naberemo še pest trpotca (li-
ste) in bršljanaste grenkulji-
ce (cvetove in liste), pol pesti 
rmanovih listkov, nekaj cve-
tov marjetic (okus imajo po 
oreščkih in so odlična sesta-

vina za čiščenje organizma), 
pol pesti trobentic (cvetove 
brez zelenega dela), nekaj li-
stov čemaža (lahko tudi s 

cvetki), po želji dodamo trdo 
kuhano jajce in dva srednje 
velika kuhana krompirja (na-
mesto krompirja lahko damo 

tudi čičeriko ali fižol). Zabeli-
mo z olivnim ali bučnim 
oljem, morda z ocvirki. Sola-
ta je najboljša, kadar je topla, 
ne smemo je pa popariti, kar 
pomeni, da cvetove trobentic 
vmešamo na koncu, ko je so-
lata že pripravljena. Kis je 
najboljši jabolčni, lahko ga 
nadomestimo s sokom limo-
ne ali limete.« In kaj se poda 
k spomladanski solati? Do-
mač kruh, najboljše z zelišči.
Vse zgoraj naštete sestavine 
lahko v poljubnem razmerju 
nasekljamo in jih damo v 
pripravljeno testo za pala-
činke, in kot še svetuje Nata-
lija Brumen: »Z malce do-
mišljije lahko testo obogati-
mo z naribanim sirom, za 
pridih azijskega okusa zači-
nimo s kurkumo, karijem, 
kumino ... Na en liter zmesi 
za palačinke dodamo dve 
pesti različnih sesekljanih 
zelišč, tistih, ki jih imamo 
pri roki in ki jih poznamo.«
Prva sezona Zeliščarskih 
nasvetov z Natalijo Brumen 
poteka na Youtubu, enkrat 
tedensko, vse do junija. Ti-
sti, ki bi še želeli pristopiti k 
programu, se lahko prijavijo 
na natalija.brumen@lu-tr-
zic.si. Prijavljeni prejmejo 
povezavo do video posnet-
kov teden dni prej pred jav-
no objavo na Facebooku ter 
tudi gradivo s povzetki in 
posameznimi recepti.

Zeliščarski nasveti z ...
Na Ljudski univerzi Tržič v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje poteka prva sezona 
Zeliščarskih nasvetov z Natalijo Brumen.

Spomladanska solata, kot jo pripravi Natalija Brumen 

Janez Kuhar

Jože Ipavec iz Zaloga je na 
domačem vrtu postavil nov 
»avtohtoni« slovenski če-
belnjak. Izdelal ga je iz ma-
cesnovega lesa in ga povr-
šinsko ne bo pobarval, ker 
želi, da macesnov les narav-
no posivi. Izdelovati ga je 
začel lansko jesen, dokon-
čal pa ga je letos spomladi. 
Ko je čebelnjak že postavil, 
je bila njegova naslednja ve-
lika želja poslikava panjskih 
končnic z ljudskimi motivi. 
Najbolj si je želel, da bi 
imel na panjskih končnicah 
tudi poslikavi z motivom 
dveh priznanih slovenskih 
čebelarjev – Petra Pavla 
Glavarja in Antona Janše. 
Panjske končnice mu je po-
slikala Darinka Kralj, člani-
ca Društva likovnikov Cer-
klje. 
Pred čebelnjakom je Jože že 
nasadil sivko, kmalu bo tudi 
medovite rastline. Okoli če-
belnjaka pa je sicer že veliko 
sadnega drevja ter lipe, vrbe, 
javorja in breze. Pod lipo, 
posajeno pred 55 leti, je po-
stavil klopco z mizo iz ma-
sivnega macesnovega lesa 
za 16 oseb, od tod lahko od 

blizu opazuje marljive de-
lavke, čebele.
Jože se je s čebelarstvom za-
čel aktivneje ukvarjati pred 
tremi leti, ko se je upokojil 
in se tudi včlanil v Čebelar-

sko društvo Cerklje. Za če-
belarjenje ga je navdušil če-
belarski mojster Zoran 
Kmetič iz Zaloga. Letos ima 
že pet panjev čebel, prostora 
v novem čebelnjaku pa je za 

18 panjev. Jože s tem nada-
ljuje tudi družinsko tradici-
jo, njegov oče Maks je imel 
štirideset čebeljih družin, 
sam je izdeloval tudi panje 
za čebele. 

Čebelnjak z ljudskimi motivi

Jože Ipavec pred novim čebelnjakom iz macesnovega lesa. Pred čebelnjak je nasadil sivko, 
kmalu bo tudi medovite rastline. Okoli čebelnjaka pa je že veliko sadnega drevja ter lipe, 
vrbe, javorja in breze.
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Suzana P. Kovačič

Posadi.si je aplikacija za vr-
tičkarje, plod slovenskega 
znanja, ki v času vrtnarske 
sezone pomaga izbrati pra-
vilen čas za delo na vrtu po 
vzoru setvenih koledarjev in 
z aktualno vremensko napo-
vedjo iz najbližje postaje 
ARSO. Aplikacija deluje 
tako, da v računalnik najprej 
izrišete vrt, ki vam pokaže 
izbor sadik, dobre in slabe 

sosede, priporoči razdalje 
med sadikami, izračuna 
predvideni donos. Opisanih 
je več kot šestdeset vrtnin, te 
stalno dodajajo, pomagajo si 
tudi z vrtnarskimi priročni-
ki ... V koledar si lahko zabe-
ležite aktivnosti na vrtu (kaj 
ste sadili, kdaj je vzklilo, kje 
ste pognojili, kakšen pride-
lek ste imeli) in zaznamke 
obogatite s fotografijami, da 
lahko izkušnje uporabite pri 
naslednjem sajenju.

Spletni planer  
z menoj na vrtu

Naberemo dve pesti regrata, tudi če že cveti; 
temeljito ga očistimo, operemo, namočimo v 
vodo s soljo in sodo bikarbono, če jo imamo. 
Pustimo stati deset do 15 minut in ponovno 
operemo ... Spomladanska solata je najboljša, 
kadar je topla, ne smemo je pa popariti, kar 
pomeni, da cvetove trobentic vmešamo na 
koncu, ko je solata že pripravljena.
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Igor Kavčič

Kranj – Od Zemlje h knjigi bi 
lahko dejali za sredico prej-
šnjega tedna. Potem ko smo 
v sredo obeleževali svetovni 
dan Zemlje, je dan kasneje, 
23. aprila, sledil še svetovni 
dan knjige in avtorskih pra-
vic. Unesco je leta 1995 na 
generalnem zasedanju v Pa-
rizu ta dan v letu, ki je tudi 
dan smrti dveh velikih litera-
tov Williama Shakespeara in 
Miguela de Cervantesa, sim-
bolno posvetil svetovni litera-
turi. Seveda se tudi v Sloveni-
ji ob svetovnem dnevu knji-
ge vsako leto zvrstijo številne 
prireditve, povezane s knjigo 
in branjem, kot recimo v ne-
katerih mestih knjižni sejem 
na prostem, ki običajno tra-
ja kar cel teden, odmevna je 
tudi Noč knjige, knjižnice v 
ta namen pripravljajo različ-
ne pogovore, predstavitve in 
branja v ta namen …

Ker letošnjo pomlad na 
tem mestu v naše misli in re-
alnost, torej tudi aktualno do-
gajanje, vstopata beseda epi-
demija in geslo #ostanido-
ma, zapis sledi praznovanju 
knjige na nekoliko drugačen 
način. Sejem knjig na pros-
tem se je preselil na splet. V 
okviru prireditve z naslovom 
Sejem s kavča je v organizaci-
ji Javne agencije za knjigo in 
pisarne Ljubljana, Unesco-
vega mesta literature kar pet-
deset založb postavilo svo-
je virtualne stojnice. Obisk 
je bil odličen. To lahko po-
trdimo tudi za četrtkovo ak-
cijo Mestne knjižnice Kranj, 
v kateri so bralcem podarjali 
leposlovne knjige, sicer dolo-
čene za odpis.

Leposlovje za odpis

Ob tem, da so vrata osre-
dnjega knjižnega hrama v 
mestu že več kot sedem te-
dnov zaprta in uporabni-
ki tako nimajo dostopa do 
tiskane knjige, predvsem 

leposlovja, se v Mestni knji-
žnici Kranj kljub temu iz te-
dna v teden glede na okoliš-
čine trudijo ugoditi različ-
nim potrebam po gradivu. 
»Najprej smo ponudili več-
ji nabor e-knjig na Biblosu, 
pred dnevi smo uvedli novo 
storitev, pošiljanje gradiva 
po pošti, po predhodnem 
dogovoru pa je mogoč tudi 
prevzem gradiva brez oseb-
nega stika. Zaradi obvladlji-
vosti dela pa smo ponudbo 
za krajši čas omejili le na po-
šiljanje strokovnega gradi-
va in člankov ter leposlovja, 
ki je del učnega načrta,« po-
jasnjuje pomočnica direk-
torice in pobudnica akcije 
ob svetovnem dnevu knjige 
Maja Vunšek. 

Ker si veliko uporabni-
kov predvsem želi tiskanih 
knjig, so se v knjižnici ob 
dnevu knjige odločili bralce 
razveseliti s podarjanjem le-
poslovnih del, ki so jih med 
urejanjem knjižnice izloči-
li iz zbirke. Ta čas sicer ve-
čina knjižničarjev dela od 
doma, nekaj pa jih deluje v 
knjižnici – bodisi so na vo-
ljo uporabnikom, odgovarja-
jo na telefonske klice in pos-
redujejo druge nujne infor-
macije bodisi pregledujejo 

in urejajo knjižno zbirko. 
»V knjižnico vseskozi pri-
hajajo nove knjige, zanje je 
treba pripraviti prostor, ki 
ga v knjižnici ni na pretek, 
zato vseskozi poteka tudi od-
pis določenih knjig. Ob tem 
sledimo dokumentu, v ka-
terem piše, na kakšen na-
čin se pregleduje, izloča in 
odpisuje knjige. Med nji-
mi je veliko dobrih, aktual-
nih knjig, kar pa ne pome-
ni, da jih v naši zbirki ni več. 
Pozorni smo, da v knjižnici 
ostajajo temeljna književna 
dela, hkrati pa skrbimo tudi 
za aktualno zbirko,« pou-
darja Vunškova; da so čas, 
ko je knjižnica brez obisko-
valcev, izkoristili prav za to-
vrstna dela, za katera običaj-
no vedno manjka časa. Ker 
se je nabralo kar precej lepo-
slovnih knjig za odpis, so se 
te odločili brezplačno ponu-
diti bralcem.

Oddali knjig za petnajst 
polic

V ograjenem prostoru pred 
vhodom v knjižnico so bile 
na dveh vozičkih s policami 
celotno četrtkovo dopoldne 
in tja do 15. ure na voljo lepo-
slovne knjige tako za odrasle 
kot otroke. Ob upoštevanju 

predpisov NIJZ, na voljo je 
bilo tudi razkužilo, je v pros-
tor lahko naenkrat vstopil le 
po en ljubitelj branja oziro-
ma otrok v spremstvu star-
ša, si odbral želene naslove 
in jih odnesel domov. 

»Nismo vedeli, kakšen bo 
odziv na našo akcijo, saj smo 
obveščali le na spletni stra-
ni knjižnice in na družbenih 
omrežjih, zato je bilo prav 
prijeten občutek, ko se je že 
takoj po odprtju naših polic 
naredila vrsta,« je zadovolj-
na Maja Vunšek. »Sodelav-
ka Dita Urh je vseskozi pri-
dno dopolnjevala police, da 
knjig ni zmanjkalo.« Obisko-
valci »brezplačne knjigarne« 
so pridno izbirali med po-
nudbo, nekateri so si izbra-
li več naslovov, spet drugi so 
bili pri izboru bolj preudar-
ni in so odnesli le eno knji-
go. Na primer brezčasno lite-
rarno klasiko Roberta Louisa 
Stevensona Doktor Jekyll in 
gospod Hyde.

Ob zaključku sicer ni bilo 
mogoče prešteti vseh knjig, 
ki so jih poklonili svojim 
zvestim bralcem, so pa v Me-
stni knjižnici Kranj lahko na 
oko ocenili, da so za nove 
knjige sprostili kar 15 knji-
žnih polic.

V dar petnajst knjižnih polic
Ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic so v Mestni knjižnici Kranj pripravili akcijo Podarjamo 
knjige, v kateri so bralcem ponudili leposlovna dela, ki so jih izločili iz zbirke.

Akcija Podarjamo knjige pred mestno knjižnico Kranj je bila zadetek v polno. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Maribor – Letošnji jubilej-
ni, dvajseti Pesniški turnir 
Založbe Pivec zaradi ukre-
pov ob epidemiji ni pote-
kal v živo pred občinstvom, 
temveč so ga ljubitelji po-
ezije prvič spremljali pred 
zasloni svojih elektronskih 
naprav. Pesniški turnir je 
natečajna prireditev, na ka-
teri se izbira najboljša izvir-
na neobjavljena slovenska 
pesem v tekočem letu. Na le-
tošnjem natečaju je s po eno 
pesmijo sodelovalo 160 pe-

snikov, v začetku aprila pa je 
strokovna žirija v sestavi dr. 
Irena Novak Popov, dr. Mar-
cello Potocco in Stanka Hra-
stelj izbrala 12 po njihovem 
mnenju najboljših pesmi, 
nakar je sledilo odpiranje ši-
fer in objava finalistov. Med 
letošnjimi finalisti so bili po-
večini mladi avtorji, pravza-
prav pesnice, saj se jih je fi-
nale uvrstilo kar devet.

Finalni turnir je potekal v 
soboto, 25. aprila 2020, ob 
18. uri na Facebooku na stra-
ni Založbe Pivec in na nje-
nem kanalu na YouTubu z 
oddajanjem v živo v obliki 
zmontirane oddaje. Doži-
vete interpretacije svojih pe-
smi so finalisti predhodno 

posneli in so bile predvaja-
ne v oddaji, ki so jo s svojimi 
videospoti oplemenitili glas-
beniki Vasko Atanasovski in 
skupini Katalena in Same 
babe.

Vrhunec večera pa je bila 
seveda podelitev obeh na-
grad. Občinstvo je največ 
glasov, vsega skupaj se jih 
je na spletu nabralo 645, 
namenilo pesmi Noč naju 
glasno izgovarja Jeseniča-
na Jerneja Kusterla, ki je 
za nagrado prejel komplet 
dvajsetih pesniških knjig 
in denarno nagrado dves-

to evrov. Strokovna komi-
sija je za najboljšo pesem 
razglasila pesem Zemljevid 
pesnice Tanje Božić iz Lju-
bljane, ki je tako postala le-
tošnja vitezinja Pesniškega 
turnirja. Prejela je simbol 
pesniškega viteštva kova-
no vrtnico (delo umetniške-
ga kovača Mihe Krištofa) ter 
knjižno in denarno nagrado 
(505 evrov). Vseh 12 final-
nih pesmi so pri Založbi Pi-
vec izdali v zborniku, ki ga 
je mogoče naložiti z njiho-
ve spletne strani. Prav tako 
si je možno virtualni Pesni-
ški turnir ogledati ponovno 
na strani Založbe Pivec na 
Facebooku in njenem kana-
lu na YouTubu.

Pesniški turnir 
Občinstvo Pesniškega turnirja Založbe Pivec 
je najbolj prepričala pesem Noč naju glasno 
izgovarja, ki jo je napisal in interpretiral Jeseničan 
Jernej Kusterle.

Jernej Kusterle

Igor Kavčič

Ljubljana – V založbi Be-
letrina, ki skupaj s festiva-
lom Dnevi poezije in vina 
že šest let uspešno vodi 
osrednjo evropsko pesni-
ško platformo Versopolis 
ter spletni medij v angle-
škem jeziku Versopolis Re-
view, so prepričani, da zdaj 
bolj kot kadarkoli poprej 

potrebujemo vsebinsko do-
mišljene akcije. Zato so se 
odločili zasnovati globalno 
pesniško iniciativo z ime-
nom Festival upanja (Fe-
stival of Hope), mednaro-
dni festival, ki bo po sple-
tu nagovarjal upanje, pri-
hodnost in nove možnosti. 
Poezija in literarna ustvar-
jalnost vseh oblik sta bila 
namreč skozi vso človeško 

zgodovino pomembna ge-
neratorja domišljije, razu-
mevanja in povezovanja. »S 
festivalom želimo ustvariti 
most med celinami in kul-
turami in dati jasen znak 
najširši globalni skupnos-
ti, da je poezija živa tudi v 
teh kriznih časih. Naš svet 
je namreč bolj povezan, kot 
si mislimo. Za poezijo in 
upanje ni meja,« je povedal 
programski direktor založ-
be Beletrina Aleš Šteger.

Festival upanja se z osre-
dnjim programom odvi-
ja od 23. aprila naprej in bo 
trajal do četrtka, 30. aprila, 
na spletni strani Versopo-
lis Review. Na festivalu bo 

mogoče spremljati vsebine, 
ki jih je za ta namen ustvari-
lo in posredovalo več kot 45 
mednarodnih partnerjev iz 
25 držav sveta. Sodelujoči fe-
stivali, literarne organizacije 
in avtorji s celega sveta želijo 
širokemu občinstvu posre-
dovati kvalitetno vsebino in 
ključna sporočila, zastavljati 
nujna vprašanja in spodbu-
jati premisleke. Sicer pa je 
Versopolis evropska pesni-
ška platforma, ki je najprej 
povezovala deset mednaro-
dnih pesniških festivalov, le-
tos je to število naraslo na 23, 
prihodnje leto pa bo združe-
vala že trideset partnerskih 
festivalov.

Festival upanja
Na spletu poteka prvi mednarodni spletni 
pesniški festival, poimenovan Festival upanja.

Ljubljana – Znan je izbor desetih romanov, ki so nominirani 
za eno naših najbolj eminentnih knjižnih nagrad kresnik, ki 
jo od leta 1991 podeljuje časopis Delo. Kresnikova žirija, ki jo 
vodi Delova novinarka Mimi Podkrižnik, v njej pa so še Mateja 
Komel Snoj, Anja Mrak, Peter Svetina in Alen Albin Širca, je 
letos prebrala okrog 130 romanov, ki so izšli lani, kar je nekaj 
deset naslovov manj kot v prejšnjih letih. Nominirani so ro-
mani Gabriele Babnik Tri smrti (Beletrina), Branka Cestnika 
Sonce Petovione (Celjska Mohorjeva družba), Jiržija Kočice 
Izvirnik (Mladinska knjiga), Zdenka Kodriča Pet ljubezni (Lite-
ra), Toneta Partljiča Pesnica (Beletrina), Sebastijana Preglja V 
Elvisovi sobi (Goga), Andraža Rožmana Trije spomini (Goga), 
Veronike Simoniti Ivana pred morjem (Cankarjeva založba), 
Suzane Tratnik Norhavs na vrhu hriba (Cankarjeva založba) 
ter Lenarta Zajca Delci svetlobe (Litera). Finalni izbor, ko bo v 
igri ostalo še pet romanov, bo znan 23. maja, kresnika pa naj 
bi tradicionalno podelili mesec dni kasneje na kresno noč na 
ljubljanskem Rožniku. Nagrado letos delo podeljuje tridesetič, 
lani je kresnika prejela Bronja Žakelj za roman Belo se pere 
na devetdeset.

Deseterica za letošnjega kresnika
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Maja Bertoncelj

Kranj – Rekreativni tekači 
ostajajo v gibanju in že ko-
maj čakajo, da bodo svojo 
pripravljenost lahko preve-
rili na tekmi. A te še ni na vi-
diku. Praktično je že jasno, 
da pomladanskega dela se-
zone zaradi epidemije covi-
da-19 ne bo možno izpelja-
ti. Organizatorji so se znaš-
li pred zahtevnimi odločit-
vami. Povprašali smo, kako 
kaže nekaterim večjim teka-
škim dogodkom na Gorenj-
skem, predvsem tistim, ki 
so načrtovani v prvi polovi-
ci leta. 

Povezava Gorenjska, moj 
planet se še ni začela

V tekaški seriji Gorenjska, 
moj planet, bi morala biti že 
dva teka, a so oba prestavili. 
»V soboto bi moral biti Tek 
Petra Levca v Trzinu, a smo 
ga prestavili na 26. septem-
ber. Že prej smo Tek po uli-
cah Tržiča prestavili na 3. 
oktober. Morda nam uspe s 
sezono začeti na Brezjah z 
Brezjanskim tekom 6. juni-
ja. Dokler vse skupaj ne bo 
bolj jasno, ni nobenih odlo-
čitev niti nobene promocije. 
Čisto odpovedali pa nismo 
še nobenega od letošnjih te-
kov,« je pojasnil Aleš Šubic, 
koordinator povezave, nad 
katero bdi Timing Poljane.

Medvode v gibanju 
odpovedali

V Medvodah bi 30. maja 
moral biti četrti Nočni tek 
Medvode, in sicer kot glav-
ni dogodek v sklopu tri-
dnevnega festivala Medvo-
de v gibanju. »Žal smo tako 
tek kot celotni festival zara-
di negotove prihodnosti pri-
reditev nasploh za letos od-
povedali. Jeseni načrtuje-
mo le izpeljavo Miniolim-
pijade. Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje špor-
tnih zvez nam je že potrdil 
nov termin, in sicer 17. sep-
tember,« je povedala Ines 

Iskra iz Javnega zavoda So-
točje Medvode.

O Teku štirih mostov 
odločitev konec aprila

Junija sta v koledarju dve 
množični tekaški priredi-
tvi na Gorenjskem. Datum 
Teka štirih mostov v Škofji 
Loki je 20. junij. »Organiza-
cijski odbor se bo sestal ko-
nec aprila in takrat se bomo 
odločili, kaj narediti, ver-
jetno pa bomo najprej po-
skusili s prestavitvijo termi-
na,« pravi Igor Drakulič, di-
rektor prireditve, ki v Škof-
jo Loko privabi množico te-
kačev.

Za Nočno 10ko na Bledu 
tudi rezervni scenariji

Vsako leto izjemno dobro 
obiskana je tudi Nočna 10ka 
na Bledu. Načrtovana je za 
27. junij. »Na Bledu podrob-
no spremljamo situacijo in 
informacije glede trenutne 
krize. Že pred mesecem dni 
smo začeli pripravljati re-
zervne scenarije. S partner-
ji imamo dogovorjena dva 
nadomestna termina (v je-
senskem času), prav tako 
smo vse aktivnosti v tem 
času prilagodili. Ohranja-
mo stik tudi z našimi teka-
či in tekaško srenjo nasploh. 
Sami ali pa s partnerji prip-
ravljamo virtualne tekaške 
izzive in vadbe (Virtualna 
10ka, #nora10ka, fotonate-
čaj, Treniraj doma s Pripra-
vami ...). Vsekakor se bomo 
novi realnosti in tudi omejit-
vam letošnje tekaške sezone 
prilagodili. Če v letu 2020 
večjih tekaških prireditev 
ne bo možno organizirati, 
bomo svoje napore usmeri-
li v leto 2021 in 26. junij, ko 
bo Bled spet tekaška prestol-
nica Slovenije,« je sporočil 
Marko Roblek iz vrst organi-
zatorjev Nočne 10ke.

Večina organizatorjev po 
Sloveniji teke prestavlja na 
jesenski čas, tako da se, se-
veda če bo to sploh mogoče, 
obeta zelo pestra tekaška je-
sen.

Teke prestavljajo in odpovedujejo
Kako zaradi epidemije covida-19 kaže izvedbi nekaterih večjih tekaških dogodkov na Gorenjskem ... 

Organizatorji Nočne 10ke na Bledu so pred mesecem 
dni začeli pripravljati rezervne scenarije. S partnerji imajo 
dogovorjena dva nadomestna termina (v jesenskem času). S 
tekači in tekaško srenjo nasploh ohranjajo stik. Sami ali pa 
s partnerji pripravljajo virtualne tekaške izzive in vadbe. Na 
fotografiji je utrinek z Nočne 10ke v letu 2019. / Foto: Primož Pičulin 

Maja Bertoncelj

Kranj – Od leta 2014 je vsak 
prvi konec tedna v maju re-
zerviran za dobrodelni tek 
Wings For Life World Run. 
Na njem se tekači po celem 
svetu, vsi ob istem času, po-
dajo na drugačen tekaški 
preizkus, pri katerem ciljna 
črta lovi njih. Najboljši je na 
koncu namreč tisti, ki ga zas-
ledovalno vozilo dohiti zad-
njega. Nekateri pri tem podi-
rajo svetovne rekorde, drugi 
lastne, tretji se teka udeleži-
jo zgolj za zabavo ... Vsi pa 
tečejo še z enim namenom 
– za tiste, ki tega ne zmorejo. 
S plačilom startnine, ki gre 
v celoti fundaciji Wings For 
Life, prispevajo k iskanju 
zdravila za poškodbe hrbte-
njače. Lani se je teka v 72 dr-
žavah po vsem svetu udele-
žilo več kot 120 tisoč tekačev.

Kako bo letos? Organiza-
torji pojasnjujejo, da tek bo. 

Tekli bomo lahko sami, a vsi 
skupaj, s pomočjo aplikaci-
je: »Tudi letos se bo teklo, 
a ne na organiziranih sku-
pinskih tekih. Tekel bo lah-
ko vsak sam, v skladu z lo-
kalnimi predpisi in omejit-
vami, vseeno pa vsi skupaj, 
povezani z mobilno aplika-
cijo. Ta bo poskrbela tudi za 
virtualno zasledovalno vo-
zilo, ki bo istočasno lovilo 
tekače po vsem svetu. Vse, 
kar tekač za to potrebuje, 
je pametni telefon z opera-
cijskim sistemom andro-
id ali iOS, naloženo in de-
lujočo aplikacijo, prijavo na 
tek, traso, po kateri bo lah-
ko varno tekel, in dobro vo-
ljo. Pri tem bo moral vsak 
upoštevati morebitne lokal-
ne omejitve, pri nas so to 
trenutno meje lastne obči-
ne in izogibanje javnim po-
vršinam.« Start teka bo 3. 
maja ob 13. uri po sloven-
skem času.

Tekli bodo za tiste,  
ki tega ne zmorejo
Tek Krila za življenje (Wings For Life World Run 
2020) bo, in sicer 3. maja. Organiziranih tekov ne 
bo, vsak bo lahko tekel sam z mobilno aplikacijo.

maja.bertoncelj@g-glas.siŠPORT IN REKREACIJA

Maja Bertoncelj

Podblica – Andrej Draksler 
iz Zgornjih Bitenj velja za 
enega boljših slovenskih re-
kreativnih kolesarjev. V pe-
tek se je lotil posebnega izzi-
va, ki ga je poimenoval Pod-
blica everesting.

»Everesting je v teoriji pre-
cej enostaven: izbereš kate-
rikoli klanec, nato pa se nanj 
vzpenjaš tolikokrat, dokler 
ne dosežeš 8.848 višinskih 
metrov, kolikor je visok Mo-
unt Everest, najvišja gora na 
svetu. Časovne omejitve ni, 
moraš pa to narediti v eni 
vožnji oziroma dejavnosti,« 
je povedal kolesar škofje-
loškega ŠD Koloka, ki je za 
tako imenovani Everesting 
challenge vedel že nekaj let: 
»Ker sem kolesar, ki ima rad 
vzpone, sem si seveda že-
lel, da bi enkrat to dosegel. 
Predvsem me je zanimalo, 
kako se odzove telo in glava 
pri takšnem naporu in toli-
ko ponovitvah istega klanca. 

Letošnjo sezono sem nabral 
že precej kilometrov (sedem 
tisoč), tudi forma je dobra in 
pred okrog 14 dnevi sem po-
mislil, da bi lahko poskusil. 
Resneje pa sem načrt prip-
ravil dva dneva prej. Izbira 
primernega klanca, izraču-
ni, koliko ponovitev bo pot-
rebnih, koliko časa in v ka-
kšnem tempu, koliko hrane 
in pijače potrebujem ...«

Odločil se je za klanec od 
Nemilj do vasi Podblica. 
»Izbral sem ga, ker je relativ-
no konstanten, ni prestrm, 

primeren pa je tudi za 
spuste, ker ni preveč zavit. 
Klanec je dolg 1,6 kilome-
tra, 127 metrov je višinske 
razlike, naklon je osemod-
stotni,« je pojasnil izbor. 
Med izzivom večjih težav 
ni imel, nekaj jih je vseeno 

bilo. »Nekje med sedmimi 
in devetimi urami sem tež-
ko kaj pojedel, ker je bil že-
lodec že naveličan energij-
skih tablic. Takrat sem malo 
na silo jedel, nato pa nada-
ljeval z geli in nekaj več sla-
nih prigrizkov, pa je šlo brez 
težav naprej. Predvsem sem 
vesel, da mi je uspelo drža-
ti predvideni tempo celot-
no preizkušnjo, brez težav 
s krči ali izčrpanostjo. Malo 
me je zaskrbelo štiri pono-
vitve pred koncem, ko sem 
ugotovil, da mi spušča zad-

nja zračnica, za menjavo pa 
ni bilo več časa, ker se je že 
večerilo, zato sem jo samo 
napolnil, kolikor je šlo z 
mini tlačilko, čim hitreje od-
peljal zadnje štiri vzpone in 
upal, da bo zračnica zdržala. 
K sreči je,« je dejal.

Podblico everesting, vseh 
8.848 metrov, je prekolesa-
ril v enajstih urah in pol, sku-
pne vožnje pa je bilo za 12 ur 
z 9.110 metri višinske raz-
like, saj je šel že od doma s 
kolesom. Na Podblico se je 
povzpel kar sedemdesetkrat, 
skupaj naredil 249 kilome-
trov, podatki na števcu so mu 
pokazali, da je pri tem pedala 
obrnil 46.686-krat. Porabil 
je 7.680 kalorij, zato je mo-
ral poskrbeti tudi za zados-
ten vnos tekočine in hrane. 
»Popil sem enajst bidonov 
in pol litra Coca-Cole, poje-
del okrog sedem energijskih 
tablic, tri manjše sendviče z 
marmelado, dve banani, dva 
gela, tri čokolade Snickers, 
bombone Haribo, za »kosi-
lo« makarone ...,« je opisal. 
Za logistično podporo, zalo-
go hrane in pijače ter moral-
no podporo je poskrbelo nje-
govo dekle Ana.

Utrujenost je bila po kon-
cu izziva razumljivo priso-
tna. »Zaradi utrujenosti je 

bilo zvečer težko zaspati, si-
cer pa že naslednji dan ra-
zen pričakovano utrujenih 
in precej »trdih« nog ni bilo 
težav z izčrpanostjo, tako da 
sem bil čez dva dni že na ko-
lesu. Po mojih izkušnjah je 
predvsem pomembno, da 
na takih preizkušnjah dovolj 

ješ in piješ, telo zmore napo-
re, če le ima dovolj goriva,« 
še pravi Andrej Draksler 
in doda, da epidemija covi-
da-19 s tem, da se je lotil iz-
ziva, nima povezave, razen v 
tem, da je bil pri izbiri vzpo-
na omejen na lastno, kranj-
sko občino.

Andrej Draksler in Podblica everesting
Rekreativni kolesar Andrej Draksler se je lotil posebnega izziva: Podblica everesting. Izbral je vzpon od Nemilj do Podblice in ga v enajstih urah in pol 
prekolesaril sedemdesetkrat, premagal pa 8.848 metrov višinske razlike, kot bi se povzpel na Mount Everest.

Med izzivom, ki je trajal pol dneva, je moral poskrbeti tudi 
za zadosten vnos tekočine in hrane. »Po mojih izkušnjah je 
predvsem pomembno, da na takih preizkušnjah dovolj ješ 
in piješ, telo zmore napore, če le ima dovolj goriva,« pravi 
Andrej Draksler. / Foto: arhiv Andreja Drakslerja

Everesting je v teoriji precej enostaven: izbereš 
katerikoli klanec, nato pa se nanj vzpenjaš tolikokrat, 
dokler ne dosežeš 8.848 višinskih metrov.

Ljubljana – Hokejsko ekipo HK SŽ Olimpija je okrepil sloven-
ski reprezentant Tadej Čimžar. Gorenjec, ki izhaja iz kranjske 
hokejske šole, v Tivoli prihaja iz poljskih Katovic. »Vodstvo 
kluba me je prepričalo s predstavljeno vizijo in cilji kluba. Ve-
čino fantov poznam in upam, da se bomo čim prej uigrali in 
stopili na zmagovalno pot,« je ob tem povedal Tadej Čimžar.

Tadej Čimžar bo kariero nadaljeval v Ljubljani
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Grega Flajnik

S kolesom po občini Škofja Loka
V času, ko nas še vedno 

spremljajo ukrepi za prepre-
čitev širjenja covida-19, se 
kolesarji lotevamo zanimi-
vih izzivov. Bralca Matevža 
Lična je naš prispevek o ko-
lesarjenju po kranjski občini 
spodbudil, da je v treh dneh 
obiskal vse kraje v kranjski 
občini in s tem v treh dneh 
prekolesaril 138 kilome-
trov. Lep dosežek, ki ga pri-
poročam še komu. Drug iz-
ziv si je zadal tudi Kranjčan 
Andrej Draksler, sicer član 
ŠD Koloka, ki se je v dva-
najstih urah sedemdeset-
krat povzpel po cesti iz Ne-
milj na Podblico in skupno 
prekolesaril 9110 višinskih 
metrov. Svoj podvig je ime-
noval Podblica everesting, 
saj se je med kolesarjenjem 
povzpel za več metrov, kot je 

visoka najvišja gora sveta. La 
malo je rekreativnih športni-
kov, ki jim uspe tak podvig.

Tokrat si poglejmo, kako 
lahko po svoji občini kolesa-
rijo prebivalci Škofje Loke. 
Ločanom je na voljo nekaj le-
pih vzponov, ki so od središča 
občine oddaljeni največ de-
set kilometrov. V Selški do-
lini se lahko povzpnemo do 
Svetega Tomaža ali pa pro-
ti Čepuljam mimo Ševelj in 
Bukovščice do vasi Strmica. 
V obeh primerih se povzpne-
mo za okrog tristo metrov. 
Lep vzpon je tudi skozi do-
lino Hrastnice na Sveti Ož-
bolt, medtem ko bi morali 
pri vzponu na Osolnik kilo-
meter in pol kolesariti po ob-
čini Medvode. Najbolj oblju-
dena kolesarska cesta Loča-
nov je nedvomno vzpon na 

Breznico pod Lubnikom ali 
popularno »na Naceta«. To 
je lep in ne preveč strm kla-
nec, ki ga lahko zvozimo v 
lahkotnem tempu, boljši ko-
lesarji pa ga vzamejo kot raz-
peljavo po daljšem treningu. 
Od Naceta lahko pot nada-
ljujemo po stari vojaški ces-
ti, ki je sicer makadamska 
in se tik pred občinsko mejo 
spustimo v Spodnjo Lušo in 
od tam nazaj v središče ob-
čine. Za najbolj logičen krog 
po občini Škofja Loka predla-
gam naslednjo traso: Škofja 
Loka, Puštal, Pungert, Goste-
če, kjer zavijemo levo proti Go-
dešiču, od tam pa nazaj pro-
ti Škofji Loki, kjer zavijemo 
desno na Sorško polje. Po as-
faltirani poljski cesti se pelje-
mo v Dorfarje in od tam v Crn-
grob. Sledi lepa makadamska 

pot v Pevno in mimo Papirni-
ce v Podlubnik, kjer na glavni 
cesti zavijemo proti Železni-
kom. V vasi Bukovica zavije-
mo levo na Stirpnik in nato po 
štirih kilometrih vzpona zavi-
jemo levo proti Sv. Lenartu in 
se spustimo proti Zgornji Luši. 
Na spustu nas spremljajo lepi 
pogledi na smučišče Stari vrh. 

Na glavni cesti zavijemo des-
no proti spodnji postaji žični-
ce smučišča, po 1200 metrih 
zavijemo ostro desno in se zo-
pet vzpenjamo mimo Svetega 
Lenarta do Rovt, kjer zavije-
mo levo in se mimo žage Eko-
les spustimo nazaj v Spodnjo 
Lušo in od tam po glavni cesti v 
nazaj Škofjo Loko.

Del poti je označen s tablami za loško kolesarsko pot. Iz 
Rovt nad Selško dolino je lep pogled na Lubnik.

Jelena Justin

Nikoli si nisem mislila, da 
bom kdaj potrebovala sko-
raj šest ur, da bom prišla do 
vrha Jošta. Z raziskovanjem 
neznanih poti, sledenjem 
neoznačenih poti in števil-
nih kolovozov je to povsem 
možno. V času epidemije in 
omejitve na matično občino 
je tak podvig prišel na vrsto. 
Obiskali bomo Gradišče in 
Šmarjetno goro, se spusti-
li v Rakovico in nadaljeva-
li v Zabukovje, prečili proti 
Besnici, se povzpeli na Špi-
časti hrib in na koncu še na 
Sv. Jošt. Pojdimo!

Zapeljemo se do Šempe-
trske graščine v Stražišču, 
kjer parkiramo avto. Z vzpo-
nom začnemo po asfaltirani 

cesti, mimo cerkvice sv. 
Tomaža. Malce nad ovin-
kom se desno v breg usme-
ri markirana planinska pot, 
ki najprej teče proti zahodu, 
nato pa ostro zavije desno 
in gre proti vzhodu. Pot je, 
lahko rečem, speljana okoli 
prvega vrha Šmarjetne gore, 
zato se kmalu pod nami po-
kaže Kranj. Ta prvi vrh se 
imenuje Grmada (592 m n. 
m.), v arheoloških krogih 
pa se imenuje Gradišče, saj 
najdeno kulturo datirajo v 8. 
stoletje. Z vrha sestopimo do 
sedla, pod katerim je skakal-
nica, nato pa zavijemo levo 
in se po sončni strani Šmar-
jetne gore povzpnemo na 
vrh. Z vrha Šmarjetne gore, 
tam, kjer smo prišli do as-
faltirane ceste, zavijemo na 

stezico, ki se začne spušča-
ti proti vasi Rakovica. Trenu-
tno je precej podrtega drev-
ja, zato predlagam, da se dr-
žimo precej levo, tako da do-
sežemo potoček, ga preči-
mo in že smo v Rakovici, 
kjer zavijemo na ličen trav-
nat kolovoz na desni strani. 
Omenjenemu kolovozu sle-
dimo proti zahodu. Dose-
žemo vas Zabukovje. Sledi-
mo levo asfaltni cesti, ki nas 
pripelje do potočka, gremo 
čez in nadaljujemo po kolo-
vozu. Prečimo pot, ki se na 
Sv. Jošt vzpenja iz Pešnice, 
mi pa še kar sledimo kolovo-
zu, ki preide v stezico. Sle-
di strm vzpon, ki nas pripe-
lje na razpotje poti. Še kar 
se strmo vzpenjamo, nato 
pa nadaljujemo po kolovozu 

desno. Kolovoz preči pobo-
čje, nato pa zavije v levo. Mo-
ram priznati, da je v gozdu 
ogromno kolovozov in vlak, 
zato je potrebnega kar nekaj 
občutka za orientacijo. Na či-
stini se pokaže odcep za ces-
to, ki pelje proti ribogojni-
ci. Rahlo se spustimo, vide-
ti je bolj kot ne brezpotje, ko 
spet dosežemo kolovoz in 
zavijemo desno. Kolovoz se 
spušča in nas pripelje do iz-
hodišča in parkirišča za Sv. 
Jošt nad ribogojnico v Besni-
ci. Malce naprej je Mohorje-
va bajta, ki je označena tudi 
na marsikaterem zemljevi-
du. Makadamski cesti sle-
dimo levo, tako nas usme-
ri tudi smerokaz za Špičas-
ti vrh. Ja, končno spet mar-
kacije. Zdaj bo malce lažje. 
Po cesti nadaljujemo mimo 
razpotja za Sv. Mohor, po ne-
kaj minutah pa smo na lično 
označenem odcepu za Špi-
časti hrib. V spodnjem delu 
se pot strmo vzpne, nato pa 
se drži neizrazitega grebe-
na. Prečimo makadamsko 
cesto, pot se še kar vzpenja, 
najbolj strmo pa je tik pod 
vrhom. Vzpon na Špičas-
ti hrib žal ne nagradi z no-
benim razgledom, saj je vrh 
skrit v gozdu. Z vrha sestopi-
mo v smeri Sv. Jošta. Predla-
gam, da sledimo grebenski 
poti proti Sv. Joštu, ki po-
teka malce nad markirano 
potjo, saj tako obiščemo še 
Gladki vrh, 785 m n. m. Ste-
za nas pripelje do asfaltirane 

ceste, ki pelje na vrh Sv. Jo-
šta, a mi zavijemo levo in se 
z besniške strani mimo vo-
dnega zajetja povzpnemo 
do vrha. Razlog, da ljudje 
tako množično obiskujemo 
Sv. Jošt, verjetno tiči v pre-
teklosti, ko je bil Sv. Jošt nad 
Kranjem znamenita romar-
ska pot. Sveti Jošt je namreč 
zavetnik romarjev, zato je 
cerkev na vrhu vzpetine od 
nekdaj privabljala romarje 
od blizu in daleč. Največ za-
slug za tak razcvet božje poti 
je imel duhovnik Simon Va-
čavnik. Med leti 1741 in 1765 
je bil rektor cerkve. Njego-
vo največje delo so bile sve-
te stopnice. Da bi dobil vse 
potrebno znanje, je moral 

kar dvakrat v Rim. Izprosil 
je posebne privilegije in od-
pustke, kar je k sv. Joštu pri-
vabljalo še več romarjev. 

Z vrha Sv. Jošta sestopimo 
nazaj proti Kranju. Predla-
gam, da izberemo t. i. pot 
prijateljev Jošta, ki nas bo 
pripeljala na njegovo vznož-
je, nato se pa le še mimo ne-
kaj hiš in graščine vrnemo 
nazaj na izhodišče. Ja, tole 
ni kratka pot, je pa lepa. Taka 
pred domačim pragom!

Nadmorska višina:  
največ 845 m
Višinska razlika: 1200 m
Dolžina: 20 km
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost:    

Planinski izlet: Gradišče (592 m n. m.)–Šmarjetna gora (636 m n. m.)–Špičasti hrib (839 m n. m.)– Sv. Jošt (845 m n. m.)

Krog pred domačim pragom
V času epidemije koronavirusa je prišlo na vrsto tudi raziskovanje matične občine. Ja, mestne občine 
Kranj. In ker niso dovolj običajni vzponi, je treba »natuhtati« krog, ki ponudi precej kilometrov in 
višinskih metrov. 

Cerkev sv. Marjete, zadaj pa Sv. Jošt. Do tja nas čaka še 
debelih pet ur. / Foto: Jelena Justin

Kolovoz, s katerega se pokaže cesta, ki se odcepi proti ribogojnici v Besnici. Pot je prava! Vrh Špičastega vrha v času epidemije koronavirusa
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po napovedih agen-
cije za okolje bo letošnji april 
za okoli dve stopinji Celzi-
ja toplejši od dolgoletnega 
povprečja, zelo skromen pa 
je bil tudi s padavinami, v 
večjem delu zahodne Slove-
nije jih do sredine prejšnje-
ga tedna ni bilo niti pet mili-
metrov. Podobno je bilo tudi 
marca, povprečna tempera-
tura zraka je bila v Sloveni-
ji med 0,5 in 1,5 stopinje nad 

dolgoletnim povprečjem, 
večina padavin je padla že v 
prvih dneh marca.

Posledice takšnega vre-
mena že občuti kmetijstvo. 
Kot je povedala Marija Ka-
lan, specialistka za rastlin-
sko pridelavo v Kmetijsko 
gozdarskem zavodu Kranj, 
je na Gorenjskem najbolj 
prizadeto travinje, ki je za-
radi pomanjkanja padavin 
povsem zastalo v rasti. Na 
travnikih, ki jih kosijo naj-
manj trikrat, bo prva košnja 

vsaj za polovico manjša kot 
običajno, na eno- ali dvokos-
nih travnikih pa bi bila ško-
da ob morebitnih padavinah 
lahko manjša. Na spodnjem 
Gorenjskem se je na travni-
kih že začelo latenje nekate-
rih trav, kar nakazuje na to, 
da se približuje čas košnje, 
še posebej, če imajo kme-
tje namen travo silirati. »S 
kmeti se kar precej pogovar-
jamo o tem, ali je travo bolje 
silirati ali bi jo bilo bolje su-
šiti in počakati na morebitni 

dež, ki bi še lahko povečal 
pridelek krme,« je dejala Ka-
lanova in poudarila, da trava, 
ki je košena ob koncu latenja 
ali na začetku cvetenja, daje 
po energetski vrednosti do-
kaj slabo silažo, še zlasti to 
velja v primeru, če v travni 
ruši ni metuljnic.

Žita – vseh je na Gorenj-
skem okoli 1800 hektar-
jev, med njimi prevladujejo 
krmna – so sicer dobro pre-
zimila, so razraščena, a tudi 
že občutijo posledice suše. 
Zaradi pomanjkanja pada-
vin bo žito bolj redko. To bo 
vplivalo tudi na končni pri-
delek zrnja in slame, a ko-
likšen bo izpad, bo možno 
ugotoviti potlej, ko bodo žita 
prešla v fazo klasenja.

Obseg pridelave vrtnin, 
predvsem čebule in korenč-
ka, se na Gorenjskem pove-
čuje. Čebula, sejana iz se-
mena, je zdaj v času vznika, 
v tem času pa je precej obču-
tljiva na pomanjkanje pada-
vin. Koliko rastlin bo zaradi 

tega propadlo, je zdaj še tež-
ko napovedati, izkušnje iz 
let, ko so bile razmere po-
dobne letošnjim, pa kaže-
jo, da je kar nekaj posevkov, 
ki jih niso namakali, pro-
padlo. Korenček je večino-
ma vzniknil, trenutno zara-
di pomanjkanja vlage ras-
te počasi, ob nadaljevanju 
suše pa se bodo mlade rastli-
nice začele sušiti. Večji pri-
delovalci solate so večino sa-
dik posadili že marca, veči-
na jih namaka, tisti, ki nima-
jo urejenega namakanja, pa 
lahko pričakujejo izpad pri-
delka. Krompir je šele v fazi 
vznika, tako da škode po suši 
še ni možno oceniti. Pridelo-
valci jagod nasade namaka-
jo, nasade jablan je verjetno 
bolj prizadela nedavna poze-
ba, kot jih bo suša.   

Kmetijstvo že občuti sušo
Na Gorenjskem, kjer je skoraj 25 tisoč hektarjev trajnega travinja, bo suša najbolj prizadela prav 
travinje. Na travnikih, ki jih kosijo najmanj trikrat, bo prva košnja vsaj za polovico manjša kot običajno.

Marija Kalan pričakuje, da bosta suša, ki se že nakazuje 
letos, in vse večja potreba po lokalno pridelani hrani 
pospešili reševanje problemov pri uvajanju namakalnih 
sistemov. Največji problem so postopki za pridobivanje 
dovoljenj in investitorji. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Gorenjskem bo zaradi suše največ škode na travnikih. Trava slabo raste, prva košnja bo 
manjša, kot bi bila v normalnih razmerah.

Marija Kalan: »Na travnikih, kjer trave že latijo, tudi 
napovedane plohe ne bodo mogle omiliti škode. 
Izpad pridelka bo največji na intenzivnih večkosnih 
travnikih, predvsem v nižinskih območjih, in na 
tistih, ki so bili pozno gnojeni. Na manj intenzivnih 
dvokosnih travnikih na hribovskem območju bi se 
trava morda lahko še kaj opomogla, a pasti bi moralo 
vsaj petdeset milimetrov padavin in potlej bi moralo 
po malem deževati vse do košnje. Pri tem bo odločilna 
vloga temperature. Če bo zelo hitro postalo vroče, 
bodo tudi trave na dvokosnih travnikih hitro prešle v 
fazo latenja, kar bo pomenilo, da se rast zaključuje.«

Cveto Zaplotnik

Kranj – Državni zbor je juni-
ja lani sprejel zakon o inter-
ventnem odvzemu rjavega 
medveda in volka iz narave, 
po katerem bi upravljavci lo-
višč lahko v obdobju do kon-
ca letošnjega aprila odvzeli 
iz narave dvesto medvedov, 
od tega 175 z odstrelom in 
25 zaradi izgub, ter v obdob-
ju do konca letošnjega ja-
nuarja ter med 1. in 30. sep-
tembrom letos enajst vol-
kov. Pravno-informacijski 
center nevladnih organiza-
cij in Društvo za ohranjanje 

naravne dediščine Slovenije 
sta po uveljavitvi zakona na 
ustavno sodišče vložila po-
budo za oceno ustavnosti 
zakona, češ da je vlada v tem 
primeru kršila načelo delitve 
oblasti: namesto da bi prip-
ravila nov odlok o odvzemu 
rjavega medveda iz narave, 
je pripravila interventni za-
kon in predlagala državne-
mu zboru, da ga sprejme po 
nujnem postopku. Državni 
zbor je zakon tudi sprejel, 
ustavno sodišče pa je v po-
stopku za oceno ustavnosti 
pritrdilo pobudnikoma in 
ga razveljavilo. 

Državni svet je letos za-
čel zakonodajni postopek za 
spremembo interventnega 
zakona, po katerem bi v ob-
dobju od letošnjega 1. maja 
do 30. aprila v prihodnjem 
letu lahko odstrelili 220 rja-
vih medvedov (brez upošte-
vanja izgub) ter odvzeli iz 
narave trideset volkov. Ker je 
ustavno sodišče razveljavilo 

interventni zakon, je držav-
ni svet prejšnji teden na izre-
dni in korespondenčni seji 
iz zakonodajnega postop-
ka umaknil tudi predlog za 
spremembo tega zakona. 
Kot je ob tem dejal predse-
dnik državnega sveta Alojz 
Kovšca, je ustavno sodišče 
zgolj presodilo, da pravna 
rešitev za urejanje sobivanja 

človeka in zveri ni vzdržna, 
ni pa rešilo perečega kon-
flikta. 

V Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije spoštu-
jejo odločitev ustavnega so-
dišča, so pa razočarani. Pri-
čakovali so, da bo sodišče 
upoštevalo tudi vsebinska 
dejstva, odpravilo kaos, ki 
je nastal kot posledica ne-
strokovnih odločitev, in 
pozvalo vpletene, da zago-
tovijo učinkovito upravlja-
nje z medvedom in volkom. 
V zbornici zdaj upajo, da bo 
nova vlada uspešna pri re-
ševanju problematike, sicer 
bodo kmetije na marginal-
nih območjih opustile kme-
tovanje. 

Pobudnika za oceno 
ustavnosti interventnega za-
kona skupaj s še številnimi 
društvi in nekaterimi poli-
tičnimi strankami ugota-
vljata, da interventni zakoni 
pomenijo zgolj uresničeva-
nje interesov živinorejske-
ga in lovskega lobija. Vlada 
bi po njihovem mnenju mo-
rala podpreti sobivanje ljudi 
in velikih zveri s pravočasni-
mi in poučnimi informacija-
mi, z nadomestili za ograje 
za zaščito rejnih živali, pred-
vsem pa s spodbujanjem 
pašništva z uporabo pastir-
jev in pastirskih psov.  

Zakon razveljavili, problemi ostajajo
Ustavno sodišče je razveljavilo lani sprejeti zakon o interventnem odvzemu rjavega medveda in volka 
iz narave. Državni svet je spremembe tega zakona umaknil iz zakonodajnega postopka. V zbornici so 
prepričani, da odločitev ustavnega sodišča le še poglablja zmedo glede upravljanja z zvermi.

Medvedje se pojavljajo tudi na Gorenjskem, spomladi, ko 
na planinah še ni pašnih živali, se znašajo nad čebelnjaki.

»Slovenija je bila desetletja zgleden primer upravljanja 
z zvermi. Čeprav je med različnimi deležniki 
prihajalo tudi do nezadovoljstva, je sistem deloval 
in bil uspešen. Tisti trenutek, ko se je sodišče 
postavilo na stran samo ene skupine, ki ni bila v 
ničemer neposredno prizadeta, se je v dokaj krhkem, 
a učinkovitem sistemu porušilo ravnovesje,« so 
prepričani v kmetijsko-gozdarski zbornici.

Kranj – Na ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravljajo spre-
membe programa razvo-
ja podeželja za obdobje 
2014–2020. V okviru teh 
sprememb naj bi finančne 
podpore za postavitev ra-
stlinjakov ter za ureditev na-
makalnih sistemov in trajnih 
nasadov zvišali s 70 oziroma 
75 odstotkov na 90 odstotkov 
stroškov naložbe. Podpore za 
prilagoditev kmetovanja na 
območjih z omejenimi mo-
žnostmi za kmetovanje naj 
bi zvišali na zgornjo dovo-
ljeno mejo, na 90 odstotkov, 
to naj bi veljalo za nakupe 
specialne kmetijske meha-
nizacije, za ureditev hlevov, 
pašnikov, trajnih nasadov, 
zasebnih namakalnih siste-
mov, cestnih, vodovodnih in 
energetskih priključkov, iz-
vedbo agromelioracij, nakup 
namakalne opreme ... V okvi-
ru dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji naj bi zvišali podpo-
re za predelavo, podprli naj 
bi skupne naložbe v zbirne 
centre, skladišča, hladilnice 
in pakirne linije ter spodbu-
jali dolgoročne odnose med 
kmeti, živilsko-predelovalno 
industrijo in trgovino.

Spremembe programa 
razvoja podeželja
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Ljubljana – Po četrtkovi od-
daji Tarča na TV Slovenija, v 
kateri je uslužbenec blagov-
nih rezerv Ivan Gale opisal 
domnevne pritiske, ki naj bi 
jih zaradi nakupa zaščitnih 
mask in ventilatorjev izva-
jali na uslužbence zavoda, 
so s policije sporočili, da o 
domnevnih nepravilnostih 
pri nabavah zaščitne opre-
me že od začetka aprila in-
tenzivno zbirajo informa-
cije, od petka pa je predka-
zenski postopek in preiska-
vo posameznih primerov za-
čel tudi Nacionalni preisko-
valni urad (NPU), ki ga vodi 
Darko Muženič.

»Na podlagi preteklega ak-
tivnega zbiranja informacij 
glede posamičnih primerov 
nabave zaščitnih sredstev in 
včeraj razkritih novih dejstev 
je danes zadevo prevzel Na-
cionalni preiskovalni urad, ki 
preiskuje primere domnev-
nih nepravilnosti pri naba-
vah zaščitne opreme, pri če-
mer obravnava primere, ki 
jih je sam zaznal in ki so bili 
izpostavljeni v medijskih 

poročilih. V predkazenskem 
postopku izvaja aktivnosti 
zaradi razlogov za sum, da je 
bilo storjeno kaznivo dejanje 
zoper uradno dolžnost, javna 
pooblastila in javna sredstva. 
Pri tem zbira obvestila in po-
slovno dokumentacijo ter iz-
vaja ostale aktivnosti z name-
nom dokazovanja kaznivega 
dejanja,« so v petek pojasnili 
na Generalni policijski upra-
vi (GPU).

Preiskavo o domnevnih 
nepravilnostih pri nabavi za-
ščitne opreme policija vodi 
prednostno, tako kot tudi v 
ostalih primerih, pri katerih 
obstaja sum, da si želijo sto-
rilci pridobiti protipravno 
premoženjsko korist z izko-
riščanjem aktualnih razmer, 
poudarja vodstvo policije. V 
okviru preiskave se je NPU 
že povezal z nekaterimi dru-
gimi državnimi organi z na-
menom izmenjave podat-
kov in nadaljnjega dela, med 
drugim tudi z državnim to-
žilstvom. V petek so preisko-
valci NPU opravili tudi raz-
govore z več fizičnimi ose-
bami in zasegli določeno po-
slovno dokumentacijo.

Policija preverja in sprem-
lja tudi druge posle za doba-
vo zaščitne opreme, pri tem 
pa sodeluje z drugimi držav-
nimi organi, ki so zadolže-
ni za sistemski in inšpekcij-
ski nadzor nad porabo jav-
nih sredstev ter izvajanj jav-
nih pooblastil, s katerimi si 
sprotno izmenjuje podat-
ke in konkretne ugotovitve 
iz lastnih pristojnosti. »Slo-
venska policija je tudi vklju-
čena v sistem mednarodnega 
policijskega sodelovanja in v 
tem času sodeluje s tujimi 

varnostnimi organi, saj je 
morebitne zlorabe razmer 
na trgu in goljufije pri naku-
pu in prodaji varovalne (me-
dicinske) opreme kot predno-
stno nalogo opredelil tudi Eu-
ropol,« so razložili na GPU. 
Ob tem dodajajo, da bo poli-
cija tudi v prihodnje predno-
stno obravnavala vse prime-
re sumov kaznivih dejanj, pri 
katerih bi storilci z izkorišča-
njem aktualnih razmer želeli 
pridobiti protipravno premo-
ženjsko korist in s tem škodi-
ti družbi kot celoti.

Policija preiskuje sporne 
nakupe zaščitne opreme
Nacionalni preiskovalni urad je začel preiskovati domnevno sporne primere nabave zaščitnih mask  
in ventilatorjev, ki potekajo preko zavoda za blagovne rezerve. 

Na policiji pravijo, da o domnevnih nepravilnostih pri 
nabavah zaščitne opreme že od začetka aprila intenzivno 
zbirajo informacije. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
minula četrtek in petek iz-
vedli poostrena nadzora pro-
meta, v katerih so se osredo-
točili predvsem v nadzor hi-
trosti vožnje. Kot ugotavlja-
jo, je prekoračitev dovolje-
ne hitrosti veliko, zato bodo 
nadzore še nadaljevali.

V četrtek so poostren nad-
zor hitrosti vožnje izvedli 
prometni policisti z vso raz-
položljivo opremo. Merili so 
na gorenjski avtocesti, regi-
onalni cesti Jesenice–Žirov-
nica, na Orehku, v Podtabo-
ru na glavni cesti proti Trži-
ču in na cesti Kranj–Labore. 
Ugotovili so 48 prekorači-
tev hitrosti. V naselju je bila 
najvišja izmerjena hitrost 74 
km/h, na avtocesti pa 195.

V petkovem nadzoru so v ne-
kaj urah ugotovili ose mnajst 

kršitev prometnih pravil. 
Trinajst voznikov je vozi-
lo prehitro. Na cestah zu-
naj naselja (na omejitvi 90 
km/h) je bila najvišja izmer-
jena hitrost 131 km/h, druga 
najvišja pa 123 km/h. »Gle-
de na kategorijo ceste gre 
obakrat za visoki prekora-
čitvi,« opozarjajo na Policij-
ski upravi Kranj.

Policisti so v petek obrav-
navali tudi nepravilen pre-
voz tovora in dve vožnji brez 
veljavnega vozniškega dovo-
ljenja. Brez vozniškega do-
voljenja se je z mopedom pe-
ljal tudi mladoletnik, ki poli-
cistom ni ustavil. Registrsko 
tablico je imel zakrito, vozil 
pa je nevarno, pojasnjuje-
jo na PU Kranj. Policisti so 
ga izsledili in ga obravnava-
jo zaradi kršitve. Moped so 
mu zasegli in o tem obves-
tili starše. 

Radar izmeril: po avtocesti 
skoraj dvesto na uro

Policisti so zadnji konec tedna na radar ujeli precej prehitrih 
voznikov. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv)

Simon Šubic

Gorje – Na Zgornjem Jezer-
skem se je kolesar pri pad-
cu huje poškodoval v nedeljo 
popoldan. Lokalni gasilci so 
pomagali reševalcem Nujne 
medicinske pomoči Kranj 
pri oskrbi in prenosu poško-
dovanega kolesarja, ki so ga 
s helikopterjem prepeljali v 
ljubljanski klinični center. 

Na območju Gorij pa sta 
se v zadnjih dneh poško-
dovala dva kolesarja. V eni 
nesreči je kolesarka pri vo-
žnji po klancu navzdol trči-
la v drevo. Domnevno se je 
umikala osebi na cesti, so 
sporočili s Policijske upra-
ve Kranj. V drugi nesreči pa 
je kolesar izgubil oblast nad 
kolesom in se zaletel v dre-
vo, nato pa zletel okoli de-
set metrov pod cesto. Gor-
ski reševalci iz Radovljice so 
ga na kraju oskrbeli, prene-
sli do terenskega vozila in 
ga prepeljali v dolino, kjer 
so ga predali reševalcem 

Nujne medicinske pomo-
či Bled, ki so poškodovan-
ca odpeljali v jeseniško bol-
nišnico.

Policisti kolesarje opozar-
jajo, naj bodo na kolesu pre-
vidni in naj uporabljajo za-
ščitno opremo. Ugotavljajo 
namreč, da so kolesarji sla-
bo zaščiteni, zato je tveganje 
za poškodbe pri padcih in v 
nesrečah še toliko večje, še 
posebej ob višjih hitrostih.

Kolesarji sicer najpogo-
steje povzročijo prometne 
nesreče, ker vozijo preblizu 
roba vozišča ali po naspro-
tni polovici, ugotavlja poli-
cija, prav tako pa zaradi ne-
upoštevanja pravil o pred-
nosti, največkrat na križi-
ščih, saj pogosto »pozablja-
jo«, da stop znak ali znak za 
križišče s prednostno ces-
to velja tudi zanje, in ne le 
za voznike motornih vozil. 
Med pogostimi vzroki za 
kolesarske nesreče je tudi 
neprilagojena hitrost, vča-
sih pa je vzrok tudi alkohol.

Trije padci kolesarjev
Gorenjski policisti so minuli konec tedna 
obravnavali tri hujše nesreče kolesarjev.

Ana Šubic

Železniki – Minuli četrtek 
dopoldne je prišlo do poža-
ra v industrijski coni Alples 
v Železnikih. Zagorel je ele-
ktromotor, ki ga ima Alples 
za odsesavanje lesnih delcev 
iz njihove proizvodnje do si-
losa pri Toplarni, ogenj pa se 
je nato razširil še na ostreš-
je skladišča podjetja Vesles. 
Posledice požarov v lesno-
predelovalnih obratih so 
lahko zelo hude, zahvaljujoč 
hitremu posredovanju gasil-
cev, sodelovalo jih je tride-
set iz PGD Železniki in tri-
indvajset iz PGD Selca s pe-
timi vozili, pa tokrat ni nas-
tala velika škoda.

Kot je pojasnil vodja inter-
vencije, poveljnik PGD Že-
lezniki Jože Kamenšek, so 
poziv dobili ob 11.05. Pet mi-
nut kasneje so bili že na kra-
ju nesreče, saj imajo gasilski 
dom prav v industrijski coni. 
»Ob našem prihodu se je že 
videl dim, ki je prihajal iz 

strehe, pa tudi nekaj plame-
nov,« je razložil. Nemudo-
ma so začeli gasiti, prav tako 
so iz objekta evakuirali ne-
kaj zaposlenih. »Nekaj mi-
nut kasneje so se nam prid-
ružili kolegi iz Selc. Odkrili 
smo blizu dvesto kvadratnih 
metrov strehe in pogasili, 
kar je gorelo, prav tako smo 
pogasili motor za odsesava-
nje lesnega prahu v Alple-
sovi transportni cevi,« je po-
jasnil Kamenšek. Požar so 
po njegovih besedah pogasi-
li v uri in pol do dveh, inter-
vencijo pa končali ob 14.20. 
Še pred tem so s termo ka-
mero preverili celotno stre-
ho pa tudi silos pri Toplarni.

Direktor Alplesa Velko 
Gortnar je povedal, da do-
mnevajo, da je požar povzro-
čila okvara na motorju, ki na 
sredini transportne cevi od-
sesava lesni prah in žagovi-
no iz njihove proizvodnje v 
omenjeni silos. Ker je pov-
sem blizu skladiščni objekt 
Veslesa, so ognjeni zub-
lji kaj hitro načeli še njego-
vo streho. »Še sreča, da se je 
to zgodilo podnevi, sicer bi 

bile lahko posledice veliko 
hujše,« je dejal direktor Ve-
slesa Miro Benedičič. Oba 
z Gortnarjem sta gasilcem 
zelo hvaležna za hiter odziv. 
Strošek novega motorja za 
odsesavanje lesnega prahu 
naj bi znašal okoli pet tisoč 
evrov; Gortnar računa, da ga 
bo krila njihova zavarovalni-
ca, tako kot tudi sanacijo Ve-
slesove strehe, ki naj bi stala 
okoli deset tisoč evrov.

Požar v Alplesovi coni hitro ukrotili
Z ognjem, ki se je iz Alplesove transportne cevi razširil še na podjetje Vesles, se je minuli četrtek 
spopadlo več kot petdeset gasilcev iz Železnikov in Selc.

Ogenj se je razširil na ostrešje skladišča podjetja  
Vesles. / Foto: arhiv PGD Železniki

Domnevajo, da je požar 
povzročila okvara na 
motorju, ki na sredini 
transportne cevi odsesava 
lesni prah in žagovino iz 
Alplesove proizvodnje v 
silos. 



Alenka Brun

N
a začetku so 
predvidene 
dogodke opti-
mistično pre-
stavljali na 

majske in junijske datume, 
a je kmalu postalo jasno, da 
vse bolj v ospredje sili jesen, 
pravi Janja Rehberger, sicer 
samostojna podjetnica in 
direktorica zavoda za kultur-
ne dejavnosti Smejmo se, ki 
se ukvarja z organizacijo gle-
daliških abonmajev ter pro-
dukcijo in trženjem gledali-
ških predstav in koncertov. 
Z razmišljanjem se strinja 
tudi Srečko Štagar, ki je zadol-
žen za organizacijo prireditev 
v Zavodu za turizem in kultu-
ro Kranj. Po drugi strani pa: če 
bi po njegovem prišlo do rea-
lizacije najbolj črnega scena-
rija, potem je letošnja polet-
na sezona izgubljena, lahko 
se zgodi, da bodo prvi dogod-
ki celo drugo leto.

»Izredno stanje ne more 
trajati v nedogled, čeprav gre 
za ''nadstandardne storitve'', 
med katere spada kultura,« 
meni Rehbergerjeva, ki upa, 
da se bo našla varna pot, po 
kateri bodo ljubitelji umetno-
sti lahko dostopali do izbranih 
vsebin. So pa abonenti v Kul-
turnem hramu Ignacija Bor-
štnika in Kulturnem centru 
Tržič nastalo situacijo spreje-
li z veliko mero potrpežljivos-
ti, razumevanja in solidarnos-
ti, za kar se jim zahvaljuje. 

Dejstvo je, da so bili kul-
turni dogodki med prvimi 

dejavnostmi, ki so jih v času 
epidemije covida-19 ukinili, 
in bodo verjetno med zadnji-
mi, ki bodo zaživeli. Nadalju-
je: »Obenem je prav kultur-
ni sektor, pa naj gre za javne 
zavode, neodvisne produkci-
je ali posamezne ustvarjalce, 
med tistimi, ki so v najmanj-
ši meri upoštevani pri držav-
nih ukrepih za blažitev pos-
ledic koronakrize. Glede na 
doprinos kulture k razgle-
danosti, splošnemu dušev-
nemu zdravju in razpolože-
nju ljudi je to skrb vzbuja-
joče. Enako kot za ustvarjal-
ce, ki so čez noč ostali brez 
sredstev za življenje, nas lah-
ko skrbi za uporabnike, ki bi 
bili lahko dolgoročno prikraj-
šani za njihove stvaritve. Kot 

družba smo prišli predaleč, 
da bi se zadovoljili zgolj s pol-
nim hladilnikom.« Vsaj upa, 
da je tako, še doda.

Kdaj, na kakšen način,  
s kakšnimi omejitvami?

Čas, ki prihaja, je nepre-
dvidljiv, razmišlja Srečko 
Štagar. Opaža pomanjkan-
je pravih informacij o tem, 
kdaj, na kakšen način ter s 
kakšnimi omejitvami oziro-
ma po kakšnih pravilih naj 
bi se odvijale prireditve, ko 
bodo ponovno dovoljene. To 
še dodatno oteži organizaci-
jo oziroma pripravo odme-
vnega programa, v katere-
ga je recimo vpeta rezerva-
cija tujih izvajalcev. Že pri 
organizaciji tradicionalnih 

prireditev in dogodkov 
stvar ni enostavna. Pojasni: 
»Letos smo želeli, da bi bilo 
dogajanje predvsem v Let-
nem gledališču Khislstein 
še bolj odmevno. Prav tako 
– če bo le možno – bo Kran-
fest prvič potekal združe-
no s kolesarsko dirko Veli-
ka nagrada Kranja, držav-
nim prvenstvom v odboj-
ki na mivki in seveda zaba-
vnim in kulturnim progra-
mom. Če prireditve konec 
julija ne bo mogoče izpelja-
ti, imamo rezervni termin 
nekje ob koncu avgusta ali 
v začetku septembra – seve-
da potem v nekoliko drugač-
ni obliki.« 

 Bohinj pa je recimo znan 
po poletnih prireditvah z 

ČAS, KI PRIHAJA,  
JE NEPREDVIDLJIV
Tako rekoč čez noč so na eni strani ostali brez dela organizatorji prireditev, na drugi glasbeniki, 
animatorji in drugi iz podobnih dejavnosti – tudi t. i. čarobni umetniki. Kaj bo prinesla prihodnost? 
Ostajajo optimistični in se veselijo časa, ko bodo s svojo dejavnostjo lahko ponovno razveseljevali ljudi.

Bo še kdaj tako? Fotografija je nastala lani avgusta na vrtu gradu Khislstein, ko je nastopila 
zasedba Dubioza kolektiv. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa (Primož Pičulin)

dolgo tradicijo, ljudje so dob-
ro sprejeli tudi nekaj mlajši 
koncertni Festival kanal. Jure 
Sodja, ki se ukvarja z organi-
zacijo prireditev in koncertov 
v Turističnem društvu (TD) 
Bohinj, upa, da jim na neki 
način uspe izvedba vsaj sep-
tembrskih Praznika sira in 
Kravjega bala. »Bomo videli, 
kakšni bodo prihodnji ukre-
pi. Verjetno vsi močno čaka-
mo na sprostitev ukrepov v 
gostinstvu in turizmu, šele 
kasneje pridejo na vrsto pri-
reditve. Iskreno – ne vem, 
kako se bomo v TD Bohinj 
odzvali, čeprav smo v ''niz-
kem startu''. Če ne bomo 
mogli načrtovati in izpelja-
ti prireditev v glavni sezoni, 
bomo morda nekatere nado-
mestili z video zgodbami iz 
preteklosti oziroma posnet-
ki prejšnjih let na strani TD 
na Facebooku ali kaj podob-
nega.«

Popolna ničla

Štagar poudari, da je pod-
ročje prireditev utrpelo naj-
hujše posledice do sedaj in 
se jih bo občutilo še nekaj 
let. Posebej omeni, da je 
bilo preteklo leto eno naj-
bolj uspešnih po finančni 
krizi. »Večina dogodkov je 
bila razprodana ali pa so se 
na javnih prireditvah posta-
vljali rekordi po številu obi-
skanosti. Ker je sedaj čista 
''nula'', je padec res boleč.« 
Nadaljuje: »V izvedbo prire-
ditev je vpletenih toliko dele-
žnikov … – in vsak ima svo-
je posebnosti. Glasbeniki so 
že dolgo odvisni od honorar-
jev na koncertih, saj je pro-
daja plošč res slaba ali celo 
nikakršna. Skriti poklici, ki 
so povezani s koncertnimi 
dejavnostmi (lučkarji, ton-
ski tehniki, t. i. roadiji, izpo-
sojevalci tehnične opreme 
in drugi) so preprosto odri-
njeni od reševanja proble-
mov. Ekipe, ki nudijo teh-
nično podporo, imajo v luči 
zagotavljanja ustrezne in 
kvalitetne opreme številne 
kredite, najemnine za skla-
dišča, lizinge za dostavna 
vozila ... « Opozori še na pro-
blem s kadrom, ki se izobra-
žuje s pomočjo pridobljenih 
izkušenj, saj predvideva, da 
se bodo tudi na tem podro-
čju pojavljali problemi. Zato 
si želi, da se najde primerna 
rešitev tudi zanje. 

Bo epidemija za vedno 
spremenila prihodnost 
koncertov?

»Mislim, da bi z dosled-
nim upoštevanjem varno-
stnih in higienskih ukre-
pov dogodki lahko kma-
lu spet zaživeli,« je optimi-
stična Rehbergerjeva. Sod-
ja se strinja in dodaja, da se 

industrija dogodkov spremi-
nja, je pa vseeno bolj naklo-
njen temu, da raje počaka-
mo kakšen dan več, kot da 
bi začeli prezgodaj in bi nas 
ujel še drugi pa morda celo 
tretji val in obtičimo v neki 
stalnici vrtenja v krogu. Tiho 
upa, da želja ljudi po druže-
nju, po obiskovanju priredi-
tev ostaja.

Rehbergerjeva nadalju-
je: »Ustvarjanje je poslan-
stvo in obenem sredstvo za 
preživetje. (Pre)živeti s tem, 
kar rad počneš, je privile-
gij, pri čemer imam v mis-
lih vsa področja, ne le umet-
nost. Kulturni dogodki niso 
le podajanje vsebin, so način 
socializacije, druženja in 
izmenjave mnenj na višjem 
nivoju. Umetnost in družba 
sta še vedno našli pot ena do 
druge. Verjamem, da tudi 
tokrat ne bo nič drugače.«

Štagar v prihodnost zre z 
negotovostjo, a obenem opti-
mizmom, saj, kot poudarja, 
če delaš s srcem, potem ved-
no najdeš rešitev.

Čarobni umetniki
Kot mnogi organizatorji 

prireditev, glasbeniki, ani-
matorji in drugi iz podob-
nih dejavnosti so tudi čaro-
bni umetniki čez noč ostali 
brez dela. Tudi to je ena od 
panog, ki ji covid-19 ni pri-
zanesel. Tako Toni Mežan 
oziroma čarodej Toni sku-
paj s slovenskimi čarobnimi 
umetniki apelira na orga-
nizatorje dogodkov, naj po 
koncu omejitve druženja 
ne pozabijo nanje: »Namen 
našega sporočila še zdaleč 
ni ''jamranje'', ampak apel 
organizatorjem dogodkov, 
da cehovski sceni vrnejo 
upanje na boljše čase takoj 
po končanih ukrepih glede 
druženja z vključevanjem 
naših nastopov v njihove 
programe prireditev.« 

Čarobnih umetnikov je v 
Sloveniji pravzaprav malo, a 
vseeno dovolj, da lahko kva-
litetno popestrijo mnoge pri-
reditve in dogodke. Nekateri 
so domači trg osvajali z nas-
topi za odrasle, drugi s pred-
stavami za otroke, trenutno 
pa jim ne preostane druge-
ga kot pripravljanje novih 
prodajnih strategij, ustvar-
janje novih predstav in vadb 
novih točk, da bodo ob vrni-
tvi še boljši, zabavnejši, še 
bolj neverjetni. Predvsem 
pa, da bodo njihovi naročni-
ki zaznali neko dodano vre-
dnost za najmanj isto ceno 
kot pred krizo. 

»Nestrpno pričakujemo 
nova povpraševanja, vese-
limo se novih nastopov ter 
zadovoljnih obrazov gledal-
cev in svojih naročnikov,« 
zaključi.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Ko zvezde na nebu zažarijo,
se lučke v očeh prižgejo.
To lučke so prijateljstva,
ki svetijo svetleje kot zvezde z neba.

Pa zvezde lahko prikrije oblak,
njih žar potemni in v temi smo vsi.
Lučke v očeh se ugasiti ne da,
če jo prižge iskrica prijateljstva.

Ko prebujam se iz spanja,
res se mi niti ne sanja,
kaj prinaša mi ta dan,
ki vanj se nočem prebuditi.

Moje telo je okorno, zaležano,
čeprav mu je mehko postlano.
Moj duh bi pa še kar spal,
brez volje do življenja je ostal.

Pa se moram prebuditi,
čašo življenja do dna popiti,
saj res ne vem,
če mi je namenjen še dan za tem.

Ljubica Jančar

»Pa zvezde lahko prikrije oblak, njih žar potemni in v temi 
smo vsi. Lučke v očeh se ugasiti ne da, če jo prižge iskrica 
prijateljstva.« Kako je ta zapis resničen. Želim vam sama 
lepa in prava prijateljstva. 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.

Ko zvezde zažarijo

PESMI MLADIH

Mateja Rant

V 
sklopu letošnje 
obletnice odda-
je Lahko noč, 
otroci! bodo na 
prvem progra-

mu Radia Slovenija izved-
li pet posebnih izdaj odda-
je, ki so jih naslovili Podari-
mo pravljico. Pripravili bodo 
namreč pet novih inter-
pretacij najlepših pravljic. 
Obletnico so že minuli četr-
tek zaznamovali s posebno 
pravljico, ki ji je bilo mogoče 
prisluhniti v neposrednem 

zvočnem in video prenosu 
iz radijskega studia 26. Igra-
lec Tadej Pišek je ob glasbe-
ni spremljavi Klemna Gol-
nerja v režiji Špele Kravo-
gel pripovedoval pravljico O 
medvedu, ki je rad bral, avto-
rice Tatjane Kokalj.

»Radijsko pravljico, s kate-
ro se čisto vsak dan preve-
si v noč in otroke pospre-
mi v svet sanj, so po radij-
skih valovih brali že dru-
gi dan poskusnega oddaja-
nja Radia Ljubljana, v obli-
ki, kot jo poznamo danes, pa 
jo lahko poslušamo od leta 
1965. Takrat je nastal tudi 

nepogrešljiv uvod, legendar-
ni avizo Urbana Kodra, ki že 
v prvih taktih vsakogar pope-
lje v najlepši domišljijski in 
sanjski svet,« so ob obletni-
ci oddaje Lahko noč, otroci! 
pojasnili v službi za komu-
niciranje RTV Slovenija. 
Na videz drobna in neopa-
zna oddaja opravlja veliko 
kulturno poslanstvo, je ob 
tem poudarila njena ured-
nica Alja Verbole. V radij-
skih arhivih namreč hrani-
jo in ponavljajo posnetke 
pravljic, ki so jih otrokom 
prebirali igralci, kot so Elvi-
ra Kraljeva, Duša Počkaj, 

Stane Sever, Frane Milčin-
ski Ježek in drugi. Alja Ver-
bole verjame, da dobra prav-
ljica otroka doživljajsko obo-
gati. »Pravljice so fina reč in 
otroci gredo z veseljem z nji-
mi na potep,« je še poudarila 
Alja Verbole, ki meni, da bi 
šli lahko večkrat z njimi na 
potovanje tudi odrasli. 

Kot ugotavljajo na Radiu 
Slovenija, vedno več otrok 
pravljico posluša tudi v apli-
kaciji za podkaste, kjer ima 
več kot 7500 naročnikov in 
je poleg Radia Gaga najbolj 
poslušan podkast prvega 
programa Radia Slovenija.

PODARJAJO PRAVLJICE
Oddaja Lahko noč, otroci! na prvem programu Radia Slovenija praznuje petinpetdeset let obstoja. 

Situacija, ki se trenutno odvija v naši državi, me je zelo pre-
senetila. Sem pa prepričan, da se bodo moji otroci učili o 
vsem, kar se letos dogaja in se bo dogajalo. Za vsak slučaj 
si bom ta spis shranil, da jim ga bom lahko enkrat pokazal.
Pa pojdimo na začetek. Vse se je začelo v četrtek, ko sem 
prišel iz šole domov. Mami mi je povedala, da je ob 14. 
uri tiskovna konferenca in da bodo predstavili nove ukrepe. 
Konferenco sem z zanimanjem začel spremljati, ko se je na 
ekranu pojavil šolski minister. Vesela novica: šole so zaprli! 
Kar zavriskal sem od veselja, da se bom jutri učil kar doma! 
Čez en teden sem ugotovil, da ima šolanje na daljavo pluse 

Učenje na daljavo

in minuse. Celo seznam tega sem naredil. Dobro je, da 
mi noben sošolec ne teži in me ne nadleguje. Je pa sla-
bo, da ne vidim več mojih prijateljev. Je pa spet dobro, 
da sem več skupaj z družinskimi člani. In slabo, da sem 
še več časa na računalniku. Pogrešam tudi dobre razla-
ge mojih učiteljic, pa čeprav se starši še tako potrudijo.
In iz te situacije sem se naučil eno stvar: računalnik ti 
omogoča marsikaj, razen dobre razlage in pristnega 
prijateljstva. Komaj čakam, da se šolska vrata spet 
odprejo in da bo spet vse tako, kot je bilo.

Matija Bajc, 4. razred OŠ Matije Čopa Kranj

Alenka Brun

N
a križarko so 
se potniki vkr-
cali v italijan-
ski Savoni, že 
takoj naslednji 

dan pa so se izkrcali v fran-
coskem Marseillu, kjer si je, 
kdor je hotel, ogledal mesto, 
ki ga imenujejo tudi sončno 
mesto ljudi vsega sveta.

Marseille leži v Provan-
si ob Sredozemskem mor-
ju. Je največje mesto v regiji, 
drugo največje mesto in tre-
tje največje metropolitansko 
območje v Franciji ter najve-
čje francosko komercialno 
pristanišče. Ponaša se tudi z 
nazivom najstarejšega fran-
coskega mesta ter z bogato 
zgodovino.

Proti koncu 18. stolet-
ja so meščani pozdravili 

revolucionarne ideje. Pros-
tovoljci so v Pariz vstopili ob 
zvokih znamenite pesmi, ki 
je kasneje postala francoska 
državna himna marseljeza.

Mesto je znano tudi po 
enem odmevnejših zgodo-
vinskih umorov: leta 1934 
se je v mestu namreč zgo-
dil znameniti atentat, v kate-
rem je bil ubit jugoslovanski 
kralj Aleksander I. Karađor-
đević.

Med drugo svetovno voj-
no, v času nemške okupa-
cije, je bil Marseille moč-
no središče Francoskega 
odporniškega gibanja, zato 
je bila več kot tretjina sta-
rega dela mesta uničenega, 
po vojni je bila večina mesta 
obnovljenega.

Marseille je med letoma 
1932 in 1952 nekajkrat gos-
til dirko za Veliko nagra-
do Marseilla; tu se je rodil 

recimo svetovno znani 
nogometaš Zinedine Zida-
ne. Mesto je tudi prizoriš-
če literarnih junakov, med 
njimi pa je verjetno večina 
slišala za grofa Monte Cri-
sta, lik iz romana Alexan-
dra Dumasa. To je bil pra-
vzaprav tudi edini zapor-
nik, ki mu je uspelo pobeg-
niti iz znamenitega zapora, 
od koder ni drugače nihče 
pobegnil. V realnosti gre za 
Château d'If, grad trdnjavo 
oziroma zapor na majhnem 
otoku, ki je sicer od Marse-
illa oddaljen tri kilometre in 
pol in datira v 16. stoletje.

Zakonca Pogačnik sta se 
takoj po zajtrku odločila, da 

v Marseillu obiščeta Not-
re-Dame de la Garda, veliča-
stno baziliko, ki stoji na naj-
višji točki mesta in je kro-
nana z zlatim kipom Devi-
ce Marije, ki ga krasi skoraj 
trideset tisoč zlatih listov. 
Bazilika je bila zgrajena med 
letoma 1853 in 1864 in je 
znana tudi po impozantnih 
mozaičnih kupolah. Bazili-
ka je vidna tako z morja kot 
s kopnega, njeni obiskoval-
ci pa so nagrajeni z izjemni-
mi razgledi na mesto, otoke, 
trdnjavo, staro pristanišče.

Križarjenje so potniki 
nadaljevali pozno popol-
dne, in sicer proti Malagi.   
(Se nadaljuje)

Z Ansamblom Saša Avsenika in Folklornim društvom Bled od Savone do Lizbone (2)

IZ SAVONE DO MARSEILLA

Pristanišče v Savoni / Foto: osebni arhiv (Franci Pogačnik)Pogačnikova v krajih, ki jih obiščeta, za spomin vedno kupita tudi kakšno razglednico. 
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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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»Osamljena«

Tanja, pozdravljeni. Zadnje 
čase mi družinsko življenje 
jemlje kar nekaj psihične ener-
gije. Utruja me! Vem, da se 
s trenutnim partnerjem ne 
vidim v prihodnosti, pa ven-
dar vztrajam zaradi otrok. 
Skrbijo me finance, skratka, 
skrbi je polno. Želja pa samo 
ena: imeti ob sebi partnerja, ki 
mu bo mar zame in za moje 
otroke. Prosim za vsaj kakšen 
pozitiven odgovor, nekaj, kar 
me bo gnalo, da vztrajam. 
Hvala vam iz srca!

Draga moja, otroci slej ko 
prej odrastejo in odidejo 
svojo pot. Mame to veliko-
krat pozabimo, a se kmalu 
znajdemo na realnih tleh. 
A kaj, ko je takrat lahko že 
prepozno. Bolje kot meti sla-
bega očeta, nekoga, ki nima 
prave vloge v družini, ki naj 

bi bila najboljša skupnost, je, 
da ga sploh ni. Zato vas pro-
sim, da v svoji zgodbi sebe 
postavite na svoje mesto, ker 
nihče drug tega ne bo nare-
dil namesto vas. Kot vidim, 
imata otroka vse prave vre-
dnote in sta popolnoma na 
vaši strani. Vaša ugotovitev, 
da partner ni za vas in da ne 
vidite več skupne prihodno-
sti, je pravilna. Ne boste se še 
čisto takoj odločili, a v roku 
leta dni pade odločitev in 
obrnete nov list. Novo ose-
bo morda že poznate, vendar 
na to nikoli niste pomislili. 
Posebnih težav zaradi tega 
ne vidim, niti ne zaradi otrok. 
Zagata, ki jo imate z očetom 
otrok, se bo rešila vam v 
korist. Vztrajajte pri svojem. 
Tudi glede denarja se vam 
bo počasi začelo obračati na 
bolje. Nikoli več ne bo tako 
hudo, kot je sedaj. Vse bo v 

redu. Imejte se radi. Želim 
vam vse dobro.

»Oktober«
Redno berem vaše nasvete, že 
ste mi svetovali in pomagali, 
zato se zopet obračam na vas. 
Zanima me, ali bom šla v tuji-
no v mesecu oktobru. Potova-
nje je bilo že dogovorjeno, pa 
so ga zaradi virusa prestavili. 
Ali bo takrat že varno ali naj 
odpovem? Druga stvar, ki me 
muči, je, ali bom dobila nujni 
delež dediščine. Sprašujem še 
za hčerko. Ali ji bo kaj kma-
lu posijal žarek sonca, ker se 
spopada s hudimi finančnimi 
težavami? Mož je dobil novo 
službo. Ali jo bo obdržal? 
Upam, da nimam preveč 
želja.

Pot v tujino imate odprto, 
tako da je moj odgovor, da 
greste in imeli se boste lepo. 

Bo varno, zato je škoda, da bi 
odpovedali. Virus se počasi 
umirja in le malo še manjka, 
da se vse postavi nazaj na 
svoje mesto. Dediščino boste 
dobili v dogovorjenem času. 
Glede tega ste imeli kar pre-
cej skrbi in psihičnega nerav-
novesja. Odleglo vam bo, ko 
se bo to zaključilo. Hčerki se 
tako krizno stanje ni zgodilo 
čez noč, zato se tudi rešiti 
ne more na hitro. Ampak se 
bo. Je pod hudim stresom; še 
dobro, da je pozitivna, kar jo 
drži pokonci. V roku pol leta 
jo čakajo res dobre finančne 
spremembe, potem pa samo 
naprej. Mož bo službo obdr-
žal, čeprav ga je strah naspro-
tnega, ampak bo vse v redu. 
Želje moramo imeti, saj nam 
predstavljajo sončne žarke, 
ki pa jih ni nikoli preveč. Hva-
la za vaše želje, tudi jaz vam 
želim vse lepo.

Alenka Brun

A
nje Rebek se 
spominjamo iz 
oddaje Televizije 
Slovenija Tiste-
ga lepega popol-

dneva, kjer je pripravljala in 
vodila družabno kroniko. 
Kasneje se je odločila, da gre 
na svoje. Zadnjih šest let vodi 
agencijo FABulatorij. 

Novinarstvo včasih pogre-
ša, a se v medijske vode ne bi 
vrnila, pove. Odkrila je nam-
reč svojo resnično poklicno 
ljubezen: izkustveni marke-
ting in področje upravljan-
ja dogodkov, kjer lahko snu-
je zgodbe brez meja, se kre-
ativno izraža, pušča domiš-
ljiji prosto pot ter spoznava 
navdihujoče posameznike. 
Sem pa spada tudi ustvarja-
nje poročnih pravljic.

»V vseh letih kreativnega 
snovanja in izvedbe porok 
sem se srečala že z marsi-
čim. Želje bodočih mlado-
poročencev so včasih neko-
liko presenetljive, ampak 
z veliko mero kreativnosti, 
iznajdljivosti in dobre volje 
je skoraj vse izvedljivo.« 

Z ekipo lahko prevzamejo 
celotno organizacijo poroke, 
kar vključuje vse od kreativne 
ideje v smislu tematike poro-
ke do konceptov pogostitve. 

Kreirajo tudi foto ter video 
vsebine, kjer ji pride še kako 
prav izkušnja s televizijo. 
»Namesto bodočih zakon-
cev lahko uredimo torej čis-
to vse od a do ž ali pa samo 
delčke in jima tako olajšamo 
organizacijo, ki je velikokrat 
precej stresna.« So pa veli-
ka ljubezen »fabulatorijcev« 
kreativni poročni formati, ki 
se odvijajo v zavetju sončne 
narave, predvsem med vino-
gradi Goriških brd.

Pred kratkim je Anja slo-
venski javnosti predstavila 
zanimiv projekt – virtualno 
poroko. Pravi, da gre za odgo-
vor na izzive nove realnosti, 
ki bo aktualen tudi po kon-
čani pandemiji, čeprav se je 
ideja za tovrstno poroko rodi-
la že pred aktualno situacijo. 
»Parom želimo omogočiti, da 
pomemben dan, ko si obljubi-
jo večno zvestobo, vseeno pro-
slavijo ob prisotnosti vseh, ki 
so jim blizu. Poroka namreč 
omogoča, da se je virtualno 
udeležijo prijatelji in sorodni-
ki iz tujine ali tisti, ki spada-
jo med najšibkejše in najbolj 
ogrožene skupine. Gre za hib-
ridni dogodkovni format, kjer 
je digitalizacija podaljšek žive 
izkušnje. Na mednarodnih 
trgih in v okviru poslovnih 
dogodkov se takšni prijemi in 
ekstenzije dogodkovnih vse-
bin uporabljajo že nekaj časa, 

tukaj pa digitalni format uva-
jamo tudi na področje oseb-
nih dogodkov in življenjskih 
prelomnic ter tako pomaga-
mo mladoporočencem.«

Kljub temu da gre za sple-
tni da, lahko na dan poroke 
po želji na primer vsakemu 
gostu (brezstično) dostavi-
jo na dom drobne pozorno-
sti – recimo kos poročne tor-
te ali priložnostno darilce za 
svate; celo poročno kosilo ali 
večerjo. Možnosti v tej smeri 
je veliko, nikakor se ne ome-
jujejo, razloži Anja koncept 
širine virtualne poroke.

Morda ravno zaradi manj-
šega števila gostov virtualna 
poroka omogoča intimnej-
še in bolj osebno vzdušje, ko 
ženin in nevesta lahko sproš-
čeno uživata v trenutku brez 
kopice skrbi, ki jih prinaša-
jo klasične poroke, nadalju-
je. »Na takšen način par lah-
ko tudi izrazi sebe, svoj jaz, 
kreativnost in unikatnost.« 
Se pa Anja zaveda, da takšen 
format poroke vsaj za zdaj 
še ni blizu vsakomur. »Če si 
par resnično želi zelo klasič-
no poroko z ogromnim šte-
vilom svatov, šrango in vse-
mi drugimi bolj tradicional-
nimi vidiki, se najbrž za vir-
tualno poroko kot prvi izbor 
ne bi odločil. Po drugi stra-
ni pa lahko tudi takšen par 
vidi prednost v tem, da mu 

virtualna ekstenzija omogo-
ča, da povabi več svatov, ki jih 
sicer ne bi iz takšnih ali dru-
gačnih razlogov – na primer 
omejenih finančnih sred-
stev ali pa zaradi geografskih 
preprek, ko recimo sorodni-
ki živijo na drugih kontinen-
tih.«

Kakšni pa so odzivi na 
nov produkt, nas je zanima-
lo. Pozitivni, odgovarja Anja, 
tako s strani bodočih zakon-
cev in medijev kot tudi stanov-
skih kolegov, ki tako ali dru-
gače delujejo v dogodkovni 

industriji in širše v marke-
tingu. Razloži: »Prejeli smo 
že nekaj konkretnih povpra-
ševanj bodočih mladoporo-
čencev. Recimo en par se želi 
poročiti, kakor hitro bo mogo-
če. «

Kaj pa o virtualni poroki 
meni javnost? Reakcije lju-
di so večinoma pozitivne in 
spodbudne, pove, je pa vča-
sih potrebno kakšno pojas-
nilo več v tej smeri, saj neka-
teri koncept morda napač-
no razumejo. Tudi taki se 
najdejo, ki mislijo, da se par 

dejansko poroči virtualno 
v smislu, da nista skupaj v 
prostoru, pač pa vsak na svo-
jem koncu in dahneta usod-
ni da zaslonu, kar seveda ni 
res. Anja ve, da bodo kot vsa-
ka druga novost tudi virtual-
ne poroke, kot smo že ome-
nili, najprej zaživele med tis-
timi, ki si želijo nekaj unika-
tnega, drugačnega in pose-
bnega; verjame pa tudi, da 
bodo sčasoma (lahko tudi že 
kar hitro) virtualne ekstenzi-
je postale čisto »normalen« 
del poroke.

SPLETNA POROČNA PRAVLJICA?
Se ženin in nevesta poročita vsak za svojim računalnikom? Dobijo svatje kos poročne torte na dom? Je taka poroka veljavna? Anja Rebek se zasmeji, da je 
virtualna poroka realna, je pa res, da se bo nekdo, ki vse življenje sanja o klasični poroki s šrango, za spletno poročno pravljico težje odločil. »Na takšen 
način par lahko tudi izrazi sebe, svoj jaz, kreativnost in unikatnost,« meni.

Anja Rebek / Foto: osebni arhiv

Res je, da je zaradi prisotnosti novega koronavirusa 
življenje za trenutek obstalo, vendar ljudje svoje ose-
bne praznike še vedno praznujejo. Sicer drugače, bolj v 
intimnem okolju domače hiše, z najbližjimi, brez glasnih 
zabav, ogromnega števila povabljencev in podobnega. 
Tudi praznovanja so se do neke mere preselila na splet. 
Vseeno pa še vedno lahko delite osebno srečo ali obisk 
abrahama, občutja ob praznovanju srebrne ali zlate, mor-
da celo železne poroke z bralci našega časopisa in tako 
presenetite, razveselite. Z objavo v Gorenjskem glasu 
tako na unikaten način morda tudi obdarujete slavljenca 
ali slavljenko, ustvarite zanimiv spomin. Svoje predloge in 
vprašanja še vedno lahko sporočite na elektronska naslo-
va alenka.brun@g-glas.si ali info@g-glas.si ali pokličete 
na telefonsko številko 041 699 005. 

Poroke, rojstva, obletnice

Minuli teden se je v kranjski porodnišnici rodilo 33 novo-
rojenčkov, od tega 17 deklic in 16 dečkov. Najtežji je bil 
deček, ki je tehtal kar 4710 gramov, najlažji deklici pa je 
tehtnica pokazala 2345 gramov. Babic v jeseniški porodni-
šnici nam tokrat ni uspelo priklicati, tako da vam bomo 
prihodnji teden posredovali podatke o številu rojstev v 
zadnjih dveh tednih.

Novorojenčki
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_28. 04. 2020

Naročite se na Gorenjski glas, saj s tem veliko prihranite.
Tel.: 04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si

Izhaja vsak  
torek in petek.

www.gorenjskiglas.si  

Super, kar 65.600 ljudi bere Gorenjski glas!
Bodite med njimi tudi vi.
 Vir: RBB april 2019

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 
15 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 četrtka,  
14. maja 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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n JAZ, MIDVA IN MI
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

Pred nami so praznični dnevi, in ker se bomo zaradi omejitev 
gibanja še vedno držali bolj doma, si lahko kaj novega skuha-
mo in tako popestrimo praznične dni.

Slastni puranji zvitki

Za 4 osebe potrebujemo: 400 g puranjega fileja, zeleno bučko, 
100 g paradižnika, po 50 g sesekljane čebule, stebelne zelene in 
korenja, po 3 žlice olivnega olja in belega vina, sol, poper.
Bučko po dolgem narežemo na tanke rezine. Meso narežemo 
na manjše zrezke, jih malo potolčemo, posolimo in popopra-
mo. Na vsak zrezek damo rezino bučke. Zvijemo ga tako, da 
je bučka na zunanji strani, in spnemo z zobotrebcem. V ponvi 
segrejemo olje in dodamo sesekljano zelenjavo. Na zmernem 
ognju jo med mešanjem pražimo 3 minute. Dodamo zvitke 
in jih z vseh strani popečemo. Zalijemo jih z vinom, zvišamo 
temperaturo in kuhamo 3 minute, da vino izpari. Dodamo koc-
ke paradižnika, posolimo, pokrijemo in kuhamo še 5 minut. 

Krompirjevi zrezki s špinačo

Za 4 osebe potrebujemo: 300 g krompirja, 250 g špinače, 1 strok 
česna, sol, 2 žlici moke, 2 jajci, poper, muškatni orešček, šopek 
redkvic, 2 žlici belega vinskega kisa, sladkor, 2 žlici olivnega olja, 
1 žlico olja in masla ter 40 g fete.
Krompir operemo, ga damo v toliko vode, da je pokrit, in ku-
hamo 25 minut. Špinačo očistimo in operemo. Česnov strok 
olupimo in na drobno sesekljamo. Prihranimo 50 g špinačnih 
listov, preostalo špinačo, česen, poper in sol pa damo v ponev 
in segrevamo, da se špinača sesede. Ohladimo jo, iztisnemo in 
sesekljamo. Kuhan krompir odcedimo, olupimo in pretlačimo. 
Nato zmešamo pretlačen krompir, sesekljano špinačo, moko, 
jajci, sol, poper in muškatni orešček, da dobimo nekakšno 
testo, iz katerega oblikujemo 12 zrezkov. V ponvi segrejemo 
maslo in olje ter po porcijah pečemo zrezke na srednje moč-
nem ognju, da z obeh strani zlato porjavijo. Redkvice operemo 
in narežemo na rezine. Zmešamo jih s kisom, soljo, poprom, 
ščepcem sladkorja in oljčnim oljem ter dodamo prihranjene 
špinačne liste. Pečene krompirjeve zrezke potresemo z nad-
robljeno feto ter ponudimo s solato iz redkvic.

Čokoladna pena

Potrebujemo 200 g čokolade za kuhanje, 4 g masla, 3 jajca in 
malo ruma.
V kozico damo čokolado in maslo. Položimo jo v večji lonec s 
kropom in mešamo, da se oboje raztopi. Primešamo 3 rume-
njake in segrevamo, tik pred vretjem dodamo še stepeni sneg 
3 beljakov ter malo ruma. Stresemo v modelčke ali kozarčke 
in damo za nekaj ur v hladilnik.

Redkvice na vašem vrtu

Zdaj je skrajni čas za sejanje redkvic, saj dobro uspevajo pri 
temperaturi, nižji od 26 °C. Potrebujejo vsaj 6 ur sončne svet-
lobe na dan, ne smejo biti posejane pregosto in rasti v zbiti 
zemlji ali zemlji s preveč dušika. Le tako bodo debele in sočne.

Čokoladni in kokosovi piškoti
Včasih je potrebna samo 

drobna malenkost, ki nas 
razveseli. Recimo dober 
piškot ob jutranji kavi. Vese-
lje je še večje, če so piškoti 
domači, in še večje, če so ti 
čokoladni ali kokosovi.

Za pripravo brizganih čo-
koladnih piškotov potrebu-
jemo: 480 g pšenične moke, 
2 žlici temnega kakava, 350 
g masla, 2 jajci, 100 g mle-
tega sladkorja, pol pecilnega 
praška, 2 žlici mleka, ščepec 
soli, čokoladni namaz.

Moko presejemo ter ji pri-
mešamo pecilni prašek in 
kakav. V posodo narežemo 
zmehčano maslo in ga z me-
šalnikom penasto umeša-
mo. Med stalnim mešanjem 

mu postopoma dodajamo 
sladkor v prahu in sol. Doda-
mo še jajci in dve žlici mleka. 
Nato med mešanjem doda-
jamo še mešanico moke. S 
pripravljenim testom napol-
nimo testomat z zvezdastim 
nastavkom ali dresirno vreč-
ko, če testomata nimamo 
na voljo. Piškote brizgamo 
na pekač, prekrit s peki pa-
pirjem. Pečemo v pečici na 
180 °C približno od 10 do 15 
minut. Pečene piškote ohla-
dimo in jih na spodnji stra-
ni namažemo s čokoladnim 
namazom ter jih zlepimo po 
dva skupaj. 

Za pripravo kokosovih hu-
zarskih krapkov potrebuje-
mo: 200 g pšenične moke, 

150 g kokosove moke, 200 g 
masla, 1 jajce, pol pecilnega 
praška, 1 vanilin sladkor, 100 
g mletega sladkorja, ščep soli, 
borovničevo marmelado.

Skupaj zmešamo moko, 
kokosovo moko, pecilni 

prašek, vanilin sladkor, mle-
ti sladkor in sol. Dodamo na 
kocke narezano maslo in jaj-
ce ter vse skupaj zgnetemo 
v testo. Testo postavimo za 1 
uro v hladilnik, da se ohladi. 
Iz testa oblikujemo za oreh 

velike kroglice. S pomočjo 
ročaja kuhinjske kuhalnice 
v vsako kroglico naredimo 
luknico, kamor nadevamo 
marmelado. Pečemo v peči-
ci, segreti na 170 °C, približ-
no 10 minut.

Janez Logar

Prideš in se naseliš v moj že-
lodec. Tam ždiš in se ne pre-
makneš. Ne vem, kaj naj s te-
boj naredim. Do tebe čutim 
sovraštvo, jezo in bes. Ko te ni, 
mi je zelo lepo in me je vedno 
strah, kdaj boš spet prišla. No-
čem te, ne morem ti povedati, 
kako zelo te ne maram in no-
čem. Želodec me boli od tvo-
je teže. Pritiskaš na vse stra-
ni. Teža, samo teža. Ne da 
te nočem, nočem niti razmi-
šljati o tebi. Ti pa kar vztra-
jaš. Ubil bi te, če bi te mogel. 
Zakaj se naseliš v moje telo? 
Kaj sem ti storil, da me moriš 
že leta in leta? Ne razumem 
te – včasih te ni več mesecev, 
nato se tiho prikradeš in že-
liš ostati v meni. Kakorkoli te 
odganjam, nočeš oditi. Pusti 
me pri miru. Brez tebe je lepo 
in umirjeno živeti. Ko si v 
meni, je zelo težko. Borim se 
že dolgo, da bi odšla iz mene, 
zmanjkuje mi idej in moči. 
Pred teboj sem tako zelo ne-
močen. Takrat dobiš še poseb-
no moč. Zdi se mi, da se mi 
posmehuješ. Kdo si, kaj hočeš 
od mene?

Nekaj sem ugotovil. Lahko 
spreminjaš obliko in položaj v 
mojem telesu. Včasih se prele-
viš v veliko pekočo, bolj široko 
meglico v mojih pljučih. Kot 
bi žarela na vse strani. Tak-
rat pečeš in stiskaš v prsih, v 
pljučih. Želiš biti tam, jaz te 
pa ne maram. Vztrajaš, jaz 
pa norim. Malo se seliš levo 
in desno, včasih spreminjaš 
moč, včasih bolj pečeš, vča-
sih bolj stiskaš. Boli, zelo boli. 
In se sploh ne meniš za mojo 
bolečino. Kot bi bila hudič, ki 
uživaš v moji bolečini. Hočeš 
me prelisičiti. Ko sem te ne-
koč hotel opisati znancu, si iz 

pljuč skočila v grlo in mi sti-
snila glasilke. Nič nisem mo-
gel izustiti. Čutil sem, da si 
se smejala. Ali si hudič? Kaj 
želiš od mene? Pusti me pri 
miru.

Še bolj si pretkana, kot sem 
si mislil. Ne samo da se seliš 
po mojem telesu, spreminjaš 
tudi obliko. V želodcu si kepa, 
v pljučih si razpršena čudna 
snov, včasih si videti kot gosta 
megla. Kdo si? V nekem ob-
dobju mojega življenja si se 
naselila v glavo. Čutil sem bo-
leč pritisk. Tope oblike, na vse 
strani si enako pritiskala, spet 
drugič bolj koničasto. Kako 
živiš v mojem telesu? Od kod 
si? Kje dobivaš energijo za 
svoj obstoj? Moraš biti čudno 
inteligentna – nisi vedno iste 
oblike, nisi vedno v istem delu 
telesa, celo barvo spreminjaš. 
Najprej se mi je zdelo, da se mi 
bo zmešalo. Sedaj sem se na-
vadil živeti s teboj. Hudo je. 
Pogosto zelo hudo. Nihče me 
ne razume. Ali je z mano kaj 
hudo narobe? Zdravniki te ne 
morejo odkriti, jaz pa vem, da 
si v meni. Vem, ker boliš – pe-
češ, stiskaš, pritiskaš. Vrtogla-
vica, teža, groza, ki se seli po 
mojem telesu. Izgini, prekle-
ta bodi, izgini v pekel in se ne 
vračaj. 

Rad bi se te znebil. Ne 
znam. Razmišljam, anali-
ziram, iščem vzroke, molim, 
berem, gledam oddaje, me-
ditiram, opazujem ljudi, ki 
te nimajo. Vsaj ne rečejo, da 
te imajo. Obupujem. Groza 
me je, da bom moral s teboj, 
prekleta kepa, živeti do smrti. 
Tam te ne bo več. 

Prekleta kepa
Mojca Logar

Omejeno gibanje v me-
jah lastne občine bo marsiko-
ga pripeljalo do spoznanja, 
da mnogih krajev praktično 
pred lastnimi vrati še nikoli 
ni obiskal. Nič ne bom govori-
la o drugih, se najdejo vasi ali 
predeli vasi in krajev v občini 
Kranj, ki jih tudi sama še niko-
li nisem obiskala. Prav nič mi 
to ni v ponos. Človek se vedno 
lahko poboljša in sedaj imam 
idealno priložnost. Najraje to 
naredim peš ali s kolesom. 

Pogosto sem se peljala sko-
zi Besnico (Spodnjo in Zgor-
njo) v Nemilje in Podblico na 
Jamnik, potem pa v Železni-
ke ali čez Jelovico v Bohinj ali 
pa v Kropo. Nikoli še nisem šla 
peš ali s kolesom čez Besniške 
Dobrave. Prav nerodno mi je, 
ker je iz Besnice doma moja 
mama, pa nisem bila še ni-
koli na Dobravah. Ko se sedaj 
v teh dneh vozim tam mimo, 
premišljujem, koliko Dobrav 
poznam. In začnem naštevati 
– čez Savo v Naklem je Dobra-
va, poznam Spodnjo, Srednjo 
in Zgornjo Dobravo nad Pod-
nartom, potem so tu Cerkljan-
ska Dobrava, Komendska 
Dobrava, tam je tudi Jurčk-
ova Dobrava. Bližje Jeseni-
cam kot Bledu je Blejska Dob-
rava. Ko sem doma pogledala 
v Atlas Slovenije, je pod geslom 
Dobrava zabeleženih 57 nase-
lij, zaselkov, vasi, pokrajin ali 
ledin. Zakaj se jim reče Dobra-
va? Po hrastu dobu – morda. 
Poznamo tudi hrast graden, 
cer, puhasti hrast in oplutnik. 
Bojda naj bi hrasti v skupni 
lesni zalogi slovenskih goz-
dov predstavljali osem odstot-
kov. Morda ga je na območju 
Dobrav res več, da se območje 
tako imenuje. Vse te Dobrave 

pa so dvignjene nad okolico. 
Ta dvignjeni del (nanos) so 
nanosile reke, lahko ledenik 
ali oba skupaj. Do teh krajev 
se pripelješ po rahlem ali precej 
strmem klancu, to boste gotovo 
vsi potrdili. Ta dvignjena po-
zicija od okolice pa nudi obi-
skovalcem in prebivalcem zelo 
lep razgled. Z vseh Dobrav se 
zelo lepo vidi daleč okoli. Do-
mačini to zelo dobro vedo in 
cenijo. 

Ker sedaj ljudje ne more-
jo potovati na morje ali v tu-
jino, obiskujejo skrite kotičke 
pred domačim pragom. Z obi-
skovalci pa so največkrat te-
žave, prinesejo gnečo in pus-
tijo smeti. Ko gremo v hribe, 
nam je že jasno, da smeti od-
nesemo v dolino. Ko smo nekje 
obiskovalci, se vedimo kot go-
stje. Ker so gostilne zaprte, ne 
moreš drugače, kot da prine-
seš malico s seboj. Potem mo-
raš tudi smeti odnesti domov. 
Ti kraji do sedaj niso beležili 
tolikšnega obiska. Tudi nihče 
ljudem ne brani, pojdite ven, 
kaj pa boš v mestu, v bloku. 
Če so kje nameščeni koši, so ti 
hitro polni. Svoje smeti odne-
site v svoje zabojnike domov. 
Pred našimi domovi jih odva-
žajo komunalni delavci, male 
koše na razglednih točkah po 
vaseh pa pogosto praznijo do-
mačini. Morda so povezani v 
turistično društvo ali pa kar 
tako, ker imajo radi svojo vas, 
lepo okolico in ne bodo pustili 
ležati smeti kar povprek. Obi-
skovalci morda niti ne pomis-
lijo, da teh košev ne prazni ko-
munala, ampak domačini. Z 
dobro voljo se marsikaj nare-
di, z dobrim zgledom pa še več. 

Dobrave

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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tedenski koledar
 vzhod zahod 

desetdnevna vremenska napoved

Torek
28. 4.

9/21 °C

Nedelja 
3. 5.

6/22 °C

Sreda 
29. 4.

Četrtek
30. 4.

Petek
1. 5.

Sobota
2. 5.

8/17 °C 7/18 °C 5/16 °C 6/19 °C

Ponedeljek 
4. 5.

Torek
5. 5.

Sreda
6. 5.

Četrtek
7. 5.

6/24 °C 7/26 °C 6/24 °C 5/23 °C

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

Rezultati 34. kroga – 26. 
aprila 2020

4, 5, 14, 19, 23, 32, 35 
in 28

Loto PLUS: 
4, 11, 12, 14, 15, 17, 38 

in 32

Lotko: 2 5 0 5 6 4

Sklad 35. kroga za 
Sedmico: 1.420.000 EUR

Sklad 35. kroga za PLUS: 
170.000 EUR

Sklad 35. kroga za Lotka: 
220.000 EUR 

LOTO

POMAGAJMO PREŽIVETI

Pomagajmo prizadetim v epidemiji, 
brezposlenim in starejšim.
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KARITAS5 na 1919   
boste prispevali 5 EUR.

Podrobnosti in drugi načini darovanja na karitas.
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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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6 5 3 7
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REŠITEV

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

6 3 7 1 8
8 9 7

9 2 3
7 8 1

2 5 1
7 9 4
3 4 1

4 2 6
6 3 2 5
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REŠITEV
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1 2 8 3 6 4 9 7 5
5 9 4 7 8 2 1 6 3
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9 6 1 8 3 7 2 5 4
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Rešitev:

Rešitev:

28. 4. tor. Pavel 5.53 20.07

29. 4. sre. Robert 5.51 20.08 

30. 4. čet. Katarina  5.50 20.09           

1. 5. pet. Jože, praznik dela 5.48 20.11

2. 5. sob. Boris, praznik dela 5.47 20.12

3. 5. ned. Aleksander 5.45 20.13

4. 5. pon. Cveto 5.44 20.14

Alenka Brun

Kranj – Taisti nadaljuje, da 
ga igranje loterije na spletu 
ne zanima pretirano. Tudi 
sicer večina igralcev loterij-
skih iger za vplačilo iger Lo-
terije Slovenije zelo rada iz-
bere fizična prodajna mes-
ta, pravijo v Loteriji Slove-
nije. Ampak v času epide-
mije covida-19 so skladno z 
odlokom Vlade RS o začasni 
prepovedi prodaje blaga in 
storitev neposredno potro-
šnikom na območju Repu-
blike Slovenije od 16. mar-
ca dalje zaprta vsa prodajna 
mesta specializirane prodaj-
ne mreže Loterije Slovenije, 
ki je sicer pomembna pro-
dajna pot njihovih iger, na-
daljujejo. »Prav tako so uk-
repe za omejevanje javne-
ga življenja (pozivi k odlo-
žitvi vseh nenujnih naku-
pov) in drastično zmanjše-
vanje obiskov na prodajnih 
mestih (posamično vstopa-
nje kupcev v prodajne pro-
store) sprejeli tudi partnerji 
v partnerski prodajni mreži, 
predvsem bencinski servisi 

in pošte, vendar je tu sode-
lovanje v loterijskih igrah v 
omejenem obsegu še mogo-
če,« razložijo. 

Pri odpravi omejitev bo 
Loterija Slovenije skrbno 
spoštovala uredbe in odločit-
ve Vlade RS in tako v pone-
deljek, 4. maja, ponovno od-
pira trideset prodajnih mest 
specializirane prodajne 
mreže, kjer gre le za prodajo 
iger Loterije Slovenije, se ne 

nahajajo v okviru trgovskih 
centrov in niso večja od šti-
risto kvadratnih metrov. 

V Loteriji Slovenije opaža-
jo tudi, da se je v zadnjem me-
secu število spletnih igral-
cev in uporabnikov mobil-
ne aplikacije Loterije Slove-
nije nekoliko povečalo. Dej-
stvo je, da sta obisk e-loterije 
in uporaba mobilne aplikaci-
je v teh časih še najbolj var-
na. Pojasnijo, da je uporaba 

obeh možnosti popolnoma 
preprosta. 

Kljub temu da se je življe-
nje v Sloveniji upočasnilo in 
je prodaja iger Loterije Slo-
venije močno otežena ter iz-
pad prihodkov neizogiben, 
družba nadaljuje uresniče-
vanje svojega poslanstva. 
Kot strateška naložba drža-
ve tudi v teh časih skrbi za 
družbeno odgovorno prire-
janje iger na srečo v Slove-
niji in sofinanciranje sloven-
skih invalidskih, humanitar-
nih in športnih organizacij. 
Zbrana koncesijska sredstva 
omogočajo izvajanje števil-
nih projektov omenjenih or-
ganizacij.

Na spletni strani Loteri-
je Slovenije obveščajo še o 
izplačilu dobitkov, tudi o nji-
hovih zastaralnih rokih in o 
tem, da je v času epidemije 
zaprta glavna blagajna Lo-
terije Slovenije na sedežu 
družbe. Igralci nastalo stanje 
in odločitve, sprejete v zvezi 
z njim, razumejo in spoštu-
jejo, tako da v zadnjem me-
secu Loterija Slovenije tudi v 
zvezi s tem ne beleži težav.

Večji obisk e-loterije
Epidemija covida-19 je posegla tudi v navade posameznikov, ki so redno izpolnjevali loterijske lističe  
na fizičnih prodajnih mestih. »Že mesec in pol nisem igral lota,« pove eden od njih.

Ljudje za vplačilo iger Loterije Slovenije zelo radi izberejo 
fizična prodajna mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Na kranjski občini so v začetku tega meseca objavili 
spletno anketo, s katero so želeli od občanov pridobiti infor-
macije, kako uspešno delujejo in jih informirajo v času kriznih 
razmer zaradi epidemije covida-19. Kot so sporočili, končni 
rezultati kažejo, da so občani večinoma zadovoljni z delom 
občine. Na anketo je odgovorilo 351 ljudi, od tega več kot 
83 odstotkov z območja kranjske občine. Na vprašanje, kako 
so zadovoljni z obveščanjem Mestne občine Kranj o razvoju 
dogodkov ob epidemiji koronavirusne bolezni, je približno 
56 odstotkov odgovorilo, da so (zelo) zadovoljni, dobrih 18 
odstotkov je srednje zadovoljnih, slabih enajst odstotkov pa 
nezadovoljnih. Podobne so bile ocene aktivnosti Mestne ob-
čine Kranj, ki skupaj s Civilno zaščito skrbi za izvrševanje 
ukrepov Vlade RS za zajezitev širitve koronavirusa: več kot 
šestdeset odstotkov sodelujočih v anketi je z njimi (zelo) zado-
voljnih, 18 odstotkov srednje zadovoljnih, dobrih 21 odstotkov 
pa nezadovoljnih. 

Večina je zadovoljna z informiranjem
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Vodja logistike in skladišča, m/ž (Hrastje pri Kranju, Šenčur) 
Opis delovnega mesta: oblikovanje delovnih procesov v logistiki in odgovornost za nji-
hov nemoten potek, vodenje ekipe 20–30 sodelavcev in analiziranje KPI-jev učinkovi-
tosti, odgovornost za optimizacijo stroškov logistike in izboljšanje učinkovitosti dela ... 
ARC – Kranj, d. o. o., Hrastje 52k, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 23. 5. 2020. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Monter (Škofja Loka, Ljubljana) 
Pričakujemo: najmanj IV. stopnjo izobrazbe, smer elektrikar telekomunikacij ali dru-
go ustrezno IV. stopnjo izobrazbe, vozniško dovoljenje B-kategorije, odgovoren od-
nos do dela in orodja, pripravljenost za timsko delo in ročne sposobnosti. GVO, d. 
o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 5. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Specialist za finance, m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: priprava in spremljanje mesečnega plana 
denarnega toka, priprava ocen gibanj denarnih tokov med mesecem in ob koncu me-
seca ... SIJ Elektrode Jesenice, d. o. o., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice. Prijave zbira-
mo do 15. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajni inženir v IT-podjetju, m/ž (Šenčur) 
Infotim Ržišnik Perc, d. o. o. (www.infotim.com) v svoj tim vabi prodajnega inženirja. 
Pričakovana je vsaj višješolska izobrazba, 2 leti izkušenj na enakem ali podobnem de-
lovnem mestu in poznavanje IT-rešitev, proizvajalcev in trendov. Protim Ržišnik Perc 
– arhitekti in inženirji, d. o. o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 23. 
5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Voznik tovornega vozila v Cash & Carry Bled, m/ž (Bled) 
Vaše delo bo zajemalo: razvoz blaga po delovnih nalogih, pripravljanje transportnega 
vozila za razvoz, nakladanje in razkladanje blaga, vodenje predpisane evidence, zava-
rovanje blaga pred poškodbami in kvarom, preprečevanje odtujevanja blaga, zagota-
vljanje prijaznih in strokovnih storitev. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 6. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik-viličarist, m/ž (Komenda) 
S korektnim in poštenim odnosom se trudimo pridobiti zaupanje strank, saj smo si 
zastavili dolgoročne cilje in nameravamo naš prodajni program dopolnjevati in ga pri-
lagajati potrebam strank. DR Konekt, d. o. o., Pod gabri 23, 1218 Komenda. Prijave zbi-
ramo do 14. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Varnostnik, m/ž (Kranj) 
Kot del tima bo izbrani kandidat: opravljal varovanje ljudi in premoženja, opravljal 
delo varovanja na javnih prireditvah. Valina varovanje, d. o. o., Litijska cesta 45, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strojni oz. elektro tehnik, m/ž (Lesce) 
Vodenje montaž in servisa na področju Slovenije, poznavanje tehnične dokumentaci-
je, kontrola dela na terenu, prodajo, posredovanje, servis. Tom servis, d. o. o., Alpska 
43f, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 20. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar a la carte, m/ž (Dvor Jezeršek, Brnik) 
Pričakujemo: zaključeno izobrazba gastronomske ali živilske smeri, vsaj 2 leti izkušenj 
z delom v a la carte kuhinji, poznavanje področja priprave hrane, urnost, natančnost 
in iznajdljivost, vestnost, zanesljivost in samostojnost pri delu, osebno urejenost in 
čistočo. Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 Medvode. Prijave zbiramo do 23. 
5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik polic v Kranju – projektno delo (Kranj) 
Nalaganje izdelkov na police in stojala – skrb za založenost polic. Iščemo kandida-
ta, ki ima odprt in aktiven s. p. (klasičen ali popoldanski) in lasten prevoz. PKK, d. o. 
o., Cesta na Brdo 45, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 5. 2020. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

OPS Supervisor – vodja operacij, m/ž (Brnik) 
Pričakujemo: ustrezno višješolsko izobrazbo, napredno poznavanje računalniških in 
informacijskih sistemov ... TNT Express Worldwide, d. o. o., Leskoškova 6, 1000 Lju-
bljana. Prijave zbiramo do 14. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja prodajnega področja za avstrijski trg, m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključeno VII. stopnjo elektrotehnične 
smeri ali ekonomske smeri s predhodno V. stopnjo elektrotehnične smeri, najmanj 3 
leta delovnih izkušenj v prodaji ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 4. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com. 

Snažilka, m/ž (Tržič)
Kot snažilka boste zadolženi za: čiščenje poslovnih in proizvodnih prostorov podje-
tja, sodelovanje pri periodičnih letnih čiščenjih ... Cablex-T, d. o. o., Cesta Ste Marie 
Aux Mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 30. 4. 2020. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

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

MojeDelo.com

Nagrajenci križanke ZAVODA 973 z geslom: ŠKOFJELOŠKI 
PASIJON 2021, ki je bila objavljena v GORENJSKEM GLASU 10. 
aprila 2020, so: 1. nagrado – Foto monografijo Škofjeloškega 
pasijona 2009 prejme: Mirko Poličar, Naklo; 2. nagrado – Pa-
sijonski donseki 2020 prejme Andrej Starman, Zg. Besnica; 3. 
nagrado – Pasijonski almanah 2020 pa prejme Branko Čelik, 
Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA z geslom: IGRE 
ZA VSO DRUŽINO, ki je bila objavljena v GORENJSKEM GLA-
SU 7. aprila 2020, so: 1. nagrado – bon trgovine Baldrijan iz 
Kranja v vrednosti 20 EUR prejme: Lučka Breznikar iz Lesc, 
2. in 3. nagrado: knjigo Melanda pa prejmeta Matjaž Jamnik 
iz Žirovnice in Ljudmila Križnar iz Škofje Loke. Nagrajencem 
čestitamo!

Nagrajenci križanke GORENJSKEGA GLASA  z geslom: BODI-
MO USTVARJALNI, ki je bila objavljena v ŽIROVSKIH NOVICAH 
24. marca 2020, so: 1. nagrado – bon trgovine Baldrijan iz 
Kranja v vrednosti 20 EUR prejme: Milka Šparovec iz Žirov, 2. 
in 3. nagrado: knjigo Melanda pa prejmeta Dragica Trček in 
Tomaž Pišljar, oba iz Žirov. Nagrajencem čestitamo!

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

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.

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

DESKE, smrekove, 30 mm, mizar-
ske kvalitete, zračno suhe, 1 m3, tel.: 
031/600-276 20000902

STAVBNO  
POHIŠTVO
PRODAM

ZARADI menjave strehe prodam ra-
bljena strešna okna Velux, 3-krat  rja-
vi z obrobo in rolojem, stari cca 15 
let, cena 40 EUR/kom. Vsa okna so 
zelo ohranjena in brez napak., tel.: 
051/370-928 20000868

KURIVO
PRODAM

BUTARE, ugodno, tel.: 031/360-178  
 20000904

KVALITETNA bukova, hrastova in je-
senova drva, metrska ali razžagana, 
možnost dostave, tel.: 041/639-348 
 20000882

SUHA, mešana drva, cena 44 EUR/m3 
ali menjam za teleta, Poljanska dolina, 
tel.: 051/207-008  
 20000900

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225 20000906

PRIDELKI
PRODAM

KROMPIR za krmo, tel.: 041/347-
243 
 20000901

KROMPIR za živino, tel.: 031/210-
014 
 20000903

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred ne-
snostjo, in KG piščanci za dopitanje. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 20000750

OSTALO
PRODAM

SLAMO in seno v okroglih balah, tel.: 
041/675-453 20000905

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč starejšim na 
domu, tel.: 040/832-030 20000883

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20000754

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163  
 20000755

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
opleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 20000861

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  
 20000751

ZASEBNI STIKI
49-LETNI moški podjetnik  z lepim 
nasmehom, iz okolice Medvod, 175 
cm, rekreativni športnik, nekadilec, 
ljubitelj narave, morja išče žensko za 
druženje, tel.: 031/207-203 
 20000907
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Aleš Senožetnik

Kranj – Po velikonočnih pra-
znikih so svoje delavnice po-
novno odprli vulkanizerji, 
potem ko so bile zaprte za-
radi epidemije koronaviru-
sne bolezni. Skoraj natanko 
mesec dni po 15. marcu, po 
katerem je zakonsko možna 
menjava zimskih pnevmatik 
za letne, lahko vozniki spet 
»preobujejo« svoja vozila. A 
ob tem se je marsikdo spra-
ševal, ali je menjava zimskih 
pnevmatik za letne sploh še 
potrebna ob dejstvu, da je več 
kot mesec dni že mimo, da se 
številni zaradi omejitvenih 
ukrepov ne vozijo več toliko 
kot prej ali pa z avtomobilom 
opravljajo le krajše razdalje.

A mnenja proizvajalcev 
pnevmatik, vulkanizerjev 
pa tudi denimo Avto-mo-
to zveze Slovenije (AMZS) 
je enotno: zimske pnevma-
tike imajo povsem drugač-

ne vozne lastnosti kot le-
tne, zato za vožnjo pri višjih 
temperaturah niso primer-
ne. Razlika med letnimi in 
zimskimi pnevmatikami je 
tako v zunanji zgradbi kot 

tudi kemični sestavi gume-
ne zmesi. Letne pnevma-
tike pri višjih temperatu-
rah zagotavljajo boljši opri-
jem in vodljivost ter krajšo 
zavorno pot, kar je ključno 
pri zagotavljanju varnosti 
na cesti, še zlasti ker so prav 
pnevmatike edini stik naše-
ga vozila s podlago. »Razlika 
v dolžini zavorne poti med 
zimsko in letno pnevmati-
ko lahko pri temperaturah 
nad 15 stopinj Celzija zna-
ša tudi do sedem metrov v 
korist letne pnevmatike. To 

predstavlja skoraj petino za-
vorne poti sodobnega avto-
mobila od dosežene hitro-
sti sto kilometrov na uro do 
ustavitve,« pravijo pri naj-
večjem proizvajalcu pnev-
matik Goodyearu, kjer de-
nimo poudarjajo tudi, da je 
menjava smiselna, tudi če 
bi morali z njo počakati do 
maja ali junija.

Tako kot sicer velja pred 
menjavo preveriti, ali so le-
tne pnevmatike še v dobrem 
stanju, niso starejše od pet 
let in imajo vsaj zakonsko 

minimalno globino profi-
la, ki pri letnih pnevmatikah 
ne sme biti nižja od 1,6 mi-
limetra. 

V sicer nekaj let stari raz-
iskavi so v AMZS ugotovi-
li, da velika večina voznikov 
jeseni letne pnevmatike za-
menja z zimskimi, medtem 
ko se več kot tretjina z zim-
skimi vozi tudi poleti, kar je 
pri marsikaterem vozniku v 
navadi posebej takrat, ko so 
pnevmatike preveč iztroše-
ne, da bi bile še uporabno za 
prihodnjo zimo.

Pnevmatike zamenjajte
Čeprav se pri marsikom pojavljajo dvomi, ali je še smiselno zamenjati zimske pnevmatike z letnimi,  
je mnenje proizvajalcev in vulkanizerjev enotno.

Znova je možna menjava pnevmatik. / Foto: Gorazd Kavčič

Zavorna pot je pri 
letnih pnevmatikah v 
primerjavi z zimskimi 
pri višjih temperaturah 
lahko tudi do sedem 
metrov krajša.
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Ana Šubic

Kranj – Koronavirus jo je za-
godel tudi parom, ki so v teh 
mesecih nameravali skoči-
ti v zakonski stan. Zadnjih 
šest tednov sklepanje zakon-
skih in partnerskih zvez ni 
bilo dovoljeno, skladno z naj-
novejšimi usmeritvami mi-
nistrstva za delo, družino in 
socialne zadeve pa so od da-
nes civilne poroke znova mo-
žne, a je lahko prisotnih naj-
več šest oseb: par, priči ter 
matičar in pooblaščenec. A 
večina se želi poročiti v kro-
gu najbližjih, pod vprašajem 
ostajajo tudi poročna slavja, 
saj še ni jasno, kdaj bodo go-
stinski ponudniki znova od-
prli svoja vrata … Mnogi pari 
se tako sprašujejo, ali naj po-
roko odpovedo oz. prestavijo 
ali pa naj čakajo v upanju, da 
se bodo razmere do njihove-
ga poročnega dne vsaj za silo 
normalizirale. 

Na Upravni enoti (UE) 
Kranj je bilo po podatkih na-
čelnika Matjaža Dovžana 
od sredine marca odpove-
danih oz. prestavljenih sla-
bih dvajset porok. Glede no-
vega načina izvajanja poroč-
nih obredov je dodatno po-
jasnil, da je pri tem treba 
upoštevati tudi druge veljav-
ne ukrepe (npr. omejitev gi-
banja). Obrede bodo izvajali 
na sedežu UE, na drugih lo-
kacijah pa odvisno od okoli-
ščin in od tega, ali so mestne 
hiše oz. druge institucije od-
prte za te namene, je pojas-
nil in poudaril, da mora biti 
v vseh primerih poskrbljeno 

za varnost in zdravje priso-
tnih.

Na UE Škofja Loka je zara-
di koronavirusa doslej odpad-
lo osem porok. Prav toliko jih 
imajo za zdaj odpovednih na 

naslednje tedne, seveda pa 
bo to odvisno od dejanskega 
sproščanja ukrepov, je razlo-
žil načelnik Bojan Miklavčič. 
Za maj in junij so imeli pri-
javljenih štirideset porok, od 

tega so šest majskih porok že 
prenesli na kasnejši datum, 
ostale pare, ki so se namera-
vali poročiti maja, pa so ob-
vestili o odpovedi poroke oz. 
jim ponudili nov datum.

Na UE Radovljica so v mar-
cu in aprilu prestavili 22 po-
rok. V maju so jih načrtovali 
38, v juniju pa 41. Za majske 
poroke so parom predlagali 
drug termin. Zaradi zaprtja 
gostinskih objektov in spre-
jetih ukrepov glede omejitve 
gibanja je 13 parov obred od-
povedalo oz. prestavilo na je-
senske mesece oz. v leto 2021. 
Predvsem tuji državljani se 
odločajo za zamik v naslednje 
leto. Povedali so tudi, da bodo 
sicer vse pare, ki so imeli že 
prijavljeno rezervacijo v teh 
mesecih in so jo bili priseljeni 

prestaviti na kasnejši termin, 
obvestili o možnosti sklenitve 
zakonske zveze po najnovej-
ših usmeritvah.

Blejski grad, ki je ena naj-
bolj priljubljenih poročnih 
lokacij, bi letos gostil 35 po-
rok. Enajst je že prestavljenih 
na jesen ali v leto 2021. Tre-
nutno imajo odpovedane oz. 
preložene obrede, načrtova-
ne do junija. »Na Blejskem 
gradu se poročajo večinoma 
tujci, ki so poleg delovanja 
UE vezani tudi na letalske in 
cestne povezave, prepustnost 
mej, namestitve …« je poja-
snila Lea Ferjan iz Zavoda za 
kulturo Bled in dodala, da je 
v takih primerih za udeležbo 
na poročnih obredih potreb-
na odprava ukrepov na zelo 
različnih področjih.

Poroke spet dovoljene
Zaradi ukrepov, poveznih s koronavirusom, so številni bodoči mladoporočenci odpovedali ali prestavili 
poroke. Od danes so civilni poročni obredi znova možni, a ob prisotnosti največ šestih oseb.

Po šestih tednih so znova možni civilni poročni obredi, a v zelo okrnjeni zasedbi. 
Fotografija je simbolična. / Foto: Tina Dokl

Mnogi pari se sprašujejo, 
ali naj poroko odpovedo 
oziroma prestavijo ali 
pa naj čakajo v upanju, 
da se bodo razmere do 
njihovega poročnega dne 
vsaj za silo normalizirale.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lah-
ko predvsem na območju Julijskih Alp in Zgornjesavske doline 
nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Jutri 
bo oblačno, občasno bo deževalo, možne so nevihte. Nekoliko 
se bo ohladilo. V četrtek bo pretežno oblačno, občasno bo še 
deževalo.

Alenka Brun

Radovljica – Sprva se je zde-
lo, da Festivala čokolade v 
Radovljici letos ne bo, na po-
budo čokoladnic pa so se v 
Javnem zavodu Turizem in 
kultura Radovljica odločili, 
da festival izpeljejo na inter-
netu. Festival je tako aktiven 
že od 24. aprila in bo trajal še 
dva dni, do četrtka, 30. apri-
la 2020. Osrednje prizorišče 
festivala predstavlja spletna 
stran radovljiškega Festiva-
la čokolade, vsi uporabni-
ki družbenega omrežja Fa-
cebook pa dogajanje lahko 
spremljajo tudi tam. Namen 

festivala je, da v času, ko sta 
druženje in gibanje omeje-
na, ponudijo drugačne vse-
bine, razložijo organizatorji. 
Na virtualnem festivalu tako 
ljudem ponujajo ideje za čo-
koladne aktivnosti ter jih s 
pravimi čokoladnimi izzivi 
vabijo k soustvarjanju festi-
vala. Obiskovalci lahko sode-
lujejo v številnih nagradnih 
igrah, v sodelovanju z butič-
nimi slovenskimi čokolad-
nicami pa kakovostne, roč-
no izdelane čokoladne izdel-
ke ponujajo tudi na virtual-
nih stojnicah, kjer jih seve-
da lahko kupite in jih boste 
potem okušali doma.

Prvi virtualni Festival 
čokolade še do četrtka

Festival v živo je neponovljiv. Tudi za organizatorje je 
virtualni festival novost, verjamejo pa, da ljubitelji čokolade 
uživajo ob spremljanju dogajanja tudi doma. / Foto: Tina Dokl 

Kranj – Finančna uprava je na podlagi interventnega zakona 
v petek 32.015 upravičencem nakazala po 350 evrov oziroma 
skupno 11.205.250 evrov mesečnega temeljnega dohodka. Pre-
jeli so ga samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski usluž-
benci, ki so do 18. aprila prek eDavkov vložili na finančno 
upravo izjavo, da zaradi epidemije ne morejo opravljati dejav-
nosti ali jo lahko opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Prejeli mesečni temeljni dohodek za marec

Simon Šubic

Kranj – Izplačila pokoj-
nin prek pokojninskih na-
kaznic, ki jih pismonoše 
izplačujejo upokojencem na 
domovih, bodo zaradi epide-
mije covida-19 tako kot mar-
ca tudi aprila potekala pri-
lagojeno, torej na brezkon-
taktni način na primernem 
mestu na naslovu prejemni-
ka, o čemer bodo ti preje-
li ustne napotke od pismo-
noše. Za upokojence, ki so 
priklenjeni na posteljo ali so 
drugače gibalno ovirani, bo 
pismonoša pustil enkratno 
pooblastilo za dvig pokoj-
ninske nakaznice za mesec 
april na pošti. Prevzela ga bo 

oseba, ki prejemnika negu-
je oziroma živi z njim v go-
spodinjstvu, ta pa bo lahko z 
izpolnjenim in podpisanim 
enkratnim pooblastilom s 
strani prejemnika pokojni-
ne na določeni pošti dvig-
nila pokojnino, so sporočili 
iz Pošte Slovenije. Za oskr-
bovance domov bodo pokoj-
nine izplačane pooblašče-
nim osebam. Pošta Slove-
nija tudi tokrat upokojence, 
ki prejemajo pokojnine na 
bančne račune, prosi, da v 
primeru, če to ni nujno pot-
rebno, obiska pošte ne načr-
tujejo že prvi dan izplačila 
pokojnin, saj se bodo s tem 
izognili čakanju v vrsti pred 
poštami na vstop.

Tudi aprila prilagojen 
način izplačila pokojnin

Brdo pri Lukovici – V Čebelarski zvezi Slovenije opozarjajo 
kmete in vrtičkarje, da naj bodo pri uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev še posebej pozorni na čebele, ki so izpostavljene tem 
sredstvom pri nabiranju nektarja, cvetnega prahu in mede-
ne rose. Sredstva, ki so škodljiva za čebele, imajo na etiketi 
oznako »nevarno za čebele« in so opremljena s posebnim 
grafičnim znakom.

Opozorilo čebelarjev

Tržič – Tržiški občinski svetniki so se na korespondenčni seji 
prejšnji teden seznanili, da je Juretu Ferjanu z dnem, ko je 
postal poslanec državnega zbora, prenehala funkcija tržiškega 
podžupana. Ferjan je v državnem zboru nasledil poslanca 
Žana Mahniča, ki zdaj opravlja funkcijo državnega sekretarja 
v kabinetu predsednika vlade.

Jure Ferjan od podžupana do poslanca




