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AKTUALNO

Kako zaščiteni  
so delavci 
Pojavljajo se že primeri, ko so tar
če šikaniranja delavci, ki še vedno 
hodijo v službo. Po gorenjskih to
varnah smo zato preverili, kako 
skrbijo za zdravje in zaščito zapo
slenih. Ponekod zaposlenim meri
jo tudi temperaturo.
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GORENJSKA

Zdravstveni dom  
spet odprt
Zdravstveni dom v Kamniku je vla
da po desetih dneh od zaprtja v 
sredo znova odprla. Za paciente 
še naprej deluje po prilagojenem 
režimu, številne stvari pa so zdaj 
urejene še bolj optimalno in paci
entom prijazno.
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GG+

Najboljši,  
ko je na limitu
Igralec Prešernovega gledališča 
Blaž Setnikar je prejel nagrado 
Združenja dramskih umetnikov 
Slovenije za igralske dosežke zad
njih dveh let. Nagrada je šla v pra
ve roke, enemu najprodornejših 
igralcev mlajše generacije. 
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ZADNJA

Prodaja svežega  
kruha upadla
V času epidemije koronavirusa so 
se mnogi sami lotili peke kruha, 
kar krepko občutijo v pekarnah, se 
je pa povečala prodaja krušnih iz
delkov z daljšo obstojnostjo, deni
mo toasta. Manjša bo tudi prodaja 
potic.

24

VREME

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo sprva jasno, sredi 
dneva in popoldne pa 
zmerno oblačno. V nede-
ljo bo pretežno jasno.

2/14 °C
jutri: zmerno oblačno

Aktualne novice o koronavirusu na 

Priloga:  Zgornjesav ć

Urša Peternel

Jesenice – Po vseh zaple-
tih z izbiro izvajalca za iz-
gradnjo druge cevi predo-
ra Karavanke je bilo podje-
tje Cengiz Insaat v začetku 
marca vendarle uvedeno v 
delo. Začeli so pripravljal-
na dela, a po le nekaj tednih 
je gradnjo zaustavila pande-
mija koronavirusa. 

Kot je povedal Marjan 
Koler iz Darsa, je delo na 
gradbišču oteženo in se iz-
vaja v minimalnem obse-
gu. Izvajalcu je doslej uspe-
lo posekati drevesa, posta-
viti gradbiščno ograjo in 
opraviti nekaj del na zača-
snem platoju. 

Virus ustavil gradnjo druge cevi 
Zaradi aktualnih razmer so na avstrijski strani že sredi marca prekinili gradnjo vzhodne cevi predora 
Karavanke, na slovenski strani pa dela potekajo v minimalnem obsegu.

Stanje včeraj na Hrušici, v neposredni bližini predora: urejena ploščad, na katero bodo 
postavili naselje za delavce Cengiza. Ostala dela stojijo. / Foto: Gorazd Kavčič47. stran

Igor Kavčič

Kranj – Evropska komisija 
je potrdila nominacijo Pre-
šernove Zdravljice za znak 
evropske dediščine in s tem 
kot dragoceni dokument 
uvrstila med najpomemb-
nejše spomenike, ki pričajo 
o zgodovini evropske ideje. 
Zdravljica je tako ena izmed 
desetih znamenitosti, ki jih 
je komisija prepoznala za 

evropsko dediščino – gre za 
dela, ki pričajo o evropskih 
idealih, vrednotah, zgodo-
vini in povezovanju. Nomi-
nacija Zdravljice je nastala v 
sodelovanju ministrstva za 
kulturo, Narodne in univer-
zitetne knjižnice kot nosil-
ke spomenika ter zunanjih 
strokovnjakov. V NUK hra-
nijo najpomembnejše roko-
pisne verzije Zdravljice in 
vse tiskane izdaje.

Zdravljica je evropska
Evropska komisija je Prešernovo Zdravljico 
nagradila s prestižnim znakom evropske dediščine.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Domovi za 
starejše, v katerih je pri nas 
okrog dvajset tisoč stanoval-
cev, so kritične točke za večje 
število obolelih s covid-19. V 
sredo, 1. aprila, je bilo v domo-
vih potrjenih že 162 okužb 
pri stanovalcih in 32 pri za-
poslenih. Za primerjavo, 
kako raste število obolelih: 
27. marca je bilo potrjenih 
obolelih 83 stanovalcev in 23 
zaposlenih. Pristojni v državi 
in regijski koordinatorji išče-
jo rešitve, kako v domovih in 
drugih socialnovarstvenih 

zavodih čim bolj zmanjša-
ti možnosti in poti prenosa 
okužbe oz. jo preprečiti. Mi-
nistra za delo in zdravje Ja-
nez Cigler Kralj in Tomaž 
Gantar sta poudarila priza-
devanja za zagotovitev do-
datnega kadra, ki bi skrbel 
za zdravstveni nadzor stano-
valcev. Marsikje so zaposle-
ni že izmučeni. Vseh obole-
lih tudi ne morejo preseliti v 
bolnišnice, ampak samo tiste 
s težjim potekom bolezni. V 
domovih, kjer specifika gra-
dnje to omogoča, naj bi zago-
tovili ločeno nastanitev zdra-
vih in bolnih stanovalcev, sta 

povedala ministra. Direktor 
Klinike Golnik Aleš Rozman 
pozdravlja to pobudo in tudi 
to, da bi čim več zdravih sta-
novalcev svojci začasno vzeli 
domov, če le imajo možnost 
za to. Možnosti za začasne 
nastanitve naj bi iskali tudi v 
praznih objektih v dogovoru 
z lokalnimi skupnostmi, in 
sicer da bi zdrave stanovalce 
iz domov, kjer že imajo okuž-
bo, začasno preselili. 

Prvega aprila do polno-
či je bilo potrjenih 56 novih 
okužb, vseh skupaj do tedaj 
pa 897. Ena oseba je umrla. 

Domovi za starejše žarišča okužb
Poslanci so včeraj obravnavali t. i. mega protikoronski zakon, s katerim naj 
bi omilili posledice covida19 za državljane in gospodarstvo. Pristojni iščejo 
tudi rešitve, kako v domovih za starejše zmanjšati možnost okužb. Odzivi na 
obvezno razkuževanje v večstanovanjskih stavbah so različni. 

Vladni odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb nalaga razkuževanje 
opreme v skupnih prostorih, kot so kljuke, ograje, stikala, oprijemala ... / Foto: Gorazd Kavčič42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme SREČO BURGAR iz Cerkelj.

Ob 30-letnici oddaje Radio Ga Ga bo v torek, 7. aprila 2020, ob 
20.55 na TV SLO 1 na sporedu dokumentarni film z naslovom 
Radio Ga Ga, ki predstavlja vpogled v delovanje oddaje in razu-
mevanje, kako je nastala, se spreminjala in se ustalila v današnji 
obliki. Uporabljeni so arhivski videoposnetki iz prvih let, kjer ob 
Sašu Hribarju, ki je od vsega začetka duša, energija in motor 
oddaje, v etru sodelujejo tudi Emil Filipčič in drugi začetniki te 
izjemne radijske oddaje. Poleg posnetkov oddaj iz različnih ča-
sovnih obdobij v filmu sodelujejo tudi nekateri ustvarjalci ter liki, 
ki jih je in jih še vedno imitira ekipa Radia Ga Ga. Scenarist in 
režiser filma je Dušan Moravec. 

RTV Slovenija podarja enemu naročniku Gorenjskega glasa na-
mizno lučko. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovo-
rili na vprašanje: Kdo je idejni oče oddaje Radio Ga Ga? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do torka, 14. aprila, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Dokumentarni film o Radiu Ga Ga

VSAK PRVI PETEK V MESECU

Ku pon za brez plačni mali oglas
Brez pla čen je mali oglas z be se di lom do 80 zna kov. Ugod-
nost ve lja samo za na ročni ke ča so pi sa Go renj ski glas.  
Ku po ni so ve ljav ni pol leta. Na hrb tni stra ni mo ra jo ime ti 
od tis njen na slov na ročni ka. Mali oglas, od dan po te le fo nu 
ali brez ku po na, za ra ču na va mo po ce ni ku, s po pu stom  
za na roč ni ke (20 %). Ku pon ni ve lja ven za ob ja vo pod  
šif ro ali z na ved bo: na slov v oglas nem od del ku. Brez
plačne ga ma le ga ogla sa ne mo re jo uve ljav lja ti pra vne ose be 
(tudi s. p.).  Ogla se spre je ma mo na na slov Go renj ski glas, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali po te le fo nu 04/201  
42 47; za tor ko vo šte vil ko Go renj ske ga gla sa do pet ka do 
14. ure in za pet ko vo šte vil ko do sre de do 14. ure. V  
ma lo oglas nem od del ku na Nazorjevi ulici 1 v Kra nju pa  
smo vam na raz po la go v po ne de ljek, to rek in če tr tek od 8. 
do 16. ure, v sre do od 8. do 17. ure, v petek od 8. do 15. ure.  

MALI OGLAS april/20
Naročam objavo malega oglasa z naslednjim besedilom:

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

Tel.: _ _ / _ _ - _ _ - _ _ _

Mobitel: _ _ _ / _ _ _ - _ _ _

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

V zadnjih dneh je poklicalo nekaj naročnikov, da marca niso 
mogli plačati naročnine, zato jih skrbi, ali bodo izgubili deset-
odstotni popust za redne plačnike naročnine. Vsem naročni-
kom sporočamo, da neplačil v mesecu marcu ne bomo upo-
števali, kar pomeni, da boste deležni desetodstotnega popusta 
za mesec april, če imate seveda vse naročnine pred mesecem 
marcem plačane.   Vaš Gorenjski glas

Popust za redne plačnike
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KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Mateja Rant

Ljubljana – Šole so že tretji 
teden zaprte, učenje na da-
ljavo pa v veliki meri teme-
lji na dostopu do informa-
cijske tehnologije in pred-
videva aktivno udeležbo 
staršev. Zato so pri Varuhu 
človekovih pravic opozo-
rili na družine, ki nimajo 
dostopa do računalnika in 
svetovnega spleta. »Kar je 
mnogim samoumevno, za 
nekatere družine ni. Zato 
je treba iskati praktične in 
otrokom čim prijaznejše 

rešitve,« je poudaril Peter 
Svetina.

Ob tem Svetina navaja 
konvencijo o otrokovih pravi-
cah, ki določa, da morajo biti 
otrokove koristi glavno vodi-
lo pri vseh dejavnostih v zve-
zi z otroki. »To je treba ime-
ti zlasti v mislih tudi v seda-
nji situaciji.« Zato je po nje-
govih besedah nujno treba 
iskati rešitve za individuali-
ziran pristop do otrok, ki pot-
rebujejo posebno pozornost, 
to so otroci iz socialno šibkej-
ših družin, velikih družin, 
otroci priseljencev ali otroci 

s posebnimi potrebami. Kot 
še ugotavlja Svetina, se glede 
na različne okoliščine, v kate-
rih živijo otroci, gotovo pove-
čujejo tudi razlike med otroki 
ter njihovim dejanskim dos-
topom do izobraževanja in 
ne nazadnje uspešnosti izo-
braževanja. »Pri Varuhu me-
nimo, da prekomerno prip-
ravljanje dodatnih delovnih 
listov in zahtev lahko še do-
datno prispeva k povečeva-
nju neenakosti učencev, saj 
nimajo vsi enakih možnosti 
dostopa do dodatnih gradiv, 
bodisi zaradi pomanjkanja 

računalnikov, slabšega do-
stopa do interneta, stroškov 
tiskanja, nezmožnosti po-
moči s strani staršev in po-
dobno,« so še opozorili. 

Prav sedanje izredne raz-
mere so zato po besedah 
Svetine pokazale, kolikšen 
je pomen vsem dostopnega 
šolstva. Zato od pristojnih 
pričakuje, da bodo čim prej 
razmislili tudi o nekaterih 
prilagoditvah izobraževanja 
na daljavo, in sicer s ciljem, 
da socialno izključene popu-
lacije ne bi bile v depriviligi-
ranem položaju. 

Za učencem prijazne rešitve
Varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja, da pri izobraževanju na daljavo vsi učenci še zdaleč 
nimajo enakih možnosti za učenje.

Minister za delo je še po-
jasnil, kako je z obračunom 
stroškov, če gre stanovalec 
doma starejših začasno ži-
vet k svojcem: »Ureditev tre-
nutno ni prilagojena razme-
ram, zato se odračuna samo 
stroške hrane. O tem se bo 
treba v kratkem pogovoriti, 
da bo za vse najbolje.«

Začasno bi jih lahko selili 
v Dom oddiha Okroglo

V Domu starejših Nak-
lo so sredi prejšnjega tedna 
potrdili prvo okužbo s koro-
navirusom pri enem od sta-
novalcev, pri zaposlenem in 
nekaj kasneje še pri zuna-
njem sodelavcu. Kot je po-
vedal nakelski župan Ivan 
Meglič, so stanovalca vče-
raj prepeljali v Kliniko Gol-
nik. Sodelavca doma nima-
ta večjih zdravstvenih težav. 
Zaščitno opremo Štab Civil-
ne zaščite Občine Naklo ne-
kako dopolnjuje, tako da je 
trenutna situacija pod nad-
zorom. »Predlog regijske 
koordinacije je, da v domu 
naredimo tri cone: za oku-
žene, za tiste s sumom na 
okužbo in za zdrave. To bi 
bilo v nakelskem domu za 
zdaj izvedljivo. Pogovarjal 
sem se tudi z direktorjem 
Doma oddiha Okroglo, ki 
je namenjen slepim in sla-
bovidnim, da bi začasno tja 
lahko preselili zdrave stano-
valce,« je še povedal župan 
Meglič. 

Naslednjih štirinajst dni 
bo ključnih

Skupno število hospita-
liziranih oseb je bilo v bol-
nišnicah prvega aprila 112, 
29 jih je bilo v intenzivni 
negi. Od začetka epidemi-
je je umrlo 16 oseb. Podatki 
se sicer hitro spreminjajo, 

pregled potrjenih okužb v 
sredo, 1. aprila, ki ga vodi 
NIJZ, pa je po občinah šir-
še Gorenjske pokazal: po 
en primer na Bledu, v Bo-
hinju, Trzinu, Tržiču in Že-
leznikih, po dva v Cerkljah, 
Gorjah, Kranjski Gori, Nak-
lem, Preddvoru in Šenčur-
ju, po tri v Medvodah in 
Mengšu, pet primerov v 
Radovljici, po šest na Jese-
nicah in v Vodicah, osem 
primerov v Škofji Loki, de-
vet v Žirovnici, 15 v Domža-
lah, 16 v Kamniku in 17 po-
trjenih primerov v Kranju. 
Strokovni direktor Osnov-
nega zdravstva Gorenjske 
prim. dr. Aleksander Ste-
panović, dr. med., je po-
vedal, da imajo gorenjski 
zdravstveni domovi in vsto-
pne točke za obravnavo bol-
nikov s sumom na covid-19 
zaščitne opreme za sproti, 
vstopna točka v ZD Škofja 
Loka pa ostaja zaprta. »Nas-
lednjih 14 dni bo ključnih. 
Upoštevajmo navodila gle-
de samozaščitnega ravna-
nja, spoštujmo omejitve, da 
ne bomo presegli zmoglji-
vosti zdravstvenega siste-
ma. Posebej ključni so do-
movi za starejše.«

Obvezno razkuževanje

Nov začasni vladni Odlok 
o obveznem razkuževanju 
večstanovanjskih stavb na-
laga razkuževanje opreme 
v skupnih prostorih, kot so 
kljuke, ograje, stikala, opri-
jemala ... Razkuževati je tre-
ba vsaj dvakrat na dan, izve-
de ga upravnik ali lastniki 
večstanovanjskih stavb. 

Thomas Krelj, direktor ne-
premičninske družbe Fesst, 
ki upravlja večstanovanjske 
stavbe, je povedal, da so se la-
stniki v osemdeset do devet-
deset odstotkih odločili, da 
skupne prostore razkužujejo 
sami. »Že smo jim že dosta-
vili pakete, v katerih so raz-
kužila, pršilke, rokavice, pa-
pir. Paketi naj bi zadoščali za 
približno dva tedna, odvisno 
od porabe. Ko jih bo zmanj-
kalo, jih bomo ponovno do-
stavili, če bo epidemija se-
veda še trajala. Težav z do-
bavo zaščitnih sredstev ni-
sem imel (najtežje je bilo pri-
ti do rokavic), ker imam veli-
ko poslovnih partnerjev,« je 
pojasnil Krelj. Druga mož-
nost, storitev razkuževanja, 
ki jo opravi čistilni servis, sta-
ne dodatno okrog pol evra na 

dan na stanovanje. »Mogo-
če bi bila učinkovitejša reši-
tev od razkuževanja, da bi si 
vsak, ko zapusti stanovanje, 
nadel zaščitne rokavice in 
masko, skupne prostore bi 
pa razkuževali ob rednem či-
ščenju,« razmišlja Krelj. 

Peter Kern, vodja PE Ne-
premičnine iz Domplana, 
ki upravlja večstanovanjske 
stavbe, je povedal, da tudi 
pri njih nimajo usposoblje-
nega svojega kadra za raz-
kuževanje skupnih prosto-
rov. »Lastnike smo obvesti-
li, da lahko zagotovimo raz-
kuževanje z zunanjimi iz-
vajalci (npr. čistilkami), do-
daten strošek na stanovanje 
je v tem primeru okrog tri-
deset evrov na mesec. Dru-
ga možnost je, da zagotovi-
mo ustrezna razkužila. V ve-
čini stavb v našem upravlja-
nju so se lastniki za to odlo-
čili in bodo razkuževali sami 
na način sosedske pomoči. 
To je tudi cenejša rešitev. V 
Domplanu smo – sicer z ve-
liko napora, ker razkužil na 
trgu ni dovolj – ta uspeli pri-
dobiti; na stanovanjski blok 
bo cena razkužila pod štiri-
deset evrov na mesec. Zah-
valil bi se kranjskim poklic-
nim gasilcem, ki so prevze-
li del koncentrata in tisoč li-
trov brezplačno zmešali za 
takojšnjo pripravo.« 

Na Zvezi potrošnikov Slo-
venije (ZPS) so prepričani, 
da je zapovedano razkuže-
vanje ukrep za zagotavljanje 
javnega zdravja, ki ga mora 
stroške kriti država. Zato po-
zivajo pristojne, da ponov-
no razmislijo o o uresničlji-
vosti tega odloka in ga ustre-
zno dopolnijo. Ker odlok do-
loča razkuževanje in ne či-
ščenje skupnih prostorov, je 
očitno, da ga ne morejo iz-
vajati osebe brez posebne za-
ščitne opreme in brez ustre-
znega izobraževanja, opo-
zarjajo na ZPS.

Domovi za starejše žarišča okužb

»Naslednjih 14 dni bo ključnih. Upoštevajmo navodila 
glede samozaščitnega ravnanja, spoštujmo omejitve, da ne 
bomo presegli zmogljivosti zdravstvenega sistema.« 
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začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 
04/201 42 48.
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Kako daleč se mi danes 
zdijo dnevi v začetku 
leta, ko je bilo tako za-

bavno iskati lokacijo za nas-
lednje potovanje in spremljati 
fotografije prijatelja, ki se je 
brezskrbno potepal po Filipi-
nih. Ali pa februar, ko sem se 
po prijetni vožnji s kajakom 
grela pod toplim soncem na 
enem od nam bližnjih hr-
vaških otokov in spremljala 
sporočila nečakov z enega od 
italijanskih smučišč. Življenje 
se je od takrat vsem nam kore-
nito spremenilo. 

Najprej so nam odsvetova-
li, nato pa prepovedali poto-
vanja v tujino, pred kratkim 
še v druge občine. Sprva so 
nam odsvetovali izlete v gore, 
nato so zaprli planinske poti. 
Čeprav zdrava pamet pove, da 
je smisel teh ukrepov preprečiti 
romanje Slovencev v obmorske 
in druge turistične kraje in 
nepotrebne nesreče v gorah in 
pri drugih bolj ali manj adre-
nalinskih aktivnostih, pa zdaj 
prihaja tudi do kakšnih absur-
dnih situacij. Seveda se lahko 
še naprej odpravimo delat v 
drugo občino ali k zdravniku, 
pa tudi k svojcem, če ti potre-
bujejo našo pomoč, pa vendar 
– kam še lahko gremo na spre-
hod? Vendarle je gibanje na 
svežem zraku (brez druženja, 
seveda) še vedno priporočljivo. 
In celo zdravilno, saj odganja 
tesnobo, ki je v tem negoto-
vem času zvesta spremljevalka 
mnogih. Je ta vrh v naši ali 
že v sosednji občini? Je ta pot 
markirana in zato zaprta ali 

se po njej lahko sprehajam? S 
takšnimi in podobnimi vpraša-
nji so se tudi name že obrnili 
nekateri znanci. Priznam, 
navajena sem na zelo aktivno 
preživljanje prostega časa, a 
vse omejitve sprejemam z ra-
zumevanjem. Ni mi težko biti 
doma, ne nazadnje moje sta-
novanje že dolgo ni bilo tako te-
meljito pospravljeno kot te dni. 
Čas najdem za stvari, ki sem 
jih vseskozi odlašala, berem, 
kot že dolgo ne, tudi rekreaci-
ja za štirimi stenami zna biti 
zabavna. Od obiskovanja gora 
sem se tudi sama za nekaj časa 
poslovila – tako kot morje me 
bodo tudi gore zvesto čakale.

Tudi omejitev na gibanje 
v domači občini se mi ne 
zdi strašna. Morda zato, ker 
imam srečo, da živim v občini 
Kamnik, ki ponuja brezmejne 
možnosti sprehodov v naravi. 
Seveda, Bohinj in Bled sta 
naša bisera, prav tako Jezer-
sko, pa obmorska mesta in 
še mnogo lokacij, na katere 
pomislimo, ko si zaželimo iz-
leta. A kdaj ste bili nazadnje 
v bližnjem gozdu? Sama z ve-
liko mero navdušenja spozna-
vam do sedaj še neprehojene 
bližnje poti po gozdovih in 
čez polja na bližnje hribčke, 
ki mi vedno znova ponuja-
jo nove poglede na domače 
mesto. Spet bo prišel čas, ko 
bomo lahko brez omejitev po-
tovali in hodili naokoli, a prav 
nič narobe ne bo, če si damo 
priložnost in – četudi zaradi 
izrednih razmer – bolje spoz-
namo domačo občino.

Življenje v domači občini

KOMENTAR
Jasna Paladin

Simon Šubic

Kranj – Pandemija covid-19 
ni samo preizkušnja za člo-
veštvo, ampak tudi za člo-
večnost. Pred dnevi smo v 
poplavi novic o koronaviru-
su lahko zasledili tudi tisto 
iz Španije, da je skupina več 
deset ljudi kamenjala reše-
valna vozila, ki so prevažala 
starejše sodržavljane z okuž-
bo covid-19. V dneh tik pred 
razglasitvijo epidemije v Slo-
veniji je zdaj že nekdanji mi-
nister za zdravje Aleš Šabe-
der opozoril, da so v lokalnih 
okoljih osebe, ki so pozitiv-
ne na koronavirus, tarče na-
silja, šikaniranja in tudi sov-
raštva. Tarče stigmatiziranja 
pa zdaj očitno postajajo tudi 
že delavci, ki še vedno hodi-
jo v službo. 

Na Gorenjskem glasu 
smo bili pred dnevi opozor-
jeni na primer, ko so iz ene 
od lokalnih prodajaln na Go-
renjskem svoji redni stran-
ki, ki še vedno dela, čeprav 
morda proti svoji volji, pre-
ko SMS-sporočila zagrozili, 
da je ne bodo več postregli, 
če takoj ne preneha hoditi v 
službo. Direktor podjetja, ki 
se ne želi javno izpostavlja-
ti, je tako ravnanje lastnice 
prodajalne označil za skraj-
no nesprejemljivo, ob tem 
pa pripomnil, da so v mar-
sikaterem podjetju zaščitni 
ukrepi pred okužbo s koro-
navirusom veliko strožji kot 
v naših domovih. Prava pri-
ložnost torej, da pogledamo, 
kako v tem času v podjetjih 
skrbijo za zdravje in varnost 
svojih zaposlenih. Da bi se 
izognili ponavljanju, naj na-
vedemo, da v vseh podjetjih, 
v katerih so nam odgovorili, 
pri izvajanju zaščitnih ukre-
pov upoštevajo navodila vla-
de, Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ) in 
drugih prisojnih institucij. 

Razkuževanje, zaprte 
jedilnice

V skupini SIJ, kamor sodi 
tudi jeseniški Acroni, po-
jasnjujejo, da preventiv-
ne ukrepe z razvojem oko-
liščin vseskozi stopnjuje-
jo. Poleg predpisanih hi-
gienskih ukrepov so uved-
li še vrsto lastnih ukrepov, 
zaposlene pa spodbujajo k 
njihovemu doslednemu iz-
vajanju. Dodatno so zapr-
li vse jedilnice, preventiv-
no ugasnili vse kavne avto-
mate, notranja pošta se od-
daja brezstično pred vra-
ti, zunanja pa pri receptor-
jih. Uvedli so politiko čistih 
miz, ki omogoča učinkovi-
to čiščenje in razkuževanje 
miz, pa dodatno čiščenje in 

razkuževanje. »Samo v leto-
šnjem prvem četrtletju smo 
sicer za dodatno zaščitno 
opremo (maske, razkužila 
…) namenili toliko sredstev, 
kot za zaščitno opremo obi-
čajno namenimo v celem 
letu,« so poudarili.

V Niku iz Železnikov so 
prve ukrepe sprejeli že fe-
bruarja, od tedaj pa jih re-
dno dopolnjujejo. Približno 
tretjina režijskih delavcev 
(nabava, prodaja, finance, 
razvoj, konstrukcija …) dela 
od doma. Uvedli so razku-
ževanje ob vstopu v tovarno, 
razkužilna sredstva pa so na 
voljo po vsej tovarni. Zapos-
leni, ki delajo v skupinah in 
so razdalje med njimi manj-
še od 1,5 metra, morajo obve-
zno uporabljati zaščitne ma-
ske. V jedilnici so podaljša-
li čas delovanja in »cik-cak« 
sedenje. Potovanja izven 
podjetja in obiske v podjetju 
so ukinili že konec februar-
ja, posel tako izvajajo le po 
elektronski poti. Zaposleni 
telesno temperaturo meri-
jo doma, bolni pa ne smejo 
hoditi v Niko. »Izredno po-
membno je, da se tega držijo 
tudi doma in živijo čim bolj 
izolirano. Če tega ni, potem 
nam tudi vsi naši ukrepi ne 
bodo pomagali,« razmišlja 
direktor Rado Čulibrk.  

Tudi v železnikarskem 
Domelu so ukrepe v zad-
njih dneh še okrepili. Kjer je 
možno, zaposleni delajo od 
doma, ostalim zaposlenim 
pa na vhodu v podjetje meri-
jo temperaturo, ob tem je ob-
vezno razkuževanje rok. Za-
poslenim so na voljo zašči-
tne maske, ki so obvezne za 
delovna mesta, kjer ni mo-
goče zagotoviti razdalje več 
kot 1,5 metra, na nekaterih 
delovnih mestih pa so izde-
lali še dodatne pregrade in 
delovna mesta razmaknili. 
Zaradi pomanjkanja razku-
žil so ta začeli izdelovati kar 
sami, čakajo tudi na pošiljke 
zaščitnih mask iz Kitajske, 

ki so po daljšem čakanju 
vendarle že na poti. »Z zaš-
čitnimi maskami smo rela-
tivno dobro založeni, zato 
smo lahko priskočili tudi na 
pomoč zdravstvenima do-
movoma Škofja Loka in Tr-
žič ter Občini Železniki. V 
prihodnjih dneh bomo za-
čeli uporabljati pralne ma-
ske slovenske izdelave,« je 
razložil predsednik uprave 
Domel Holdinga Matjaž Če-
mažar. Ustavili ali znižali so 
tudi kapacitete na delovnih 
procesih, kjer so se naroči-
la znižala ali povsem ustavi-
la zaradi zaprtja proizvodnje 
pri kupcih. Zaposlenim, ki 
so starejši od 55 let ali spa-
dajo v rizične skupine, pa so 
omogočili oziroma svetova-
li, da ostanejo doma in koris-
tijo bodisi fond ur bodisi lan-
ski dopust. 

Merjenje temperature 
zaposlenim

Tudi v kranjski Iskri ISD 
so omejili sestanke le na naj-
bolj nujne, odpovedali so 
službena potovanja in ome-
jili obiske zunanjih partner-
jev. Zaposlenim in morebi-
tnim obiskovalcem ob vsto-
pu v podjetje merijo tempe-
raturo, rizičnim skupinam 
pa so omogočili, da ostane-
jo doma oziroma delajo od 
doma. Nekje so uvedli doda-
tne izmene, da zagotavljajo 
minimalno razdaljo med za-
poslenimi. Ker mask na trž-
išču ni, so jih začeli izdelo-
vati sami. Po podjetju so na-
mestili razkužila, skrbijo za 
dosledno in pogosto čišče-
nje površin, s katerimi ima 
stik več zaposlenih (klju-
ke, fotokopirni stroji itd.) 
in zračenje prostorov. Za-
posleni, ki imajo stik z zu-
nanjimi partnerji (npr. skla-
dišča, logistika), uporabljajo 
dodatno zaščitno opremo. V 
jedilnici je zdaj hkrati manj 
ljudi, med njimi pa so večje 
razdalje. Zaposlene so tudi 

prosili, da se izogibajo dru-
ženju tako v podjetju kot v 
zasebnem življenju.

V lipniški Iskri Mehaniz-
mi prav tako merijo tempe-
raturo ob prihodu na delo, 
razdelili so razkužila, za-
posleni, ki jim delovni pro-
ces to omogoča, pa delajo od 
doma. Ustavili so tudi vsa 
potovanja v tujino. Tudi si-
cer sledijo vsem priporoči-
lom NIJZ, med katerimi so 
tudi redno razkuževanje kri-
tičnih točk, prepoved zbira-
nja v čajnih kuhinjah in ob 
kavomatih, ustrezen razmik 
med mizami v jedilnici, za-
ščitne rokavice, material za 
izdelavo zaščitne maske z 
navodili za izdelavo ...

Tudi v kranjskem Iskra-
emecu dnevno sprejemajo 
nove ukrepe. Vse poslovne 
poti so odpovedani, sestanki 
se izvajajo na daljavo, ome-
jili so dostop do skupnih 
prostorov in druženje, orga-
nizirana je dostava malic po 
predhodnem naročilu. Vse 
površine, ki se jih redno do-
tika več ljudi, so dnevno de-
zinficirane. V službah, kjer 
je to možno, so uvedli delo 
od doma, v sami proizvo-
dnji pa je delovni čas orga-
niziran tako, da so izmene 
delavcev čim manj pogoste. 
Zaščitna oprema je delav-
cem na voljo. 

V škofjeloški družbi Sibo 
G so poleg rednega razkuže-
vanja skupnih površin, uki-
nitve nenujnih sestankov 
in potovanj, prezračevanja 
prostorov in večje uporabe 
IT-medijev omogočili delo 
od doma, zaprli jedilnico in 
prepovedali zbiranje v več-
jih skupinah. Zaposlenim, 
ki imajo reden kontakt z zu-
nanjimi izvajalci, so zagoto-
vili primerno razdaljo do vo-
znikov, obrazne maske, pri-
lagojen postopek prevze-
manja in nakladanja izdel-
kov ter podobno. Zaščitne 
maske so zagotovili tudi za-
poslenim v proizvodnji.

Kako zaščiteni so delavci 
Pojavljajo se že primeri, ko so tarče šikaniranja in groženj delavci, ki še vedno hodijo v službo.  
Po gorenjskih tovarnah smo zato preverili, kako skrbijo za zdravje in zaščito zaposlenih. 

V podjetjih na različne načine skušajo zaščiti zdravje zaposlenih. Na sliki: proizvodnja v 
kranjskem podjetju Seti, kjer izdelujejo prtičke za lastno izdelavo zaščitnih mask. / Foto: Tina Dokl
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S O Č U T N I    
T E L E F O N 

Dodajamo življenje dnevom.  

 

Tu bomo, 
ko nas boste potrebovali. 

 
 
 
    
 

Sočutno vam bomo prisluhnili.  
 

Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. 
Ko gre za umiranje in žalovanje potrebujemo nekoga,  

ki mu zaupamo, ki ne daje površnih 
odgovorov in je pripravljen hoditi po poti strahu. 

 

 

031 614 925 
 

Območni odbor Gorenjska 
Gorenjska cesta 25 
4240 Radovljica 
 

gorenjska@hospic.si 
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Bled – Na Občini Bled so za-
dovoljni z zadnjo uredbo vla-
de, ki omejuje gibanje zunaj 
občine stalnega ali začasne-
ga prebivališča, saj so s tem 
sledili predlogom turističnih 
občin, med katere sodi tudi 
Bled. Minuli konec tedna 
so namreč zaznali množič-
no nespoštovanje ukrepov 
s strani obiskovalcev iz vse 
Slovenije, ki so prihajali na 
Bled ter posedali po klopeh 
okrog jezera in v parkih. Ker 
se konec tedna znova obeta 
lepo vreme, bodo pri nadzo-
ru nad spoštovanjem novih 
ukrepov vlade na Bledu sode-
lovali policisti, redarji in tudi 
prostovoljci, ki so se prijavili 
pri Civilni zaščiti. »Še doda-
tnih omejevalnih ukrepov pa 
občina za zdaj ne bo spreje-
mala,« so še pojasnili na Ob-
čini Bled. Od torka dalje pa 
vse voznike na Betinskem 
klancu pričaka tudi transpa-
rent, s katerim jih prijazno 
opozarjajo, da se objamejo, 
ko bo spet čas za to.

V Bohinju so že prejšnji 
petek prav zato, da prepre-
čijo prihod obiskovalcev od 
drugod, zaprli javna parki-
rišča ob jezeru in v Bohinj-
ski Bistrici. »Žal to ni po-
magalo, obiskovalci so priš-
li in parkirali po travnikih, 
ob cestah ... Zato so ukrepi 

države, ki je prepovedala 
aktivnosti zunaj meja ob-
čine, logični,« je povedal 
župan Bohinja Jože Sod-
ja. »Če se bodo ukrepi dr-
žave izkazali kot učinkovi-
ti, ta trenutek svojih ne na-
črtujemo. Smo pa v navezi 
z redarstvom in policijo ter 

nadzorniki TNP, in če bo 
treba, bomo sprejeli tudi 
dodatne ukrepe,« je pove-
dal Sodja in pri tem pouda-
ril še, da omejitveni ukrepi 
ne vplivajo zgolj na poten-
cialne obiskovalce Bohinja, 
ampak so zaustavili tudi 
ljudi, ki v Bohinju živijo.

Pomagali bodo prostovoljci
Na Bledu bodo konec tedna spoštovanje novih vladnih ukrepov nadzirali policisti, redarji in tudi 
prostovoljci. V Bohinju za zdaj ne načrtujejo dodatnih ukrepov.

Pred Bledom voznike na Betinskem klancu pričaka transparent z opozorilom. /Foto: arhiv občine

Aleš Senožetnik

Ljubljana – V sredo je šestle-
tni mandat predsednika Ko-
misije za preprečevanje ko-
rupcije nastopil dr. Robert 
Šumi iz Lesc. Ob prevzemu 
funkcije je poudaril pomen 
krepitve integritete v vseh 
sferah družbe. Meni, da gre 
za drugo plat boja proti ko-
rupciji, pri čemer je krepitev 
integritete usmerjena v pre-
ventivno delovanje in edina 

prinese rezultate. Kot je de-
jal, si bo prizadeval tudi za 
sodelovanje komisije z dru-
gimi državnimi organi. 
Šumi, rojen leta 1964, je leta 
2013 doktoriral na Fakulte-
ti za družbene vede, lani je 
postal docent na mariborski 
Fakulteti za varnostne vede. 
Sicer pa je bil od leta 1993 do 
nastopa funkcije zaposlen v 
policiji, aktiven pa je tudi kot 
strokovnjak v okviru različ-
nih evropskih institucij.

Šumi nastopil mandat

Železniki – Občina Železniki in njen štab Civilne zaščite (CZ) 
sta se odločila v času epidemije koronavirsa občanom po-
magati tudi tako, da jim zagotovijo material, iz katerega si 
lahko sami izdelajo zaščitne maske za enkratno uporabo. V 
minulih dveh dneh so člani prostovoljnih gasilskih društev 
(PGD) po vseh gospodinjstvih v občini že raznosili komplete 
z materialom za izdelavo petih mask. Skupaj so razdelili okoli 
2300 kompletov. Štirislojne serviete, elastike in navodila za 
izdelavo mask so v komplete prepakirali člani PGD Selca ob 
uporabi ustreznih zaščitnih sredstev in pod nadzorom povelj-
nika občinskega štaba CZ Aleksandra Hajdinjaka. Tovrstne 
maske sicer niso primerne za zdravstveno uporabo, pač pa 
se namenjene zaščiti prebivalstva ob nujnih opravkih v trgo-
vini, pošti, lekarni … »Če kakšno gospodinjstvo kompleta za 
izdelavo mask ni prejelo, se lahko obrne na Občino Železniki 
na telefonsko številko 04 5000 000,« je dejal Hajdinjak. 

Občanom zagotovili zaščitne maske

Komplete z materialom za izdelavo mask so pripravili člani 
PGD Selca. 

Radovljica – Radovljiški župan Ciril Globočnik je v torek izdal 
odredbo o zaprtju pešpoti, ki vodi neposredno mimo Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica; 
gre za odsek pešpoti od Radovljice do Šobca. Namen ukrepa 
je zaščititi varovance CUDV Radovljica in jim omogočiti varno 
gibanje na njihovem dvorišču, na kar so omejeni v času epi-
demije, so sporočili iz občinske uprave. Odredba velja od 1. 
aprila do preklica. Oznake je namestila Komunala Radovljica, 
ki je namestila tudi opozorila, naj se sprehajalci ne dotikajo 
ograje na Fuksovi brvi čez Savo, ki je del ene od priljubljenih 
pešpoti v okolici Radovljice.

Zaprli pešpot mimo CUDV proti Šobcu

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot pravijo na kranj-
ski občini, si že od pojava co-
vida-19 v Sloveniji prizade-
vajo okrepiti zalogo zaščitne 
opreme. Za razliko od manj-
ših občin je Kranj kot me-
stna občina zavezan, da jo 
zagotavlja tudi Civilni zaščiti 
MOK in vsem, ki pod njenim 
okriljem zagotavljajo nuj-
no pomoč občanom: eno-
tam Civilne zaščite, ključ-
nim uslužbencem občine, 
ki delujejo na terenu, pro-
stovoljcem, ki jih je trenu-
tno 149, tistim, ki pomagajo 
pri varstvu otrok ter pri do-
bavi prehrambnih paketov 
starejšim, in tistim v samo-
izolaciji, zaposlenim v zave-
tišču za brezdomce in razde-
lilnici hrane in še nekaterim.

Kljub vsakodnevnim 
opozorilom, da so potrebe 

velike, zaščitne opreme ni, 
zalog pa nimajo niti v lekar-
nah in drugih specializira-
nih trgovinah. »Po zbiranju 
podatkov in povpraševanju 
se je izkazalo, da za tako ve-
liko občino z več kot dvajset 
tisoč gospodinjstvi in skoraj 
57 tisoč posamezniki more-
bitne nabave zaščitnih mask 
v kratkem času ni možno iz-
vesti,« pravijo na Mestni ob-
čini Kranj in zagotavljajo, da 
iščejo ustrezne rešitve. Na 
svoji spletni strani so objavili 
seznam dobaviteljev pa tudi 
navodila za izdelavo mask 
doma. Priporočajo tudi dru-
ge oblike zaščite, na primer s 
šalom, ruto ali podobno zaš-
čito, ki prekrije nos in usta. 
Prav tako so na spletni strani 
objavili tudi anketo o zado-
voljstvu občanov glede delo-
vanja in informiranja v času 
kriznih razmer.

Za vse mask ni dovolj

Vodice – Vse več občin koordinira izdelavo zaščitnih obraznih 
mask. Potem ko jim je papirnat material za izdelavo okoli 
3.200 mask doniralo podjetje SETI iz Kranja, so ta teden tudi 
v Vodicah pozvali občane, naj se pridružijo akciji in pomagajo. 
Vse, ki so pripravljeni izdelovati maske iz doniranega materi-
ala ali pa sami izdelajo več mask, kot jih potrebujejo, vabijo, 
da to sporočijo na naslov skunst55@gmail.com ali telefonsko 
številko 041 384 197. Štab Civilne zaščite Občine Vodice bo 
v teh dneh organiziral razdeljevanje materialov za izdelavo 
mask prostovoljcem, prevzem izdelanih zaščitnih mask ter 
tudi njihovo razdeljevanje med tiste občane, ki si mask sami 
ne morejo izdelati in jih nujno potrebujejo.

K izdelovanju mask vabijo prostovoljce

Žirovnica – Občina Žirovnica je pri domačem šiviljstvu 
Sport-iks Žirovnica naročila 1500 pralnih mask, ki so jih 
že začeli deliti med občane. Kot je povedal župan Leopold 
Pogačar, jih bodo najprej prejeli starejši občani, prinesle 
jim jih bodo negovalke pomoči na domu ali patronažna 
služba oziroma prostovoljke Društva upokojencev Žirov-
nica in Karitasa. Pustile jih bodo v nabiralniku, na okenski 
polici ... Na voljo bodo tudi v vseh treh trgovinah in na 
pošti v Žirovnici, saj je njihova uporaba v zaprtih javnih 
prostorih obvezna. »Ko bo mogoče dobiti dodatne maske, 
pa jih bomo po potrebi še nabavili in jih razdelili še osta-
lim občanom,« je napovedal župan. Maske so troslojne z 
všito membrano, izdelane so iz vodoodbojnega materiala 
in pralne na 65 stopinjah Celzija.

Pralne maske za občane Žirovnice

Kovor – V krajevni skupnosti Kovor bodo pomagali starejšim 
in bolnim krajanom, zlasti tistim, ki nimajo družinskih članov, 
pri nakupih v živilskih trgovinah in lekarni. Tisti, ki tovrstno 
pomoč potrebuje, lahko pokliče na številko 040 959 423. Štab 
Civilne zaščite (CZ) Občine Tržič pa je skupaj z občinsko upra-
vo pripravil potrdila za prostovoljce, ki nudijo pomoč pri oskrbi 
občanov. Seznam prostovoljcev je objavljen na spletni strani 
https://www.mojaobcina.si/trzic/. Štab CZ je na Občino Tržič 
poslal tudi predlog glede delitve hrane iz šol in vrtcev, ki jim 
v času zaprtja ostaja kot višek. Hrano bi razdelili socialno 
šibkejšim ali tistim, ki težje dostopajo do trgovine.

Na pomoč tudi v Kovorju

Cerklje – Vsako gospodinjstvo v občini Cerklje bo v prihod-
njih dneh prejelo tri maske za večkratno uporabo, ki jih finan-
cira občina. Kot nam je povedal župan Franc Čebulj, bodo 
s pomočjo predstavnikov vaških skupnosti in prostovoljnih 
gasilskih društev maske prejela vsa izmed nekaj več kot 2300 
gospodinjstev v občini, skupaj bodo tako razdelili okoli 7500 
zaščitnih mask, namenjenih uporabi ob nujnih opravkih.

Tri maske v vsako gospodinjstvo
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Ljubljana – Krvodajalske ak-
cije po občinah te dni pote-
kajo na prilagojen način, 
saj tudi za krvodajalce velja-
jo posebni ukrepi. »Zaradi 
zaščite krvodajalcev in za-
poslenih ter preprečevanja 
možnih prenosov bolezni 
izvajamo prilagojene krvo-
dajalske akcije, na kate-
re vabimo samo krvodajalce 
tistih krvnih skupin, ki jih 
potrebujemo. Tistim krvo-
dajalcem, ki jih potrebuje-
mo, bomo  v SMS-sporoči-
lu poslali vabilo, v katerem 

jih bomo prosili za povrat-
ni klic za dogovor o uri pri-
hoda in preverjanju pogo-
jev za darovanje,« sporoča-
jo z Zavoda RS za transfu-
zijsko medicino in dodaja-
jo, da je potrebe po krvi za-
radi karantene in posledič-
no manj nesreč resda manj, 
a kri vseeno potrebujejo, saj 
so zaloge nizke.

Brez skrbi, prihod krvoda-
jalcev na odvzem krvi ne krši 
odredbe o prepovedi gibanja 
izven občine stalnega ali za-
časnega bivanja, prav tako je 
poskrbljeno za dodatno var-
nost. Transfuzijska služba 

je namreč uvedla dodatne 
zaščitne ukrepe, s katerimi 
krvodajalcem in zaposle-
nim omogočajo varno okolje 
in varen odvzem krvi. Krvo-
dajalce že po telefonu pred 
prihodom na odvzem krvi 
preverijo, če ustrezajo pogo-
jem za darovanje in če nima-
jo bolezenskih znakov mo-
rebitne okužbe. Pred vho-
dom v prostore, kjer se izva-
ja odvzem krvi, pa imajo še 
triažno kontrolno vstopno 
točko, kjer ponovno preveri-
jo ustreznost in izmerijo te-
lesno temperaturo vsakega 
krvodajalca.

Poleg vseh, krvodajalcem 
že znanih omejitev za da-
rovanje krvi (denimo za-
dostna teža, starost), te dni 
veljajo še dodatne. Za daro-
vanje krvi niso primerni tis-
ti, ki so v zadnjih 28 dneh 
potovali izven Slovenije, 
imajo povišano tempera-
turo ali prehlad s kašljem 
in kihanjem, so bili v stiku 
z obolelo osebo ali pa so v 
zadnjih 28 dneh celo sami 
preboleli nalezljivo bole-
zen. Za dodatne informaci-
je v zvezi z darovanjem krvi 
lahko pokličete na številko 
051 389 325.

Vabijo jih s SMS-sporočili
Na Zavodu RS za transfuzijsko medicino krvodajalce prosijo, da se odzovejo na osebna povabila.

Simon Šubic

Naklo – Iz nakelske druž-
be Merkur trgovina so spo-
ročili, da ta čas obratuje le 
deset odstotkov Merkurje-
vih trgovin, v katerih so od-
prti samo oddelki za vrt in 
kmetijstvo ter oskrbo do-
mačih živali. Istočasno z iz-
delki s področja »naredi si 
sam« dopolnjujejo ponud-
bo v njihovi spletni trgovi-
ni, v kateri se je število na-
ročil v drugi polovici mar-
ca povečalo za osemkrat v 

primerjavi z enakim lan-
skim obdobjem. Ker pa tudi 
to ne more nadomestiti iz-
pada prometa v trgovskih 
centrih, so zdaj uvedli nov 
način nakupovanja z delov-
nim imenom »V Merkur po 
telefonu ali mailu«. 

V Merkurju so tako kup-
cem omogočili tudi naku-
povanje po predračunu za 
izdelke, ki jih na spletu ne 
morejo kupiti, v trgovini 
pa jih trenutno ne smejo 
prodajati. Te izdelke lahko 
kupci naročijo po e-pošti ali 

telefonu (klicni center), pla-
čajo s predračunom, v Mer-
kurju pa poskrbijo za dosta-
vo. Na spletni strani imajo 
sicer na voljo več kot 60 ti-
soč izdelkov, od tega je mož-
no takoj kupiti okoli 25 ti-
soč izdelkov (s klikom na 
simbol košarice), za osta-
le izdelke pa lahko kliknete 
na ikono povpraševanje in 
vam ponudbo pripravijo v 
najbližjem trgovskem cen-
tru, po plačilu predračuna 
pa naročeno tudi dostavijo 
na dom.

Merkur: nove poti prodaje

Suzana P. Kovačič

Tržič – Kot so sporočili s tr-
žiške občine, so zaustavili 
vse aktivnosti v zvezi z ob-
javo razpisa za spodbujanje 
gospodarstva, ki je name-
njen spodbujanju sejem-
skih aktivnosti in soboda-
jalstva, in bodo sredstva raje 
namenili nujnim ukrepom. 
Najemniki občinskih loka-
lov bodo za čas zaprtja opro-
ščeni plačila najemnin. Tr-
žiški župan Borut Sajovic 
je povedal, da proučujejo, 
kako vladne ukrepe dopol-
niti z ukrepi občine, da se 
gospodarskim subjektom s 

sedežem v občini Tržič po-
magajo ohraniti delovna 
mesta in normalizira nji-
hovo poslovanje. Eden iz-
med ključnih ukrepov, ki 
jih lahko izvede občina, je 
povečanje obsega investicij. 
Občina Tržič je v preteklo-
sti zmanjšala dolg, tako da 
bo omogočeno tudi morebi-
tno zadolževanje, in kot je 
še povedal tržiški župan Bo-
rut Sajovic: »Občinski upra-
vi sem že naročil pospeše-
no pripravo oz. nadaljeva-
nje investicijskih projektov, 
da jih bomo po koncu zdra-
vstvene krize lahko takoj za-
čeli izvajati. Hkrati pozivam 

najuspešnejša tržiška pod-
jetja in posameznike, da po 
koncu krize s svojimi pro-
jekti, investicijami in na-
kupi ter rednimi plačili 
podprete lokalna podjetja. 
Vsi mi pa lahko pomagamo 
tako, da po koncu krize po-
večamo potrošnjo in kupu-
jemo lokalno.« Želijo slišati 
tudi mnenje lokalnih podje-
tnikov, zato jih pozivajo, da 
ukrepe, ki bi jih lahko spre-
jela Občina Tržič, sporočijo 
na obcina@trzic.si. Ukre-
pi se ne smejo prekrivati z 
ukrepi, ki jih je že oziroma 
jih še bo sprejela Republika 
Slovenija.

Najemniki oproščeni plačila

Kranj – Abanka in Nova KBM 
sta s 1. aprilom vzpostavili 
skupno mrežo 492 bankoma-
tov. Stanke obeh bank lahko 
odslej na teh bankomatih z 
debetno kartico brezplačno 
dvigujejo gotovino in prever-
jajo stanje na računih.

Odslej skupna mreža 
bankomatov

Cveto Zaplotnik

Kranj – Iz Gorenjske banke 
so v torek sporočili, da so na 
podlagi zakona o interven-
tnem ukrepu odloga plači-
la obveznosti kreditojemal-
cem odobrili že 168 odlo-
gov, med drugim tudi več 

kot stotim pravnim osebam, 
predvsem malim in srednje 
velikim podjetjem. Vsem, ki 
izpolnjujejo zakonske pogo-
je, bodo tudi naprej odobra-
vali zahtevke za odlog plači-
la obveznosti za 12 mesecev. 
Kreditojemalci najdejo vlo-
go za odlog plačila kredita na 

spletni strani banke. Posto-
pek odobritve poteka tako, 
da obisk banke ni potreben. 
Čeprav interventni zakon ne 
predvideva ukrepov na po-
dročju lizinga, so v GB Lea-
sing uporabnikom njihovih 
storitev do torka že odobrili 
196 vlog za odlog plačil.

Odlog kreditnih in lizinških obveznosti

Škofja Loka – Prejšnji petek dopoldne je natanko ob deseti 
uri z radijskih postaj zazvenel aplavz. »Odprite okna, stopite 
na balkone in zaploskajmo skupaj vsem tistim, ki v teh tež-
kih dneh nesebično skrbijo za naše zdravje, zdravje najbolj 
ogroženih, za naše osnovne potrebe, ažurno informiranje in 
naše varno okolje. Zaploskajmo skupaj zdravnikom, celotne-
mu medicinskemu osebju, farmacevtom, trgovcem, policis-
tom, gasilcem, voznikom, novinarjem, poštarjem, taksistom, 
negovalcem v domovih za starejše, varnostnikom, vojakom, 
čistilcem, komunalnim delavcem ... Zaploskajmo jim in se jim 
skupaj zahvalimo za njihovo delo. Zaploskajmo jim skupaj!« 
je k skupnemu aplavzu na Facebooku pozivala urednica Radia 
Sora Tanja Barašin. In res se je to zgodilo na domala vseh 
radijskih postajah. Skromna, a prisrčna oddolžitev vsem, ki 
se v teh časih najbolj trudijo.

Aplavz na radijskih postajah

Zaploskala je tudi moderatorka na Radiu Sora Meta Gantar. 
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Škofja Loka – Iz občine Škofja Loka obveščajo, da zaradi izre-
dnih razmer odpade predavanje kluba Gaia, ki je bilo predvi-
deno za 8. aprila in ga vsako leto organizira Skupina za lepšo 
Loko. Predavanje bo ponovno organizirano v jesenskem času.

Pomladno predavanje odpade
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Potem ko je Občina Bled z javnim pi
smom vlado, državni zbor, državni svet in 
predsednika republike seznanila s stan
jem Blejskega jezera, je bil sredi marca 
na Bledu sestanek na to temo. Udeležili 
so se ga predstavniki ključnih državnih 
organov: Ministrstva za okolje in prostor, 
Direkcije Republike Slovenije za vode, 
Agencije Republike Slovenije za okolje, 
predstavnica koncesionarja za čiščenje 
gladine površinskih voda in preprečevanja 
onesnaženja vodnih in priobalnih 
zemljišč ter predstavniki občine.  
Na sestanku so se dogovorili, da bodo 
Ministrstvo za okolje in prostor in organi 
v sestavi Direkcija RS za vode, Agencija 
RS za okolje in Inšpektorat Republike 
Slovenije za okolje in prostor pospešeno 
pristopili k izvajanju ukrepov, ki so v 
njihovi pristojnosti. Na sestanku so se 
pogovarjali tudi o naboru srednjeročnih in 
dolgoročnih ukrepov za izboljšanje stanja 
jezera in možnostih za njihovo izvedbo.

O jezeru z državo
Na temo stanja Blejskega jezera so vendarle stekli pogovori med državo in občino.

Sestanek s predstavniki države na Bledu

Turizem Bled v teh dneh na spletno 
stran www.bled.si dodaja nekatere 
dopolnitve, pravkar pa potekajo tudi ak
tivnosti za izboljšanje vidnosti strani na 
googlu. Na socialnih omrežjih Turizma 
Bled delo poteka nemoteno, seveda pa 
so nekoliko spremenili objave glede 
na trenutno situacijo. V okviru razpisa 
Slovenske turistične organizacije za 
promocijo vodilnih turističnih destinacij 
za leto 2020 v veliki meri načrtujejo 
aktivnosti digitalnega oglaševanja, s 
katerim pa čakajo na možen in smiseln 
začetek.
Turizem Bled med drugim skrbi tudi za 
koordinacijo in vsebino študijskih obis
kov tujih novinarjev. Zadnji taki obiski 

so bili v februarju, ko je Turizem Bled 
organiziral obisk novinarke avstrijskega 
medija Mein Sonntag. Članek so obja
vili v svoji prilogi, poudarek pa je bil na 
Potičnici na Blejskem otoku.    
Februarja nas je obiskala tudi ekipa itali
janske televizije Rai 3, ki se je na Bledu 
ustavila za potrebe oddaje Kilimangiaro, 
ki je ena najbolj gledanih oddaj v Italiji 
s področja potovanj, ima milijon in pol 
gledalcev, v času korona krize se je 
gledanost celo povečala za 15 odstotkov. 
Tema, v kateri je predstavljena Slovenija, 
je turizem za gibalno ovirane. Znana 
novinarja, športnika, po nesreči paraple
gika, potujeta po svetu in se seznan
jata ter potem predstavita, kakšne so 

možnosti za aktivne invalide.  Slovenijo 
sta zaznala kot trajnostno usmerjeno 
deželo z dobro razvito infrastrukturo 
ter prijazno/naklonjeno invalidom. Prvi 
del je bil na sporedu 22. marca, drugi 
del še pride (Bled je približno od 28. 
minute naprej): https://www.raiplay.it/
video/2020/03/KilimangiaroIlGrande
ViaggioTuttelefaccedelmondodel
220320208bda26f4d99847519ead
b1cb05c88511.html.
Kljub epidemiji pa vsi stiki s tujimi 
novinarji na srečo niso prekinjeni. Za 
mednarodno turo »foodie« novinarjev, 
ki je žal odpovedana, Turizem Bled pri
pravlja materiale za tiskane in spletne 
objave.

Turizem v času epidemije
V času epidemije in še nekaj časa po njenem koncu bo ena izmed najbolj prizadetih panog tako v Sloveniji kot 
v svetu prav gotovo turizem.

Dosedanji razvojni program občine Bled 
se letos izteka, hkrati pa so pred lokalno 
skupnostjo številni zahtevni izzivi, zato je 
Občina Bled pristopila k pripravi novega 
krovnega strateškoprogramskega doku
menta.
Z novo strategijo bodo določili prio
ritete razvoja in najpomembnejše javne 

projekte na vseh področjih delovanja 
občine za naslednjih deset let. Dokument 
s konkretnim akcijskim načrtom bo pred
stavljal okvir za načrtovanje prihodnjih 
proračunov in delovanje vseh občinskih 
služb, zavodov in podjetij, občanom in 
investitorjem pa pokazal želeno razvojno 
vizijo. Za pripravo strategije bo oblikova

na strateška skupina iz predsednikov/ic 
odborov občinskega sveta, direktorjev/ic 
občinskih javnih služb ter predstavni
kov/ic krajevnih skupnosti, gospodarstva 
in civilne družbe. Za posamezna ključna 
vprašanja bodo izvedli tudi odprte 
tematske delavnice ter se vključili v druge 
aktualne posvete.

Nova strategija trajnostnega razvoja
Občina Bled je pristopila k pripravi nove celostne strategije trajnostnega razvoja občine Bled.

Skladno s prioritetnim programom del na pohodniških poteh so 
bila izvedena nujna in prednostna dela na varovalih na neka
terih odsekih poti na Straži, Mali Osojnici in Ojstrici. 
Dela so pod nadzorom zunanjega strokovnega sodelavca 
Turizma Bled Martina Šolarja izvedli markacisti Planinskega 
društva Jesenice z licencami za republiško tehnično ekipo Pla
ninske zveze Slovenije. Na Straži so na delu pod Želeško Stražo 
na odseku Riklijeve fitnes promenade popravili nekatere stope 
in lesene stopnice na stezi, odstranili so polomljene dele lesene 
ograje, izdelali nove ter zamenjali stara, nestrokovno izdelana 
varovala z jeklenicami. Na dostopni stezi na vzhodnem pobočju 
Male Osojnice so popravili stope in lesene stopnice na stezi, 
prav tako izdelali nove in zamenjali stara, nestrokovno izdelana 
varovala z jeklenicami ter dodatno pričvrstili ograje ob kovinskih 
stopnicah. Tudi Ojstrica je dobila nova varovala z jeklenico.

Nova in obnovljena 
varovala
Dobra novica v času epidemije! V februarju in na 
začetku marca so novo podobo dobile najbolj  
priljubljene pohodne poti na Bledu.

Straža

Mala Osojnica

Ojstrica
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Pantonze 343C

cmyk 30/0/20/15
rgb 171/200/190
RAL 6021 Blassgrun 

Pantone 557C »Upam in verjamem, da bomo končno začeli s skupnimi ukrepi 
in sanacijo jezera,« je po prvem sestanku z ministrom za okolje 
in prostor Andrejem Vizjakom, državno sekretarko dr. Metko 
Gorišek ter generalnim direktorjem Direktorata za vode in inves
ticije Bojanom Dejakom zadovoljen blejski župan Janez Fajfar. 
Ekološko stanje Blejskega jezera se je po podatkih Agencije 
Republike Slovenije za okolje v zadnjih letih namreč poslabšalo, 
zato so se na sestanku strinjali, da je treba združiti ukrepe, ki jih 
je možno realizirati v čim krajšem času z namenom zajezitve 
problematike onesnaženosti jezera.

Za skupne ukrepe
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Kamnik – Spomnimo, da je 
vlada z odlokom Zdravstve-
ni dom Kamnik (ZD) zara-
di potrjene okužbe pri enem 
od zaposlenih zaprla v petek, 
20. marca, in čeprav so epi-
demiologi predlog za ponov-
no odprtje na vlado podali že 
konec minulega tedna, so 
morali na zeleno luč za od-
prtje počakati vse do srede, 
1. aprila. Čeprav je bil zdra-
vstveni dom za paciente za-
prt, so opravljali vse admi-
nistrativne storitve in paci-
entom, ki so bili v tem času 
preusmerjeni v Zdravstveni 
dom Domžale, skušali čim 
bolj olajšati vse tegobe.

»Režim v ZD je zdaj podo-
ben kot pred zaprtjem, smo 
pa posamezne stvari naredi-
li bolj optimalne. Za zakon-
sko nujno preventivo otrok 
smo odprli ločen vhod, kjer 
osebje naročene zdrave otro-
ke (denimo na cepljenja) spu-
sti v stavbo skozi vhod pedi-
atrije, da se jim ni treba me-
šati s potencialno bolnimi ob 
glavnem vhodu. Za paciente, 
ki imajo zdravila proti strje-
vanju krvi in potrebujejo re-
dne kontrole, smo omogo-
čili v času antikoagulacijske 
ambulante vstop skozi zgor-
nji vhod, kjer je lekarna. Pre-
uredili smo režim parkiranja, 
da imajo bolniki z nenalezlji-
vimi boleznimi možnost par-
kiranja desno od glavnega 

vhoda v njegovi neposredni 
bližini, s pomočjo speciali-
sta medicine dela smo preu-
redili dostop do t. i. korona-
kontejnerjev. Na voljo so se-
daj trije, ločeno za otroke, lo-
čeno za odrasle ter t. i. čisti 
kontejner za osebje. Z novo 
ureditvijo smo omogočili, da 
se poti bolnikov, ki potrebu-
jejo različne storitve in oskr-
bo, ne križajo. Parkirišča za 
koronakontejnerje smo fizič-
no ločili in oštevilčili in paci-
enti, ki bodo naročeni na pre-
gled, bodo prejeli tudi števil-
ko parkirišča, da bodo lah-
ko na pregled počakali v avtu 
in ne bodo prišli v stik z dru-
gimi morebitno okuženimi 

bolniki. Režim parkiranja 
smo jasno označili z usmer-
jevalnimi tablami, pacien-
te pa prosimo, da jih pozor-
no spremljajo, saj je parkirni 
režim v primerjavi z normal-
nim stanjem močno spreme-
njen. Še vedno velja, da lah-
ko vstopajo pacienti zgolj po 
predhodni najavi po telefonu, 
saj želimo na vsak način pre-
prečiti, da med neokužene 
bolnike zaide kdorkoli z zna-
ki okužbe. Prepričan sem, da 
je delo odlično organizirano 
in izpeljano. Vsa organizaci-
ja dela in kadrov poteka pre-
ko krizne strokovne COVID-
skupine, ki smo jo sestavi-
li iz različnih strokovnjakov 

in jo vodi zdravnica dr. Judi-
ta Trunk,« nov režim opiše 
Sašo Rebolj in pohvali vse za-
poslene, ki so zelo motivira-
ni, da bi pacientom olajšali 
nastalo situacijo, pa tudi pro-
stovoljce, ki jim pomagajo po 
svojih močeh.

Razveseljivo je, da so z za-
ščitno opremo za zdaj dobro 
preskrbljeni, saj dnevno iš-
čejo dobavitelje. Potrebe po 
kakršni koli paniki ni, a »to 
ne pomeni, da moramo biti 
nespametni. Nestrpnost in 
sovraštvo sta vsaj tako nevar-
na kot koronavirus. Zavedaj-
te se, da je v Kamniku dob-
ro poskrbljeno za naše obča-
ne,« zaključi Rebolj.

Zdravstveni dom spet odprt
Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je vlada po desetih dneh od zaprtja v sredo znova odprla.

Zdravstveni dom Kamnik je znova odprt, a še vedno deluje po prilagojenem režimu. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Od tedaj ve-
lja vse večje zanimanje ljudi 
za nakup zaščitnih mask. V 
času največjega povpraševa-
nja so jih začeli šivati v neka-
terih podjetjih in jih ponudi-
li trgu. Tako smo na spletni 
strani Loških novic zasledi-
li, kje jih šivajo na Škofjelo-
škem. 

Dobili smo informacijo, 
da maske izdelujejo v škofje-
loškem podjetju Filc, vendar 
nam direktor Anže Manfre-
da na naše vprašanje o tem 
odgovarja: »V podjetju Filc 
izdelujemo filtrne medije 
za avtomobilsko industri-
jo (zračne kabinske filtrne 
medije z aktivnim karbo-
nom kot tiste z antimikrob-
nim nanosom), ne pa tudi za 
osebno (sploh pa ne za me-
dicinsko) zaščito. Prav tako 
nimamo tehničnih zmoglji-
vosti za izdelavo mask (zgolj 
role filtrnih medijev). Se pa 

trudimo z razvojem svojih 
materialov, z ustreznimi te-
stiranji in certificiranji, da bi 
jih lahko v čim krajšem času 
ponudili v tovrstno upora-
bo. Predvsem ne smemo za-
vajati uporabnikov, da ne bi 
imeli lažnega občutka var-
nosti in da ne bi prihajalo do 
nezaželenih stranskih pos-
ledic ob uporabi mask.« Ko 
(če) bodo imeli ustrezen ma-
terial, pa bodo o tem vseka-
kor obvestili, so še dodali v 
Filcu. 

Pač pa zaščitne maske iz-
delujejo v tekstilnem podje-
tju Odeja. Direktorica Meli-
ta Rebič je o tem povedala: 
»Izdelavi pralnih mask za 
večkratno uporabo smo na-
menili vse stroje, ki so pri-
merni za izdelavo mask. 
Trenutno šiva devet šivilj. 
Maske prodajamo v spletni 
trgovini za široko potrošnjo, 
in sicer komplet s petimi 
maskami. Poleg široke po-
trošnje imamo tudi naročila 

podjetij in zavodov za naku-
pe večjih količin mask. Tre-
nutno je povpraševanje bi-
stveno večje od naših zmož-
nosti produkcije. Ker želi-
mo, da oddana in plačana 
naročila na spletu dobavimo 
v roku od dveh do treh dni, 
je oddaja naročil v spletni tr-
govini možna vsakih nekaj 
dni.« Cena ene pralne ma-
ske je 3,9 evra z DDV, do-
daja. Če dobijo prošlje posa-
meznih ustanov, pa donira-
jo bombažno tkanino za iz-
delavo mask. Tako so že do-
nirali tkanino Zvezi društev 
upokojencev Slovenije, za 
program Starejši za starej-
še, ki bodo izdelovali pral-
ne maske, prav tako po eno 
pralno masko podarjajo vsa-
kemu stanovalcu Centra sle-
pih, slabovidnih in starejših 
v Škofji Loki.

Tudi manjši podjetniki iz-
delujejo maske, prej ome-
njeni spletni portal navaja 
Oblačila Strojan iz Virloga, 

podjetje Miramar iz Virmaš 
in Čarman Šport iz Škofje 
Loke. Vprašanje o morebi-
tni dobavi mask iz domačih 
podjetij smo naslovili tudi 
na Občino Škofja Loka, kjer 
so nam odgovorili: »Pral-
ne maske so na voljo in do-
bavljive tudi za naše občan-
ke in občane. Vsem, ki nas 
sprašujejo, kje lahko dobijo 
zaščitne maske, posreduje-
mo kontakte. Maske se na-
mreč dajo kupiti preko sple-
ta ali telefonskih številk. Ma-
terial tistim, ki jih izdelujejo, 
med drugim dobavljajo tudi 
škofjeloška podjetja in verja-
memo, da bodo vsi naši zav-
zeti obrtniki in obrtnice ter 
prostovoljke in prostovoljci 
kmalu izdelali dovolj mask 
za vse. Povezali smo prosto-
voljke in prostovoljce, ki so 
jih  pripravljeni šivati. Zdaj 
se za dodatne informaci-
je lahko obrnejo na koordi-
natorico projekta Starejši za 
starejše Nežko Fojkar.«

Več izdelovalcev zaščitnih mask
Od ponedeljka naprej velja obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih. 

Prejšnji teden so se na škofjeloškem pokopališču svojci po
slovili od upokojene zdravnice in pediatrinje dr. Štefke Križ
nar. 

Kot najstarejši otrok se je rodila v številni družini Dolenec 
(Pr' Martenk) v Podobenu v Poljanski dolini. Že mlada se 
je odločila za poklic zdravnice, po končanem študiju pa je 
bila najprej splošna zdravnica, nato pediatrinja. 

Poročila se je z Ivanom Križnarjem, profesorjem športne 
vzgoje. Rodila sta se jima dva sinova, Tomaž in Janez. Ime
la je tudi tri vnuke.

Dr. Štefka Križnar je škofjeloški otroški dispanzer v sode
lovanju s sodelavci in sodelavkami razvila do te mere, da je 
postal učni model za Organizacijo združenih narodov za 
dežele v razvoju. Organizirala je register in ambulanto za 
razvojno motene otroke iz Škofje Loke in obeh dolin, kar je 
bilo izrednega pomena za načrtovanje dela zdravnikov in 
splošno evidenco. 

Vsi, ki smo jo v Škofji Loki obiskovali z otroki v ambu
lanti in srečevali ob različnih dogodkih, smo jo pozna
li kot skrbno zdravnico in vedno prijazno sogovornico. 
V svojem delovnem obdobju je prejela več priznanj: republi
ško priznanje Zveze društev za pomoč duševno prizadetim, 
državno priznanje red zaslug za narod s srebrnim vencem, 
zlati grb Občine Škofja Loka in občinsko priznanje Rdeče
ga križa Škofja Loka. 

»Pediatrinja dr. Štefka Križnar je bila odlična zdravnica, 
vedno z veliko pozitivne energije. Reševala je probleme bol
nikov, dajala nasvete, opozarjala na morebitne napake, ki 
jih delamo v življenju. Pri tem se ni birokratsko držala na
vodil, ki so nam jih predpisovali nadrejeni, pač pa je vsake
ga človeka obravnavala individualno in po ''zdravi pame
ti'', v okviru stroke,« je ob njeni smrti zapisal dr. Milivoj Ve
ličković Perat. 

Vilma Stanovnik

V spomin 

Štefka Križnar
(1937–2020)

V teh dneh poteka še ure-
janje ploščadi, na kateri bo 
stalo naselje za delavce izva-
jalca, pri čemer po zagotovi-
lih izvajalca uporabljajo vsa 
zaščitna varovalna sredstva 
in strojna dela izvajajo z na-
vodili brezkontaktnega dela 
strojnikov in voznikov. 

Na Darsu ta hip še ne vedo, 
ali se bo predvidena časov-
nica del spremenila. Kot so 
povedali, bo treba analizira-
ti stanje in ugotoviti, kakšen 
bo vpliv sedanje prekinitve 
del na končni rok izgradnje.

Jeseniški župan Blaž Ra-
čič je vlado pozval k nada-
ljevanju oziroma izvedbi dr-
žavnih projektov na podro-
čju prometne, komunalne, 
izobraževalne, športne in 

socialne infrastrukture. »Dr-
žava mora poskrbeti za t. i. ve-
like investicije, ker s tem za-
gotavlja delo podjetjem, oh-
ranja delovna mesta ter tako 
pridobiva prispevke in davke 
za vzdržnost javnih financ. 
Vlada nikakor ne sme dovo-
liti, da se nam ponovi gospo-
darska kriza, ko so bile zara-
di strogih varčevalnih ukre-
pov ustavljene vse velike in-
vesticije, ki so po vseh eko-
nomskih teorijah edino go-
nilo razvoja v vsaki državi, ki 
se srečuje z gospodarsko kri-
zo,« je poudaril Račič.

So pa dela že 16. marca 
prekinili tudi na avstrijski 
strani, o čemer je Asfinag ta-
koj obvestil tudi Dars. Kot so 
pojasnili v Asfinagu, še ne 
vedo, kdaj bodo dela lahko 
nadaljevali.

Virus ustavil gradnjo 
druge cevi
31. stran

Medvode – V Medvodah so ob epidemiji koronavirusa vzposta-
vili klicni center za psihosocialno pomoč občanom. Pokličete 
lahko vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 16. 
uro, in sicer na telefonsko številko 01/361 95 15. V skrbi za 
duševno zdravje v času epidemije koronavirusa so občanom 
brezplačno omogočene različne oblike psihološke podpore. 
Telefonska podpora se bo odvijala v obliki razbremenilnih 
pogovorov, ni pa namenjena poglobljeni (psihoterapevtski 
ali psihiatrični) obravnavi.

V Medvodah klicni center za psihosocialno pomoč
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Škofja Loka – Prejšnji konec 
tedna so na izredni seji zdru-
ženja klubov Lige NLB pred-
stavniki vseh dvanajstih klu-
bov soglasno sklenili, da se 
sezona 2019/20 predčasno 
zaključi in da kot končna raz-
vrstitev obvelja lestvica Lige 
NLB, sestavljena iz registri-
ranih rezultatov tekem do 26. 
marca. Edini gorenjski prvo-
ligaši škofjeloški Knauf Insu-
lation so tako osvojili končno 
deseto mesto, kar pomeni, da 
bodo tudi v novi sezoni igra-
li med slovensko rokometno 
elito. O minuli sezoni, trenu-
tnem razpoloženju v moštvu 
in načrtih sva se pogovarjala 
s trenerjem Robertom Begu-
šem, ki je ekipo prevzel pred 
sezono 2017/18.

Zadnjo sezono ste lani je-
seni začeli s precej spreme-
njeno ekipo. Kako ste se lo-
tili dela?

Sezona za nas je bila kar 
težka, saj je bil promet igral-
cev velik, precej je bilo po-
škodovanih, vse to pa je 
povzročilo, da smo mora-
li moštvu priključiti veli-
ko mladih. Tako smo ime-
li med 22 igralci kar 16 mla-
dincev. Je pa bilo to dobro 
za mlade in njihov razvoj in 
nekateri igralci so priložnost 
dobro izkoristili.

Tudi zaradi močno pomla-
jenega moštva je bilo težko 
zmagovati. Kako bi ocenili 
sezono?

Težke tekme z ekipami, 
kot so Velenje, Ribnica, 
Trebnje in drugi z vrha le-
stvice, smo zelo dobro od-
igrali in proti njim nabira-
li točke. Slabše pa smo igra-
li na tekmah, na katerih bi 
bilo treba zmagati. Tipična 
značilnost mlade ekipe je, 
da se ji roke zatresejo prav 
v trenutku, ko bi bilo treba 
prevzeti odgovornost. Je pa 
to sestavni del odraščanja in 
nabiranja izkušenj. Kar ne-
kaj težav smo imeli tudi s 
poškodbami. Zelo se nam 

je poznala odsotnost ob po-
škodbi Matije Vrbinca, ki je 
bil nosilec igre, saj smo se 
morali znajti s pomočjo še 
mlajših igralcev. 

Ob koncu sezone ste poka-
zali nekaj dobrih predstav. 
Gotovo ste bili ob prekinitvi 
prvenstva razočarani, saj ste 
si želeli novih tekem?

Čakalo nas je še enajst te-
kem, ki bi mladim igralcem 
prišle zelo prav. Seveda bi 
si vsi želeli igrati še nap-
rej, saj je za športnika najte-
že, da mora biti doma. Smo 
pač navajeni na gibanje. Je 
pa dejstvo, da v tej situaci-
ji in stanju zaradi korona-
virusa ni imelo nadaljeva-
nje sezone nobenega smis-
la. Sprva je bil predlog, da bi 
igrali pred praznimi tribu-
nami. To res ne bi bilo smi-
selno, saj tekme pred pra-
znimi tribunami res niso 
tisto, česar bi si želeli. Prav 
tako smo morali misliti na 
zdravje igralcev in mislim, 
da je odločitev o zaključku 
sezone prava.

Kljub trenutni situaciji v 
klubu gotovo že razmišljate 

o novi sezoni, o pripravah. 
Boste še ostali v Škofji Loki?

Pogodbo imam za še eno 
sezono, do konca maja pri-
hodnje leto. Kot kaže, se zno-
va obeta nekaj sprememb v 
ekipi. Jasno nam je, da nam 
klubi, ki imajo od nas večje 
proračune, vzamejo najbolj-
še igralce. Tako že vemo, da 
Aleksander Atanasov odha-
ja v Ribnico in Žan Grojz-
dek v Trebnje. Verjamem, 
da bodo drugi ostali. Sta pa 
dva rokometaša, Čaušević in 
Nikolić iz Srbije, prišla štu-
dirat v Ljubljano in smo ju 
že registrirali. Matiji Vrbin-
cu pa se obeta operacija, tako 
da bomo v novi sezoni ime-
li še mlajšo ekipo, kot smo jo 
imeli sedaj. 

Je delo z mladimi za vas iz-
ziv, saj je treba ekipi zagota-
vljati tudi rezultate?

Z mladimi igralci je uži-
tek delati, saj lahko sprem-
ljaš njihov napredek in 
imaš zadoščenje. Sprem-
ljaš lahko nekoga, ki prvič 

zaigra v prvi ligi in se tru-
di biti konkurenčen izkuše-
nim igralcem. Res pa je, da 
je z mladimi težje takoj do-
segati zmage. Logično je, da 
imajo navijači raje dobre re-
zultate kot poraze. Mislim 
pa, da je v Škofji Loki zelo 
razumevajoča publika, saj 
se večina vsaj malo spozna 
na rokomet in razume situ-
acijo v klubu. Tako na nas 
ni kakšnega hudega priti-
ska glede rezultatov. Gotovi 
bi si vsak želel, da smo čim 
više na lestvici. To, kar smo 
dosegli v prejšnji sezoni, ko 
smo se uvrstili med šest naj-
boljših, je bil res imeniten 
rezultat.

Ste trenutno prosti?
Fantje trenirajo po indivi-

dualnih programih, ki jim 
jih je pripravil kondicijski 
trener Bojan Jakac. Seveda 
se ne smejo družiti, tako da 
jih opravljajo vsak zase. Ta-
koj ko bo mogoče, pa bomo 
začeli trenirati skupaj in se 
začeli pripravljati za novo 
sezono.

Praznih tribun si niso želeli
Trener škofjeloških rokometnih prvoligašev Knauf Insulation Robert Beguš je prepričan, da je prav, da 
se je prvenstvo za letošnjo sezono zaključilo in da ni smiselno tekem igrati ob praznih tribunah, saj 
igrajo ravno zaradi navijačev.

Robert Beguš je že tretjo sezono na klopi ekipe Urbanscape 
Loka. / Foto: Gorazd Kavčič

Kot so sporočili iz Rokometnega kluba Gorenje 
Velenje, je 23-letni Škofjeločan Aleks Kavčič, ki 
je celotno kariero pred prestopom k ekipi črno-
rumenih pred sezono 2018/19 igral pri škofjeloškem 
prvoligašu, nadgradil veljavno sodelovanje in tako 
ostaja v Šaleški dolini vsaj do konca sezone 2021/22. 
Aleks Kavčič je v lanski sezoni zbral 43 nastopov za 
člansko ekipo Gorenja Velenje in dosegel 211 zadetkov. 
S tem dosežkom je zasedel osmo mesto na lestvici 
strelcev Lige NLB. V letošnji predčasno končani sezoni 
pa je na 33 srečanjih zbral 129 zadetkov.

Loški rokometaši so se izkazali z borbeno igro in na koncu zasedli deseto mesto. 
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Ta teden so se na izredni 
konferenčni seji zbrali 
predstavniki združenja 
klubov 1. A državne 
rokometne lige za 
ženske in se odločili, da 
se sezona zaključi tudi 
zanje. Nove stare državne 
prvakinje so postale 
rokometašice Krima 
Mercatorja. 

Vilma Stanovnik

Kranj – Mednarodni olim-
pijski komite in japonski 
prireditelji so se ta teden od-
ločili, da za skoraj natančno 
leto dni prestavijo pole-
tne olimpijske igre v To-
kiu. Olimpijske igre Tokio 
2020, ki so obdržale svoje 
uradno ime, bodo tako na 
sporedu med 23. julijem in 
8. avgustom prihodnje leto. 
Na glavni železniški postaji 
v Tokiu so že nastavili uro, 
ki odšteva čas do iger na 
nov termin leta 2021. Olim-
pijska plamenica, ki so jo 
20. marca na Japonsko pri-
peljali iz Grčije, bo do kon-
ca aprila razstavljena v no-
gometnem centru v okolici 
Fukušime. Kako bo zaradi 
epidemije koronavirusa in 
prestavitev iger za eno leto 
potovala naprej, pa za zdaj 
ni jasno.

Na novi rok so delo nasta-
vili tudi nacionalni olimpij-
ski komiteji. »Zdaj imamo 
okvire, znotraj katerih lah-
ko začnemo zadevo graditi 
na novo. Veliko je seveda še 
neznank, predvsem kar se 
tiče kvalifikacijskih tekem 
in turnirjev za sestavo slo-
venske ekipe. To bo moral 

Mednarodni olimpijski ko-
mite s posameznimi pa-
nožnimi zvezami še uskla-
diti. Za nas in športnike pa 
je najbolj pomembno, da 
bodo tisti, ki so merila že 
izpolnili, svoje norme ob-
držali,« je ob tem povedal 
generalni sekretar Olim-
pijskega komiteja Sloveni-
je (OKS) Blaž Perko in do-
dal, da se OKS že dogovarja 
za aneks v najemni pogod-
bi za prostore, ki so predvi-
deni za slovensko hišo v To-
kiu. Preverjajo tudi, kakšne 
so možnosti, da denar za le-
talske vozovnice dobijo po-
vrnjen oziroma da se vplači-
la prenesejo v nakup vozov-
nic za prihodnje leto. 

»Še najmanj težav je s 
sredstvi za priprave špor-
tnikov, ki smo jim za igre 
namenili okrog pol milijo-
na evrov, je pa res, da bodo v 
prihodnjem letu za pripra-
ve spet potrebovali denar,« 
je še dodal Perko in hkra-
ti pozdravil prve predvide-
ne ukrepe nove slovenske 
vlade za pomoč v času pan-
demije tudi za tiste, ki de-
lajo v športu. Z gospodar-
sko krizo se zagotovo obeta 
tudi manj donacij in spon-
zorstev.

Olimpijske igre 
čez eno leto
Poletne olimpijske igre v Tokiu bodo namesto 
letos prihodnje leto ob skoraj enakem času.

Vilma Stanovnik

Železniki – Strelsko društvo 
Lotrič Železniki letos pra-
znuje sedemdeset let obsto-
ja, zato so za zadnji mar-
čevski konec tedna priprav-
ljali turnir državne lige naj-
boljših v streljanju z zrač-
no pištolo in zračno puško. 
Zaradi trenutnega stanja so 
tako tekmovanje kot prazno-
vanje jubileja prestavili na 
kasnejši datum.

Zadnji, peti turnir prve dr-
žavne lige je tako potekal v 
Ljubljani, pripravilo pa ga je 
Strelsko društvo Trbovlje. 
Na tekmovanju se je pome-
rilo dvanajst najboljših dru-
štev v streljanju z zračno pi-
štolo in dvanajst najboljših 
društev z zračno puško.

V 1. A ligi z zračno pi-
štolo je zmagal Strelski 
klub Ptuj, drugo mesto so 
osvojili strelci SD Lotrič 

Železniki, tretje pa SD Du-
šan Poženel iz Rečice. Po 
petih turnirjih v skupni 
razvrstitvi vodi SK Ptuj, SD 
Lotrič Železniki pa je na 
drugem mestu. Od Gore-
njcev je na devetem mestu 
SD Trzin. Med posamezni-
ki v skupni razvrstitvi vodi 
Klemen Tomaševič, Anja 
Prezelj pa je četrta (oba SD 
Lotrič Železniki).

V 1. A ligi z zračno puško je 
na prvem mestu SD Olimpi-
ja pred SD Turnišče na dru-
gem in SD Trzin na tretjem 
mestu. Od Gorenjcev je na 
devetem mestu SD Lotrič 
Železniki. Po petih turnirjih 
v skupni razvrstitvi vodi SD 
Olimpija, na drugem mestu 
je SD Trzin, na devetem pa 
je SD Lotrič Železniki. Med 
posamezniki je Nejc Klop-
čič drugi, Suzana Lukič (oba 
Strelsko društvo Trzin) pa je 
četrta. 

Strelci so praznovanje 
jubileja preložili
Minuli konec tedna bi v Železnikih morali 
pripraviti turnir in svečano akademijo ob 
sedemdesetletnici društva, a so prireditev 
preložili.
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Aleš Senožetnik

Kranj – V času koronaviru-
sa so borzni indeksi skoraj-
da čez noč zgrmeli navzdol 
in zabeležili padec, primer-
ljiv z največjimi recesija-
mi, ki jih beleži zgodovina 
finančnih trgov. Posledice 
čutijo tudi mali vlagatelji. 
Kako varni so prihranki in 
kaj sploh lahko storimo za 
zavarovanje svojega premo-
ženja?

Varčevanje že nekaj časa 
ne pomeni več le polnjenja 
nogavice ali varčevalnega ra-
čuna na banki. Čeprav Slo-
venci sicer veljamo za precej 
konservativne, ko govorimo 
o plemenitenju prihrankov, 
pa se vse bolj odločamo za 
donosnejše, a s tem tudi bolj 
tvegane naložbe.

Trgi upadli za tretjino

Najdaljši trend naraščanja 
borznih indeksov, ki smo ga 
zabeležili po gospodarski 
recesiji, in skorajda ničelne 
obrestne mere na depozite 
na bankah ter opozorila, da 
naj za dostojno pokojnino 
čez leta začnemo namenja-
ti denar že zdaj, so marsiko-
ga spodbudili tudi k varčeva-
nju v vzajemnih skladih. Po 
podatkih Združenja družb 
za upravljanje investicijskih 
skladov (ZDU) so lani slo-
venske družbe za upravlja-
nje upravljale že blizu tri 
milijarde evrov premoženja, 
število vlagateljev pa je raslo.

Če je v času debelih krav 
marsikdo z veseljem sprem-
ljal rast, je v teh dneh, ko so 
številke obarvane rdeče, vse 

drugače. Finančni analitiki v 
splošnem svetujejo, da zdaj, 
ko so trgi že upadli za prib-
ližno tretjino, ne umikajmo 
svojega premoženja, saj je 
za to že prepozno. V družbi 
Triglav Skladi, kjer imajo v 
upravljanju približno mili-
jardo evrov premoženja, vla-
gateljem, ki svoje prihranke 
zaupajo v upravljanje stro-
kovnjakov, svetujejo, naj se 
držijo svojega naložbenega 
načrta. Analitiki vsi po vrsti 
pozdravljajo odziv držav po 
svetu. Kot poudarjajo pri 
NLB Skladih, tako močnega 
in hkratnega odziva organov 
monetarne ter fiskalne poli-
tike v zgodovini še ni bilo, 
kar navdaja z optimizmom. 
A vendarle: »recesija ni več 
vprašanje, temveč dejstvo«, 
kot so zapisali pri Generali 
Investments, kjer se sprašu-
jejo tudi, v kakšni obliki bo 

potekal graf okrevanja oz. 
kako hitro se bo gospodar-
stvo pobralo. »Ugibanja o 
tem, ali bomo na trgih videli 
krivuljo oblike črke V, U ali 
L, se krepijo, a dejstvo ostaja, 
da to zaradi slabe vidljivosti 
ostajajo le ugibanja.« Doda-
jajo še, da je graf v obliki črke 
L, torej ko se trgi dolgo ne iz-
vlečejo z dna, prej izjema kot 
pravilo. Kljub negotovosti pa 
so prepričani, da se za vlaga-
telja, ki je dolgoročno narav-
nan, s to krizo ni zgodilo nič 
bistvenega. »S periodičnimi 
vplačili ima zdaj priložnost 
kupiti delnice in obvezni-
ce dobrih podjetij z diskon-
tom,« poudarjajo. V vseh 
družbah za upravljanje do-
dajajo še, da vse panoge niso 
enako prizadete, tako da pri-
ložnosti obstajajo tudi v času 
krize. Čeprav so poslovalni-
ce družb za upravljanje ta 

čas zaprte, pa vse po vrsti 
svojo pomoč in nasvete za-
gotavljajo po telefonu ali na 
spletu.

Previdno pri vlaganjih

A kriza je priložnost tudi 
za razne »dobičkarje«, ki bi 
utegnili izkoristiti ravno ne-
poučenost malih vlagate-
ljev. Na Agenciji za trg vre-
dnostnih papirjev (ATVP) v 
zadnjih dneh že opažajo po-
jav oglasov, ki z obljubo vi-
sokih donosov ponujajo po-
sle valutnega trgovanja. Na 
agenciji zato opozarjajo, 
da so takšne naložbe izred-
no tvegane, saj ne gre za fi-
nančne instrumente, ureje-
ne z zakonom o trgu finanč-
nih instrumentov, trgovanja 
z njimi ne nadzoruje ATVP, 
obljubljene donosnosti pa 
ne odražajo dejanskih reali-
ziranih donosnosti.

Na trgih velika negotovost
Koronakriza je prizadela tudi vlagatelje v vzajemne sklade. V družbah za upravljanje za zdaj z 
gotovostjo napovedujejo le, da bo na trgih še nekaj časa vladala negotovost.

Varčevanje v evrih je manj izpostavljeno krizam, kakršna je ta v času koronavirusa, a je tudi 
manj donosno, ko trgi rastejo. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Šubic

Kranj – »Trenutno je ne-
mogoče izvajati oglede ne-
premičnin, saj je prepove-
dan direktni stik s stran-
kami in med strankami. 
Eventuelno si lahko stran-
ka sama ogleda le parce-
lo ali hišo v izgradnji, torej 
nepremičnine, v katere ni 
treba vstopati v prisotnosti 
tretjih oseb. Posledično se 
je število transakcij zmanj-
šalo na minimum. Pričaku-
jemo, da cene lahko neko-
liko padejo, a ne bistveno, 
če se bo epidemija umirila 
v doglednem času oz. naj-
kasneje do konca maja,« 

je pojasnila Jelena Lašič iz 
agencije MP projekt. Tudi 
Damjan Podjed, poslovod-
ja podjetja Nepremičnina 
posredovanje, ne pričaku-
je bistvenega upada cen, če 
se bodo razmere v kratkem 
umirile.

Če bo epidemija trajala, 
bodo cene padle

Če bi se sprejeti ukrepi po-
daljšali denimo tudi čez po-
letje, bi to po besedah Laši-
čeve lahko povzročilo padec 
cen. »V tem primeru bi po-
nudba lahko presegla pov-
praševanje – kot posledi-
ca zmanjšane kupne moči 
kupcev: zaradi odpuščanja, 

čakanja na delo, zmanjša-
nih dohodkov, slabše kredi-
tne sposobnosti,« je razlo-
žila. »Dlje kot bo epidemija 
trajala, večji bo padec cen. V 
nobenem primeru pa velike-
ga padca cen na Gorenjskem 
ne pričakujemo, saj še ved-
no ni dovolj ponudbe novej-
ših nepremičnin in novogra-
denj,« meni Podjed. 

Povedal je tudi, da so nji-
hovo pisarno zaprli, še vedno 
pa od doma po telefonu in ra-
čunalniku urejajo zadeve za 
njihove stranke in jim skuša-
mo pomagati. »Klicev ima-
mo še vedno kar nekaj, saj 
povpraševanje na splošno 
še vedno presega ponudbo,« 

je razložil in dodal, da po 
e-pošti še vedno sprejema-
jo ponudbe strank. Lašičeva 
pa je pojasnila, da so nepre-
mičninske posrednike pos-
lali na čakanje na delo. »Tre-
nutno se ukvarjamo z reše-
vanjem in zaključevanjem 
že sklenjenih poslov. Ad-
ministrativni in računovod-
ski del poslovanja opravlja-
mo normalno, saj ta ne zah-
teva direktnega stika s stran-
kami in prisotnosti vseh za-
poslenih,« je razložila. Tudi 
pri njih še vedno prejemajo 
klice kupcev in prodajalcev, 
posredniške pogodbe za pro-
dajo nepremičnin pa sklepa-
jo po e-pošti.

Sogovornika pri kupcih 
še ne zaznavata strahu pred 
investicijami v nepremični-
no. »Če se bodo ukrepi za 
preprečevanje širjenja koro-
navirusa bistveno podaljša-
li, pa realno lahko pričakuje-
mo tudi kaj takega. Za zdaj je 
več vprašanj glede možnos-
ti izvedbe posla, pridobitve 
posojila, morebitnega padca 
cen in podobno,« je pojasnila 
Lašičeva. Kot pravi Podjed, je 
trenutna situacija lahko dob-
ro opozorilo in v razmislek 
vsem tistim, ki so se namera-
vali zadolžiti do »ušes«.

Več najemniških 
stanovanj

Glede najemniškega trga 
je Lašičeva povedala, da so 
se že sprostila nekatera naje-
mniška stanovanja, ki so jih 
do sedaj oddajali na spletnih 
platformah (Booking, Airb-
nb) v turistični namen. Se-
daj so na voljo za tržni na-
jem, ne seveda vsa, saj mnogi 

pričakujejo, da bodo ukrepi 
za zajezitev epidemije v kraj-
šem času preklicani. Cene 
najemnin se za zdaj niso bi-
stveno spremenile. »Če bodo 
ukrepi podaljšani oz. bo kot 
posledica epidemije bistve-
no zmanjšan turistični pre-
tok skozi Slovenijo, pričaku-
jemo, da se bo število najem-
niških stanovanj na trgu po-
večalo, posledično pa bi se 
lahko nekoliko znižale tudi 
cene najemov. To velja pred-
vsem za turistično zanimive 
dele Gorenjske in tudi osta-
le Slovenije, kjer prevladuje 
tovrstni način oddaje nepre-
mičnin,« je razložila. Pod-
jed pa glede najemniškega 
trga meni, da bistvenih spre-
memb po epidemiji ne bo. 
»Mogoče se bo pojavila doda-
tna ponudba stanovanj v pri-
meru odpuščanja in vračanja 
delavcev iz tujine, ki po naših 
podatkih trenutno zasedajo 
kar precej najemniških sta-
novanj na Gorenjskem.« 

Zatišje na trgu nepremičnin
Emidemija koronavirusa vpliva tudi na nepremičninski trg, saj je izvajanje storitev nepremičninskega 
posredovanja prepovedano. Če se bodo razmere umirile v kratkem, ni pričakovati bistvenega upada cen.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Finančna uprava je 
v torek na naslove 798.943 
zavezancev poslala infor-
mativne izračune dohodni-
ne za leto 2019, zavezanci 
so jih v poštnih nabiralnikih 
prejeli v minulih dneh, tis-
ti, ki so prijavljeni na e-vro-
čanje, pa že v torek v eDav-
kih. V prvem svežnju jih je 
poslala zavezancem, ki niso 
uveljavljali olajšav za vzdrže-
vane družinske člane, ter tis-
tim, ki niso imeli dohodkov 
iz dejavnosti ali iz osnovne 
kmetijske in gozdarske de-

javnosti, a tudi iz teh skupin 
zavezancev so izračune do-
bili le tisti, ki so plačali pre-
več dohodnine in bodo razli-
ko dobili nazaj, ter tisti, ki ni-
majo ne doplačila in ne vra-
čila. Preveč plačano doho-
dnino bodo prejeli na račun 
do 29. maja.

Zavezanci naj informativ-
ni izračun pregledajo in pre-
verijo, ali vključuje podat-
ke o vseh obdavčljivih do-
hodkih; v izračunu navede-
ne podatke pa naj primerja-
jo s podatki o dohodkih, ki 
so jih prejeli od izplačevalca. 

Če se z izračunom strinjajo, 
jim ni treba storiti ničesar in 
izračun bo po poteku roka 
za ugovor samodejno pos-
tal odločba. V primeru, da 
ugotovijo nepravilne podat-
ke, prenizko ali previsoko 
odmerjeno dohodnino, mo-
rajo najpozneje do 30. apri-
la podati ugovor, na podlagi 
katerega jim bo potlej davč-
ni organ izdal odločbo. Izra-
čunu ni treba ugovarjati, če 
skupna razlika med dohod-
ki, navedenimi v izračunu, 
in tistimi iz obvestil izpla-
čevalcev ne presega ene-
ga evra. Finančna uprava 

pri tem opozarja prejemni-
ke informativnih izračunov 
na posebnosti pri regresu, 
v davčno osnovo se namreč 
všteva le znesek regresa, ki 
je presegal lansko povpreč-
no bruto plačo zaposlenih v 
Sloveniji, to je 1753,84 evra. 
Če informativni izračun ne 
vključuje regresa, mora za-
vezanec vložiti ugovor in v 
njem navesti prejeti znesek. 

Naslednji sveženj infor-
mativnih izračunov bo fi-
nančna uprava predvido-
ma poslala zavezancem 29. 
maja. 

Izdali prvi sveženj 
dohodnine
Informativni izračun dohodnine so prejeli le tisti, 
ki bodo preveč plačano dohodnino dobili nazaj ali 
nimajo ne vračila ne doplačila.

V finančni upravi v času epidemije koronavirusa 
pozivajo zavezance, da naj ne hodijo osebno na 
finančne urade, ampak naj vsa pojasnila, povezana 
z informativnim izračunom dohodnine, poskušajo 
dobiti prek klicnega centra na številki 08 200 1001 ali 
po elektronski pošti, naslovljeni finančnim uradom. 
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Simon Šubic

Kamnik – V torek dopoldan 
je v okolici Kamnika 55-le-
tni delavec pri delu na stre-
hi padel okoli tri metre v glo-
bino in se huje poškodoval, 
zato so ga z reševalnim vo-
zilom odpeljali v ljubljanski 

klinični center. Njegovo živ-
ljenje ni ogroženo, so pojas-
nili na policiji. O nesreči je 
bil obveščen tudi delovni in-
špektor, policisti pa nadalju-
jejo preiskavo v smeri suma 
kaznivega dejanja. O svojih 
ugotovitvah bodo obvestili 
državno tožilstvo.

Delavec padel z višine

Simon Šubic

Kranj – Policisti so v ponede-
ljek prejeli dodatna poobla-
stila glede prepovedi gibanja 
zunaj občin prebivališča, saj 
lahko preverjajo tudi upravi-
čenost poti v drugo občino, 
že od prej pa preverjajo tudi 
upoštevanje prepovedi giba-
nja in zbiranja ljudi na jav-
nih krajih in površinah. Go-
renjski policisti vladni od-
lok izvajajo 24 ur dnevno, 
vzpostavljene so določene 
stalne in mobilne kontrolne 
točke, so pojasnili na Policij-
ski upravi Kranj. 

»Opravi se tudi več sto po-
ostrenih nadzorov posame-
znih točk dnevno. Za zdaj 
smo zadovoljni z izvaja-
njem odloka v delu nepreha-

janja mej občin, v segmen-
tu združevanja pa še priha-
ja do kršitev. Problematič-
ni so zlasti mladi,« je razlo-
žil Bojan Kos, predstavnik 
za odnose z javnostmi PU 

Kranj. Ob tem je napovedal, 
da bodo konec tedna nadzor 
še poostrili. 

Čeprav v odloku, ki prepo-
veduje gibanje zunaj obči-
ne prebivališča, ni navede-
no, da za dokazovanje poti 
na delo oziroma iz dela ter 
druge nujne poti oseba pot-
rebuje potrdilo delodajalca, 
policija pa tudi ni prejela po-
sebnih smernic glede izva-
janja odloka, vseeno svetuje, 
naj ima posameznik pri sebi 
kakršnokoli dokazilo o nuj-
nosti poti v drugo občino. Za 

odhod na delo je tako pripo-
ročljivo imeti potrdilo delo-
dajalca. »Tako boste olajša-
li delo policistom, sebi pa 
skrajšali postopek,« so spo-
ročili z generalne policijske 
uprave. 

Če policisti opazijo krši-
tev, osebe v prekršku v prvi 
vrsti opozorijo oziroma jim 
ukažejo prenehanje kršitve. 
Tistega, ki se ne ravna po na-
vodilih policistov, lahko na 
kraju samem oglobijo s kaz-
nijo od 333 do 625 evrov za-
radi kršitve zakona o varstvu 

javnega reda in miru. Polici-
ja sicer o ugotovljenih kršit-
vah obvešča zdravstveni in-
špektorat, ki vodi postopke 
z izrekom glob po zakonu o 
nalezljivih boleznih. Zakon 
za posameznike predvideva 
globo od 42 do 417 evrov. 

Na generalni policijski 
upravi še pravijo, da bo poli-
cija vsakič preverjala, ali neko 
dejanje osebe izpolnjuje zna-
ke kaznivega dejanja, kot ga 
opredeljuje določba kazen-
skega zakonika, ki oprede-
ljuje nalezljive bolezni.

Konec tedna še večji nadzor
Tudi gorenjski policisti poostreno nadzirajo prepoved gibanja zunaj meje prebivališča. Z izvajanjem 
te prepovedi so za zdaj zadovoljni, več kršitev, zlasti pri mladih, pa ugotavljajo zaradi neupoštevanja 
prepovedi zbiranja na javnih površinah. 

Gorenjski policisti izvajanje odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah v Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin nadzirajo 24 ur 
dnevno. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Agencija za varnost 
prometa in Policija sta ta te-
den voznike javno pozvali k 
solidarnosti do zdravstvenih 
delavcev, tako da vsi, ki se od-
pravijo na neodložljivo pot, 
dosledno spoštujejo prome-
tne predpise in se dodatno 
ne izpostavljajo tveganjem 
in nevarnostim v prometu. 
Obenem pozivata tudi k do-
slednemu spoštovanju no-
vega odloka o začasni splo-
šni prepovedi gibanja in zbi-
ranja ljudi na javnih mestih 
in površinah ter prepovedi 
gibanja izven občin. 

Zadnji konec tedna (od 
petka do nedelje), ko je bilo 
kljub trenutnim razme-
ram na cestah opaziti pre-
cej prometa, se je v Sloveni-
ji zgodilo 76 prometnih ne-
sreč, v katerih sta kolesar in 

motorist izgubila življenji, 
zdravstveni delavci pa so os-
krbeli tri težje in sedemnajst 
lažje poškodovanih udele-
žencev. »Zaradi ugodnih 
vremenskih razmer in večje 

pretočnosti cest nekateri vo-
zniki lahko precenjujejo svo-
je sposobnosti, vozijo hitreje 
in bolj agresivno, udeležen-
ci v prometu pa so ob manjši 
gostoti prometa lahko manj 

pazljivi in previdni. Obenem 
so zaradi trenutne vsesplo-
šne situacije posamezniki 
lahko manj zbrani, opustijo 
nekatere previdnostne nava-
de ali so ohlapnejši pri spo-
štovanju prometnih predpi-
sov,« pri tem opozarjata AVP 
in Policija.  

Na AVP voznikom, ki se 
odpravijo na nujno pot, po-
lagajo na srce, naj dosledno 
spoštujejo prometne predpi-
se: »Ne obremenjujmo zdra-
vstvenega sistema in bolniš-
ničnih kapacitet s posledica-
mi tveganih in nepremišlje-
nih odločitev, z neprilago-
jeno in neprevidno vožnjo. 
Naj vas ne zavedejo praz-
ne in bolj pretočne ceste, ki 
marsikoga lahko zvabijo k 
prehitri ali tvegani vožnji. 
Voznike pozivamo k zbra-
ni, trezni, strpni, umirjeni 
vožnji in dosledni uporabi 

varnostnega pasu, ki velja za 
vse potnike v vozilu.«

Policija še dodatno pozi-
va k spoštovanju omejitve 
hitrosti. »Varno do cilja nas 
lahko pripelje zgolj defen-
zivna vožnja. Med vožnjo 
moramo biti zbrani, trezni 
in pozorni na dogajanje na 
in ob cesti, da lahko pred-
vidimo dogajanje in ravna-
nja drugih, njihove more-
bitne napake, ter se nanje 
pravočasno odzovemo. Na 
cesti nismo sami! Bolj iz-
postavljene skupine udele-
žencev, kot so kolesarji, vo-
zniki štirikolesnikov, mo-
tornih koles, posebnih pre-
voznih sredstev (uporabni-
ki skirojev, rolerjev, rolk …), 
pozivamo k dosledni upora-
bi zaščitnih sredstev. Izogi-
bajte se ravnanjem, ki pove-
čujejo tveganje za nastanek 
poškodb.« 

V letošnjem letu v prome-
tu izstopa problematika ne-
uporabe varnostnega pasu, 
še ugotavljajo na AVP, saj 
sta le dva umrla voznika od 
skupno desetih v času pro-
metne nesreče uporablja-
la varnostni pas. Zaradi vo-
žnje pod vplivom alkohola 
in prepovedanih drog je le-
tos umrlo že pet oseb, vsi 
umrli so bili tudi povzro-
čitelji nesreče. Dobra po-
lovica prometnih nesreč s 
smrtnim izidom je nasta-
la zaradi nepravilne stra-
ni oziroma smeri vožnje. 
Povzročitelji prometnih ne-
sreč so nenadoma zavili na 
nasprotno smerno vozišče, 
kar je lahko tudi posledica 
pomanjkanje koncentraci-
je in pozornosti voznikov, 
uporabe mobilnega telefo-
na ali utrujenosti, opozarja-
jo na AVP.

Poziv voznikom k solidarnosti do zdravstvenega osebja
Agencija za varnost prometa in Policija pozivata, da v času epidemije covid-19 na cesti zares dosledno upoštevamo prometna pravila in s tem izkažemo 
solidarnost do zdravstvenih delavcev.

Agencija za varnost prometa in Policija pozivata vse, ki se 
odpravijo na nujno pot, naj dosledno spoštujejo prometne 
predpise in s tem pokažejo solidarnosti do zdravstvenih 
delavcev, ki so že tako zelo obremenjeni. / Foto: arhiv GG

Bled – Blejski policisti so v torek opolnoči v kontroli obrav-
navali voznika, ki je bil pozitiven na hitri test za prepovedane 
droge. Odredili so mu še strokovni pregled. V vozilu, ki ni 
bilo registrirano, je bil tudi potnik, s katerim sta se družila. S 
kršitvijo odloka o prepovedi gibanja in zbiranja bodo policisti 
seznanili zdravstveni inšpektorat.

Vozil pod vplivom droge

Kranj – Epidemija novega koronavirusa nepridipravov ne usta-
vi. Gorenjski policisti so tako v zadnjih dneh obravnavali krajo 
gorskega kolesa znamke Lapierre Raid črne in rdeče barve na 
Prisojni ulici v Kranju, poškodovanje vrtne lope in njene oko-
lice v Naklem ter vloma v planinski dom na območju občine 
Tržič in vlom v poslovni objekt na Cesti 1. maja v Kranju, od 
koder je storilec odtujil manjši znesek denarja. V Cegelnici pa 
je nekdo vlomil v drvarnico in ukradel pnevmatike.

Epidemija tatov ne ustavi

Kovor – V Kovorju so v sredo prijavili uhajanje plina na javnem 
kraju. Ugotovili so, da ni šlo za plin, temveč se je po nase-
lju širil vonj po hidravličnem olju, ki ga je krajan menjal na 
traktorskem priključku, so pojasnili na policiji. Nevarnosti za 
okolje ni bilo, so dodali. 

V Kovorju ni uhajal plin

Češnjice v Tuhinju – V sredo popoldan se je pri delu v gozdu 
v Češnjicah v Tuhinju hudo poškodoval 24-letni domačin. Pri 
žaganju podrtega drevesa se je deblo premaknilo in krajana 
podrlo ter stisnilo ob tla. V dogodku si je 24-letnik hudo poš-
kodoval nogo in rebra, vendar po podatkih policije njegovo 
življenje ni ogroženo. Ponesrečenca so oskrbeli reševalci Nuj-
ne medicinske pomoči Kamnik in ga prepeljali v ljubljanski 
klinični center. Policisti so ugotovili, da dogodek ni posledica 
kaznivega dejanja.

Pri delu v gozdu moškega stisnil hlod

Policijska uprava 
Kranj o dosedanjih 
ugotovitvah nadzora: »Za 
zdaj smo zadovoljni z 
izvajanjem odloka v delu 
neprehajanja mej občin, 
v segmentu združevanja 
pa še prihaja do kršitev.«
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Aktualno
Katja Ravnikar o tem, kako se z 
epidemijo koronavirusa soočajo 
na Madagaskarju ... Stran 14

Pogovor
Igralec Blaž Setnikar, nagrajenec 
Združenja dramskih umetnikov 
Slovenije ... Stran 15

Zanimivosti
Gorenjca Anja Košir in Sašo 
Nanev sta si dom ustvarila v 
Rotterdamu. Stran 16

Marjana Ahačič

Tudi v radovljiškem zdra-
vstvenem domu so sredi 
meseca vzpostavili telefon-
sko linijo, na kateri je bil 
doslej ob sredah, od prihod-
njega ponedeljka pa vsak de-
lavnik od 8. do 12. ure in od 
14. do 18. ure uporabnikom 
na voljo pogovor s psiholo-
gom. Dopoldan je psiholo-
ginja vsak dan dosegljiva na 
telefonski številki 040  324 
805, popoldan pa na števil-
ki 04 537 03 45.

»Številki sta namenjeni 
vsakemu, ki meni, da potre-
buje pogovor s psihologom, 
in ne samo ljudem, ki ima-
jo duševne težave. Dobrodo-
šel je vsak, ki ima vprašanje, 
potrebuje nasvet, podporo 
ali pa se preprosto želi pogo-
voriti o svojih skrbeh,« pou-
darja psihologinja Maša Šir-
nik, ki na klice odgovarja v 
dopoldanskem času. Popol-
dan je dežurna psihologinja 
Karin Kordež. Telefonska 

podpora je sicer v okviru Na-
cionalnega inštituta za jav-
no zdravje vzpostavljena na 
državni ravni. 

Zaradi katerih problemov 
vas ljudje pokličejo? 

Večina klicalcev se sooča s 
povečano zaskrbljenostjo in 
negativnimi mislimi. Skrbi 
jih širjenje bolezni, zdrav-
je in zdravje bližnjih. Veli-
ko ljudi vznemirjajo vedno 
novi zakonski ukrepi pa tudi 
politična in ekonomska pri-
hodnost države. Skrbi jih, da 

so ali bodo novi ukrepi za za-
jezitev širjenja virusa absur-
dni, neživljenjski in prestro-
gi ali pa da so premili in da 
jih ljudje ne bodo upošte-
vali. Nemalo ljudi vznemir-
ja finančna situacija, v kate-
ri so se znašli zaradi novega 
virusa. Nekatere skrbi tudi, 
da bo v trgovinah zmanjka-
lo življenjskih potrebščin. 
Ljudje, ki še hodijo v službo, 
imajo težave s preobreme-
njenostjo ali pa s skrbmi o 

pomanjkanju zaščitne opre-
me v službi. Veliko ljudi se 
zaradi dela od doma prvič 
spopada z novo tehnologijo, 
ki se prej ni zdela nujno pot-
rebna. Vsi, ki živijo sami ali 
pa so v samoizolaciji, pa te 
dni močno občutijo pomanj-
kanje družbe ... Če ste se v 
opisu skrbi prepoznali, naj 
poudarim, da to pomeni, da 
spadate med večino in da se 
povsem normalno odzivate 
na nenormalno situacijo. 

V teh časih je naravno, da 
smo ljudje negotovi in za-
skrbljeni. Kako pa vemo, 
kdaj so naše skrbi in straho-
vi tako veliki, da potrebuje-
mo strokovno pomoč?

V teh nepredvidljivih časih 
je naravno, da občutimo ne-
kaj tesnobe. To je sila nepri-
jetno čustvo, ki pa je v osnovi 
nenevarno in lahko tudi upo-
rabno, saj nas opozarja na ne-
varnost in nas aktivira. Nor-
malno in koristno je, da smo 
trenutno nekoliko bolj za-
skrbljeni za svoje zdravje, za 
zdravje bližnjih, da nas skrbi, 
da ne bi okužbe prenesli na 
druge. Ta čustva nato vpli-
vajo na nas, da se vedemo v 
smeri večje samozaščite. 

Težava nastane, ko tesno-
bo občutimo prepogosto ali 
je preveč intenzivna. Tak-
rat lahko pomembno vpliva 
na našo kvaliteto življenja, 
na spanje, apetit in splošno 
funkcioniranje. Pomoč pot-
rebujemo, ko menimo, da 

svojih čustev in negativnih 
misli nimamo več pod kon-
trolo, ter kadar naše skrbi 
močno presegajo dejansko 
nevarnost ali tveganje, ki 
smo mu izpostavljeni. Po-
moč potrebujemo tudi, ka-
dar smo opazili, da smo se 
začeli tolažiti z alkoholom 
ali drugimi drogami. Ni pa 
treba čakati, da občutki pos-
tanejo neznosni, preden po-
iščemo pomoč.  

Kako pa se lahko pomirimo 
sami?

Pomislite na vse ovire, 
ki ste jih že premagali, na 
spremembe, na katere ste 
se dobro prilagodili, in na 
vse stresne situacije, ki ste 
jih obvladali. Spomnite se, 
kaj vam je pomagalo takrat. 
Zelo hitro lahko ugotovimo, 
da že imamo mehanizme 
za obvladovanje stresa in da 
smo vse prej kot nemočni. 

Veliko ljudi se sprošča s fi-
zično aktivnostjo, hobiji in 
aktivnostmi, ki so za nas pri-
jetne. Prisluhnite si in se 
vprašajte, ali vas sprošča pet-
je, slikanje, pletenje ali raz-
gled z bližnjega hriba. Ali se 
bolje počutite, ko poslušate 
umirjeno ali energično glas-
bo? Vzdržujte zdrav življenj-
ski slog. Če imate urejen ri-
tem spanja, se zdravo prehra-
njujete in se gibate, se telesno 
seveda dobro počutite. Zdrav 
duh pa živi v zdravem telesu! 

Vedno bolj prepoznane 
postajajo tudi tehnike spro-
ščanja; če vas zanimajo, jih 
lahko raziščete, lahko pa si 
pomagate tudi s preprostim 
umirjenim dihanjem. Po-
maga vam lahko, da vzposta-
vite načrt in strukturo dne-
va, tako da določite, kaj bos-
te delali ob kateri uri. Ne iz-
postavljajte se pretirano in-
formacijskim programom. 
Lahko si tudi določite samo 
nekaj minut v dnevu, ko se 
boste ukvarjali s svojimi 
skrbmi. Na primer zvečer 
od 20. ure do 20.20 si dolo-
čite, da boste zaskrbljeni. Če 
vas prešine skrb, si rečete, da 
se boste z njo ukvarjali zve-
čer. Osredotočite se na tu-
kaj in zdaj. Če se da, se upo-
časnite in poskusite uživa-
ti v majhnih, vsakodnevnih 
stvareh: v sončnem zahodu, 
toplem čaju, sproščujoči ko-
peli. Povsod okoli nas so lepi 
trenutki, če si le vzamemo 
čas, da jih opazimo.

Normalno je, da v teh časih 
občutimo nekaj tesnobe
Ni treba čakati, da občutki postanejo neznosni, preden poiščemo pomoč, poudarja psihologinja Maša Širnik, ki je na posebni telefonski liniji na voljo ljudem, 
ki v času spopadanja z epidemijo potrebuje nasvet, podporo ali pa se preprosto želijo pogovoriti o svojih skrbeh.

Psihologinja Maša Širnik

»Težava nastane, ko tesnobo občutimo prepogosto 
ali je preveč intenzivna. Takrat lahko pomembno 
vpliva na našo kvaliteto življenja, na spanje, apetit 
in splošno funkcioniranje. Pomoč potrebujemo, 
ko menimo, da svojih čustev in negativnih misli 
nimamo več pod kontrolo, ter kadar naše skrbi močno 
presegajo dejansko nevarnost ali tveganje, ki smo mu 
izpostavljeni. Ni pa treba čakati, da občutki postanejo 
neznosni, preden poiščemo pomoč.«
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Od petka do petka

Simon Šubic

Evakuacije še do šestega 
aprila

Z zunanjega ministrstva, 
kjer si prizadevajo za vrnitev 
slovenskih državljanov, ki so 
po svetu obtičali zaradi ukre-
pov ob pandemiji covid-19, 
so ta teden opozorili, da od 
6. aprila ne bo več posebnih 
letal za zagotavljanje organi-
ziranih vrnitev slovenskih 
državljanov iz oddaljenih 
destinacij, zato bodo odtlej 
pomagali le preko diplomat-
ske izmenjave in evropske 
pomoči. V Slovenijo se je si-
cer do srede z izrednimi leti 
na brniško letališče vrnilo 
okoli 360 državljanov Slo-
venije, s posebnimi avtobu-
snimi prevozi pa so domov 
pripeljali okoli 120 državlja-
nov. Okoli tisoč državljanov 
se je s pomočjo sodelavk in 
sodelavcev slovenske diplo-
matsko-konzularne mreže 
po svetu v domovino vrnilo 
samostojno, so še navedli. 
Po besedah vodje konzular-
nega oddelka Andreja Štera 
bo do konca tedna med dru-
gim iz Londona poletelo več-
je letalo z okoli dvesto sede-
ži, na katerem naj bi bili tudi 
vsi slovenski državljani iz 
Velike Britanije in Irske, ki 
se želijo vrniti v domovino. 
Iz ZDA naj bi se predvidoma 
z madžarskim letalom, ki bo 
pristalo v Budimpešti, vrni-
lo približno deset Slovencev. 

Za vse, ki se iz tujine vrne-
jo v domovino, je zahtevana 
štirinajstdnevna samoizola-
cija, za dve skupini prišle-
kov iz Španije, kjer je eno od 
evropskih žarišč pandemi-
je covid-19, pa so predpisa-
li kar skupinsko karanteno. 
Prvo skupino (v njej je tudi 
košarkar Zoran Dragič) so 
nastanili v velenjskem ho-
telu Paka, drugo pa v po-
stojnskem hotelu Epic. Zu-
nanji minister Anže Logar je 
sicer ta teden slovenske dr-
žavljane, ki so v državah čla-
nicah EU in imajo normal-
ne možnosti za življenje, 
pozval, naj ostanejo tam. V 
prihodnje bo namreč vrača-
nje v domovino bistveno tež-
je, ker bo možnosti za to vse 
manj, je opozoril.

Tablični računalniki za 
otroke

Poštarji so včeraj učen-
cem iz socialno šibkejših 
družin dostavili 172 tablič-
nih računalnikov in 482 mo-
demov, s čimer so jim omo-
gočili mobilni dostop do in-
terneta za izobraževanje na 
daljavo. Kot so razložili na 
ministrstvu za izobraževa-
nje, gre za prvo pošiljko v 
okviru dobrodelne akcije, 
v kateri sodelujejo tudi šte-
vilna podjetja: A1, Telekom 
Slovenije, Nova KBM, Aban-
ka, Actual I.T. in Pošta Slo-
venije. Ministrica za izobra-
ževanje Simona Kustec je ob 

tem poudarila, da so donaci-
je nekaterih večjih podjetij 
spodbudile številna druga, 
pa tudi posameznike, ki že-
lijo prispevati po svojih mo-
čeh, da omogočijo nemote-
no izobraževanje na daljavo.

Premajhna podpora 
izjemnim pooblastilom 
vojski

Vladni predlog za zača-
sno podelitev izjemnih po-
oblastil vojski pri širšem va-
rovanju državne meje v sre-
do na odboru državnega 
zbora za obrambo ni prejel 
potrebne dvotretjinske ve-
čine navzočih. Od devetnaj-
stih navzočih poslancev jih 
je za predlagan sklep glaso-
valo enajst, proti pa sedem. 
Poleg koalicijskih poslancev 
iz SDS, SMC, NSi in DeSUS 
so predlog podprli še po-
slanci iz SAB in SNS, proti 
pa so bili poslanci LMŠ, Le-
vice in SD. Nasprotniki akti-
vacije 37.a člena zakona o ob-
rambi so predvsem poudar-
jali, da potrebe po dodatnih 
pooblastilih vojski ni, saj 
pritisk migrantov popušča. 
Po njihovem mnenju lah-
ko vojska v kriznih razme-
rah zaradi epidemije poma-
ga pri drugih nalogah, kot so 
logistika, helikopterski pre-
vozi, razkuževanje in huma-
nitarno udejstvovanje. So pa 
nekateri pripravljeni o ak-
tivaciji 37.a člena ponovno 
razmisliti ob spremenjenih 

varnostnih razmerah. Zago-
vorniki predloga pa so opo-
zarjali na pretečo nevarnost 
vala migrantov v povezavi 
s pandemijo novega koro-
navirusa. Poudarjali so, da 
vojska ne bo na ulicah, am-
pak bi opravljala le naloge ob 
slovenski južni meji v sode-
lovanju s policijo, ki je kad-
rovsko podhranjena. 

Manj pooblastil policiji

Državni poslanci so včeraj 
obravnavali mega zakonski 
paket interventnih ukrepov, 
ki jih vlada predlaga v po-
moč gospodarstvu in prebi-
valstvu pri omilitvi posledic 
epidemije covid-19. Zaradi 
številnih pomislekov v stro-
kovni in laični javnosti nad 
predlogom podelitve neka-
terih pooblastil policiji so ko-
alicijske poslanske skupine 
pred tem vložile dopolnilo, 
s katerim predlagajo umik 
določil o policijskem slede-
nju gibanja ljudi za namen 
obvladovanja epidemije, čr-
tali pa bi tudi pooblastila za 
izdelavo fotorobota in vstop 
v tuje stanovanje. Ob tem so 
koalicijski poslanci naved-
li, da zaradi umika omenje-
nih pooblastil ocenjujejo, 
da bo zdravstvena inšpekci-
ja bolj obremenjena, policija 
pa bo v okviru svojih pravic 
in dolžnosti le sodelovala pri 
izvajanju ukrepov, ki so do-
ločeni v nekaj členih zakona 
o nalezljivih boleznih.

Samo še nekaj dni do 
konca evakuacijskih letov

Zunanje ministrstvo je opozorilo, da od 6. aprila ne bo 
več posebnih letal za zagotavljanje organiziranih vrnitev 
slovenskih državljanov iz oddaljenih destinacij. / Foto: arhiv GG

Včeraj so učencem iz socialno šibkejših družin dostavili 172 
tabličnih računalnikov in 482 modemov za mobilni dostop 
do interneta. / Foto: Mateja Rant

Predlog vlade, da vojski začasno podelijo izjemna 
pooblastila pri širšem varovanju državne meje, ni prejel 
zadostne podpore pristojnega odbora državnega zbora. 

Slovenci v zamejstvu (740)

Sedemdeset let Narodnega sveta
Konec junija 1949 je bil v 

Celovcu na pobudo politično 
dejavnega in uspešnega na-
rodno buditeljskega delav-
ca dr. Joška Tišlerja ustano-
vljen Narodni svet koroških 
Slovencev. Dejanje je bilo 
odgovor na politiko teda-
njega Pokrajinskega odbora 
Osvobodilne fronte sloven-
skega naroda za Koroško, ki 
je po navodilih vodstva slo-
venske in posredno tudi ju-
goslovanske partije odlo-
čal, kaj in kako smejo ravna-
ti Slovenci na Koroškem, s 
kom se jim je dovoljeno po-
vezovati in s kom ne in kdo 
sme kandidirati na kateri li-
sti. To je bil čas, ko je teda-
nja slovenska oblast še ved-
no upala, da bo slovenski del 
Koroške priključen Jugo-
slaviji, po drugi strani pa je 
bila Avstrija pod okupacijo 

zavezniških sil. Joško Tiš-
ler je bil za tedanje vodstvo 
Osvobodilne fronte na Koro-
škem moteč, čeprav jo je ta-
koj po vojni tudi vodil in se je 
zavzemal, da je treba na Ko-
roškem čim prej vzpostaviti 
sistem dvojezičnega šolstva. 
Moral se je celo odpoveda-
ti članstvu v tedanji začasni 
koroški deželni vladi. Zato 
je s tega vidika njegova odlo-
čitev, da skupaj s katoliško 
usmerjenimi intelektualci 
in tudi duhovniki ustanovi 
samostojno zastopniško or-
ganizacijo Narodni svet ko-
roških Slovencev, razumlji-
va. Zaradi tega dejanja sta 
bila Tišler in nova organi-
zacija do začetka sedemde-
setih let deležna obtožb, da 
razbijata enotnost sloven-
ske narodne skupnosti na 
Koroškem. 

Narodnemu svetu koro-
ških Slovencev kot pred-
stavniški ali krovni organi-
zaciji Slovencev na Koro-
škem sta se kasneje pridru-
žili še dve: leta 1955 bolj levo 

usmerjena Zveza sloven-
skih organizacij na Koro-
škem kot naslednica Osvo-
bodilne fronte na Koroškem 
in kasneje še politično sre-
dinska Skupnost koroških 
Slovenk in Slovencev. 

Narodni svet je na osrednji 
slovesnosti v Pliberku sla-
vil 70-letnico uspešnega de-
lovanja. Sodelovanje z dru-
gima dvema organizacija-
ma je včasih boljše, včasih 
pa slabše, vendar znajo vse 
tri vsaj pri ključnih proble-
mih manjšine najti skupni 
jezik. Narodni svet je ob ju-
bileju izdal zbornik z naslo-
vom Usoda je koroškim Slo-
vencem zopet dana njim sa-
mim v roke. Njegovi pred-
stavniki poudarjajo, da pri-
našajo novi časi nove izzive 
in da Slovenci marsikaj zmo-
rejo, saj so kulturna velesila 

ne le na Koroškem, ampak 
tudi v Avstriji. Narodni svet 
je v sedemdesetih letih delo-
vanja vodilo deset predsedni-
kov. Ustanovni in prvi je bil 
dr. Joško Tišler, ki je bil pred-
sednik skupaj 16 let. Najprej 
med letoma 1949 in 1960 in 
med 1972 in 1976. Najdlje pa 
je svet vodil odvetnik dr. Ma-
tevž Grilc, ki je vodenje prev-
zel kot tridesetletni odvetnik 
leta 1976 in ga vodil do leta 
1995 ter znova med letoma 
2005 in 2009.

Dr. Joško Tišler, ustanovitelj 
narodnega sveta koroških 
Slovencev, ki ga je s 
prekinitvijo vodil šestnajst let

Dr. Matevž Grilc, po poklicu 
odvetnik, je narodni svet 
vodil dvakrat, skupno kar 
štiriindvajset let. 

Jože Košnjek
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Ivka Sodnik

Miha Naglič

Filozof o pandemiji

Pandemija je od vseh 
držav doslej najbolj prizade-
la sosednjo Italijo. Zato pre-
berimo, kako o tragediji svo-
je dežele razmišlja italijan-
ski filozof Giorgio Agam-
ben. »Strah je slab svetova-
lec, vendar razkrije mno-
go stvari, za katere smo se 
pretvarjali, da jih ne vidimo. 
Prvo, kar očitno kaže val pa-
nike, ki je paraliziral deželo, 
je dejstvo, da naša družba ne 
veruje več v nič drugega ra-
zen v golo življenje. Očitno 
je, da so Italijani pripravlje-
ni žrtvovati praktično vse – 
normalne pogoje življenja, 
družabne odnose, delo, celo 
prijateljstva, čustva, religi-
ozna in politična prepriča-
nja – zaradi nevarnosti, da 
bi zboleli. Golo življenje – in 
nevarnost, da ga izgubimo 
– pa ni nekaj, kar ljudi ze-
dinja, temveč jih zasleplju-
je in ločuje. Druga človeška 
bitja, kot v kugi, ki jo opisu-
je roman Alessandra Man-
zonija, zdaj vidimo zgolj 
kot možne prenašalce kuge, 
ki se jih moramo za vsako 
ceno izogibati in od katerih 
se moramo odmakniti vsaj 
en meter. Mrtvi – naši mrtvi 
– nimajo pravice do pogreba 
in ni jasno, kaj se bo zgodi-
lo s trupli naših ljubljenih. 
Naš bližnji je odpravljen in 
zanimivo je, da cerkve glede 

tega molčijo. Kaj postane-
jo človeški odnosi v deže-
li, ki se navadi živeti na ta 
način, in sicer bogve kako 
dolgo? In kaj je družba, ki 
nima druge vrednote razen 
preživetja? / Druga stvar, ki 
ni nič manj vznemirjajoča 
od prve in jo epidemija oči-
tno razkriva, je dejstvo, da 
se zaradi epidemije jasno 
kaže naslednje: izredno sta-
nje, na katerega so nas vla-
de kar nekaj časa navajale, je 
resnično postalo normalno 
stanje. V preteklosti so bile 
hujše epidemije, vendar 
nihče ni pomislil, da bi zara-
di tega razglasil izredno sta-
nje, kakršno je pričujoče: iz-
redno stanje, ki nam jemlje 
celo svobodo gibanja. Ljud-
je so se do te mere navadili 
živeti v stanju trajne krize in 
nenehnih izrednih razmer, 
da očitno niti ne opazijo, 
kako je bilo njihovo življe-
nje zreducirano na zgolj bi-
ološko stanje in je izgubilo 
vse druge razsežnosti: ne le 
družbene in politične, tem-
več tudi človeške in čustve-
ne. Družba, ki živi v stalnem 
izrednem stanju, ne more 
biti svobodna družba. De-
jansko živimo v družbi, ki je 
žrtvovala svobodo tako ime-
novanim 'varnostnim raz-
logom' in se je zato obsodi-
la na življenje v stalnem sta-
nju strahu in negotovosti. / 
Ni presenetljivo, da se glede 
virusa govori o vojni. Ukre-
pi ob izrednem stanju nas 

dejansko silijo, da živimo v 
stanju policijske ure. Toda 
vojna z nevidnim sovraž-
nikom, ki lahko preži v sle-
hernem drugem človeku, 
je najbolj absurdna od vseh 
vojn. To je resnično drža-
vljanska vojna. Sovražnik ni 
zunaj, temveč znotraj nas. / 
Kar nas zaskrbljuje, pa ni to-
liko – ali samo – sedanjost, 
temveč tisto, kar pride po-
tem. Kakor so vojne kot svo-
jo dediščino zapustile miru 
vrsto usodnih tehnologij, 
od bodeče žice do jedrskih 
elektrarn, je tudi zelo verje-
tno, da bomo po tem zdra-
vstvenem izrednem stanju 
nadaljevali z eksperimenti, 
ki jih vlade prej niso uspe-
le uresničiti: zapiranje uni-
verz in šol z nadomestkom 
online predavanj, prepoved 
– enkrat za vselej – vsakršne-
ga zbiranja in govora zaradi 
političnih ali kulturnih ra-
zlogov, zahteva, da med se-
boj izmenjujemo zgolj di-
gitalna sporočila, pri čemer 
bodo stroji nadomestili vsak 
stik med človeškimi bitji – 
vsako okužbo –, kjerkoli je 
to pač mogoče.« (Prevedel 
Gorazd Kocijančič, navede-
no po spletni strani KUD 
Logos)

Noli me tangere

Aktualno dogajanje iskri-
vo razlaga tudi filozof Sla-
voj Žižek. Npr. priliko iz 
Evangelija po Janezu (Jn 

20,17), kjer se vstali Jezus 
najprej prikaže Mariji Ma-
gdaleni in ji reče: Noli me 
tangere, ne dotikaj se me. 
Žižek: »Nekaj se moramo 
naučiti iz trenutka, ko Ma-
rija Magdalena vidi vstale-
ga Kristusa in ji v latinščini 
Jezus reče, da se ga ne sme 
dotakniti. Sporočilo Kristu-
sa je enostavno, ne bodi ob-
seden z mano.« Tej razla-
gi Žižek doda aktualni po-
udarek: »Paradoks se je za-
ostril. Ljubezen do drugega 
zdaj pokažeš tako, da se ga 
ne dotakneš.« Tako ni čud-
no, da bo ob letošnji veli-
ki noči večina ritualov v kr-
ščanskem svetu minila brez 
(med)človeškega dotikanja. 
(Vir: MMC RTV SLO)

Kritična distanca

V soočanju s pandemijo 
igra vse večjo vlogo politi-
ka. Tako veliko, da to vzbu-
ja tudi skrbi. Na nevarnost, 
da »začasni« ukrepi posta-
nejo »brezčasni«, opozarja 
tudi naša filozofinja Renata 
Salecl. »Strah me je, da pre-
hitro drvimo v militaristični 
diskurz. Več moramo govo-
riti s stroko. Obstaja nevar-
nost, da bo oblast izkoristi-
la krizo za očiščenje institu-
cij. Vrata v vse bolj avtoritar-
no družbo so odprta … Nad-
zorovanje gibanja se lahko 
prevesi v nadzorovanje vse-
bine. Nujno je biti kritičen.« 
(Vir: MMC RTV SLO)

Čas za premislek
Mediji najbrž niso še nikoli v zgodovini nekega družbenega fenomena »pokrili« tako totalne kot aktualne 
pandemije koronavirusa. Gre pa za to, da o teh zadevah ne smemo le poročati, treba jih je tudi razložiti …

Italijanska zastava na neki hiši v Bologni marca 2020 in 
z napisom: »Andra tutto bene.« Kar pomeni: Vse bo še 
dobro. Bo res? / Foto: Wikipedija

Jezusov ukaz »Ne dotikaj se me« je po svoje upoštevan 
tudi na tej fotografiji vrste pred nekim supermarketom v 
Italiji marca 2020. / Foto: Wikipedija

Tudi ta prizor je iz Italije: biološka dekontaminacija 
pacienta, okuženega s koronavirusom, na vojaškem 
letališču Cervia, marca 2020. / Foto: Wikipedija

Za boljšo šolo (67)

Nepotrebne razlike med šolami
Po dobrih 14 dneh izobra-

ževanja na daljavo zavod za 
šolstvo in šolsko ministr-
stvo ugotavljata, da šolanje 
poteka relativno dobro, ven-
dar se je pokazalo, da obsta-
jajo med šolami velike raz-
like tako v pristopih učite-
ljev kot v obremenjevanju 
učencev. Na enak problem 
opozarjajo tudi v zvezi ak-
tivov staršev, ki so za mne-
nje o novi obliki izobraževa-
nja povprašali 15 tisoč star-
šev, kolikor se jih je odzvalo 
na anonimno anketo. V ne-
katerih šolah učencem prek 
staršev pošiljajo zgolj navo-
dila, katero učno snov naj 
predelajo v učbenikih in ka-
tere naloge naj rešijo v de-
lovnih zvezkih. Ponekod 
učencem pošiljajo učne lis-
te in staršem naročajo, naj 
si med seboj pomagajo pri 

tiskanju. V drugih šolah na 
svojih spletnih straneh ob-
javijo natančen program po 
dnevih in urah, kje in kako 
naj se učenci učijo, na kate-
rih spletnih naslovih bodo 
našli ustrezna učna gradiva 
in dodajajo celo pisno razla-
go učne snovi. V šolah, kjer 
so učenci in učitelji vešči 
dela v spletnih učilnicah in 
v različnih spletnih aplika-
cijah, redno poteka vsako-
dnevna komunikacija med 
obema udeleženima strane-
ma izobraževanja na dalja-
vo. Skratka, šole se med se-
boj močno razlikujejo tako 
v načinu poučevanja kot ob-
segu domačega dela. 

Razlike med šolami so 
vedno bile, le da so sedaj 
v kriznih razmerah toli-
ko bolj očitne. Starši priča-
kujejo, da bodo javne šole 

kolikor toliko enotne in pri-
merljive med seboj in da se 
nesprejemljive razlike ne 
bodo več skrivale pod t. i. 
strokovno avtonomijo šol. 
Vse šole bi lahko bile so-
dobno računalniško opre-
mljene, saj je bilo v zadnjih 
dvajsetih letih dovolj držav-
nih in evropskih razpisov 
ter natečajev za tehnološko 
posodabljanje šol. Prav tako 
je bilo na voljo ogromno iz-
obraževanj za uporabo in-
formacijsko-komunikacij-
ske tehnologije in digital-
nih orodij. Če bi šole upo-
števale strokovna priporoči-
la in do neke mere izvajale 
pouk tudi s pomočjo digital-
nih medijev, bi pouk na da-
ljavo v sedanjih razmerah 
bolj gladko stekel. Šole bi 
lahko natančno vedele, ka-
tere družine doma nimajo 

računalnikov, tiskalnikov 
in internetne povezave, saj 
so morali učenci za domačo 
nalogo pogosto pisati semi-
narske naloge in referate. Z 
računalniki bi se dalo opre-
miti tudi otroke iz socialno 
šibkejših družin, saj so šole 
večkrat dobile ponudbe vi-
sokošolskih ustanov in raz-
ličnih podjetij, da jim lah-
ko brezplačno odstopijo ra-
bljene računalnike.

Zato za sedanje težave pri 
izvajanju izobraževanja na 
daljavo, ki spravljajo v sti-
sko tako učitelje kot učen-
ce in starše, ni objektivnega 
opravičila. Res je ta trenu-
tek na prvem iskanje rešitev 
za izhod iz nastalih težav in 
skrb za čim kakovostnej-
ši pouk, pa bo v prihodnjih 
tednih vendarle treba na-
rediti temeljito inventuro, 

katerim težavam bi se s 
pravočasnim ukrepanjem 
dalo izogniti in kako iz-
boljšati naš šolski sistem. 
Da bi se razlike v pouče-
vanju na daljavo zmanjša-
le, da bi glas učiteljev dose-
gel prav vse otroke, tudi tis-
te brez računalnikov in var-
nega družinskega okolja, 
in da bi bili približno ena-
ko obremenjeni z delom na 
domu, sta zavod za šolstvo 
in šolsko ministrstvo konec 
marca pripravila dokaj na-
tančna strokovna navodila 
za ravnatelje osnovnih šol, 
ki naj bi jih postopno zače-
li izvajati s svojimi šolskimi 
kolektivi. Da bo izobraževa-
nje na daljavo v kar največ-
ji meri nadomestilo učenje 
v razredu, bo navodila tre-
ba vzeti resno in jih ne razu-
meti zgolj kot priporočila.
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Aleš Senožetnik

Od sredine marca število 
potrjenih okužb strmo na-
raščajo tudi na afriški celini, 
kjer je bilo po podatkih Sve-
tovne zdravstvene organi-
zacije sredi tega tedna oku-
ženih 3500 ljudi. Na Mada-
gaskarju, eni najrevnejših 
držav sveta, kjer kar sedem-
deset odstotkov prebivalcev 
živi pod pragom revščine, so 
včeraj statistike beležile 57 
potrjenih okužb, dejansko 
število obolelih pa je verje-
tno precej višje. 

Na jugovzhodu otoka, 
približno tisoč kilometrov 
od prestolnice Antanana-
rivo, stoji misijon Ampi-
tafa, ki ga že več kot tride-
set let vodi misijonar Janez 
Krmelj. Kot prostovoljka v 
misijonu zadnja leta deluje 
Katja Ravnikar iz Komende. 
Njen trenutni obisk traja že 
od oktobra lani.

»Ljudi na podeželju novi-
ca o koronavirusu sploh še 
ni dosegla, pa ga mogoče že 
imajo,« pravi sogovornica, 
ki dodaja, da je velika težava 

nepismenost prebivalstva, 
saj kar 64 odstotkov ljudi ne 
zna brati in pisati. Temu se 
pridružuje tudi neozaveš-
čenost in vraževerje Malga-
šev. »Hitro se je razvedelo, 

kaj naj bi bila ''zdravila'': li-
mone, ingver, med, klinčki, 
alkohol, čaj zdravilne rastli-
ne. Vse našteto resnično po-
maga pri krepitvi imunskega 
sistema in preventivi, ni pa to 

zdravilo, kot mislijo ljudje tu-
kaj. Na drugi strani pa ima-
jo nekateri v iskanju zdravi-
la precej nore ideje. Ena takih 
je, da je treba pojesti glavo go-
veda, predvsem zdravilna naj 
bi bila usta, poleg tega pa pri-
poročajo tudi pitje jedilnega 
olja. To niso priporočila drža-
ve, ampak ideje podeželskih, 
tudi nekaterih izobraženih 
ljudi, ki ohranjajo vero pred-
nikov,« pojasni.

Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije je 
bil prvi potrjeni primer Co-
vida-19 znan 19. marca. »Še 
tisti dan, ko se je pojavil prvi 
primer okužbe, so zapr-
li vse šole, prepovedali ver-
ske obrede in prireditve ter 
srečanja. Kasneje so prepo-
vedali tudi javni prevoz. Je 
pa na otoku veliko korupci-
je in nekateri prevozniki še 
vedno opravljajo javne pre-
voze, če jih podkupijo. Tru-
dijo se, da bi virus zadrža-
li samo v glavnem mestu, 
vendar se je po zadnjih in-
formacijah že razširil,« pra-
vi Katja Ravnikar, ki sicer v 
misijonu pomaga predvsem 

pri organizaciji vrtca in šole, 
kjer dela kot vzgojiteljica in 
učiteljica, sicer pa je odprla 
tudi šivalnico, kjer se z do-
mačini učijo šivanja, poma-
ga pa tudi pri prevozu bolni-
kov v večjo bolnišnico. 

Prav zaradi slabega zdra-
vstvenega sistema je gro-
žnja koronavirusa še toliko 
večja. »Velika večina bolni-
šnic je umazanih, zanemar-
jenih. Storitve v zdravstvu 
so samoplačniške in redki si 
zahtevno zdravljenje sploh 
lahko privoščijo. Primanj-
kuje tudi izobraženih zdrav-
nikov. Poleg številnih bolez-
ni, s katerimi se tukaj spo-
padamo vsak dan, bo ver-
jetno zelo težko obvladova-
ti še novi virus, še zlasti za-
radi nezadostne opremlje-
nosti bolnišnic. Za zdravlje-
nje pljučnice praktično v 
roke ne moremo vzeti niče-
sar.« Na Madagaskarju na-
mreč ni respiratorjev, pra-
vih možnosti za samoizola-
cijo, zelo malo je tudi zašči-
tne opreme.

»Če virus doseže pode-
želske vasi, kjer delujemo 

misijonarji, bomo po vsej 
verjetnosti prepuščeni na-
ravni selekciji. Trenutno 
se trudimo ljudi ozavešča-
ti o novem virusu in svari-
ti, naj ne hodijo v druge pre-
dele otoka. Začeli smo s ši-
vanjem mask in kupili veli-
ke zaloge hrane, da bomo v 
primeru izbruha epidemije 
lahko pomagali najrevnej-
šim.« Trenutno namreč na 
podeželju vlada velika lako-
ta, saj je večini že zmanjka-
lo riža, ki so ga pridelali, na 
novo posajen pa še ni zrel, 
pravi sogovornica, ki doda-
ja, da večina Malgašev še za-
radi vseh skrbi, ki jih tarejo, 
niti še ne razmišljajo o epi-
demiji. »Med ljudmi tukaj je 
iskanje dela in hrane še ved-
no osrednja tema pogovora. 
Oni imajo v resnici še veliko 
drugih skrbi, zato se virusa 
za zdaj še ne bojijo.

Razmišlja o vrnitvi do-
mov? Kot pravi, jo je na mož-
nost vrnitve spomnila prija-
teljica, sama na to niti ni po-
mislila. Na otoku sicer na-
merava ostati še približno 
pol leta.

Prepuščeni bomo naravni selekciji
Širjenje koronavirusa je prizadelo tudi že večino Afrike. O tem, kako se z epidemijo soočajo na Madagaskarju, ki velja za eno najrevnejših držav sveta, smo 
se pogovarjali s Katjo Ravnikar, ki je že od oktobra v misijonu Ampitafa.

Katja Ravnikar z otroki na Madagaskarju / Foto: arhiv Katje Ravnikar

Danica Zavrl Žlebir

Helena Žitnik iz Kranja, 
po izobrazbi uni. dipl. eko-
nomistka, ki je več let dela-
la v mednarodnem podjetju, 
se kot samozaposlena že ne-
kaj časa ukvarja z vodenjem 
tečajev za osebni in poslovni 
uspeh, treningi nevrolingvi-
stičnega programiranja in 
učenjem hatha joge. Jogo, ki 
jo v pomladnem semestru 
vodi v sedmih skupinah, pa 
je zaradi spremenjenih oko-
liščin zdaj iz telovadnice pre-
selila v domačo dnevno sobo 
in na splet. 

»V stresnih, izzivov pol-
nih situacijah, kot jo imamo 
sedaj, lahko začutimo, kako 
močno orodje za sprostitev, 
obvladovanje uma in zdrav-
je telesa je joga. In tudi zato 
se z veseljem potrudim, da 
svojim tečajnikom vsak te-
den na spletu ponudim pra-
kso joge, ki jo potem lahko 
opravljajo doma. Da se spro-
stijo, odklopijo, razbremeni-
jo, ponovno začutijo notra-
nji mir in moč,« utemeljuje 

Helena potrebo, da svojim 
zvestim 'sledilcem' ponu-
ja prakso joge tudi zdaj, ko 
se ne morejo družiti in jo iz-
vajati skupaj. Priznava, da je 
joga brez občinstva nekoliko 
nenavadna, zato je tečajnike 
zaprosila za povratno infor-
macijo.

»Po prvem posnetku sem 
dobila odzive, domala vsi so 
se oglasili in strnili vtise o 
tem načinu vadbe. Prav ga-
njena sem bila,« pove uči-
teljica joge. »Veseli me, da 
joga pomaga, da nekaterim 
odžene strah, ki ga čutijo 
v tem času, da se na ta na-
čin lahko odklopijo od stre-
sa, nekaterim je to edina vr-
sta rekreacije. Dejstvo, koli-
ko ljudem pomeni joga in da 
jim z njo lahko pomagam v 
težkih časih, je zame največ-
ja nagrada.« 

Poldrugo uro dolg video 
posnetek jogijske prakse iz 
Helenine dnevne sobe zdaj 
tečajniki dobijo vsak teden. 
Vadbo opravijo, kadar želi-
jo. Tu se pokaže njihova sa-
modisciplina, spet nekaj, k 

čemur navaja joga. Sicer pa 
Helena za video posnetek 
joge iz svoje dnevne sobe 
nima na voljo kake profesi-
onalne opreme, zgolj tele-
fon, brezplačne programe 
za urejanje posnetkov ter 
prostor na spletu, kamor 
njene tečajnice in tečajni-
ki lahko dostopajo za ogled. 

Pri tem ji je v veliko pomoč 
mož, s katerim sta se zlas-
ti s prvimi posnetki trudila 
več ur, da so bili primerni 
za razpošiljanje. Vsa Hele-
nina družina je namreč zdaj 
doma: medtem ko sta star-
ša na neprostovoljnem do-
pustu, se otroka (osmošo-
lec in študentka) šolata na 

daljavo. V tem pogledu so 
Žitnikovi podobni mno-
gim družinam, ki se prebi-
jajo skozi izredne razmere, 
Helena pa številnim samo-
zaposlenim, ki jih v nego-
tovih razmerah skrbi pre-
živetje.

»Ja, epidemija je prizade-
la tudi posel, s katerim se 

ukvarjam. Obe dejavnosti, 
izobraževanja in tečaje joge 
je država z razglasitvijo epi-
demije prepovedala, tako 
da jih ne morem opravlja-
ti v živo, tako kot to delam 
običajno. Čez noč sem os-
tala brez možnosti zasluž-
ka, verjetno bo to, kar sem 
zaslužila do začetka marca, 
v glavnem moralo zadošča-
ti do jeseni. Pomoč države 
samostojnim podjetnikom 
je zato še kako dobrodošla. 
Do nadaljnjega tako ne mo-
remo imeti srečanj sekcije 
Zdravje, ki jo vodim v okvi-
ru Ljudske univerze Jese-
nice (financira jih Občina 
Kranjska Gora, srečanja pa 
so potekala v Mojstrani in 
Gozdu - Martuljku). Vse de-
lavnice na temo komunika-
cije in obvladovanja stresa, 
ki sem jih imela dogovorje-
ne v podjetjih za to pomlad, 
so odpovedane. Nekako 
bomo izvedli edino načrto-
vane vadbe joge, seveda pre-
ko spleta, dokler se ne vrne-
mo v ustaljeno življenje,« 
sklene Helena Žitnik.

Jogo vodi kar iz domače dnevne sobe
Ko so bile zaradi koronavirusa odpovedane vse javne prireditve in druženja v zaprtih prostorih, je Helena Žitnik, učiteljica joge, odpovedala tudi vse 
skupinske vadbe. Da njeni slušatelji in (med njimi predvsem) slušateljice ne bi ostali brez svojega tedenskega odmerka jogijske prakse, se je z njimi povezala 
na daljavo in jim ponudila jogo iz svoje dnevne sobe.

Helena Žitnik med jogo iz dnevne sobe / Foto: osebni arhiv
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Igor Kavčič

Z Dušo Počkaj nista bila so-
dobnika, pa vendarle – glede 
na to, da se nagrada imenu-
je po njej: kje v svojem spo-
minu jo imate? 

Z gospo Počkaj sva se 
zgrešila za eno leto, tako da 
se je spomnim bolj iz film-
skih klasik, težko bi ob tem 
ne omenil ikoničnega Plesa 
v dežju. Kako le se mi ne bi 
vtisnila v spomin ta šarman-
tna in karizmatična dama z 
milim pogledom. Kakšne 
radosti in žalosti so za tem 
pogledom bile, naj ostane 
igralkina skrivnost, jih pa je 
vsekakor zelo jasno prenes-
la na trak, pa verjetno tudi na 
oder, in častno je nositi nag-
rado z njenim imenom.

Na kaj ste najprej pomislili, 
ko ste izvedeli za stanovsko 
nagrado?

Na to, kako se pravzaprav 
stvari zgodijo, ko jih ne pri-
čakuješ. Ravno sem malo 
zaspal, ko me je poklical 
predsednik ZDUS, in šele 
po koncu pogovora sem se 
dokončno prebudil. Nagra-
da zadeva delo v dveletnem 
obdobju in prešinilo me je, 
skozi kake dušne nemire 
in vzhičenja greš v dveh le-
tih dela, potem pa te nekoč 
kasneje na oblačen dan v ka-
ranteni tako lepo razveseli še 
ena potrditev, da to delo ni 
spregledano.

V obrazložitvi k nagradi be-
rem: »V zadnjih dveh sezo-
nah je s svojim izjemnim 
občutkom za sodobno psi-
hološko igro potrjeval igral-
sko zrelost, ki svojo prepri-
čljivost črpa iz psihološke 
poglobljenosti, izredne psi-
hofizične erupcije ter pre-
tanjenega igralskega instin-
kta.« Vaši zadnji dve sezo-
ni sta res vrhunski, kar po-
trjuje tudi publika. Kako ju 
sami ocenjujete, čemu pripi-
sati vašo igralsko moč v tem 
času?

Vse tri vloge, ki jim gre na-
grada, so imele poleg vsega 
omenjenega predvsem tudi 
zunanje ključne elemen-
te – dobre ekipe, dobre re-
žije, dobre tekste, seveda 
gre zasluga tudi umetniške-
mu vodstvu gledališča, ki mi 
takšne vloge zaupa. Eruptiv-
nost in instinkt vendar mo-
rata imeti trdno podlago, da 
veš, v katero smer se pogna-
ti. Na neki način se moraš 
pustiti tudi zmanipulirati – 
in pri vseh treh predstavah 
sem imel dobro priložnost 

približati se svojim limi-
tom. Nekaj, kar sicer naš na-
ravni mehanizem poskuša 
nadzirati in omejevati. In to 
področje je tisto, ki bo ved-
no dalo nekakšen rezultat. 
Tudi kot gledalec to cenim. 
Pri nobenem procesu nisem 
ob prvem površnem branju 
teksta česarkoli pričakoval 
in tudi zdaj, ko berem obra-
zložitev ob nagradi in razmi-
šljam o teh vlogah, me za tre-
nutek preplavi spomin, tudi 
bolečina ali pa nasmeh, ven-
dar je treba potem to zapreti 
in priklicati takrat, ko to spet 
potrebuješ.

Bi katero od teh treh vlog 
lahko še posebej poudarili 
na način, ko si človek reče: 
»Tole mi je pa res uspelo.«

Bilo bi krivično kar tako 
izbrati; na neki način so, kot 
posledica zgoraj naštetega, 
uspele vse tri. Težko bi se ra-
cionalno opredelil, vsako od 

treh vlog vendar vidim po-
polnoma drugače kot vsi, 
ki sedite v publiki. Šlo je za 
tri čustveno nabite predsta-
ve, uprizarjati posilstvo ali 
lastno smrt od zunaj gleda-
no ni lahko; poleg tega je tre-
ba v tem vrtincu iskati lah-
kotne ali življenjske elemen-
te. In to je zelo specifično 

delo, ki zahteva dobre odlo-
čitve, te pa so stvar celotne 
ekipe. Dostikrat se zalotim, 
kako sam s sprejemanjem 
odločitev odlašam; takrat še 
posebno cenim ljudi, ki zna-
jo v trenutkih vrtinca umir-
jeno oceniti situacijo. Taka 
zbranost je še kako potreb-
na tudi v teh tednih, ko ne 

vemo, kam drvimo, ko si 
preurejamo svoj vsakdan z 
namenom pomagati in re-
ševati druge in sebe, šele čez 
čas pa bomo lahko videli, 
kako nam uspeva.

Kako vzdušje karantene 
vpliva na vas in mogoče tudi 
na igralski ansambel Pre-
šernovega gledališča – zad-
nja letošnja premiera Škof-
jeloški pasijon je bila tako re-
koč pripravljena …? 

Naše delo je v prvi vrsti 
stati na odru, pred kame-
ro … Trenutno je ta plat oh-
romljena, vendar ostajamo 
v stiku, se pogovarjamo. To 
je čas, ko se lahko izpopol-
njuješ, spremljaš in srkaš 
že nastalo umetnost in seve-
da dogajanje v svetu in druž-
bi; naše delo je vendar osvet-
ljevanje vsega tega. Razmis-
liti je treba, kaj lahko dopri-
neseš ta trenutek, po drugi 
strani pa se mi zdi tudi prav, 
da se, kdor le ima možnost, 
malo umiri in zadiha. Poči-
tek ni vedno stagniranje, je 
iskanje neke zdrave osnove 
za vsakršno nadaljnje delo.

Kako sicer preživljate čas v 
znamenju #ostanidoma? 

Težko je biti neobreme-
njen ob vsej tej negotovosti. 
Vsi se sprašujemo, kaj še pri-
de in koliko časa bo še trajalo. 
Večkrat pomislim na tiste, ki 
so trenutno v prvih vrstah, za 
katere je reševanje trenutne 
situacije najbolj stresno. Ta 
čas naj preživlja vsak glede 
na zmožnosti, ki jih ima. Bi-
stveno je, da ohranimo trez-
no glavo; prišli bodo dnevi, 
ko bo vse to odzvenelo, tak-
rat bomo morali postaviti to-
liko stvari na svoje mesto.

Vam stanje, v katerem se je 
znašel svet, daje kakšne do-
datne namige za »pasijon«?

Asociacij je veliko, v pasi-
jonu se zvrstijo vsi, ne gle-
de na sloj, temni usodi ne 
uide prav nihče; vendar ni-
kar tako črnogledo. Prav 
vsakdo od nas je postavljen 
pred to preizkušnjo, a glej-
mo na to kot na priložnost, 
da se spet povrne nekaj iz-
gubljene človeškosti in so-
čutja. Gotovo se vsako (po)
trpljenje odlaga nekje na 
osebni rasti. Tudi veliko le-
pih in spodbudnih besed je 
povedanih v zadnjem času, 
težko še sam karkoli prido-
dam. Nekje v meni se vse to 
akumulira in gotovo pridejo 
ti namigi v pravem trenutku 
na površje, tudi to je moje 
poslanstvo.

Najboljši, ko je na limitu
Do skrajne meje fizične in psihične vzdržljivosti pretresljivi Marko, nevarni in fizično naelektreni Rysiek ter psihično razrvani 
Osvald je v predstavah Ob zori, Naš razred in Strahovi igralec Prešernovega gledališča Blaž Setnikar. Letošnja nagrada Združenja 
dramskih umetnikov Slovenije za igralske dosežke zadnjih dveh let gre nedvomno v prave roke, enemu najprodornejših igralcev 
mlajše generacije. Z Blažem sva se pogovarjala v gledališko »praznem« času in v pričakovanju nove premiere Škofjeloški pasijon.

Marko v predstavi Ob zori Ivana Cankarja v priredbi Katarine Morano in v režiji Žige 
Divjaka (2018) / Foto: Nada Žgank 

Rysiek v uprizoritvi Naš razred Tadeusza Słobodzianeka v režiji Nine Rajić Kranjac (2018)  

Osvald Alving v drami Strahovi Henrika Ibsena v režiji 
Igorja Vuka Torbice (2019) / Foto: Nada Žgank

»Na neki 
način se moraš 
pustiti tudi 
zmanipulirati 
– in pri vseh 
treh predstavah 
sem imel dobro 
priložnost 
približati se 
svojim limitom. 
Nekaj, kar sicer 
naš naravni 
mehanizem 
poskuša 
nadzirati in 
omejevati. In 
to področje je 
tisto, ki bo vedno 
dalo nekakšen 
rezultat.«

Blaž 
Setnikar
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Ana Šubic

Enaintridesetletna Anja 
Košir iz Železnikov in njen 
štiri leta starejši partner Sašo 
Nanev iz Kranja zadnji dve 
leti in pol živita v Rotterda-
mu, od lanskega novembra 
v družbi sinčka Alexa. Sašo 
ima svoje podjetje in kot po-
dizvajalec večjega gradbene-
ga podjetja dela na različnih 
projektih po Rotterdamu, 
Anja pa je redno zaposlena 
v menedžmentski ekipi v tr-
govini z oblačili Esprit v sre-
dišču slabih trideset kilome-
trov oddaljenega Haaga. Na 
življenje na Nizozemskem 
sta se privadila, občasno po-
grešata slovensko hrano, 
hribe in naravo, Anja pa tre-
nutno tudi eno leto porodni-
škega dopusta, saj so na Ni-
zozemskem mamice doma 
samo tri mesece po porodu.

Tudi na Nizozemskem je 
ta čas osrednje pozornos-
ti deležen koronavirus. Sre-
di tega tedna, ko smo se po-
govarjali z Anjo, so ob dob-
rih 17 milijonih prebivalcev 
imeli 13.614 obolelih. Novih 

potrjenih primerov okužb je 
povprečno tisoč na dan, te-
stirajo pa samo tiste s hujši-
mi simptomi. »Stanje je zelo 
zaskrbljujoče, številke hitro 
rastejo, ljudje pa se še ved-
no ne držijo pravil. Trenu-
tno je v bolnišnici 5.159 lju-
di, skupno število smrtnih 
žrtev pa je 1.173,« je pojasni-
la Anja. Ulice in centri so 
bolj kot ne prazni, zaprti so 
vsi lokali in restavracije, za-
prtje šol in vrtcev, ki traja od 
sredine marca, pa so podalj-
šali do 1. maja.

Rotterdam je drugo naj-
večje nizozemsko mesto, ki 
ima največje pristanišče v 
Evropi. Je približno 75 kilo-
metrov oddaljen od prestol-
nice Amsterdama, ki je Anji 
zaradi ohranjenega 700 let 
starega mesta bolj pri srcu. 
Zaradi zgodovine in kultu-
re je bolj unikaten in ima 
romantični pridih, med-
tem ko je bil Rotterdam v za-
četku druge svetovne vojne 
bombardiran in je zato bolj 
moderno mesto, je pojasni-
la Anja. »Obe mesti ima-
ta svoj čar, je pa življenje v 

Amsterdamu lahko tudi do 
trikrat dražje.« 

Rotterdam je po njenih 
besedah urbano mesto, 
kjer je tempo življenja hi-
ter in vedno vsi nekam hi-
tijo. »Je zelo raznoliko mes-
to, v centru je veliko visokih 
stavb, trgovin, ljudi in doga-
janja, obdano pa je z zeleni-
mi parki, mostovi in prista-
niščem, ki objema vse kotič-
ke Rotterdama,« je pojasni-
la in dodala, da je na obrob-
jih možno najti tudi lepe ko-
tičke narave, npr. vasico Kin-
derdijk, znano po mlinih na 
veter. Kot največjo prednost 
mesta je omenila javni tran-
sport. »Kjerkoli lahko skočiš 
na tramvaj, metro ali avto-
bus in prideš povsod za ne-
kaj evrov. Avtomobila de-
jansko ne potrebuješ. Živil-
ske trgovine in trgovski cen-
tri so na vseh koncih, tako da 
je vedno vse pri roki. Najbolj 
pa me motijo gneča in sme-
ti,« nam je zaupala.

V Rotterdamu, kjer je več 
kot 600 tisoč prebivalcev, 
je kar polovica priseljencev. 
»Gre za zelo veliko mešanico 

kultur, prevladujejo Turki, 
Maročani in Indijci. Težko 
je reči, kdo je sploh domačin. 
Še vedno se kje občuti nela-
godnost s strani domačinov, 
predvsem če ne govoriš ni-
zozemščine.« Domačine je 
Anja sicer označila za odpr-
te in prijazne, sploh mlajše, 
starejši pa radi vidijo, da tuj-
ci govorijo v njihovem jezi-
ku. »Jaz se nizozemščine ni-
sem dodatno učila, sem se 
pa veliko naučila zgolj s po-
slušanjem in zanimanjem, 
tako da razumem večino-
ma vse. V službi uporabljam 

samo nizozemščino, zaseb-
no pa še vedno raje uporab-
ljam angleščino.«

Standard je precej višji kot 
pri nas. »Minimalna plača 
je enkrat višja kot v Sloveni-
ji, minimalna urna postav-
ka je 10 evrov. Temu primer-
no so višje tudi najemnine, 
za urejeno trisobno stano-
vanje je treba odšteti okoli ti-
soč evrov ali več, zelo odvis-
no tudi od lokacije. Davkov je 
več in so višji. Bencin je ob-
čutno dražji, cene hrane in 
oblačil so pa zelo primerljive 
slovenskim.« Pokojninsko 

zavarovanje in socialna var-
nost sta urejena podobno kot 
v Sloveniji, zdravstveno zava-
rovanje pa je bistveno dražje, 
je pojasnila Anja. Vrtce pla-
čujejo na dan, saj mamice 
večinoma delajo samo nekaj 
dni na teden.

Anja in Sašo namerava-
ta ostati na Nizozemskem, 
a bolj na obrobju Rotterda-
ma, v kakšnem bolj zelenem 
predmestju. »Sva v procesu 
nakupa hiše, ki pa se je zdaj 
malo upočasnil zaradi tre-
nutnega stanja v svetu,« je 
še povedala.

Polovica je tujcev
Gorenjca Anja Košir in Sašo Nanev sta si dom ustvarila v Rotterdamu, 
drugem največjem nizozemskem mestu, kjer je vsak drugi prebivalec tujec.

Anja Košir in Sašo Nanev ter sin Alex pred znamenitim mostom Erasmus v Rotterdamu 
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Urša Peternel

»Oba sva obiskovala Viš-
jo strokovno šolo za gostin-
stvo, velnes in turizem Bled. 
Jaz sem pred dvema leto-
ma diplomirala, Alenu pa 

manjka le še diploma, tako 
da je trenutno po izobrazbi 
gimnazijski maturant. Ne-
davno je prostovoljno pou-
čeval otroke v Hiši sreče, kjer 
si je nabral precej izkušenj, 
hkrati pa je tudi spoznal, da 

veliko otrok potrebuje in-
štrukcije, izvajalcev pa je 
bolj malo. Tu je prepoznal 
poslovno priložnost, o ka-
teri sva dolgo samo razmi-
šljala, letos pa sva jo končno 
speljala,« pripoveduje Tanja 
Škrbo z Jesenic, ki se je sku-
paj z možen Alenom nedav-
no poklicno začela ukvarja-
ti z inštrukcijami. Mlada za-
konca sta odprla podjetje in 
uredila vso potrebno doku-
mentacijo, včlanila pa sta 
se tudi v projekt Coworking 
Plavž, ki mladim podjetni-
kom pomaga na začetku nji-
hove poslovne poti. Najela 
sta pisarno v poslovni stav-
bi RAGOR-ja na Spodnjem 
Plavžu na Jesenicah in jo 
preuredila v prijeten, topel 
in za učenje primeren pros-
tor. »Pisarna je najina po-
sebnost in po najinem mne-
nju tudi velika prednost. In-
štrukcije po navadi potekajo 

na domu, kar velikokrat zna 
biti neprijetno tako za in-
štruktorja kot za učenca,« 
ugotavljata.

Inštruirata matematiko, 
angleščino, fiziko in meha-
niko. Inštrukcije so name-
njene osnovnošolcem in 
srednješolcem pa tudi od-
raslim, ki se izobražujejo ob 
delu. Kot sta povedala mla-
da podjetnika, je največ zani-
manja za inštrukcije iz ma-
tematike. 

»Učenci osnovnih šol ve-
činoma potrebujejo pomoč 
vse leto in z njimi delava 
redno. Učenci srednjih šol 
poiščejo pomoč, ker želijo 
popraviti negativne ocene. 
Nekateri pa pridejo na in-
štrukcije, da bi svoje že tako 
dobre ocene še izboljšali,« 
pravita. Kot dodajata, pa bi 
vsem učencem priporočala, 
da bi na inštrukcije za pred-
met, ki jim povzroča težave 

že nekaj časa, začeli hoditi 
že ob začetku šolskega leta. 
Veliko lažje je namreč dela-
ti sproti, kot pa potem, ko je 
snovi že preveč.

Tanja in Alen sta si nabra-
la že kar nekaj izkušenj s po-
učevanjem, čisto posebna 
pa je bila Tanjina izkušnja 
z inštruiranjem dvanajstih 
mladih kitajskih skakalk, ki 
živijo v Sloveniji in pod vod-
stvom Primoža Peterke tre-
nirajo skoke. Tako je Tanja 
decembra in januarja ne-
kajkrat tedensko hodila v 

Podkoren, kjer jim je poma-
gala pri učenju matematike. 
Ob treniranju skokov se na-
mreč dekleta šolajo na dalja-
vo in od učiteljev iz Kitajske 
dobivajo zapiske. »Inštruk-
cije so potekale s prevajalko, 
skupinsko, v njihovi učil-
nici. Na ure inštrukcij sem 
se pripravljala kar iz njiho-
vih testov, ki so v kitajšči-
ni. Dobro, da so matematič-
ni znaki po celem svetu ena-
ki! To je bila zame res nepo-
zabna izkušnja,« je poveda-
la Tanja.

Poslovno priložnost sta 
našla v inštrukcijah
Tanja in Alen Škrbo z Jesenic sta se začela poklicno ukvarjati z inštruiranjem učencev in dijakov. Odprla 
sta podjetje in najela pisarno, ki sta jo spremenila v prijeten prostor za učenje matematike, angleščine, 
fizike in mehanike. Posebna izkušnja je bilo poučevanje mladih kitajskih skakalk.

Tanja in Alen Škrbo / Foto: osebni arhiv

Najeto pisarno sta spremenila v prijeten prostor, kjer 
potekajo inštrukcije.
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Pesmi in tragedija Vide Jeraj
Peter Colnar Ena od najuspešnejših 

slovenskih pesnic je Vida Je
raj, ki se je rodila 31. marca 
1875 na Bledu. Njeno pra
vo ime je Frančiška (Frani
ca) Vovk. Njen oče France 
Vovk iz Vrbe je bil sin Pre
šernove sestre Mine. Vdan 
je bil pijači in zato zelo na
silen. Zapravil je celo dru
žinsko posestvo. Mati Neža 
je bila podjetna in tempera
mentna, vendar povsem ne
usklajena s soprogom. Zara
di stalnih družinskih sporov 
je mala Frančiška odraščala 
v neprijetnem vzdušju. Mati 
je prodala zadolženo pose
stvo in se je s Franico odpra
vila po svetu za delom. 

Franica se je šolala na Ble
du in pri uršulinkah v Lju
bljani, kjer je bila tako zati
rana, da si je prvič poskusi
la vzeti življenje. Nadaljeva
la je šolanje v meščanski šoli 

Dunajskega Novega mes
ta, učiteljišče v Ljubljani pa 
je obiskovala štiri leta in ga 
končala z odliko.

Po končanem šolanju leta 
1895 se je zaposlila kot uči
teljica v Zasipu pri Bledu, 
od tam je odšla v Ljubno na 
Gorenjskem, do leta 1901 pa 
se je poročila z violinistom 
Karlom Jerajem, članom 
dunajske dvorne opere. Pre
selila sta v Purkersdorf bli
zu Dunaja, kjer je tudi preži
vela prvo svetovno vojno. V 
dvajsetih in tridesetih letih 
je bila v slovenskem javnem 
prostoru skoraj pozabljena. 
Na Dunaju je rodila tri hčere 
in sina. Leta 1908 ji je umrl 
sin in tega vse življenje ni 
mogla preboleti. Leta 1919 
se je z družino vrnila v Lju
bljano, ker je soprog Karel 
dobil službo profesorja na 
Slovenski glasbeni matici. 

Vida Jeraj je bila vse živ
ljenje vitalen del slovenske 
moderne. V Ljubljani se je 
znova vključila v umetni
ško sceno in leta 1921 obja
vila svoje starejše pesmi za 
otroke in v zbirki Iz Ljublja
ne čez poljane objavila ne
kaj svojih novih pesmi. Na
pisala je tudi otroško igri
co v verzih Desetnica, ki jo 
je uglasbil njen mož. Pos
tala je članica Društva slo
venskih leposlovcev, od
bornica Slovenske matice 
in Socialno gospodarske
ga in kulturnega ženskega 
društva. Po šolah je s skupi
no pravljičark prirejala pra
vljične ure. 

V povojnem času so revije 
njene pesmi pogosto odkla
njale. Razočarana je pisa
la svojim že odraslim hčer
kam: »Pajek prede mreže 
okoli mene vedno gosteje.« 

Počutila se je pozabljeno in 
nepomembno. Ni imela pra
ve družbe ali somišljenikov, 
s katerimi bi lahko načrtova
la nove poti, imela pa je ob
čutek krivde, ker je soprogu 

zaprla karierno pot na Duna
ju. Vse to je pri njej povzroči
lo resno depresijo, dokler si 
ni 1. maja 1932, točno 24 let 
po smrti svojega sina, v Ljub
ljani vzela življenja.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   Vsak prihod Francozov v naše kraje je za Cerkev 

pomenil šok. Iz strahu pred Francozi so Blejske 
oblasti 30. 3. 1813 odpeljale vse čolne z jezera in 
tako Francozom onemogočile dostop na otok, kjer 
naj bi bila cenitev za razprodajo dragocenosti uki-
njene božje poti.

   V Radovljici se je 31. 3. 1853 rodil časnikar Fran 
Hlavka (Hlafka). Gimnazijo je obiskoval v Kranju. 
Bil je sodelavec Slovenskega naroda. Nekaj časa je 
nadomeščal bolnega Jurčiča.

   V Kamniku se je 5. 4. 1689 rodil knjižničar, 
pisatelj, redovnik in teolog Žiga Škerpin. Bil je 
ustanovitelj ljubljanske frančiškanske knjižnice. 
Na Kranjskem je utemeljil pouk tehničnih ved za 
potrebe pouka tehnike. 

   V Dolenjih Lazih se je 5. 4. 1916 rodila redovni-
ca, strokovna učiteljica Marija llc. Od leta 1987 je 
živela na Brezjah. Sama ali s sodelavkami je izdala 
več knjig kuharskih receptov. Po sestri Izabeli 
Gosak je leta 1980 prevzela skrb za enciklopedično 
Slovensko kuharico Felicite Kalinšek. 

Milena Miklavčič

Doma, med štirimi zidovi 
se je znašla pred dobrimi še
stimi leti. Invalidska upoko
jitev ji je takrat delovala kot 
grožnja s smrtjo. Potem so ji 
sosedje ob pomoči dobrodel
nih organizacij plačali dviga
lo, s pomočjo katerega ji je 
bil ponoven stik s svetom za
gotovljen. A tudi doma ji ni 
hudega. Bere, piše, pogovar
ja se po telefonu.

Spoznali sva se, ko me je 
prosila, da ji uredim zapi
ske, spomine na družino, na 
bližnje. Poklicala je na ure
dništvo Gorenjskega glasa, 
beseda je dala besedo in od 
takrat naprej prijateljujeva, 

kot bi se poznali že sto let. 
Občutek bližine so ustvarile 
tudi skrivnosti, ki jih je za
pisala, ter mi dovolila, da jih 
preberem. Morda bo nekoč 
zbrala dovolj poguma, da 
bo njene zapiske bral še kdo 
drug, ne le edini sin ...

Lucija je bila nezakonski 
otrok. Vse, kar ji je mama 
povedala o očetu, je bilo, 
da je bil čisto v redu fant, 
le svojo mamo je malo pre
več ubogal. Zato je tudi pus
til noseče dekle na cedilu in 
se poročil s primernejšo. Za 
kazen, ker je staršem nako
pala sramoto, so jo nagna
li od doma in z njo pretrga
li vse stike.

»Moja mama ni bila na
pačna ženska. V življenju se 
je hitro znašla, iz nič je zna
la ustvariti kosilo, le pri moš
kih ni imela sreče. Všeč so ji 
bile zgube, zaradi katerih je 
tiho, brez solz trpela. Nikoli 
mi ni priznala, da sva se po
gosto znašli v zagati zaradi 
njenih napačnih odločitev,« 
pripoveduje Lucija.

»Stara sem bila tri leta, ko 
so zdravniki ugotovili, da mi 
desna nogica raste počasne
je kot leva. Bila sem radoživ, 
zelo živahen otrok, ki je rad 
plezal, tekal, se lovil z otroki 
iz vasi. Drži, velikokrat sem 
se spotaknila, a so me pri
jatelji pobrali, me počakali, 
oskrbeli razbito in krvaveče 
koleno. Zdravniki z diagno
zami niso skoparili: nekate
ri so trdili, da sem imela kot 
dojenček izpahnjene kolke, 

drugi so sumili na cerebral
no paralizo milejše oblike. A 
ker so bila to zgodnja šestde
seta leta, mojemu zdravju 
nihče ni posvečal nobene 
pozornosti, pa še mama se je 
verjetno prehitro sprijazni
la, da bom invalidka, pa se, 
roko na srce, sploh ni dosti 
obremenjevala s tem. ''Če te 
nobeden ne bo maral, boš pa 
meni delala družbo na stara 
leta,'' mi je govorila.

Ko sem začela obiskova
ti osnovno šolo, sem dobi
la bergle. Nič jih nisem bila 
vesela, saj sem se poskako
vanju že tako dobro privadi
la, da me krajša noga sploh 
ni motila. Ko pa sem ugoto
vila, da kakšnega zoprnega 
sošolca z berglo lahko tudi 
mahnem, sem se jih celo 
razveselila.

Stara sem bila osem let, ko 
se je k mami priselil Nace. 
Bil je priden, delaven, imel 
je tudi nekaj prihrankov, 
tako da nam na začetku ni 
šlo slabo. Žal pa mami ni 
povedal, da je psihični bol
nik. Bil je shizofrenik. Ko je 
imel ''svoje dneve'', sva mo
rali z mamo včasih tudi be
žati. A kam? S svojo družino 
je pretrgala stike, ljudje na 
vasi pa so se Naceta bali in 
se niso želeli vtikati. Nešte
to noči sva prebili na seniku, 
tudi v leseni baraki, ki so jo 
v gozdu imeli lovci. A mama 
je bila trmasta in mu ni hote
la pokazati vrat! Ko je ''luna'' 
nehala vplivati nanj, je bilo, 
kot bi se streznil. Spet je bil 

najboljši Nace na svetu, ku
poval mi je darila, igral na 
harmoniko, da sva z mamo – 
kolikor sva zaradi moje noge 
lahko – plesali po kuhinji. 

Še dobro, da se ni zmeša
lo tudi nama z mamo, kajti 
sončna in temačna obdob
ja so se izmenjavala vse do 
mojega 14. leta. Takrat pa se 
je zgodilo neizogibno: Nace 
je začel noreti sredi noči in 
še preden sva mu lahko ušli, 
je mamo zagrabil, zvezal in 
ji zagrozil, da jo bo zaklal. 
Hotela sem poklicati milič
nike, pa mi ni dovolila, češ 
da se mu ne smeva zameriti, 
ker bo potem še slabše. Na
gonsko sem se umaknila na 
dvorišče. Prislonila sem gaj
bico in kukala skozi okno, da 
bi videla, kaj Nace počne. Ko 
sem opazila, da je iz preda
la vzel nož, sem stekla do so
seda, ki je imel telefon, ta pa 
je poklical miličnike. Žal so 
prišli prepozno, mame niso 
več mogli rešiti. Izkrvave
la je, našteli so več kot tride
set vbodov z nožem. Nacetu 
niso nikoli sodili, so ga pa za
prli, tako so včasih rekli – v 
umobolnico, kjer je kakšno 
leto kasneje naredil samo
mor. 

Na maminem pogrebu 
sem spoznala svoje stare 
starše, dva strica in teto ter 
še nekatere druge mamine 
sorodnike. Ne bom pozabi
la besed, ki jih je izrekla ena 
od teh tet: ''Tale pa tako živo 
gleda, da bodo še problemi 
z njo!''

Stara mama mi je poma
gala, da sem pospravila ne
kaj najnujnejših stvari v veli
ko škatlo, po katero je kasne
je prišel stric Mitja. ''Če ne 
boš pridna, bodo prišli ciga
ni pa te odpeljali s seboj!'' mi 
je zagrozila.

Nihče me ni vprašal, kako 
se počutim, nikogar ni bri
galo, da bom tik pred kon
cem šolskega leta, osemlet
ke pravzaprav, menjala šolo. 
To so bili časi, ko so morali 
otroci molčati, odrasli pa so 
imeli prvo in zadnjo besedo.

Če sem iskrena, mi pri 
starih starših ni bilo hude
ga. Oni so ignorirali mene, 
jaz pa njih. Imela sem svo
jo sobo, ki sem jo natlačila s 
spomini na mamo. Stric Mi
tja pa mi je pripeljal pisalno 
mizo, za katero sem mu bila 
zelo hvaležna. Sploh je bil 
edini, ki je bil do mene vsaj 
malo človeški.

Stara mama je poskrbela, 
da nisem bila lačna, da sem 
hodila v šolo, če je videla, da 
nimam dela z učenjem, me 
je hitro zaposlila. Zelo sem 
se navezala na psičko Mur
ko. Vsa štiri leta, ko sem obi
skovala ekonomsko srednjo 
šolo, me je spremljala do av
tobusa in me, potem ko sem 
se vračala, tudi pričakala zra
ven kioska, v katerem so pro
dajali časopise. 

Po pokojni mami sem do
bivala skromno pokojnino. 
Nekaj sem dala stari mami 
za hrano, nekaj sem odštela 
za avtobus. Kar mi je ostalo, 

je bilo komaj za šolsko ma
lico. Prijateljic nisem iska
la, so pa one našle mene. 
Marsikaj so mi zaupale, saj 
so bile prepričane, da jim s 
svojo krajšo nogo pri fantih 
nisem nobena konkurenca. 
Tega sem se tudi sama za
vedala, zato avantur nisem 
iskala. One so našle mene!

Na maturantskem plesu 
sem pokadila prvo cigare
to. Ponudil mi jo je fant iz 
paralelke. Ni bil napačen, le 
malo preveč debelušen. De
kleta so se rada norčevala 
iz njega, pa je mislil, da se 
jim bo maščeval tako, da mi 
bo posvečal pozornost. Va
bil me je v kino, na slado
led, nekajkrat me je peljal 
tudi z očetovim fičkom. Žal 
je naklonjenost minila v tre
nutku, ko se je začela zanj 
zanimati neka študentka 
farmacije, s katero se je kas
neje tudi poročil. A kot vem, 
sta šla že po dveh letih zako
na narazen. 

Po maturi, ki sem jo nare
dila z odliko, sem imela dve 
izbiri: ali grem delat in izgu
bim mamino pokojnino ali 
pa nadaljujem šolanje. Iz
brala sem drugo pot.

Stric Mitja me je za nagra
do peljal na morje. V Pulju 
smo se z njegovim dekletom 
vkrcali na potniško ladjo, ki 
nas je popeljala od enega do 
drugega otoka v Dalmaciji. 
Po treh dneh smo se vrnili 
domov z vlakom, ker se mu 
je pokvaril avto.« 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Neustrašna, 1. del

Potem je umrla še mama
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Suzana P. Kovačič

»Koronavirus k sreči ne 
povzroča hujših vnetij oči, 
redko – pri približno enem 
do treh odstotkov obolelih 
– pa povzroči pordelost oči, 
strokovno konjunktivitis. To 
vnetje običajno ni hudo in 
nima posledic, zanj tudi ni 
učinkovitega zdravila, zato 
ob pojavu rdečih oči med 
okužbo ni treba obiskati 
zdravnika. Pri sicer zdravih 
bolnikih konjunktivitis torej 
ni verjeten prvi znak okuž-
be s koronavirusom, am-
pak gre za druge, bolj običaj-
ne vzroke. V teh pomladnih 
dneh je to največkrat alergi-
ja ali znaki suhega očesa,« 
sta najprej povedala prof. 
dr. Marko Hawlina in asist. 
Petra Schollmayer. O tem, 
kakšne so možnosti prenosa 
koronavirusa prek oči, pa sta 
razložila: »Bolezen se širi s 
kapljicami, ki nastanejo, ko 
bolni kašljajo ali govorijo, in 
lahko ''letijo'' po zraku do 
vsaj dveh metrov. Te kapljice 
vdihnete skozi usta ali nos, 
lahko pa vstopijo tudi prek 
površine oči. Okužite se lah-
ko tudi tako, da se dotakne-
te nečesa, kar ima kapljice 
z virusom na sebi – na pri-
mer računalnika, telefona 

ali kljuke – in se nato do-
taknete svojih sluznic, bodi-
si ust, nosu ali oči. Dokaza-
no je, da virus na gladkih po-
vršinah lahko preživi do tri 
dni. Poleg tega se lahko bole-
zen širi tudi prek solz okuže-
nih bolnikov, zlasti tistih, ki 
imajo konjunktivitis, tako z 
rok kot s površin, kjer so sol-
ze pristale.«

Nezavedno dotikanje oči 
je treba »ozavestiti«, opo-
zarjata strokovnjaka. Po-
gosteje se dotikajo oči upo-
rabniki kontaktnih leč, zato 
je še bolj pomembno za-
vestno nadzorovati doti-
ke oči in paziti na temelji-
to higieno rok pred vsakim 
rokovanjem z lečami in po 
njem. Strokovnjaka sve-
tujeta, da če je le mogoče, 
v tem času namesto kon-
taktnih leč raje nosite oča-
la. Očala tudi do neke mere 
ščitijo oči pred okužbo, pa 
ne popolnoma. »Če začuti-
te srbenje ali draženje oči 
ali si morate dajati kaplji-
ce, si pred in po tem dobro 
umijte roke in vedno upora-
bite čist papirnat robček, ki 
ga po uporabi varno zavrzi-
te. Če ste si iz kakršnegako-
li razloga dotikali področja 
oči, si roke dobro umijte z 
milom in vodo.«

Na podlagi navodil Naci-
onalnega inštituta za jav-
no zdravje in vlade so zara-
di epidemije koronaviru-
sa odpovedane vse nenujne 
operacije in pregledi, tudi 
na področju oftalmologije. 
»Pomembno je vedeti, da 
je tudi za nujne primere in 
posege potrebna najprej te-
lefonska konzultacija s svo-
jim očesnim zdravnikom, 
ki svojega pacienta najbolje 
pozna in bo presodil nujnost 
napotitve. Pri tem je zelo po-
membno, da pacienti zdrav-
nika obvestijo o morebitnih 
prehladnih znakih ali nedav-
nih potovanjih, stikih z ose-
bami iz ogroženih področij 
oziroma možnih takih sti-
kih ožjih družinskih članov. 
Če pacient svojega očesne-
ga zdravnika še nima, naj za 
konzultacijo pokliče najprej 
svojega družinskega zdrav-
nika, ki mu bo dal ustre-
zne informacije.« Razšir-
jen strokovni kolegij za of-
talmologijo pričakuje, da bo 
ministrstvo za zdravje ure-
dilo tudi mrežo regijskih 
vstopnih centrov za nujna 
očesna stanja, ki bodo opre-
mljeni tudi z vsemi zaščitni-
mi sredstvi za primer obrav-
nave okuženih oziroma ri-
zičnih bolnikov.

Okužba je možna 
tudi prek oči
Ker se lahko novi koronavirus prenaša tudi prek oči, je pomembno, da se 
tega zavedamo in to preprečimo, opozarja prof. dr. Marko Hawlina, dr. med., 
predsednik Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo, ki je skupaj z 
asist. Petro Schollmayer, dr. med., pripravil nekaj koristnih informacij.

Miha Naglič

»Nimam pojma, na koliko 
sprehodih in pohodih sem 
bil. Bil sem na kratkih in dol-
gih hojah. Hodil sem iz vasi 
in v mesta. Hodil sem pod-
nevi in ponoči, od ljubimk 
do prijateljev. Hodil sem po 
globokih gozdovih in čez vi-
soke gore, po zasneženih 
planinah in skozi urbane 
džungle. Hodil sem zdolgo-
časen in evforičen in posku-
šal oditi stran od problemov. 
Hodil sem v žalosti in sre-
či. Ne glede na to, kje in za-
kaj, sem hodil in hodil. Ho-
dil sem do konca sveta – do-
besedno. Vsaka moja hoja je 
bila drugačna, vendar vidim 
skupni imenovalec, ko se oz-
rem nazaj: notranjo tišino. 
Hoja in tišina sodita sku-
paj. Tišina je tako abstrak-
tna, kot je hoja konkretna. 

Preden sem si ustvaril druži-
no, nisem nikoli razmišljal o 
tem, zakaj je hoja pomemb-
na. Toda otroci so želeli od-
govore: Zakaj moramo hodi-
ti, ko pa je hitreje, če se pelje-
mo? Tudi odrasli so se spra-
ševali: Kaj je smisel počasne-
ga premikanja od enega kra-
ja do drugega? Čeprav bi ho-
dila drug ob drugem, bi vsak 
od naju imel drugačno izku-
šnjo hoje. Do sedaj sem po-
skušal z očitnimi razlagami, 
ki se jih oprimeš, ker so hitre 
in preproste ter prav naspro-
tne bistvu hoje, ki je počas-
nost: razlagal sem, da hoja 
pripomore k dolgoživosti. 
Bistri spomin. Znižuje krvni 
tlak. Krepi imunski sistem. 
Toda zmeraj, ko sem to izre-
kel, sem se zavedel, da je to 
samo pol resnice. Hoja je ne-
kaj veliko pomembnejšega 
kot zgolj spisek dobrodejnih 

učinkov, ki jih lahko prebe-
reš v oglasu za vitaminske 
dodatke. Torej, kaj je druga 
polovica te resnice? Zakaj 
hodimo? Zakaj hodim? Od 
kod grem in kje je moj cilj? 
Odgovori so bili zagonetka, 
ki sem jo želel razrešiti. Ko 
sem si obul čevlje in pustil 
mislim prosto pot, sem bil 
gotov glede ene stvari: pola-
ganje ene noge pred drugo je 
ena najpomembnejših reči, 
ki jih počnemo. Pojdimo ho-
dit.« (str. 18–19)

Ta knjiga je en tak bre-
vir za vse, ki smo zasvojeni 
s hojo. V aktualnem trenut-
ku pandemije pa ima tudi te-
rapevtski pomen. »Oče mo-
derne medicine Hipokrat 

je to resnico dojel že pred 
2.400 leti. Svaril je pred na-
pačnim zdravljenjem in po-
udarjal, da nobeno zdravi-
lo ne more imeti tako širo-
kega učinka kot postavljanje 
ene noge pred drugo: Hoja 
je najboljše zdravilo. Verja-
mem, da je hoja igrala pri 
zdravju človeštva pomemb-
nejšo vlogo ko vsa zdravi-
la, ki smo jih zaužili skozi 
zgodovino.« (str. 79) Hodi-
mo lahko povsod: v stanova-
nju, po ulici, skozi parke, ob 
rekah in jezerih, ob morju, 
še raje čez travnike in v goz-
dove in čez hribe. Posamič-
no seveda in drug od druge-
ga oddaljeni vsaj nekaj me-
trov … 

Nove knjige (532)

Hoja, Korak za korakom

Erling Kagge, Hoja, Korak za korakom, prevedla 
Valentina Smej Novak, založba Vida, Ljubljana, 2019, 
160 strani

Fotografijo bi lahko uvrstili v rubriko »enkrat vse prav pride«. Potem ko je uvedba vinjet 
z avtocest izrinila cestninske postaje, so te prav prišle recimo na Jezerskem, kjer v širši 
okolici Gostišča ob Planšarskem jezeru nudijo kup dodatnih aktivnosti, med drugim pozimi 
tudi tek na smučeh – kioska pa sta lahko krasna spodbuda za start in cilj naše rekreacije. 
Ker bodo prihodnjo zimo, za katero upajo, da ne bo zelena kot kioska, zgradili »konkretno« 
brunarico, sta »darsovca« spet na voljo – če komu prav prideta. I. K. / Foto: Tina Dokl

Kakor marsikaj, kar nam je pri srcu, so v teh časih tudi sončne žarke proslavljanj osebnih 
praznikov prekrili temni oblaki epidemije. Pa vendar sedaj ljudje – vsak na svoj način – 
še bolj izkazujejo solidarnost do bližnjih, simpatične dekoracije na okenskih policah pa 
navdajajo z upanjem, da kmalu spet pride čas za praznovanja in deljenje veselja s tistimi, ki 
jih imamo najrajši. S. L. / Gorazd Kavčič
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

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.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_20_27
NALOGA

9 4 2 5 1 8
1 3 2

7 6 4 5 9
3 9 1 4
2 5

8 6 9 7
6 9 5 4 2

7 3 5
1 8 4 9 7

sudoku_LAZJI_20_27

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_20_27
NALOGA

942518
132

76459
3914
25

8697
69542

735
18497

sudoku_LAZJI_20_27

REŠITEV

934275186
851396274
762148359
379514628
286937415
145862937
693751842
427683591
518429763

sudoku_TEZJI_20_27
NALOGA

9 6 2 3 8
2 7

8 4 2
3 1 8

1 9 6 3
4 5 7

4 2 7
5 1

8 9 4 3

sudoku_TEZJI_20_27

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_27
NALOGA

96238
27

842
318

1963
457

427
51
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Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

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

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Vsak ima svoje zahteve 
Tipični mačo se je poročil s tipično lepotico. Po poroki 
ji je naštel pravila, ki jih bo morala v zakonu upoštevati: 
»Doma bom, če se mi bo tako hotelo in ko se mi bo hotelo, 
ob tem pa seveda pričakujem, da ne boš nergala. Na mizi 
naj bo vsak dan dober obed, razen če ti naročim drugače. 
S starimi prijatelji se bom družil še naprej, z njimi bom 
hodil na lov, ribolov, z njimi bom hodil po lokalih, igral 
karte, ti pa se zaradi vsega tega ne boš pritoževala. To so 
moje zahteve. Imaš kakšno pripombo?«
Žena mu odvrne: »Ne, kar se mene tiče, je vse v redu. A 
tudi jaz imam eno zahtevo: v teh hiši se bo vsak večer ob 
devetih seksalo, pa če boš doma ali ne!«

Otroci ne morejo vedeti 
Policisti v primestnem naselju preiskujejo krajo bakrene-
ga električnega kabla.
»Od kod imate to?« vpraša komandir možakarja, ki stoji 
na čelu obtožene skupine.
»A ta kabel? Ah, otroci so ga od nekod privlekli.«
»Ta je pa dobra. Otroci so ga privlekli. Ali veste, koliko tole 
tehta? Dobrih osemsto kilogramov.«
»Osemsto kil?« ponovi možakar. »Kako pa naj otroci 
vedo, da tole tehta osemsto kil ...?«

Spi med predavanjem 
Med predavanjem profesor opazi, da Manica spi, zato 
reče njeni sosedi v klopi: »Jera, prebudi Manico!«
Jera: »Zakaj pa jaz? Saj ste jo vi uspavali.«

Nekje na Štajerskem 
Kaj je vrhunec pijanstva? Ko napihaš 2,80 in rečeš polici-
stu, naj zaokroži na 3,00.

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Seveda pogrešate družbo in stike s prijatelji, ampak vse bo 
počakalo in nič vam ne bo ušlo. V tem obdobju, ko imate 
več časa zase, boste spet poiskali stvari, ki so vas včasih 
veselile in spravljale v dobro voljo. Vse je za nekaj dobro.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Določene poti so se zaradi življenjskih razmer prestavi-
le, ampak zaradi tega ne bo nič zamujeno. Ne glede na 
vse vas na poslovnem področju čaka napredovanje, ki ga 
boste zelo veseli. Ko pride vaš čas, se boste izkazali.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Vse enkrat mine – in tudi to bo minilo. Pozabite na to, da 
je kaj pomembnega odvisno od vas, ker ni. Odgovorni ste 
zgolj sami zase, za vse druge je pač tako, da imajo svojo 
pamet in svoje vrednote. Ostanite takšni, kakršni ste, kajti 
taki ste najboljši.

Rak (22. 6.–22. 7.)
V zadnjem času zelo veliko premišljujte o tem, kaj vse bi 
lahko spremenili, če bi si upali. Ker je vsaka stvar za nekaj 
dobra, vam bodo tudi te trenutne izkušnje pustile pečat, ki 
ga nikoli ne boste pozabili. Prijatelji niso pozabili na vas.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Žal vam je, ker z določenimi zadevami niste pohiteli, ko je 
bil čas za to. Sedaj pa čas je, le načrtovanega ne morete 
uresničiti. Ne bojte se in nikar ne delajte panike. Niste 
obstali samo vi, obstal je cel svet. Ko se bo svet začel vrte-
ti, se boste tudi vi.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Kadar se ena vrata zaprejo, se nekje drugje odprejo nova. 
Kaj vse boste naredili in ustvarili, pa je odvisno samo od 
vas. Nikar ne bodite prepričani, da mora biti vse popolno, 
ker to sploh ni res. Imejte se radi.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Ne gre samo zato, da vam gredo vsi v vaši bližini na živce 
in vas spravljajo v slabo voljo, tudi obratno velja enako. 
Kaj pomeni, da v ogledalu vidimo sebe? Da so napake, ki 
jih vidimo pri drugih, v resnici naše napake, ki jih nočemo 
videti in spremeniti.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Vedno bolj vas je strah, da se zadeve na koncu ne bodo ure-
dile tako, kot si želite in ste načrtovali. Seveda imate radi vse 
urejeno in da deluje po ustaljenem redu, ampak tokrat ne 
gre drugače, kot da se prepustite in samo mirno zaupate.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Morda je narobe to, da imate kar naenkrat preveč časa 
in ne veste, kaj bi sami s seboj. Kajti to je zagotovo ena 
od stvari, ki je ne obvladate. Biti sami s seboj. In samo 
obstajati in zgolj dihati in živeti. Brez panike, še vse bo 
tako, kot mora biti.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Še vse se dogaja, ne glede na to, da so okoli vas same nega-
tivne informacije. Svet se dogaja in vi z njim. Odprti pro-
jekti ne bodo zamrli, ampak vas bodo počakali, da pridejo 
na vrsto. V tem času pa se veselite vsakega dneva posebej.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Na trenutke ste žalostni, ker vas je strah, da so vsi pozabi-
li na vas. A nikakor ni tako. Spoštujejo vas in radi vas ima-
jo, brez skrbi. Prišel bo čas, ko boste znova lahko dajali in 
sprejemali čustva, ki jih imate res ogromno.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Vse poti in dogodki, ki vam osebno veliko pomenijo, se 
bodo zaradi razmer preložili. Zato res ni bojazni, da ne bi 
prišli na svoj račun. Ni mišljen samo poslovni svet, kaj-
ti tudi na področju ljubezni vas čakajo res lepe in dobre 
spremembe.
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Za mesnine in mesne izdelke Čadež je dovolj dobro samo prvovrstno meso.

S skrbjo in ljubeznijo ga predelujemo po metodah, 
ki so jih uporabljali že naši dedki. 

Vse to zato, da bi Vi v naših izdelkih uživali
od prvega do zadnjega grižljaja.

Nagrade:
1., 2. in 3. nagrada: bon za 20 EUR za nakup mesnin 
Čadež (izključno mesnin Čadež, ne cigaret, čistil ali česar-
koli drugega) v katerikoli izmed mesnic ČADEŽ.

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 
15. aprila 2020 na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Po šunko, vratnik in prato 
ter druge praznične dobrote
v mesnice ČADEŽ pohitite,
da mize za veliko noč si bogato obložite.
Seveda jih pri nas  
po občutno nižjih cenah sedaj dobite.

MESNICE ČADEŽ Kranj Koroška c. 26  I  Škofja Loka Spar partner ČADEŽ v Nami   
Jesenice C. Cirila Tavčarja 6 I Bohinjska Bistrica SPAR partner Čadež, Triglavska c. 36. 
Mesnine ČADEŽ lahko kupite tudi v ostalih trgovinah SPAR, Mercator in E.Leclerc.

Tradicionalne domače mesnine Čadež so proizvedene  
iz slovenskega mesa najvišje kakovosti in so brez  
mesnih nadomestkov (brez soje, brez škroba in  
prehranskih vlaknin). 
So tudi brez glutena, laktoze, jajc, soje in drugih 
alergenov ter brez umetnih barvil in brez umetnih arom.
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O KUPON za 10% POPUST  
na meso in mesne izdelke pri nakupu  
v mesnicah Čadež



21Gorenjski glas
petek, 3. aprila 2020 info@g-glas.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali  po poš ti. Cene 
ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
Rozman bus vse svoje stranke obvešča, da zaradi epidemije 
novega koronavirusa in državnih uredb, ki jih je v teh izrednih 
pogojih treba spoštovati, začasno odpovedujejo vse turistične 
prevoze. Strankam se zahvaljujejo za dosedanje zaupanje in jim 
sporočajo, da se spet srečajo, ko bo epidemija mimo. Ostanite 
zdravi! www.rozmanbus.si

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

RAZSTAVE

Spletna razstava keramike lončarja in 
industrijskega oblikovalca Urbana Magušarja 
Škofja Loka – Na družbenih omrežjih Rokodelskega centra 
DUO Škofja Loka je na ogled razstava lončarja in industrij-
skega oblikovalca Urbana Magušarja, ki je sicer del širšega 
projekta, pri katerem sodeluje tudi Loški muzej. 

Nagrajenci križanke OMV ŠKOFJA LOKA z geslom: OMV NA-
GRAJUJE, objavljene v LOČANKI 10. marca 2020, ki prejme-
jo 5 pranj avtomobila v avtopralnici na bencinskem servisu 
OMV Škofja Loka, so: Jakob GARTNER iz Selc, Mitja KOS iz 
Škofje Loke in Bogomila GARTNER iz Zg. Sorice  Nagrajen-
cem čestitamo!

Maja Bertoncelj

Medvode – Občina Medvo-
de je že 15. marca vzposta-
vila interventno oskrbo sta-
rejših, ki lahko na telefonski 
številki 01 361 95 14 naročijo 
dostavo nujnih življenjskih 
potrebščin. Tudi sicer so v 
tamkajšnjem štabu Civilne 
zaščite zelo aktivni in se tru-
dijo, da bi širjenje koronavi-
rusa čim bolj zajezili. Uved-
li so kar nekaj ukrepov, med 
drugim zaporo lokalnih cest 
do priljubljenih turističnih 
in pohodniških točk. 

Pomagajo jim tudi števil-
ni prostovoljci, ki so se takoj 
javili in jih ni bilo treba iska-
ti s pozivi. Med njimi je tudi 
Blanka Trampuš, domačin-
ka iz Studenčic, vodja Cen-
tra kriznega odziva, ki delu-
je v prostorih Športne dvo-
rane Medvode. »Sem še v 
službi, a delam od doma. 
Brez pomislekov sem se od-
zvala. Delo prostovoljke mi 
je prioriteta,« je povedala. 
Prostovoljka je tudi sicer. Je 
predsednica Krajevnega od-
bora Rdečega križa Medvo-
de in tudi članica Štaba Ci-
vilne zaščite Občine Med-
vode. Biti prostovoljka v 
teh izrednih razmerah za-
radi koronavirusa je druga-
če, kot je bila vajena doslej. 

»Kljub temu da gre za virus, 
ki je zelo nalezljiv, ni bilo 
bojazni, da se ne bi odzva-
la. Vem, kako je treba poskr-
beti za zaščito. Po izobrazbi 
sem zdravstvena delavka, a v 
zdravstvu ne delam več, vem 
pa, kako je treba postopati. 
Peto leto delujem v Rdečem 
križu in v tem času sem bila 
na številnih izobraževanjih. 
Včasih sem se že spraševa-
la, kaj mi je treba vse to vede-
ti, sedaj pa vidim, da mi pri-
dobljena znanja pridejo še 
kako prav. Epidemija sicer 
ni bila ciljna tematika naših 
izobraževanj, česa takšnega 
ni nihče pričakoval, v osnovi 
pa je treba ravnati kot v vseh 

drugih elementarnih nesre-
čah. Moja naloga kot vod-
je Centra kriznega odziva je 
poskrbeti tudi za vse druge v 
ekipi. Posredujem navodila 
glede razkuževanja, pravil-
nega nošenja mask, oblače-
nja in slačenja zaščitnih ro-
kavic ...,« je pojasnila.

Na območju občine Med-
vode se je odzvalo okrog sto 
prostovoljcev. »Število se 
dnevno spreminja. Odziv je 
bil nepričakovano velik in 
to je zelo pohvalno. Prosto-
voljci smo starostno meša-
na populacija. Med nami so 
tudi uslužbenci javnih zavo-
dov, Karitas, Rdečega križa, 
odzvali so se tudi občinski 

svetniki … Za vsak teden 
naredimo seznam dnevnih 
ekip, v katerih so po tri ose-
be: voznik in dva člana, ki 
gresta ali v lekarno ali v trgo-
vino, in potem vse razvozijo 
do naročnikov,« pravi in do-
daja, da se število klicev po-
večuje. »Zelo veliko je po-
treb za dostavo zdravil, tudi 
živil. Včasih kdo zraven na-
roči tudi še za soseda. Kliče-
jo večinoma starejši s celot-
nega območja občine, odzo-
vemo pa se tudi na klice dru-
gih občanov, za katere oceni-
mo, da prav tako potrebuje-
jo pomoč. Dobili smo celo že 
klice iz mestnih občin Lju-
bljana in Kranj, a interven-
tno oskrbo nudimo le našim 
občanom.« 

Njen dan prostovoljke se 
uradno začne nekaj pred 
osmo uro zjutraj in zaklju-
či okrog četrte popoldan. Za 
zdaj je s situacijo zadovoljna. 
»Odziv prostovoljcev je odli-
čen, smo dobra in uigrana 
ekipa. Vse pohvale vsem, ki 
tudi kot prostovoljci delajo v 
teh težkih časih,« je še deja-
la in poudarila, naj se vsi dr-
žimo navodil pristojnih in 
skrbimo za svoje zdravje in 
za zdravje drugih. Na obmo-
čju medvoške občine so bili 
do včeraj trije potrjeni prime-
ri okužbe s koronavirusom.

Prostovoljstvo je prioriteta
Prostovoljka Blanka Trampuš je vodja Centra kriznega odziva v občini Medvode, kjer skrbijo tudi za 
interventno oskrbo starejših občanov in dostavo nujnih življenjskih potrebščin.

Blanka Trampuš, vodja Centra kriznega odziva v občini 
Medvode / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – Na nedavno držav-
no tekmovanje za Cankar-
jevo priznanje se je uvrsti-
lo sedem dijakov Gimnazije 
Kranj. V kategoriji prvih in 
drugih letnikov je dijakinja 
prvega letnika Izabela Leto-
nja osvojila naslov državne 
prvakinje. Za svoj esej je do-
segla maksimalnih petdeset 
točk. V kategoriji tretjih in 

četrtih letnikov pa se je naj-
bolj izkazal dijak četrtega le-
tnika Andraž Rakovec, ki je 
z 48 točkami osvojil naslov 
državnega podprvaka. Njun 
uspeh so s svojimi dosežki 
dopolnili še drugi dijaki Gi-
mnazije Kranj. Dijaki četrte-
ga letnika Marcel Malovrh, 
Jaka Florjančič in Martina 
Potočnik so dosegli 46 točk 
ter zasedli četrto mesto in 
si prislužili zlato priznanje. 

Zlato priznanje je prejela še 
dijakinja prvega letnika Neja 
Prodan, Tia Vita Ćurčić pa se 
je razveselila srebrnega Can-
karjevega priznanja. V okvi-
ru tekmovanja morajo dija-
ki napisati poglobljen in kri-
tičen esej na tematiko izbra-
nih del, je pojasnil Andraž 
Rakovec in dodal, da so di-
jaki prvih in drugih letnikov 
letos prebirali roman Mar-
jana Tomšiča Oštrigeca in 

novelo Cirila Kosmača Tan-
tadruj, dijaki tretjih in četr-
tih letnikov pa znanstveno-
fantastični roman Dougla-
sa Adamsa Štoparski vodnik 
po galaksiji in kriminalni ro-
man Maje Novak Cimre.

»Odlični rezultati so na 
tekmovanju za Cankarjevo 
priznanje stalnica za našo gi-
mnazijo, a letošnje tekmo-
vanje je bilo eno izmed naj-
uspešnejših doslej,« so pou-
darili na gimnaziji in dodali, 
da so njihovi dijaki s tem do-
kazali, da sodijo v vrh najbolj-
ših piscev, obenem pa potr-
dili dobro delo na šoli, pred-
vsem profesorjev slovenšči-
ne. Andraž Rakovec se je po-
sebej zahvalil njihovi mento-
rici, profesorici Martini Luši-
na Basaj, ki z dijaki na pripra-
vah podrobno in poglobljeno 
obravnava razpisana dela. Na 
pripravah sta jim bili letos v 
pomoč še nekdanji dijaki-
nji gimnazije in sedanji štu-
dentki slovenistke Jera Ora-
žem in Nastja Bitenc.

Izabela Letonja državna prvakinja
Na tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje so se tudi letos izkazali dijaki Gimnazije Kranj, ki 
so osvojili kar šest zlatih priznanj, imajo celo državno prvakinjo in državnega podprvaka.

Dijaki Gimnazije Kranj so bili na letošnjem tekmovanju za Cankarjevo priznanje 
najuspešnejši doslej. / Foto: arhiv Gimnazije Kranj

Kranjska Gora – Iz Turizma Kranjska Gora so sporočili, da v 
soboto dodajajo novo vsebino, ki bo popestrila prosti čas, ki 
ga zaradi epidemije novega koronavirusa preživljamo doma. 
Na Facebook (FB) profilu Kranjska Gora bodo predvajali vi-
deo recepte za pripravo jedi iz lokalnih sestavin. S projektom 
Zgodbe s kavča bodo s kavča raziskovali skrite kotičke Slo-
venije; kratke pripovedi lahko poslušate vsak torek, četrtek in 
nedeljo ob 18. uri na FB-profilu Kranjska Gora. Vsako soboto 
ob 20.15 pa vas vabijo na Party s kavča, ko bodo slovenski DJ-ji 
od doma vrteli glasbene uspešnice iz sveta pop in elektronske 
glasbe. Lahko jim prisluhnete na FB-profilu Koncerti s kavča in 
Kranjska Gora ter izmenično na FB-profilu Radia 1 in Radia 2, 
kanalu Kranjska Gora na YouTubu, 24ur.com in na več lokalnih 
televizijskih postajah.

Dodajajo recepte, zgodbe, DJ-zabavo s kavča

Krvavec – V Cerkljah so v torek prepovedali zbiranje in zadr-
ževanje ljudi na območju Krvavca, Ambroža pod Krvavcem 
in planine Jezerca. Prav tako so zaprli pešpoti iz Adergasa in 
od spodnje postaje žičnice na Štefanjo goro ter ribnika v La-
hovčah in Češnjevku. Spoštovanje prepovedi bodo preverjale 
pristojne službe. Kot nam je pojasnil Cerkljanski župan Franc 
Čebulj, so se za ukrep odločili, potem ko so minuli konec te-
dna opazili, da so se na nekaterih priljubljenih točkah v občini 
zbirali izletniki in pohodniki, in to kljub številnim opozorilom, 
naj v času epidemije ostanejo doma. »Pri nas ta konec tedna 
ni bilo nič drugače kot v Kranjski Gori ali na Bledu,« je še po-
vedal Čebulj, ki je sicer zadovoljen z odzivom prostovoljcev, 
ki bi po potrebi lahko pomagali občanom, ki bi potrebovali 
pomoč v času koronavirusa. Več kot trideset se jih je namreč 
doslej odzvalo pozivu občine, vendar za zdaj še niso zaznali 
potreb po tovrstni pomoči.

Prepoved obiskovanja turističnih točk

Škofja Loka – V Škofji Loki od 1. aprila dalje veljajo še dodatni 
ukrepi glede začasne splošne prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji ter prepove-
di gibanja izven občin. Župan Tine Radinja je izdal sklep o 
podrobnejši opredelitvi dostopov na javne površine oz. javne 
kraje, določenih v odloku o začasni splošni prepovedi gibanja 
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v državi v občini 
Škofja Loka. S tem sklepom se omejuje, na določenih območjih 
pa zapre, dostop do izletniških točk in parkirišč na območju 
Crngroba, Križne gore in Lubnika. Na območju celotne občine 
se prepove izvajanje športnih aktivnosti s povečanim tvega-
njem za nastanek poškodb, prepove zadrževanje na obmo-
čju znotraj obzidja Loškega gradu, izjema je sprehajanje peš 
za posameznike in skupine, ki živijo v istem gospodinjstvu. 
Sklep prepoveduje tudi uporabo klopi na javnih površinah in 
ob večstanovanjskih objektih na območju celotne občine.

Omejen dostop do izletniških točk
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ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustila draga mama, sestra, babica, prababica 
in teta

Marija Arhar
roj. Dolinar, iz Škofje Loke

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, sovaščanom in znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče. 
Hvala tudi dežurni službi ZD Škofja Loka, dr. Benkovičevi, sestri 
Alenki, patronažni sestri Nataši, g. župniku Mateju Nastranu za 
lepo opravljen pogreb, pogrebni službi AKRIS in pevcem.

Žalujoči vsi njeni
Vincarje, 14. marca 2020

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

ZAHVALA

V 71. letu starosti je izgubil boj s težko boleznijo

Vinko Potočnik
z Mlake pri Kranju

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znan-
cem, ki ste ga v času bolezni pogosto obiskali in nam bili v oporo.
Zahvala gre tudi dr. Mariji Jenko Burgar, Nevrološki kliniki UKC 
Ljubljana, dr. Barbari Bitežnik in ostalemu osebju Bolnišnice Golnik 
ter zdravnikom in sestram Centra za paliativno oskrbo Jesenice in 
patronažnima sestrama Ani Sajovic in Barbari Sitar ter TD Kokrica. 

Žalujoča družina

Za vedno boš ostal  
v naših srcih.

ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustil mož, oče, dedek

Ivan Janežič
iz Kranja

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom za izre-
čena sožalja. Zahvala tudi dr. Kitićevi, Navčku in PU Kranj.

Vsi njegovi
Kranj

ZAHVALA

V 89. letu nas je po dolgotrajni bolezni tiho zapustil ljubeči mož, 
ata, stari ata in pradedek

Miroslav Rozman 
iz Stražišča

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom, sodelavcem Iskratela in znancem za izrečena 
sožalja. Prav posebno zahvalo izrekamo negovalkam iz Doma upo-
kojencev Kranj za skrbno nego, zdravniškemu in zdravstvenemu 
osebju Bolnišnice Golnik in Zdravstvenemu domu Stražišče. 
Za opravljen pogrebni obred se zahvaljujemo Komunali Kranj, pev-
cem in g. župniku Bojanu Likarju.
Od pokojnika smo se poslovili v sredo, 1. aprila 2020, v ožjem dru-
žinskem krogu na pokopališču v Bitnjah.
Ohranimo ga v lepem spominu.

Žalujoči: žena Angelca, hčerka Jana z družino in sin Jure z 
družino

Zapustil telo je, ki ni več mu služilo,
vsak od nas zajokal je milo.
Človek med dva je svetova razpet,
kdo ve, kdaj se snidemo spet.

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

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

Umrla je 

Andrejka Urh
rojena 1967 

Pogreb pokojne bo v Cerkljah 3. aprila 2020 v krogu domačih. 

Žalujoči: mož Janez, sinova Luka in Maks, oče Janez, mama Katarina, sestra Jana

Rezultati 27. kroga – 1. aprila 2020
6, 15, 20, 21, 32, 33, 37 in 13 

Loto PLUS: 2, 3, 4, 7, 21, 31, 39 in 32
Lotko: 5 8 9 3 7 9

Sklad 28. kroga za Sedmico: 1.160.000 EUR
Sklad 28. kroga za PLUS: 90.000 EUR

Sklad 28. kroga za Lotka: 140.000 EUR 

LOTO

NEPREMIČNINE
GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, od 1. 
maja dalje, tel.: 031/734-103 20000758

STROJI IN ORODJA
KUPIM

INDUSTRIJSKI šivalni stroj, dobro oh-
ranjen, tel.: 051/819-223  
 20000741

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 20000747

STARINE
KUPIM

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

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

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

NOVE nepremočljive pohodne čevlje, 
št. 43, vibra podplat, tel.: 041/364-
504 20000740

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

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

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

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

FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

TRAKTOR Tomo Vinkovič, 21 K, cena 
1.600 EUR, tel.: 041/758-972  
 20000760

TROSILEC umetnega gnojila Creina, 
500 kg, tel.: 041/287-901  
 20000763

KUPIM

TRAKTOR in nekaj priključkov, tel.: 
041/680-684  
 20000761

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI ali krmni krompir, tel.: 
031/409-241  
 20000742

JEDILNI beli in rdeči krompir ter semen-
ski beli krompir, tel.: 040/784-530  
 20000756

KROMPIR jedilni, drobni desire in sa-
vanna ter krmni, tel.: 040/355-865 
 20000759

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

JARKICE,  rjave, ki bodo na voljo po 6. 
aprilu. Zbiram naročila, tel.: 041/820-
594 20000738

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

OVCE z mladiči ali brez, raci – par, 
domačo zaseko in domač jabolčni kis, 
tel.: 040/473-271  
 20000737

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, 
tel.: 041/896-712  
 20000745

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke.  Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081 20000749

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale prve košnje, tel.: 
041/327-932  
 20000762

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 20000614

ULEŽAN hlevski gnoj z dostavo, tel.: 
041/901-888 20000757

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

IŠČEM – kitarista, penzionista, tel.: 
040/535-114 20000712

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.ne  
 20000748

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 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 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 20000751

NUDIMO – več vrst mazil, oblog, ka-
plic, čajev in krepil za odpornost. Iz-
delke pošiljamo tudi po pošti. Torkar 
Antonija, s.p., Zeliščarstvo Prežla, Be-
gunjska cesta 23, Lesce, tel.: 04/53-
18-340 20000733

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 19003399

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141  
 20000746

ZASEBNI STIKI
ČE imaš tako rada motorje kot jaz, se 
mi pridruži kot partnerka. Čaka te Mon-
ster. Bodi fit in mlajša upokojenka, tel.: 
041/300-274 20000744

RAZNO
PRODAM

10-KG jeklenko, napolnjeno z buta-
nom, tel.: 031/413-138  
 20000743

NOVO zračno puško in žensko kolo, 
21 prestav, tel.: 041/364-504  
 20000739

OPEKAČ kruha – toaster, ekonom lo-
nec 6-, 8-lit., termo steklenice 6-, 2- in 
1-lit., rumov lonec, tel.: 041/858-149  
 20000627

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 20000570
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V SPOMIN

Franciju Berniku 
28. 5. 1930–6. 4. 2000

Dne 6. aprila bo minilo 20 let, odkar Te ni med nami, a:

“Še si tu, z menoj,
in v meni boš ostal,
nisem sama,
Ti za vedno sebe si mi dal.”
(Marta Zore)

Vsem, ki postojite ob njegovem grobu, iskrena hvala.

Žena Lojzka, otroci, vnuki in pravnuki

ZAHVALA

Ob smrti naše cenjene in drage sorodnice in prijateljice

Milene Bizjak 
iz Kranja

se najlepše zahvaljujem Domu upokojencev Kranj, kjer je nazad-
nje bivala, ter vsem, ki ste z njo delili svoj čas. Posebna hvaležnost 
gre gospe Zofki. In tebi, draga moja teta Milena, neskončna hvala 
za vse.

Janja

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

ZAHVALA

V 88. letu je odšla naša draga mami, stara mama, prababica in teta

Darinka Štular
iz Dupelj

V krogu domačih smo se od nje poslovili v soboto, 28. marca 
2020, na pokopališču v Dupljah. Hvala vsem, ki ste bili v mislih z 
nami. Maša v njen spomin bo kasneje.
Mami, pogrešali te bomo.

Žalujoči vsi njeni
Duplje, Zadraga, Podnart, Zg. Radovna

ZAHVALA

V 94. letu nas je za vedno zapustila naša draga mama in babica

Ana Bulovec
Od nje smo se poslovili v družinskem krogu.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi!

Sinova Florijan in Miran z družinama

Bila je dobra, skrbna mati, 
ki znala je samo dajati, 
ko zadnji kos srca je dala, 
za vedno mirno je zaspala.

ZAHVALA

V 73. letu starosti se je od nas poslovil dragi mož, ati, brat in stari ata

Janez Prevodnik
iz Podpulfrce

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, so-
delavcem in znancem, ki ste nam v težkih dneh stali ob strani in 
nam nudili pomoč. Posebna zahvala gre zdravnikom in zdravstve-
nemu osebju ZD Škofja Loka in Univerzitetne klinike Golnik za 
trud pri zdravljenju njegove bolezni. Hvala tudi gospodu župniku 
Mateju Nastranu za lepo opravljen pogrebni obred, podjetju Akris 
in trobentaču. Hvala vsem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 
sveče, molitve in svete maše. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi

Srce je omagalo, dih je zastal,
spomin na tebe bo večno ostal.

ZAHVALA

V 81. letu nas je nepričakovano zapustil naš dragi mož, ata, dedi, 
tast, brat in stric

Janez Kokalj
iz Predoselj

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše.
Posebna zahvala članom PGD Predoslje in praporščakom za častno 
spremstvo, g. župniku Janezu Jenku za pogrebni obred, ge. Majdi Šter, 
g. Sreču Jermanu in pogrebni službi Navček ter DU Britof - Predoslje.
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali.

Žalujoči vsi njegovi
Predoslje, 23. marca 2020

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a spomin na tebe
bo v naših srcih 
vedno ostal.

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustila draga mami, mama, sestra in teta

Antonija Zaplotnik
roj. Križaj, p. d. Jeričeva Tončka s Trstenika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za vsa izrečena sožalja, darovane sveče in mašne name-
ne. Hvala g. župniku Branku Balažicu za lepo opravljen pogreb in 
besede ob slovesu, pogrebni službi Navček, nosačem žare in zasta-
vonoši. Hvala pevcem za zapete žalostinke in RK Trstenik. Hvala 
vsem, ki ste jo pospremili k večnemu počitku. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njeni
Trstenik, Žiganja vas, Jama in Žabnica

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite. 
Pomislite, kako trpela sem, 
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
Ločitev je naša usoda,
srečanje – novo upanje.

V 90. letu se je od nas poslovila naša draga sestra, teta in svakinja

Ljubomira Sajovic
mag. farmacije v pokoju
iz Gorenj, nazadnje stanujoča v Kranju

V teh izrednih razmerah smo se od pokojne poslovili v ožjem dru-
žinskem krogu. Hvala za vsa izrečena sožalja, sorodnikom, pri-
jateljem in znancem, stanovalcem Kebetove 3, Lekarni Kranj za 
podarjene sveče in cvetje. Zahvala njeni dolgoletni osebni zdrav-
nici dr. Mariji Ravnikar, Bolnišnici Golnik za zdravljenje, Domu 
starejših občanov Kranj in pogrebni službi Komunale Kranj. Po-
sebna zahvala gospodu župniku Francu Godcu za vse molitve in 
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste pokojno Miro 
spoštovali in jo imeli radi.  

Vsi njeni
Kranj, 22. marca 2020

ZAHVALA

V 84. letu nas je po hudi bolezni zapustila in odšla k Bogu najina 
mami, mama, sestra, tašča, teta 

Tilka Vovk
5. 4. 1936–23. 3. 2020
s Suhe pri Predosljah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim 
sosedom za vse darove, svete maše in sveče. Posebna hvala pa 
sosedi Francki in Jelici za vse obiske v času bolezni. Hvala po-
grebni službi Navček, župniku Kokalju, dr. Kozjek, patronažnim 
sestram Andreji in Mateji. Hvala vsem, ki ste jo v teh težkih časih 
v molitvi spremljali na zadnjo pot. 
Mami, radi te imamo.

Vsi tvoji
Suha, Srednja Bela

ZAHVALE malioglasi@g-glas.si
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne se bo oblačnost 
od severa povečala. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in 
popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo vzhodni 
veter. V nedeljo bo pretežno jasno.

Ana Šubic

Kranj – V času epidemije ko-
ronavirusa, ko naj bi se v tr-
govino odpravili čim bolj po-
redko, si mnogi sami pečejo 
kruh. Zaradi spremenjenih 
nakupovalnih navad se je 
tako prodaja svežega kruha 
v trgovskih centrih zmanj-
šala, povečala pa se je proda-
ja sorodnih izdelkov z dalj-
šo obstojnostjo, kot so to-
ast, prepečenec in drugi pa-
kirani krušni izdelki, pa tudi 
prodaja moke in kvasa. 

Manjšo prodajo sveže-
ga kruha in pekovskega pe-
civa zaznavajo tudi v Žitu, 
ki ima pekarno tudi v Les-
cah. »Prav tako so v Slove-
niji odpovedana skoraj vsa 
naročila za šole in vrtce pa 
tudi za hotele, menze in go-
stinske lokale,« so pojasni-
li. Po drugi strani v skupi-
ni Žito, pod okrilje kate-
re med drugim sodi tudi 
Podravka, opažajo večje 
povpraševanje po osnov-
nih živilih in trajnih izdel-
kih, kot so moka, testeni-
ne, riž, suhi kvas, polen-
ta, mlevski izdelki, konzer-
virana hrana, otroška hra-
na, vložena zelenjava, pre-
pečenec, juhe … »Ta živila 
so sedaj v prednostni proi-
zvodnji, povečali smo zalo-
ge surovin za te produkte,« 
so pojasnili v Žitu.

Zaradi prilagoditve trenu-
tnim razmeram je Žito v tem 
tednu začel na trg dostavlja-
ti nekatere hlebce v pakira-
ni obliki. V njihovi trgovini v 
Lescah se denimo kupci lah-
ko dogovorijo tudi za pripra-
vo paketa živil, v Ljubljani pa 
že omogočajo dostavo preko 
naročila na spletni strani oz. 
aplikaciji Wolt. Trenutno 
pripravljajo tudi lastno sple-
tno trgovino.

Glede peke potic ob bli-
žajoči se veliki noči so po-
vedali, da bodo proizvodnjo 
prilagodili povpraševanju 

kupcev. »Ker jih pečemo 
vsak dan, to ne bo težava.«

Dvakrat več 
povpraševanja po toastih

V skupini Don Don, 
ki ima proizvodno enoto 
tudi v Kranju ter je pozna-
na po blagovnih znamkah 
Tvojih 5 minut in Pekarna 
Grosuplje, zaznavajo naj-
večje odstopanje v prodaj-
nem programu sendvičev 
in pekovskega peciva, saj 
so izobraževalne ustano-
ve zaprte, mnogi pa dela-
jo od doma. »Pri peki kru-
ha smo zaradi varnosti za-
poslenih zmanjšali prodaj-
ni asortiman, naročila pa 
so zaradi manjšega obiska 
trgovin padla za štirideset 
odstotkov. Na drugi stra-
ni imamo novi proizvodni 
obrat za proizvodnjo toasta 
v polnem pogonu. Povpra-
ševanje po toastih se je pod-
vojilo, zato našim kupcem 
dobavljamo proporcialno 
glede na proizvodne zmo-
gljivosti,« so pojasnili. Na 
spremenjene razmere na 
trgu se odzivajo z razvojem 

novih izdelkov (npr. pakira-
ne sveže vrste kruha z dalj-
šo obstojnostjo) in poti do 
potrošnika.

Že prva odpuščanja

V nezavidljivem položa-
ju pa so tudi manjše pekar-
ne. V Pekarni Magušar je 
denimo prodaja izdelkov, še 
zlasti drobnega pekovskega 
peciva in sladkega progra-
ma, upadla za približno po-
lovico. »Trenutno situacijo 
smo prisiljeni reševati z od-
puščanjem delavcev in čaka-
njem na delo ter z zmanjša-
njem asortimana. Vzposta-
vili smo tudi dostavo na 
dom,« so pojasnili in dodali, 
da bodo zmanjšali tudi pro-
izvodnjo potic v velikonoč-
nem času oz. jih bodo pek-
li po naročilu.

Manjša bo tudi prodaja 
potic

Direktor Pekarstva Ore-
hek Dušan Dermota je po-
vedal, da je prodaja v njiho-
vih manjših specializiranih 
enotah upadla za 60–70 

odstotkov. Pet od trinajstih 
so jih zato zaprli, medtem 
ko je v njihovih treh fran-
šiznih živilskih trgovinah 
prodaja sedaj v normalnih 
okvirih, sredi marca, ko so 
si kupci delali zaloge, pa 
je bila celo nekoliko večja. 
Proizvodnjo v Kranju so us-
tavili, v Škofji Loki in Zbi-
ljah pa še poteka. »Zaposle-
nih za zdaj nismo odpušča-
li ali jih dali na čakanje. So-
delavke smo prerazporedi-
li po drugih enotah, imajo 
tudi kakšen prost dan, da 
se spočijejo od trenutnih 
napetosti,« je pojasnil Der-
mota.

Pričakuje, da bodo tudi 
velikonočnih potic proda-
li vsaj polovico manj kot v 
prejšnjih letih, tudi zaradi 
omejitve gibanja na doma-
čo občino in s tem otežene-
ga dostopa do njihovih pro-
dajaln. Poudaril je, da vladne 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja virusa podpira, saj si 
želi, da bi se razmere čim 
prej normalizirale. »Čeprav 
je država podjetnikom prišla 
naproti, nam ne bo lahko,« 
je še dejal.

Prodaja svežega kruha upadla
V času epidemije koronavirusa so se mnogi sami lotili peke kruha, kar krepko občutijo v pekarnah, se je 
pa povečala prodaja krušnih izdelkov z daljšo obstojnostjo, denimo toasta.

Zaradi koronavirusa je tudi delo v pekarnah prilagojeno novim okoliščinam. 

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Trenerji Smučar-
ske zveze Slovenije in prosto-
voljci smučarskoskakalnih 
klubov so priskočili na po-
moč pri dostavi izdelkov pod-
jetja Mercator, ki je že dolga 
leta sponzor slovenske repre-
zentance v smučarskih sko-
kih in velik podpornik skakal-
nega športa v Sloveniji. 

»Odločili smo se, da skuša-
mo kar se da pomagati tam, 
kjer lahko. Tako bodo v nas-
lednjih dneh trenerji in pro-
stovoljci dostavljali izdelke, 
kupljene prek spletne trgo-
vine našega najboljšega so-
seda. Vas pa vse še enkrat po-
zivamo, da ostanete doma in 
morda skozi okno zapojete 

tisto znano Planica, Planica, 
snežena kraljica, ko vam bo 
nekdo od naših trenerjev in 
prostovoljcev izdelke pustil 
pred vrati,« so v petek sporo-
čili iz Smučarske zveze Slo-
venije.

Na seznamu trenerjev in 
prostovoljcev so tudi Go-
razd Bertoncelj in Zoran Zu-
pančič, glavna trenerja moš-
ke in ženske skakalne repre-
zentance, Vid Petek, Matevž 
Šparovec, Gašper Berlot, 
Robert Hrgota, Gašper Vo-
dan, Peter Jošt, Primož Trip-
lat, Tilen Gros, Robert Kra-
njec, Zoran Kešar, Igor Je-
len, Rok Mandl, Žiga Man-
dl, Matjaž Triplat, Jože Ber-
čič, Anže Lavtižar in Gorazd 
Pogorelčnik.

Izdelke dostavljajo tudi 
skakalni trenerji

Trenerji prostovoljci pri dostavi izdelkov podjetja Mercator, 
med njimi tudi Tržičan Mitja Oranič (v ospredju) / Foto: arhiv SZS

Kranj – V tem tednu naj bi na ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport s predstavniki stroke ter ravnatelji, državno 
maturitetno komisijo, centrom za poklicno izobraževanje in 
državnim izpitnim centrom dorekli vprašanje izvedbe letošnje 
mature. Ministrica Simona Kustec pa je za Televizijo Slovenija 
že v sredo pojasnila, da so vsi napori usmerjeni v to, da se 
matura izvede, za kar se zavzemajo tudi pri Dijaški organizaciji 
Slovenije. Seveda pa tega ne bo mogoče izvesti v rokih, predvi-
denih v maturitetnem koledarju, ki pisanje eseja iz maternega 
jezika predvideva 5. maja. Po besedah Simone Kustec bodo 
esej najverjetneje prestavili na 30. maj, pri čemer zaključek 
izobraževalnega procesa za maturante načrtujejo 22. maja. 
V tem primeru tako po njenih besedah to ne bi smelo vplivati 
na vpis v izbrane študijske programe in torej za zdaj vpisnih 
rokov še ni treba spreminjati. 

Matura ostaja, roki zamaknjeni

Podkoren – Mejni prehod Korensko sedlo so prvega aprila 
opolnoči začasno zaprli skladno z odlokom o določitvi pogojev 
vstopa v Slovenijo iz Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja 
novega koronavirusa. V naši bližini ves čas ostaja odprt mejni 
prehod Karavanke, kjer je vzpostavljena ena izmed devetih 
kontrolnih točk na meji z Avstrijo. Prehod Ljubelj je odprt 
med 5. in 21. uro.

Mejni prehod Korensko sedlo začasno zaprli

Kranj – Zavod za gozdove Slovenije z javnim naznanilom ob-
vešča lastnike gozdov, da roki za izvedbo sanitarne sečnje in 
preventivnih varstvenih del v gozdovih, ki jih je zavod z odloč-
bami določil še pred uveljavitvijo zakona o začasnih ukrepih 
v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zade-
vami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, veljajo 
še naprej. Odločbe zavoda zadevajo izvedbo del v gozdovih, 
kjer so drevesa napadena od podlubnikov, so okužena, močno 
poškodovana ali podrta. Lastnik mora izvesti dela tudi zaradi 
nevarnosti čezmerne razmnožitve podlubnikov.

Javno naznanilo o nujnosti sanitarne sečnje
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