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Brez pisnih  
preizkusov znanja
Ministrstvo priporoča osnovnim 
šolam, naj v letošnjem šolskem 
letu učitelji pri ocenjevanju znanja 
uporabljajo različne načine oce-
njevanja, po nasvetu Zavoda RS 
za šolstvo pa naj se izogibajo pi-
snim preizkusom znanja.
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GORENJSKA

Koronavirus  
in seneni nahod
V začetni fazi je okužba z novim 
koronavirusom lahko nekoliko po-
dobna senenemu nahodu. Za se-
neni nahod ni značilna povišana 
telesna temperatura niti suh ka-
šelj, je pa precej več izcedka iz 
nosu kot pri covidu-19.

5

GORENJSKA

Stavijo na  
domače goste
Turizem je ena od panog, ki jih je 
koronavirus najbolj prizadel. Kdaj 
bo ponovno možno potovati, 
ostaja neznanka, se pa za to pole-
tje tako v Sloveniji kot na evropski 
ravni omenja celo morebitna pre-
poved dopustovanja v tujini.
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KMETIJSTVO

Manjši odstrel jelenjadi, 
prvič lov na šakala
Letošnji lovsko-upravljavski načrt 
za Gorenjsko lovsko upravljavsko 
območje znižuje odstrel srnjadi in 
jelenjadi, povečuje odstrel divjega 
prašiča, prvič določa odstrel šaka-
la in znižuje količine krme za zim-
sko krmljenje divjadi.

15

VREME

Danes in jutri bo prete-
žno jasno, pihal bo zme-
ren veter vzhodnih smeri. 
V četrtek bo jasno, veter 
se bo polegel.

4/18 °C
jutri: pretežno jasno
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73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aktualne novice o koronavirusu na 

Aleš Senožetnik

Mengeš – Na mengeški lo-
kaciji Novartisa so po za-
četku pandemije začeli po-
leg rednega dela proizvaja-
ti tudi razkuževalno sred-
stvo. V zelo kratkem času so 
vzpostavili proizvodnjo, za-
gotovili primerno embalažo 
in poskrbeli za polnjenje in 
distribucijo razkužil. Tako je 
Novartis v Sloveniji poleg va-
rovalne opreme do petka več 
kot 35 zdravstvenim domo-
vom, bolnišnicam in domo-
vom za starejše ter lokalnim 
skupnostim po državi poda-
ril 8300 litrov dezinfekcij-
skega sredstva. 

Oči uprte v farmacevtsko industrijo
Mengeški Lek, kjer v času pandemije covida-19 proizvajajo tudi razkuževalno sredstvo, je v petek 
obiskal predsednik republike Borut Pahor.

Kot je ob obisku Leka poudaril Pahor, so trenutno oči javnosti uprte v farmacevtsko 
industrijo. / Foto: Gorazd Kavčič42. stran

Simon Šubic

Kranj – Vlada bo predvidoma 
danes potrdila popravke pr-
vega protikoronskega zako-
na, težkega tri milijarde evrov, 
in predlog drugega zakon-
skega paketa, ki ga bo še da-
nes po nujnem postopku po-
sredovala državnemu zboru. 
Kot je napovedal predsednik 
vlade Janez Janša, bodo z dru-
gim paketom omogočili doda-
tno likvidnost gospodarstvu in 
določili višjo povprečnino ob-
činam. Po besedah gospodar-
skega ministra Zdravka Poči-
valška je prvi mega zakon na-
menjen preživetju, drugi pa 
ponovnemu zagonu gospo-
darstva, za kar morajo imeti 

podjetja dovolj likvidnostnih 
sredstev. Po ministrovi oceni 
bo vnovični zagon dejavnosti 
najtežji v turizmu.

Gospodarska zbornica Slo-
venije, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, AmCham 
Slovenija in Britansko-sloven-
ska gospodarska zbornica pa 
so v skupni izjavi opozorili, da 
so v drugem paketu predvide-
ni pogoji za koriščenje ukre-
pov zahtevnejši in slabši kot v 
primerljivih državah. Kot naj-
pomembnejši ukrep za reše-
vanje likvidnostnih težav pod-
jetij so navedli jamstveno she-
mo za nova bančna posojila. 
Kot ugotavljajo, je slovenska 
shema poroštev trikrat nižja 
kot v primerljivih državah. 

Vlada o drugem zakonu

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – V Sloveni-
ji smo 26. marca zabeležili 
61 okužb z novim koronavi-
rusom, največ do zdaj. V ne-
deljo, 19. aprila, je bilo pozi-
tivnih (samo) pet oseb, res pa 
je bilo tudi manj testiranih, le 
nekaj čez petsto. Od začetka 
epidemije je bilo skupaj okrog 
42 tisoč testiranj. Zmanjšuje 
se število hospitalizacij, v bol-
nišnicah je bilo v nedeljo 88 
bolnikov s covidom-19, od 
tega 26 v intenzivni negi. Tri-
je so umrli, skupaj že 77. Od-
puščenih iz bolnišnic je okrog 
dvesto. 

Včeraj se je začela raziska-
va o razširjenosti koronavi-
rusa med prebivalstvom, ki 
jo koordinira Inštitut za mi-
krobiologijo in imunologi-
jo na Medicinski fakulteti v 
Ljubljani. Vabila za sodelo-
vanje so poslali tri tisoč pre-
bivalcem v vseh regijah in 
različnih starostnih skupi-
nah, ki jih je iz registra prebi-
valcev naključno izbral repu-
bliški statistični urad. Pred-
stojnik inštituta prof. dr. Mi-
roslav Petrovec je povedal, 
da so anketiranci vabila (ta 
niso prenosljiva) že preje-
li, njihovo sodelovanje pa je 
prostovoljno. Podatki bodo 

ostali anonimni, sodelujo-
či pa bodo domov dobili svoj 
izvid. Kot je poudaril Petro-
vec, bodo z raziskavo zago-
tovili verodostojne podatke, 
na podlagi katerih bodo lah-
ko država oz. pristojne insti-
tucije pripravljale ali prilaga-
jale ukrepe.

Z včerajšnjim dnem so se 
odprle še nekatere prodajal-
ne, dovoljene so storitvene in 
športno-rekreativne dejavno-
sti, tehnični pregledi, javni li-
nijski prevozi, ki jih organizi-
rajo gospodarski subjekti za 
prevoz zaposlenih na delov-
no mesto ...

Odprli so še nekatere prodajalne
Število okužb s covidom-19 v Sloveniji pada. Včeraj so se odprle nekatere 
prodajalne, dovoljene so določene storitvene in športno-rekreativne 
dejavnosti ter javni linijski promet v omejenem obsegu. 

Vlada rahlja protikoronske ukrepe, odprte so že lahko vulkanizerske delavnice (na sliki) pa 
tudi prodajalne z gradbeno-inštalaterskim materialom, tehničnim blagom in pohištvom, 
kemične čistilnice, dovoljene so storitve, kot so tehnični pregledi vozil, krovska dela, osebni 
prevzem blaga ali hrane ... / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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Knjigo prejme MARIJA KERSNIK iz Gozd Martuljka.

Jasna Paladin

Domžale – Minister za jav-
no upravo Boštjan Koritnik 
želi iz prve roke izvedeti, 
kako so v času epidemije co-
vida-19 organizirane občine, 
kako poteka delo na uprav-
nih enotah in kako je pri tem 
poskrbljeno za varnost obča-
nov in uslužbencev. Eden od 
uradnih obiskov po občinah 
ga je v petek, 17. aprila, pope-
ljal v Domžale.

V zgradbi, kjer imata pro-
store tako občina kot uprav-
na enota, so ga sprejeli žu-
pan Toni Dragar, načelni-

ca upravne enote mag. Ivi-
ca Vozelj, poveljnik občin-
skega štaba Civilne zaščite 
Marko Žagar in podžupanja 
mag. Renata Kosec. Kot je 
ministru povedal župan, so 
v Domžalah takoj po izbru-
hu epidemije covida-19 stva-
ri vzeli v svoje roke, organi-
zirali občinski štab Civilne 
zaščite ter začeli uveljavljati 
ukrepe za zajezitev širjenja 
okužbe. »Glede na število 
okuženih je občina Domža-
le najmanj ogrožena občina 
v Sloveniji, kar potrjuje iz-
jemno dobro delo občinske 

uprave in občinskega štaba 
Civilne zaščite, v katerega 
je trenutno vključenih 140 
posameznikov iz različnih 
enot sistema zaščite in re-
ševanja v občini Domžale. 
Dobra organizacija, usposo-
bljeni posamezniki ter dob-
ro sodelovanje med različ-
nimi enotami pa so dokaz, 
da imamo v občini Domža-
le dobro organizirano Civil-
no zaščito,« je povedal Toni 
Dragar. Dobro so se v času 
epidemije odzvali tudi na 
Upravni enoti Domžale, ki 
po številu izdanih vlog sodi 
med največje pri nas. Načel-

nica je poudarila, da so veli-
ko pozornosti namenili oza-
veščanju zaposlenih in da je 
delo ves čas epidemije zelo 
dobro organizirano. 

Minister je bil s pridoblje-
nimi informacijami zelo za-
dovoljen. »Domžale so do-
ber kazalnik tega, da so se 
občine v času epidemije zelo 
dobro odzvale,« je med dru-
gim dejal ob koncu srečanja 
in sklenil, da je vlada zelo bli-
zu dviga povprečnin, ki si ga 
želijo vse občine in za kar si 
je tudi sam prizadeval.

Dober odziv občin
Tako o delovanju občinskih uprav in upravnih enot 
med epidemijo pravi minister za javno upravo 
Boštjan Koritnik, ki je v petek obiskal občino 
Domžale.

Minister Boštjan Koritnik je informacije iz prve roke o 
organiziranosti občin v času epidemije dobil tudi od 
domžalskega župana Tonija Dragarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Mercator je pred nedavnim Rdečemu križu Slovenije 
in Slovenski karitas namenil trideset ton živil in higienskih 
potrebščin za najbolj socialno ogrožene družine in posame-
znike. V četrtek pa je začel dnevno dostavljati malice tudi 
zdravnikom in zaposlenim v zdravstveni negi, ki na 16 vsto-
pnih centrih v Sloveniji jemljejo brise za testiranje na okužbo 
s koronavirusom. Dnevno razdelijo v vstopnih centrih več 
kot 250 malic. 

Mercator pomaga ogroženim družinam

Lek v Mengšu je v petek 
dopoldne obiskal tudi pred-
sednik države Borut Pahor, 
ki je izrekel priznanje No-
vartisu v Sloveniji kot tudi 
vsem, ki »v teh časih ne-
utrudno opravljajo svoje 
delo«. Kot je še dodal, pa so 
trenutno oči uprte v farma-
cevtsko industrijo, saj ima 
ta izjemno vlogo pri razvo-
ju potencialnega zdravila za 
covid-19. »Zavezanost No-
vartisa k skrbi za zaposle-
ne in k podpori lokalnim 
skupnostim odraža kultu-
ro in vrednote podjetja, ki 

so v času krize posebej po-
membne,« je še povedal Pa-
hor.

V času epidemije so v 
farmacevtski družbi sicer 
sprejeli številne ukrepe za 
zdravje in varnost zaposle-
nih. Tem se je zahvalil tudi 
predsednik uprave Leka Ro-
bert Ljoljo. Družba Novar-
tis je sicer za boj proti koro-
navirusni bolezni ustanovi-
la globalni sklad v vrednos-
ti dvajset milijonov dolarjev 
(okoli 18,5 milijona evrov), 
od katerega so Rdečemu kri-
žu in Zvezi prijateljev mla-
dine Slovenije namenili pol 
milijona dolarjev (približno 

461 tisoč evrov). Prav tako so 
se zavezali, da bodo podari-
li 130 milijonov odmerkov 
hidroksiklorokina, name-
njenega za zdravljenje bol-

nikov s covidom-19. Prve 
odmerke pa so že dobavili 
Univerzitetnemu klinične-
mu centru Ljubljana. Prid-
ružili pa so se tudi dvema 

medpanožnima razisko-
valnima pobudama, in si-
cer pobudi za pospešen ra-
zvoj zdravil in diagnostike 
proti covidu-19 in partner-
stvu, ki ga organizira Pobu-
da za inovativna zdravila. 
Ločeno podpirajo tudi s co-
vidom-19 povezana klinič-
na preizkušanja več njiho-
vih zdravil. Prav tako pa se 
je Sandoz, Novartisova divi-
zija za generična in podob-
na biološka zdravila, zave-
zal, da ohrani stabilne cene 
za košarico osnovnih zdra-
vil, ki bi lahko pomagala pri 
zdravljenju bolnikov s covi-
dom-19.

Oči uprte v farmacevtsko industrijo
31. stran

Novartis je v Sloveniji 
doslej različnim 
ustanovam podaril 8300 
litrov dezinfekcijskega 
sredstva.

Odprte so lahko prodajal-
ne z gradbeno-inštalaterskim 
materialom, tehničnim bla-
gom in pohištvom, specializi-
rane prodajalne za prodajo av-
tomobilov in koles, kemične 
čistilnice, vulkanizerske, av-
toličarske, avtokleparske de-
lavnice in delavnice za popra-
vilo koles. Dovoljene so tudi 
določene storitve, ki se op-
ravljajo na prostem in pri ka-
terih ne prihaja do stikov s po-
trošniki, kot so vrtnarske sto-
ritve, krovska in fasaderska 
dela ter osebni prevzem bla-
ga ali hrane na prevzemnih 
mestih, kjer je zagotovljen 
minimalni stik s potrošniki. 
V prodajalnah z gradbeno-in-
štalaterskim materialom, teh-
ničnim blagom in pohištvom 
lahko nakup od 8. ure do 9.30 
opravijo izključno ranljive 
skupine (npr. invalidi, starejši 
od 65 let, nosečnice). Starejši 
od 65 let lahko opravijo nakup 
samo v tem času, pri sebi mo-
rajo imeti osebni dokument. 

Dovoljeni so tehnični pre-
gledi in drugi postopki v zvezi 

z registracijo motornih vozil 
ter delom v tahografskih de-
lavnicah. Za vse našteto velja, 
da morajo izvajalci upošteva-
ti varnostna priporočila NIJZ. 

Veljavnost prometnih do-
voljenj vključno z zavarova-
njem motornih vozil se v vsa-
kem primeru podaljšuje do 
19. junija. Do 17. maja tudi ve-
lja prepoved šolam vožnje.

Četrtega maja se bodo od-
prle prodajalne do velikos-
ti štiristo kvadratnih me-
trov prodajnega prostora (z 
izjemo prodajaln v trgovskih 

centrih), frizerski in kozme-
tični saloni ter saloni za nego 
psov, mačk in drugih živali.

Javni prevoz le za prevoz 
zaposlenih na delo

Vlada je odpravila prepoved 
za nekatere oblike javnega li-
nijskega prevoza, ki jih orga-
nizirajo gospodarski subjekti 
za prevoz zaposlenih na delo. 
Voznik mora imeti pogodbo 
in seznam potnikov, število 
potnikov je omejeno na naj-
več eno tretjino sedežev. Po-
tniki morajo na vstop v vozi-
lo čakati na varnostni razda-
lji, pred vstopom in ob izsto-
pu je obvezno razkuževanje 

rok, med vožnjo morajo ime-
ti potniki in voznik zaščitno 
masko. Po vsaki vožnji je tre-
ba vozilo temeljito prezračiti 

in očistiti, enkrat na dan tudi 
razkužiti. 

Prepoved gibanja zunaj 
domače občine še velja

... vendar pa je od minule 
sobote tistim, ki imajo zem-
ljišča in objekte v drugih ob-
činah, dovoljeno, da tam iz-
vajajo vzdrževalna dela ali se-
zonska opravila. Pri sebi mo-
rajo imeti izpisek iz zemlji-
ške knjige ali drugo listino, 
ki dokazuje pravico do upo-
rabe zemljišča ali objekta. Na 
spletnih straneh ministrstva 
za notranje zadeve in vladne-
ga informacijskega centra je 
posebna izjava, v katero napi-

šete, za koliko časa in čemu 
greste na drugo lokacijo. 

Dovoljeni so tudi določeni 
športi na prostem, poleg teka 

in kolesarjenja v matični ob-
čini še tenis, golf in balinanje.

Več kot dva tisočim 
pomagali priti domov

Ministrstvo za zunanje za-
deve je pomagalo domov Slo-
vencem, ki so zaradi pande-
mije obtičali po svetu. Po po-
datkih, ki jih je sporočil Jel-
ko Kacin, so domov pripe-
ljali približno osemsto slo-
venskih državljanov, prib-
ližno 1500 pa je ministrstvo 
na različne načine pomaga-
lo na poti domov. Kacin je de-
jal, da je naših državljanov v 
tujini vsaj še petsto, verjetno 
je veliko tudi takih, ki z njimi 
niso imeli stika. Slovenci v tu-
jini se za pomoč lahko obrne-
jo na konzularno službo pri-
stojnega ministrstva.

Valiconova javnomnenj-
ska raziskava o zaupanju v 
institucije (oz. njihove pred-
stavnike), ki so ključnega 
pomena v času epidemije, 
je pokazala, da najvišjo stop-
njo zaupanja uživata Civilna 
zaščita in zdravniška stroka 
in zdravstveni sistem.

Odprli še nekatere prodajalne

Vstopna točka za odvzem brisa za paciente s sumom na covid-19 je tudi v ZD Bled. Pokriva 
občine Bled, Bohinj, Radovljica in Gorje. Direktor ZD mag. Leopold Zonik je povedal, 
da imajo med tednom med 11 in 20 odvzemov brisov na dan, ob sobotah ali nedeljah v 
povprečju štiri na dan. Pohvalil je paciente, da spoštujejo protokol – počakajo v avtu, da jih 
pokličejo, zato da se pacienti med seboj ne srečujejo. / Foto: Gorazd Kavčič

V petek in soboto je bilo v Sloveniji odkritih po 13 
okužb s koronavirusom. Nov primer so v soboto 
potrdili na Gorenjskem v občini Škofja Loka, ki jih 
ima od začetka epidemije skupaj deset. V nedeljo so 
okužbo zaznali v občini Medvode, skupaj doslej pet.

Uradni vladni govorec 
Jelko Kacin je povedal, da 
bo solidarnostni dodatek 
upokojencem izplačan 
30. aprila.

1. stran



3Gorenjski glas
torek, 21. 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.

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Tokrat bomo pometali pred 
svojim pragom

April je tisti mesec, ko 
smo v naših krajih ved-
no tradicionalno mno-

žično udeleževali čistilnih 
akcij. Sploh v letih, ko so oko-
ljevarstveniki, združeni v or-
ganizacijo Ekologi brez meja, 
dali prve pobude za akcijo 
Očistimo Slovenijo: pretekli ko-
nec tedna, 17. aprila, je minilo 
natanko deset let od tiste legen-
darne sobote, ko je kar 270 tisoč 
ljudi oziroma več kot 13 odstot-
kov vseh prebivalcev Slovenije 
odstranilo šestdeset kubičnih 
metrov ali 12 ton odpadkov z 
več kot sedem tisoč divjih odla-
gališč, ki so jih prostovoljci popi-
sali v mesecih pred tem.

Akcijo smo v naslednjih leti 
še ponovili, Ekologi pa so svojo 
energijo vse bolj usmerjali širše 
in globlje, s ciljem, da poma-
gajo ustvariti družbo, ki se bo 
zavedala okoljskih težav in jih 
odgovorno reševala, družbo z 
ozaveščenimi posamezniki, 
ki jim bo jasno, da je v osnovi 
treba predvsem ustvariti manj 
odpadkov. To je namreč edi-
ni način, da se spopademo s 
problemom hude preobreme-
njenosti okolja s tistim, kar od-
vržemo in odlagamo pred svoj 
prag – nato pa se slepimo, da 
je izginilo.

Pa ni. O tem govorijo do 
roba in čez napolnjena odla-
gališča odpadkov, s katerimi 
ne vemo, kaj bi. Ne bi jih ime-
li na očeh, ne bi jih imeli na 
svojem pragu, ne bi jih imeli v 
svoji občini, ne bi jih imeli v …. 

Kje pa bi jih imeli? Pri sosedu? 
Preko državne meje? Na drugi 
celini?

Da so odpadki velikanski 
problem zaradi našega odnosa 
do njih, se je posebej jasno poka-
zalo tudi v dneh, ko smo zaradi 
epidemije številni ostali doma. 
Ob sprehajalnih poteh je polno 
odvrženih papirnatih robčkov, 
pred trgovskimi centri delavci 
pobirajo plastične rokavice, 
celo maske, na zbirnih otokih, 
ekološki smo jim rekli včasih, 
se kopičijo vreče z raznovrstni-
mi smetmi, ki jih komunalna 
podjetja ne utegnejo sproti od-
važati in kažejo na naš odnos: 
samo da imam na svojem vse 
urejeno. Kar je na oni strani 
meje mojega, ni več moja stvar. 

Kako radi se tudi pri odpad-
kih zanašamo na druge! Še do 
nedavnega so bili tako v števil-
nih zgornjegorenjskih krajih 
za vse, kar je bilo nasmeteno, 
v glavnem krivi drugi: turisti, 
»vikendaši«. Teh že več kot 
mesec dni ni, pa so v Mojstrani 
kljub temu zgroženi nad odvr-
ženimi pločevinkami v soteski 
Mlačca, na Bledu nad polom-
ljeno klopjo ob sprehajalni poti, 
v Radovljici pa nad robčki in 
plastiko ob sprehajalnih poteh 
…

Si bomo vendarle vzeli čas in 
imeli voljo, da se sprijaznimo s 
tem, da je odgovornost vsakega 
od nas, da pomete pred svojim 
pragom? In da se prag se ne 
konča na domačem dvorišču, v 
občini ali državi?

Mateja Rant

Kranj – Na ministrstvu za iz-
obraževanje so minuli teden 
pripravili priporočila v zve-
zi z ocenjevanjem znanja, 
napredovanjem učencev ter 
opravljanjem predmetnih in 
popravnih izpitov v osnovnih 
šolah v letošnjem šolskem 
letu. Kot izhaja iz priporočil 
ministrstva, naj učitelji pri 
ocenjevanju znanja upora-
bljajo različne načine ocenje-
vanja glede na cilje oziroma 
standarde znanja, po nasvetu 
Zavoda RS za šolstvo pa naj se 
izogibajo ocenjevanju s pisni-
mi preizkusi znanja. V glasbe-
nih šolah učenci v letošnjem 
šolskem letu ne bodo opravlja-
li letnih izpitov.

Ocenjevanje znanja se iz-
vaja pred učenci oddelka ali 
učne skupine, v času izobra-
ževanja na daljavo pa lahko 
tudi individualno, v svojih pri-
poročilih navajajo na ministr-
stvu. Pri predmetih, za kate-
re sta s predmetnikom dolo-
čeni največ dve uri tedensko, 
se znanje učencev oceni naj-
manj dvakrat v šolskem letu, 
pri predmetu, za katerega je 
s predmetnikom določeno 
manj kot dve uri tedensko, pa 
najmanj enkrat. Pri predme-
tih, za katere predmetnik do-
loča več kot dve uri tedensko, 

se znanje učenca oceni naj-
manj trikrat v šolskem letu, 
so pojasnili na ministrstvu in 
dodali, da se znanje učenca 
v drugem ocenjevalnem ob-
dobju pri posameznem pred-
metu oceni vsaj enkrat. Učen-
cu, ki je v drugem ocenjeval-
nem obdobju pridobil nega-
tivno oceno iz posameznega 
predmeta, mora učitelj omo-
gočiti, da je ocenjen še naj-
manj enkrat do zaključka po-
uka v šolskem letu. Podrob-
neje so opredelili tudi pogoje 
napredovanja učencev v viš-
ji razred.

Strokovnjaki z zavoda za 
šolstvo ravnateljem oziroma 
učiteljem svetujejo, naj bo 
presoja pri ocenjevanju odvi-
sna od dejanskih možnosti za 
doseganje učnih ciljev učen-
cev, v času izobraževanja na 
daljavo pa naj učitelji ocenju-
jejo znanje, ki je bilo ustrezno 
obravnavano ter utrjeno z raz-
ličnimi oblikami in metoda-
mi. Učencem morajo učite-
lji zagotoviti možnost, da iz-
delek oziroma dokaz o nau-
čenem na podlagi povratnih 
informacij tudi izboljšajo. Pri 
določanju zaključne ocene 
naj izhajajo iz ocen, pridoblje-
nih do 16. marca letos, ob tem 
pa naj upoštevajo tudi izkaza-
ni napredek učenca v obdob-
ju izobraževanja na daljavo in 

ocene, ki jih je pridobil v času 
tovrstnega izobraževanja.

Priporočila za ocenjevanje 
znanja so pripravili tudi za 
glasbene šole. Iz njih izhaja, 
naj letno oceno pri vseh pred-
metih v vseh razredih obli-
kuje učitelj predmeta, v leto-
šnjem šolskem letu pa učen-
ci ne opravljajo letnih izpitov. 
Pri pouku instrumenta in pe-
tja se znanje oceni najmanj 
dvakrat v ocenjevalnem ob-
dobju, pri pouku plesa, ko-
morne igre in orkestra pa 
vsaj enkrat, pri čemer ne 
velja, da mora učenec vsaj 
eno oceno v šolskem letu 

pridobiti na nastopu. Učen-
cu, ki pri posameznem pred-
metu ni ocenjen ali je oce-
njen negativno, mora uči-
telj omogočiti, da je ocenjen 
še najmanj enkrat do kon-
ca drugega ocenjevalnega 
obdobja. Sprejemni preiz-
kus za vpis v glasbeno šolo 
bodo učenci v rednem roku 
opravljali od 1. do 30. junija 
in v naknadnem roku od 17. 
do 25. avgusta. Vpis učen-
cev v prvi razred bo v prvem 
roku potekal od 1. do 7. julija, 
v drugem pa od 26. do 31. av-
gusta, so še pojasnili na mi-
nistrstvu.

Brez pisnih preizkusov
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo priporočila za osnovne in glasbene šole 
glede ocenjevanja znanja in zaključevanja ocen v letošnjem šolskem letu.

Tudi pouk v glasbenih šolah ta čas poteka na daljavo, a učenci 
v letošnjem šolskem letu ne bodo opravljali letnih izpitov.

Simon Šubic

Kranj – Vse več podjetnikov se 
ob registraciji podjetja odloča 
za ugotavljanje davčne osno-
ve z upoštevanjem dejanskih 
prihodkov in normiranih od-
hodkov. Na Gorenjskem se je 
po podatkih Agencije RS za 
javnopravne evidence in sto-
ritve (Ajpes) njihovo število 
lani povečalo za 740 na skup-
no 5.132. Čeprav t. i. normiran-
cem ni treba voditi poslovnih 
knjig, temveč le poenostavlje-
ne evidence o izdanih računih 

in odhodkih, in niso dolžni 
predložiti letnega poročila, pa 
v Ajpesu priporočajo, da le-
tno poročilo vseeno oddajo. 
Za leto 2019 ga lahko v skla-
du z interventnim zakonom 
predložijo do 1. junija.

Predloženo letno poročilo 
je namreč osnova za pripravo 
bonitetne ocene, ki pridobiva 
vse večji pomen in je pogosto 
določena kot vstopni pogoj pri 
kandidiranju na javnih razpi-
sih, nepogrešljive pa so tudi 
pri celovitem spremljanju 
kreditnega tveganja poslovnih 

partnerjev, poudarjajo v Ajpe-
su. Bonitetno oceno pa lahko 
pridobijo tudi normiranci pod 
pogojem, da ob koncu poslov-
nega leta pošljejo pristojni iz-
postavi pisno vlogo, da želijo 
oddati letno poročilo. Razloga, 
zakaj želijo oddati letno poro-
čilo, ni treba navajati.

Če normiranec ni oddal le-
tnega poročila in med letom 
ugotovi, da kljub temu pot-
rebuje bonitetno oceno, lah-
ko pri Ajpesu zaprosi za iz-
redno pripravo na podlagi 
predložitve podatkov samo v 

ta namen. »Sicer pa vsi nor-
miranci lahko pridobijo bo-
nitetno informacijo BON-2, 
ki prikazuje podrobnejše po-
datke o tekoči plačilni sposob-
nosti (obseg poslovanja na po-
slovnih računih, znesek blo-
kad, število dni z blokadami 
v zadnjih šestih mesecih) in 
se uporablja za dokazovanje 
v postopkih javnega naroča-
nja, pri nakupih ali za prever-
janje realne možnosti popla-
čila zapadlih obveznosti va-
ših dolžnikov,« poudarjajo v 
Ajpesu.

Letno poročilo tudi normiranci
Tudi podjetniki, ki se jim davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem realnih in normiranih odhodkov, 
lahko oddajo letno poročilo, ki je osnova za pripravo bonitetne ocene, pravijo v Ajpesu. 

Mateja Rant

Ljubljana – Na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in 
šport so se odločili, da bo za-
radi razmer, ki v državi vlada-
jo zaradi epidemije, letos prvič 
po dvajsetih letih od uvedbe 

odpadlo nacionalno preverja-
nje znanja. Pri odločitvi so se 
oprli na enotne ocene stroke, 
od zavoda za šolstvo do držav-
nega izpitnega centra in pred-
stavnikov ravnateljev. »Vse 
izpitne pole, ki so že prip-
ravljene, bodo na Državnem 

izpitnem centru vseeno do-
stopne v elektronski obliki. 
Učenci in učitelji jih bodo lah-
ko uporabili kot dodatno gra-
divo pri utrjevanju znanja ali 
zaključevanja šolskega leta, če 
bodo želeli,« je ob tem deja-
la ministrica Simona Kustec. 

Glede izvajanja mature pa je 
ministrica napovedala, da se 
bodo po prvomajskih prazni-
kih odločali o tem, ali bi se lah-
ko dijaki četrtih letnikov pod 
strogimi zaščitnimi pogoji 
predčasno vrnili v šole, da bi 
se pripravili na maturo.

Nacionalno preverjanje znanja odpade
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Kaj vas je spodbudilo, da ste 
se odločili oblikovati spletno 
stran covid-19.sledilnik.org, 
in kako ste se tega lotili?

Sam sem podatke začel 
zbirati od prvega potrjenega 
okuženega primera pri nas, 
ker sem že od januarja z ve-
liko skrbjo spremljal doga-
janje najprej na Kitajskem, 
potem pa še izbruh v Itali-
ji. Sem astmatik, nekaj let 
svojega življenja sem preži-
vel po raznih bolnišnicah in 
zdravstvenih zavodih. Sem 
pa tudi zelo analitičen in ho-
čem razumeti, kaj se res do-
gaja. Hitro sem ugotovil, da 
je ta epidemija eden največ-
jih izzivov, ki so pred nami, 
in če ne bomo drastično 
spremenili svojega vedenja, 
bo svet po tej epidemiji zelo 
drugačen. Tabelo sem občas-
no objavil na Facebooku ali 
Twitterju, ko sem komu od-
govarjal na konkretna vpra-
šanja, in naenkrat se je naš-
lo kar nekaj ljudi, ki so mi 
preko komentarjev v pregle-
dnici začeli dodajati uporab-
ne vire ali popravke. Po ka-
kšnem tednu me je Miha Ka-
dunc, ki ga prej nisem poz-
nal, pozval, da bi bilo mogo-
če dobro, če zaženemo skup-
nost na Slacku, kar sem takoj 
pograbil, saj sem težko ob-
vladoval vse kanale, po kate-
rih so mi ljudje pošiljali za-
nimive informacije. Do sple-
tne strani sledilnik.org je 
prišlo, ko so podatki posta-
li preobsežni in preveč skri-
ti v moji preglednici GDocs. 
Nastala je v nekaj dneh kot 
opis okrog moje preglednice 

GDocs, potem so jo oblikova-
lec in razvijalci iz ekipe dobe-
sedno čez noč spravili do te 
mere, da je preglednica samo 
še vir podatkov. 

Koliko vas ta čas sodeluje pri 
tem projektu? 
V skupini na Slacku je že 
več kot sto ljudi, ki sprem-
ljajo različne smeri našega 
delovanja, zelo aktivnih je 
približno trideset do štiride-
set ljudi, ki delajo na različ-
nih področjih: zajem podat-
kov, podatkovni model, vizu-
alizacije, modeli in napove-
di, spletna stran in družabna 
omrežja. Osebno poznam 
samo nekaj ljudi, večina se 
nas je prvič srečala prav v tej 
skupini. 

Na kakšen način zbirate po-
datke, ki so na voljo na ome-
njeni spletni strani, in kaj vse 
je mogoče razbrati iz teh po-
datkov?

Verjamemo, da so dobro 
preverjeni in organizirani 
podatki ključni za obvlado-
vanje epidemije, še posebno 
v naslednjih tednih, ko se bo 
odločalo o postopnem umiku 
posameznih ukrepov. Podat-
ke zbiramo na različne nači-
ne. Začeli smo z rednimi ob-
javami Nacionalnega inštitu-
ta za javno zdravje (NIJZ) po 
14. uri in objavami medijev, 
28. marca pa smo vzposta-
vili direktno komunikacijo z 
vodjo strokovne skupine pri 
Ministrstvu za zdravje (MZ) 
dr. Bojano Beović. Od tak-
rat večino podatkov ministr-
stva dnevno dobimo v struk-
turirani obliki in jih vsak dan 
predelamo v  naš podatkovni 

model. Zelo nas veseli, da 
naše podatke in prikaze upo-
rabljajo tudi zdravstveni de-
lavci, ki se vsakodnevno bo-
rijo s posledicami epidemije. 

Kako zagotavljate verodostoj-
nost zbranih podatkov?

Podatke, ki jih pridobimo 
iz uradnih virov, to je z MZ, 
NIJZ ali prek direktnega po-
ročanja bolnišnic navzkrižno 
preverjamo z objavami me-
dijev in objavami na družbe-
nih omrežjih ter drugimi in-
ternimi viri. Za nas je recimo 
zelo pomembno, da se podat-
ki zajemajo ob isti uri vsak 
dan – le tako lahko ocenimo 
dejansko rast posamezne ka-
tegorije (recimo hospitalizi-
rani pacienti ali v intenziv-
ni enoti). Obenem vse nove 
vnose primerjamo tudi s po-
datki prejšnjih dni, da poiš-
čemo morebitna razhajanja, 
na katera opozorimo pristoj-
ne in jih razrešimo. Tukaj gre 
pohvala zglednemu sodelo-
vanju stroke in odgovornih 
za javno obveščanje ter eki-
pi kopice prostovoljcev, ki v 
ozadju vestno primerjajo in 
preračunavajo podatke, da so 
konsistentni.

Ali lahko na podlagi zbra-
nih podatkov napoveste tudi, 
kakšni bodo trendi širjenja 
bolezni covid-19 v prihod-
nje?

V skupini je kar nekaj raz-
iskovalcev iz različnih strok, 
ki na podlagi naših podat-
kov pripravljajo modele in 
napovedi glede širjenja bo-
lezni v prihodnje. Nekaj mo-
delov smo za strokovno jav-
nosti tudi predstavili na naši 

spletni strani. Moramo pa se 
zavedati, da to ni napovedo-
vanje prihodnosti, ampak je 
zelo pomembno, da razume-
mo vse predpostavke, ki so 
bile uporabljene v modelu – 
tudi tiste neznanke, ki jih ni 
mogoče zajeti, in da se pra-
vilno nastavijo ustrezni pa-
rametri; zato so ti modeli na-
menjeni predvsem strokovni 
javnosti kot pomoč pri spre-
jemanju odločitev. In zato 
tudi ne vidimo radi, če se na-
povedi prehitro povzemajo v 
medijih in če se vlečejo hit-
ri zaključki glede (ne)uspeš-
nosti posameznih ukrepov.

    
Kako so se na vašo spletno 
stran odzvali v strokovnih in-
stitucijah in kako ta čas sode-
lujete z njimi?

Zelo smo veseli pozitivnih 
odzivov stroke. Ves ta čas tudi 
delimo naše napovedi in mo-
dele z MZ, zanje smo pripra-
vili tudi poseben pregled za-
sedenosti bolnišničnih kapa-
citet. Predvsem pa nas je raz-
veselil odziv posameznih de-
lavcev v zdravstvu in domo-
vih za ostarele, ki nam spo-
ročajo, kako jim naša stran 
pomaga pri njihovem delu. 
Tudi zato smo omogočili, da 
lahko vsi, ki to želijo in potre-
bujejo, naše prikaze vgradijo 
v lastne spletne strani.

  
Pogrešate še kakšne podatke, 
na podlagi katerih bi bile ana-
lize lahko še natančnejše?

Vsekakor bi si želeli še 
več demografskih podatkov 
(spol, starostne skupine, ob-
čina) in podatke o pridruže-
nih boleznih za celoten po-
tek bolezni: za vse testirane, 

za vse potrjeno okužene, za 
hospitalizirane, umrle in 
ozdravljene. Ta čas dobiva-
mo demografske podatke 
samo za potrjeno okužene in 
od včeraj (pretekle srede, op. 
a.) tudi za umrle. Za ozdrav-
ljene sploh ne dobivamo re-
dnih poročil, zato so ti podat-
ki zelo pomanjkljivi, kar je 
škoda, saj je to zagotovo po-
zitiven podatek, ki daje pre-
potreben optimizem. Ker se 
ne testirajo vsi potencialno 
okuženi, bi zelo radi vide-
li, kakšna je demografija te-
stiranih in kako se primer-
ja s celotno populacijo. Po-
dobno bi radi razumeli tudi 
stanje in strukturo popula-
cije (spol, pridružene bolez-
ni ipd.), ki potrebuje bolni-
šnično obravnavo. Ti podatki 
bi omogočili, da bi naše mo-
dele in napovedi opremili z 
boljšimi predpostavkami in 
tako izboljšali točnost napo-
vedi. Pozdravljamo tudi od-
ločitev, da se bodo delali na-
ključni testi med populacijo. 

Trendi naraščanja števila 
okuženih so v zadnjem ob-
dobju ugodnejši. Je po vašem 
torej že čas, da bi lahko začeli 

rahljati ukrepe, s katerimi se 
pristojni trudijo zajeziti širje-
nje covida-19?

Naraščanje se morda res 
umirja, vendar se mora-
mo zavedati, da je testira-
nje usmerjeno predvsem na 
zdravstvene delavce, zaposle-
ne in oskrbovance v domovih 
za starejše in osebe, ki potre-
bujejo bolnišnično oskrbo. 
To pomeni, da se okužba zu-
naj teh krogov morda še ved-
no širi in se trendi razširjeno-
sti epidemije še vedno lahko 
obrnejo v hitro eksponentno 
rast.  Zaradi ekonomije bo 
treba začeti sproščati nekate-
re ukrepe, vsi skupaj pa bi se 
morali zavedati, da bo treba 
socialne stike še več mesecev 
na različne načine omejevati 
na res najbolj nujno potreb-
ne, saj je to najbolj učinkovit 
in zanesljiv ukrep. Želimo si, 
da bi Sledilnik pri tem zave-
danju pomagal s pregledni-
mi prikazi in vsakodnevnim 
spremljanjem stanja, ki ga je 
treba znati tudi brati: zmanj-
šanje števila potrjeno okuže-
nih pač ne pomeni, da teh 
ni in da se lahko preprosto 
vrnemo k življenju pred co-
vidom-19.

Želi razumeti dogajanje
Luka Renko, po rodu Kranjčan, je v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij zasnoval spletno 
stran covid-19.sledilnik.org, na kateri dnevno posodabljajo podatke v zvezi z boleznijo covid-19.

Luka Renko / Foto: osebni arhiv

Suzana P. Kovačič

Kranj – Nujna zobozdra-
vstvena ambulanta, ki delu-
je v Zobni polikliniki Kranj, 
je trenutno zaradi epide-
mije covida-19 edina nujna 
zobozdravstvena ambulanta 
za celo Gorenjsko. V prvih 
tednih razglasitve epidemi-
je so vsak dan obravnavali 
od 10 do 17 pacientov. Kas-
neje se je, kot je povedala 
koordinatorka za zobozdra-
vstvo na Gorenjskem v času 
epidemije Maja Gluvič, dr. 
dent. med., število nujnih 
zobozdravstvenih obravnav 
povečalo na nekje med 20 

in 26 pacientov na dan. V 
zadnjih dneh beležijo pov-
prečno dvajset obravnav na 
dan. »Od 16. marca do 16. 
aprila smo obravnavali sko-
raj šeststo pacientov. Pred 
zobozdravstveno obravna-
vo vsakega pacienta povpra-
šamo tudi po epidemiološki 
sliki ter možnosti okužbe s 
covidom-19. Do sedaj nihče 
izmed obravnavanih pacien-
tov ni potrdil, da ima to okuž-
bo. Žal zobozdravniki pri 
obravnavi pacientov in odči-
tavanju podatkov pacienta s 
kartice ZZZS nismo sezna-
njeni s podatkom, ali ima pa-
cient potrjeno okužbo in ali 

ima predpisano karanteno 
ali samoizolacijo,« je opozo-
rila Gluvičeva.

Kot je še povedala, vsak dan 
oskrbijo vse paciente, ki tis-
ti dan zaradi nujnega stanja 
potrebujejo zobozdravstve-
no obravnavo. O protoko-
lu obravnave nujnega stanja 
pa je pojasnila: »Pacient s te-
žavami naj najprej pokliče 
osebnega zobozdravnika, ki 
po telefonu pacienta triažira, 
mu po presoji predpiše ustre-
zna zdravila proti bolečinam 
ali antibiotike. Če presodi, da 
pacient potrebuje obravna-
vo v nujni zobozdravstveni 
ambulanti, pokliče triažnega 

zobozdravnika v nujni am-
bulanti in se dogovori za ter-
min prihoda pacienta. 

Če pacientu po telefo-
nu ne uspe priklicati svoje-
ga osebnega zobozdravni-
ka, mu svetujemo klic na 
telefonsko številko nujne 
zobozdravstvene ambulan-
te. To je vsekakor bolje, kot 
da kar pride brez predho-
dnega dogovora, kar lahko 
povzroči nepotrebno gnečo 
pred vhodom na Zobno po-
likliniko in nejevoljo paci-
entov. Pri nenaročenih paci-
entih triažni zobozdravnik 
na vhodu pogosto ugotovi, 
da gre za nenujno stanje.« 

Maja Gluvič sicer ugotavlja, 
da je za dobro organizira-
no dežurno zobozdravstve-
no ambulanto pomembno, 

da so zobozdravniki v ordi-
nacijskem času svoje ambu-
lante dosegljivi za posvet in 
triažo svojih pacientov.

Oskrbijo vse nujne paciente
Na Zobni polikliniki Kranj v času epidemije deluje edina nujna zobozdravstvena ambulanta za celo 
Gorenjsko. V enem mesecu so obravnavali skoraj šeststo pacientov. Svetujejo pa, naj pacienti v primeru 
težav z zobmi najprej pokličejo izbranega zobozdravnika, ki bo opravil triažo in dal ustrezna navodila. 

Nujna zobozdravstvena ambulanta na Zobni polikliniki 
Kranj deluje vsak dan od ponedeljka do nedelje od 8. do 
13. ure. Pacienti s težavami z zobmi, ki kažejo znake akutne 
respiratorne okužbe, pa se morajo za pregled obvezno 
predhodno dogovoriti na številki 20 82 418.  / Foto: Gorazd Kavčič
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Golnik – »Novi koronavirus 
je, kar zadeva klinično sliko, 
nepredvidljiv. Nekateri paci-
enti so brez zdravstvenih te-
žav, nekateri kažejo simpto-
me prehlada, nekateri zboli-
jo za pljučnico ... V začetni 
fazi je okužba z novim koro-
navirusom sicer lahko neko-
liko podobna senenemu na-
hodu. Vendar pa za seneni 
nahod ni značilna povišana 
telesna temperatura niti suh 
kašelj, je pa precej več izced-
ka iz nosu kot pri covidu-19. 
Pri obeh obolenjih sta lahko 
prisotna utrujenost in tudi 
glavobol, ki pa je pri okuž-
bi s koronavirusom močnej-
ši. Bolniki, ki seneni nahod 
prebolevajo že več let, vedo, 
da gre zanj, saj se pri njih 
pojavi vedno v enakem ob-
dobju leta,« je pojasnil doc. 
dr. Renato Eržen, dr. med., 
spec., vodja alergološke de-
javnosti na Kliniki Golnik.

Letošnja pomlad je pre-
cej sončna in topla, zaradi 
dobrih pogojev za cvetenje 
je posledično tudi cvetnega 
prahu veliko, zato je pri aler-
gikih precej izražena klinič-
na slika. Zdaj je višek sezo-
ne cvetenja breze, in če se 
bo tako vreme nadaljevalo, 

bodo že kmalu v maju za-
čele cveteti trave, ki so rav-
no tako pogost alergen. Kot 
je še povedal doc. dr. Eržen: 
»Podrobnih podatkov iz pra-
kse letos nimamo, ker v času 
epidemije covida-19 več kot 
mesec ni delovala naša spe-
cialistična ambulanta. Ne-
kaj bolnikov s senenim na-
hodom se je obrnilo na nas 
po e-pošti ali po telefonu. 
Včeraj smo ponovno zače-
li izvajati to dejavnost, za 
zdaj v specialistično alergo-
loško ambulanto kličemo in 
(pre)naročamo bolnike z na-
potnico stopnje hitro. S stop-
njo nujnosti zelo hitro in 
nujno pa smo bolnike obrav-
navali ves čas tudi v zadnjem 
mesecu. V splošnem ima se-
neni nahod redko težko kli-
nično sliko. Treba je biti po-
zoren, kadar se pri bolniku s 
senenim nahodom pojavijo 
težave z dihanjem, ker je to 
znak, da se je alergijsko vne-
tje razširilo na spodnja diha-
la, pomeni pa tudi indikacijo 
za nujno obravnavo pri pul-
mologu.«

Bolnike s senenim naho-
dom na Kliniki Golnik po-
gosto zdravijo s specifično 
imunoterapijo z alergeni, 
vendar je terapija za letošnjo 
pomlad zaradi epidemije 

covida-19 odpovedana ozi-
roma prestavljena na na-
slednjo sezono. »Bolniki so 
trenutno na medikamen-
toznem zdravljenju, pre-
jemajo lokalno protivne-
tno zdravljenje z nosnimi 
steroidi in antihistamini-
ke. Kljub temu da je ob le-
pem vremenu težko biti v 
zaprtem prostoru, je za bol-
nike s senenim nahodom 
najbolj koristno, da ostaja-
jo znotraj doma, da se ne iz-
postavljajo cvetnemu prahu, 

na katerega so preobčutlji-
vi. Koliko so simptomi iz-
raženi, je namreč odvisno 
od tega, koliko smo cvetne-
mu prahu izpostavljeni. Ka-
dar se bolniki s senenim na-
hodom bivanju na prostem 
ne morejo izogniti, naj se, 
ko pridejo domov, preoble-
čejo, oprhajo ter sperejo nos 
in oči s fiziološko raztopino. 
Prostore naj zračijo samo 
zgodaj zjutraj ali zvečer,« še 
svetuje vodja alergološke de-
javnosti na Kliniki Golnik.

Koronavirus in seneni nahod
»V začetni fazi je okužba z novim koronavirusom sicer lahko nekoliko podobna senenemu nahodu. 
Vendar pa za seneni nahod ni značilna povišana telesna temperatura niti suh kašelj, je pa precej več 
izcedka iz nosu kot pri covidu-19,« je razliko pojasnil doc. dr. Renato Eržen, dr. med.

Doc. dr. Renato Eržen, dr. med., spec., vodja alergološke 
dejavnosti na Kliniki Golnik / Foto: osebni arhiv

Urša Peternel

Jesenice – V avli glavne stav-
be v Splošni bolnišnici Jese-
nice je postavljena posebna 
naprava, na kateri si pacien-
ti in zaposleni ob vstopu po-
merijo telesno temperatu-
ro. Merjenje telesne tem-
perature je namreč eden od 
ukrepov preprečevanja šir-
jenja koronavirusa. A pri 
ročnem merjenju tempera-

ture se zdravstveno osebje 
s termometrom mora prib-
ližati osebi, ki ji meri tem-
peraturo, in tako ne morejo 
upoštevati predpisane varne 
razdalje. Tudi standardne 
infrardeče kamere, ki me-
rijo temperaturo na obrazu, 
omogočajo meritve tempe-
rature na dve stopinji Celzi-
ja natančno. To pa je za mer-
jenje telesne temperature 
premalo zanesljivo. Napra-
va IR TempMeter, ki jo je 

bolnišnici doniralo podjetje 
OrbiPark z Zgoše, pa je ne-
kaj posebnega, saj omogoča 
bistveno natančnejše brez-
kontaktno merjenje tempe-
rature, in sicer na robu oče-
sa v solznem mešičku. Gre 
za inovacijo, ki je plod slo-
venskega znanja, pri izde-
lavi pa so sodelovali lokalni 
mojstri. 

Kot je razložil Andrej Ču-
fer iz podjetja OrbiPark, 
meritve izvajajo z visoko-
občutljivim infrardečim 

brezkontaktnim merilcem 
temperature, ki ima vgraje-
no infrardečo kamero in po-
sebno referenčno tempera-
turno sondo. »Kamera vsa-
ko sekundo opravi več de-
set meritev in povprečje iz-
merjenih temperatur prika-
že kot meritev. Tako za zelo 
natančno meritev zadoš-
ča že enosekundni pogled 
v objektiv. Meritev je mno-
go natančnejša zaradi stal-

ne enakomerne vlažnos-
ti solznega mešička. Solzni 
mešiček ima le eno stopinjo 
nižjo temperaturo kot naše 
telo v notranjosti in je to pri 
vseh ljudeh enako ne glede 
na starost ali telesno težo,« 
razlaga Čufer. 

Poleg naprave, ki deluje 
v jeseniški bolnišnici in je 
bila donacija (Čufer ob tem 
pravi, da je prvi zdravstve-
ni objekt na Jesenicah zgra-
dil prav njegov praded An-

drej Čufer, ki je bil jeseniški 
župan), so kamero in sondo 
kupili tudi v Velenju in jo 
uporabljajo v tamkajšnjem 
zdravstvenem domu. Deset 
sond pa so kupila tudi pod-
jetja, ki že imajo IR-kamere, 
z nadgradnjo s sondo pa jih 
zdaj uporabljajo za merje-
nje telesne temperature za-
poslenih. Poteka pa tudi že 
serijska proizvodnja sond, 
ki bodo namenjene prete-
žno v tujino imetnikom IR-
-kamer.

Merijo temperaturo 
v solznem mešičku
V jeseniški bolnišnici za merjenje telesne 
temperature pacientov in zaposlenih uporabljajo 
poseben brezkontaktni merilec.

Merjenje telesne temperature je brezkontaktno, oseba 
lahko nosi zaščitno masko, saj naprava meri temperaturo v 
očesni jamici. / Foto: arhiv OrbiPark

Simon Šubic

Kranj – Tudi na Pošti Slo-
venije so za preprečevanje 
in zmanjšanje okužb s co-
vidom-19 sprejeli številne 
preventivne in organizacij-
ske ukrepe, med katerimi je 
tudi redna dobava zaščitnih 
sredstev zaposlenim. Tre-
nutno imajo na zalogi do-
volj zaščitnih sredstev, tudi 
zaščitnih mask, ki jih sicer 
dnevno zagotavlja več do-
baviteljev, so sporočili. Mi-
nuli teden je bilo tako doba-
vljenih 528 tisoč zaščitnih 
mask, skupaj pa so nabavi-
li že za več kot milijon evrov 
zaščitnih sredstev za pre-
ventivo in varno delo zapo-
slenih. Razdelili so jih med 
zaposlene na poštnih oken-
cih, v obeh poštnih logi-
stičnih centrih in na tere-
nu, kjer so izpostavljeni sti-
kom s strankami ter zaposle-
nim v strokovnih službah, 
ki delo opravljajo na delov-
nih mestih. Gre predvsem 

za razkužila, rokavice, zašči-
tne maske, razkuževanje in 
čiščenje prostorov. 

Znaten padec pisemskih, 
porast paketnih pošiljk

Epidemija covida-19 vpli-
va tudi na poslovanje Pošte 
Slovenije. Na eni strani be-
ležijo znaten upad pisem-
skih storitev, na drugi se po-
večuje paketna dostava, kar 
je posledica rasti spletnih 
nakupov, pa tudi manjši tr-
govci, ki imajo zaprte poslo-
valnice, so kupce preusme-
rili v spletne nakupe, mno-
gi pa so zaradi izrednih raz-
mer na hitro vzpostavili celo 
svoje spletne trgovine. »S pri-
lagoditvijo procesov in alter-
nativnih možnosti dosta-
ve stranke Pošte Slovenije v 
zadnjih tednih v veliki meri 
uporabljajo prav brezkon-
taktne načine prevzema po-
šiljk. Pošta Slovenije prek 
redne komunikacije splet-
nim trgovcem in spletnim 

kupcem podaja priporočene 
ukrepe za učinkovito izvaja-
nje brezkontaktnega vroča-
nja. Priporoča jim, da v naj-
večji možni meri pri spletnih 
nakupih uporabijo možnosti 
direktnega plačevanja s pla-
čilnimi karticami ali s plači-
lom po predračunu ter izbiro 
dostave v PS Paketomate. Iz-
jemen porast uporabe alter-
nativnih dostavnih možnos-
ti opaža predvsem na mre-
ži PS Paketomatov, kjer je v 
zadnjih tednih zaznati izred-
no povečano porast uporabe 
te možnosti,« ugotavljajo na 
Pošti Slovenije. 

Prilagodili način dostave

Konec marca je Pošta Slo-
venije trenutnim razmeram 
prilagodila pogostost do-
stave poštnih pošiljk, prila-
gojen način pa bo veljal do 
preklica epidemije. Izjema 
so poleg dnevnega časopis-
ja, periodičnega tiska, poši-
ljk Hitre pošte in telegramov 

tudi paketi, za katere še ved-
no zagotavlja dostavo pet-
krat tedensko. »Rastoči se-
gment paketnega poslova-
nja – ob vladnih omejitvah 
za preprečevanje širjenja 
okužb – predstavlja ključni 
del oskrbovalne verige veli-
kemu delu slovenske popu-
lacije. Z vzdrževanjem ne-
motene paketne distribuci-
je, ki se dnevno izvaja po po-
štni mreži, Pošta Slovenije 
zagotavlja delovanje ključne 
komunikacijske infrastruk-
ture na ravni celotne drža-
ve,« so pojasnili. 

Širjenje koronavirusa 
otežuje tudi čezmejni pro-
met s poštnimi pošiljka-
mi, so še poudarili. Trenu-
tno je ustavljen sprejem pi-
semskih in paketnih pošiljk 
s številnimi državami, z ve-
čino evropskih pa je poštni 
promet še odprt. Seznam 
držav, s katerimi še poteka 
izmenjava pisemskih in pa-
ketnih pošiljk, je objavljen 
na njihovi spletni strani. 

Tudi na Pošti več paketnih pošiljk
Pošta Slovenije na eni strani beleži znaten upad pisemskih storitev, na drugi pa se povečuje paketna 
dostava, kar je posledica rasti spletnih nakupov.

Kot pravi Andrej Čufer, bi tak hiter in natančen način 
meritve telesne temperature prišel prav tudi v času 
gripe, pri vhodih v domove za ostarele, na letališčih 
in tudi v šolah in večjih tovarnah. »Vse bolezni, pri 
katerih je simptom povišana temperatura, bi lahko 
hitreje odkrili in bi lahko ustrezno ukrepali. Letos je 
gripa kosila po šolah in v razredih je manjkalo tudi več 
kot dve tretjini učencev in dijakov. Z ustrezno kontrolo 
telesne temperature bi lahko take epidemije gripe 
hitro omejili,« meni.
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Kranj – Turizem je tudi pri 
nas ena od panog, ki jih je ko-
ronavirus najbolj prizadel. 
Kdaj bo ponovno možno po-
tovati, ostaja velika neznan-
ka, se pa za to poletje tako v 
Sloveniji kot tudi na evrop-
ski ravni omenja celo more-
bitna prepoved dopustovanja 
v tujini.

O morebitnih prepovedih 
je trenutno zelo nehvaležno 
govoriti, saj se situacija spre-
minja iz dneva v dan, pravijo 
na Turizmu Kranjska Gora. 
»Prepoved dopustovanja v 
tujini za naš turizem obenem 
pomeni priložnost, da se s 
promocijskimi aktivnostmi 
še bolj izrazito usmerimo 
na domači trg,« so pojasnili. 
Slovenija je zelo raznolika dr-
žava in na površini dvajset ti-
soč kvadratnih kilometrov je 
mogoče hribolaziti, plavati v 
morju, se sprehajati med vi-
nogradi, kolesariti …, zato bo 
po njihovem vsak Slovenec 
lahko našel svoj kraj za aktiv-
no preživljanje dopusta. »Za 
nas, turistične organizacije, 
je to enkratna priložnost za 
razvijanje novih produktov 

in možnost, da stopimo še 
korak naproti zelenemu in 
trajnostnemu turizmu. Seve-
da bi prepoved dopustovanja 
tujih gostov pomenila izpad 
dobička, a ga lahko z dobri-
mi kampanjami, ki bodo in-
spirirale domače goste za po-
čitnikovanje v Sloveniji, tega 
vsaj delno nadomestimo. 
Zavedamo pa se, da kljub 
vsemu trudu, ki ga vlagamo 

turistični delavci, s tem ima-
mo v mislih turistično gospo-
darstvo in turistično organi-
zacijo, izpada dohodka na 
dolgi rok ne bo mogoče na-
domestiti,« so še pojasnili v 
Turizmu Kranjska Gora.

Turiste bodo pričakali 
pripravljeni

Razumljivo je, da si de-
lavci v turizmu želijo, da 

prepovedi ne bi bilo na no-
beni ravni, pravi direktor 
Kampa Šobec Uroš Ambro-
žič. »A razumeti moramo 
tudi okoliščine. Pri tem de-
lamo tako, kot da se bo pre-
poved gibanja kmalu spro-
stila. Vprašanje pa je, kdo 
in koliko časa bo v primer-
ni pripravljenosti zdržal 
brez nepremostljivih posle-
dic. Ocenjujemo, da bomo 

obvladovali krizo in priprav-
ljeni pričakali turiste. Seve-
da bomo naredili vse, da se 
bodo na Šobcu dobro poču-
tili tudi domači gosti. A to 
bo premalo,« je prepričan 
Ambrožič. Ocenjuje, da le-
tošnjega poslovanja skoraj 
zagotovo ne bodo zaključi-
li z dobičkom. Obsežna vla-
ganja v letošnjem in prete-
klih letih v posodobitev in-
frastrukture Kampa Šobec, 
razširitev nabora storitev 
ter v trženje in kadre jim si-
cer vlivajo optimizem, do-
daja. »Kriza nas je presene-
tila tako kot ves svet. A zah-
valjujoč naši pretekli po-
slovni politiki smo na kri-
zo pripravljeni in priprav-
ljeni bomo tudi na obdob-
je po njej. Žal pa je v turiz-
mu tako, da ko sam opra-
viš vse, kar je treba, nare-
diš šele prvi del. Drugi del, 
ki je enako pomemben, so 
razmere v okolju in sposob-
nost okolja za obvladovanje 
krize. Turizem je zelo inte-
gralna panoga, ki ima ve-
lik vpliv na druge dejavno-
sti, velja pa tudi obratno. A 
če bo vsak svoje delo opra-
vil dobro, bo celota dobra in 
bomo hitreje šli naprej,« je 
povedal.

Povpraševanje po 
aktivnostih na prostem

»Dejstvo, da bodo morda 
ostale tako meje kot letališča 
zaprta, pomeni velik udarec 
za slovenski turizem, saj ve-
lik del gostov predstavljajo 

gostje iz tujine,« poudarja-
jo v Sava Turizmu, ki je s 
krovno znamko Sava Ho-
tels & Resorts največje tu-
ristično podjetje v Sloveni-
ji. V skupini Sava Hotels 
& Resorts od štirideset do 
šestdeset odstotkov gostov 
izhaja iz ključnih trgov, kot 
so Nemčija, Italija, Velika 
Britanija, Francija in Rusi-
ja, ki bodo po ocenah stro-
kovnjakov med najbolj pri-
zadetimi evropskimi trgi. 
To izgubo bo na letni rav-
ni nemogoče nadoknadi-
ti, menijo v Sava Turizmu, 
kjer so prepričani, da bo vla-
da v pravem trenutku oceni-
la, kdaj je varno zagnati turi-
stično gospodarstvo, vseka-
kor pa morajo biti priprav-
ljeni na ponovno odprtje s 
številnimi ukrepi za prepre-
čevanje širjenja okužb.

Trenutno beležijo naj-
večje povpraševanje do-
mačih gostov za termin od 
druge polovice maja nap-
rej za namestitve, ki so ve-
zane na možnosti aktivno-
sti na prostem. »Imamo 
privilegij, da je med naši-
mi namestitvami ogromno 
individualnih hišk, apart-
majev, bungalovov, hišk za 
glamping in parcel za kam-
piranje, ki so v tem trenut-
ku najbolj iskani. Situaci-
jo, v kateri smo se znašli, 
vidimo tudi kot priložnost, 
da se slovenski gostje poleg 
večdnevnih počitnic odloči-
jo tudi za dnevne izlete po 
Sloveniji,« so še razložili.

Stavijo na domače goste
Izpad tujih gostov zaradi morebitne prepovedi potovanj v tujino v letošnjem poletju bodo gorenjski 
turistični delavci skušali vsaj delno nadoknaditi s privabljanjem domačih gostov.

Izpad tujih gostov bi bil za slovenski turizem velik udarec. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – Zaradi koronaviru-
sa se v trgovino odpravimo 
precej redkeje kot nekoč, 
kar se odraža tudi na poveča-
nem zanimanju za domače 
pridelke in izdelke. Ponuja-
ti so jih začele različne sple-
tne platforme, sicer pa se je 
ponje sedaj znova možno 
odpraviti na nekatere tržnice 
pa tudi k pridelovalcem sa-
mim. Kranjska občina je že 
v začetku aprila na svoji sple-
tni strani objavila seznam lo-
kalnih pridelovalcev z obmo-
čja Kranja in okolice, pri ka-
terih je možno kupiti doma-
če pridelke.

Opažajo tudi nove 
stranke

Na seznamu, ki ga na obči-
ni sproti dopolnjujejo, je več 
kot 25 ponudnikov, med nji-
mi je tudi Poličarjeva kmeti-
ja s Police pri Naklem. Kot 
nam je zaupala nosilka do-
polnilne dejavnosti na kme-
tiji Andreja Jagodic, se je pro-
daja na domu pri njih pove-
čala za približno trideset od-
stotkov. Zaradi koronavirusa 

so trgovino, v kateri ponuja-
jo mlečne in suhomesna-
te izdelke, jajca, krompir in 
moko z okoliške kmetije, za-
časno preselili na prosto – v 
posebno prikolico pod ko-
zolcem. Na ta način lažje 
zagotavljajo varno razdaljo, 
stranke se izognejo zvoncu, 

kljukam … »Nakupujejo red-
keje kot prej, vendar so naku-
pi večji. Opažamo tudi nove 
stranke,« je pojasnila in do-
dala, da so strank na domu 
zelo veseli, saj se je prodaja 
njihovih izdelkov v šole in tu-
rističnim ponudnikom usta-
vila.

Nekaterim kmetom 
zaloge že pohajajo

Kranjska občina je na se-
znam dodala tudi ponudni-
ke s Stražiške in Mavške tr-
žnice. Nad njuno ponudbo 
bdi predsednik društva Sor-
ško polje Matjaž Jerala, ki 

pravi, da je nekaterim kme-
tom zaloga že precej pošla. 
Spomladi je sicer to običaj-
no, letos pa zaradi korona-
virusa in povečanega zani-
manja za lokalno pridelano 
hrano še hitreje. »Nekateri 
kmetje imajo zaloge le še za 
stalne stranke. Teh ne bodo 
pustili na cedilu,« je dejal Je-
rala.

Tudi v centru Stonoga, ki 
vsak drugi četrtek pri Gostil-
ni Krištof v Predosljah orga-
nizira oskrbo z ekološkimi 
in lokalno pridelanimi pro-
izvodi, opažajo zelo pove-
čano povpraševanje. Precej 
več je rednih kupcev, pove-
čan nakup pa so zabeležili 
prav pri vseh artiklih. Pri ne-
katerih so bile količine ome-
jene, tako da niso mogli za-
dovoljiti vseh želja. V tem le-
tnem času je še zlasti zažele-
na sveža zelenjava, saj je ni 
veliko. »Upamo, da bodo lo-
kalni pridelki cenjeni tudi v 
prihodnje, da bomo jedli več 
kvalitetne domače hrane ter 
omogočili kmetom večji ob-
seg pridelave in s tem doseg-
li večjo stopnjo samooskr-
be,« so še poudarili v centru 
Stonoga.

Vse več spletnih tržnic

Vse več je tudi spletnih tr-
žnic z lokalnimi pridelki. 
Pred tremi tedni je zaživel 
portal kupiLokalno.si, kate-
rega cilj je povezati lokalne 

pridelovalce v največjo sple-
tno tržnico v Sloveniji. Za 
zdaj jih je vključenih več kot 
petdeset, ponujajo pa več 
kot šeststo različnih izdel-
kov. Nedavno je zaživel tudi 
portal Moj ce'KR, v okviru 
katerega je skupina kranj-

skih študentov povabila k 
sodelovanju ponudnike sve-
žega sadja in zelenjave ter 
se lotila razvoza do strank. 
Že sredi marca pa so tržni-
co vzpostavili na portalu bol-
ha.com. Ponudbo lokalnih 
pridelovalcev so sicer imeli 
že prej, a so jo ob razglasitvi 
epidemije izpostavili še bolj 
strukturirano. V mesecu dni 
se je odzvalo skoraj sto pri-
delovalcev, trenutno pa je na 
tržnici okoli štiristo oglasov. 
V povprečju dosegajo sko-
raj dva tisoč ogledov na dan, 
največje povpraševanje pa je 
po sveži zelenjavi in sadju, 
ekološko pridelanih izdel-
kih, žitih in mlečnih izdel-
kih ter mesu.

Lokalni pridelki vse bolj cenjeni
Povpraševanje po lokalno pridelani hrani se je v času koronavirusa občutno povečalo, vse več je tudi 
njenih ponudnikov.

Kranjska občina je že v 
začetku aprila na svoji 
spletni strani objavila 
seznam lokalnih 
pridelovalcev z območja 
Kranja in okolice, pri 
katerih je možno kupiti 
domače pridelke.

Po domače pridelke in izdelke se je sedaj znova možno odpraviti na nekatere tržnice, 
kupiti jih je možno pri pridelovalcih samih, ponujati pa so jih začele tudi različne spletne 
platforme. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vina:	 zelen	(belo	polsuho	vino),	 rumeni	muškat	(belo	polsladko	vino)
	 rebula	(belo	suho	vino),	 cabernet	sauvignon	(rdeče	suho	vino)
	 pinela	(belo	suho	vino),		merlot	(rdeče	suho	vino),		sauvignon	(belo	suho	vino)
	 laški	rizling	(belo	suho	vino),	 rose	iz	sorte	grozdja	merlot	(polsuho	vino)

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

Odprto v Kranju: 
Torek:	 15.00–18.00													
Sreda:	 9.00–13.00	in	od	15.00–18.00
Četrtek:	15.00–18.00	
Petek:	 9.00–13.00	in	od	15.00–18.00	
Sobota:	 9.00–13.00
Nedelja,	ponedeljek	in	prazniki	zaprto.

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

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

Maja Bertoncelj

Medvode – V Občini Med-
vode so že konec februarja, 
ko primerov obolelih s covi-
dom-19 v Sloveniji še ni bilo, 
že oblikovali posebno posve-
tovalno telo župana. Zadnje 
tedne vse dejavnosti v obči-
ni koordinira štab Civilne 
zaščite skupaj s sodelavci ter 
prostovoljci.

Na kakšne načine ste v teh 
časih v stiku z občani in zakaj 
se vam zdi pomembno, da jih 
skorajda dnevno obveščate o 
aktualnih lokalnih novicah?

Čeravno gre za epidemijo 
svetovnih razsežnosti, večino 
ljudi gotovo najbolj zanima 
njihovo življenjsko okolje. In 
v tem primeru so lokalne in-
formacije posebej dragocene. 
Celotno obveščanje smo zas-
tavili kar se da široko. Imamo 
srečo, da imamo kar nekaj 
regionalnih in lokalnih me-
dijev, od Gorenjskega glasa, 
Radia Sora in posebej lokal-
no Televizijo Medvode. Po-
leg naštetih pa se trudim(o) 
komunicirati tudi s pomočjo 
novejših platform, kot sta Fa-
cebook in Instagram ter sple-
tne strani.

Kakšni so odzivi, kaj občane 
najbolj zanima?

Odzivi so izredno pozitiv-
ni. Zdi se mi, da ljudje res-
nično znajo ceniti trud, če le 
zaznajo, da je komunikacija 
odkrita in pravočasna. Tako 
na svojem profilu na Face-
booku strni skušam tudi ne-
koliko bolj osebno, manj 

formalno obveščati občane, 
kadar menim, da je to potreb-
no. Vprašanja, ki se največ-
krat pojavijo, so seveda pove-
zana s situacijo tistega dne, 
ukrepi in njihovim obsegom 
ter dolžino predvidenega tra-
janja in podobno.

Katere dodatne ukrepe ste 
v občini poleg delegiranih s 
strani države še sprejeli?

Veliko dodatnih ukrepov 
nismo sprejemali, razen za-
prtja nekaterih lokalnih cest 
na turistično najbolj izpostav-
ljenih mestih v naši občini, a 
še to le do uveljavitve držav-

nega odloka o prepovedi gi-
banja med občinami. Sicer pa 
smo kar nekaj odločitev, ki jih 
je kasneje sprejela tudi drža-
va v okviru štaba Civilne zaš-
čite, sprejeli kak dan poprej.

Kako je biti v vlogi župana v 
teh razmerah?

Vsi bi si gotovo želeli, da 
do takšnih razmer sploh ne 
bi prišlo. A če je že moralo 
priti, potem sem hvaležen, 
da sem lahko del tega časa 
in del te ekipe kot župan. 
Ti tedni nas na neki način 

brutalno opozarjajo na stvari, 
ki so v življenju resnično po-
membne: zdravje, razumeva-
nje in dobri medsebojni od-
nosi. Mnogo drugega nepo-
trebnega balasta odpade.

Vaše sporočilo občanom?
V teh dneh in tednih mo-

ramo vsi napeti vse moči in 
iz pet potegniti vse pozitiv-
no. Ne ozirajmo se okrog in 
ne ovajajmo vsepovprek, saj 
imam včasih občutek, da se 
v zadnjih osemdesetih letih 
nismo naučili prav nič. Rajši 
poglejmo, kdo izmed bližnjih 
karkoli potrebuje. Skušajmo 

razumeti, zakaj vse omejitve. 
Razumem, da je to šok, pred-
vsem za mojo generacijo in 
mlajše, saj smo odrasli v sve-
tu vzgoje, kjer meje niso bile 
dovolj jasno zarisane. Zago-
tavljam vam, da jih že in jih 
še bomo odpravljali takoj, ko 
bo to dovolj varno. Prosim to-
rej samo, da ostanemo ljud-
je. Ta situacija na preizkuš-
njo postavlja nas vse, tudi kot 
skupnost. Bomo zmogli do-
volj empatije in človečnos-
ti? Še vedno verjamem, da 
bomo.

Lokalne informacije 
zelo dragocene 
Obveščanje občanov v času epidemije covida-19 se zdi izjemno pomembno 
tudi medvoškemu županu Nejcu Smoletu. V Medvodah občane o aktualnem 
dogajanju obveščajo tudi z izjavami za javnost. V sodelovanju s TV Medvode 
pripravljajo pogovore z odgovornimi osebami v občini.

Župan Medvod Nejc Smole (levo) v pogovoru s Francem Jarcem, poveljnikom Civilne 
zaščite Občine Medvode / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Obrtniki in pod-
jetniki se zaradi prepove-
di opravljanja dejavnosti 
in upada naročil spopada-
jo s hudimi likvidnostni-
mi težavami, opozarjajo v 
Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije (OZS). V an-
keti, ki so jo med štiri tisoč 
obrtniki in podjetniki izved-
li prejšnji teden, je namreč 
le tretjina vprašanih odgo-
vorila, da bodo imeli dovolj 
sredstev, da bodo delavcem 
lahko izplačali nadomestila 
za čakanje na delo doma za 
mesec april. Kar 64 odstot-
kov vprašanih pa je ocenilo, 
da bodo upravičeni do po-
moči države iz prvega mega-
zakona. 

Spodbuden je podatek, 
da je delodajalcem večino-
ma uspelo obdržati delov-
na mesta in delavce, še na-
vajajo v OZS. Kar 82 odstot-
kov delodajalcev je namreč 
odgovorilo, da v tem času ni 
odpuščalo, temveč so se ve-
činoma odločili, da njihovi 
delavci čakajo na delo doma. 

Na čakanju naj bi bilo tako 
kar 73 odstotkov zaposlenih 
pri obrtnikih in podjetnikih.

Da so se obrtniki in pod-
jetniki zaradi epidemije co-
vida-19 znašli v zelo težki si-
tuaciji, s kakršno se še niso 
srečali, pritrjujejo tudi na 
Območni obrtno-podjetni-
ški zbornici (OOZ) Kranj. 
»Nekatere dejavnosti so po-
polnoma zamrle, kot na pri-
mer gostinstvo, osebne sto-
ritve … Prav tako je ogromen 
del proizvodnje in storitve-
nih dejavnosti ostal brez na-
ročil. Ob tem pa se je bilo tre-
ba spopasti s težavami, pove-
zanimi z zaposlenimi in šte-
vilnimi drugimi, predvsem 
finančnimi obveznostmi, ki 
jih bomo ob upadu dohod-
kov težko premagali. Tu se 
računa predvsem na zmanj-
šanje določenih obvezno-
sti (davki, najemnine …) in 
seveda na posluh in pomoč 
države,« pojasnjuje Danie-
la Žagar, direktorica OOZ 
Kranj. 

Obrtniki in podjetni-
ki doživljajo prave trav-
me zaradi izgube posla in 

likvidnostnih težav, dodaja 
Žagarjeva. OOZ Kranj sku-
ša po najboljših močeh po-
magati svojim članom, med 
drugim je mnoge njihove 
pripombe posredovala na 
številne naslove – od obči-
ne, OZS do raznih institucij 
in posameznikov, ki bi jim 
pri reševanju trenutnih raz-
mer lahko pomagali. »Smo v 
času, ko je potrebna solidar-
nost. Pomoč in razumeva-
nje naše situacije pričakuje-
mo od države, lokalne skup-
nosti. Prav pa je, da smo soli-
darni tudi drug do drugega. 
Ohraniti pozitivni pogled in 
energijo je v tem času ključ-
no,« razmišlja Žagarjeva. 

OOZ Kranj svojim čla-
nom pomaga tudi pri ugo-
dnejšem nakupu zaščitnih 
obraznih mask. »V Kranju 
so maske za večkratno upo-
rabo začeli izdelovati trije 
naši člani – Pletenine Ob-
lak, Saga in Zuya, na zbor-
nici pa je poleg njihove po-
nudbe možno dobiti tudi 
večjo količino mask za en-
kratno uporabo,« je še poja-
snila Žagarjeva. 

Obrtnike pestijo 
likvidnostne težave
Dve tretjini obrtnikov in podjetnikov ocenjujeta, da bodo upravičeni do 
državne pomoči. Tudi v kranjski obrtni zbornici opozarjajo na hudo stisko 
njihovih članov zaradi izgube posla in likvidnostnih težav.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zveza potrošnikov 
Slovenije je pozvala vlado, 
da v drugem paketu ukre-
pov za pomoč gospodar-
stvu in državljanom bolj ce-
lovito zaščiti posojilojemal-
ce. Vladi predlaga, da jim 
12-mesečni odlog pri odpla-
čevanju posojila omogoči za 
vse vrste potrošniških, za-
varovanih in nezavarovanih 
posojil, ki jih zagotavljajo 

banke in nebančni posojilo-
dajalci – tudi za avtomobil-
ska in osebna posojila, kre-
ditne kartice, limite na oseb-
nih računih, lizing ... Poso-
jilojemalcev ob odlogu ne bi 
smeli obremenjevati z doda-
tnimi stroški, v tem času jim 
banke tudi ne bi smele zara-
čunavati obresti, menijo v 
zvezi potrošnikov, kjer se za-
vzemajo tudi za to, da bi bili 
postopki enostavni in da od-
log ne bi vplival na bonitetno 

oceno posojilojemalcev. 
Posojilojemalci, ki zara-

di finančnih težav, nastalih 
kot posledica epidemije co-
vida-19, ne morejo odplače-
vati posojila, sicer lahko po 
že veljavnem interventnem 
zakonu zaprosijo banko za 
odlog plačila posojila za eno 
leto, vendar pa bodo v tem 
primeru po izteku odloga so-
očeni s še višjim dolgom in s 
plačilom obresti za čas odlo-
ga posojila. 

Odlog za vse vrste posojil

»Zdi se mi, da ljudje resnično znajo ceniti trud, če le 
zaznajo, da je komunikacija odkrita in pravočasna. 
Tako na svojem profilu na Facebooku skušam tudi 
nekoliko bolj osebno, manj formalno obveščati 
občane, kadar menim, da je to potrebno. Ti tedni nas 
na neki način brutalno opozarjajo na stvari, ki so v 
življenju resnično pomembne: zdravje, razumevanje 
in dobri medsebojni odnosi.«
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Upoštevajmo nasvete strokovnjakov in ostanimo doma, na ta način smo varni pred okužbo.  
Ven se odpravimo le po najnujnejših opravkih, pri tem uporabimo zaščitno masko za čez nos in usta ter 
zaščitne rokavice. Gorenjski glas vsak torek in petek nemoteno izhaja še naprej, le jutranja dostava je 
začasno ukinjena, prav tako je iz varnostnih razlogov zaprto okence za sprejem strank.

Gorenjski glas je zvest prijatelj, ki vas spremlja 
tudi v teh težkih časih. Spoštujmo navodila in  
skupaj premagajmo virus!

Če se želite na časopis Gorenjski glas naročiti, pokličite 04/201 42 41 vsak delovnik od 8. do 15. ure 
ali pišite na: narocnine@g-glas.si

ŽELIMO VAM VELIKO ZDRAVJA!

Ostanimo doma

Mateja Rant

Pred časom ste opozorili na 
izredno slabo stanje jezera, 
ki so si ga ogledali tudi pred-
stavniki države. So vaši po-
zivi pristojnim k čimprejš-
njemu ukrepanju že obrodi-
li tudi konkretne sadove?

Že v začetku marca sem 
predsednikoma republike 
in vlade ter državnemu zbo-
ru in državnemu svetu pos-
lal pismo, v katerih sem naj-
višji državni vrh opozoril na 
skrb vzbujajoče stanje Blej-
skega jezera. V pismu sem 
na podlagi poročil Špele Re-
mec Rekar z Agencije RS za 
okolje pojasnil stanje Blej-
skega jezera, predstavil uk-
repe, ki jih je lokalna skup-
nost že sprejela in izvedla, 
ter sklepe županovega pos-
vetovalnega telesa, ki sem ga 
ustanovil prav v ta namen. 
Medtem je Občina Bled ves 
čas fizično čistila alge, na-
zadnje aprila. Že v začetku 
marca je bil na Bledu prvi 
sestanek s predstavniki dr-
žave. Na sestanku smo se 
dogovorili, da bodo ministr-
stvo za okolje in prostor ter 
organi v njegovi sestavi – Di-
rekcija RS za vode, Agencija 
RS za okolje in Inšpektorat 

Republike Slovenije za oko-
lje in prostor – pospešeno 
pristopili k izvajanju ukre-
pov, ki so v njihovi pristojno-
sti. Na sestanku smo se po-
govarjali tudi o naboru sre-
dnjeročnih in dolgoročnih 
ukrepov za izboljšanje sta-
nja jezera in možnostih za 
njihovo izvedbo. Konec mar-
ca nas je na to temo sprejel 
minister za okolje in pros-
tor Andrej Vizjak. Skupna 
ugotovitev je bila, da je tre-
ba združiti ukrepe, ki jih je 
možno realizirati v čim kraj-
šem času z namenom zaje-
zitve problematike onesna-
ženosti jezera in med dolgo-
ročnimi ukrepi izbrati tiste, 
ki bodo ustvarili pogoje za 
ohranitev neokrnjenega bi-
sera, Blejskega jezera. Gle-
de na pristojnosti za izved-
bo posameznih predlaganih 
ukrepov so ukrepi razdeljeni 
na tiste, katerih izvedba je v 
pristojnosti občine, in na uk-
repe države. Upam in verja-
mem, da bomo končno zače-
li izvajati skupne ukrepe in 
sanacijo jezera. 

Med drugim ste predlagali 
sprejem podrobnega načrta 
upravljanja jezera. Ali se je 
pri tem že kaj premaknilo?

Pogovori o tem pospešeno 
potekajo. Pripravljajo se na-
črti ukrepov za sanacijo je-
zera. 

Kako pa kaže pobudi, da bi 
država sprejela poseben za-
kon o Bledu po vzoru zako-
na o našem glavnem mestu?

Glede na predlog občine 
in na odziv državne politike 
na to temo je verjetnost, da 
bo zakon o Bledu sprejet v 
bližnji prihodnosti, majhna; 
vsi akterji zagotavljajo, da že 

sedanji pravni okvir omogo-
ča normalno delovanje blej-
ske lokalne skupnosti. 

Kaj konkretno pričakujete 
od takega zakona?

Občina Bled in lokalni po-
litiki so podali pobudo, da bi 
državni zbor sprejel pose-
ben zakon o Bledu, ki bo s 
celovitim pristopom lahko 
rešil številne probleme, ki 
jih zaznavamo na mnogih 
področjih, predvsem pa na 
področju največje vrednote 

Bleda in ene najbolj pre-
poznavnih in najlepših točk 
v državi, kar je vsekakor Blej-
sko jezero. Naj naštejem še 
nekaj primerov, kjer bi lah-
ko uporabili zakon: zaščita 
imena Bled kot destinacije, 
saj se nam dogaja, da se ime 
Bleda uporablja in zlorablja 
tudi zunaj občine Bled, in to 
predvsem v komercialne na-
mene; uporaba slovenskega 
jezika – na Bledu menimo, 
da se mora striktno upošte-
vati slovenski jezik pri nazi-
vih gostinskih obratov, na-
stanitev, trgovin in hotelov. 
Zakon bi lahko omogočil 
tudi urejanje področne pro-
blematike, kot sta kmetijstvo 
in ribištvo, predvsem pa na-
mensko financiranje držav-
ne in lokalne infrastrukture. 

V zadnjem obdobju se tru-
dite stanje jezera izboljšati 
z umikanjem prometa z ob-
močja jezerske sklede, dol-
goročno rešitev na tem po-
dročju pa bo prinesla šele 
južna razbremenilna cesta. 
Ali aktivnosti v zvezi z nje-
no gradnjo potekajo naprej 
ali so ta čas povsem zastale?

Aktivnosti potekajo ne-
moteno, vodi jih ministrstvo 
za infrastrukturo v sodelova-
nju z občinsko upravo Obči-
ne Bled.  

Se zatišje na področju turiz-
ma, ki je posledica epidemi-
je covida-19, odraža tudi na 
stanju jezera, je v teh dneh 
kaj manj pritiskov nanj?

Vsekakor so pritiski na je-
zero v dneh epidemije moč-
no zmanjšani. Jezero v tem 
času tudi sicer počiva. 

Tudi jezero zdaj počiva
Z javnim pismom so v Občini Bled pred časom opozorili na izredno slabo stanje Blejskega jezera.  
Kot opozarja tudi župan Janez Fajfar, jezero potrebuje urgentno pomoč države, saj je lokalna skupnost 
storila vse, kar je bilo v njihovi pristojnosti.

Janez Fajfar

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – »V Škofji Loki 
se intenzivno pripravljamo 
na čas po koronavirusu. Čim 
prej bomo morali poskrbeti 
za vse, ki so z zaprtjem utr-
peli škodo, da bodo lahko še 
naprej opravljali svoje dejav-
nosti in tako bogatili naše 
mesto. Takoj smo ukinili na-
jemnino za lokale v občinski 
lasti, ki so morali zapreti vra-
ta, in še enkrat pozivamo vse 
druge lastnike, da to storijo. 
Občina bo pomagala tudi 
naprej, tako že pripravljamo 
razpis za subvencije poslov-
nih prostorov in se dogovar-
jamo za okrepitev kreditne 
sheme prek Razvojne agen-
cije Sora,« je v izjavi za jav-
nost dejal škofjeloški župan 
Tine Radinja. 

Tudi v Škofji Loki sledijo 
vladnemu odloku, s katerim 

se sproščajo nekateri ome-
jitveni ukrepi, tako glede iz-
vajanja športno-rekreativ-
ne dejavnosti, zadrževanja 
na zasebnem zemljišču zu-
naj občine prebivališča, od-
piranja nekaterih prodajaln, 
kemičnih čistilnic in servi-
snih delavnic ter storitev, ki 
se opravljajo na prostem. Ti 
ukrepi veljajo od 20. aprila 
naprej, medtem ko med iz-
jeme, ki bodo stopile v ve-
ljavo 4. maja, sodijo frizer-
ski in kozmetični saloni, sa-
loni za nego psov in mačk 
ter drugih živali in prodajal-
ne do velikosti štiristo kva-
dratnih  metrov prodajnega 
prostora, z izjemo prodajaln 
v trgovskih centrih. Nekateri 
preventivni ukrepi bodo os-
tali dalj časa, med njimi tudi 
nošenje mask. V Škofji Loki 
še vedno poteka akcija šiva-
nja pralnih zaščitnih mask. 

Kot sporočajo z občine, se ši-
vilje in krojači lahko še prid-
ružijo. (info@skofjaloka.si). 
Materiala je dovolj, dostava 
poteka. 

»Še vedno je zelo razvese-
ljujoča novica je, da v zad-
njih dneh nismo imeli nove 
okužbe v naši občini. Vese-
li pa tudi dejstvo, da niti v 
Centru slepih, slabovidnih 
in starejših med stanoval-
ci in osebjem niti v Zdra-
vstvenem domu Škofja Loka 
ni okuženih,« poudarjajo v 
Škofji Loki. Še naprej vabijo 
občane, da si informacije o 
ukrepih za omilitev posledic 
pandemije ogledajo na sple-
tni strani www.skofjaloka.
si, za vse dodatne informa-
cije je na voljo Občinski cen-
ter za pomoč, in sicer na te-
lefonski številki 04 5112 397 
in na elektronskem naslovu: 
info@skofjaloka.si.

V občini se pripravljajo  
na čas po koronavirusu
Ob postopnem sproščanju zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha covida-19 
tudi v Škofji Loki razmišljajo o tem, kako potem.

Bohinjska Bistrica – Občin-
ski svet Občine Bohinj se bo 
v četrtek sestal na 12. redni 
seji, prvič po izbruhu epi-
demije covida-19. Svetniki 
bodo med drugim obravna-
vali spremembe pravilnika 
o dodeljevanju državnih po-
moči za spodbujanje gospo-
darstva, predlog za zvišanje 
normativa v oddelkih vrtca in 
določili izhodiščno višino na-
jemnih poslovnih prostorov v 
občini. Seja bo v Kulturnem 
domu dr. Joža Ažmana.

Seja občinskega sveta

Radovljica – Zaradi trenutnih 
razmer 11. seja občinskega 
sveta, ki je bila predvidena 25. 
marca, tudi v aprilu ne bo skli-
cana, so sporočili iz radovlji-
ške občinske uprave. Če bodo 
razmere to dopuščale, bo na-
slednja seja občinskega sveta 
v sredo, 27. maja. V primeru 
obsežnega dnevnega reda jo 
bodo organizirali tako, da jo 
bodo izvedli v dveh dneh.

Aprilska seja 
prestavljena na maj

Bohinjska Bistrica – Občina 
Bohinj je s petkom dovolila 
parkiranje na parkiriščih Ve-
gelj in za Hotelom Jezero, z 
namenom, da bi občanom 
omogočili tudi sprehod ob je-
zeru – z opozorilom oziroma 
prošnjo, naj seveda še nap-
rej upoštevajo vse sprejete 
ukrepe. Na obeh parkiriščih 
velja običajen režim, le par-
kirnine ni mogoče plačevati 
z gotovino, temveč samo s 
parkirnimi karticami.

Odprli dve parkirišči
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Šenčur – Medtem ko je za-
radi koronavirusa življenje 
ohromljeno, nas je zanima-
lo, kako je s potekom naložb 
v občini Šenčur. Župan Ciril 
Kozjek je povedal: »Vse in-
vesticije se, skladno s spre-
jetim proračunom, za zdaj 
odvijajo, kot je bilo predvi-
deno. Izvajali smo določena 
vzdrževalna dela, pred krat-
kim smo asfaltirali poveza-
vo Beleharjeva ulica–držav-
na cesta G2-104. Postavili 
smo tudi prometno signali-
zacijo, ki omejuje promet na 
tem odseku, promet je dovo-
ljen pešcem in kolesarjem 
ter lastnikom kmetijskih ze-
mljišč. Predvidena dela pri 
gradnji kanalizacije na odse-
ku Krožne poti v Vogljah se 
še niso začela. Objavili smo 
vse javne razpise za izbiro iz-
vajalcev pri predvidenih in-
vesticijah, kakšen razpis je 
malo kasneje, kot smo upa-
li, vendar stvari tečejo v pra-
vi smeri. Objavljeni so razpi-
si za gradnjo pločnika Luže–
Srednja vas, gradnjo komu-
nalne infrastrukture nase-
lij Prebačevo in Voklo in re-
konstrukcijo Kranjske ces-
te–AC Kranj vzhod. Objavi-
li bomo še razpisa za uredi-
tev komunalne infrastruktu-
re za območje ŠE-32 (stano-
vanjsko naselje blizu gostil-
ne Ančka) ter za spremembe 

in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta (OPN). 
Želimo priti do izbora izva-
jalcev in začeti delati, le ak-
tivna gospodarska dejavnost 
bo končni izhod iz te krize.«

Navaja tudi, da so določe-
ni pogovori za ureditve dr-
žavnih projektov v občini 
Šenčur žal preloženi. Ak-
tivno se ukvarjajo s prido-
bitvijo gradbenega dovolje-
nja za drugo fazo namakal-
nega sistema v južnem delu 
občine ter nato pridobitvijo 

nepovratnih evropskih 
sredstev. »Kljub vsem teža-
vam nekako najdemo stik 
tudi z lastniki zemljišč na 
območju načrtovanih inve-
sticij ter pridobivamo so-
glasja. Začeli smo dela za 
ureditev tlakovanja na Poko-
pališču Šenčur. Žal smo mo-
rali kar nekaj napovedanih 
aktivnosti in sestankov od-
povedati, med drugim tudi 
čistilno akcijo, ki bi morala 
biti ob koncu marca. Skupaj 
z Zavodom za gozdove smo 

skrbeli tudi za ukrepanje ob 
vetrolomu v gozdovih,« še 
dodaja Kozjek.

Ta teden se bo sestal občin-
ski svet v Šenčurju. Čeprav 
so razmišljali o možnosti, 
da bi seja potekala s pomoč-
jo video konference, so se 
zdaj odločili, da se sestane-
jo, vendar v dvorani kultur-
nega doma, kjer bodo lahko 
zadostili vsem zahtevanim 
pogojem glede medsebojne 
razdalje in ob obvezni upo-
rabi vseh zaščitnih ukrepov. 

Virus vsega le ni zaustavil
Naložbena dela v občini Šenčur se kljub koronavirusu nadaljujejo, opravili so tudi več vzdrževalnih  
del, aktivno se ukvarjajo s projekti.

Asfaltiranje Beleharjeve ceste / Foto: arhiv Občine Šenčur

Aleš Senožetnik

Vodice – V Vodicah je v teku 
medobčinski kohezijski 
projekt Čisto zate, hkrati pa 
poteka tudi sočasna gradnja 
kanalizacije in druge komu-
nalne infrastrukture na ob-
močju Utika, Bukovice in 
Polja pri Vodicah. Omeji-
tve zaradi pandemije covi-
da-19 deloma vplivajo tudi 
na potek del na gradbiščih, a 
ob upoštevanju omejitvenih 
ukrepov se na občinski upra-
vi kljub vsemu nadejajo, da 
bi trase gradbeno in prome-
tno uredili še letos.

Gradnja kohezijske sani-
tarne kanalizacije medob-
činskega projekta Čisto zate, 
v katerega sta poleg Vodic 
vključeni še Občina Medvo-
de in Mestna občina Ljublja-

na, v Vodicah poteka po na-
črtih. Do sredine aprila so 
zgradili več kot 8,5 kilome-
tra kanalizacije, kar predsta-
vlja skupno 85 odstotkov od 
predvidenih desetih kilome-
trov, kolikor meri celotna tra-
sa v Vodicah. Ob tem so grad-
binci skoraj v celoti zaključi-
li gradnjo v južnem delu ob-
čine, kjer je teren zaradi mo-
krišč najmanj ugoden. 

Gradnja kanalizacije je 
bila zaključena tudi v Uti-
ku, tako da se dela selijo v 
strnjeno območje Bukovice 
in na glavno cesto v Polju pri 
Vodicah. Pri tem pa gradnji 
sanitarne kanalizacije s fa-
znim zamikom vseskozi sle-
di tudi preostala celovita ko-
munalna in prometna ure-
ditev, ki obsega gradnjo me-
teorne kanalizacije, vodo-
vodno-hidrantnega omrež-
ja, javne razsvetljave, delov 
telekomunikacijske in elek-
tro kanalizacije ter ponekod 
tudi plinovoda. »Gradnja je 
na posameznih delih Utika 
ter stranskih uličic v Polju 
pri Vodicah v zaključni ali 
izvedbeni fazi, zatem pa bo 
sledila gradnja kohezijske 
sanitarne kanalizacije na že 
omenjenih območjih Buko-
vice in Polja pri Vodicah,« 
pojasnjujejo v Vodicah. 

Končna vrednost investi-
cije vzporedne gradnje ko-
munalne in prometne infra-
strukture na območju Uti-
ka, Bukovice in Polja pri Vo-
dicah bo znašala dobrih 1,9 
milijona evrov, ki jih bo ob-
čina zagotovila sama. Grad-
nja projekta Čisto zate, v 
okviru katerega na obmo-
čju Mestne občine Ljublja-
na poteka tudi gradnja ka-
nala C0, pa bo na območju 
Vodic stala okoli 5,5 milijo-
na evrov. Od tega so v vodi-
cah pridobili štiri milijone 
evrov nepovratnih kohezij-
skih sredstev EU in države, 
preostanek bodo financira-
li sami.

Dela bodo 
zaključena letos
Na območju občine Vodice so končali že 
veliko večino kohezijskega projekta Čisto zate. 
Dokončali so tudi sočasno gradnjo kanalizacije v 
Utiku, tako da se gradbena dela selijo v Bukovico 
in Polje pri Vodicah.

Od 20. aprila do 18. 
maja zaradi gradnje 
kanalizacije v Polju pri 
Vodicah velja popolna 
zapora občinske ceste 
Čez Polje.

Marjana Ahačič

Radovljica – Tudi letos 
bodo v okviru Vurnikovih 
dni, s katerimi v Radovlji-
ci obeležujejo rojstni dan 
znamenitega rojaka arhitek-
ta Ivana Vurnika in krajev-
ni praznik, 1. junija podelili 
Vurnikovo študentsko nag-
rado. Prvič je bila podeljena 
pred dvema letoma, ob sto-
letnici visokošolskega štu-
dija arhitekture na Sloven-
skem, ki je bil organiziran 
prav na pobudo arhitekta 
Vurnika. Gre za nagrado, ki 
jo perspektivnemu študen-
tu arhitekture ali urbanizma 
skupaj podelijo Center arhi-
tekture Slovenije, Občina 

Radovljica, Krajevna skup-
nost Radovljica, Fakulteta za 
arhitekturo Univerze v Lju-
bljani in Fakulteta za grad-
beništvo, prometno inženir-
stvo in arhitekturo Univer-
ze v Mariboru. Lani je šla v 
roke Ani Erjavec z Golnika. 
Nagrada je častna in finanč-
na, namenjena študijske-
mu potovanju, dobitnik pa v 
okviru naslednjih Vurniko-
vih dni pripravil predavanje 
z vtisi s potovanja. Ob Vur-
nikovi nagradi vsako leto po-
delijo tudi dve enakovredni 
Vurnikovi priznanji. Prijave 
študentov na sedežu Centra 
arhitekture Slovenije v Lju-
bljani sprejemajo do pone-
deljka, 4. maja.

Tudi letos Vurnikova 
študentska nagrada
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Cveto Zaplotnik

Tržič – SHP je od leta 2002 
v stečajnem postopku, ta naj 
bi se končal s končno razde-
litvijo stečajne mase, sklep 
o tem je bil objavljen 24. fe-
bruarja. Skupina upnikov 
SHP-ja je že med stečajnim 
postopkom prevzela izterja-
vo terjatev od ustanoviteljev, 
na njihov predlog je Okro-
žno sodišče v Kranju okto-
bra lani tudi začelo stečajni 
postopek za zadrugo in za 
stečajnega upravitelja ime-
novalo Janeza Felca.

Lastnica stavbe do 
januarja 2004 

Kot je »stečajnik« zapi-
sal v otvoritveno poročilo, je 
zadruga pravna naslednica 
nekdanje Kmetijske temelj-
ne zadružne organizacije 
Tržič, ki je nastala z razdru-
žitvijo Gorenjske kmetijske 
zadruge in je bila vpisana v 
sodni register leta 1993. Se-
dež zadruge je na naslovu 
Cesta Kokrškega odreda 24, 

Križe, na tem naslovu je stav-
ba, iz zgodovinskega izpi-
sa zemljiške knjige pa izha-
ja, da je bila zadruga lastnica 
te stavbe do 5. januarja 2004. 
Zadruga od leta 2005 dalje ni 

imela več zaposlenih, njena 
edina dejavnost je bilo odda-
janje približno 3500 kvadra-
tnih metrov zemljišč v najem 
najemnikom, ki so zemljišča 
obdelovali. Na dan stečaja ni 
imela zakonitega zastopni-
ka, zadnje letno poročilo je 
bilo pripravljeno za leto 2017. 

V arhivu ni listin  
o posojilu

Stečajni upravitelj je od 
začetka stečaja do zdaj op-
ravil več poizvedb o zadru-
gi, med drugim je pridobil 
podatke iz zemljiške knji-
ge in iz zemljiškega kata-
stra. Iz podatkov je razvi-
dno, da so zadruga oziroma 

njeni pravni predniki lastni-
ki 75 nepremičnin, ki so po 
ocenjeni vrednosti, ki izha-
ja iz portala geodetske upra-
ve, vredne nekaj več kot 328 
tisoč evrov. Na večini nepre-
mičnin je prijavljena izločit-
vena pravica Občine Tržič, 
ki naj bi lastninsko pravico 
pridobila na različnih prav-
nih podlagah; na eni od par-
cel pa sta izločitveno pravi-
co prijavili denacionalizacij-
ski upravičenki. Stečajni up-
ravitelj te izločitvene pravice 
prereka – občini zato, ker ni 
priložila listinskih dokazil, 
iz katerih bi izhajala izvirna 
pridobitev lastninske pravi-
ce, denacionalizacijskima 

upravičenkama pa zaradi 
tega, ker v denacionalizacij-
skem postopku o parceli še 
ni bilo odločeno. 

Zadruga izkazuje v bilan-
ci stanja na dan 31. decem-
ber 2017 tudi dolgoročne fi-
nančne naložbe, ki so knji-
govodsko vredne nekaj več 
kot 430 tisoč evrov, od tega 
naj bi 427 tisoč evrov pred-
stavljala dolgoročna posoji-
la. Stečajni upravitelj je od 
upnikov pridobil podatek, 
da naj bi šlo v tem primeru 
za posojilo, ki ga je KGZ Tr-
žič dala Kmetijski zadrugi 
(KZ) Križe, vendar pa v prev-
zetem arhivu ni pridobil li-
stine, ki bi to izkazovala. V 
nadaljevanju stečajnega po-
stopka bo poskušal raziska-
ti »relevantne okoliščine« 
in na podlagi njih oblikova-
ti stečajno maso, a kot nava-
ja v otvoritvenem poročilu, 
obstaja velika verjetnost, da 
je morebitna terjatev iz na-
slova posojila zastarala. 

Stečajni upravitelj že 
unovčuje premoženje

Zadruga je tudi imetnica 
1,63 odstotka poslovnega de-
leža v družbi Loške mesnine, 
ki je glede na knjigovodsko 
vrednost kapitala ocenjen na 
nekaj več kot 40 tisoč evrov. 
Stečajni upravitelj je za pro-
dajo tega deleža objavil vabi-
lo k dajanju ponudb, rok za 
oddajo ponudb je že potekel.

Ob koncu leta 2017 je za-
druga izkazovala tudi 9111 
evrov denarnih sredstev, a na 

računu ob začetku stečaja ni 
bilo denarnega dobroimetja. 
V otvoritveni bilanci stanja 
stečajni upravitelj pripozna-
va tudi terjatve za nevplačani 
znesek 6529 evrov; iz akta o 
ustanovitvi zadruge namreč 
izhaja, da člani zadruge v pri-
meru stečaja odgovarjajo do 
višine dvakratnika vplačane-
ga deleža. 

Upnike pozvali k 
dodatnim informacijam 

Stečajni upravitelj bo na 
podlagi pridobljenih podat-
kov presojal še morebitno 
izpodbojnost pravnih dejanj 
zadruge v zadnjih treh letih 
pred uvedbo stečaja, upnike 
pa je tudi pozval, da naj mu v 
primeru, če razpolagajo z do-
datnimi informacijami o pre-
moženju zadruge oziroma o 
privilegiranju upnikov, poš-
ljejo te informacije v roku 
tridesetih dni od objave otvo-
ritvenega poročila. Poročilo 
je bilo na spletni strani obja-
vljeno 25. februarja.                                                                                                                                     

Upniki SHP-ja terjajo ustanoviteljico
Skupina upnikov propadle Slovenske hranilnice in posojilnice (SHP) Kranj je že med stečajnim postopkom prevzela izterjavo terjatev od ustanoviteljev,  
na njihov predlog je Okrožno sodišče v Kranju oktobra lani tudi začelo stečajni postopek za Kmetijsko gozdarsko zadrugo (KGZ) Tržič, ki je bila ena  
od štirih ustanoviteljic SHP-ja.

Medtem ko je KGZ Tržič po stečaju SHP-ja poslovno usahnila, je na isti lokaciji v Križah 
poslovno zaživela KZ Križe. / Foto: Gorazd Kavčič

V stečajnem postopku 
KGZ Tržič je v roku 
prijavilo terjatve 
triindvajset upnikov 
– dvajset upnikov SHP-
ja, Občina Tržič in 
denacionalizacijska 
upravičenca. Skupni 
znesek prijavljenih 
terjatev znaša nekaj več 
kot deset milijonov evrov.

Stečajni postopek za SHP Kranj se je začel ob 
koncu junija 2002. Ker je bila KGZ Tržič ena od 
ustanoviteljic SHP-ja, je zaradi ohranitve zaupanja 
do kmetov in drugih poslovnih partnerjev poslovanje 
prenesla na Kmetijsko zadrugo (KZ) Križe, ki jo je 
skupina kmetov ustanovila kmalu po začetku stečaja 
SHP-ja. Poslovna dejavnost »stare« zadruge je potlej 
vse bolj usihala, od 5. januarja 2004 tudi ni bila več 
lastnica stavbe, v kateri je prej delovala, lastnica stavbe 
je postala KZ Križe. 

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Občina 
Bohinj je sprejela akcijski 
načrt, s katerim so se zaveza-
li k bolj načrtnemu razvoju 
zimskega turizma. Turizem 
je ena ključnih gospodarskih 
dejavnosti v občini Bohinj, ki 
skupaj s trgovino in žičnica-
mi ustvarja tretjino vseh pri-
hodkov in zagotavlja skoraj 
štirideset odstotkov vseh de-
lovnih mest v gospodarstvu. 
Destinacija Bohinj je v zad-
njih štirih letih beležila nad-
povprečno rast obiska, noči-
tev in posledično povečanje 
števila ponudnikov namesti-
tev, a so bili, tako ugotavlja-
jo turistični delavci, pozitiv-
ni trendi vezani izključno 
na kratko poletno sezono. V 
zimskih mesecih je namreč 

destinacija v zadnjem obdob-
ju na letni ravni ustvarila le 
med deset in dvajset odstot-
kov vseh nočitev. 

»Visoka sezonskost – po-
letne konice, zimsko mrtvi-
lo – ni ustrezna, tako za kon-
kurenčnost ponudnikov na-
mestitev in gostinskega sek-
torja kakor tudi ne za kako-
vost bivanja lokalnih prebi-
valcev in pritiska na okolje,« 
ugotavljajo v Bohinju, kjer v 
akcijskem načrtu ugotavlja-
jo, da je destinacija zaostala 
tako pri razvoju zimske infra-
strukture in produktov kakor 
tudi pri prilagajanju na spre-
menjene podnebne razme-
re, ki se najbolj kažejo v zele-
nih zimah. 

»V tem kontekstu se Bo-
hinj zavezuje k načrtnejše-
mu, pospešenemu in bolj 

profesionalnemu razvo-
ju zimskega turizma. Glav-
ni cilj je v petih letih podvoji-
ti število nočitev v zimski se-
zoni in Bohinj pozicionirati 
kot destinacijo za nezahtevne 
smučarje, predvsem družine 
z majhnimi otroki, in kot de-
stinacijo drugačnih, pristnih 
petzvezdičnih zimskih doži-
vetij in novih zanimivih do-
godkov,« pojasnjujejo. V do-
kumentu je tako začrtanih več 
kot dvajset ukrepov v skupni 
vrednosti več kot dva milijo-
na evrov. Finančna sredstva 
zanje bodo nosilci posame-
znih ukrepov zagotavljali iz 
različnih virov, od proraču-
na občine do državnega pro-
računa, evropskih in zaseb-
nih virov ter bančnih posojil, 
pojasnjujejo v Bohinju. Ob-
čina pa se je ob tem zavezala, 

da bo v naslednjih petih letih 
prek javnega razpisa dodat-
no namenjala najmanj pet-
deset tisoč evrov letno za so-
financiranje naložb, obrato-
vanja in zasneževanja v ma-
lih zimskih centrih, predno-
stno na treh lokacijah – dru-
žinsko smučišče Senožeta in 
Kozji hrbet ter Nordijski cen-
ter Polje z zasneževanjem te-
kaške proge.

Zavezali so se tudi, da 
bodo kot destinacija v naj-
večji možni meri podprli in 
izkoristili načrtovano sve-
tovno prvenstvo v biatlonu 
leta 2021 za promocijo zime 
in teka na smučeh v Bohi-
nju in izrazili pripravlje-
nost večine destinacijskih 
partnerjev za podporo ra-
zvoju treh najpomembnej-
ših večjih centrov: smučišč 

Vogel ter Soriška planina 
in Biatlonskega centra Pok-
ljuka ter novo načrtovane-
mu smučišču 2864. Vlaga-
nja v zasneževanje tekaških 
stez in smučišč ter žičniške 
infrastrukture malih dolin-
skih centrov so tudi v širšem 

javnem interesu, še dodaja-
jo, saj sočasno s krepitvijo 
turizma izboljšujemo tudi 
dostopnost do športnega 
udejstvovanja lokalnemu 
prebivalstvu, še zlasti naj-
ranljivejših skupin, kot so 
mladi in starejši.

Turiste si želijo čez vse leto
V Bohinju so sprejeli akcijski načrt, s katerim so se zavezali k bolj načrtnemu razvoju zimskega turizma, 
ki je v zadnjih letih v upadanju. V petih letih si želijo podvojiti število nočitev v zimski sezoni.

V zadnjih letih se je tudi v Bohinju število turistov 
povečevalo predvsem v poletni sezoni, pozimi je  
destinacija ustvarila le med deset in dvajset odstotkov  
vseh nočitev. / Foto: Gorazd Kavčič
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Aleš Senožetnik

Kranj – V Sloveniji je bilo 
lani še naprej prisotno dokaj 
veliko povpraševanje po na-
jemu pisarn in lokalov, ugo-
tavljajo v nedavno objavlje-
nem poročilu za lansko leto 
o najemnem trgu poslovnih 
nepremičnin na geodetski 
upravi. Največ so najemni-
ki povpraševali po lokalih v 
večjih nakupovalnih centrih 
in središčih največjih mest 
ter po sodobnih pisarnah v 
poslovnih središčih, za kate-
re pa zaradi zasedenosti in 
pomanjkanja novogradenj 
skorajda ni bilo več ustrezne 
ponudbe. 

Prav zaradi pomanjkanja 
ustreznih pisarniških pro-
storov, ki jih denimo v Lju-
bljani že skoraj ni več, je šte-

vilo na novo sklenjenih na-
jemnih pogodb za poslovne 
nepremičnine lani še neko-
liko upadlo. Če je bilo še leta 
2018 sklenjenih več kot tri ti-
soč najemnih pogodb in anek-
sov za pisarne ter več kot 1.100 
za lokale, je lani število za pi-
sarne upadlo na dobrih dva ti-
soč, medtem ko za lokale ni bi-
stveno upadlo, kar gre pripisa-
ti predvsem na račun zame-
njave lastništva večjega števi-
la trgovskih centrov in velikih 
trgovin zunaj Ljubljane, ko so 
najemniki podpisali pogodbe 
z novimi lastniki. 

Na ravni države je povpreč-
na mesečna najemnina za pi-
sarno znašala 8,90 evra na 
kvadratni meter (brez DDV) 

in se je po stagnaciji med leto-
ma 2016 in 2018 v primerja-
vi z letom prej zvišala za dobre 
tri odstotke. 

Na geodetski upravi so pri-
merjali tudi podatke za 24 ob-
čin, v katerih se sklene največ-
ji delež najemov. Na obmo-
čju Kranja in Šenčurja so tako 
na podlagi vzorca oddanih po-
slovnih prostorov ugotovili, 
da je povprečna mesečna na-
jemnina padla z 8,40 evra leta 
2017 na 5,90 evra za kvadra-
tni meter površine. Pri tem pa 
opozarjajo, da so vzeti vzorci 
premajhni, da bi bili reprezen-
tativni in bi jih lahko posplo-
ševali ter so zgolj informativ-
ne narave.

Povprečna mesečna naje-
mnina trgovskih oz. storitve-
nih in gostinskih lokalov je 
lani znašala 8,50 evra na kva-
dratni meter (brez DDV) in se 

je v primerjavi z letom prej, ko 
je znašala 11,90 evra, znižala 
za dobrih 28 odstotkov. Raz-
log za tak padec tiči v več kot 
sedemdesetodstotnem pove-
čanju povprečne oddane po-
vršine v trgovskih centrih. La-
stnika je namreč zamenjalo 
deset Mercatorjevih, štirje Tu-
ševi in 15 Merkurjevih trgo-
vskih centrov oziroma velikih 
trgovin. Velike trgovske druž-
be pa sedaj površine super-
marketov v trgovskih centrih 
najemajo po relativno nižjih 
cenah, ker privabljajo poten-
cialne kupce tudi ostalim lo-
kalom v bližini. Kot ugotavlja-
jo na geodetski upravi, je bila 
povprečna najemnina za kva-
dratni meter v zadnjih letih za 
lokale, večje od tisoč kvadra-
tnih metrov, za šestdeset od-
stotkov nižja kot za lokale, ve-
like do 25 metrov. 

Tudi za lokale so pregleda-
li podatke za 17 občin, med 
Gorenjskimi tudi za Kranj in 
Domžale. V Kranju je pov-
prečna najemnina padla z 11 
evrov leta 2017 na 7,20 evra 
lani, v Domžalah pa z 12,40 
na 5,90 evra. 

Kljub temu da povpraševa-
nje po tovrstnih najemih na-
rašča, pa je bilo lani število do-
končanih novogradenj pri nas 
zanemarljivo, še ugotavljajo 
na geodetski upravi. Število 
izdanih gradbenih dovoljenj 
za poslovne in trgovske zgrad-
be se je lani povečalo, vendar 
je večina načrtovanih gradenj 
namenjena lastni uporabi. 

Vse nadaljnje dogajanje na 
slovenskem nepremičnin-
skem trgu pa bo odvisno tudi 
od posledic pandemije koro-
navirusne bolezni, še poudar-
jajo na geodetski upravi.

Ponudbe za najem bolj malo
Povprečna mesečna najemnina za pisarne je lani nekoliko zrasla, medtem ko se je najemnina za lokale 
znižala predvsem na račun tega, da so trgovska podjetja svoje velike nakupovalne centre lani prodala.

Število sklenjenih najemnih pogodb in aneksov k pogodbam za lokale je lani ostalo na 
podobni ravni kot leto prej. / Foto: Gorazd KavčičLani je bilo število 

dokončanih poslovnih in 
trgovskih novogradenj 
pri nas zanemarljivo.

Jasna Paladin

Kamnik – Arheolog, preda-
vatelj in akademik Stane 
Gabrovec se je rodil na gra-
du Zaprice, in čeprav je od 
doma odšel že kot desetletni 
deček, se je v Kamnik ved-
no znova vračal. Po diplo-
mi se je leta 1948 zaposlil v 
Narodnem muzeju Sloveni-
je, kjer je arheološki stroki v 
muzejih in na fakulteti pos-
tavil povsem nove temelje. 
Vodil je različna arheološka 
izkopavanja, napisal vrsto 
razprav, s katerimi je začr-
tal znanstveni okvir prazgo-
dovinske dobe pri nas, po-
membno pa je tudi njegovo 
pedagoško delo na oddelku 
za arheologijo ljubljanske 

Filozofske fakultete. Njego-
va objavljena dela presegajo 
štirideset tisoč tiskanih stra-
ni, med drugim je bil tudi 
član Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. Dele-
žen je bil številnih priznanj v 
tujini in doma, leta 2002 je 
postal tudi častni občan Ka-
mnika. Umrl je 12. januarja 
pred petimi leti, pokopan je 
na kamniških Žalah. 
Ob njegovi devetdesetletnici 
so v Medobčinskem muzeju 
Kamnik na Zapricah pripra-
vili svečanost, v muzeju pa 
so na poseben način počas-
tili tudi stoletnico njegovega 
rojstva; v sodelovanju z nje-
govimi potomci so posne-
li kratek film, ki je dostopen 
na spletni strani muzeja.

Spomin na akademika
V soboto, 18. aprila, je minilo sto let od rojstva 
Staneta Gabrovca, ki je bil tudi častni občan 
občine Kamnik.

Škofja Loka – Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Škofja 
Loka, je začelo zbirati pomoč za očeta in sina iz Malenskega 
Vrha, ki jima je med velikonočnimi prazniki pogorela hiša. 
Zgraditi bosta morala novo, začasno sta se morala preseliti. 
Dela že tečejo s pomočjo prostovoljcev, sosedov in prijateljev. 
Primožičeva, po domače Bolantinova, sta v nezavidljivem po-
ložaju: oče Bojan, ki mu je pred nekaj leti zaradi bolezni umrla 
žena, ima nizko pokojnino, sin, obrtnik za popravilo kmetijskih 
strojev, pa trenutno zaradi požara ne more opravljati dejav-
nosti. Rdeči križ sporoča, da občani, ki bi želeli pomagati, 
lahko sredstva nakažejo na račun, odprt pri Gorenjski banki, 
št. SI56 0700 0000 0187 397, sklic 00 240, namen: Pomoč 
Bolantinovim.

Zbirajo denar za pomoč Bolantinovim

Domžale – Občina Domžale 19. aprila praznuje svoj praznik, 
v spomin na dan, ko so bile leta 1952 Domžale razglašene 
za mestno občino. Mesec april je običajno v Domžalah tako 
zaznamovan s številnimi dogodki, ki pa so letos zaradi epi-
demije covida-19 vsi po vrsti odpadli. »Razmere zahtevajo 
od nas več napora, energije in prilagajanj kot sicer. Življenje 
smo si v trenutku morali organizirati drugače. Morda je zdaj 
priložnost, da začnemo znova. Začnimo počasi in preudar-
no. Za praznik vseh občank in občanov pa si nekaj zaželimo. 
Vprašajmo se, kje smo in kam gremo. Lahko izberemo tudi 
drugačno pot. To je pot solidarnosti, človečnosti in družbene 
blaginje,« občanom med drugim sporoča župan Toni Dragar. 
Kdaj bodo podelili občinska priznanja, še ni znano.

Praznik občine Domžale brez slavnostne seje

Dob – Center za ravnanje z odpadki Dob, ki ga za občane 
Domžal upravlja Javno komunalno podjetje Prodnik, je od 
14. aprila ponovno odprt tudi za fizične osebe, obratuje pa 
po prilagojenem delovnem času, in sicer od ponedeljka do 
petka od 13. do 18. ure. Zaradi preprečevanja širjenja virusa 
in čim večje zaščite tako uporabnikov kot zaposlenih je vstop 
v center možen le z zaščitno masko, število vozil, ki so lahko 
hkrati v centru, pa je omejeno.

Center za ravnanje z odpadki ponovno odprt

Medvode – iz Knjižnice Medvode sporočajo, da od ponedeljka, 
6. aprila, lahko gradivo naročite (naredite rezervacijo) na servi-
su Moja knjižnica, do katerega dostopate v katalogu Cobiss+, 
ali izjemoma po elektronski pošti (info@knjiznica-medvode.
si). Naročite lahko samo gradivo, ki ga nujno potrebujete 
(predvsem študijsko gradivo). Za prevzem v preddverju knji-
žnice se boste predhodno dogovorili z uslužbenci knjižnice. 
Starejšim od 65 let, invalidom in tistim, ki jim je onemogo-
čen dostop do knjižnice, bodo gradivo na dom dostavili člani 
Centra kriznega odziva pri štabu CZ Občine Medvode. Pri 
stranskem vhodu v knjižnico pa lahko gradivo tudi vračate, 
vržete ga v za to namenjeno režo. Sicer pa Knjižnica Medvode 
do nadaljnjega ostaja zaprta.

Možnost izposoje knjig, ki jih nujno potrebujete

Janez Kuhar

Adergas – Dramska skupi-
na Kulturno umetniškega 
društva Pod lipo Adergas je 
v letošnji sezoni postavila na 
oder komedijo v petih deja-
njih Umetnik na poiskanju. 
V Adergasu si je predstavo, 
še pred uvedbo izrednih raz-
mer, ob prisotnosti cerkljan-
skega župana Franca Čebulja 
ogledala tudi avtorica komedi-
je Ljudmila Novak, ki je bila 
navdušena nad uprizoritvijo, 
igralci, še posebej pa nad reži-
jo Silva Sirca, ki je sicer v 42 le-
tih režiral že 145 predstav. Ko-
medija pripoveduje o tem, da 
so tudi nekoč živeli umetniki, 
ki so s svojimi talenti poskrbe-
li za boljše počutje ljudi.

Predstava navdušila tudi avtorico 

Člani dramske skupine po uprizoritvi komedije, ki sta si jo ogledala tudi avtorica Ljudmila 
Novak in cerkljanski župan Franc Čebulj
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Igor Kavčič

Kranj – V počastitev stote 
obletnice rojstva Ljuba Sirca 
(19. april 1920–1. december 
2016) so v Gorenjskem mu-
zeju za minuli četrtek prip-
ravljali spominsko sreča-
nje, ki pa je bilo zaradi aktu-
alnih razmer v državi in sve-
tu odpovedano. O pomemb-
nem Kranjčanu bi spregovo-
rili trije osrednji govorniki. 
Uvodne besede in spomine 
na svojega bratranca bi obu-
dila Darja Okorn, skozi naj-
pomembnejše točke v njego-
vem življenju in delovanju 
naj bi publiko popeljal zgo-
dovinar in kustos Gorenjske-
ga muzeja dr. Jože Dežman, 
predstavitev dediščine Lju-
ba Sirca na področju ekono-
mije in podjetništva pa naj bi 
pripravil poznavalec njego-
vega znanstvenega dela eko-
nomist Matej Kovač.

»Ljubo Sirc je bil vodil-
ni kritik komunistične in 
zlasti jugoslovanske samo-
upravne ekonomije, hkrati 
pa je bil vztrajni spodbujeva-
lec demokratizacije Vzhod-
ne Evrope in Jugoslavije ter s 
tem tudi Slovenije,« poudar-
ja dr. Jože Dežman. »Njego-
vo veliko delo pa je bilo s stra-
ni slovenskih raziskovalcev 
komunistične samouprav-
ne družbe običajno spregle-
dano.« Nasprotno temu pa 
mu je za njegova prizadeva-
nja za demokratizacijo ko-
munističnega Vzhoda junija 
2001 angleška kraljica Eliza-
beta II. podelila visoko odli-
kovanje red britanskega im-
perija in naziv komandant 
britanskega imperija – CBE. 

Kranjčani so se mu leta 2003 
oddolžili z nazivom častni 
občan mestne občine Kranj. 

Kot zapiše Dežman, so dr. 
Ljuba Sirca odlikovali pošte-
nje, pogum, nenasilje, opti-
mizem, domoljubje in odlič-
nost. V svojem življenjepisu 
je poudaril: »Nasprotno pa 
svojega mišljenja nisem ni-
koli skrival, ker bi se moral 
v tem primeru pretvarjati.« 
V spominih (2010) je zapi-
sal, kako je po obsodbi neke-
ga večera ležal v celici št. 136 
na ljubljanski sodniji in mu 
je nenadoma postalo jasno, 
da je edina rešitev, da so ljud-
je dobri in strpni drug do dru-
gega. »Skoraj preseneča me, 
ko opažam, koliko ljudi iz naj-
bolj različnega okolja se je pod 
komunizmom dokopalo do 
tega prepričanja.« Dežman k 
poštenosti in nenasilju doda-
ja še Sirčev smisel za humor, 

saj je napisal uvod k Vesele-
mu diktatorju Žarka Petana 
in prevedel njegove aforizme 
v angleščino. Vedno se je čutil 
Slovenca: »Jaz zelo veliko be-
rem o Sloveniji, razmišljam o 
Sloveniji.« Da se je vedno ču-
til del te dežele, čeprav so ga 
krivice, ki jih je pretrpel, in 
njegovo ekonomsko znanje 
gnale h kritiki komunistične 
ter posebno jugoslovanske 
družbe in ekonomije.

Dr. Ljubo Sirc se je rodil v 
družini kranjskega tovarnar-
ja in je bil sin edinec Franja in 
Zdenke Sirc. Zanimal se je za 
politiko, med drugo svetovno 
vojno je stopil v uporniško or-
ganizacijo Stara pravda. Kas-
neje je prebegnil v Švico, v Ju-
goslavijo pa se je vrnil kot par-
tizan v 5. Prekomorski briga-
di. Po vojni je bil obsojen na 
režiranem političnem proce-
su, češ da naj bi snoval zaroto 

proti režimu in vohunil za 
Britance. Po obsodbi na smrt 
je bil pomiloščen na dvajset 
let in slednjič leta 1954 po 
sedmih letih in pol zapora iz-
puščen. Leta 1955 je pobegnil 
v tujino, doktoriral v Švici in 
nato predaval predvsem na 
Škotskem v Glasgowu, kjer je 
deloval kot profesor in znan-
stvenik. Leta 1992 je bil kan-
didat slovenskih liberalnih 
demokratov za predsednika 
Republike Slovenije. V svoji 
drugi domovini je leta 2016 
umrl v 97. letu starosti, poko-
pan pa je v družinskem gro-
bu ob svojih starših v Kranju.

Jože Dežman upa, da bodo 
o njegovem delu in načinu, 
kako ga počastiti, lahko spre-
govorili v letošnji jeseni, saj 
je prepričan, da bi bilo pri-
merno Ljubu Sircu v njego-
vem rojstnem mestu posta-
viti tudi primeren spomenik.

Sto let od rojstva Ljuba Sirca
Pravnik in ekonomist dr. Ljubo Sirc se je rodil pred stotimi leti v Kranju. V rodnem mestu je pred 
dobrimi tremi leti tudi legel k zadnjemu počitku.

Ljubo Sirc / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – V Cafe galeriji Pun-
gert bi v okviru stalne raz-
stavne dejavnosti ta mesec 
gostili razstavo z naslovom 
Normandija ljubiteljskih fo-
tografov Petre Puhar in Vito-
mirja Pretnarja. Ta je zaradi 
zaprtja lokala v času pande-
mije odpadla, zato sta avtor-
ja ubrala drugačno predsta-
vitev fotografij, ki so nasta-
le na njunem potovanju po 
severnem delu Francije, 
po Normandiji. Ob pomoči 

oblikovalca Jerneja Kejžarja 
namreč serijo fotografij v čr-
no-beli tehniki predstavljata 
v tako imenovani virtualni 
Cafe galeriji Pungert.

Na spletnem naslovu 
http://www.drustvo-pun-
gert-kranj.si/ boste naš-
li povezavo do virtualne ga-
lerije. S klikom na fotogra-
fijo se ta »odpre«, izpišeta 
se naslov in kratek zapis ob 
njej. »Normandija je s svojo 
razgibano obalo čudovit iz-
ziv za fotografe. Nivo morja 
se dviguje v ritmu plime in 

oseke vsakih šest ur, včasih 
tudi za več kot deset metrov 
in ob tem odkriva nevsak-
danje pejsaže, ki so vsako 
uro drugačni. Poseben čar 
temu fenomenu daje svo-
jevrstna svetloba. Stik za-
hodne evropske obale z oce-
anom se v odvisnosti od vre-
mena odeva zdaj v divje, 

drugič v nostalgične tone,« 
pove Puharjeva in dodaja, 
da pokrajini dodatno dra-
matičnost dodaja zgodovi-
na, saj je na obalah v Nor-
mandiji leta 1944 v izjemno 
težkih razmerah potekalo 
izkrcanje zaveznikov. Vse to 
vam bodo pričarale tudi fo-
tografije.

Virtualna 
Normandija  
Petra Puhar in Vitomir Pretnar fotografije 
razstavljata v virtualni galeriji.

Pomol rešitve, Obala Omaha

Igor Kavčič

Ljubljana – Zaradi epidemi-
je se je marca letos velik del 
našega tako delovnega kot 
prostočasnega življenja pre-
selil na splet. To velja tudi za 
branje knjig in druge litera-
ture, saj so knjižnice in knji-
garne tako rekoč čez noč mo-
rale zapreti svoja vrata. Na-
sprotno pa se je potreba po 
branju v tesnobnih časih pri 
marsikom še okrepila. Bral-
ci pa kljub zaprtim knjižni-
cam niso ostali brez dostopa 
do knjig, revijalnega tiska in 
študijske literature v obliki 
e-vsebin, za kar skrbijo slo-
venske digitalne knjižnice.

Da bi elektronska literatu-
ra postala kar se da dostopna 
čim širšemu krogu uporab-
nikov, so v skupnem priza-
devanju v podporo e-branju 
združili moči štirje pomemb-
ni akterji s področja knjige in 
knjižničarstva: založba Be-
letrina, Narodna in univer-
zitetna knjižnica (NUK), 
Združenje splošnih knjižnic 

(ZSK) in Institut informacij-
skih znanosti (IZUM). Sku-
paj se podpisujejo pod kam-
panjo Branje na klik, s ka-
tero si prizadevamo razširi-
ti informacije o možnostih 
dostopa do e-knjig in druge-
ga gradiva, do katerega lahko 
željni branja in raziskovanja 
dostopajo z osnovnimi pogo-
ji – članstvom v eni od sloven-
skih splošnih knjižnic, dos-
topom do spleta in ustrezno 
elektronsko napravo.

Bralci lahko dostopajo do 
dveh največjih spletnih por-
talov za digitalno branje v 
slovenskem jeziku: dLib.si 
oziroma Digitalna knjižni-
ca Slovenije in Biblos. Prva 
omogoča iskanje in prost 
dostop do več kot 850 tisoč 
digitalnih vsebin s področja 
znanosti, umetnosti in kul-
ture, drugi pa je največja slo-
venska spletna knjižnica in 
ponuja dostop do skoraj štiri 
tisoč knjižnih naslovov, ki si 
jih lahko kot člani katerekoli 
slovenske splošne knjižnice 
izposodimo. 

Dnevi za digitalno branje
V akciji Branje na klik štirje ponudniki širijo 
dostop do e-knjig in drugega gradiva.

Igor Kavčič

Ljubljana – Dva likovna na-
tečaja v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne dejav-
nosti (JSKD), stripovski Pro-
tistrip in likovni Razgledi 
doma, sta v treh tednih pri-
vabila številne ljubiteljske li-
kovnike – medtem ko je na 
stripovski natečaj prispelo 
kar 91 stripov, je na likovni 
natečaj svoje izdelke poslalo 
117 avtorjev. Natečaja sta jih 
spodbudila k ustvarjalnemu 
razmišljanju o krizi in opa-
zovanju svoje domače okoli-
ce ter k upodabljanju lastne-
ga doživljanja, čustev in misli 
v risbi in stripu. Izdelke raz-
ličnih tehnik in slogov, ki jih 
pošiljajo ljubiteljski likovni-
ki vseh generacij, na JSKD 
pregledajo, uredijo in nazad-
nje objavijo v dveh simpatič-
nih galerijah na Facebooku. 

Da sta natečaja lahko ide-
ja za druženje doma, kaže-
jo že prispeli družinski iz-
delki, ki so v ustvarjanju 
ponekod združili cele dru-
žine. Odzvala so se tudi ne-
katera društva, ki k sodelo-
vanju spodbujajo svoje čla-
ne. Producentka za likov-
no dejavnost JSKD Moni-
ka Ivančič Fajfar je ob tem 
izrazila zadovoljstvo, da 
na obeh natečajih sodelu-
jejo tudi posamezne šole 
oziroma učitelji in učite-
ljice razrednega pouka ali 
likovnega pouka, ki so ot-
roke k ustvarjanju spodbu-
dili med poukom na dalja-
vo. Na eni šoli so stripe za 
natečaj Protistrip vključili 
celo v kulturni dan na da-
ljavo. Za sodelovanje na 
obeh natečajih pa še ni pre-
pozno, saj sta oba odprta še 
do 30. aprila.

Protistrip in Razgledi doma

 Ljubljana – V času epidemije so na JSKD tudi za ustvarjalce 
kratkih filmov pripravili zanimiv razpis KoronaFESTfulFejs-
tFilma. Iščejo kratke filme, ki so nastali v izolaciji, tako igrane 
kot dokumentarne in mešanico obeh – mokumentarne filme, 
vendar ne daljše od 15 minut. Predpisane teme so izolacija, 
apokalipsa, konec sveta ter vse vesele in tragične situacije, ki 
se pojavljajo ob tem. Film mora seveda nastati v izolaciji (upo-
raba telefona, Skypa, Zooma ...), v prostoru, kjer se snema, je 
namreč istočasno lahko le en igralec, seveda pa so zaželeni 
dialogi, prepiri, pretepi, ljubezenske zgodbe, globoki pogovori 
… Izjemoma ima film lahko tudi samo enega igralca, a z na-
mišljenim prijateljem. Strokovna žirija bo pogledala in odločila, 
kateri filmi so »fejst« in kateri so »ful fejst«, festival najboljših 
pa bo potekal na medmrežju v času Tedna ljubiteljske kulture 
med 15. in 24. majem. Filme bodo razdelili v različne kategorije 
in najboljše v vsaki od njih nagradili. Rok oddaje filma je 4. maj, 
več o razpisu pa na spletnih straneh JSKD.

Natečaj kratkega filma v izolaciji
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Kranj – Nogometne zeleni-
ce še vedno samevajo, nogo-
metaši pa trenirajo individu-
alno. Iz Rusije, kjer v prvi ru-
ski ligi igra za Ufo (pred pre-
kinitvijo prvenstva so bili po 
22. krogih na devetem mes-
tu), se je v Slovenijo vrnil 
Kranjčan Bojan Jokić. 

Kapetan slovenske repre-
zentance, ki v tujini igra že 
od leta 2007, je trenutno v 
obvezni14-dnevni karante-
ni. »Situacija je zelo težka, 
ne samo pri nas, povsod po 
svetu. Pred nekaj dnevi smo 
se z drugimi legionarji vrni-
li iz Rusije. Veseli smo, ker 
smo doma. Vesel sem, da 
sem s svojimi bližnjimi, da 
so vsi zdravi. Samo to je po-
membno. Zdaj bom v karan-
teni vsaj do izteka 14 dni, po-
tem pa bomo videli, kako bo,« 
je konec minulega tedna po-
vedal v pogovoru za spletno 
stran Nogometne zveze Slo-
venije. V Rusiji so začeli spo-
mladanski del prvenstva, od-
igrali pa le tri tekme. »Prven-
stvo se do nadaljnjega ne bo 
igralo. Sledilo je čakanje, kaj 
bo rekel klub, kakšna bo od-
ločitev ruske zveze. Na koncu 

smo se dogovorili, da se lah-
ko vrnemo domov,« je pojas-
nil Jokić, ki skuša ostati v dob-
ri pripravljenosti, zato trenira 
doma v karanteni: »Tečem na 
stezi, grem na sobno kolo.« Z 
dosedanjim delom sezone je 
zadovoljen. Kot pove, so v ru-
ski ligi razlike med tekmeci 
majhne, njihova prioriteta pa 
je ostati v ligi.

Misli je usmeril tudi na slo-
vensko reprezentanco, za ka-
tero ima že sto nastopov: »V 
prihodnosti imam v načrtu, 
da se s to generacijo uvrstimo 
na veliko tekmovanje. S so-
igralci in trenerjem smo tudi 
v tem času v stikih. Pogovarja-
mo se po telefonu, s pomočjo 
videoklicev. Skušamo vse obr-
niti v pozitivno. Vsi se zaveda-
mo, da je situacija resna. Ve-
čina igralcev je stran od svo-
je družine, kar je zelo težko, 
zato imajo več časa zase. Pred-
vsem mlajšim je težje. To je 
življenje, to moramo presta-
ti. Minilo bo in potem bo vse 
dobro.«

Slovensko reprezentanco 
po umiritvi situacije v zve-
zi s koronavirusom čaka na-
stop v ligi narodov, nasprot-
niki pa so Grčija, Moldavija 
in Kosovo. 

Jokić se je vrnil iz Rusije
Kranjčan Bojan Jokić, kapetan slovenske 
nogometne reprezentance, je po vrnitvi iz Rusije  
v domači karanteni.

Bojan Jokić ima visoke cilje v nadaljevanju kariere tudi  
z reprezentanco. / Foto: Gorazd Kavčič

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – Za smučarski-
mi tekači je uspešna sezona, 
ki jo je v prvi vrsti zaznamo-
vala Anamarija Lampič, tre-
tja sprinterka na svetu, 12. v 
skupnem seštevku svetov-
nega pokala. Katja Višnar je 
v točkovanju sprintov kon-
čala na 18. mestu, točke sta 
osvojili tudi Alenka Čebašek 
in Vesna Fabjan. Pri moških 
sta se v izločilne boje uvršča-
la predvsem Miha Šimenc 
(21. v seštevku sprinta) in 
dvakrat tudi Janez Lampič. 
O lanski in o prihodnji sezo-
ni smo se pogovarjali s Ško-
fjeločanom Nejcem Brodar-
jem, vodjem A-ekipe.

April je tudi za smučarske 
tekače verjetno precej dru-
gačen, kot bi bil brez epide-
mije covida-19?

Je drugačen. Koronavirus 
je tudi nas na določenih pod-
ročjih omejil. Sezona se je 
končala prej, zaradi ukrepov 
nam je izpadlo zadnjih 14 dni 
snežnega treninga na Pok-
ljuki. Tekmovalci so morali 
opraviti trening v domačem 
okolju, ni bilo druženja. Šele 
po veliki noči so dobili pros-
to, in sicer do začetka maja. 
Po tekmovalni sezoni so bili 
nekako prepuščeni sami sebi 
oziroma lastni iznajdljivosti 
v danih okoliščinah, ko so za-
prti fitnesi, telovadnice ... Na 
srečo je bilo veliko lepega vre-
mena, kar so lahko izkoristili 
za trening v naravi: kolo, tek, 
pohodi ... Svet se je ustavil 
tudi v športu.

Analiza pretekle sezone je 
narejena. Kaj je pokazala?

Analiza je bila narejena 
konec marca. Po letu 2017 
smo imeli znova tekmoval-
ko z zmago v svetovnem po-
kalu – Anamarijo Lampič, ki 

je bila najboljša kar dvakrat, 
Miha Šimenc je bil dvakrat 
med najboljšimi desetimi. V 
sprinterskem delu zagotovo 
rastemo, si pa v prihodnosti 
želim, da bi bili bolj konku-
renčni tudi na razdaljah. Na 
tem bo tudi poudarek. Za-
vedam se, da ti fantje nima-
jo vseh potencialov za to, po 
drugi strani pa vemo, da tudi 
sprinterji lahko posežejo po 

točkah na razdaljah. Naš cilj 
mora biti še izboljšati rezul-
tate v sprintu, posledično pa 
se na razdalji približati naj-
boljšim tridesetim. Kar se 
tiče deklet, je Anamarija uni-
verzalna tekmovalka, tudi 
Alenka je v preteklosti toč-
ke osvajala tako v sprintu kot 
na razdalji, Katja in Vesna pa 
sta predvsem sprinterki. V 
novi sezoni se bo po poškod-
bi vrnila Eva Urevc in s tem 
bomo dobili še eno tekmoval-
ko, ki je lahko konkurenčna 
tako v sprintu kot na razdalji.

Sezona bo, kot kaže, nekaj 
sprememb prinesla tudi v 
ekipah. Katja Višnar se je 
odločila za konec kariere, 
Alenka Čebašek bo postala 
mamica ...

Katja je povedala, da se pos-
lavlja, na drugi strani je Alen-
ka v veselem pričakovanju, 
tako je v letošnji sezoni ne 
bo zraven, puščamo odprto 
možnost za njeno vrnitev po 
porodniškem dopustu. Ve-

sna Fabjan si je vzela čas in 
bo do začetka sezone, nekje 
do prvega maja, sprejela od-
ločitev, ali bo nadaljevala ali 
ne. Ne glede na vse mislim, 
da morajo biti že danes naše 
misli usmerjene v izgradnjo 
ekipe za svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju leta 
2023 v Planici. Zgraditi mo-
ramo jedro ekipe, ki bo tam 
lahko doseglo kar največ. 

Predvsem se moramo usme-
riti v mlajšo generacijo, va-
njo vložiti maksimum, kar se 
v naslednjih treh letih da, in 
poskusiti na domačem sve-
tovnem prvenstvu iztržiti kar 
največ.

Se kakšne spremembe obe-
tajo tudi v strokovnem 
vodstvu? Ola Vigen Hatte-
stad ostaja?

Ola ostaja. Sva govorila. 
Res je, da je imel ponudbe 
od drugje, a v tem trenutku 
se vidi v slovenskem smu-
čarskem teku. Želi nadalje-
vati delo z ekipo, v katero je 
bil vpet zadnji dve leti. Že-
lim si, da bi se nadaljeva-
lo tudi sodelovanje s tremi 
serviserji, ki so bili zadolže-
ni za svetovni pokal, in fizio-
terapevtko. To je stvar dogo-
vorov. Verjamem, da bomo 
kljub vsemu našli skupen 
jezik, da bomo na koncu vsi 
zadovoljni. Smučarski tek 
smo v zadnjih sezonah zno-
va vrnili na zemljevid uspe-
šnih panog v Sloveniji, kjer 
je že bil. Po takšnih sezonah 
bi si želel nagraditi spre-
mljevalce, a glede na prora-
čun in finančno stanje mi to 
najverjetneje ne bo uspelo. 
Na drugi strani pa si želim, 
da ostanemo vsaj na tistem, 
kar smo imeli do sedaj. Ver-
jamem, da bomo to znali vsi 
sprejeti in nadaljevati delo 
vsaj do Planice 2023.

Odstopil je predsednik pa-
noge tek na smučeh Simon 
Jan. Kaj to pomeni?

Simon Jan se je nepriča-
kovano odločil za odstop. 
Obžalujem, ker se je to zgo-
dilo v nepravem trenutku. 
Ne glede na vse mora pa-
noga iti naprej. Mislim, da 
ima trenutno prehodno ob-
dobje do izvolitve novega 

predsednika. Še vedno je on 
tisti, ki ima v rokah škarje in 
platno. Ne glede na vse nas 
čaka težko obdobje. Šport 
na splošno bo najverjetneje 
iz te koronakrize odšel kot 
eden večjih poražencev. Za-
gotovo se tudi za nas obeta-
jo novi časi, iskanje novih 
virov financiranja. Upam, 
da nam bo to čim bolje us-
pelo in da dobimo dovolj fi-
nančnih sredstev za izvedbo 
programov, ki bodo v zim-
skem času omogočali kon-
kurenčno in dobro nastopa-
nje na najvišji ravni.

Priprave na novo sezono 
začnete v maju. Kakšen je 
trenutni načrt priprav čez 
poletje?

Zelo bo odvisen od konč-
nega finančnega stanja, od 
sredstev, ki bodo namenje-
na za program. V tem tre-
nutku ne bi želel napovedo-
vati glede številk, trenutno 
pa so zelo nizke. Vemo, da 
je največji strošek tekmoval-
na sezona. Da poteka nemo-
teno, moramo imeti na ra-
čunu kar nekaj sredstev. Se-
zona se s pripravami začne 
z majem. Želim si, da bi se 
omejevalni ukrepi na neki 
način odpravili. Na začetku 
bodo treningi verjetno pote-
kali na dnevni bazi. Tudi če 
odpravijo prepoved prehaja-
nja med občinami, nam to 
veliko ne pomeni, če ne bos-
ta odprta hotela na Pokljuki 
ali v Planici. Treba se bo pri-
lagoditi. Verjamem pa, da 
bomo takoj, ko bodo ukrepi 
sproščeni, normalno vklju-
čili v sam proces dela tudi 
priprave. Do takrat pa nam, 
kot že rečeno, ostajajo tre-
ningi na dnevni bazi, spa-
nje doma ... Upam, da to ne 
bo pustilo preveč posledic za 
samo zimsko sezono.

Tekači so prosti do maja
Konec marca je bila narejena analiza minule sezone v smučarskem teku, po kateri je slovo že potrdila 
Katja Višnar. Treninge za novo sezono začnejo z majem. »Na začetku bodo verjetno potekali na dnevni 
bazi in s spanjem doma,« pravi Nejc Brodar, vodja A-ekipe.

Nejc Brodar poudarja, da morajo biti misli že danes usmerjene v izgradnjo ekipe za 
svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2023 v Planici. / Foto: Gorazd Kavčič

»Ne glede na vse nas čaka težko obdobje. Šport na 
splošno bo najverjetneje iz te koronakrize izšel kot 
eden večjih poražencev. Zagotovo se tudi za nas 
obetajo novi časi, iskanje novih virov financiranja. 
Upam, da nam bo to čim bolje uspelo in da dobimo 
dovolj finančnih sredstev za izvedbo programov, ki 
bodo v zimskem času omogočali konkurenčno in 
dobro nastopanje na najvišji ravni.«

Jesenice – Iz HDD SIJ Acroni Jesenice so sporočili, da so precej 
prej kot v prejšnjih letih začeli razmišljati o prihodnji sezoni. 
Predstavili so dolgoročne načrte, dogovorili pa so se tudi že 
za podaljšanje pogodbe z glavnim trenerjem Mitjo Šivicem, 
ki je, kot poudarjajo, v zadnji sezoni s svojim delom postavil 
trdne temelje za prihodnost.

Šivic bo še naprej trener hokejistov Jesenic

Kranj – Obeta se pestra kolesarska jesen. Svetovna kolesarska 
zveza (UCI) je uradno potrdila nov termin Dirke po Franciji, 
ki bo od 29. avgusta do 20. septembra, namesto od 27. junija 
do 19. julija. Sledilo bo svetovno prvenstvo v Švici (začetek 20. 
septembra), sledili naj bi še Dirka po Italiji in Dirka po Španiji. 
Moratorij brez cestnih dirk je podaljšan do 1. julija, brez dirk 
svetovne serije pa do 1. avgusta. Nekateri kolesarji so kljub 
temu tekmovalno aktivni, in sicer virtualno na trenažerjih. 
Med 18. aprilom in 10. majem tako poteka navidezni Giro, na 
katerem nastopa tudi Gorenjec Grega Bole, prvi zvezdnik pa 
je Primož Roglič.

Začetek Dirke po Franciji v načrtu konec avgusta, 
v teh dneh poteka virtualni Giro
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Kolesarjenje po občini Železniki
Situacija v zvezi s koro-

navirusom se počasi izbolj-
šuje. Včeraj so se odprli ko-
lesarski servisi in trgovine, 
zato lahko opravimo osnov-
ni kolesarski servis ali nakup 
potrebne opreme. Ukrep gi-
banja le po občini prebivali-
šča še velja, zato tokrat pred-
stavljamo možnosti za ko-
lesarjenje v občini Železni-
ki, kjer so ceste za ljubitelje 
vzponov in spustov. Ravni-
na je pravzaprav samo v do-
lini po glavni cesti, ki vodi v 
Škofjo Loko. Takoj ko zavije-
mo z glavne ceste, se pot obr-
ne navkreber. 

Iz Železnikov se po glav-
ni cesti peljemo v Zali Log in 
nato zavijemo desno proti So-
rici. V Zgornji Sorici se obrne-
mo nazaj v dolino, ko pride-
mo na glavno cesto, zavijemo 
proti Petrovemu Brdu. V vasi 

Zgaga zavijemo levo in se str-
mo vzpnemo proti Davči. Nato 
se nekaj časa vozimo po najbolj 
raztegnjeni slovenski vasi in se 
mimo Črnega vrha, kjer je smu-
čišče, po dolini potoka Davča 
spustimo nazaj v Selško doli-
no. Ko pridemo na glavno ces-
to, zavijemo desno, po štirih ki-
lometrih že v starem delu Že-
leznikov pa zopet desno pro-
ti Smolevi in Ojstremu vrhu, 
od tu gremo naprej v vas Goli-
ca, od koder se spustimo v Sel-
ca, v bližino športnega parka 
Rovn, in zavijemo desno v Sel-
ca, kjer zavijemo levo proti Laj-
šam, pot nadaljujemo skozi vas 
in se pri cerkvi svete Jedrt prik-
ljučimo na cesto Dražgoše–Ja-
mnik, kjer zavijemo levo proti 
Dražgošam. Če v Dražgošah 
še nimamo dovolj vzpenjanja 
v klanec, se podamo proti Bič-
kovi skali in naprej do platoja, 

kjer se začne planota Jelovica. 
Ta vzpon je med najbolj str-
mimi asfaltiranimi vzponi 
na Gorenjskem. Lahko pa se v 

Dražgošah ustavimo pri spo-
meniku, uživamo v razgledu in 
se nato spustimo mimo Rudna 
v Železnike. Še pred glavnim 
križiščem zavijemo desno v do-
lino potoka Dašnica in naprej 
proti Podlonku in s tem naredi-
mo lep ovinek. Ko se spuščamo 
iz Podlonka, lahko zavijemo 
desno še na Prtovč, od koder je 
izhodišče na Ratitovec, ki ima 
tri vrhove Kosmati vrh, Goli 
vrh in Altemaver, visok 1678 
metrov, ki je hkrati tudi najviš-
ji vrh v občini Železniki. S Pr-
tovča se s kolesom lahko spusti-
mo nazaj v Železnike. V najož-
jem krogu skupaj tako prekole-
sarimo 75 kilometrov in 2150 vi-
šinskih metrov. 

Na poti je kar nekaj mož-
nosti za dodatni izlet. Iz 
Selc vodita proti Jelovici vsaj 
še dve poti. Lepa asfaltira-
na skozi vas Kališe pelje do 

ceste Dražgoše–Jamnik, dru-
ga pot nas skozi vasi Topolje 
in Zabrekve pelje na Mohor 
in je skoraj v celoti asfaltira-
na. V vasi Sorica se lahko od-
ločimo še za izlet na Soriško 
planino oziroma do Bohinj-
skega sedla, prelaza, ki je vi-
sok 1277 metrov, in nazaj čez 
Petrovo Brdo v Selško dolino. 
Vendar je Petrovo Brdo že v 
tolminski občini.

V občini Železniki so to-
rej lepi kolesarski vzponi, in 
kot pravi domačinka Helena, 
naša zagnana Glasova ko-
lesarska popotnica: »Samo 
klan'c ti nekaj da.« Pa še prav 
ima. Ko bodo občinske meje 
odprte, lahko v Železnikih 
aktivnim popotnikom ponu-
dijo lep tridnevni oddih, ki bo 
prav tako zanimiv kot na pri-
mer podaljšan konec tedna v 
Londonu. 

Cerkev svete Jedrt v Lajšah, 
ki leži osemsto metrov od 
meje s kranjsko občino

Jelena Justin

Ko se peljemo proti Kam-
niški Bistrici skozi Mekinje, 
se nam na desni strani poka-
že hrib, poraščen, že od daleč 
videti nerazgleden. Ta hrib je 
Vovar, ki s svojimi 940 metri 
nadmorske višine predsta-
vlja preddverje Kamniško-
Savinjskih Alp. Prepričana 
sem, da za tamkajšnje doma-
čine hišni hrib, saj nanj vodi 
ogromno stez, a so vse ne-
označene. Po eni od njih se 
bomo na vrh danes odpravi-
li tudi mi. Naše izhodišče bo 
priročno parkirišče nad vas-
jo Brezje nad Kamnikom. 

Zapeljemo se v Kamnik, 
nato pa vožnjo nadaljujemo 

v smeri Kamniške Bistrice. 
Ko zapeljemo čez reko Kam-
niška Bistrica, nadaljujemo 
naravnost skozi Mekinje. 
Peljemo se naprej do nase-
lja Zduša, kjer zavijemo des-
no proti vasi Brezje nad Ka-
mnikom. Ko pripeljemo do 
vasi, se peljemo skozi vas v 
smeri kolesarske poti LO40. 
Asfalt se končna, cesta pos-
tane makadamska in prei-
de v gozd. Na levi strani sta 
dve znamenji, malce nap-
rej pa priročno parkirišče 
in tablica desno Vovar. Naj 
še enkrat omenim, da pot 
ni markirana, a je zelo lah-
ko sledljiva. Pot se takoj str-
mo požene v severozaho-
dno pobočje Vovarja. Strma 

pot preči najprej en kolovoz, 
nato pa še drugega. Pri dru-
gem nam je v pomoč tabli-
ca Vovar. Sledimo stezi, ki 
nas pripelje do razpotja, kjer 
gremo levo, nato pa v zlož-
ni, lahkotni hoji dosežemo 
sicer nerazgleden vrh Vo-
var, kjer so skrinjica in vpi-
sna knjiga ter udobna klop-
ca za počitek. Pa da ne po-
zabim: Vovar ima tudi zvon 
želja! 

Vrh Vovarja sicer ne ponu-
di nobenega razgleda, se pa 
med potjo odpirajo pogledi 
proti Kamniškemu vrhu in 
vrhovom okoli Krvavca. 

Od klopce nadaljujemo 
naravnost v smeri krožne 
poti. Dosežemo greben, 

prečimo nekaj skal. Po gre-
benu poteka Pot razgleda. 
Precej strmo se spustimo, 
nato pa dosežemo kolovoz. 
Zavijemo levo in sledimo 
kolovozu vse do vasi Gozd. 
Pred vasjo Gozd se pred 
nami pokaže Rogatec, po-
kaže se tudi Velika planina, 
če pa pogledamo proti zaho-
du, pa dominira Grintovče-
va streha. Ko dosežemo vas, 
se sprehodimo skozi vas, 
nato pa bodimo pozorni na 
staro hiši na levi strani. Na 
njej bomo zagledali marka-
cijo. Pred to staro hišo stoji 
na desni strani lesen senik. 
Gremo tod mimo in na dru-
gi strani najdemo stezico, ki 
poteka po nekakšni polički. 

Spodaj vidimo cesto, ki pe-
lje proti prelazu Črnivec. 
Sledimo stezici, ko doseže-
mo ovinek, kjer sta zname-
nje in »okrancljan« vrtiček. 
Stezi sledimo vse do ceste. 
Ko jo dosežemo, nadaljuje-
mo desno in se po cesti vrne-
mo nazaj na parkirišče, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. 

Vovar je dobro znan med 
ljubitelji bosonoge hoje. 
Društvo Dogodek Kamnik, 

sekcija Bosonogi, je do se-
daj organiziral že štiri poho-
de bosonogih na Vovar. No, 
kako bo letos, zaradi znanih 
razmer ne morem predvide-
ti, a glede na številno udelež-
bo v preteklih letih je očitno 
pohod zelo priljubljen. 

Nadmorska višina: 940 m  
Višinska razlika: 260 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost:    

Planinski izlet: Vovar (940 m n. m.)

Preddverje kamniških gora
V gozdu skrit in nerazgleden hribček, ki ima skrinjico in vpisno knjigo. Lepa prečna pot nazaj, ki je 
zanimivo »okrancljana«. 

Hiša z markacijo v vasi Gozd / Foto: Jelena Justin

Vrh Vovarja nudi prijeten počitek. / Foto: Jelena Justin

S poti se nam odpre pogled na Kamniški vrh in vrhove za Krvavcem. / Foto: Jelena Justin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Letos je postopek 
priprave in sprejemanja na-
črta zaradi epidemije covi-
da-19 potekal nekoliko dru-
gače kot v prejšnjih letih. V 
kranjski območni enoti Za-
voda za gozdove Slovenije so 
zaradi tega preklicali vabilo 
na javno predstavitev osnut-
ka načrta in pozvali vse po-
vabljene, da na osnutek od-
dajo pisne pripombe. Pri-
pombe je dalo sedem orga-
nizacij in en posameznik, 
vsem so v zavodu odgovori-
li, tako pripombe kot odgo-
vore pa so objavili na spletni 
strani. Glavne pripombe so 
se nanašale na škode po div-
jadi, predvsem na škode po 
divjih prašičih, in na preniz-
ko načrtovan odstrel praši-
čev, na prosto časovne aktiv-
nosti in na intenzivna dela v 
gozdovih, ki upravljavcem 
lovišč otežujejo lov in izpol-
njevanje načrtov, in na preti-
rano krmljenje divjadi, pred-
vsem v zimskem času. Opo-
zorili so tudi na problemati-
ko velikih zveri, predvsem 
volka ter na njegov vse več-
ji vpliv na pašo drobnice in 
na divjad, na povečan vpliv 
šakala na številčnost srnja-
di in na odstrel jelenjadi, ki 
naj bi bil za letos načrtovan 
prenizko. 

Vse manj zimskega 
krmljenja divjadi

Kot je pojasnil Miran Haf-
ner iz odseka za načrtova-
nje razvoja gozdov, so v za-
vodu zaradi povečanega šte-
vila divjih prašičev in večje-
ga obsega škode v lanskem 
letu letos že v osnutku na-
črta povečali načrtovani 

odstrel prašičev z lanskih 
250 na 300 prašičev, potlej, 
pri oblikovanju predloga 
načrta, pa so število poveča-
li na 330. Kar zadeva zimsko 
krmljenje divjadi, so količi-
ne krme od 1997. leta dalje 

do letos že več kot prepolo-
vili. Lani so za krmljenje na-
črtovali 135 ton krme, pora-
bili so jo okoli 130 ton, letos 
pa so, upoštevajoč tudi pri-
pombe, količino znižali na 
110 ton. »Večjega znižanja 
si za letos ne upamo pred-
pisati. V primeru bolj ostre 

zime z debelejšo snežno 
odejo ta količina ne bi za-
doščala in bi bilo potrebno 
izdatnejše krmljenje, sicer 
bi v gozdnih sestojih prišlo 
do obsežnejših poškodb,« 
je dejal Miran Hafner.

Volkovi plenijo tudi 
jelenjad 

Zakaj v zavodu za goz-
dove letos v primerjavi z 
lani znižujejo načrtovani 
odstrel jelenjadi z 960 na 
900 živali? Kot so pojasni-
li, bi načrt odvzema ostal 
enak lanskemu, če se lani v 
ekološki enoti Jelovica z ob-
robjem ne bi pojavili tropi 
volkov, ki plenijo tudi jele-
njad, pri tem pa upravljav-
ci lovišč približno polovi-
ce tovrstnega plena ne naj-
dejo in ga tudi ne morejo 
materialno dokazati. Zni-
žanje za šestdeset živali so 

izračunali po metodologiji 
iz gradiva Upoštevanje ve-
likih zveri pri upravljanju z 
divjadjo. V prihodnje bodo 
upravljanje z jelenjadjo pri-
lagodili rezultatom popi-
sa objedenosti gozdnega 
mladja, ki ga bodo letos po 
enaki metodologiji izvedli 
četrtič. Znižujejo tudi načr-
tovani odstrel srnjadi, z lan-
skih 4500 na letošnjih 4350 
živali, znižujejo ga v nižin-
skih loviščih, kjer je navzoč 
šakal, ki pleni tudi srnjad.

Načrtujejo odstrel 
dvanajstih šakalov 

Z začetkom lovne dobe, 
to je 1. julija, bo šakala do-
voljeno loviti tudi v Sloveni-
ji. Zavod za gozdove v letoš-
njem lovsko-upravljavskem 
načrtu predvideva odstrel 
dvanajstih šakalov, na jav-
ni predstavitvi je bila dana 

pripomba, da je načrtovan 
bistveno prenizko. »Pri-
pomb nismo mogli upošte-
vati, osnova za načrtovanje 
letošnjega odvzema je študi-
ja Prostorska razporeditev, 
številčnost, ocena populacij-
skih trendov in potencialno 
širjenje areala vrste zlati ša-
kal, ki je edini strokovni do-
kument o šakalu v Sloveni-
ji in smo ga zato tudi dolžni 
upoštevati,« je dejal Miran 
Hafner.

Predsednik sveta 
obrazložil svoj glas 

Svet kranjske območne 
enote Zavoda za gozdove 
Slovenije je predlog načrta 
določil na korespondenčni 
seji. Načrta ni določil soglas-
no, od devetih članov sveta 
so namreč trije glasovali pro-
ti, med njimi je bil tudi pred-
sednik sveta, hribovski kmet 
Stane Bergant iz Kokre, ki je 

tudi obrazložil svoj glas. Kot 
je dejal, je večina, ki je dala 
pripombe na osnutek načr-
ta, pripominjala, da je tre-
ba zmanjšati vpliv jelenjadi 
na gozdove in na škode na 
pašnikih. Zmanjševanje od-
strela jelenjadi zaradi volka, 
ki pleni tudi jelenjad, se mu 
ne zdi sprejemljivo kot tudi 
sicer volk na Gorenjskem 
zaradi prevladujoče razpr-
šene poselitve ni družbeno 
sprejemljiv. Strah upravljav-
cev lovišč, da bi težko doseg-
li načrt odstrela jelenjadi, bi 
lahko odpravili z omilitvijo 
kazni in s tem, da bi lovcem 
ob jasnem nebu omogoči-
li lov en teden pred polno 
luno in en teden po njej. Kar 
zadeva šakala, bi ga po Ber-
gantovem mnenju morali v 
načrtu opredeliti kot neza-
želeno vrsto, zato za odstrel 
ne bi smelo biti omejitev in 
pogojev.

Manjši odstrel jelenjadi, prvič lov na šakala
Letošnji letni lovsko-upravljavski načrt za Gorenjsko lovsko upravljavsko območje znižuje odstrel srnjadi in jelenjadi, povečuje odstrel divjega prašiča, prvič 
določa odstrel šakala in znižuje količine krme za zimsko krmljenje parkljaste divjadi. 

Odstrel jelenjadi je vsako leto pomembna tema razprav o letnem lovsko-upravljavskem 
načrtu. / Foto: Gorazd Kavčič

Divjad Načrt 
2019

Realizacija 
2019

Načrt 
2020

Srnjad 4500 4172 4350

Jelenjad 960 844 900

Muflon 105 94 90

Gams 695 646 680

Divji prašič 250 409 330

Lisica 1400 1547 1500

Jazbec 170 173 170

Kuna belica 180 141 180

Kuna zlatica 20 13 20

Poljski zajec 250 185 250

Fazan 214 162 214

Sraka 220 150 220

Šoja 500 346 500

Siva vrana 2300 2023 2300

Šakal - - 12

Odstrel divjadi vključuje 
tudi izgube pri trkih na 
cestah in železnicah, pri 
košnji travnikov, zaradi 
bolezni in iz drugih 
razlogov.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Kmečki zavarovan-
ci, ki zaradi epidemije co-
vida-19 ne morejo opravlja-
ti svoje dejavnosti ali jo lah-
ko opravljajo le v bistveno 
zmanjšanem obsegu, so po 
interventnem zakonu (ena-
ko kot samozaposleni, druž-
beniki in verski uslužben-
ci) upravičeni do izredne po-
moči, do temeljnega meseč-
nega dohodka, ki za marec 
znaša 350 evrov, za april in 
maj pa po 700 evrov. Za bi-
stveno zmanjšan obseg de-
javnosti se šteje, če so se jim 
marca prihodki v primerjavi 

s februarjem zmanjšali naj-
manj za 25 odstotkov, apri-
la in maja pa najmanj za 50 
odstotkov. V kmetijsko-goz-
darski zbornici se ob tem 
sprašujejo, kako bodo kme-
tje, ki so obdavčeni po do-
hodku iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejav-
nosti, dokazali upad dohod-
kov; v finančni upravi pa jim 
pojasnjujejo, da bodo v tem 
primeru pri upravičenosti 
do izredne pomoči preverja-
li, ali so jim prihodki v letoš-
njem prvem polletju upadli 
za več kot dvajset odstotkov v 
primerjavi z enakim obdob-
jem lani in ali jim prihodki 

v drugem letošnjem polle-
tju v primerjavi z lanskim 
niso porasli za več kot dvaj-
set odstotkov. Do pomoči 
niso upravičeni kmetje, ki so 
vključeni le v obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, nosil-
ci dopolnilnih dejavnosti na 
kmetiji, ki sicer niso kmečki 
zavarovanci, ter kmečki za-
varovanci, ki niso zavarova-
ni za polni zavarovalni čas. 
Zbornica je za vse tri skupi-
ne kmetov že predlagala, da 
jih država vključi med upra-
vičence do pomoči. 

Kmečki zavarovanci mo-
rajo za uveljavitev izredne 
pomoči vložiti izjavo na 

portalu eDavki, tisti, ki ga še 
ne uporabljajo, pa jo lahko 
oddajo v nabiralnik finanč-
nega urada. Če so izjavo vlo-
žili do 18. aprila, jim bo dr-
žava denar za marec nakaza-
la 25. aprila. Za izjavo, vlože-
no v času od 19. do 30. apri-
la, bodo denar za marec in 
(ali) april prejeli 10. maja, če 
bodo izjavo vložili med 1. in 
31. majem, pa bodo denar za 
en, dva ali tri mesece preje-
li 10. junija. Za uveljavljanje 
pomoči morajo imeti zave-
zanci poravnane vse davčne 
obveznosti, finančna uprava 
bo to preverjala po stanju na 
dan 9. april.

Uveljavljanje izredne pomoči
Zakon omogoča kmetom uveljavljanje temeljnega mesečnega dohodka za del marca ter za april in maj.

Kranj – V preteklosti so kmetijskim gospodarstvom pri sezon-
skih opravilih pomagali tudi delavci iz tujine. Letos to zaradi 
epidemije covida-19 ni možno, zato je ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano pozvalo državljane za pomoč 
pri teh delih. Na poziv je doslej prejelo že 450 prijav, med 
prijavljenimi so študentje, delavci na čakanju, brezposelni, 
samozaposleni in zaposleni. Pomoč pri sezonskih opravilih 
iščejo hmeljarji iz Savinjske doline, pridelovalci jagodičja iz 
Posavja ter vrtnarji in pridelovalci zelenjave z različnih obmo-
čij. Marsikdo, ki se je javil na poziv, je pripravljen pomagati 
tudi brezplačno, ob tem pa na ministrstvu pojasnjujejo, da je 
višina plačila stvar dogovora med kmetijskim gospodarstvom 
in pomočnikom. Zakon o kmetijstvu določa le minimalno pla-
čilo za delo pri sezonskih opravilih. 

Dober odziv na poziv za delo na kmetijah

Kranj – Javna služba kmetijskega svetovanja je zaradi epide-
mije covida-19 16. marca prekinila pomoč kmetom pri elek-
tronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog za neposredna 
in druga kmetijska plačila. Ker izredne razmere še trajajo, rok 
za zaključek subvencijske kampanje (6. maj) pa se vse bolj 
približuje, je zdaj že jasno, da bo rok podaljšan, po navedbi 
kmetijsko-gozdarske zbornice predvidoma do 15. junija. Točen 
datum bo določila Evropska komisija.

Subvencijska kampanja verjetno do 15. junija
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Simon Šubic

Kranj – V času omejeval-
nih ukrepov zaradi epide-
mije covida-19, ko so šole 
in vrtci zaprti, medvrstniški 
stiki pa so omejeni na inter-
net, je med najstniki moč-
no poskočila uporaba druž-
benih omrežij, s tem pa sta 
se povečala tudi dejavnost 
različnih prevarantov in šir-
jenje neresnic, opozarjajo 
iz točke ozaveščanja o var-
ni rabi interneta Safe.si, ki 
deluje v okviru Fakultete za 
družbene vede. Vsem upo-
rabnikom svetujejo, naj ne 
verjamejo vsakomur in vse-
mu, kar najdejo na interne-
tu, to mišljenje pa je treba 
prenesti tudi na mladostni-
ke. 

Ne pošiljajte golih 
fotografij

Na družbenih omrežjih 
in po aplikacijah za sporo-
čanje so v zadnjem času še 
posebej aktivni posamezni-
ki, ki skušajo navezati stik 
z najstniki z namenom na-
govarjanja k pošiljanju go-
lih fotografij ali videopo-
snetkov. Če posnetke prej-
mejo, se začne izsiljevanje 
za še več takšnih posnetkov 
ali pa za denar, opozarjajo v 
Safe.si. »Pomembno je, da 
posameznikov, ki jih spoz-
namo po internetu, ne šteje-
mo za ljudi, ki bi jim zaupa-
li osebne zadeve, kot so npr. 
intimni posnetki ali osebni 
podatki. Nikoli ne vemo, 
kdo se skriva za neko inter-
netno podobo in kakšne na-
mene ima. Posameznike, 
ki nagovarjajo k pošiljanju 
intimnih posnetkov, prija-
vimo družbenemu omrež-
ju ali aplikaciji za sporoča-
nje, da bodo račun blokira-
li ali odstranili. Enako ve-
lja za vse posameznike, ki s 
svojimi dejanji kršijo pravi-
la uporabe,« svetujejo. 

Igralcem spletnih video 
iger ob tem svetujejo, naj 
bodo pozorni in naj čuva-
jo dostop do svojega računa 
ter ne delijo gesla z drugimi. 

Tako preprečijo, da bi jim iz-
ropali ali ukradli račun. 

Dvomljive informacije  
o koronavirusu

Na družbenih omrežjih se 
pojavlja zelo veliko informa-
cij o bolezni covid-19 in o zaš-
čiti pred koronavirusom, ki so 
močno dvomljive, tudi ugota-
vljajo v Safe.si. »Veliko je raz-
ličnih člankov z nekredibil-
nih spletnih portalov ali pro-
filov na družbenih omrežjih 
in videoposnetkov, ki na bolj 
ali manj prepričljiv način ši-
rijo polresnice, neresnice in 
teorije zarote. S tem zavaja-
jo bralce in gledalce, obenem 
pa povzročajo škodo posame-
znikom in družbi, v nekaterih 
primerih pa celo ogrožajo živ-
ljenja. Razumeti moramo, da 
marsikdo širi takšne neresni-
ce, ker ne razume delovanja 
virusov in poteka okužbe, ga 
je strah, ne zaupa v spreje-
te ukrepe ali pa želi zasluži-
ti, namensko škodovati, širiti 
politično ali nazorsko propa-
gando itd. Razlogov je veliko, 
pomembno pa je, da takšnih 
objav ne všečkamo in ne de-
limo.« 

Preden verjamemo novi-
ci, videu ali objavi na sple-
tu, dobro preverimo, kdo je 

vir. Zaupajmo znanstvenim 
ustanovam, državnim in-
stitucijam, univerzam, ug-
lednim strokovnjakom in 
priznanim spletnim medi-
jem, ki imajo dolgo tradicijo 
in delajo v skladu z uveljav-
ljenimi novinarskimi stan-
dardi. Ne nasedajmo pa ra-
znim »vsevednežem«, ki 
zapišejo ali rečejo, da so to 
ugotovili znanstveniki (ali 
npr. »neki kitajski zdrav-
nik iz Vuhana«), zraven pa 
ne navedejo zaupanja vred-
nih virov. Vprašajmo se tudi, 
ali nam je neka informacija 
všeč in ji zato želimo verjeti. 
Preverimo, kdaj je bila infor-
macija prvič objavljena, saj 
informacije zastarijo hitro, 
ker se dognanja o novi bo-
lezni dopolnjujejo praktič-
no vsak dan. In ne nazadnje 
razmislimo, ali ne gre mor-
da le ta šalo. 

»Pomembno je, da upo-
rabimo kritično presojo vsa-
kič, ko vidimo objavo iz vira, 
ki ga ne poznamo ali mu 
ne moremo zaupati,« opo-
zarjajo v Safe.si. Družbe-
na omrežja se aktivno bori-
jo proti takšnim objavam in 
tudi označujejo, kdaj gre za 
neresnico. Pomagamo lah-
ko tako, da objave, za katere 

menimo, da so zavajajoče ali 
neresnične, prijavimo kot 
lažne novice (t. i. fake news). 
Takšne objave bo družbeno 
omrežje preverilo in ustre-
zno ukrepalo, še pojasnju-
jejo.

Informacije o varni rabi 
interneta

Nasvete za varno in kre-
ativno uporabo interneta v 
času epidemije covida-19 so 
na Safe.si objavili na poseb-
ni spletni strani Varno doma 
brez dolgčasa, še več informa-
cij o varni rabi interneta in pa-
steh, s katerimi se otroci in 
mladostniki srečujejo, pa je 
mogoče najti na spletni stra-
ni Safe.si (www.safe.si). Mlaj-
šim otrokom je namenjena 
spletna stran otroci.safe.si 
(https://otroci.safe.si).

Nasvet lahko dobite tudi na 
svetovalni liniji za težave na 
spletu TOM telefon 116 111 
(vsak dan med 12. in 20. uro), 
na www.e-tom.si pa izvajajo 
tudi svetovanje v TOM sple-
tni klepetalnici. Storitev je na 
voljo za otroke, mlade in nji-
hove starše. Posnetke spol-
ne zlorabe otrok in sovražni 
govor na spletu lahko anoni-
mno prijavite na prijavno toč-
ko www.spletno-oko.si. 

Ne zaupaj vsakomur  
in vsemu, kar je na spletu
Na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si opozarjajo, da so na družbenih omrežjih  
v zadnjem času še posebno aktivni posamezniki, ki najstnike nagovarjajo k pošiljanju golih fotografij, 
nato pa jih izsiljujejo.

Na družbenih omrežjih se pojavlja zelo veliko informacij o bolezni covid-19 in o zaščiti pred 
koronavirusom, ki so močno dvomljive, ugotavljajo v Safe.si. / Foto: Gorazd Kavčič

Lancovo – Radovljiški policisti so v nedeljo obravnavali vozni-
ka, ki je z večjo hitrostjo peljal proti Lancovemu in jim ni usta-
vil, med vožnjo pa je storil še več drugih prometnih prekrškov. 
Policisti so ga po dogodku izsledili in ga obravnavajo zaradi 
neupoštevanja znakov za ustavljanje, neprilagojene hitrosti 
vožnje, neupoštevanja prometne signalizacije, nepravilne vo-
žnje po cesti in nepravilnih premikov z vozilom. Proti vozniku 
poteka prekrškovni postopek.

Policisti našteli kar nekaj prekrškov

Jesenice – V nedeljo so policisti na Jesenicah obravnavali dve 
prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Dopoldan sta bila 
v nesreči na kolesarski stezi med Podmežaklo in Hrušico ude-
ležena tekač in voznik osebnega avtomobila. V drugi nesreči 
pa je kolesar padel sam. Utrpel je poškodbe glave in odrgnine 
po telesu. Čelade ni uporabljal.

Na kolesarski stezi trčil v tekača

Škofja Loka – Škofjeloški policisti so zadnji konec tedna obrav-
navali dva padca žensk z višine. V petek je občanka med ob-
rezovanjem padla z drevesa, v soboto pa je ženska padla z 
lestve. Obe sta se poškodovali.

Padli z drevesa in lestve

Komenda – Policijska patrulja je v Komendi obravnavala dve 
osebi, ki sta imeli pri sebi rjavo posušeno snov rastlinskega 
izvora. Zaradi suma, da gre za drogo, sta policista snov proti 
potrdilu zasegla in poslala na analizo. Zoper kršitelja sledi hitri 
postopek. Seznanili so ju tudi s kršitvijo odloka o začasni pre-
povedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, 
zato bodo policisti zoper njiju zdravstvenemu inšpektoratu 
podali še predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Sumljivo snov zasegli

Mengeš – V nedeljo okoli 11.30 se je na Grobeljski cesti v 
Mengšu zgodila prometna nesreča. Povzročil jo je 28-letni 
voznik osebnega vozila, ki je izsilil prednost 19-letnemu vo-
zniku osebnega vozila. Tega je po trku odbilo še v ograjo, 
ki jo je podrl, nato pa trčil v bližnji objekt. Oba voznika sta 
se v nesreči lažje poškodovala. Povzročitelju so policisti iz-
dali plačilni nalog, zoper njega pa bodo podali tudi predlog 
zdravstvenemu inšpektoratu zaradi kršitve Odloka o začasni 
splošni prepovedi gibanja in zbiranja.

Izsilil prednost

Kamnik – Kamniški policisti so morali pred dnevi posredovati 
na Perovem, kjer sta se občana sporekla zaradi postavitve 
smetnjaka. Spor je kmalu prerasel celo v fizični obračun. Po-
licisti bodo kršitelju izdali plačilni nalog.

Spor zaradi smetnjaka

Simon Šubic

Jesenice – V nedeljo ne-
kaj minut po 14. uri je za-
gorelo v kuhinji v stanova-
nju na Ulici Staneta Boka-
la na Jesenicah. Požar, ki je 
poškodoval inventar v kuhi-
nji, so pogasili jeseniški po-
klicni in prostovoljni gasilci, 
ki so nazadnje še prezračili 

prostore. Evakuacija stano-
vanjskega bloka ni bila pot-
rebna, zdravniško pomoč pa 
je potrebovala stanovalka, ki 
je bila v času požara v stano-
vanju in se je nadihala dima. 
Odpeljali so jo v zdravstveno 
ustanovo. 

V požaru je nastala 
gmotna škoda, policisti pa 
so tujo krivdo izključili. 

Zagorelo v kuhinji

Simon Šubic

Hrastje – V soboto popoldan 
je že drugič v dobrem mese-
cu dni prišlo do onesnaže-
nja vode v Hrastju pri Kra-
nju. Tako kot sredi marca je 
približno eno uro neznana 
modra snov iztekala v Savo. 
Nadaljnje iztekanje so pre-
prečili kranjski poklicni ga-
silci, ki so zavarovali bližnjo 
okolico in začepili jašek. O 
onesnaženju so obvestili 

okoljsko inšpekcijo in ribi-
škega čuvaja. Dogodek so 
si ogledali tudi kranjski po-
licisti. Na Policijski upra-
vi Kranj so pojasnili, da je 
bil na kraju zavarovan vzo-
rec vode, v času obravnave 
dogodka pa do pogina živa-
li ni prišlo. Tudi včeraj, po 
vnovičnem preverjanju, so 
sporočili, da posledice v na-
ravnem okolju niso nasta-
le. Vzrok onesnaženja še ni 
znan.

Že drugo onesnaženje 
vode v mesecu dni

V soboto je v Hrastju v Savo spet odtekala neznana modra 
snov. / Foto: arhiv GG



Alenka Brun

S 
pomočjo sple-
ta in nominacij je 
projekt izzval že 
kar precej znanih 
kuharskih imen, 

regijsko hitro napredu-
je in je dosegel tudi gorenj-
ske mojstre. Celotno akcijo 
– poimenovali so jo Chefs 
Care oziroma Mnogo che-
fov, mnogo podpore – lah-
ko zasledimo na Facebooku, 
kjer se kuharji posnamejo, 
povedo, kdo jih je nomini-
ral za kuhanje, za koga bodo 
kuhali in nekateri tudi že 
zaupajo, kaj bodo skuhali. 
Tako eni kuhajo za policiste, 
drugi zdravstvene delavce, 
gasilce, Civilno zaščito, tudi 
za komunalne delavce, tis-
te, ki vsakodnevno ravnajo z 
odpadki; mladi Martin Glu-
ščič iz Restavracije Center 
Lesce pa je najprej opravil 
nominacijski izziv, potem 
pa se je spomnil še na oseb-
je Tuša v Lescah in radovljiš-
ke Lekarne. 

Martina je nominiral 
Uroš Štefelin (Vila Pod-
vin, Linhart hotel & bistro), 

ki ga zadnje čase lahko kar 
veliko vidimo na cesti, saj 
sta se s poslovno partnerko 
Marcelo Klofutar odločila, 
da ker ljudje ne morejo več 
k njima na večerje in kosi-
la, vam lahko obroke chefa 
Uroša ob torkih, četrtkih, 
petkih in sobotah dostavi-
ta na dom. Marcela pove, da 
je čas pač takšen, da je treba 
delati in iskati nove poslov-
ne priložnosti – vrata njune 
Vile in tudi hotela v Radov-
ljici še ostajajo zaprta. Tako 

kot tudi vrata številnih dru-
gih gostinskih objektov po 
Sloveniji in zato so se mar-
sikateri izmed njih odločili 
za podoben način nadalje-
vanja posla, kot sta to stori-
la Uroš in Marcela.

V okviru akcije Chefs Care 
se je Uroš tako odločil, da bo 
skuhal kosilo za radovljiške 
policiste. Pripravil je fokačo 
z Mlinaričevimi ocvirki, Šli-
barjevo salamo in Tomano-
vim sirom, za sladki grižljaj 
pa gibanico. Nominiral ga 

je njegov prijatelj štajerski 
chef Marko Pavčnik. Sam je 
pa potem poleg omenjenega 
Martina nominiral še Igor-
ja Jagodica, Gorenjca, ki vih-
ti kuhalnico v ljubljanskem 
Strelcu in je v petek skuhal 
in dostavil obrok ekipi nujne 
medicinske pomoči v Zdrav-
stveni dom Kranj. Uroš se je 
v videu na Facebooku poša-
lil, da Igorja nominira zato, 
da v vsem tem času ne bo 
pozabil kuhati. Igor je nas-
mejan izziv sprejel, pripravil 

Z VESELJEM SPREJMEJO IZZIV
Začelo se je s kuharskim mojstrom iz Zasavja Iztokom Gumzejem. Domislil se je dobrodelnega 
projekta, kjer slovenski kuharski mojstri – ali kot jim raje rečemo kar chefi, kuhajo in dostavijo obroke 
tistim, ki so v teh časih najbolj izpostavljeni in skrbijo za nas. Izziv je dosegel tudi gorenjske chefe.

Igor Jagodic je pripravil in dostavil hrano ekipi nujne medicinske pomoči v ZD Kranj. 

Uroš Štefelin in Marcela Klofutar sta pripravila kosilo za 
Policijsko postajo Radovljica. / Foto: Alenka Brun

Bine Volčič je kuhal za kranjske poklicne gasilce. Oglasil se 
je s premično kuhinjo, prikolico Monstera. / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

S
tane Knific se je 
rodil v Škofji Loki, 
živel je v Kran-
ju. Bil je eden naj-
bolj znanih doma-

čih menedžerjev in organi-
zatorjev glasbenih priredi-
tev narodno-zabavne glas-
be. Sodeloval je s številni-
mi ansambli, med njimi 
Ansamblom Lojzeta Slaka, 
vrsto let pa tudi z Alpskim 
kvintetom. 

Veliko jih je, sploh med tis-
timi, ki so ali pa še delajo v 
glasbeni industriji, ki so Sta-
neta Knifica poznali osebno, 
veliko pa jih bo ob omem-
bi njegovega imena najprej 
pomislilo na Alpski večer, 
narodno-zabavno in glasbe-
no bogato obarvano priredi-
tev, katere gostitelj je bil dol-
ga leta Bled.

Z glasbo se je nedavno 
preminuli Knific ukvarjal 
že od mladih nog; tudi nas-
topal je z ansambli, kasneje 

pa se je preusmeril v druge 
vode. Tako je bil dolga leta 
zastopnik za prodajo glas-
bil tovarne Melodija iz Men-
gša za takrat vso Jugoslavi-
jo, nam je pred leti zaupal v 
enem izmed pogovorov. To 
pa mu je hkrati omogočilo 
tudi sodelovanje s številni-
mi ansambli in organizacijo 
koncertov zanje. Tako je pri-
stal pri Alpskem kvintetu, 
kjer se je začela zgodba zna-
nega Alpskega večera. Pove-
dal nam je še, da pravzaprav 
ni »oče večera«, čeprav je pri 
njem sodeloval od samega 
začetka. To zaslugo je bolj 
pripisal sedaj tudi že pokoj-
nemu Jožetu Antoniču in 
samemu Alpskemu kvinte-
tu. On je skrbel za organiza-
cijsko plat dogodka. Povedal 
nam je še, da v času, ko so z 
Alpskim večerom začenjali, 
pravzaprav takih množičnih 
prireditev ni bilo in so poleg 
Avsenikov orali ledino.

Stane Knific se je rodil 
maja 1948, torej bi letos 
dopolnil 72 let.

UMRL JE STANE KNIFIC
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pa glavno jed: telečja lička, 
pečene šparglje, ričoto (ješ-
prenjček s šparglji), za sla-
dico čokoladni brownie, 
mousse domačega jogurta 
ter jagode. Sam je nominiral 
naslednja dva znana obraza 
slovenske kulinarike: Bine-
ta Volčiča (Monstera bistro) 
in Janeza Bratovža (Restav-
racija JB). Oba sta Gorenjca, 
ki pa peljeta svojo kulinarič-
no zgodbo v Ljubljani. Tako 
Bine kot Janez sta se odzvala. 
Prvi je včeraj popoldne prip-
ravil obrok za kranjske pokli-
cne gasilce oziroma Gasil-
sko reševalno službo Kranj, 
Bratovž danes za kamniške 

policiste. Z njunimi nomi-
nacijami kuharskih kolegov 
pa gre akcija že izven meja 
gorenjske regije. Bine je sicer 
nominiral še svojega kolega 
v MasterChefu Luka Jezer-
ška, za drugo pa je izbral 
Ano Roš iz znamenite koba-
riške Hiše Franko; Janez pa 
Roka Vovka iz gostilne Vov-
ko z dolenjskega Rateža in pa 
Uroša Fakuča iz novogoriš-
kega DAM boutique hotel in 
restaurant. Kot kaže pa se bo 
akcija Chef Care počasi zače-
la seliti tudi izven sloven-
skih meja, sploh pri hrvaš-
kih sosedih je takoj naletela 
na zanimanje.

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 48 otrok, od tega 
na Jesenicah 14, v Kranju pa 34. V kranjski porodnišnici 
je na svet prijokalo 18 deklic, med njimi tudi dvojčici, in 
16 dečkov. Najtežji je bil deček s 4840 grami, najlažja pa 
deklica, tehtala je 2315 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 11 
deklic in trije dečki. Najtežja je bila deklica s 4060 grami, 
najlažji pa deček z 2620 grami.

Novorojenčki
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V množici 
iščem tvoj obraz.
Vendar zate
je jutri in danes enak.

Besede odzvanjajo
še dolgo potem,
ko so bile zadnjič
izgovorjene.

Ko bila bi pogumna,
pa nisem.
Ko bila bi uslišana,
pa nihče ne sliši.

Zavpila bi
na ves glas.
Čeprav ne bi
dobila odgovora.

Ko bila bi neiskrena,
pa nisem.
Ko bila bi srečna,
to ne bi bila več jaz.

Jasmina

Pesem polna čustev. Sreča nam prihaja na pot v različnih 
oblikah in od nas je odvisno, ali jo znamo prepoznati. Če 
preveč hitimo in se ne ozremo vase, se lahko zgodi, da jo 
spregledamo. Ostanite zdravi. 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.

Sreča

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

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

T
ako je tudi na 
kranjskogorski 
osnovni šoli, od 
koder nam je uči-
teljica Katarina 

Kejžar poslala nekaj izdelkov 
njihovih učencev, ki so na 
duhovit in kritičen način raz-
mišljali o novi bolezni.

Devetošolka Tia Perišič je 
svoj spis naslovila kar Koro-
navirus: 

Ime mi je covid-19 ali koro-
navirus po domače. Rodil 
sem se na Kitajskem v kra-
ju Vuhan. Sem zelo radove-
den in vsi pravijo, da tudi zelo 
nevaren virus. Oče in mama 
sta mi prepovedala potovan-
ja, saj imamo tu na Kitajskem 
veliko ljudi, ki jih lahko oku-
žimo, vendar ker sem najst-
nik in ne poslušam nikogar, 
sem naredil po svoje. Pove-
dal vam bom zgodbo o svo-
jem popotovanju po svetu.

Pobegnil sem od doma in 
se pridružil nekemu Kitajcu 

pri potovanju. Odšla sva na 
avion in najina dogodivšči-
na se je začela. 

Šla sva v Italijo in si ogle-
dala Benetke in ostale sever-
ne dele Italije. Kar naenkrat 
je moj prijatelj postal slabo-
ten, začel je kihati in kaš-
ljati. V trenutku, ko je kih-
nil, sem pristal na lepi mla-
di Italijanki, ki je nisem 
niti malo razumel. Čep-
rav nisem vedel, kaj govo-
ri, je bila zabavna in zanimi-
va. Rada je hodila po zaba-
vah in se družila s prijatel-
ji. Vendar pa se je tudi naji-
no skupno druženje kma-
lu končalo na isti način kot 
pri mojem kitajskem prija-
telju. Nič več ni bila zabav-
na, samo še ležala je in kaš-
ljala. Bil sem v skrbeh zanjo. 

Ni mi bilo jasno, zakaj vsi, 
s katerimi se družim, zbo-
lijo in morajo v bolnišni-
co. Začel sem razmišljati in 
kmalu mi je bilo jasno, da 
sem jaz razlog, da se vsi sla-
bo počutijo. Spomnil sem se 
besed svoje mame, da nas 

ljudje sovražijo, da smo viru-
si nevarni in da nas mora-
jo uničiti. Tudi tukaj v Italiji 
sem opazil, da nas vsi sovra-
žijo in da vsi hodijo v maskah 
in čistijo površine z razkuži-
lom. Razkužilo je nam zelo 
nevarno sredstvo, ker so z 
njim pobili veliko mojih pri-
jateljev. Mojo italijansko pri-
jateljico so prišli iskat in jo 
odpeljali v bolnišnico. Vsi v 
bolnišnici so bili zaščiteni in 
nikakor nisem mogel skočiti 

na nikogar, čeprav je moja 
prijazna Italijanka kašljala in 
kihala ves čas. Priključili so 
jo na neke aparate, in med-
tem ko se je ona počutila ved-
no bolje, sem se jaz vedno 
slabše. Pomislil sem na na 
svojo družino daleč na Kitaj-
skem in vedel sem, da jih ne 
bom nikoli več videl. Nasle-
dnje dni sem sem se poču-
til vedno slabše in na koncu 
sem zaradi dobro izurjenih 
zdravnikov tudi umrl.

V boju z nami so tokrat 
ljudje zmagali. Bili so pame-
tnejši in bolje pripravljeni od 
nas. Vem, da bo v prihodno-
sti še več takih virusov, kot 
sem bil jaz, in da bodo lju-
dje pripravljeni nanje. Vem 
tudi, da virusi nismo dobri 
in da nas bodo vedno znova 
uničili.

UČENCI O VIRUSU
V času šolanja na daljavo učitelji iz učencev poskušajo izvabiti njihovo 
domišljijo, duhovitost, kritičnost in ustvarjalnost tudi pri razmišljanju o 
novem koronavirusu, ki je ohromil svet.

Osmošolka Julija Mavsar Magon  
je bila pesniško navdahnjena:

Kitajska prva jo je dobila,
Okužence vse je pobila.
Roke vsi so si šli umit, ker
Okužbe niso hotl dobit.
Nosovi z maskami so bili pokriti, 
Akne si niso mogli več umiti.

V Evropo je uletela,
Italijo najbolj prizadela.
Resno noben je ni vzel,
Ugibamo samo, kdo prvi jo je imel.
Sem sama se ji izognila in v karanteno se zavila.

Alenka Brun

L
ani sta zakonca Fran-
ci in Francka Pogač-
nik iz Otoč prazno-
vala 35 let, kar pleše-
ta pri folklori. Sreča-

li smo ju na decembrski 21. 
prireditvi Veselo po domače, 
kjer sta nam razložila, da sta 
odplesala tisoč nastopov in 
da sta se na prav vsaki ome-
njeni prireditvi vedno zavrte-
la. Franci nam je tudi zaupal, 
da sta s soprogo najprej od 
leta 1983 do 2013 plesala pri 
Folklorni skupini (FS) Bled, 
potem pa so ustanovili Fol-
klorno društvo (FD) Bled in 
sedaj plešeta tu.

Lani oktobra sta se Pogačni-
kova s še štirimi plesnimi pari 
FD Bled odpravila na zanimi-
vo popotovanje z Ansamblom 
Saša Avsenika: na križarjenje 
s Costa Favoloso od Savone 
do Lizbone. Idejo o tem, da se 
udeležijo križarjenja, sta dala 
predsednik FD Bled Marjan 
Črnkovič in njihova nepo-
grešljiva plesalka in predse-
dnikova desna roka Danica 

Vester, pove Pogačnik. Nada-
ljuje, da sta poskrbela za vso 
potrebo organizacijo in tudi 
uspešno vodila skupino na 
križarjenju.

»Še kot člani FS Bled 
smo bili pogosto v družbi 

Ansambla Slavka Avseni-
ka. Leta 1990 smo sodelo-
vali na šestdesetletnici Sla-
vka Avsenika na Bledu, leta 
1992 na snemanju odda-
je o njegovem življenjskem 
delu, leta 1999 na Slakovi 

sedemdesetletnici, snema-
li novoletno oddajo, plesali 
tudi ob petdesetletnici Avse-
nikove glasbe in še bi lahko 
našteval. Zadnjič v živo pa 
smo bili s Slavkom Avseni-
kom ob odprtju spomenika 

Avsenikovi glasbi v kroži-
šču v Lescah. To je bilo 26. 
novembra 2013,« pripove-
duje Franci. Zato jim je bila 
odločitev, da sodelujejo tudi 
z njegovim vnukom Sašem 
Avsenikom, v veselje in čast. 
Prijavili so se na enajstdnev-
no križarjenje z Ansamblom 
Saša Avsenika in s seboj vzeli 
narodne noše, saj so se dogo-
vorili, da plešejo na dveh ura-
dnih prireditvah oziroma ob 
nastopih ansambla na ladji.

Na poti sta se FD Bled prid-
ružila še Milica in Jože Napo-
tnik, ki jim že vsa leta izde-
lujeta sceno za Veselo po 
domače.

Izvemo tudi nekaj zanimi-
vih podatkov o ladji, s kate-
ro so se podali na pot: sprej-
me 3200 potnikov in 1100 

članov osebja; dolga je 290 
metrov in široka 35,5 met-
ra; vanjo je vgrajenih 21.500 
ton železa, kar je toliko kot 
za tri Eifflove stolpe; izde-
lali so jo leta 2011 in je sta-
la 510 milijonov evrov; njena 
maksimalna hitrost je 43,5 
kilometra na uro, generator-
ji za elektriko pa lahko pro-
izvedejo toliko elektrike, kot 
jo porabi mesto s štirideset 
tisoč prebivalci.

Križarjenje se je začelo 
zadnji dan oktobra lani v ita-
lijanski Savoni, nadaljeva-
lo do francoskega Marseilla, 
španske Malage, angleškega 
Gibraltarja in vse do portu-
galske Lizbone. Nazaj grede 
so si ogledali še Cadiz v Špa-
niji in se ustavili v Barceloni.  
(Se nadaljuje)

Z Ansamblom Saša Avsenika in Folklornim društvom Bled od Savone do Lizbone (1)

UVOD V KRIŽARJENJE

Člani folklorne skupine v pristanišču v Savoni / Foto: osebni arhiv (Franci Pogačnik)

S snemanja oddaje o življenju in delu Slaka Avsenika na 
Bledu leta 1992 / Foto: osebni arhiv
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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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»Dolgočasje«

Rada prebiram vašo rubriko, 
saj v njej najdem nekaj pro-
blemov, podobnih mojim. 
Prosila bi vas za odgovor, ali 
mi bo sreča naklonjena, da bi 
našla kakšno delo zase, da ne 
bi sedela doma in se dolgoča-
sila. Nisem prav posebno dru-
žabna, zato tudi nimam sebi 
primerne družbe. Ali bodo 
kakšne spremembe na bolje 
v moji bližnji prihodnosti? 
Zahvaljujem se vam za odgo-
vor, ki mi veliko pomeni in 
mi daje pogum in voljo. Lepo 
pozdravljena in še naprej vam 
želim uspešno delo.

Hvala vam za lepe besede, 
ki so potrditev za moje delo. 
Dolgočasje je hujše stanje, 
kot si lahko predstavljamo. 
Ko včasih samo čakamo, da 
mine dan brez posebnosti, in 
ko pride novi dan, se vse sku-

paj ponovi. Obstajamo lju-
dje, ki nimamo težav s komu-
nikacijo in nam družbe nikoli 
ne manjka, in tisti, ki delujete 
obratno. Se pravi, da nimate 
veliko družbe in ste tihe nara-
ve. Ampak vsega se da nauči-
ti, pomembno je, da si želite 
okoli sebe ljudi. Še v tem letu 
boste spoznali nov krog ljudi 
in med njimi boste našli prija-
telje. Bi rekla, da je to poveza-
no z delom, ki vas čaka v drugi 
polovici leta. Tudi na splošno 
so pred vami lepe spremem-
be. Začelo se vam bo dogajati 
nasprotno. Kot vam je bilo do 
sedaj dolgčas, vam bo potem 
zmanjkovalo časa. Lepo vas 
pozdravljam in vam želim 
vse dobro.

»Podkvica«

Pozdravljeni, Tanja. Vedno, ko 
dobim v roke Gorenjski glas, 

najprej preberem vašo rubri-
ko. Tudi pisala sem vam že in 
bila zelo zadovoljna. Sedaj bi 
vas zopet rada prosila za nekaj 
odgovorov. Kako mi kaže v 
letu 2020 glede službe in zdra-
vja, je mogoče na vidiku kak-
šna nova ljubezen? Kako kaže 
mojima hčerkama? V priča-
kovanju odgovorov vas lepo 
pozdravljam in vam želim vse 
najlepše. Ostanite še naprej 
tako pozitivni in nas še naprej 
obdajajte s takim sončkom.
Hvala, ker me berete. Bom 
začela kar pri ljubezni, ker se 
meni osebno zdi najpomem-
bnejša. Vsekakor vas čaka 
nova ljubezen. Novo partner-
stvo, ki se začenja proti kon-
cu tega leta. Morda osebo že 
poznate, nista si pa še razkri-
la čustev. To bo odnos, kakr-
šnega doslej še niste poznali. 
Prijeten, skladen, harmoni-
čen, ljubezniv, z eno besedo: 

lep. Ne pozabite, da za srečo, 
za ljubezen nikoli ni prepoz-
no. In vredni ste vsega najbo-
ljšega in najlepšega. Pri zdra-
vju vam razen občasnega 
psihičnega nihanja ne vidim. 
Na področju poslovnosti se 
vam naslednje leto obetajo 
zelo dobre spremembe. Ste 
kaj premišljevali o selitvi? V 
roku leta in pol se boste nam-
reč o tem odločali in rekla bi, 
da je dobro za vas, da greste v 
drugo okolje. Z obema hčer-
kama imate dober odnos, 
imata prave vrednote in ni 
vam treba kakor koli skrbeti 
zaradi njiju. Obe sta v tem 
letu na prelomnici, sta v fazi 
odločanja, in kot vidim, se 
obe znata postaviti zase. Ob 
skorajšnjem rojstnem dne-
vu vam želim vse najboljše. 
Saj veste: naš letnik se ne da 
kar tako. Tudi vi ste sonček. 
Srečno.

Alenka Brun

M
al'prepozn 
so na glasbe-
ni sceni dob-
rih sedem 
let, začelo pa 

se je na pripravah za prazno-
vanje prijateljevega abraha-
ma. Vili Lovšin, vodja sku-
pine in bobnar, razloži: »Vsi 
člani benda izhajamo iz veli-
ke družbe prijateljev z redno 
navado, da za okroglo oblet-
nico slavljencu ob povabilu 
na praznovanje vedno pri-
pravimo kakšen skeč. Pred 
sedmimi leti, ko smo bili 
tako povabljeni v planinski 
dom v Bohinjskem kotu na 
praznovanje petdesetletnice 

dobrega prijatelja, smo se 
zmenili, da poleg zaigrane-
ga skeča izkoristimo prilož-
nost, ko je najavil živo glas-
bo, da mu kot dodatno pre-
senečenje zaigramo eno 
ali dve pesmi. Namreč, kar 
nekaj nas je včasih igralo 
kakšen inštrument – kita-
ro, bas, sam sem sedel za 
bobne. Res pa je, da se mi je 
takrat ideja zdela kar humor-
na, saj nisem igral že tride-
set let …« Vili je namreč vča-
sih igral pri kranjski zasedbi 
Klavnica 126 in se še dobro 
spomni, kako so nastopili na 
prvem festivalu Rock Oto-
čec kot neformalna pred-
skupina, in sicer v zgodnjih 
dopoldanskih urah ter s celo 
dvema, čisto naključnima 

poslušalcema pod odrom 
… »Igrali smo kasneje tudi 
na Novem rocku v Ljublja-
ni. Smo bili kar zagnani 
novovalovci,« pripoveduje. 
Tudi basist in kitarist sku-
pine imata glasbeno aktivno 
preteklost. »Janez je bil pri 
Heavy Company, Jurčk pa v 
loških bendih Visoka nape-
tost, Fresh …« še pove.

In tako so se za praznovan-
je abrahama naučili dve pes-
mi. Dobivali so se enkrat na 
teden, vadili dva meseca – in 
ko je bilo praznovanje mimo, 
so kmalu ugotovili, da tovrs-
tno glasbeno druženje oziro-
ma vaje pogrešajo. Pa so se 
ponovno dobili in po pol leta 
vaj sklenili, da jim kar gre, 
čeprav so se vsega skupaj loti-
li »mal' prepozn'« – in tako je 
skupina dobila tudi ime.

Odkar Mal'prepozn obsta-
jajo, so doživeli nekaj men-
jav, sčasoma pa je skupi-
na začela pridobivati dina-
miko, kvaliteto, nastopanje. 
»Postali smo že malce ambi-
ciozni,« se pošali Vili, čeprav 
takoj doda, da niso bend tiste 
vrste, ki bi hlepel po stalnem 
nastopanju, ker imajo vsak 
svojo službo, svoje obvezno-
sti. Bolj jih družita prijatelj-
stvo in ljubezen do glasbe.

Za rojstni kraj skupine 
Mal'prepozn bi lahko izbra-
li Škofjo Loko, saj vse njene 

člane nanjo vežejo bodisi 
rojstva ali pa so tu prežive-
li mladost. »Jurčk in Janez 
živita v Škofji Loki, Zoran je 
Škofjeločan, ki se sedaj na 
vaje vozi iz Postojne, jaz sem 
se ravno tako rodil v Stari 
Loki, potem sem živel v Kra-
nju, sedaj sem v Zgornjih 
Pirničah ...« našteva Vili. 

Danes imajo Mal'pre-
pozn pripravljenih deset las-
tnih skladb, od tega so tri že 
sproducirane ter zmiksane; 
sedem jih trenutno snema-
jo in letos načrtujejo še izda-
jo albumskega prvenca. Vili 
pravi, da želijo, da za njimi 
nekaj ostane – tudi zato so se 

odločili, da izdajo zgoščen-
ko. So rock-pop skupina, pre-
igravajo tudi stare klasike iz 
zlatega obdobja rocka, avtor-
ske pesmi pa vse pojejo v slo-
venščini. Pri skladbah sta jim 
nesebično pomagala brata 
Marko in Mirko Vuksanović, 
ustanovitelja znane sloven-
ske zasedbe Avtomobili. Pri 
igranju v živo se jim pridruži-
jo še spremljevalni vokali. 

Njihova prva objavljena 
pesem, ki ji lahko prislu-
hnete na Facebooku, nosi 
naslov Mi gremo. Zaradi 
trenutnega stanja v druž-
bi jim je snemanje že napol 
pripravljenih videospotov 

onemogočeno, zato imajo 
na YouTubu za zdaj samo 
kratek predstavitveni vide-
ospot. Na gorenjskih glas-
benih odrih ste jih že lah-
ko videli. Fantje so igrali 
na najmanj dvajsetih okro-
glih obletnicah in svečanih 
odprtjih, na dveh priredit-
vah Rock piknik, predlani in 
lani pa v Škofji Loki na Teku 
štirih mostov. Vili pravi, da 
komaj čakajo, da stanje, ki 
ga povzroča covid-19, mine, 
da se bodo lahko intenzivno 
posvetili promociji albuma. 
Čaka pa jih še snemanje ozi-
roma dokončanje omenje-
nih dveh videospotov.

ZAČELI SO NA ROJSTNODNEVNEM ODRU
»Malo prepozno, a še vedno dovolj zgodaj in dobro,« bi lahko hudomušno komentirali nastope in ime gorenjske glasbene zasedbe Mal'prepozn. Povprečna 
starost fantov v bendu je sicer več kot 53 let, a glasbene in življenjske energije jim ne primanjkuje. Vili Lovšin - Kancler (bobni), Janez Pivk - Chef (bas), Jurij 
Berglez - Jurčk (kitara) in Zoran Lipovšek - Zok (vokal, kitara) so Mal'prepozn.

Mal'prepozn so nastopili tudi že v domači Škofji Loki / Foto: Klemen Lajevec (arhiv skupine)

Vodja skupine Mal'prepozn Vili Lovšin je konec marca 
praznoval rojstni dan. Pravi, da letos v krogu družine, kar 
je bilo precej drugače kot običajno, saj je vajen živahnih 
rojstnodnevnih zabav. / Foto: Klemen Lajevec (arhiv skupine)

Veronika Žemlja je nedavno praznovala petdeseti rojstni 
dan. Soproga znanega vulkanizerja iz Zabreznice, mama 
dveh hčerk, strastna rekreativna kolesarka in ljubite-
ljica »fine dining« večerov se je praznovanja ob obisku 
abrahama veselila, a je trenutna situacija, ki je posledica 
epidemije koronavirusne bolezni, prekrižala načrte pri 
organizaciji zabave za več deset povabljencev. Celo živo 
glasbo je vseboval organizacijski načrt. Veronika je tako 
praznovala doma, v krogu svojih najdražjih. Prijatelji so ji 
voščila posneli, ena od hčera pa je naredila filmček, česar 
se je slavljenka zelo razveselila. Soprog Jani upa, da bo 
poleti stanje že boljše in bo abraham prišel na svoj račun. 
Na fotografiji je Veronika pred gradom Bogenšperk.

Vse najboljše, Veronika!
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Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 
15 EUR, 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,  
7. 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.



21Gorenjski glas
torek, 21. aprila 2020 NASVETI info@g-glas.si

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

Jedi iz čemaža so okusne in zdrave. Vsebuje veliko vitamina C 
in eterična olja, ki so dobra za prebavo in pospešujejo čiščenje 
organizma. Nabiramo tudi cvetove in jih posujemo po jedeh. 
Čebulico čemaža uporabimo enako kot česen. Liste pripravimo 
čim bolj sveže. Pred uporabo jih operemo in odcedimo. Očiš-
čene lahko hranimo v plastični vrečki v hladilniku do dva dni.

Čemažev pesto

Potrebujemo 150 g čemaža, 1 dl olivnega olja, 50 g olupljenih 
mandljev, 50 g naribanega parmezana, sol, poper in 1 žlico 
limoninega soka.

V multipraktiku (ali s paličnim mešalnikom v visoki, ozki poso-
di) sesekljamo narezane čemaževe liste, mandlje in parmezan. 
Med sekljanjem prilivamo olje, da dobimo gladko omako, so-
limo, popramo in dodamo limonin sok. Čemažev pesto lahko 
uporabimo kot namaz za kruh ali dodatek k drugim jedem: 
na primer k pire krompirju, kuhanim testeninam, ajdovi kaši, 
rižoti, pečenim gobam, juhi ali različnim omakam. Shranimo 
ga v kozarčku v hladilniku. 

Krompirjev narastek s čemažem

Potrebujemo 750 g krompirja, 150 g čemaževih listov, 2 pora, 2 
žlici olja, 6 jajc, 3 žlice mleka, 150 g naribanega ementalskega 
sira, sol, poper in maslo.

Krompir skuhamo v toliko vode, da je pokrit. Pustimo, da se 
ohladi, nato ga narežemo na tanke rezine. Čemaževim listom 
odstranimo stebla, jih operemo in narežemo na pramene. Por 
očistimo in uporabimo samo svetlo zeleni del. Podolžno ga 
prerežemo na polovico in prečno na rezine. Pečico ogrejemo 
na 200 °C. V ponvi segrejemo olje in med mešanjem popraži-
mo por. Odstavimo, da se ohladi. V visoko posodo damo jajca 
in mleko, penasto stepemo s paličnim mešalnikom, solimo 
in popramo. Z maslom namastimo model za narastke. Vanj 
menjaje zlagamo plasti krompirja, pora, narezanega čemaža 
in polovico sira. Prelijemo s spenjenim jajčnim mlekom. Na 
vrh potresemo preostali sir. Model damo na srednjo rešetko 
v vročo pečico. Pečemo 20 minut. Ponudimo vročega ali hla-
dnega skupaj z zeleno solato.

Kruhki s čemaževim namazom

Potrebujemo 50 g čemaža, 5 g rukole, 50 g goste kisle smetane, 
150 g mladega sira ali skute, 3 žlice olivnega olja, sol, poper in 
rezine kruha.

Očistimo čemaž in rukolo, oboje na drobno nasekljamo. Glad-
ko razmešamo skuto in kislo smetano, olje ter sesekljana če-
maž in rukolo. Solimo in popopramo po okusu. Pustimo, da 
zmes stoji 30 minut in se okusi spojijo. Namaz ponudimo z 
opečenimi, vročimi koščki kruha.

Jagodna torta s kokosom
Kraljica med tortami, do-

datne besede so odveč ...
Za pripravo jagodne torte s 

kokosom potrebujemo: za bi-
skvit: 3 jajca, 2 žlici moke, 3 
žlice kokosove moke, 1 žličko 
pecilnega praška, 3 žlice slad-
korja; za kokosovo kremo: 
500 g maskarponeja, 200 g 
bele čokolade, 150 g kokoso-
ve moke, 3 dl smetane, 2 žli-
ci sladkorja. Za jagodno kre-
mo: 600 g svežih jagod, 250 
g maskarponeja, 2 žlici slad-
korja, 3 dl smetane, 6 listov 
želatine; za navlažitev biskvi-
ta: toplo mleko z rumom ali 
sadni kompot, 2 žlici sad-
ne marmelade; za okrasitev: 
sveže jagode, smetano.

Priprava biskvita: V skode-
lici zmešamo moko, pecilni 

prašek in kokosovo moko. 
Rumenjake ločimo od be-
ljakov. Beljake stepemo do 
polovice, jim dodamo slad-
kor ter stepamo naprej, da 
dobimo kompaktno maso. 
Od tu naprej mešamo samo 
z ročno metlico ali lopati-
co. V beljakovo maso posto-
poma vmešamo rumenjake 
in nato še mešanico moke. 
Maso vlijemo v namaščen 
tortni pekač in pečemo v pe-
čici, segreti na 170 °C, od 15 
do 20 minut. Pečen biskvit 
ohladimo, odstranimo tor-
tni obod ter ga prestavimo 
na podlago, kjer bomo sesta-
vili torto. Okrog biskvita na-
mestimo čist tortni obod. Bi-
skvit navlažimo z mlekom z 
dodatkom ruma ali s sadnim 

kompotom. Po vrhu ga nato 
premažemo še s sadno mar-
melado.

Priprava kokosove kre-
me: Belo čokolado stopimo 
in nekoliko ohladimo. Sku-
paj zmešamo maskarpo-
ne, sladkor, stopljeno belo 

čokolado in kokosovo moko. 
Nato z lopatico vmešamo še 
stepeno smetano.

Priprava jagodne kreme: 
Jagode očistimo ter spasi-
ramo s paličnim mešalni-
kom. Prestavimo jih v ko-
zico ter dodamo sladkor in 

želatino. Segrevamo toliko 
časa, da se želatina raztopi. 
Ohladimo. V posodi zmeša-
mo maskarpone s priprav-
ljenimi jagodami. Nato z lo-
patico vmešamo še stepeno 
smetano.

Sestavljanje torte: Na bi-
skvit najprej položimo ko-
kosovo kremo, nato še ja-
godno. Torto postavimo za 
nekaj ur v hladilnik. Ko je 
ohlajena, odstranimo tortni 
obod ter jo okrasimo s sve-
žimi jagodami in stepeno 
smetano.

Nasvet: Sestavine so nave-
den za tortni model preme-
ra 26 centimetrov. Če dela-
te torto premera 20 centime-
trov, količino sestavin pre-
polovite.
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Janez Logar

Vsi procesi življenja imajo 
gibanja gor in dol. Celo več – 
kar gre gor, mora iti tudi dol. 
Podobno je tudi v najinem za-
konu. Zato je zelo prav, da se 
veseliva, ko gre veselje gor. In 
nekaj morava storiti, ko gre 
veselje dol in ko se približuje-
jo manj veseli trenutki. Niha-
nja v najinem zakonskem/
partnerskem zadovoljstvu so 
torej nekaj najbolj običajnega. 
Ko nihanj med nama ni več, 
enega od naju ni več. Ko je na 
EKG-ju ravna črta, je konec. 

Kaj torej storiti, da bova dlje 
časa ostala zgoraj kot pa spo-
daj. Navaditi se morava na 
dve stvari, na dva procesa. 
Prvič: ostati zgoraj. Ostati v 
najinem veselju, zadovoljstvu, 
prijaznosti, smehu, pripadno-
sti, spoštovanju, dopustiti, da 
nama pripada veliko lepega, 
srečna in povezujoča spolnost, 
da preprosto smeva uživati v 
sproščenosti drug ob drugem. 
Sliši se zelo enostavno, vendar 
se morajo nekateri ljudje res 
najprej naučiti zdržati s pri-
jetnimi vzdušji. Nekje globoko 
v sebi ne verjamejo, da jim pri-
pada sreča. Če je vsaj eden od 
zakoncev tak, je težko vzdrže-
vati srečen zakonski/partner-
ski odnos. Kadar nama je lepo, 
naj bo lepo – in ne iščiva, kdaj 
se bo začelo podirati. Zdrža-
ti v veselju je posebna modrost. 

Drugič: sprejeti morava 
dneve, ko je najina sreča manj-
ša. Pomaga zavedanje, da še 
vedno pripadava drug druge-
mu, le trenutno ni najbolje. 
Pomaga zaupanje, da bo par-
tner vedno ob meni, tudi kadar 
se sreča zmanjša. Vendar če 
nič ne storimo, bomo predolgo 
ostali spodaj. Predolgo bomo 

doživljali lastno temo in kar 
ne bo moči iti ven. Tretjič: iro-
nično, čudno in težko razum-
ljivo – kadar smo na tleh, v sla-
bi kondiciji, v temi, na dnu, 
takrat se lahko veliko naučimo 
o sebi. Kadar se nama zmanj-
ša stik, imam več časa zase. 
Takrat imam čas premišljeva-
ti in čutiti svojo jezo, užalje-
nost, opazovati občutke zavr-
nitve in zavrženosti, občutke 
manjvrednosti in ponižanja, 
nerazumevanja. Ta težka ču-
tenja nisem jaz, so le vzdušja v 
meni. Lahko opazujem, kateri 
del sebe, katera vzdušja prina-
šam v najin odnos. 

Padec najinega zakonske-
ga zadovoljstva lahko zelo 
omiliva, morda celo prepreči-
va. Kako? Nehajva ignorira-
ti prve znake prihajajoče sla-
be volje (in vsa čustva za nji-
mi). To je rdeča luč. Nehaj-
va si ustvarjati iluzijo, da bo 
slaba volja izginila sama od 
sebe. Ne bo, če pa že, se bo ved-
no vrnila. Izogibanje poraja-
joči se slabi volji povzroči ne-
sigurnost v najinem odnosu. 
Najin odnos morava izkoristi-
ti kot prostor, kjer strahovi in 
slabe volje lahko izgorijo v og-
nju najine ljubezni. Zato pot-
rebujeva veliko poguma. V na-
jin prostor spoštljivo prinesiva 
svoje čustvene težave kot dari-
lo, ki ga drugi opazuje, poslu-
ša in se s sočutjem približa ra-
njenemu partnerju. To je lju-
bezen do zakonca, ne pa da 
mu delimo cinične nasvete, kaj 
mora storiti, da ga bom imel 
lahko rad. 

Najina nihanja
Mojca Logar

Ne vem, kaj je razlog, da sem 
bolj pozorna na malenkosti 
doma – morda omejeno giba-
nje, lepo vreme, izmučenost od 
računalnikov in ekranov. Sad-
no drevje cveti in zelo pozorno 
ga opazujem. V gozdu so div-
je češnje, prav veliko je cvetočih 
belih dreves med poganjki ze-
lenih listov. Sadno drevje cve-
ti, stara sadna drevesa so mo-
gočna in lepa. Opazujem tudi 
domače jablane. Čeravno sva 
jih obilno obrezala, je veliko 
cvetnih nastavkov, ki se bodo z 
nekoliko kasnejšim cvetenjem 
morda izognili pozebi. Torej 
je moje znanje obrezovanja 
sadnega drevja na dobri poti. 
Cvetelo bo, koliko bo pridelka, 
pa ni le moja skrb. Negujem 
vrt. Do sedaj še nisem vzljubi-
la pletja. Mnogo ljudi reče, da 
se s puljenjem plevela sprošča-
jo. Pravzaprav plevel še niti ne 
poganja, semena, ki sem jih 
položila v zemljo še niso vzkli-
la, plevel pa ni še zrasel. Pre-
mišljujem, katero cvetje bi le-
tos namestila na okenske poli-
ce. Vsako leto ga je manj, ne-
kaj pa ga mora biti. Ko se vo-
zim s kolesom, opazujem cve-
toče drevje in si rečem, da ima-
mo res srečo, da lahko občudu-
jemo gore, zelene trate, potoke 
in reke, cvetoče drevje, kozolce 
in vse drugo, kar sta narava in 
človek ustvarila. Mogoče to se-
daj vidim še bolj, ker smo pač 
doma, vendar se vsako pomlad 
navdušujem nad istimi stvar-
mi. Menim, da to človek pri-
dobi z leti. Tudi jaz se staram, 
kaj pa drugega. Ali pa ob taki 
situaciji človek bolj ceni tisto, 
kar ima. 

S kolesom se vozim torej po 
mejah občine Kranj. Bolj ali 

manj se tega držim, kdaj cesta 
pač pelje tudi izven občine, pa 
sem imela srečo, da ni bilo po-
licista ali pa v takih krajih po-
licije sploh ni. Kaj pa naj bi de-
lala policija? Pregledovala ko-
lesarje in pešce, ki se na svojih 
rednih gozdnih poteh v nekaj 
metrih dotaknejo druge občine 
in potem zopet zavijejo v meje 
lastne občine? Mestne občine 
imajo raznolik obseg in struk-
turo prebivalstva. Mejne toč-
ke kranjske občine so Podbli-
ca, Trstenik, Povlje, Suha, Šu-
tna, Mavčiče. Potrebe ljudi v 
Podblici in Povjah so čisto dru-
gačne kot tistih v Stražišču in 
na Planini. Pravzaprav je to 
težko uravnotežiti. Me zani-
ma, če vsak župan pozna in v 
enem mandatu obišče vse vasi, 
zaselke in kraje v svoji občini. 
Tudi zdravniku ni treba pre-
boleti vseh bolezni, pa jih zna 
pozdraviti. Župan pa se vsaj 
pred volitvami gotovo zapelje 
mimo vasi in krajev, kjer bi rad 
dobil podporo. Vendar je mate-
matika razmeroma preprosta. 
V oddaljenih krajih je malo vo-
livcev, v stolpnicah sredi centra 
pa veliko. Človek mora biti pre-
udaren s svojo energijo. Tako 
podeželani v teh časih, ko se 
moramo držati doma, lahko 
bolj opazujemo zelenje, prebu-
janje narave, opazujemo cvet-
je na drevju, prirast trave, oze-
lenitev gozda, poznamo mno-
go glavnih in stranskih poti po 
gozdovih in zaselkih, in ko se 
potikamo tod okrog, se zdi, da 
nam čas mine hitreje. Čas pa je 
nekaj zelo relativnega. Enkrat 
mine hitro, drugič se zelo vle-
če, pa je minuta enako odmer-
jena.

Cvetje

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
21. 4.

4/15 °C

Nedelja 
26. 4.

5/21 °C

Sreda 
22. 4.

Četrtek
23. 4.

Petek
24. 4.

Sobota
25. 4.

4/17 °C 5/18 °C 4/21 °C 4/22 °C

Ponedeljek 
27. 4.

Torek
28. 4.

Sreda
29. 4.

Četrtek
30. 4.

4/20 °C 3/18 °C 4/19 °C 4/20 °C
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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5 1 3 9 8 7 6 2 4
3 9 7 1 2 4 5 8 6
1 2 4 8 5 6 7 3 9
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2 7 4 1 8 9 5 6 3
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Rešitev:

Rešitev:

21. 4.  tor. Simeon 6.05 19.57

22. 4. sre. Leonida 6.03 19.59 

23. 4. čet. Vojko 6.01 20.00           

24. 4. pet. Jurij 5.59 20.01

25. 4. sob. Marko 5.58 20.03

26. 4. ned. Marcelin 5.56 20.04

27. 4. pon. Jaroslav, d. up. pr. oku. 5.55 20.05

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Naj spomnimo: te-
lovadba 1000 gibov avtor-
ja dr. Nikolaya Grishina, dr. 
med., nevrologa in manual-
nega terapevta, ki poteka v 
društvu Šola zdravja, je zaje-
la vso Slovenijo. Telovadi že 
okoli 4500 telovadcev v 82 
slovenskih občinah, prepo-
znamo jih po oranžnih ob-
lačilih. Številne skupine de-
lujejo tudi na Gorenjskem, 
v Kranju se je prva skupina 
v Prešernovem gaju začela 
družiti pred petimi leti, zdaj 
jih je že deset. In prav skupi-
na iz Prešernovega gaja se je 
zdaj lotila jutranje telovadbe 
po spletu. 

»Mi, ki vztrajno telovadi-
mo na prostem vsako jutro, 
razen nedelj in praznikov, že 
pet let, smo kar vzdržljivi. V 
Kranju nas je sedaj že krep-
ko čez dvesto. Vendar četrti 
teden strogega upoštevanja 
navodila #ostani doma lah-
ko načne še tako trdno oseb-
nost. Zato smo v tem času 
iskali način, kako bi skupaj 
telovadili in hkrati ostali vsa-
ksebi. Naši šolarji uspešno 
uporabljajo internetno apli-
kacijo Zoom. Od tod ideja, da 
se je lotimo tudi mi. Od po-
nedeljka, 6. aprila, po posku-
snih uporabah, je skupina 
Prešernov gaj začela skupno 
telovadbo vsako jutro ob os-
mih,« pove voditeljica Metka 

Štok, ki pravi, da jim je telo-
vadba po spletu dobro stekla, 
le sem in tja se pojavi kakšna 
internetno-tehnična motnja. 
»Najprej se veselo pozdravi-
mo, saj se že nekaj časa nis-
mo videli. Potem zavzeto zač-
nemo vaditi. Na voljo imamo 
štirideset brezplačnih mi-
nut. Naj znova povem, da je 
naša telovadba zelo strokov-
no sestavljena. Z vsako po-
samezno vajo razgibamo 
določeni sklop mišic, pre-
ko katerih razmigamo vse 
sklepe, vretenca hrbtenice 
in s tem tudi notranje orga-
ne. Pospešimo krvni in lim-
fni obtok ter naredimo pros-
tor žilam in živcem, da lahko 

opravljajo svojo nalogo. Zač-
nemo z dlanmi in mišicami 
rok, zapestja, nato ramenski 
obroč. Razmigamo vse miši-
ce vratu, se lotimo mišic tru-
pa in hrbtenice, potem pride 
na vrsto medenica in vse mi-
šice nog. Izboljšujemo rav-
notežje. Podaljšujemo štiri-
glavo in notranjo stegensko 
mišico, meča in ahilovo te-
tivo. Razmigamo križ, ko-
lenske vezi in stopala skupaj s 
kolčnim sklepom. Na koncu 
pustimo še pet minut za poz-
drav, če nam uspe. Poskuša-
li smo zapeti našo pesem, pa 
so se toni in slike tako meša-
li, da smo odnehali. Ta teden 
smo k skupni vadbi povabili 

tudi druge kranjske skupi-
ne. Upam, da se pridružijo: 
na enem Zoom Meetingu se 
lahko druži sto udeležencev, 
zato dobrodošli.«

Ker je pomembna vloga 
tovrstne vadbe v Šoli zdrav-
ja tudi socialni vidik, udele-
žencem veliko pomeni, da 
so na tak način znova sku-
paj. Kot pove Metka Štok, ki 
telovadbo vodi iz svojega sta-
novanja, se udeleženci telo-
vadbi pridružijo v sobah s ši-
roko odprtim oknom, na bal-
konu, terasi, vrtu. Ob tem pa 
vsi potrpežljivo čakajo na 
svobodo, ko bodo spet zadi-
hali sveži zrak Prešernove-
ga gaja.

Telovadijo s pomočjo Zooma
Skupina telovadcev iz Šole zdravja, ki običajno telovadi vsako jutro v Prešernovem gaju, se je  
v razmerah neprostovoljne osamitve začela družiti s pomočjo spletne aplikacije Zoom. 

Prvo uspešno snidenje telovadcev iz Prešernovega gaja / Foto: Duša Dimnik

Janez Kuhar

Cerklje – Kužno znamenje v 
Cerkljah je bilo postavljeno 
pod »farovško« lipo leta 1645, 
enako stara naj bi bila tudi 
lipa. Stoji na vzhodnem robu 
Cerkelj ob ozki poljski poti, v 
bližini župnijske cerkve Ma-
rije Vnebovzete. Nekdaj je 
vodila mimo prometna ces-
ta proti Pšenični Polici, Za-
logu in naprej proti Kamni-
ku, a odkar so cesto presta-
vili, znamenje sameva. Zna-
menje so postavili v zahvalo 

za preživetje in v spomin na 
kugo, ki je v tistem času mo-
rila v Cerkljah in okolici. V 
vaseh Spodnji Brnik in Vop-
ovlje so tistega leta imeli vsak 
dan do pet mrličev, ki so umr-
li za kugo. Zato so jih začeli 
pokopavati na novo pokopa-
lišče na Spodnjem Brniku, 
ob podružnični cerkvi sv. Si-
mona in Juda Tadeja. Kuga je 
leta 1645 morila tudi v okolici 
Ljubljane, največ v Dravljah, 
kjer so postavili tudi cerkev, 
posvečeno sv. Roku, zavetni-
ku proti kugi. 

Kužno znamenje –  
v spomin in za zahvalo

Kužno znamenje pod »farovško« lipo v Cerkljah iz leta 1645

Mateja Rant

Kranj – Štirim prijateljem iz 
Kranja – Tjaši Ban, Teji in 
Ažetu Perčiču ter Lovrencu 
Habetu – je po mesecu dni, 
ko so predavanja spremlja-
li samo na daljavo in so jim 
odpadle tudi vse obštudijske 
dejavnosti na koprski peda-
goški fakulteti, postalo dolg-
čas. Zato so začeli razmišlja-
ti, kako bi karanteno izkoris-
tili kot priložnost, da začnejo 

kaj novega, je pojasnil idej-
ni vodja projekta Moj ceKR 
Anže Perčič. V okviru ome-
njenega projekta skrbijo za 
razvoz sadja in zelenjave po 
domovih, s čimer želijo po-
magati vsem, ki v teh časih 
ne želijo ali ne smejo v trgo-
vino.

Najprej so poizvedeli, ali 
kaj podobnega v Kranju 
in okolici že obstaja ter ali 
sploh obstaja interes za to v 
lokalni skupnosti. Nato se je 

Lovrenc Habe lotil izdelave 
spletne strani, Tjaša Ban je 
preverila morebitne zakon-
ske omejitve, Teja Perčič pa 
se je pozanimala, kje je mož-
no dobiti živež. »Ponudbe je 
kar nekaj, tudi lokalnih do-
baviteljev, a se pozna, da je 
pomlad in Slovenija ta čas 
ni samooskrbna,« je razlo-
žila Teja Perčič, ki se je tudi 
domislila imena spletne tr-
žnice Moj ceKR. Kljub temu 
je njihova ideja zaživela in 

je povpraševanje po dosta-
vi svežega sadja in zelenjave 
vsak dan večje, pri čemer je 
največje zanimanje za njiho-
ve storitve ta čas v Tržiču in 
vaseh okoli Kranja. Še vedno 
pa vabijo kmete, da se obrne-
jo tudi nanje, da jim poma-
gajo pri prodaji sezonskih 
pridelkov in izdelkov. Od 
kupcev pa je odvisno, še do-
dajajo, ali bodo nadaljevali 
in svojo idejo še nadgrajeva-
li tudi po koncu epidemije. 

Skrbijo za dostavo sadja in zelenjave
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Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(Simon Gregorčič)

Z neizmerno žalostjo v srcu sporočamo, da je mnogo 
prezgodaj na pota večnosti odšla naša draga sodelavka

Helena Rant
(1973–2020)

Hvaležni smo za odlično sodelavko in prizadeti, da se je 
naše sodelovanje prezgodaj zaključilo. Njen nasmeh in 

sončna energija nas bosta spremljala še naprej.

Kolektiv Gorenjskega muzeja

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

Avtoserviser, m/ž (Škofja Loka ali Ljubljana) 
Iščemo sodelavce v avtomehaničnih delavnicah TipStop Vianor. Od kandidatov pri-
čakujemo: poklicno izobrazbo tehnične smeri (avtomehanik, mehanik motornih 
vozil, avtoserviser ipd.), zaželen je mojstrski izpit OZS. Petrol, d. d., Dunajska 50, 
1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja živilskega obrata, m/ž (Naklo) 
Vaše delo bo zajemalo: vodenje in koordiniranje dela v živilskem obratu, organizacijo 
delovnih procesov, nadzor nad procesi priprave in pakiranja končnih živilskih izdelkov 
... Mercator IP, d. o. o., Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 4. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Finančni analitik v Sektorju razreševanja problematičnih naložb, m/ž (Kranj) 
Kaj iščemo pri kandidatih? VII. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri, prednost bodo ime-
li kandidati, ki imajo izkušnje na področju analiziranja izkazov poslovanja podjetij, pre-
soje planov in bonitetnega razvrščanja. Gorenjska banka, d. d., Kranj, Bleiweisova ces-
ta 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 27. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Knjigovodja, m/ž (Škofja Loka) 
Iščemo knjigovodjo za 8 ur dnevno za določen čas 12 mesecev z možnostjo podalj-
šanja za nedoločen čas. Pričakujemo: vsaj V. stopnjo izobrazbe (zaželeno ekonomske 
smeri), vsaj 3 leta delovnih izkušenj na knjigovodskem področju, zaželeno je pozna-
vanje programov Vasco. Alma, d. o. o., Kidričeva cesta 66b, 4220 Škofja Loka. Prijave 
zbiramo do 7. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni elektro projektant, m/ž (Trata, Škofja Loka) 
Opis del in nalog: samostojno programiranje opreme za avtomatizacijo proizvodnih 
procesov, samostojno izdelovanje elektro načrtov, priprava ustrezne tehnične doku-
mentacije, sodelovanje pri iskanju tehnoloških rešitev ... Domel, Elektromotorji in go-
spodinjski aparati, d. o. o., Otoki 21, 4228 Železniki. Prijave zbiramo do 30. 4. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik, avtoličar, avtoklepar, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: III.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izkušenj, 
delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 4208 
Šenčur. Prijave zbiramo do 9. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov, m/ž (Kranj) 
Osnovne naloge in odgovornosti bodo vezane na: načrtovanje, projektiranje in vo-
denje izvedbe sistemov tehničnega varovanja, izdelava koncepta rešitev nalog 
oz. procesov projekta, izdelava projektne dokumentacije PZR, PZ1, PID ... Iskra, 
d. o. o., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 8. 5. 2020. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Operater na stroju, m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: veselje do dela na različnih strojih, željo po pridobivanju novih praktič-
nih znanj, sposobnost timskega dela. Izobrazba grafične ali strojne smeri je prednost, 
izkušnje z delom na strojih v grafični panogi so prednost ... EGP Embalažno grafično 
podjetje, d. o. o., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 7. 5. 2020. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Sovodenj, Gorenja vas, Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Žiri) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Zaželeno je, da: 
imate izkušnje z delom v trgovini, vas veseli delo z ljudmi, ste vestni in zanesljivi, ste 
pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, ste pripravljeni za uče-
nje in nova znanja v okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 30. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skrbnik ploščadi (Brnik) 
Pričakujemo: tekoče obvladovanje angleškega jezika, pisno in ustno (s potrdilom), 
natančnost in osredotočenost na podrobnosti, spretnosti načrtovanja in organizira-
nja, spretnosti reševanja problemov in zmožnost delovanja v stresnih situacijah. TNT 
Express Worldwide, d. o. o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 20. 4. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mesar, m/ž (Bohinjska Bistrica, Kokrica, Jesenice, Tržič) 
K prijavi vabimo kandidate, ki imajo dokončano najmanj IV. stopnjo izobrazbe. Zaže-
leno je, da: ste spretni pri pripravi mesa, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno narav-
nani in znate to prenašati tudi na druge ljudi, pripravljeni za učenje in nova znanja v 
okviru delovnega mesta. Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 30. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoserviser, m/ž (Škofja Loka ali Ljubljana) 
Iščemo sodelavce v avtomehaničnih delavnicah TipStop Vianor. Od kandidatov 
pričakujemo: poklicno izobrazbo tehnične smeri (avtomehanik, mehanik motor-
nih vozil, avtoserviser ipd.), zaželen je mojstrski izpit OZS. Petrol, d. d., Dunajska 
50, 1527 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 5. 2020. Podrobnosti na www.moje-
delo.com.

Vodja živilskega obrata, m/ž (Naklo) 
Vaše delo bo zajemalo: vodenje in koordiniranje dela v živilskem obratu, organiza-
cijo delovnih procesov, nadzor nad procesi priprave in pakiranja končnih živilskih 
izdelkov ... Mercator IP, d. o. o., Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo 
do 30. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

Rezultati 32. kroga – 
19. aprila 2020

14, 15, 17, 26, 28, 31, 
32 in 21

Loto PLUS
9, 15, 21, 22, 24, 26, 

28 in 36
Lotko: 226048

Sklad 33. kroga za  
Sedmico:  

1.340.000 EUR
Sklad 33. kroga za 

PLUS:  150.000 EUR
Sklad 33. kroga za 

Lotka:  200.000 EUR 

LOTO
ZAHVALA

V 73. letu je dotrpel naš dragi mož, oče, dedi in brat

Miran Jenstrle 
Iskrena zahvala njegovi osebni zdravnici dr. Ani Marn Vodovnik 
in sestri Mateji, ki sta ga spremljali v težki bolezni. Hvala patro
nažni sestri Aniti za obiske na domu. Hvala osebju UKC Ljubljana 
in onkološkega inštituta. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, za darova
no cvetje, sveče in dar za sv. maše ter vsem, ki ste molili z nami. 
Srčna hvala gospodu župniku Mirku Turku za lepo opravljen 
obred in g. Stanetu Pintarju, da so zapeli domači cerkveni zvono
vi. Hvala tudi g. Francu Tolarju za vso pomoč. Zahvala g. Branetu 
Tavčarju za vso organizacijo, da so se od njega lahko poslovili tudi 
lovski prijatelji in selški rogisti. Hvala pogrebni službi Akris.

Žalujoči: žena Nevenka, sin Andrej z družino, hčerki Mirjana in 
Katja z družinama, sestra Tončka in sestra Marija z družino
Podporezen, 17. april 2020

Živel sem in živel,
a ne zaman,
kri, ogenj in duh 
moč lahko izgubi,
telo dočaka smrtni dan,
a nekaj v meni  
vendar preživi.
(Byron)

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

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

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@g-glas.si

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

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

HOBI
KUPIM

ZBIRAM značke, Če jih še kdo ima, 
prosim naj me pokliče, tel.: 041/890-
840 20000846

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20000771

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 20000752

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ČB bikca, starega 3 tedne, tel.: 
041/691-243 20000845

KOSILNICA strižna Herby 88, 5 km, 
širina 88, skoraj nova, cena 850 EUR, 
tel.: 051/397-169 20000842

KUPIM

TRAKTOR, lahko v dobrem ali slabem 
stanju, tel.: 031/525-793 20000849

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir sora in red lady, drob-
ni za sajenje in ječmen, tel.: 041/894-
493 20000847

JEDILNI in krmni krompir, tel.: 
040/355-865 20000851

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA RJ, starega 6 mesecev, približ-
no 210 kg, tel.: 031/312-323 20000844

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

KRAVO simentalko z mlekom, staro 3 
leta in kupim traktor, tel.: 031/604-
918 20000843

KUPIM

KRAVO s teletom, tel.: 031/410-418  
 20000850

OSTALO
PRODAM

SUHE in silažne okrogle bale, 150 cm 
premera, tel.: 041/515-867 20000848

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d. o. o., 
Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838 
 20000754

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53/a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 20000751

IZDELKE Zeliščarstva »Prežla« pošilja-
mo po pošti. Naročila sprejemamo na 
tel.: 04/53-18-340. Torkar Antonija 
s.p., Begunjska c. 23, Lesce 20000818

www.gorenjskiglas.si

Suzana P. Kovačič

Naklo – Čebelarsko društvo 
(ČD) je imelo še pred začet
kom epidemije novega ko
ronavirusa občni zbor, na 
katerem so potrdili delo v 
letu 2019, o katerem je po
ročal tudi nekdanji dolgole
tni predsednik društva Ja
nez Pivk, in pregledali delo 
za letos. Kot je povedal se
danji predsednik društva 
Janez Markič, bodo leta 
2022 imeli devetdesetletni
co, praznovanje pa bo pri
ložnost, da predstavijo svo
je delo – nekdanje in seda
nje. Za večjo prepoznav
nost društva urejajo sple
tno stran, na kateri bodo 
članom omogočili promo
cijo in ponudbo njihovih iz
delkov. »ČD Naklo deluje v 
javnem interesu, predvsem 
pa želimo poudariti, da smo 
lokalni pridelovalci. Javnost 

seznanjamo s pomenom 
čebelarstva v splošno dob
ro vseh nas. Vsa dela v če
belarstvu so povezana tudi 
s finančnimi sredstvi. Vlo
žek je vedno večji kot izplen, 
sploh če pogledamo bilance 
čebelarstev v preteklih letih. 
Na pomoč je priskočila dr
žava, ki je prepoznala pra
vo vrednost te dejavnosti 
po zaslugi vodstva Čebelar
ske zveze Slovenije,« je ne
kaj povzetkov predsednika 
društva Markiča, ki dodaja, 
da čeprav nimajo nekih sor
tnih paš, okolica nakelske 
občine nudi dobre možnosti 
za to dopolnilno dejavnost.

Člani ČD Naklo se redno 
izobražujejo in usposablja
jo. Predstavljajo svojo dejav
nost na dogodkih, projektih 
v lokalni skupnosti tudi v so
delovanju z občino, šolami, 
v društvih na razstavah, na 
tradicionalnem slovenskem 

zajtrku v več ustanovah ... 
Udeležujejo se prireditev 
v občini in širše, ki pa so v 
tem času zaradi epidemije 

koronavirusa začasno us
tavljene. Podpirajo dobre 
pobude in projekte, kot je 
npr. čebelarska učna pot. 

Nakelski čebelarji na poti k jubileju

Na občnem zboru so podelili priznanja zaslužnim 
čebelarjem. Na sliki je Janez Markič z odlikovanjem Antona 
Janše II. stopnje, ki ga podeljuje Medobčinska zveza 
čebelarskih društev Kranj. 
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Jasna Paladin

Volčji Potok – Zelo nestrpno 
so tako obiskovalci kot zapos-
leni čakali na dan, ko bo Ar-
boretum lahko znova odprl 
svoja vrata; park je namreč 
prav v teh spomladanskih te-
dnih izjemno pisan in cvetoč. 
Če bi bilo leto takšno kot mi-
nula, bi se prav v teh dneh in-
tenzivno pripravljali na odpr-
tje spomladanske razstave in 
sejma, ki vsakokrat predsta-
vlja vrhunec dogajanja v par-
ku, a letos so se razmeram 
morali prilagoditi.

»Za letošnjo sezono smo 
se zaradi posebnih razmer 
pripravili malo drugače. Da 
bi minimalizirali možnosti 
za okužbo s koronavirusom 
pri obiskovalcih in zaposle-
nih, smo prilagodili pravi-
la vstopanja in obnašanja v 
parku. Ločili smo pot vstopa 
in izhoda iz parka. Izhod bo 
skozi vrata v drevoredu. Da 
ne bi prihajalo do neposre-
dnega srečavanja, bomo obi-
skovalce ob vstopu usmeri-
li na levo in jih po glavnih 
poteh usmerjali z rumeni-
mi puščicami 'Priporoče-
na pot',« je o novem režimu 
na vhodu povedal direktor 

Arboretuma Volčji Potok 
Aleš Ocepek in obiskovalce 
pozval, naj izkoristijo mož-
nost nakupa vstopnic na 
spletu. Vstopnico, kupljeno 
na spletu (ta sicer velja eno 
leto), lahko doma natisne-
jo ali odprejo na telefonu in 
kodo približajo čitalniku ter 
tako vstopijo brezstično. Še 
vedno bo sicer možen tudi 
nakup vstopnice pri oken-
cu vstopnega objekta, kjer 

pa bo treba upoštevati pri-
poročeno varnostno razda-
ljo. »Varnostno razdaljo pri-
poročamo tudi v parku sa-
mem, a Arboretum je dovolj 
velik, da so obiskovalci brez 
težav drug od drugega odda-
ljeni tudi po deset metrov in 
več,« še pomirja Ocepek.

Park tako odpira svoja vra-
ta, a do nadaljnjega ostaja-
jo zaprti vsi prostori – rastli-
njaki, razstavišča in galerija, 

tudi kavarna in prodajalna 
spominkov. Otroško igrišče 
je ograjeno, ker uporaba ig-
ral ni dovoljena. Klopi so bo-
disi odstranjene ali preveza-
ne z opozorilnim trakom, saj 
jih ni dovoljeno uporabljati. 
Odprta pa ostajajo stranišča 
pri vhodu in v pristavi, ki jih 
bodo najmanj dvakrat dnev-
no razkužili. K upoštevanju 
pravil bodo obiskovalce opo-
zarjali redarji.

Arboretum je znova odprt
Po mesecu dni se je včeraj, 20. aprila, znova odprl park Arboretum, kjer pa letos tradicionalne razstave 
spomladanskega cvetja ne bodo pripravili na tak način kot minula leta. Prav tako v parku zaradi 
epidemije veljajo prilagojena pravila.

Gredice v Arboretumu so že v polnem cvetju, a za sprehod po parku veljajo posebna 
pravila. / Foto: Gorazd Kavčič

Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo zmeren veter vzhod-
nih smeri. V četrtek bo jasno, veter se bo polegel.

Domžale – Občina Domžale se je te dni po posvetovanju s 
strokovnjaki s področja agronomije, gozdarstva in krajinske 
arhitekture iz Arboretuma odločila posekati znamenito plata-
no na križišču Ljubljanske in Šaranovičeve ceste. »Zavedamo 
se, da je platana s svojo dolgoletno prisotnostjo postala del 
našega mesta, a upoštevati moramo dejstvo, da je ovirala 
promet, prav tako je rasla na sami kolesarski stezi in pločniku 
neposredno v križišču. Zato smo nevarno drevo odstranili,« 
so povedali na občini. So pa že pred tem v parku v neposre-
dni bližini zasadili novo platano, te dni pa so uredili še del 
kolesarske steze in pločnika, ki ju bodo na novo asfaltirali.

Staro platano so posekali, posadili so novo

Mogočne platane v križišču Ljubljanske in Šaranovičeve ni 
več. / Foto: Občina Domžale

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Na Slovenski ka-
ritas so začeli redno vseslo-
vensko dobrodelno akcijo 
Pomagajmo preživeti in ži-
veti, ki je namenjena pred-
vsem pomoči osebam z ne-
rednim delom, težko in 
trajno nezaposljivim, sta-
rejšim in podpori različ-
nim programom socialne-
ga vključevanja. V teh iz-
rednih razmerah letošnjo 

akcijo še posebej namenjajo 
tudi vsem prizadetim v epi-
demiji covida-19, saj so od 
16. marca pa do nedavnega 
imeli kar 1.124 novih gospo-
dinjstev, ki so potrebovala 
najnujnejšo pomoč. Kot so 
sporočili iz Slovenske kari-
tas, gre v prvi vrsti za sta-
rejše in tiste, ki so že izgu-
bili stalno ali priložnostno 
delo ter tudi za posamezne 
družine, predvsem enostar-
ševske ali z več otroki, ki v 

času epidemije v novih oko-
liščinah ne morejo prežive-
ti same. Še vedno jih pokli-
če tudi zelo veliko oseb, ki 
sicer ne potrebujejo mate-
rialne pomoči, potrebujejo 
pa daljši pogovor. Tako so 
strokovni delavci Karitas v 
zadnjem mesecu po telefo-
nu nudili psihosocialno po-
moč več kot dva tisoč ose-
bam. Na Karitas glede na iz-
kušnje iz zadnje gospodar-
ske krize pričakujejo, da se 

bo število prosilcev za po-
moč v naslednjih mesecih 
hitro povečevalo. Za tiste, 
ki bi želeli pomagati, je oprt 
TRR Slovenske karitas, Kri-
stanova ulica 1, 1000 Lju-
bljana, TRR: SI56 0214 
0001 5556 761, namen: Po-
magajmo preživeti in živeti, 
sklic: SI00 930. Za pomoč 
prizadetim ob epidemiji je 
mogoče darovati pet evrov 
tudi s SMS-sporočilom KA-
RITAS5 na 1919.

Pomagajmo preživeti in živeti

Urša Peternel

Jesenice – V Splošni bolni-
šnici Jesenice so po skoraj 
enem mesecu začeli odpirati 
nekatere diagnostične oddel-
ke, kot sta radiologija in srčna 
diagnostika. Triažo na teh 
oddelkih so izvajali že prej 
in tako obravnavali primere, 
kjer je obstajal sum na raka-
va obolenja ali podobna ne-
varna stanja. Paciente o pre-
gledih obveščajo po telefonu, 
tisti, ki so naročeni in ne prej-
mejo klica, pa naj pridejo ob 
naročenem terminu. Trenu-
tno ambulante delajo samo 
v dopoldanskem času, ko se 

situacija umiri, pa bodo za-
čeli izvajanje pregledov tudi v 
popoldanskem času in ob so-
botah. Tako bodo, zagotavlja-
jo v bolnišnici, na preglede 
lahko prišli vsi, ki so jim ter-
mine pregledov odpovedali.

Paciente prosijo, naj se ob 
prihodu v bolnišnico držijo 
navodil in upoštevajo nasve-
te zaposlenih. »Na speciali-
stični pregled pridite največ 
deset minut pred časom, ki 
ga imate določenega. Če je 
možno, na pregled pridite 
sami, brez spremljevalcev,« 
prosijo. 

Obiski v bolnišnici pa še 
vedno niso dovoljeni.

Ponovno odpirajo 
ambulante
V jeseniški bolnišnici so začeli ponovno odpirati 
diagnostične oddelke. Paciente o pregledih 
obveščajo po telefonu.

Radovljica – Občina Radovljica je na pobudo doma starejših 
občanov pristopila k zagotovitvi dodatnih pogojev za vzposta-
vitev izolacijskih con, ki morajo biti vnaprej pripravljene za pri-
mer, če bi v domu prišlo do okužbe, so sporočili iz radovljiške 
občinske uprave. V tem okviru bodo pomagali pri vzpostavitvi 
ločenih garderobno-sanitarnih prostorov za zaposlene, ki bi 
delovali v izolacijski coni. Občina bo, če v domu pride do 
okužbe, za zaposlene zagotovila tudi začasno nastanitev, ki 
bo omogočala njihovo samoizolacijo, so še pojasnili.

Pomoč pri vzpostavljanju izolacijskih con

Medvode – Občina Medvode je glede na razglašeno epidemijo 
razpisne roke za javne razpise s področja družbenih dejav-
nosti, ki so jih objavili 6. marca, podaljšala še do ponedeljka, 
18. maja.

Roke za javne razpise še podaljšali

3/16oC


