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GORENJSKA

Bo bolnišnico  
vodil Mark Toplak
Po neuradnih informacijah je svet 
zavoda za direktorja Splošne bol-
nišnice Jesenice izbral Marka To-
plaka, ki je sicer od lani direktor 
Razvojne agencije Zgornje Gorenj-
ske. Soglasje k imenovanju mora 
dati še vlada.
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ŠPORT

Celotna moja kariera 
je en velik uspeh
Športnik invalid plavalec Darko 
Đurić je končal uspešno tekmoval-
no kariero. Kot je dejal, mu je dala 
ogromno: »Iz vaškega pobiča sem 
zrasel skoraj v svetovljana.« Na 
velikih tekmovanjih je osvojil 
osem medalj.

8

GG+

Obiskal vse  
kraje v Sloveniji
Potovanje mora biti doživetje, le 
tako si lahko zapomniš dogodi-
vščine s poti. Tako razmišlja Mitja 
Lavtar, mladenič pri tridesetih, ki 
se je v petih letih in pol »pofoč-
kal« v vseh 6036 krajih po državi, 
ki imajo status naselja.

11

GG+

Koronavirus  
ne bo kar izginil
Prof. dr. Roman Jerala je vodja 
Odseka za sintezno biologijo in 
imunologijo na Kemijskem inšti-
tutu v Ljubljani. Kranjčan s svojo 
ekipo raziskovalcev sodeluje v 
mednarodnih prizadevanjih za ra-
zvoj cepiva proti koronavirusu.

15

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no z občasnimi padavina-
mi. Jutri in v nedeljo bo 
spremenljivo oblačno s 
krajevnimi padavinami.

13/22 °C
jutri: spremenljivo oblačno

Priloge:  deželne novice 
Zgornjesav ć      jeseniške novice

Urša Peternel

Lesce – Novi kamp, ki nosi 
ime River Camping Bled, 
je postavilo podjetje Kamp 
turizem iz Ljubljane, gre 
pa za projekt dveh družin, 
Filipičevih in Židanikovih, 
ki so že vrsto let navduše
ni kampisti. Spoznali so se 
na kampiranju, in čeprav 
brez izkušenj na področju 
turizma, so se entuziastič
no lotili urejanja lastnega 
kampa. Zemljišče ob Savi 
so odkupili od tako imeno
vane slabe banke, kamp pa 
so začeli urejati v začetku 
leta.

Postavili so 26 nadstan
dardnih alpskih hišic z veli
kimi terasami in dva glam
ping šotora, ostalo pa so par
cele za kampiranje, na kate
rih sta elektrika in voda, na 
nekaterih tudi odtok. Go
ste bodo pričakale recepci
ja, dva sanitarna objekta, re
stavracija, zunanji ogrevan 
bazen, kolesarski poligon 
(pump track), pravljična de
žela za otroke in urejena pro
dnata plaža s kotički za pole
žavanje pri reki Savi. Poseb
no pozornost so namenili 
okolici, posadili so kar 350 
dreves, velik poudarek so 
dali zlasti lesu in naravnim 

materialom. Kot zanimivost 
velja omeniti, da ima kamp 
iz zraka obliko srca.

Kot sta povedala Matjaž 
Filipič in Jan Židanik, niso 
želeli postavljati ekskluziv
nega kampa, temveč takšne
ga za »normalne« družine. 
Že za prihodnji teden se je 
najavilo več skupin, zelo za
dovoljni pa so tudi z rezer
vacijami za julij in avgust, ki 
kažejo, da naj bi bila pribli
žno polovica gostov doma
čih, ki bodo lahko vnovčili 
tudi vavčerje, polovica pa tu
jih, zlasti iz Nizozemske in 
Nemčije. 

Kamp v obliki srca ob Savi v Lescah
Med Lescami in Bledom bodo prihodnji teden odprli novi kamp, imenovan 
River Camping Bled. V njem je poleg parcel za kampiranje tudi šestindvajset 
alpskih hišic z velikimi terasami in dva glamping šotora.

V novem kampu je šestindvajset alpskih hišic in dva glamping šotora. / Foto: Tina Dokl45. stran
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Še vedno je v 
Sloveniji kar veliko oprav
ljenih dnevnih testov na 
novi koronavirus, samo 
v sredo so odvzeli brise 
828 osebam, med kateri
mi ni bilo potrjene okuž
be. Spodbuden je tudi po
datek, da zaradi te bolezni 
nihče ni umrl niti se zdra
vil na oddelku za intenziv
no nego, je bilo pa v sredo 
hospitaliziranih še pet oseb 
s to boleznijo.

V torek pa so potrdili okuž
bo v OŠ Ludvika Pliberška 

Maribor, in sicer pri tretje
šolcu. Okužil naj bi se v dru
žini, kjer sta pozitivna tudi 
brat in mama, okužbo pa bi 
lahko iz tujine prinesel oče. 
To kaže, da je virus še med 
nami, šola pa se je po zago
tovilih stroke z ukrepi ustre
zno odzvala.

Avstrija je odpravila pre
poved in zdravstveni nad
zor na meji s Slovenijo. Po 
poročanju STA je avstrijski 
zunanji minister Alexan
der Schallenberg pojasnil, 
da na meji veljajo razmere, 
kot so bile pred pandemijo, 
tako da ob vstopu v Avstrijo 

ni več potrebna obvezna ka
rantena ali potrdilo o neoku
ženosti z novim koronaviru
som. Tudi Slovenija je vče
raj uvrstila Avstrijo na se
znam držav za prost vstop 
v Slovenijo, na katerem sta 
že Hrvaška in Madžarska. O 
prostem vstopu v našo drža
vo naj bi v soboto na delov
nem obisku pri nas govori
la tudi slovenski in italijan
ski minister za zunanje za
deve Aleš Logar in Luigi di 
Maio. Večina evropskih dr
žav sicer odprtje notranjih 
meja napoveduje za sredi
no junija.

Avstrija in Italija odprli 
meji s Slovenijo
V sredo pri nas nismo imeli nobenega bolnika s covidom-19 na zdravljenju v 
intenzivni negi. Avstrija in Italija sta sprostili ukrepe glede prehajanja meje. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANCI JAMNIK iz Medvod.

AKTUALNO info@g-glas.si

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, če tr tek in petek 
od 8. do 15. ure, v sre do od 8. do 16. ure.  

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

❑ prodam          ❑ kupim          ❑ oddam          ❑ najamem    

❑ podarim           ❑ iščem           ❑ nudim          ❑ zamenjam

✂

RUBRIKA:

Vsebina:

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

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

✂

Nečitljivih kuponov  
ne objavljamo.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Tokrat imamo za vas kar dve dobri novici. Pošta Slovenije 
z junijem spet opravlja jutranjo dostavo časopisa in tudi to 
številko  časopisa ste lahko brali že zjutraj.
Ker se epidemija covida19 z mesecem majem izteka, smo že 
odprli okence za stranke. Če boste imeli s seboj položnico, 
jo boste lahko plačali receptorki ob vhodu v poslovno hišo 
na Nazorjevi ulici 1 v Kranju. Če jo boste pozabili ali če boste 
kupili knjigo, pa boste morali stopiti oziroma se z dvigalom 
peljati v naše poslovne prostore, ki so v drugem nadstropju. 
Ker je virus še vedno med nami, se moramo obnašati varno, to 
pomeni, da si pred vstopom v poslovno hišo nadenite masko. 
Tudi v naše poslovne prostore lahko vstopate le z obrazno 
masko. Tako boste poskrbeli, da vsi skupaj ostanemo zdravi.
Čez poletje bo veljal poletni delovni čas, kar pomeni, da bo 
okence za stranke odprto vsak dan od 8. do 15. ure, ob sredah 
do 16. ure. 
Žal pa izletov, ki jih tako težko pričakujete, še ne smemo   
pri pravljati. 

Vaš Gorenjski glas

Jutranja dostava in odprto okence
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Suzana P. Kovačič

Golnik – V parku pred Klini-
ko Golnik je bila v ponede-
ljek slovesnost, na kateri so 
se zaposlenim, strokovnim 
ustanovam, lokalni skup-
nosti, donatorjem in medi-
jem zahvalili za odlično so-
delovanje, učinkovito delo 
in odgovorno vedenje, ki je 
močno pripomoglo k uspeš-
ni zajezitvi epidemije. Kot 
je poudaril direktor klinike 
doc. dr. Aleš Rozman, svet 
na pandemijo ni bil priprav-
ljen, odziv pa je bil bliskovit. 
Tu se je Slovenija izvrstno 
odrezala: »Strategija, ki 
smo jo sprejeli, je bila ra-
cionalna, in ukrepi, ki smo 
jih pravočasno izvedli, so 
bili uspešni in so prepre-
čili večje število obolelih 
in s tem številne prezgo-
dnje smrti. Na državnem 
in regionalnem nivoju so 
se oblikovale koordinacije 
vseh ravni zdravstva, civil-
ne zaščite, policije, vojske, 
gasilcev in drugih, ki so ob 
podpori odgovornega vede-
nja državljanov kljub hude-
mu pomanjkanju zaščitnih 
sredstev in opreme v prvih 
dneh, našli rešitve in odgo-
vore na izzive.«

Direktor Rozman meni, 
da je bil slovenski model jav-
nega zdravstva z močnim 
primarnim zdravstvom in 
vstopnimi točkami učin-
kovit, a obenem opozarja, 
»... da je celoten zdravstve-
ni sistem, ki je že pred epi-
demijo deloval na zgornjem 
robu zmogljivosti, ranljiv in 
večjega pritiska verjetno ne 
bi prenesel.« Možnost dru-
gega vala pri nas je realna, je 

poudaril, ta predah pa je tre-
ba takoj izkoristiti za krepi-
tev infrastrukture za oskrbo 
okuženih bolnikov in hkra-
ti varno obravnavo bolnikov 
z drugimi boleznimi. V kli-

niki, ki je bila ena od štirih 
bolnišnic za paciente s co-
vidom-19 pri nas, je med 
epidemijo vzporedno teklo 
delo z bolniki z drugimi bo-
leznimi, npr. diagnostika in 
zdravljenje pljučnega raka. 
Omenil je tudi nujnost 

izobraževanja in zaposlova-
nja zdravstvenih delavcev, 
oblikovanje odzivnih sku-
pin, pogoje za mobilnost ti-
mov in reševanje problema 
najranljivejših, to je domov 

za starejše. »Močan in prila-
godljiv zdravstveni sistem v 
kriznih časih lahko ustvar-
ja pogoje za nemoteno delo-
vanje industrije in tudi eko-
nomsko varnost prebival-
cev,« je prepričan. Za Kli-
niko Golnik pa je dejal, da 

je to trdoživa ustanova, ki je 
bila ustanovljena za obvla-
dovanje epidemije tuberku-
loze, ki je še vedno eden vo-
dilnih razlogov umrljivosti 
v svetu. Epidemija tuberku-
loze je v Sloveniji sicer ob-
vladana, kar pa se z migra-
cijami prebivalstva lahko 
spremeni.

Nagovore so imeli še mini-
ster za zdravje Tomaž Gan-
tar, ameriška veleposlanica 
Lynda C. Blanchard, kranj-
ski župan Matjaž Rakovec 
in pa namestnica direktorja 
za zdravstveno nego v Klini-
ki Golnik Katja Vrankar. Po-
vedala je, da bodo tamkaj-
šnji zaposleni, ki so se med 
epidemijo izpostavili in javi-
li za tvegana mesta, prejeli 
spominsko značko: »Nosite 
jo s ponosom. Vedeli bomo, 
da ste bili tisti, ki ste hrabro 
stopali po tej poti.«

Zdravstvo je treba okrepiti
Možnost drugega vala pri nas je realna, je ob uradnem zaključku epidemije covida19 v Sloveniji 
poudaril direktor Klinike Golnik, ta predah pa je treba takoj izkoristiti tudi za krepitev infrastrukture za 
oskrbo okuženih bolnikov in hkrati varno obravnavo bolnikov z drugimi boleznimi. 

Nagovor direktorja Klinike Golnik doc. dr. Aleša Rozmana / Foto: Primož Pičulin

»Klinika Golnik je stara sto let, dotrajana in ni 
potresno varna, arhitektura pa ni prilagojena sodobni 
obravnavi takšnih bolnikov. Zato želimo, da v odzivu 
na morebiten drugi val epidemije covida-19 in vse 
prihodnje izbruhe respiratornih okužb kompleksu 
priključimo sodoben izolacijski oddelek, ki bo na voljo 
bolnikom iz vse države,« je poudaril direktor doc. dr. 
Aleš Rozman.

Jože Košnjek

Ljubljana – Nadškofija Lju-
bljana je v ponedeljek spo-
ročila, da je bil tako na dr-
žavni kot cerkveni ravni 
ustavljen postopek zoper 
nekdanjega preddvorskega 
župnika Branka Setnikar-
ja. Junija lani je bila namreč 
na Policijo in na Nadškofi-
jo Ljubljana podana prijava 
o storitvi domnevne spol-
ne zlorabe, ki naj bi jo zag-
rešil tedanji preddvorski 
župnik. Policija je prei-
skala primer in poročala 

državnemu tožilstvu, ki ni 
zaznalo znakov kaznivega 
dejanja in ustavilo posto-
pek zoper osumljenega žu-
pnika. Enako je storila tudi 
Kongregacija za nauk vere 
v Vatikanu, ko je proučila 
rezultate preiskave, ki jo je 
po cerkvenem oziroma ka-
nonskem pravu opravila 
Nadškofija Ljubljana.

Ljubljanska nadškofija 
je tudi zapisala, da župnik 
Branko Setnikar med traja-
njem postopka ni opravljal 
duhovniškega dela v javno-
sti oziroma med verniki. 

Postopek zoper župnika 
ustavljen
Postopek zoper nekdanjega preddvorskega župnika 
Branka Setnikarja sta ustavila tako država kot Cerkev.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Zmanjšanje gospo-
darske dejavnosti, ki ga je 
povzročila epidemija nove-
ga koronavirusa, se je v dru-
gi polovici marca in v apri-
lu močno odrazilo na obse-
gu brezposelnosti, v maju pa 
se je naraščanje števila brez-
poselnih umirilo. Nove pri-
jave brezposelnih so se maja 
v primerjavi z aprilom sko-
raj prepolovile, precej pa je 
poraslo število odjav iz evi-
dence brezposelnih. Po po-
datkih zavoda za zaposlova-
nje je bilo ob koncu maja v 
Sloveniji 90.415 brezposel-
nih – 1767 več kot mesec prej 

in 18.403 več kot maja lani. 
Brezposelnost se je tako na 
mesečni kot na letni ravni 
povečala v vseh območnih 
službah (OS) zavoda, naj-
bolj prav na Gorenjskem, ki 
jo »pokriva« OS Kranj. Na 
Gorenjskem je bilo maja 
6861 brezposelnih, kar je 
bilo 5,1 odstotka več kot 
aprila letos in 50,1 odstot-
ka več kot maja lani. Delo-
dajalci, med katerimi jih je 
bilo največ s področja grad-
beništva, predelovalnih de-
javnosti ter zdravstva in so-
cialnega varstva, so maja za-
vodu sporočili 7282 prostih 
delovnih mest, kar je bilo 68 
odstotkov več kot aprila. 

Že več kot devetdeset tisoč 
brezposelnih
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V boju proti epidemiji 
covida-19 smo bili žu-
pani v prvih bojnih li-

nijah,« je bilo slišati na sredini 
seji Skupnosti občin Slovenije 
v Medvodah. Občine so se v 
minulih tednih res srečevale 
s številnimi izzivi, poveza-
nimi s preprečevanjem širje-
nja okužb in zagotavljanjem 
varnosti njihovih občanov, še 
zlasti pa z zaščito najranlji-
vejših skupin.

V času epidemije je država 
dvignila povprečnino s 589 
na nekaj manj kot 624 evrov 
na občana, s čimer bodo ob-
čine lažje izvajale zakonsko 
določene naloge. V pripravi 
je tudi predlog zakona, s kate-
rim se bodo občinam znižali 
nekateri stroški – prihranek je 
ocenjen na trideset milijonov 
evrov. 

Kljub temu da pozdravljajo 
tovrstne popravke anomalij, 
na katere župani opozarjajo 
že leta, pa je minister za jav-
no upravo Boštjan Koritnik, 
ki je prisostvoval seji, moral 
prisluhniti tudi težavam, s 
katerimi se še vedno ukvarjajo 
slovenske občine in s katerimi 
se lahko poistoveti prenekateri 
prebivalec. 

Še si bo treba prizadevati 
za izboljšave zakona o finan-
ciranju občin, saj 47 občin od 
države še vedno ne dobi pot-
rebnih sredstev za zakonsko 
predpisane naloge. A povpreč-
nina ne bo rešila vsega. Bolje 
bo treba razlikovati tudi med 
različnimi kategorijami ob-

čin, saj predvsem manjše ne 
morejo opravljati nalog, ki jih 
lahko denimo mestne občine. 

Župani si želijo tudi skla-
dnejšega regionalnega razvo-
ja. Predvsem manjše občine, 
bolj oddaljene od Ljubljane in 
glavnih centrov države, se ču-
tijo zapostavljene, ko iz njiho-
vih središč odhajajo občinske 
izpostave javnih služb, pošte, 
banke ... 

Med najbolj perečimi te-
mami pa še vedno ostaja 
nerazumna birokratizaci-
ja postopkov, kar se v veli-
ki meri kaže na primeru 
dolgotrajnega umeščanja 
objektov v prostor, na kar so 
opozorili tudi nekateri župa-
ni gorenjskih občin. Tržiški 
župan Borut Sajovic je deni-
mo opozoril na primere, ko 
investitorji tudi v dveh letih 
po oddaji vloge ne pridejo do 
gradbenega dovoljenja. 

Višanje povprečnine in raz-
bremenjevanje občinskih pro-
računov sta zagotovo koraka 
v pravo smer, ki jih pozdrav-
ljajo tudi na Skupnosti ob-
čin Slovenije. A vseh težav, 
tudi zaradi velikih razlik 
med občinami in (pre)velike 
razdrobljenosti, to ne bo reši-
lo. Razkorak med občinami 
in državo je še vedno prevelik. 
Zmanjšale bi ga pokrajine, ki 
bi prevzele del bremena, ki ga 
nosijo občine. V preteklosti je 
bilo že veliko poskusov, da bi 
jih končno ustanovili, a so bili 
vselej neuspešni. Morda bo 
tokrat vendarle več uspeha.

Številne težave še ostajajo

KOMENTAR
Aleš Senožetnik

Aleš Senožetnik

Medvode – V športni dvora-
ni v Medvodah je v sredo po-
tekala redna letna seja skup-
ščine Skupnosti občin Slo-
venije (SOS), na kateri je 
skupaj z župani o prihodno-
sti, razvoju in financiranju 
občin razpravljal tudi mini-
ster za javno upravo Boštjan 
Koritnik.

Predsednik največjega 
slovenskega združenja ob-
čin dr. Aleksander Jevšek je 
poudaril, da so župani za-
dovoljni z nedavnim dvi-
gom povprečnin, ki se poz-
na v občinskih proračunih, a 
to ne pomeni, da je delo za-
ključeno. Kljub temu da so 
povprečnine višje, precej-
šen del občin še vedno ne 
dobi dovolj sredstev za iz-
vajanje zakonsko določenih 
nalog. Še bo treba izboljšati 
zakon o financiranju občin, 
kjer je dela še veliko, je do-
dal Jevšek.

V proceduri je tudi pred-
log zakona o finančni raz-

bremenitvi občin, ki so ga 
člani SOS pomagali prip-
raviti še v času prejšnje vla-
de in predvideva zmanjša-
nje stroškov občin za tride-
set milijonov evrov. Podpo-
ro predlogu je izrazil tudi 
Koritnik.

Minister je poudaril, da se 
je med krizo, ki jo je povzro-
čila epidemija in s katero so 
se župani najbolj neposred-
no spoprijeli, izkazalo, da lo-
kalna samouprava dobro de-
luje. V prihodnje je napove-
dal vzdrževanje rednih od-
nosov, vključevanje župa-

nov v odločanje o vpraša-
njih, povezanih z lokalnimi 
skupnostmi, in napovedal, 
da bo do konca mandata obi-
skal vseh 212 občin. 

Župani pa so opozorili 
tudi na nekatere druge teža-
ve, s katerimi se srečujejo. 

Predvsem manjše občine 
izgubljajo lokalne izposta-
ve državnih služb. Zavzeli 
so se tudi za enakomernej-
ši regionalni razvoj ter opo-
zorili na težave birokracije 
in dolgotrajnost postopkov 
pri umeščanju investicij v 
prostor, ki trajajo nerazum-
no dolgo. Pri tem so nekateri 
župani opozorili na nekate-
re institucije, ki se postavlja-
jo »nad državo« in zavirajo 

nekatere pomembne razvoj-
ne projekte. Kritike so letele 
predvsem na račun Agenci-
je RS za okolje.

Koritnik je ob tem pove-
dal, da so težave večplastne 
in da projektanti večkrat 
ne pripravijo vlog tako, kot 
bi bilo treba, saj računa-
jo, da jih bodo lahko kas-
neje dopolnili. Dodal pa je 
še, da so težave tudi na stra-
ni upravnih enot in drugih 
pristojnih institucij, kjer 
večkrat ni problem le kad-
rovska podhranjenost, tem-
več tudi učinkovitost in 

usposobljenost nekaterih 
delavcev. 

Župani so se zavzeli tudi 
za nadaljevanje procesa us-
tanavljanja pokrajin. Kot je 
povedal Jevšek, se postopki 
niso ustavili niti zaradi me-
njave vlade niti zaradi krize, 
kar kaže na to, da gre za dr-
žavotvorni projekt. Nasled-
nji korak bo, da bodo pri-
stojna ministrstva do sredi-
ne meseca pripravila oceno 
finančnih posledic prenosa 
nalog v pristojnosti pokrajin 
ter oceno finančnih posledic 
prenosa, na podlagi tega pa 
bo strokovna skupina prip-
ravila predloge pokrajinske 
zakonodaje. 

Ob tokratni skupščini pa je 
SOS skupaj z ministrstvom 
za okolje in prostor podeli-
la tudi plakete občinam brez 
plastike za enkratno upora-
bo na dogodkih. Skupnost je 
namreč z ministrstvom no-
vembra lani podpisala spora-
zum o spodbujanju zmanj-
ševanja uporabe plastične-
ga pribora v slovenskih ob-
činah. K dogovoru pa lahko 
občine kadarkoli pristopijo. 
Do sedaj je to storilo 48 ob-
čin, med njimi na Gorenj-
skem občine Kranjska Gora, 
Žirovnica in Škofja Loka.

Dvig povprečnin dobrodošel, 
a nekatere težave ostajajo
Župani pozdravljajo zvišanje povprečnin, a ministra za javno upravo opozarjajo še na številne druge 
težave, s katerimi se srečujejo občine.

Župani so se zavzeli tudi za nadaljevanje procesa ustanavljanja pokrajin.

O prihodnosti, razvoju in financiranju občin so župani 
razpravljali z ministrom za javno upravo Boštjanom 
Koritnikom. 

Župani opozarjajo, da 
umeščanje investicij v 
prostor traja nerazumno 
dolgo časa.

Urša Peternel

Jesenice – V Splošni bolni-
šnici Jesenice so ponovno 
dovoljeni obiski pri pacien-
tih. Kot so povedali v bolni-
šnici, je dovoljen obisk enega 

zdravega svojca za največ 30 
minut v času od 15. do 17. ure. 
V intenzivnih enotah so do-
voljeni obiski enega zdrave-
ga svojca največ 10 minut v 
času med 16. do 17. uro. Na 
pediatričnem oddelku je 

poleg spremstva ene zdrave 
osebe v času obiskov med 11. 
in 18. uro dovoljen obisk še 
enega zdravega svojca. Po-
rodnicam je dovoljen obisk 
zdravega partnerja. A kot po-
udarjajo, obiskovalci morajo 

imeti ves čas obiska name-
ščeno zaščitno masko.

Obiski so bili povsem pre-
povedani od konca februar-
ja, na nekaterih oddelkih pa 
so bili omejeni že od konca 
novembra lani.

Dovoljeni obiski v jeseniški bolnišnici
Dovoljen je obisk enega zdravega svojca za največ pol ure. Obiskovalci morajo ves čas nositi zaščitne maske.
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zdravil tudi iz NEMČIJE  •  Bachovi cvetni pripravki in Schüsslerjeve soli
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FERLACH  BOROVLJE
DR. EVA ROSIAN

Tamara
Rigelnik

Dr. Eva 
Rosian

Urša Peternel

Jesenice – Novi direktor 
Splošne bolnišnice Jeseni
ce naj bi po neuradnih in
formacijah postal Mark To
plak. Uradno informacijo o 
tem, kdo bo vodil bolnišni
co, naj bi svet zavoda javno
sti sporočil po tem, ko bodo 
z odločitvijo pisno seznanje
ni vsi trije kandidati. To so 
Tomaž Pliberšek, Tomaž 
Krišelj in Mark Toplak, ki so 
se svetu zavoda predstavili v 
ponedeljek.

Kot je ob tem dejal pred
sednik sveta zavoda Matevž 
Lakota, ne bi bilo korektno, 
da bi »širša Slovenija pred 
samim kandidatom izvede
la, ali je bil izbran ali ne«. 
Kot je dodal, so bile predsta
vitve vseh treh kandidatov 
zelo korektne, je pa svet za
voda posebno pozornost na
menil pravilnosti samega 
postopka izbire. Prvi razpis 
se je namreč končal neuspe
šno, saj je neizbrani kandi
dat Tomaž Krišelj takrat us
pel s pritožbo na sodišče za
radi napak v postopku. Lako
ta je ob tem tudi dejal, da si 
želijo, da bi bolnišnica čim 
prej dobila direktorja s pol
nim mandatom, saj jo je 
od avgusta lani vodi vršilec 
dolžnosti direktorja.

In kdo je Mark Toplak, ki 
naj bi, če ga bo potrdila tudi 
vlada, prevzel vodenje bolni
šnice? Od lani je direktor Ra
zvojne agencije Zgornje Go
renjske, po izobrazbi je uni
verzitetni diplomirani stroj
nik, ki je študij MBA zak
ljučil v Veliki Britaniji. Sko
raj celotno kariero je delal v 

družbi IBM, zadnjih nekaj 
let pa je deloval kot samos
tojni podjetnik. Živi v Zapu
žah, po rodu je sicer iz Lju
bljane, je oče treh otrok, sta
rejša hči je arhitektka, sin 
zdravnik, mlajša hči pa štu
dentka.

Toplak (letnik 1963) je si
cer član stranke SDS, pred
sednik radovljiškega ob
činskega odbora stranke, 
vrsto let je bil tudi občin
ski svetnik v Radovljici. Bil 
je tudi kandidat za župana 
Radovljice. 

Po ponedeljkovi predsta
vitvi je dejal, da se je za kan
didaturo odločil, ker je bol
nišnica pred kar nekaj izzi
vi, ki jih je še dodatno zap
letla epidemija. V primeru 
izvolitve bo v ospredje pos
tavil pacienta, prizadeval 

si bo za čim boljšo oskrbo 
in zadovoljstvo bolnikov. 
Hkrati se bo ukvarjal z re
ševanjem kadrovskih te
žav, predvsem na področju 
zdravstvene nege. Posebno 
pozornost v programu pa je 
namenil regijski bolnišnici, 
katere gradnja je po njego
vem mnenju nujna. In kje 
naj bi ta stala? Kot je dejal, 
med vzhodnim delom Jese
nic in Naklim.

Ob tem pa je zavrnil nami
govanja, da naj bi se na raz
pis prijavil zato, ker je član 
trenutno vladajoče stran
ke. Poudaril je, da se je ce
loten postopek izbire direk
torja bolnišnice začel še pod 
prejšnjo vlado, prav tako je 
bil sedanji svet zavoda ime
novan v času prejšnjega mi
nistra Aleša Šabedra.

Bo bolnišnico vodil 
Mark Toplak
Po neuradnih informacijah je svet zavoda za direktorja Splošne bolnišnice 
Jesenice izbral Marka Toplaka. Soglasje k imenovanju mora dati še vlada.

Mark Toplak po ponedeljkovi predstavitvi na svetu zavoda

Marjana Ahačič

Podnart – Pred kratkim nas 
je poklicala bralka z nase
lja Dobravica (njene podat
ke hranimo v uredništvu), ki 
pravi, da je bila med obno
vo vodovoda v naseljih Ovsi
še, Dobravica in Poljšica pri 
Podnartu zaradi težkih to
vornjakov, ki vozijo po grad
bišču, poškodovana nje
na ob cesti stoječa hiša. Kot 
pravi, na radovljiški občin
ski upravi ne dobi primerne
ga odgovora na vprašanje, ali 
je cesta, po kateri teče vodo
vod, sploh primerna za vo
žnjo tako težkih vozil. Poto
žila je tudi, da se ji zdi grad
nja nerazumno dolgotrajna.

Na radovljiški občin
ski upravi v odgovoru na 

vprašanje pojasnjujejo, da 
do poškodb objekta ne pri
haja zaradi preobremenje
nosti ceste zaradi vožnje to
vornih vozil, temveč pred
vsem zaradi načina grad
nje te stavbe. »Stavba je bila 
zgrajena leta 1900, s slabo 
izvedenimi temelji, brez ve
zave, brez železa in cemen
ta, zato je razpokana. Pred
stavniki občine, izvajalca in 
nadzora so opravili tudi zu
nanji ogled hiše in ugotovi
li, da so na stavbi že starej
še poškodbe in da zadnja ob
nove fasade ni bila ustrezno 
izvedena. Občinska upra
va je lastnico tudi opozorila 
na udor za stavbo in ji pre
dlagala, da nemudoma op
ravi strokovni pregled in 
izvede ustrezne ukrepe za 

zavarovanje hiše, saj bi udor 
zanjo lahko predstavljal bi
stveno večjo nevarnost kot 
vožnja po cesti pred hišo,« 
so prepričani na Občini Ra
dovljica.

Za naložbo v obnovo odse
kov vodovoda v skupni dol
žini 1.800 metrov sicer Ob
čina Radovljica namenja ne
kaj manj kot pol milijona 
evrov. Gradnja se je začela 
konec lanskega leta, za maj 
predvideni zaključek del pa 
se zaradi izrednih razmer ob 
epidemiji nekoliko podalj
šuje. Po obnovi vodovoda bo 
cesta tudi na novo preplašče
na, na novo bodo uredili tudi 
javno razsvetljavo in obnovi
li električno omrežje, še po
jasnjujejo na Občini Radov
ljica. 

Ob obnovi ceste 
poškodovana hiša
Lastnica je prepričana, da je poškodba posledica tresljajev, ki jih povzročajo 
mimo vozeči težki tovornjaki, investitor pa, da je razlog za poškodbo starost 
in način gradnje stavbe.

Občina Radovljica je jeseni začela obnavljati vodovod v naseljih Ovsiše, Dobravica in 
Poljšica pri Podnartu. V sklopu obnove bodo na novo uredili tudi odseke ceste v skupni 
dolžini 1800 metrov. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni 
svetniki so v sredo potrdili 
osnutek odloka o spremem
bi meje med naseljema Šu
tna in Crngrob, s katerim na
meravajo del območja kranj
skega naselja Šutna priklju
čiti območju Crngroba v Ob
čini Škofja Loka. Ureditev 
meje med občinama se na
naša na območje obstoje
če lokalne ceste, ki povezu
je škofjeloški vasi Dorfarje 
in Crngrob, del ceste pa po
teka po kranjskem ozemlju. 

Cesto sicer že sedaj upravlja 
in vzdržuje Občina Škofja 
Loka, ki jo ima tudi uvršče
no v svoj odlok kategorizi
ranih javnih cest in kolesar
skih poti.  

Cesta je na obravnavanem 
odseku že odmerjena v nara
vi in jo predlagan potek meje 
upošteva, z izjemo parcele, 
ki je v lasti države in v naravi 
predstavlja strugo vodotoka. 
Na obravnavanem odseku ni 
objektov, območje pa ni po
seljeno, zato predhoden pos
vet z javnostjo ni potreben, so 
pojasnili na kranjski občini.

Občini sta vlogo za ure
ditev meje že poslali Geo
detski upravi RS (Gurs), ki 
je izdelala elaborat za spre
membo meje med občina
ma in tudi že podala pozi
tivno mnenje k predlaga
ni spremembi območij Cr
ngrob in Šutna. Po spreje
mu odloka v enakem bese
dilu v obeh občinah bo Gurs 
vnesel spremembo v regi
ster prostorskih enot. Obči
na Stroške morebitne pre
stavitve ali postavitve no
vih oznak bo pokrila Obči
na Škofja Loka.

Občina Kranj bo manjša, 
Škofja Loka se povečuje
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AJM praznuje!
Naših 30 let izkušenj, razvoja in inovacij z okni in vrati 
pretvarjamo v vaših 30 % popusta na okna in vrata.

Akcija traja samo od 8. do 13. junija! Več na www.ajm.si
Prodajni saloni: AJM Kranj, Cesta Staneta Žagarja 53 in AJM Ljubljana, Šmartinska cesta 105.

Mateja Rant

Preddvor – Podjetje Intere-
nergo, mednarodna energet-
ska družba s sedežem v Lju-
bljani, ki se uvršča med naj-
večje energetske družbe v 
Sloveniji, bo tako po novem 
upravljalo sistem daljinske-
ga ogrevanja na lesno bio-
maso v občini, s katerim je 
bilo v preteklosti kar nekaj 
težav. Na podlagi referenc 
omenjenega podjetja zdaj v 
občini pričakujejo, da bodo 
nemudoma opravili redni 
servis, saj ne kotla ne kotlo-
vske opreme zadnjih nekaj 
letih niso redno vzdrževa-
li, takoj naj bi se začeli prip-
ravljati tudi na prihodnjo ku-
rilno sezono. »Verjamemo, 
da bodo uporabnikom bolje 
prisluhnili, jih obveščali in 
jim pomagali poiskati rešitve 
na njihove izzive,« izbiro no-
vega upravnika za sistem da-
ljinskega ogrevanja pozdrav-
lja župan Rok Roblek.

Župan v tovrstnem ogre-
vanju vidi veliko prednosti, 
zato se bo še naprej trudil, da 
bi imeli občani učinkovito, 
ugodno in okolju prijazno 
ogrevanje. Občani so po nje-
govih besedah doslej pogre-
šali komunikacijo z uprav-
nikom in svetovanje glede 
nastavitev parametrov za 
bolj vzdržne stroške ogreva-
nja, obenem pa so opozarja-
li na nevzdrževane toplotne 
postaje, neumerjene števce, 
izgube v sistemu in neure-
jene priklope na toplovod. 
Z vključitvijo novega, stro-
kovnega in usposobljenega 
upravnika računajo tako na 
boljši servis za občane kot 
tudi tehnično boljši servis 
za vse vgrajene naprave. »S 

tem bomo dosegli višjo ka-
kovost storitve z nespreme-
njeno ceno energije,« pou-
darja Roblek in dodaja, da 
si v občini želijo, da bo novi 
upravnik s svojim znanjem 
in kapitalom prispeval k 
ohranjanju in širjenju sis-
tema daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso, ki občino 
postavlja v sam vrh uporabe 
obnovljivih virov energije. 
»Želimo si, da cena energi-
je ostane najmanj enaka, kar 
pa pomeni, da bodo potreb-
na vlaganja v razširitev in ka-
kovost toplovodnega omrež-
ja. Več uporabnikov predsta-
vlja manjše toplotne izgube 
in ugodnejšo ceno storitve 
na enoto.« V lokalnem oko-
lju vidi možnost zamenja-
ve številnih individualnih 
kurišč ter s tem izboljšanja 
kakovosti zraka in življenja 
v njihovem okolju. »Dajmo 
to izkoristiti, tako da damo 
novemu upravniku prilož-
nost, da sistem daljinskega 
ogrevanja na lesno bioma-
so predstavi z vsemi pred-
nostmi.«

Novi upravnik bo omogo-
čil nova priklopna mesta, za 
boljšo komunikacijo z upo-
rabniki pa bo vzpostavil klic-
ni center in spletno stran z 
dostopnimi informacijami, 
vlogami in obrazci ter sveto-
vanje za uporabnike. Zmo-
gljivosti kotla in toplovoda 
več kot zadostujejo za za-
dovoljitev potreb vseh obča-
nov, še zagotavlja župan in 
ob tem dodaja: »Preddvor 
ponuja ogromno priložnos-
ti za gospodarstvo in turi-
zem, za kar pa je potrebna 
ugodna, trajnostna in oko-
lju prijazna energija, ki jo v 
občini že imamo.«

Sistem dobil 
novega upravnika
Energetika Preddvor je sklenila pogodbo 
o distribuciji energije, dobavi sekancev in 
servisiranju sistema daljinskega ogrevanja na 
lesno biomaso s podjetjem Interenergo.

Ko bo kamp v celoti ure-
jen, bodo lahko sprejeli ok-
rog sedemsto gostov. Po le-
tošnji sezoni bodo namreč 
nadaljevali z drugo fazo ure-
janja, tako bo letos odprt 
predvidoma do oktobra, v 
prihodnje pa vse leto. Tako 
hiške kot glamping šotori so 
namreč izolirani in ogreva-
ni, prav tako je prek celega 
leta živahen avtodomarski 
turizem.

Poskrbljeno je za vse var-
nostne ukrepe pred širje-
njem koronavirusa, od raz-
kuževanja naprej, uved-
li bodo možnost registraci-
je na parceli, in ne na recep-
ciji, posebnost je možnost 
najema zasebne kopalnice, 
gostom bo na voljo dostava 
hrane iz bara.

Po Filipičevih besedah bo 
posebnost kampa tržnica, 
na kateri bodo gostom po-
nujali lokalne pridelke in iz-
delke, pripravljali pa jo bodo 
v sodelovanju s KGZ Sava 
Lesce. Posebno pozornost 
namenjajo sodelovanju in 
dobremu odnosu z lokalno 
skupnostjo.

V kampu načrtujejo tudi 
različne tematske tedne, de-
nimo teden joge, pilatesa, 
ajurvede, posebno ponudbo 
pripravljajo za društva na 
pripravah, dogovarjajo pa 

se tudi za poslovne dogod-
ke, v sklopu katerih bi pod-
jetja najela celoten kamp. 

V glavni sezoni naj bi v 
kampu in restavraciji dela-
lo okrog trideset ljudi, gre 
predvsem za domačine, 
povpraševanje po delu pa je 

po besedah lastnikov kam-
pa veliko. 

Investicija je bila vredna 
pet milijonov evrov, polo-
vico je lastnih sredstev, po-
lovico kredita, povrnila pa 
naj bi se v petih do sedmih 
letih.

Na vprašanje, ali bo novi 
kamp konkurenca bližnje-
mu kampu Šobec, sta Žida-
nik in Filipič odgovorila, da 
je novi kamp dodana vred-
nost lokalni skupnosti, kon-
kurenca spodbuja razvoj, si-
cer pa je bilo doslej v običaj-
nih turističnih sezonah pov-
praševanje tako veliko, da so 
bili vsi kampi v tem delu Go-
renjske razprodani že maja. 
Kljub sedanji situaciji na po-
dročju turizma sogovornika 
z optimizmom gledata v pri-
hodnost, že rezervacije za 
letošnje poletje kažejo, da se 
turizem pobira.

Kamp v obliki srca  
ob Savi v Lescah
31. stran

Matjaž Filipič in Jan Židanik sta solastnika novega kampa pod Lescami. / Foto: Tina Dokl

Kot poudarjata solastnika kampa, je to v tem delu 
Gorenjske po pol stoletja prvi novi kamp; vsi obstoječi 
(kamp Šobec, Zaka, Danica, Ukanc ...) so bili zgrajeni 
še v času Jugoslavije. Pri gradnji so se srečali s 
številnimi izzivi, hvaležni so zlasti za posluh Občine 
Radovljica, v ospredje pa postavljajo tudi pošten odnos 
do vseh izvajalcev del.

Mengeš – Tradicionalni Dan žit v Jabljah bo letos v dveh de-
lih. V sredo, 10. junija, bo na poskusnem polju Kmetijskega 
inštituta Slovenije v Mengšu ogled poskusov s sortami žit, 
prikazali pa bodo tudi nove sorte ter snemanje posevkov z 
dronom. Drugi del Dneva žit bo v torek, 16. junija, ko se bo 
ob 9. uri začel spletni seminar o letošnji pridelavi žit. 

Dan žit letos v dveh delih

DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM IN OTROKOM 
ŽRTVAM NASILJA VARNA HIŠA GORENJSKE

razpisuje prosto delovno mesto

VODJE V PROGRAMIH DRUŠTVA (m/ž)
Zahtevana izobrazba: uni. dipl. soc. del., uni. dipl. psiholog, uni. 
dipl. pedagog, uni./prof. socialne pedagogike. 
Obvezen strokovni izpit s področja socialnega varstva

Rok prijave: 20. 6. 2020

Razpis je v celoti objavljen na spletni strani Zavoda za zapo-
slovanje na naslovu:  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/
prosta_delovna_mesta
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Blejsko turistično gospodarst-
vo se je znašlo v hudi krizi, 
ki je prizadela vse, precej pa 
je udarila tudi Občino Bled 
oziroma njen proračun. Kot je 
povedal direktor občinske up-
rave Robert Klinar, je Občina 
Bled obiskovalcem Bleda po 
načelu »kdor pride prvi, prvi 
melje« dala na voljo okoli 150 
brezplačnih parkirnih mest. 
Brezplačna parkirišča so na 
voljo na Betinskem klancu, na 
parkirišču Seliše 2 (pri osnovni 
šoli, nasproti pokopališča) in 
na makadamskem parkirišču 
pod gradom.

Povezani v krizi

Marca je bila pod okriljem Turizma 
Bled in Občine Bled na predlog vseh 
deležnikov v turizmu ustanovljena 
delovna skupina Turizem Bled za nove 
čase, v kateri so sodelovali predstavniki 
panoge, Občine Bled, Turizma Bled in 
predstavnica vladne delovne skupine za 
sestavo ukrepov za pomoč gospodarstvu. 
Iz te skupine so nastale štiri delovne pod-
skupine, in sicer skupine hotelirjev, sobo-
dajalcev, gostincev in ostalih deležnikov v 
turizmu. Na drugi strani je podobno delo 
opravljala tudi Skupnost Julijske Alpe. 
Na Vlado RS, STO in pristojna ministrstva 
je šlo tako z Bleda kot iz Julijskih Alp več 
pisem s pobudami in podrobnim opisom 
situacije, v kateri se je znašel blejski 
turizem.
Večine predlaganih ukrepov država ni 
upoštevala. Največja težava panoge v 
letošnjem letu in po vsej verjetnosti tudi 
v prihodnjem bosta zagotavljanje likvid-
nosti podjetij in ohranjanje delovnih 
mest. 
Bled ima posebno mesto v slovenskem 
turizmu, tako v dobrih kot v slabih časih, 
žal tudi tokrat. Lani je blejsko turistično 
gospodarstvo ustvarilo več kot 1,1 mili-
jona nočitev, od tega je bilo 95 odstotkov 
tujih. Blejski najpomembnejši trgi so 
Nemčija, Velika Britanija, Italija, ZDA in 
azijski trgi, samo lani je Bled gostil obis-

kovalce iz več kot 170 držav sveta. Lani je 
bil Bled svet v malem, danes je ostal sam. 
Bled je namreč specifičen tudi v skup-
nosti Julijske Alpe. 

Lokalne skupnosti na našem območju 
niso dovolj močne, da bi same lahko 
občutno pomagale panogi, še več – eno 
delovno mesto v turizmu pomenita 
dve delovni mesti v dejavnostih, ki so s 
turizmom povezane, torej je v največjem 
interesu vseh lokalnih skupnosti, kjer 
je gospodarstvo izrazito usmerjeno v 
turizem, da se panogi pomaga, kot je le 
možno.

Množična odpuščanja v panogi, propad 
podjetij ali prodaja podjetij (hotelskih 
hiš) v panogi lahko pomeni velik socialni, 
razvojni in posledično okoljski problem za 
kar nekaj lokalnih skupnosti v Sloveniji. 
Neuspeh turističnega gospodarstva Bleda 
avtomatično pomeni tudi veliko socialno 
stisko v sosednjih občinah, posebej v 
občini Jesenice, od koder prihaja večina 
zaposlenih domačinov v blejskem tur-
izmu. 
Dejstvo je, da razvoj turizma v posa-
meznih občinah v Sloveniji s seboj 
prinaša tako pozitivne kot tudi negativne 
posledice. Upamo si trditi, da smo na 
najpomembnejših turističnih območjih 
v Sloveniji zaradi različnih projektov, kot 
je Zelena shema slovenskega turizma, ev-
ropskih projektov in tudi lastnih iniciativ 
turizem izkoristili za napredek v dobro 
vseh. Številnih infrastrukturnih projek-
tov, projektov varovanja okolja, razvoja 
oddaljenih krajev, povezovanja lokalnega 
prebivalstva ... ne bi bilo, če ne bi bilo 
razvitega turizma. 
V zadnjih letih »debelih krav« je Bled 
stopal po poti, ki je vodila k absolutno tra-
jnostnemu razvoju turizma in s tem lokal-
nih skupnosti in s tem celotne Slovenije. 
Lahko samo upamo, da nas ta kriza ne bo 
postavila deset ali več let v preteklost in 
da so bila naša prizadevanja zaman.

Turizem in epidemija
Epidemija je že in bo še močno zarezala v turizem na Bledu, ki predstavlja osrednjo gospodarsko 
panogo in se neposredno ali posredno dotika večine občank in občanov.

Turizem Bled za letošnje poletje 
pripravlja povsem spremenjeno, 
lahko bi rekli kar »covid kartico 
gosta« Julijske Alpe: Bled. Lani je 
bila kartica predvsem usmerjena 
v brezplačne prevoze po Bledu 
in okolici za vse, ki so na Bledu 
nočili vsaj tri dni, letos bo to 
kartica ugodnosti, ki bo povezala 
nastanitve, gostinstvo in ostale 
ponudnike storitev s področja 
turizma.

»Zbrali smo se stroka, naše podjetje, svet-
niki in vodstvo občine ter dokazali, da se 
skupaj da,« poudarja Jan Bizjak. V nasled-
njih letih tako načrtujejo celotno obnovo 
parkov, radi bi ustvarili podobo, ki je Bled 
nekdaj že krasila. »Da bomo to dosegli, pa 
potrebujemo podatke, zato preučujemo 
blejsko parkovno zgodovino,« pravi dr. 
Bizjak. V ta namen so k sodelovanju 
povabili tudi krajinsko arhitektko, ki bo 
na podlagi tega, kar je že bilo, prip-
ravila nove načrte obnove. »Do sedaj smo 
nadomeščali drevesa, ki so bodisi padla 
sama bodisi smo jih morali zaradi bolezni 
ali dotrajanosti podreti, zdaj pa je čas za 
celovito obnovo, ki bo slonela na blejski 
parkovni zgodovini.«  
Dejstvo je, da blejski parki skrivajo kar 
nekaj zelenih zakladov. »Če smo pri spre-
hodu po parkih pozorni, lahko opazimo 
vrsto posebnih dreves. Če na primer 
dobro opazujemo samo drevesa v parku 
okoli občinske stavbe, vidimo, da je kar 
nekaj posebnosti,« se strinja dr. Bizjak. 
Pravi, da si želi, da bi Bledu enkrat uspelo 
zapreti jezersko skledo za promet in okoli 
jezera v vsej dolžini zasaditi park. »To bi si 
jezero zaslužilo!«
Res je. Medtem pa se je treba posve-
titi tudi obali, ki na nekaterih koncih 
razpada. To je vidno predvsem tam, kjer 
ni utrjena z betonsko škarpo in kjer ni 
dreves, ki bi s svojim koreninskim siste-
mom preprečevala erozijo. 
V zadnjih letih smo na nekaterih delih 

obale lahko opazili vrbje. Dr. Bizjak pravi, 
da je bila to v preteklih letih ena izmed 
možnih rešitev, ki pa se ni pokazala 
kot dobra. Zemlja je bila žal okužena s 
pleveli, tako da zdaj s pletjem opravljajo 
Sizifovo delo. To kanijo kmalu popraviti.
»Radi bi, da bi tudi obala Blejskega jezera 
spet dobila nazaj cvetoče grmovnice, 
morda tudi kakšno drevo, ki bo za senco 
racam in ribam, da bo sprehod okoli 
jezera še bolj romantičen.« 
Blejski parki so majhni, ni jih moč primer-

jati z nekaj sto hektari parkovnih površin 
v Angliji ali Franciji, zato je v njih tudi 
prepovedano poležavanje in podobno. 
Dejstvo je, da je Bled obkrožen z zelen-
jem in gozdovi, torej z naravo, kjer vsak 
lahko najde svojih pet minut miru, zato 
naj parki božajo naše oko in dušo.
»Park je kraj sprostitve, kraj, kjer si človek 
lahko odpočije. Nič se mi ne zdi narobe, 
če kdo poišče senco pod drevesom, vedeti 
pa je treba, da blejski parki niso plaža ali 
prostori za piknik,« pravi dr. Bizjak.

Čudoviti blejski parki
Ob sprehodu po Bledu človek opazi čudovite parke, kot jih ni bilo že leta. Dr. Jan Bizjak, ki v okviru 
javnega podjetja Infrastruktura Bled s svojo ekipo skrbi zanje, pravi, da so v zadnjem letu oziroma dveh 
na tem področju res naredili veliko.

Blejski parki skrivajo kar nekaj zelenih zakladov. / Foto: Živa Rant

Območje bo razdeljeno na tri bistvene dele. Zunanji del pod 
nadstreškom starega bencinskega objekta bo namenjen lokalni 
tržnici s ponudbo ob koncih tedna, v notranjem delu pa bo 
stalna trgovina brez embalaže, ki bo ponujala sveže sadje, zelen-
javo in pa celo paleto vsakdanjih produktov, ki so v klasičnih 
trgovinah zapakirani v več ovojev le iz trženjskih, in ne iz 

praktičnih razlogov. Zavestno ločevanje odpadkov smo presegli, 
naša naloga je postala njihovo zmanjševanje. Žal se na policah 
trgovin to ne odraža, zato smo se pri podjetju Infrastruktura 
Bled kot najemniku objekta odločili, da občankam in občanom 
damo možnost, da lahko kupujejo tudi drugače.  
Obe prodajni območji bo povezoval družabni prostor, ki je 
bistven element življenja na tržnici. Sodelovanje ponudnikov 
na tržnici bo možno tako dolgoročno (preko celotnega leta) kot 
tudi kratkoročno (en dan), po sicer zelo enostavnem postopku, 
ki ga najdete na spletnem naslovu www.infrastruktura-bled.si, 
ali za postopek in dodatna vprašanja preprosto zaprosite preko 
spletnega naslova jaka.bassanese@ibled.si. Občina Bled računa, 
da bo tržnica odprta sredi julija.  

Bled dobiva novo 
tržnico
Bled bo na prostoru bivšega Petrolovega servisa  
nasproti policijske postaje dobil novo tržnico.

Sredi julija se na Bledu odpira nova tržnica.
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Komu je namenjena samooskrbna sončna elektrarna?
Samooskrbna sončna elektrarna je primerna za vse, ki imajo 
večje potrebe po električni energiji in razpolagajo z zadostno 
površino strehe za postavitev solarnih panelov. Za tiste, ki želijo 
biti bolj ekološki, z energijo iz okolju prijaznejšega vira, hkrati 
pa, seveda, želijo tudi prihraniti. V praksi se večinoma srečujemo 
s primeri, kjer za ogrevanje in pripravo tople vode v hiši skrbi 
toplotna črpalka (ali je načrtovana), se napaja električno vozi-
lo ali pa sta poraba in življenjski stil takšna, da zahtevata več 
električne energije.
ECE je dobavitelj energentov, prepoznani ste predvsem po 
dobavi elektrike. Delujete kot del skupine Elektra Gorenjske 
in Elektra Celje. Kje vidite ključno prednost vaše ponudbe 
sončnih elektrarn?
Verjamemo, da je to t. i. »storitev na ključ«, ki jo spremlja stro-
kovno svetovanje. Projekt postavitve sončne elektrarne je 
povezan z mnogimi aktivnostmi, ki so za končnega kupca lahko 
vsebinsko in časovno zelo obremenjujoče. Priprava projektne 
dokumentacije, pridobivanje soglasij, priprave vloge za subven-
cijo, vse to za kupca uredimo v ECE. Prav tako pomemben vi-
dik pa je celostna obravnava energetskih potreb vašega doma; 
svetujemo, ali je smiselno razmisliti o drugem viru ogrevanja, 
pripravimo izračun za vgradnjo toplotne črpalke in poskrbimo 
za nakup in montažo. 
Omenili ste subvencijo. Kolikšna je in kdo jo dodeljuje?
Subvencijo za postavitev samooskrbne sončne elektrarne in 
tudi možnost ugodnega kreditiranja zagotavlja EKO sklad Re-
publike Slovenije in trenutno znaša 180 EUR za vsak instaliran 
kilovat moči elektrarne. 
Kaj to v številkah pomeni pri sončni elektrarni za hišo pov
prečne velikosti?
Vzemimo za primer hišo z gospodinjskim odjemom, ki za og-
revanje uporablja toplotno črpalko, ima letno porabo okoli 
11.500 kWh in odjemno moč 14 kW. Moč sončne elektrarne 
lahko zakonsko dosega maksimalno 80 odstotkov priključne 
moči in tako pri 20 A varovalkah znaša 11,2 kW. Višina subven-
cije pri taki elektrarni bi znašala 2.016 EUR, če to upoštevamo 
pri končnem znesku, bi se ta gibal med 10.000 in 11.000 EUR. 
Za takšno elektrarno bi bilo okvirno potrebnih 70 m2 strešne 
površine oziroma 6 m2 za 1 instaliran kW moči. Življenjska 

doba take elektrarne je vsaj 30 let, tudi garancija na pravilno 
delovanje je zelo dolga. Glede na omenjeno preteklo porabo bi 
letni prihranek znašal okoli 1.500 EUR. Po izvedeni montaži bi 
namreč lastnik sončne elektrarne mesečno plačeval le akont-
acijo v višini okoli 15 EUR. Samooskrba pa je namenjena tudi 
večjim porabnikom z močjo do 43 kW.
Kako pa poteka celoten proces? Od povpraševanja do prvih ki
lovatnih ur z lastne strehe?
Celoten proces želimo za kupca narediti kar najmanj 
obremenjujoč. Za začetek na naši spletni strani ece.si izpolnite 
kratek obrazec in to je dovolj, da prejmete brezplačno infor-
mativno ponudbo z okvirnimi informacijami o predvideni moči 
elektrarne, strošku in višini subvencije. Drugi korak je ogled na 
lokaciji, ki ga opravimo skupaj z monterjem in nam omogoča 
pripravo končne ponudbe. Sledijo podpis pogodbe, priprava do-
kumentacije, montaža, priklop in zagon. V tem času se s kupcem 
sestanemo vsaj štirikrat, povprečno trije meseci pa so doba od 
prvega stika do zagona elektrarne. Montaža sama je navadno 
zaključena že v enem dnevu. Vabim vaše bralce, da si na naši 
spletni strani ece.si ogledajo video prikaz montaže, ki smo ga 
posneli ob postavitvi sončne elektrarne na stanovanjski hiši.
Kaj vse pa vpliva na optimalen izkoristek sončne elektrarne?
Veliko dejavnikov je pomembnih. V prvi vrsti usmerjenost 
strehe, najboljša je južna lega, sledijo naklon strehe, optimalen 
je okoli 30 stopinj, sprejemljiv pa med 10 in 45 stopinjami. Pri 
ravnih strehah se namesti ustrezna podkonstrukcija, ki zagotovi 
naklon. Tudi morebitne senčne ovire, kot so drevesa ali druge 
zgradbe, vplivajo na izkoristek.
Koliko elektrike pa proizvede v povprečju sončna elektrarna?
Izračuni za Slovenijo kažejo, da imamo relativno enakomerno 
osončenost, in da 1 instaliran kW sončne elektrarne proizve-
de tudi do 1.200  kWh letno, tako 11,2 kW sončna elektrarna, 
ki smo jo navedli kot primer, proizvede do 13.500 kWh letno. 
Omeniti je treba tudi solarne module, ki jih vgrajujemo. Od prvih 
pa vse do danes je razvoj modulov zelo napredoval, kar pomeni, 
da so pri enaki velikosti zmožni proizvesti več energije, s tem pa 
je sedaj potrebno manj strešne površine za isto moč elektrarne 
kot pred nekaj leti. Tudi za odvoz in reciklažo sončnih panelov po 
izteku življenjske dobe sončne elektrarne je poskrbljeno, brez 
dodatnih stroškov za kupca.

Kaj pa, ko ni sonca? 
Takrat se objekt napaja iz omrežja. Sistem delovanja samo-
oskrbnih sončnih elektrarn deluje po principu neto meritev v 
obdobju enega leta. Uporabnik plača razliko med količino, ki jo 
je v tem času prevzel iz omrežja, in količino proizvedene elek-
trike, ki jo je oddal v omrežje. Z optimalnim načrtovanjem ve-
likosti sončne elektrarne, glede na potrebe gospodinjstva, se 
približamo popolni samooskrbnosti, kar pomeni, da je proizvod-
nja večja ali enaka porabi. 
Kje lahko naši bralci najdejo več informacij?
Veliko informacij, vključno z obrazcem za brezplačno infor-
mativno ponudbo, smo pripravili na spletni strani www.ece.
si, dosegljivi pa smo tudi na brezplačno telefonsko številko  
080 22 04.

»Sonce je neomejen vir energije!«
Brez dvoma ste že pomislili, kako dobro bi bilo izkoristiti vso to energijo, ki jo sonce dnevno pošilja na naš planet, dokazano bi z njo lahko pokrili 
vse energetske potrebe človeštva. Sončna elektrarna je trenutna najboljša rešitev, da del te energije pretvorimo v elektriko in jo porabimo v 
gospodinjstvu ali v gospodarstvu. Lastna sončna elektrarna za samooskrbo pa je tista, ki jo lahko postavite na streho, prejmete subvencijo in 
prihranite pri stroških elektrike. Več informacij nam je posredoval Gašper Ravnak, vodja službe razvoja energetskih rešitev pri podjetju ECE. 

Gašper Ravnak
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Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki v sredo niso odloča-
li o najbolj vroči temi junij-
ske redne seje – o predlaga-
ni podražitvi oskrbe s pitno 
vodo, saj je župan Matjaž Ra-
kovec po polemični razpravi 
predlog umaknil in napove-
dal, da ga bodo znova obrav-
navali na naslednji seji, ki bo 
predvidoma 23. junija. 

V Komunali Kranj z elabo-
ratom o oblikovanju cene iz-
vajanja storitve oskrbe s pi-
tno vodo za vseh sedem ob-
čin, v katerih izvajajo oskr-
bo s pitno vodo, predlagajo 
32-odstotni dvig omrežni-
ne in skoraj petodstotni dvig 
vodarine, iz katerih je sesta-
vljena cena storitve oskrbe s 
pitno vodo. Taka podražitev 

bi povprečnemu gospodinj-
stvu mesečni izdatek za pi-
tno vodo z zdajšnjih 13,58 
evra dvignila na 15,84 evra, 
torej za 16,6 odstotka. Ker 
pa je treba poračunati še iz-
gubo v višini 781.910 evrov, 
ki jo je v preteklem obra-
čunskem obdobju pri oskr-
bi s pitno vodo pridelala Ko-
munala Kranj, bi bili raču-
ni za vodo naslednjih dva-
najst mesecev še višji in bi 
za povprečno gospodinjstvo 
znašali 17,45 evra na mesec, 
kar pomeni skoraj 30-odsto-
tno podražitev. Po besedah 
direktorja Komunale Kranj 
Matjaža Berčona je podra-
žitev potrebna predvsem za-
radi večjega obsega v obno-
vo hišnih priključkov, ki sle-
di izvajanju projekta Gor-
ki 2 na območju Britofa, 

Predoselj in Mlake pri Kra-
nju in obsežne menjave vo-
domerov v naslednjem pet-
letnem obdobju.

Večina mestnih svetnikov, 
ki se je vključila v razpravo, 
je napovedala, da predlaga-
ne podražitve ne bo podprla. 
Kot razlog so navajali pred-
vsem neprimeren čas zaradi 
koronakrize, Berčona pa so 
pozivali tudi k večji optimi-
zaciji poslovanja komunal-
nega podjetja. Več jih je tudi 
predlagalo podobno rešitev, 
o kateri razmišljajo v Nak-
lem, namreč da tisti del pod-
ražitve, ki se nanaša na po-
račun pretekle izgube, sub-
vencionira občina iz svoje-
ga proračuna. Tudi z name-
nom, da to možnost preuči-
jo, predvsem pa, da svetniki 
podrobno preučijo razloge 

za podražitev, se je župan 
Matjaž Rakovec odločil, da 
obravnavo prekine in odlo-
čanje o novih cenah prelo-
ži na naslednjo sejo mestne-
ga sveta. Po županovih bese-
dah bi morebitna subvencija 
dela cene občino stala prib-
ližno tristo tisoč evrov, teh 
sredstev pa v proračunu tre-
nutno ni predvidenih, bodo 
pa do naslednje seje skuša-
li poiskati ustrezno rešitev. 

Berčon je sicer še napo-
vedal, da v Kranju podra-
žitve na področju kanaliza-
cije letos ne bodo predlaga-
li, čeprav so cene prevzema 
komunalnega blata močno 
poskočile, skoraj povsem 
prepričan pa je, da letos ne 
bodo predlagali niti dviga 
cene storitve ravnanja z od-
padki. 

Odločanje so preložili
Potem ko je večina razpravljajočih mestnih svetnikov napovedala, da ne bodo podprli podražitve 
oskrbe s pitno vodo, se je kranjski župan Matjaž Rakovec odločil za umik predloga do naslednje seje.

Javorniški Rovt – V Domu Pristava nad Javorniškim Rovtom 
je potekalo delovno srečanje županov Zgornje Gorenjske v 
sklopu redne mesečne koordinacije. Tokrat so govorili o pre-
dnostnih medobčinskih razvojnih projektih, gostji delavnice 
sta bili Boža Kovač in Slavka Zupan iz svetovalnega podjetja 
K&Z Svetovanje za razvoj. Kot pomemben potencial medob-
činskega sodelovanja pri razvoju turizma so poudarili razvoj 
kolesarske infrastrukture v povezavi z železnicami. Župani 
so si v sklopu srečanja ogledali tudi obnovljeni Kurirski dom 
v Javorniškem Rovtu, ki je primer dobre prakse, kako lahko 
občinski objekt s pomočjo evropskih sredstev, pridobljenih 
v čezmejnem projektu, dobi novo vsebino. Upravitelj doma 
Aljoša Žnidar iz Društva za razvoj športa in turizma Gorenjske 
jim je predstavil aktivnosti, povezane z razvojem urejenega 
gorskega kolesarstva in turnokolesarske poti Trans Karavanke.

Župani na Pristavi

Jesenice – Ta mesec se zaključuje čezmejni projekt za razvoj 
trajnostnega turizma Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Kot 
so sporočili, bodo po treh letih strateškega razvoja, investicij, 
izobraževanj in produktnega razvoja čezmejno sodelovanje 
12 slovenskih in avstrijskih partnerjev na območju zahodnih 
Karavank obeležili z raznolikimi aktivnostmi za obiskovalce, 
zlasti pohodnike in kolesarje. Ti bodo svoja doživetja lahko pri-
javili tudi v foto in video natečaj Mesec doživetij v Karavankah 
z objavo fotografij in kratkih video posnetkov na Instagramu 
in Facebooku. Najmanj deset finalistov natečaja bo ustvarilo 
skupni predstavitveni video spot, ki bo namenjen nadaljnji 
promociji območja, ki do sedaj ni imelo skupnega nastopa na 
turističnem zemljevidu. Kot poudarjajo, je prednost Karavank 
v tem, da so blizu večjih mest, tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Foto in video natečaj doživetij v Karavankah



8 Gorenjski glas
petek, 5. junija 2020

vilma.stanovnik@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Kranj – Po dolgem premoru 
zaradi epidemije covida-19 
se ta konec tedna nadaljuje-
jo tekmovanja v Prvi ligi Te-
lekom Slovenije. Pred nogo-
metaši so tekme 26. kroga.

Triglavani bodo v nede-
ljo igrali v gosteh v Lju-
bljani z Bravom. Tekma se 

bo začela ob 18. uri. To bo 
srečanje ekip, ki ju na le-
stvici loči le točka. V pred-
nosti so na sedmem mes-
tu nogometaši Brava. Za-
radi prenove atletske ste-
ze so morali v Triglavu do 
konca prvenstva poiska-
ti nadomestno domovanje. 
Domači tekmi z Olimpijo 
in Mariborom bosta tako 

odigrani v Stožicah oziro-
ma Ljudskem vrtu, sreča-
nja z Domžalami, Alumi-
nijem, Taborom in Bravom 
pa na Brdu pri Kranju. Prvi 
krog po epidemiji covida-19 
se bo v nedeljo zaključil v 
Domžalah. Ob 20.30 se bo 
začela tekma med doma-
čini in Mariborom. Štajer-
ci so na lestvici na četrtem 

mestu, Domžale na deve-
tem. Oboji si želijo višje. 

Vse tekme bodo odigra-
li pred praznimi tribunami 
in ob številnih smernicah ter 
omejitvah za organizatorje, 
ekipe in drugo osebje. Pred 
nadaljevanjem prvenstva so 
bili nogometaši, osebje klu-
bov in sodniki tudi testirani 
na covid-19. 

Nadaljuje se nogometno prvenstvo
Nogometaši Domžal bodo gostili Maribor, kranjski Triglav bo v gosteh igral z Bravom.

Kranj – Jutri, 6. junija, se bodo atleti merili na 26. atletskem 
mitingu Kranj 2020 – Memorial Vučko. Organizator je Atletski 
klub Triglav Kranj. Tekmovanje se bo začelo ob 15. uri, nasto-
pili pa bodo tekmovalci od kategorije U14 do članov. 

V Kranju jutri Memorial Vučko

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Uspešen špor-
tnik invalid plavalec Darko 
Đurić je pred tedni sporočil, 
da se poslavlja od tekmovanj 
v plavanju, uradno pa je kon-
čal kariero v sredo, tako kot 
tudi parakajakaš Dejan Fab-
čič. O karieri, odločitvi za za-
ključek in o pogledu v pri-
hodnost sta spregovorila na 
Fakulteti za šport v Ljublja-
ni pred številnimi predstav-
niki medijev.

V petem razredu so ga 
odvrnili od plavanja

»Počutim se kot velika 
zvezda, ker se vas je toliko 
zbralo,« je dejal Gorenjec 
Darko Đurič. Zvezdniški 
so tudi njegovi rezultati, ki 
jih je nizal v karieri. Nasto-
pil je na dveh paralimpijskih 
igrah, leta 2012 v Londonu 
in 2016 v Riu, kjer je za las 
ostal brez medalje s četrtim 
mestom na dvesto in petde-
set metrov prosto, v Londo-
nu je bil najvišje na petem 
mestu. Je dvakratni svetov-
ni prvak, kar je postal v le-
tih 2013 in 2018. Na velikem 
tekmovanju je prvič nastopil 
leta 2009. V vseh teh letih je 
osvojil osem medalj, zadnji, 
zlato in bronasto, na evrop-
skem prvenstvu leta 2018. 
Kar štirikrat je popravil sve-
tovni rekord na petdeset me-
trov delfin.

V plavanju se je prvič pre-
skusil v petem razredu, a kot 
je pojasnil, mu je bilo takrat 
rečeno, da samo z eno roko 
in brez nog ne bo mogel pla-
vati naravnost in da nima 
smisla, da se trudi. »Leta 
2005 sem bil nato pova-
bljen na trening sedeče od-
bojke. Mladinska reprezen-
tanca se je pripravljala na 
mladinsko svetovno prven-
stvo, ki ga je gostil Kamnik 
in kjer sem tudi nastopil. 
Takrat sem se prvič seznanil 
s športom invalidov in prišel 
v stik z Zvezo za šport invali-
dov Slovenije – Slovenskim 

paralimpijskim komitejem. 
Povabili so me na državno 
prvenstvo v plavanju. Videl 
sem, da tudi kot invalid lah-
ko dosežem rezultate v špor-
tu,« je obujal spomine. Pla-
vanje je začel trenirati leta 
2007 v Radovljici. »Ko sem 
septembra 2007 začel treni-
rati plavanje v Radovljici in 
je Ciril Globočnik omenil, 
da bom nastopil na paralim-
pijskih igrah, si nisem pred-
stavljal, da bo to postalo res-
ničnost. Danes, trinajst let 
pozneje, lahko na kariero 
pogledam s ponosom in hva-
ležnostjo. Celotna moja ka-
riera je en velik uspeh. Sem 
dvakratni paralimpijec, sve-
tovni prvak, evropski prvak, 
svetovni rekorder. Lahko 
sem zelo hvaležen za vse, kar 
se mi je zgodilo, in grem z 
optimizmom naprej. Hvale-
žen sem vsem, ki so me pod-
pirali in verjeli vame, tudi 
takrat, ko ni šlo po načrtih,« 
pravi 31-letnik iz Podbrezij, 
kjer so se večkrat veselili nje-
govih uspehov. »V Podbrez-
jah imamo veliko uspešnih 
športnikov in mislim, da 
sem tudi jaz ime Podbrezij 

malo ponesel naprej. Pono-
sen sem, da sem odraščal v 
majhnem kraju, kjer smo 
bolj povezani in znamo sto-
piti skupaj. Ko sem potrebo-
val pomoč, so mi pomagali 
– in moji uspehi so tudi za-
nje,« pove.

Koronavirus spremenil 
njegove načrte

Sedaj obrača novo poglav-
je v svojem življenju. Zanj je 
to velika prelomnica. Do od-
ločitve je prišlo v času epide-
mije covida-19. »Cilj je bil, 
da se od aktivnega plavanja 
poslovim v Tokiu. Letošnjo 
sezono smo dobro zastavili. 
Ko se je zgodil 16. marec, pa 
sem počasi uvidel, da zadeve 
glede pandemije covida-19 
ne bodo enostavne in da se 
kar nekaj časa ne bo dalo tre-
nirati. Ugotovil sem, da ne 
bi bil več sposoben kvalite-
tnega treninga, da bi to de-
lal z nasmeškom, z zado-
voljstvom. Odločil sem se, 
da je najbolje, da prepustim 
svoje mesto tistim, ki so mo-
tivirani, ki si želijo še nekaj 
doseči. Za mano je kar nekaj 
mladih plavalcev in mislim, 

da bodo v roku nekaj let do-
segli ali presegli moje rezul-
tate,« je povedal in poudaril, 
da mu je šport dal zelo veli-
ko. »V času epidemije sem 
si zapisoval vse stvari, ki mi 
jih je plavanje oziroma šport 
dal. Seznam je dolg. Veli-
ko dobrih ljudi sem spoz-
nal, pridobil sem ogromno 
izkušenj. Iz vaškega pobiča 
sem zrasel skoraj v svetovlja-
na. Videl sem ogromno sve-
ta. In vsi ti uspehi ... Medalje 
in rekordi so tudi nagrada za 
vse tiste, ki so od malega ver-
jeli vame.« Kot pravi, to zanj 
ni konec, je le nov začetek. 

Dolga leta je bil ob njem 
tudi Boro Štrumbelj, nekoč 
kot plavalni trener. Če bi se 
stvari razvijale po pričakova-
njih, bi bil letos v družbi tako 
Đurića kot Fabčiča. Je vodja 
paralimpijske odprave na 
paralimpijske igre v Tokiu, 
ki so prestavljene na prihod-
nje leto. »Delati z njima je bil 
privilegij, življenjska šola, 
šola človečnosti, ekipnega 
dela. Za obema je lepa, veli-
častna zgodba. Pokazala sta, 
da se da prebroditi vse ovire. 
Šport invalidov je vrhunski 

šport, pomeni ogromno od-
rekanja. Upam, da to ni slo-
vo, da zgodbe še ni konec, da 
je le premor. Raje kot hvala 
bi rekel na svidenje ... In da 
v Tokiu izpolnimo obljubo, 
ki smo si jo dali v Riu,« je po-
vedal Štrumbelj. In kaj na to 
poreče Đurić? »Boro je večni 
optimist. Tudi v preteklosti 
je že večkrat, ko so bili neu-
spehi in sem rekel, da imam 
vsega dovolj, dejal, naj se po-
mirim, zadiham. Kljub vse-
mu mislim, da je v tem tre-
nutku glede na situacijo to 
konec. Enkrat je treba pote-
gniti črto. Lahko dam svoj 
doprinos na drugih področ-
jih, plavanje pa prepustim 
tistim, ki imajo res željo po 
dokazovanju.«

Aktiven v sedeči odbojki 
in ragbiju na vozičkih

Ne glede na vse, Đurić os-
taja športno aktiven: »Udele-
žujem se že treningov sede-
če odbojke in ragbija na vo-
zičkih, tako da delno sem ak-
tiven. Kdaj pa kdaj bom ver-
jetno tudi še skočil v vodo, 
poskusil bom ročno kolo. 
Imam veliko želja, izzivov, 
kar nekaj športov bi rad po-
skusil, ki jih prej zaradi plava-
nja in potencialnih možnos-
ti za poškodbe nisem mogel. 
Na koncu bom imel še manj 
časa kot doslej. Čaka me tudi 
še diploma na fakulteti za po-
slovne vede. Kaj bi rad počel 
v prihodnosti, za zdaj še ni-
sem veliko razmišljal. Imam 
še nekaj časa, da se postavim 
v drugo kariero. Želim pa de-
lati nekaj, kjer bom dodana 
vrednost, srečen in lahko po-
magal drugim.«

Kriza kot priložnost za 
nove začetke

Tudi mladim športnikom 
bo skušal pokazati pot, ki 
jo je prehodil. »Mislim, da 
mladi dostikrat preveč pri-
čakujejo, da bodo rezulta-
ti kar prišli k njim. Veliko 
začetkov, potencialno uspe-
šnih karier se takrat, ko gre 

za preskok iz rekreativnega 
v profesionalni šport, usta-
vi. Mladi spoznajo, da vse 
skupaj ni tako enostavno, 
kot je videti. Naloga vseh 
nas, ki smo to prestali, je, 
da jih spodbujamo, pove-
mo, da biti profesionalni 
športnik ni enostavna, je pa 
zelo lepa pot.« 

Na novinarski konferenci 
ob koncu kariere dveh špor-
tnikov invalidov je s svojim 
nastopom, uvodoma s hi-
mno parašporta Ta tempo 
navdušil Trkaj. V besedilu 
je poudarjeno, da ne gre za 
to, kolikokrat padeš, gre za 
to, kolikokrat vstaneš in ko-
liko verjameš v to. »Invalidi 
se soočamo tudi z gibalnimi 
izzivi. Potrebne je več moti-
vacije, volje, da greš na tre-
ning. Velikokrat je bilo tež-
ko in se je bilo treba pobra-
ti. Tudi v Riu 2016, ko sem 
bil četrti in v zadnjem zave-
slaju izgubil medaljo. To je 
bil zame velik šok. Takrat 
sem potreboval kar nekaj 
časa, da sem se pobral. Na 
koncu sem našel nov izziv 
in šel na Nizozemsko, kjer 
sem treniral dobro sezono. 
Postal sem evropski prvak. 
Vsaka kriza je šola za nap-
rej. Že stari Grki so rekli, da 
kriza ni kriza, ampak prilož-
nost za nove začetke. Naj-
bolj sem vesel, da mi je tudi, 
ko mi ni šlo, to uspelo pres-
pati, znova najti motivacijo 
in dosegati uspehe,« je zak-
ljučil Darko Đurić, ki je lah-
ko navdih prav vsem. 

Celotna moja kariera je en velik uspeh
Športnik invalid plavalec Darko Đurić je končal uspešno tekmovalno kariero. Kot je dejal, mu je dala ogromno: »Iz vaškega pobiča sem zrasel skoraj v 
svetovljana.« Na velikih tekmovanjih je osvojil osem medalj. Je dvakratni paralimpijec, svetovni prvak, evropski prvak, svetovni rekorder ...

V imenu Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja se 
je Darku Đuriću zahvalil podpredsednik Gregor Gračner in mu izročil darilo, ki ga bo 
spominjalo na plavalna leta. / Foto: Tina Dokl

»Kar nekaj športov 
bi rad poskusil, ki jih 
prej zaradi plavanja in 
potencialnih možnosti za 
poškodbe nisem mogel. 
Na koncu bom imel še 
manj časa kot doslej. 
Čaka me tudi še diploma 
na fakulteti za poslovne 
vede.«

Ljubljana – Odbor za cestno kolesarstvo je objavil posodo-
bljen koledar dirk v Sloveniji za letošnje leto. Po premoru 
zaradi epidemije covida-19 se bo sezona nadaljevala v petek, 
19. junija, v Komendi z drugim Pokalom Tadeja Pogačarja in 
VN Plastike Virant. Le dva dni kasneje, 21. junija, bo državno 
prvenstvo v cestni vožnji, in sicer v Cerkljah na Gorenjskem. 
Teden kasneje, v soboto, 27. junija, bo VN Občine Gorje – 
DP kriterij, v nedeljo, 28. junija, pa še državno prvenstvo v 
kronometru na Pokljuko. 

Pester junij na Gorenjskem za cestne kolesarje
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Kranj – Kranjska družba 
Goodyear Dunlop Sava Ti-
res je lani povečala prihod-
ke od prodaje za 2,6 od-
stotka na 225,95 milijo-
na evrov (220,26 milijona 
evrov v 2018). Čisti dobiček 
je s predlanskih 6,55 milijo-
na evrov zrasel na 8,02 mi-
lijona evrov, na kar so vpli-
vali odloženi davki. Dobi-
ček iz poslovanja se je lani 
v primerjavi z letom 2018 
zmanjšal za 17,8 odstotka 
na 5,66 milijona evrov, kar 
je bila posledica višjih stro-
škov proizvedenih pnevma-
tik, predvsem višjih stroškov 
surovin. 

Rast prihodkov so dosegli 
zlasti po zaslugi dobre pro-
daje na lokalnih trgih regije 
Adria, kjer se je obseg pro-
danih pnevmatik povečal na 
2,55 milijona enot oziroma 
za 6,8 odstotka, čisti prihod-
ki od prodaje na lokalnih tr-
gih pa so se povečali za 3,2 
odstotka (z 119,92 na 123,73 
milijona evrov). Prodaja na 
evropskih trgih je padla za 
slabe tri odstotke, so pojas-
nili v kranjski družbi. »Pri 
pnevmatikah za platišča več-
jega premera smo podob-
no kot leto poprej na lokal-
nih trgih regije Adria zazna-
li precej večjo rast povpra-
ševanja v primerjavi s pov-
prečjem na evropskih trgih 

– ta je znašala nekaj več kot 
27 odstotkov, medtem ko je 
na evropskih trgih dosegla 
okvirno sedem odstotkov,« 
je povedal glavni direktor 
družbe Goodyear Dunlop 
Sava Tires Matej Zavrl. Tudi 
v segmentu tovornih pnev-
matik na evropskih trgih 
niso zaznali rasti povpraše-
vanja, v regiji Adria pa je ta 
znašala skoraj štiri odstotke. 

Skupno število proizvede-
nih enot v kranjski družbi 
se je rahlo znižalo, in sicer s 
7,14 milijona v letu 2018 na 
lanskih 7,05 milijona enot. 
»Goodyearova kranjska to-
varna se je tudi v lanskem 
letu osredotočala na proizvo-
dnjo 17- in 18-palčnih pnev-
matik, delež teh je v skupni 

proizvedeni količini znašal 
okvirno eno tretjino,« je po-
vedal direktor proizvodnje 
Marko Nahtigal.

V letu 2019 so nadaljevali 
z rednimi naložbami v pro-
izvodni obrat, stekla je tudi 
prva faza razširitvene nalož-
be – tj. gradnja prve stavbe za 
dodatno proizvodnjo pnev-
matik. Skupna vrednost 
naložb je predvsem zaradi 
slednjega projekta znašala 
55,84 milijona evrov (17,26 
milijona evrov v letu 2018).

Zaradi krize, povezane 
z epidemijo covida-19, so v 
kranjskem Goodyearu že v 
prvih mesecih 2020 zazna-
li upad povpraševanja, kar 
je pripomoglo k začasnemu 
zaprtju vseh Goodyearovih 

evropskih tovarn. Proizvo-
dnjo v Kranju so zaustavili 
21. marca in z delnim obra-
tovanjem ponovno začeli 14. 
aprila, medtem ko so skladi-
šča vseskozi delovala. 

Po podatkih Evropske-
ga združenja proizvajalcev 
pnevmatik in gumenih iz-
delkov je sicer v marcu v 
primerjavi z lanskim mar-
cem povpraševanje po po-
tniških pnevmatikah upa-
dlo za 26 odstotkov, pri to-
vornih pnevmatikah pa za 
15 odstotkov. Goodyear je v 
regiji Evropa, Bližnji vzhod 
in Afrika v letošnjem prvem 
kvartalu v primerjavi z is-
tim obdobjem lani zabeležil 
20-odstotni padec prodanih 
pnevmatik, so še sporočili. 

V Goodyearu višji prihodki
Kranjski Goodyear Dunlop Sava Tires je lani zaradi dobre prodaje na lokalnih trgih regije Adria povečal 
prihodke za slabe tri odstotke. Dobiček iz poslovanja se je znižal, kar pripisujejo rasti cen surovin. 

Lani so v družbi Goodyear Dunlop Sava Tires v Kranju proizvedli 7,05 milijona enot 
pnevmatik. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Snovik – Danes, v petek, 5. 
junija, so svoja vrata znova 
odprle Terme Snovik.

Tudi med epidemijo nove-
ga koronavirusa, ko so svoj 
objekt morali zapreti za gos-
te, v termah niso počivali, saj 
so se posvetili vzdrževalnim 
delom v apartmajskem nase-
lju in bazenskem kompleksu.

»Čas zaprtja je bil namreč 
dobro izkoriščen za nuj-
na investicijsko-vzdrževal-
na dela – delno razširitev ku-
hinje, ureditev zunanjih in 
notranjih bazenov, zunanjo 
ureditev območja in apart-
majskih objektov, v zadnjih 
dneh pred odprtjem pa smo 
uredili še ventilacijo in de-
zinfekcijo celotnega sistema. 
Pred odprtjem smo sprejeli 

številne varnostne in higi-
enske protokole, potekalo bo 
intenzivnejše razkuževanje 
vseh prostorov in zagotavlja-
nje varnostne razdalje v vseh 
objektih z namenom ohra-
njanja zdravja gostov in za-
poslenih,« pravijo v termah, 
kjer so v tem času uredili 
tudi sadni in zelenjavni vrt. 
Domačo zelenjavo in zeli-
šča uporabljajo v kuhinji, ne-
kaj pa je lahko porabijo tudi 
apartmajski gostje.

Za zdaj obratujejo le notra-
nji bazeni, in sicer po nespre-
menjenem odpiralnem času. 
Odprtje zunanjih bazenov je 
predvideno za sredino junija, 
odvisno od vremenskih raz-
mer. Za vstop v savne se pripo-
roča rezervacija temina zaradi 
upoštevanja omejitve števila 
ljudi in higienskih standardov.

Terme Snovik  
so znova odprte
Čas med epidemijo, ko so morali biti zaprti,  
so izkoristili za vzdrževalna dela ter ventilacijo  
in dezinfekcijo celotnega sistema.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Zavaro-
valnice Triglav so na torko-
vi skupščini sklepali tudi 
o uporabi 60,54 milijona 
evrov bilančnega dobička za 
leto 2019, pri tem pa so po-
trdili predlog uprave in nad-
zornega sveta, da dobiček 
ostane nerazporejen in da 
bodo o njem odločili v nas-
lednjih letih. Vseslovensko 
združenje malih delničar-
jev in Društvo Mali delničar-
ji Slovenije sta za odločanje 
o uporabi bilančnega dobič-
ka podala nasprotni predlog, 
po katerem bi delničarji do-
bili 2,50 evra bruto dividen-
de na delnico. Društvo je ob 
tem še predlagalo, da bi di-
videndo izplačali s časovnim 
zamikom, to je po tem, ko 
ukrep agencije za zavaroval-
ni nadzor že ne bi več veljal.   

Kot je po glasovanju pojas-
nil predsednik uprave An-
drej Slapar, so pri odločanju 
o uporabi dobička upošteva-
li oba poziva agencije, da naj 
zavarovalnice, pozavaroval-
nice in pokojninske družbe 
zaradi negotovosti, ki jo je 
povzročila epidemija nove-
ga koronavirusa, najmanj do 
letošnjega 1. oktobra zadrži-
jo izplačilo dividend. Kot na-
vaja agencija, so zavaroval-
nice že v letošnjem prvem 
četrtletju poslovale slabše 
kot lani v enakem obdobju 
- dobiček se jim je v povpre-
čju zmanjšal za štirideset 
odstotkov, količnik  kapi-
talske ustreznosti pa v pov-
prečju za dvajset odstotnih 
točk, a prave posledice epi-
demije bodo izkazovali šele 
rezultati poslovanja v dru-
gem četrtletju in v nasled-
njih mesecih.   

V Zavarovalnici Triglav 
brez delitve dobička

Kranj – Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obve-
znosti kreditojemalcem omogoča podjetjem, samostojnim 
podjetnikom, zadrugam, kmetom in drugim fizičnim osebam 
odlog plačila kreditnih obveznosti. Po podatkih Banke Sloveni-
je so banke in hranilnice v prvih dveh mesecih od uveljavitve 
zakona prejele 22.458 vlog za odložitev skupno nekaj več kot 
385 milijonov evrov kreditnih obveznosti, kar predstavlja 3,4 
odstotka vseh sklenjenih kreditov. Velika podjetja so dala 268 
vlog za odlog 113,7 milijona evrov obveznosti, mala in srednja 
podjetja 3621 vlog za 160,5 milijona evrov, mikro podjetja in 
samostojni podjetniki 3867 vlog za odlog 77 milijonov evrov, 
prebivalstvo pa 14.702 vlogi za odlog 34,2 milijona evrov kre-
ditnih obveznosti. Podjetja in prebivalci lahko zaprosijo za 
odlog plačevanja posojila še do konca letošnjega leta; koliko 
se jih bo za to še odločilo, pa bo odvisno predvsem od poteka 
ponovnega zagona gospodarstva.

Vloge za odlog kreditnih obveznosti
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Simon Šubic

Kranj, Ljubljana – Policisti 
so med nacionalno preven-
tivno akcijo za večjo varnost 
kolesarjev, ki je po vsej Slo-
veniji potekala med 4. in 31. 
majem, ugotovili 1724 krši-
tev cestnoprometnih pred-
pisov, ki so jih storili kole-
sarji, so sporočili z gene-
ralne policijske uprave. Ob 
tem so pri 1608 kolesarjih 
opravili preizkus z alkotes-
tom in pri 145 ugotovili, da 
so vozili kolo pod vplivom 
alkohola. Odredili so tudi 
petnajst strokovnih pregle-
dov zaradi suma vožnje pod 
vplivom prepovedanih drog 
ali drugih prepovedanih 
psihoaktivnih substanc. 
Vozniki motornih vozil pa 
so v enakem obdobju sto-
rili 181 kršitev, s katerimi 
so ogrožali varnost kolesar-
jev, so še objavili na sple-
tni strani policije. Gorenj-
ski policisti so v tem času 

obravnavali 45 (lani 31) kr-
šitev kolesarjev. 

V štiritedenski akciji so 
policisti obravnavali tudi 
126 prometnih nesreč, v ka-
terih se je sedemnajst ko-
lesarjev huje poškodovalo, 
85 pa lažje. »Kolesarji sodi-
jo med ranljivejše udeležen-
ce cestnega prometa. Ugota-
vljamo pa, da velikokrat tudi 

sami prispevajo k nastanku 
nevarne situacije v prome-
tu. Najpogosteje ne vozijo po 
pravilni strani ceste ali pra-
vilni strani kolesarske steze 
in pogosto vozijo po površi-
nah, ki niso namenjene ko-
lesarjem. To so po zaključ-
ku akcije pokazali tudi po-
datki o prometnih nesrečah, 
v katerih so bili udeleženi 

kolesarji,« so na policiji ko-
mentirali majske nesreče z 
udeležbo kolesarjev.

Na Gorenjskem pa so bili 
kolesarji maja udeleženi v 
sedemnajstih prometnih 
nesrečah. V dveh so se hudo 
poškodovali, v štirinajstih pa 
lažje. Vseh nesreč kolesarjev 
je bilo letos sicer že 48, lani 
32. »Najbolj kritična mese-
ca sta bila april in maj. Tre-
nutno se je stanje nekoliko 
umirilo, vendar ob začetku 
dopustov ponovno pričaku-
jemo porast nesreč kolesar-
jev. Zato bomo tudi poleti 
preverjali, ali spoštujejo pra-
vila,« je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj. 

Policisti znova pozivajo 
kolesarje, naj poskrbijo za 
lastno varnost s previdno 
vožnjo ter z uporabo čelade 
in svetlih oziroma odsevnih 
oblačil, da bodo v prometu 
bolj vidni. Ostali vozniki pa 
naj jih predvsem ne spregle-
dajo, so dodali na PU Kranj.

Med akcijo več kot sto nesreč 
V majski preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev so policisti ugotovili več kot tisoč sedemstvo 
njihovih prekrškov, v slabem mesecu pa so našteli tudi sto šestindvajset nesreč s kolesarji. 

V majski preventivni akciji so policisti ugotovili 1724 
prometnih prekrškov kolesarjev. Slika je simbolična. 
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Ljubljana – Slovenski gasilci 
so oblikovali donatorsko ak-
cijo, za katero upajo, da bo 
največja v zgodovini Slove-
nije. V njej bodo imela mož-
nost sodelovati vsa gasil-
ska društva in vseh 162 ti-
soč prostovoljnih gasilcev, 
ki si bodo na sodoben in ino-
vativen način lahko poma-
gali pri zbiranju sredstev 
brez vložka donatorjev. Ga-
silskim društvom so se na-
mreč ob epidemiji covida-19 
dohodki prepolovili, odpo-
vedane so bile veselice, manj 
je tudi donacij.

Sredstva bodo zbirali na 
posebni spletni platformi 
E-Donacije v lasti podjetja 
Kovanček Group, kjer lah-
ko posameznik zamenja po-
nudnike storitev. Ugodnost, 
ki bi jo ob tem prejel potro-
šnik, pa bo namenjena gasil-
skemu društvu, so pojasni-
li na sredini novinarski kon-
ferenci Gasilske zveze Slo-
venije. Platforma temelji na 
zamenjavi ponudnikov sto-
ritev, ki so v splošni uporabi, 
storitev pa je enaka, ne glede 
na to, komu posameznik pla-
ča. Kot primer je predstavnik 

Kovančka Mitja Kotnik nave-
del zamenjavo dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. 
Storitev je pri tem enaka, ne 
glede na zavarovalnico ali pa 
posrednika zavarovanja. Pri 
vsaki sklenitvi dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja 
na njihovi platformi pa bodo 
izbranemu gasilskemu dru-
štvu namenili donacijo v viši-
ni 20 evrov. Platforma je pre-
prosta za uporabo, za podpis 
in oddajo obrazca pa ni več 
potrebno digitalno potrdilo.

S Kovančkom so po bese-
dah predsednika GZS Jan-
ka Cerkvenika moči združili 
že lani, ko so lahko zavezan-
ci gasilcem preko omenjene 
platforme namenili pol od-
stotka dohodnine. Za to se je 
odločilo okoli 8000 ljudi. Le-
tos želijo zbrati devet milijo-
nov evrov donacij, od tega pet 
milijonov evrov iz podarjene 
dohodnine. Zbrana sredstva 
bodo namenili za usposablja-
nja in opremo gasilskih dru-
štev, ki letos načrtujejo na-
kup dvestotih vozil v vred-
nosti dvajset milijonov evrov, 
je še razložil Cerkvenik. Za 
zbiranje donacij so v sredo 
že zagnali spletno stran za-
gasilce.si.

Gasilci zbirajo 
donacije
Gasilska društva bodo pomanjkanje denarja 
reševala z zbiranjem donacij.

Simon Šubic

Tržič – V sredo malo pred 14. 
uro se je v gozdu v Grahov-
šah v občini Tržič smrtno 
ponesrečil voznik traktor-
ja. Med vožnjo po strmi goz-
dni vlaki navzdol je traktor 
zdrsnil in se prevrnil. 

Posredovali so prostovolj-
ni gasilci iz Bistrice pri Tr-
žiču in kranjski poklicni ga-
silci, ki so zavarovali trak-
tor pred nadaljnjim zdrsom 
v globel in ga z avtodviga-
lom naložili na vozilo vlečne 
službe. Skupaj z gorskimi 

reševalci so pomagali reše-
valcem Nujne medicinske 
pomoči Tržič pri oskrbi in 
transportu ponesrečenca 
do helikopterja Slovenske 
vojske, s katerim se je na kraj 
nesreče pripeljala dežurna 
ekipa Helikopterske nujne 
medicinske pomoči.

Ponesrečenca so s heli-
kopterjem prepeljali v bolni-
šnico, kjer je za posledicami 
hudih poškodb umrl. »Gle-
de na zbrana obvestila je tuja 
krivda izključena. Postopek 
še poteka,« so sporočili s Po-
licijske uprave Kranj. 

Prevrnil se je s traktorjem 

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so ta teden 
nekdanjega direktorja re-
gionalne razvojne agencije 
BSC Kranj Bogomirja Fili-
piča obsodili na pogojno za-
porno kazen zaradi zlora-
be položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti. So-
dnica Andrijana Ahačič mu 
je skladno s sporazumom 
o priznanju krivde, ki ga je 
obtoženi predhodno skle-
nil z višjo državno tožilko 
Helgo Dobrin, izrekla ka-
zen trinajstih mesecev za-
pora, ki pa mu je ne bo tre-
ba prestati, če v treh letih po 
pravnomočnosti sodbe ne 
bo storil istovrstnega kazni-
vega dejanja. Filipič se je si-
cer že v sodni dvorani odpo-
vedal možnosti pritožbe na 
višino izrečene kazni, ena-
ko tudi tožilka. 

Filipiča je kranjsko tožil-
stvo preganjalo zaradi po-
roštev, ki jih je v letih 2011 
do 2013 kot tedanji direktor 
BSC Kranj neupravičeno, 
brez odobritve nadzornega 
sveta regionalne razvojne 
agencije, dal kranjski podje-
tnici Mirjam Grašič Šircelj 
pri najemu posojil. Skupna 
vrednost danih poroštev za 
posojila, najetih pri bankah 
in Stanovanjski ustanovi 

delavcev v obrti, naj bi po 
naših podatkih znašala oko-
li 80 tisoč evrov. Ker Grašič 
Šircljeva kasneje posojil ni 
odplačevala, so posojiloda-
jalci poroštva unovčili, zato 
je podjetju BSC Kranj nasta-
la škoda v višini okoli 80 ti-
soč evrov.

BSC Kranj je kasneje zo-
per Filipiča, ki je 5. januar-
ja 2015 zaradi domnevnih 
nepravilnosti pri poslovanju 
po 19 letih vodenja regional-
ne razvojne agencije odsto-
pil, vložil tri odškodninske 

tožbe. V dveh je sodišče že 
pravnomočno pritrdilo to-
žniku, pred zaključkom 
tretje pravde pa se je Filipič 
z nekdanjim delodajalcem 
raje poravnal. Kot je ta teden 
pojasnil na sodišču, dogovor 
o odplačilu dolga, na podlagi 
katerega mora vsako leto po-
ravnati dva obroka po štiri ti-
soč evrov, spoštuje. Do zdaj 
je odplačal tri obroke, dolg 
pa bo odplačeval še slabih 
trinajst let, je dejal. 

Na vprašanje njegovega 
zagovornika Petra Osolnika 

je Filipič na sodišču še po-
vedal, da mu kreditojemal-
ka Mirjana Šircelj Grašič 
do zdaj ni ničesar vrnila. 
Šircljeva je sicer v eni od 
odškodninskih pravd v tej 
zadevi, ko so jo zaslišali kot 
pričo, na sodišču zatrdila 
naslednje: »Jaz bom odpla-
čala ta kredit, pripravljena 
sem v dogovor, ker ne že-
lim, da bi to moral kriti Fi-
lipič. Ni šlo za nobeno go-
ljufijo ali prevaro, ampak 
le za tedanjo plačilno ne-
zmožnost.«

Prevzel vso odgovornost
Nekdanjega direktorja BSC Kranj Bogomirja Filipiča so na kranjskem okrožnem sodišču zaradi zlorabe 
položaja obsodili na pogojno kazen trinajstih mesecev zapora. Krivdo je priznal. 

Nekdanji direktor BSC Kranj Bogomir Filipič je bil po sklenitvi sporazuma s tožilstvom 
obsojen na pogojno zaporno kazen. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Zgornji Brnik – Preiskovalci 
Nacionalnega preiskovalnega 
urada so včeraj izvedli hišne 
preiskave v stanovanjskih, 
poslovnih in drugih prosto-
rih na območju Kranja in Lju-
bljane pri eni pravni in dveh 
tujih fizičnih osebah, so potr-
dili na policiji. Predkazenski 
postopek poteka v zvezi z do-
mnevnimi nepravilnostmi v 
družbi Adrie Airways, ki je 
od jeseni v stečaju. Preiskavo 
na sedežu podjetja je včeraj 

potrdil tudi stečajni upravi-
telj Janez Pustatičnik. 

Predkazenski postopek, 
ki ga usmerja specializirano 
državno tožilstvo, poteka zo-
per dve tuji fizični osebi za-
radi suma storitve dveh ka-
znivih dejanj zlorabe polo-
žaja ali pravic pri gospodar-
ski dejavnosti, za kar je za-
grožena kazen do osem let 
zapora. Podrobnejših pojas-
nil policije do oddaje današ-
njega časopisa v tisk ni smo 
prejeli, zato bomo o tem 
podrobneje poročali v torek. 

Preiskava tudi na Brniku
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Kultura
Med finalisti za mednarodno 
nagrado amateo je tudi projekt 
Jata izkušenih ptic. Stran 14

Pogovor
Prof. dr. Roman Jerala sodeluje 
v prizadevanjih za razvoj cepiva 
proti koronavirusu. Stran 15

Zgodbe
Turistični vodnik Aleš Rabzelj 
je tako kot številni drugi vodniki 
ostal brez dela. Stran 16

Igor Kavčič

Neštetokrat je šel Mitja 
Lavtar mimo krajevne ta-
ble, ki sporoča, kje se kon-
čajo Spodnje Duplje, sredi 
maja pa se je ob njej ustavil, 
s prav posebnim namenom 
zlezel nanjo in se pustil fo-
tografirati. V vasi, kjer je ži-
vel, preden se je pred dese-
tletjem preselil v Kranj, je 
po petih letih in pol simbo-
lično zaključil Projekt Slove-
nija, v okviru katerega je obi-
skal vsa naselja po Sloveniji 
– kar 6036 jih je – ter ob tem 
pod črto ugotovil, da je naša 
država precej večja, kot uči-
jo v šoli, predvsem pa zelo 
raznolika in zanimiva. 

»Zdelo se mi je primer-
no, da projekt že zaradi svo-
jega priimka začnem na Lav-
tarskem Vrhu,« se spominja 
mladenič, ki se je 20. novem-
bra 2014 letnemu času pri-
merno toplo oblekel, s seboj 
vzel čutaro čaja, sedel na se-
strino belo žensko Rogovo 
kolo in skozi Stražišče zagri-
zel v klanec. Takrat je zaklju-
čeval prvo stopnjo študija na 
portoroški Turistici in je v 
obdobju absolventskega sta-
ža imel veliko časa, a prema-
lo denarja za kakšno resnej-
še potovanje. »Za sabo sem 
imel že kar nekaj popotni-
ških izkušenj, med drugim 
sem se s poljskim prijate-
ljem tudi potepal po Slove-
niji, imel sem dekle na Šta-
jerskem in v tistih letih obi-
skal več taborov po različnih 
koncih države. Ugotovil sem, 
da ima tudi Slovenija dovolj 
potencialov za popotniške 

avanture v skrite, od turistov 
največkrat pozabljene kraje. 
Potreboval sem samo še neko 
rdečo nit in prišel na idejo, da 
bi obiskal vsa naselja po Slo-
veniji in se fotografiral ob 
krajevnih tablah,« pripove-
duje mladenič, ki brez zad-
rege lahko reče, da je bil že 
povsod po Sloveniji. Ko je s 
statističnega urada dobil se-
znam naselij, je bil nema-
lo presenečen ob visoki šte-
vilki. »Ker bi bilo s tiska-
nim atlasom beleženje že 
obiskanih naselij in načrto-
vanje novih poti težko, sem 
se zanesel na spletna orodja 
in Googlove zemljevide. Na 
začetku je bil moj zemljevid 
poln rumenih ikonic, po-
tem ko sem naselja obiskal, 
pa sem jih obarval z modro 
in zraven zabeležil, na kak-
šen način sem potoval: peš, s 
kolesom, motorjem, avtom, 
vlakom, vzpenjačo ...« 

Zanimivi kraji in ljudje, 
čudovite izkušnje

Že v prvem letu in pol je 
obiskal dobro tretjino nase-
lij, kasneje, ko je začel de-
lovati kot vodnik v agenciji 
Oskar, pa se je tempo neko-
liko upočasnil. Najprej je se-
veda »obdelal« naselja okrog 
Kranja in Gorenjsko, pogos-
to je kombiniral kolo in vlak, 
spominja pa se tudi prvih 
poti z maminim twingom. 
»Z njim sem prišel skoraj 
povsod, tudi v snegu in mra-
zu sredi zime,« se spominja 
Mitja; da je skupaj prepoto-
val vsaj 42 tisoč kilometrov, 
kot je dolga pot po ekvator-
ju okrog zemlje. Odvisno od 

gostote krajev in razdalj med 
njimi je dnevno obiskal de-
set, dvajset naselij, včasih pa 
tudi skoraj sto. »Večjih te-
žav na cesti nisem imel, ra-
zen kakšne predrte gume ali 
pa točenja napačnega gori-
va,« se spominja popotnik. 
Ne manjka tudi zanimivih 
dogodivščin. »Ko sem što-
pal z obale proti Goriškim 
brdom, mi je ustavil moški 
srednjih let. Zdelo se mi je, 
da ga ima že malo pod kapo. 
Da me bo peljal po stranpo-
teh, kjer zagotovo še nisem 
hodil, spotoma pa mi je pri-
povedoval, kako je po teh po-
teh tihotapil Kitajce v Trst,« 
pripoveduje anekdoto iz Pri-
morske, na drugem koncu 
Slovenije v rudarski koloni-
ji v Trbovljah pa sta s prijate-
ljico v nekem lokalu pila naj-
cenejši »špricar« v državi. 
Ko je dekle star kuža zgrabil 
za nogo, je star rudar z vidno 
zdelanimi rokami takoj pri-
skočil na pomoč. Svoj odšči-
pnjeni prst je pomočil v žga-
nje, ki ga je pil, in jo pomazal 
po nogi. Razkužilo pač. 

Kjer ni bilo krajevnih ta-
bel, se je fotografiral pri dru-
gih oznakah ali napisih za 
naselje, kot so recimo trans-
formatorske postaje, hišne 
številke in podobno. Največ-
krat je potoval sam, včasih pa 
ga je spremljalo tudi dekle 
ali prijatelji. »Na poteh sem 
doživel veliko lepih trenut-
kov, ljudje so bili povsod pri-
jazni do mene. Ko se je glas 
o Projektu Slovenija razši-
ril, so mi mnogi pisali, da 
jih lahko obiščem. Ponujali 
so mi prenočišče, prehrano, 

vodenje po domačem kra-
ju. Takrat je moje potovanje 
postalo zares lepo.«

Za povrhu pretekel Kranj

Popotništvo Mitji teče po 
žilah. V zadnjih letih, pra-
vi, tretjino leta po svetu vodi 
turiste v okviru agencije 
Oskar, tretjino leta naokrog 
potuje sam, tretjino leta pa je 
doma, a še takrat se z dekle-
tom Majo »klatita« naoko-
li tako po Sloveniji kot drug-
je po zemeljski obli. Doslej 
je obredel že okrog 95 držav 
sveta, po petih celinah, nje-
govi »črni popotniški lisi« 
sta Južna Amerika in Afrika. 
»A za to bo še dovolj časa,« 
pravi Mitja, ki trenutno prip-
ravlja magistrsko nalogo, v 
kateri raziskuje, kako meri-
ti kakovost potovanj.

Čeprav se je zaradi epide-
mije sredi marca na vrat na 
nos moral vrniti iz Avstra-
lije in Nove Zelandije in se 
odpovedati vodenju skupine 
upokojenih članov Geograf-
skega društva po Indoneziji, 
pa doma ni miroval. 

V maju je zaključil febru-
arja začeti projekt Tek po uli-
cah Kranja, ko je v skupaj 28 
dneh pretekel 185 cest, ulic 
in trgov, ki so znotraj tabel 
mesta Kranj. »Skupaj se je 
nabralo kar 245 kilometrov. 
Sicer nisem navdušen tekač, 
a mi je izziv prišel prav tudi 
zato, ker rad dobro jem in 
sem na zadnjih potovanjih 
pridobil nekaj kilogramov,« 
v duhovitem tonu doda nek-
danji vaterpolist. 

Zaključil je tudi Projekt 
Slovenija. V maju, ko so se 

odprle meje občin, je obi-
skal še na svojem zemljevi-
du manjkajoča naselja. »Za-
nimivo, da so mi med dru-
gim manjkala tudi naselja 
v občinah Lenart in Šmarje 
pri Jelšah, kjer so bila žarišča 
okužb s koronavirusom.«

Mitja Lavtar je s Projek-
tom Slovenija pokazal in 
dokazal, da Slovenija sploh 
ni tako majhna in nezani-
miva, kot si največkrat mis-
limo. »Zdrav patriotizem 
je predispozicija za koz-
mopolitstvo,« je prepričan. 
Danes, ko berete ta zapis, 
se Mitja potepa nekje pod 
Slavnikom, saj v prihodnjih 
štiridesetih dneh namerava 
prehoditi pot po južni Slo-
veniji z obale čez Notranj-
sko, Dolenjsko in Štajersko 
do Maribora. 

Obiskal vse kraje v Sloveniji
Potovanje mora biti doživetje, le tako si lahko zapomniš dogodivščine s poti. Slovenija jih s svojimi 6036 naselji in zanimivimi ljudmi, ki v njih prebivajo, 
ponuja na pretek. Tako razmišlja Mitja Lavtar, mladenič pri tridesetih, ki se je v petih letih in pol »pofočkal« v vseh krajih po državi, ki imajo status naselja.

Projekt Slovenija je Mitja Lavtar zaključil v Spodnjih Dupljah, kjer je preživel otroška leta. 
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Od petka do petka

Simon Šubic

Opozicija zavrnila 
ponudbo koalicije

Večina opozicijskih 
strank je zavrnila ponudbo 
predsednika vlade Janeza 
Janša za podpis sporazuma 
o sodelovanju z vladno ko-
alicijo. Pripravljenost je iz-
razil le SNS, medtem ko so 
ponudbo v LMŠ, SD in Levi-
ci takoj zavrnili, v SAB pa ta 
torek, ko je tako na predlog 
predsednice stranke Alenke 
Bratušek sklenil izvršni od-
bor. »Če smo pošteni, sam 
predlog sporazuma sploh 
ni tako slab, pač pa so zelo 
slabe okoliščine okoli spora-
zuma. Preveč je napak, de-
litev in razdorov, ki jih vla-
da, Janša in koalicija ustvar-
jajo v družbi. Nas tu zraven 
ne more biti,« je po spreje-
ti odločitvi dejala Bratuško-
va. Janez Janša se je na pre-
jete košarice odzval na Twi-
tterju. »Ponudili smo roko 
sodelovanja. Ko je bila SDS 
v opoziciji, takšne veliko-
dušne ponudbe od vladajo-
čih ni nikoli dobila,« je spo-
ročil in se tudi vprašal, ali 
lahko od osrednjih medijev 
pričakujejo, da bodo to vsaj 
omenili, ko bodo naslednjič 
v LMŠ, SD in Levici »jadi-
kovali, kako da jih vlada ne 
upošteva«. Janša je sicer že 
prejšnji teden pojasnil, da 
gre pri ponujenem sporazu-
mu za neke vrste obnovitev 

oziroma vzpostavitev sode-
lovanja med vlado in opozi-
cijo, podobno Partnerstvu 
za razvoj iz mandata 2004–
2008.

Teršku več možnosti za 
izvolitev

V predsedniški palači sta v 
sredo potekali javni predsta-
vitvi kandidatov za ustavne-
ga sodnika Andraža Terška 
in Barbare Zobec, ki ju pred-
laga predsednik republike 
Borut Pahor. V primeru iz-
volitve v državnem zboru bo 
eden od njiju na ustavnem 
sodišču nasledil Dunjo Ja-
dek Pensa, ki ji 14. julija po-
teče devetletni mandat. Po 
posvetovanjih predsedni-
ka države z vodji poslanskih 
skupin kaže, da večjo podpo-
ro med poslanci uživa Ter-
šek, saj ga podpirajo v SMC, 
SD, LMŠ, Levici in SNS in 
del poslancev DeSUS-a, kar 
bi zadoščalo za potrebnih 46 
glasov. Zobčevo je na dru-
gi strani javno podprl SDS, 
kot sprejemljivo so jo oceni-
li tudi v NSi. 

Dodatni policisti na meji

Policija je v torek na držav-
no mejo s Hrvaško zaradi po-
ostrenega nadzora, ki ga iz-
vajajo še danes, dodatno na-
potila več kot tisoč policistov. 
Po besedah namestnika v. d. 
generalnega direktorja poli-
cije Jožeta Senice so namreč 

v zadnjih dveh tednih zazna-
li precejšnje povečanje števi-
la migrantov na t. i. balkanski 
poti, posledično pa pove-
čan pritisk na našo mejo. S 
poostrenim nadzorom želi-
jo migrantom in organiza-
torjem nezakonitih preho-
dov meje sporočiti, da se pot 
preko Slovenije ne izplača, je 
poudaril Senica. Po podatkih 
policije je več kot deset tisoč 
prebežnikov, ki želijo iz Srbi-
je ter Bosne in Hercegovine 
potovati naprej.

Fajonova namesto Židana

Vodenje stranke SD je mi-
nuli četrtek začasno prevze-
la dozdajšnja predsednica in 
evropska poslanka Tanja Fa-
jon. To je predlagal tudi do-
sedanji predsednik stran-
ke Dejan Židan, ki je istega 
dne po šestih letih vodenja 
SD odstopil z mesta predse-
dnika SD. Ob tem je dejal, da 
je Fajonova v njegovih očeh 
»bodoča premierka Sloveni-
je«. Fajonova je med svoji-
mi prioritetami navedla ok-
repitev sodelovanja na levi 
sredini. Fajonova je po pre-
vzemu vodenja stranke de-
jala, da želi obuditi zaupa-
nje med ljudmi, saj v sloven-
ski javnosti vidi precej ne-
zaupanja, apatije in neza-
dovoljstva. Želi si drugačne 
politike, ki jo bo oblikovala 
skupaj z ljudmi, tudi z od-
rinjenimi skupinami civil-
ne družbe, pričakuje pa tudi 

več sodelovanja in povezova-
nja na levi sredini politične-
ga prostora. 

Umrl Janez Kocijančič

V ponedeljek je po hudi 
bolezni v starosti 78 let umrl 
dolgoletni športni funkci-
onar ter nekdanji politik in 
gospodarstvenik Janez Koci-
jančič. Med letoma 1991 do 
2014 je bil predsednik Olim-
pijskega komiteja Slovenije, 
od leta 2017 pa tudi predse-
dnik Evropskih olimpijskih 
komitejev. Od leta 1974 do 
1984 je bil predsednik Smu-
čarske zveze Slovenije, od 
leta 1984 do 1988 pa Smu-
čarske zveze Jugoslavije. Od 
leta 1981 je bil član predsed-
stva Mednarodne smučar-
ske zveze (FIS), od leta 2010 
pa tudi njen podpredse-
dnik. Leta 2017 je bil soglas-
no izvoljen za predsednika 
Evropskih olimpijskih ko-
mitejev. V preteklosti je bil 
med drugim predsednik 
Centralnega komiteja Zveze 
komunistične mladine Slo-
venije (1966–68) in pred-
sednik Zveze komunistične 
mladine Jugoslavije (1968–
1971). Bil je minister v vla-
di Staneta Kavčiča, po padcu 
vlade pa je odšel v gospodar-
stvo. Vodil je podjetje Inte-
rexport, od leta 1982 do 1993 
je bil direktor Adrie Airways. 
V 90. letih je bil tudi predse-
dnik Združene liste social-
demokratov, zdajšnjega SD. 

Opozicija zavrnila 
ponudbo za sodelovanje

Ustavnemu pravniku Andražu Teršku pripisujejo več 
možnosti za izvolitev na mesto ustavnega sodnika kot drugi 
kandidatki, vrhovni sodnici Barbari Zobec. / Foto: Nik Jevšnik (STA)

Evropska poslanka Tanja Fajon je po odstopu Dejana 
Židana pred dnevi začasno prevzela vodenje stranke SD. 

V ponedeljek je umrl dolgoletni športni funkcionar, nekdanji 
politik in gospodarstvenik Janez Kocijančič. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (749)

Skrivnostni kupec Posojilnice
Zgodilo se je tisto, česar 

so se Slovenci na Koroškem 
najbolj bali: občni zbor Poso-
jilnice Bank eGen je odstavil 
stari upravni odbor in dal 
krovni Raiffeisenovi zvezi 
pooblastilo za nadaljevanje 
pogajanj o prodaji osrednje 
slovenske denarne ustano-
ve na Koroškem. Prizadeva-
nja, da bi Posojilnico po kri-
zi in uspešni sanaciji obdr-
žali v sedanji obliki, so bila 
zaman, čeprav se je za nje-
no ohranitev poleg sloven-
skih organizacij in ustanov 
zavzel tudi deželni glavar dr. 
Peter Kaiser. Zapisal je, da 
se je Friedrich Wilhelm Rai-
ffeisen leta 1898 pri ustano-
vitvi svoje prve banke v Niž-
ji Avstriji zgledoval prav po 
slovenski Posojilnici, usta-
novljeni 26 let pred tem. 

Za mnoge na Koro-
škem pomenita odstavitev 

upravnega odbora in sklep 
o prodaji začetek konca slo-
venskega oziroma dvojezič-
nega bančništva in zadruž-
ništva na Koroškem, ki sta 
se začela leta 1872 z ustano-
vitvijo slovenske Posojilnice 
v Šentjakobu v Rožu. Brez 

finančnih podpor lahko os-
tanejo slovenska kulturna 
športna in druga društva, 
saj je malo verjetno, da bi 
imel tuji lastnik posluh za 
potrebe slovenske skupnos-
ti in za slovenščino oziroma 

dvojezičnost. »Problematič-
no se nam zdi skrivanje kup-
ca oziroma novega lastnika 
Posojilnice. Če bi bili name-
ni čisti, potem bi to javno po-
vedali. Tako pa se šušlja, da 
je kupec pod britanskim fi-
nančnim nadzorom in da 

sta v ozadju Rusija in Ciper. 
Če se bodo naše domneve 
pokazale kot resnične, po-
tem se dvojezičnosti in z 
njo povezan delovnim mes-
tom ter interesu Slovencev 
na Koroškem ne piše dobro, 

čeprav zakon zapoveduje, da 
mora v takem primeru ban-
ka še dve leti poslovati v se-
danjem obsegu,« je povedal 
odvetnik Rudi Vouk, ki vodi 
Društvo za varovanje intere-
sov slovenskega zadružniš-
tva na Koroškem. Predse-
dnik odstavljenega upravne-
ga odbora Posojilnice Feliks 
Wieser je pojasnil, da upra-
va Posojilnice upravnemu 
odboru ni dala možnosti, da 
bi pojasnil svoja stališča.  

Iz slovenskih vrst prihaja-
jo mnogi pozivi, naj Posojil-
nica ostane taka, kot je, saj je 
del slovenske narodne iden-
titete in ustanova, v kateri 
govorjena slovenščina ni iz-
jema, temveč je samoumev-
nost. Dr. Valentin Inzko je v 
imenu narodnega sveta ko-
roških Slovencev zapisal, da 
je treba Posojilnici tudi v pri-
hodnje zagotoviti sedanjo 
minimalno gospodarsko av-
tonomijo.  

V bran ohranitve slovenske Posojilnice Bank se je 
postavilo tudi združenje slovenskih duhovnikov na 
Koroškem Sodalitas. »Pri nastajanju prve Posojilnice 
pred 140 leti smo sodelovali tudi slovenski duhovniki. 
Narodne interese moramo postaviti pred tržne. Žal 
tudi ta primer kaže, da Slovenci nismo več gospodarji 
v svoji hiši,« so zapisali slovenski duhovniki.

Feliks Wieser, predsednik odstavljenega upravnega odbora 
Posojilnice Banke eGen, ni imel možnosti pojasniti stališča 
odbora do prihodnosti Posojilnice. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

med sosedi
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Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (76)

Šolska klima je duša šole
Med najnujnejše spre-

membe našega šolskega sis-
tema zagotovo sodi tudi raz-
mislek, kako izboljšati kako-
vost življenja v šoli, saj ne bi 
smeli spregledati ugotovi-
tev mednarodnih preiskav, 
da so naši učenci v primerja-
vi z drugimi na samem repu 
po pripadnosti in počutju v 
šoli. Prvošolci se zelo vese-
lijo vstopa v šolo, potem pa 
je tega navdušenja iz leta v 
leto manj. Učenci se ne pri-
tožujejo nad delom, če je 
to ustvarjalno in zanimivo, 
predvsem jih motijo dolgo-
časen pouk, nedisciplina v 
razredu, nasilje na šoli in 
slabi medvrstniški odnosi 
ter nerazumevanje z učite-
lji. Ravno v obdobju šolanja 
na daljavo se je pokazalo, da 
so za uspešno učenje najpo-
membnejši osebni odnosi 

med učitelji in učenci. Kako 
veseli so bili otroci učitelje-
vega klica ali pošte z vpraša-
njem, kako se ima, kako se 
doma počuti in ali potrebu-
je pomoč pri učenju. Kako 
to, da v normalnih razme-
rah v šolah ves čas zmanjku-
je časa in pripravljenosti za 
takšno prijaznost in drobne 
pozornosti? 

Menim, da se šolski kli-
mi in počutju vseh udeleže-
nih v izobraževalnem siste-
mu preprosto daje prema-
lo pozornosti in teže, ker je 
vse naravnano samo na čim 
večjo storilnost. Že osnov-
na šola mora imeti veliko 
predmetov, ki vsebujejo do 
podrobnosti izdelano učno 
snov, učbenike pišejo veči-
noma univerzitetni učite-
lji, vse je podrejeno ocenje-
vanju znanja. Za najvišje 

vrednote veljajo pridnost, 
ubogljivost, prizadevnost, 
odlične ocene in dosežki na 
tekmovanjih. V takšni šoli 
veliko otrok pridobiva zelo 
slabe izkušnje in si gradi 
negativno podobo o sebi, o 
svojem okolju in družbi na-
sploh, saj je šola zanje pre-
zahtevna in ne zmorejo pri-
dobivati visokih ocen, ki edi-
ne nekaj štejejo. Da pridno 
pomagajo staršem doma na 
kmetiji ali v delavnici, zna-
jo popraviti kolo in obvlada-
jo številna druga ročna dela, 
v naši šoli ne velja nič. Tudi 
to, da so prijazni in ustrežlji-
vi do svojih sošolcev in radi 
pomagajo svoji učiteljici, 
jim ne prinese višjih ocen. 
Neizprosno trdo šolo in uči-
telje, ki jo poosebljajo, ima-
jo zato otroci iz leta v leto 
manj radi. 

Toda šola bi lahko bila 
tudi drugačna, bolj varoval-
na in bi otrokom nudila več 
dobrih izkušenj, če bi stroka 
ob vseh spremembah v šol-
stvu več pozornosti name-
nila razlikam med otroki in 
psihosocialni šolski klimi. 

Na dobrobit otrok v šoli 
ne vplivata zgolj količina 
učne snovi in pristopi učite-
ljev pri poučevanju, pač pa 
dokazano predvsem šolsko 
vzdušje in medsebojni od-
nosi. Šolska klima je značaj 
in duša šole, zato se te med 
seboj kljub enotnim učnim 
načrtom in za vse enakim 
pravilnikom ločijo po tem, 
kako se znajo približati ot-
rokom, predvsem tistim, ki 
ne marajo učenja iz knjig. 
Šolsko klimo ustvarjajo od-
nosi med učitelji in učenci, 
odnosi med zaposlenimi, 

delovno ozračje, vrednote, 
kultura šole, spoštovanje in 
toleranca do različnosti, na 
učenca naravnano poučeva-
nje, dobri odnosi s starši in 
vpetost v lokalno skupnost. 
Šolska klima je odraz odzi-
vanja na težave in način re-
ševanja konfliktov. V dob-
ri šolski klimi imajo učen-
ci in učitelji radi svojo šolo 
in so ji pripadni, ker se v 
njej počutijo fizično, social-
no in čustveno varni. Zna-
jo sodelovati in se povezo-
vati. V pozitivni šolski kli-
mi so dosežki učencev bolj-
ši, manj je medvrstniškega 
nasilja in učenci manj izos-
tajajo od pouka. Zato priča-
kujemo, da bo med načrto-
vanimi spremembami tudi 
zagotavljanje pogojev za iz-
boljšanje kakovosti življe-
nja v šolah.

Miha Naglič

Ideološka vojna

Gornja vprašanja nam raz-
loži sinologinja Zorana Ba-
ković, dolgoletna dopisnica 
Dela iz Pekinga. »Sem zelo 
naklonjena Evropski uniji 
in mislim, da gre, čeprav po 
ovinkih, v pravo smer. Uvoz 
kitajskega česna sem vedno 
imela za nekakšen simbol. 
Ni nam treba uvažati kitaj-
skega česna; moramo se od-
ločiti, kaj bomo zadržali na 
svojih tleh. Zdaj je res skraj-
ni čas, da razmislimo, kje so 
vendarle naše prednosti pri 
stvareh, ki smo jih v prete-
klosti že opustili. Proizvo-
dnja hrane je tu ključna in 
strateškega pomena. Upam, 
da smo to zdaj končno dou-
meli. Vse to pa vendarle ne 
pomeni, da bi zdaj kar uki-
nili globalizacijo. Naspro-
tno. Zdaj prihajamo v dobo 
umetne inteligence, razma-
ha robotike, digitalizacije 
industrije, kar brez globa-
lizacije nima smisla. Poleg 
tega pa tudi ne vidim, kako 
bi ta razvoj sploh prepreči-
li. Mislim, da vstopamo v 
novo fazo globalizacije, v 
kateri bo treba vpeljati dru-
gačne standarde in drugač-
ne definicije. Kar pa zadeva 
hladno vojno, je veliko vpra-
šanje, kaj s tem sploh hoče-
mo reči. Danes hladna vojna 
med ZDA in Kitajsko vseka-
kor ni enaka tisti med ZDA 

in Sovjetsko zvezo. Iz več ra-
zlogov. Prvič: Kitajska danes 
ni prav nič podobna nekda-
nji Sovjetski zvezi, niti ni od-
nos med tema državama po-
doben nekdanjemu odnosu 
med Washingtonom in Mo-
skvo. To gre predvsem pri-
pisati nekoliko absurdnemu 
dejstvu, da so največji ideo-
loški nasprotniki Kitajske 
obenem tudi njeni največji 
in najboljši trgovinski par-
tnerji. Kakšna hladna vojna 
bi sploh bila mogoča na tej 
osnovi? In vendar to še ne 
pomeni, da niso odnosi Ki-
tajske z nekaterimi država-
mi nevarni. Tu, ponavljam, 
ne gre toliko za ZDA kot za 
njene sosede, ki imajo dobre 
razloge, da jih skrbijo poten-
cialna žarišča in celo potenci-
alni spopadi. Sama bi za opis 
današnje situacije izraz hla-
dna vojna nekoliko modifi-
cirala in uporabila kak drug 
pridevnik. Tako bi bilo go-
tovo mogoče govoriti o ide-
ološki vojni med demokra-
tičnimi in nedemokratični-
mi družbami. O tem mora-
mo navsezadnje razmišlja-
ti tudi na evropskih tleh – in 
to ne zgolj glede Kitajske. Te 
težnje so tudi tu zelo očitne 
in mislim, da mora Evropska 
unija pri tem nastopiti odloč-
neje in glasneje.«

Tehnološka vojna

Nova hladna vojna je to-
rej drugačna od nekdanje, 

je bolj ideološka. »Potem je 
tu tehnološka vojna, ki je 
zelo resna zadeva. Vstopa-
mo v novo fazo tehnološke-
ga razvoja in v novi val digi-
talizacije industrije in tu se 
bodo nekateri mednarodni 
akterji nedvomno vsilili 
kot močnejši, bolj prisotni, 
drugi pa bodo izpadli. Zelo 
zanimivo bo spremljati, 
koliko bo Kitajska pri svo-
jih načrtih uspešna, kajti 
njene ambicije so zelo veli-
ke, sledi pa jim tudi že zelo 
dolgo, že najmanj 30 let. 
Zelo sistematično umešča 
svoja podjetja – med njimi 
osrednje mesto slej ko prej 
pripada Huaweiju – v vse 
države, ki so naredile večji 
korak naprej v informacij-
sko-komunikacijski tehno-
logiji. Vsekakor ima visoke 
ambicije in želi dominirati 
pri postavljanju tehnologi-
je nove generacije. Tu smo 
priče konfliktu dveh sve-
tov, na eni strani kitajske-
ga in na drugi ameriškega, 
no, morda gre celo za spo-
pad treh svetov, kajti tudi 
Evropa je močna na podro-
čju umetne inteligence in 
informacijske tehnologi-
je. V vsakem primeru bo ta 
konflikt, ki mu lahko reče-
mo tehnološka vojna, imel 
zelo pomembne posledice, 
ki nas znova vračajo k vpra-
šanju sistema vrednot, 
k spoštovanju pravic po-
sameznika, individualne 
svobode, človekovih pravic 

in navsezadnje k vpraša-
nju, v kakšni družbi bomo 
živeli. Kolikor s Kitajsko že 
tekmujemo ali bomo to še 
počeli, lahko obdobje, v ka-
tero vstopamo, okvirno si-
cer res označimo kot hla-
dno vojno, a to ne pome-
ni, da ne bomo z njo hkrati 
tudi sodelovali. V času hla-
dne vojne je obstajala že-
lezna zavesa in nismo nič 
sodelovali, zdajšnja situ-
acija pa je mnogo bolj ra-
znovrstna. Kakor rečeno: 
na nekaterih področjih 
bomo v sporu, spet drug-
je bomo sodelovali. Treba 
pa bo poiskati dobro rav-
notežje in priznati si mo-
ramo, da je Kitajska zase v 
odnosu do Evropske unije 
našla mnogo boljše ravno-
težje kot obratno. Mislim, 
da je čas, da se to spremeni 
in da začne Evropa zavze-
mati jasnejšo pozicijo v 
svojem odnosu do Kitaj-
ske …« (Vir: Nina Slaček, 
MMC RTV SLO)

Koliko sanj in sreče?

Peter Handke v roma-
nu Žalost onkraj sanj, o 
desetletjih sredi 20. stole-
tja: »Le redko se je živelo 
brez vsakršnih sanj in prib-
ližno srečno, po večini pa 
brez vsakršnih sanj in vsaj 
malo nesrečno.« Ob tej tr-
ditvi se vprašamo, ali ni da-
nes sanj in sreče kljub vse-
mu nekaj več?

Nova hladna vojna
Odnosi med ZDA in Kitajsko so vse bolj napeti, zaostrujejo se tudi med Kitajsko in Evropo. Se v 
odnosih med Zahodom in Kitajsko začenja nova hladna vojna? Ali ta pomeni tudi konec globalizacije?

Stari velikan: sedež družbe IBM v mestu Armonk, država 
New York, ZDA / Foto: Wikipedija

Novi velikan: sedež kitajskega globalnega informacijsko-
komunikacijskega giganta Huawei v mestu Shenzhen, 
Guangdong, Kitajska / Foto: Wikipedija

Pisateljski velikan: rokopisne strani iz beležnice nobelovca 
Petra Handkeja, popisane septembra 2010 
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Igor Kavčič

Ljubljanski mestni svetni-
ki so pred dnevi odločili, da 
se bo trg, ki je nastal na stre-
hi parkirne hiše Kozolec II, 
imenoval Trg Franceta Štig-
lica. Pobudo, da se v Ljubljani 
poišče del mesta, ki bi ga po-
imenovali po enem pionirjev 
slovenskega filma režiserju 
Francetu Štiglicu, po rodu si-
cer Kranjčanu, je ob počas-
titvi stote obletnice njegove-
ga rojstva na Mestno občino 
Ljubljana naslovil Slovenski 
filmski center.

»Trg obsega urbano po-
vršino med stanovanjskim 
blokom na Slovenski ces-
ti 55 in hišami na Kersniko-
vi ulici številka 4, 6, 10. Na 
jugu je omejen s slepo fasa-
do Knjižnice Otona Župan-
čiča, na severu z Dvorako-
vo ulico,« je med drugim za-
pisano v odloku. Gre za pre-
del mesta v zaledju znanega 
kluba K4, ki je bil pred sla-
bimi tremi leti temeljito ob-
novljen. Podzemeljske etaže 
so zdaj namenjene garažni 
hiši, na površju nad njim pa 

je urejen trg z lokalom. Kot 
so sporočili iz Slovenskega 
filmskega centra, bo slav-
nostno odprtje trga predvi-
doma v času Slovenskega te-
dna filma, ki bo letos od 9. do 
13. novembra. 

France Štiglic se je rodil 
12. novembra 1919 v Kranju, 

kjer je po smrti 4. maja 1993 
v družinski grobnici našel 
tudi svoj zadnji počitek. Kot 
eden najbolj nadarjenih slo-
venskih filmskih režiserjev 
je v svoji 40-letni karieri re-
žiral 15 celovečernih filmov, 
vrsto kratkih in dokumen-
tarnih del ter pet odmevnih 

televizijskih nadaljevank. 
Med celovečernimi filmi iz-
stopa predvsem prvi sloven-
ski celovečerni zvočni igrani 
film Na svoji zemlji (1948). 
Med njegove vidnejše do-
sežke sodijo še Balada o tro-
benti in oblaku (1961), Do-
lina miru (1956) in Ne joči, 

Peter (1964), za enega med 
Slovenci najbolj priljublje-
nih njegovih filmov pa zago-
tovo velja čudovita, danes bi 
rekli romantična komedija z 
nacionalnim nabojem Tiste-
ga lepega dne (1962).

Pomembna je tudi Štigli-
čeva uspešna mednarodna 
kariera, saj po dosežkih na 
eminentnih festivalih velja 
za enega najuspešnejših re-
žiserjev v zgodovini sloven-
skega filma. Za kratki do-
kumentarec Mladina gra-
di (1946) je prejel beneške-
ga bronastega leva, s celove-
černim prvencem Na svoji 
zemlji se je uvrstil na film-
ski festival v Cannesu. Sledi-
la je vrsta nominacij in na-
grad: z Dolino miru se je po-
tegoval za cansko zlato pal-
mo za režijo (z zlato palmo 
za najboljšo moško vlogo 
v tem filmu je bil nagrajen 
John Kitzmiller), z Devetim 
krogom (1960) pa je kandi-
diral za oskarja za najboljši 
tuji film. Na domačih tleh 
je leta 1962 prejel Prešerno-
vo nagrado za režijo filmov 
Dolina miru, Deveti krog ter 

Balada o trobenti in oblaku. 
Na jugoslovanskem film-
skem festivalu v Pulju je bil 
dobitnik zlate arene v letih 
1960, 1961 in 1964. Decem-
bra 1976 mu je bila v Beogra-
du podeljena nagrada Avno-
ja, najvišje priznanje SFRJ, 
leta 1978 pa je prejel Badju-
rovo nagrado.

S svojim ustvarjalnim za-
gonom Štiglic sodi v sam 
vrh domače kinematogra-
fije, njegova vloga pa je po-
membna tudi za zasnovo in 
razvoj profesionalnih stan-
dardov ter sistema nacional-
ne kinematografije. Bil je 
predsednik Društva sloven-
skih filmskih delavcev, di-
rektor Viba filma, minister 
za kulturo pa tudi profesor 
in dekan na Akademiji za 
gledališče, radio, film in tele-
vizijo Univerze v Ljubljani. 

Spomin na Franceta Štig-
lica, ki ga vsako leto obuja-
mo s predvajanjem katerega 
od njegovih legendarnih fil-
mov, bodisi na televiziji bo-
disi na velikem platnu, bo v 
glavnem mestu tako dopol-
nil še trg njegovega imena.

V Ljubljani trg v Štigličev spomin
Na pobudo Slovenskega filmskega centra so v Ljubljani poimenovali Trg Franceta Štiglica. Stoto obletnico režiserjevega rojstva so lansko jesen z več dogodki 
počastili tudi v njegovem rojstnem Kranju. Slovesno odprtje novega trga bo novembra v času Slovenskega tedna filma.

Trg Franceta Štiglica v Ljubljani / Foto: arhiv Slovenskega filmskega centra 

Igor Kavčič

Med petimi finalisti za 
nagrado amateo 2020 je 
tudi slovenski projekt. Med-
narodno žirijo je prepričal 
projekt z naslovom Jata iz-
kušenih ptic – družbena ko-
reografija v tretjem življenj-
skem obdobju, ki je lani za-
živel v Kranju. Avtorski kon-
cept zanj je pripravila koreo-
grafinja in oblikovalka Ajda 
Tomazin, kot mentor in so-
režiser pa je sodeloval tudi 
igralec Rok Kravanja. 

Nagrada amateo (Ama-
teo Award 2020), podpi-
ra jo tudi program Kreativ-
na Evropa, je namenjena iz-
jemnim projektom z ljubi-
teljskimi ustvarjalci, ki ima-
jo pozitiven učinek na skup-
nost in pomembno vpliva-
jo na kvaliteto življenja v lo-
kalnem okolju. Letos se je za 
nagrado prijavilo 64 projek-
tov iz 16 evropskih držav. Ti 
prinašajo rešitve za odprto 
vključevanje različnih sku-
pin, spodbujajo ustvarjal-
nost v zapostavljenih oko-
ljih in s tem širijo kulturni 

prostor. Poleg slovenske no-
minacije so v izboru za glav-
no nagrado še projekti iz 
Belgije, Grčije, Nemčije in 
Nizozemske. 

V projektu nastopa se-
dem upokojenk iz Kranja, 
ki v predstavi gledalce sko-
zi mesto popeljejo s slušal-
kami, s pomočjo katerih se 
zgodbe ustvarjalk prepletajo 
z mestom. »Gre za razisko-
vanje njihove družbene ko-
reografije. Raziskovali smo 
mesto Kranj, kje so njihove 
poti, kje se udeleženke spre-
hajajo in kakšne zgodbe jih 
spreletavajo vsakič, ko gre-
do skozi mesto,« je poveda-
la Ajda Tomazin. »Sodelu-
joče dokazujejo, da virtuo-
znost ni doma le na ples-
nem, gledališkem ali glas-
benem odru, ampak je lah-
ko del naše vsakdanjosti, saj 
vedno znova prinaša določe-
na gibanja in vzorce. Mislim 
na kinetiko v širšem pogle-
du, na promet na ulici ali pa 
na jate ptic, ki so projektu 
tudi posodile ime.«

»Na delavnice so se veči-
noma javile ženske, ker so si 

predstavljale predvsem ples, 
a predstava je več kot to. Va-
njo sva vpela družbo starej-
ših ljudi, ki pripovedujejo 
zgodbe,« pove Rok Krava-
nja. »Projekt je sodelujoče 
povezal, midva pa sva pred-
vsem ustvarila dobro kre-
ativno polje za to. Bila sva 
odprta za različne predloge 

in pristope k delu. Predsta-
va nima napisane dramske 
predloge, ampak je plod kre-
ativnega ustvarjanja udele-
ženk.« 

Nastopajoče niso le pasiv-
ne izvajalke, temveč aktivne 
ustvarjalke. V tem Tomazi-
nova vidi tudi cilj Jate izku-
šenih ptic; da so sodelujoče 

del ustvarjalnega procesa in 
aktivno sodelujejo pri nasta-
janju predstave. »Gre za ran-
ljivo skupino starejših, ki na 
ta način ni stigmatizirana. 
Nasprotno – do izraza pri-
de njihova vsebina, drugač-
na virtuoznost.« Kot dodaja 
Kravanja, jih nista silila, kaj 
morajo izvesti, ampak sta 

jim ponudila, naj izvedejo 
veščino, ki jo najbolj obvla-
dajo. »Pri tem je bilo čudovi-
to opazovati tako njih kot re-
akcije ljudi na ulici.« 

Jata izkušenih ptic je 
doslej poletela osemkrat, ne-
kaj nastopov pa je v zadnjih 
mesecih »vzela« pandemija. 
Naslednja ponovitev bo na 
sporedu v četrtek, 18. junija, 
ob 19. uri z začetkom v Stol-
pu Škrlovec. Ker je predsta-
va omejena na 32 obiskoval-
cev, so potrebne predhodne 
rezervacije. Nekaj vstopnic 
je še na voljo. Podelitev na-
grade amateo 2020 bi mora-
la potekati na Dunaju, zara-
di izrednih razmer ob pan-
demiji covida-19 pa bo do-
godek potekal na spletu, kjer 
bodo zmagovalca razglasili v 
petek, 19. junija, ob 18. uri.

Sogovornika že pripravlja-
ta nov projekt, saj bosta ko-
nec junija objavila nov poziv 
za »jato«, v katero bi tokrat 
rada vključila tudi več moš-
kih. Tokrat bodo pripovedo-
vali zgodbe, ki jih narekujejo 
stare fotografije mesta, ki jih 
bodo ti prinesli s seboj.

Jato izkušenih ptic opazili v Evropi
Med finalisti za mednarodno nagrado amateo 2020 je tudi slovenski projekt Jata izkušenih ptic, ki je nastal in raste v Kranju. K pogovoru sta prisedla 
avtorica projekta oblikovalka in koreografinja Ajda Tomazin in njen sodelavec igralec Rok Kravanja.

Jato izkušenih ptic sta zbrala in vodila Ajda Tomazin in Rok Kravanja. / Foto: Igor Kavčič
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Urša Peternel

Zakaj ste se na Kemijskem 
inštitutu odločili sodelovati 
pri iskanju cepiva proti co-
vid-19?

Pandemija je vplivala na 
življenje vseh nas, in to moč-
neje kot katerakoli ekonom-
ska kriza v zadnjih sto le-
tih. Sicer smo imeli v zad-
njih 250 letih deset pande-
mij. Zagotovo je znanost tis-
ta, ki lahko preskrbi rešitev, 
in zelo verjetno bo to rešitev 
v obliki cepiva. S cepivom 
lahko zaščitimo prebivalstvo 
in preprečimo širjenje viru-
sa, medtem ko z zdravilom 
samo preprečujemo žrtve, 
širjenja pa ne moremo pre-
prečiti. Ker je priprava cepiva 
nekaj, kar bi po mojem mne-
nju znali narediti tudi v naši 
raziskovalni skupini, sem se 
odločil, da angažiramo svoje 
sposobnosti in energijo. Ker 
smo na področju protiviru-
snih cepiv novi in smo se v 
pripravo cepiva vključili več 
mesecev za drugimi, ki v to 
vlagajo izjemna sredstva, je 
zagotovo, da ne bomo prvi, 
ni pa nemogoče, da ne bi 
imelo naše cepivo določenih 
prednosti, ki bi lahko bile ko-
ristne na dolgi rok. Svet vsak 
dan zaradi pandemije izgu-
blja desetine milijard in ti-
soče življenj, zato je vred-
no poskusiti s stotinami re-
šitev, četudi bodo na koncu 
nepotrebne. Drugi razlog pa 
je, da bomo razvili nekatere 
nove znanstvene rešitve, ki 
nam in drugim utegnejo pri-
ti prav pri naslednji epidemi-
ji. Ko bo prišla, bomo nanjo 
bolje pripravljeni. 

Lahko na poljuden način 
razložite, kako poteka razvoj 
cepiva, za kakšne snovi gre? 

Cepivo deluje tako, da v 
naše telo vnesemo nenevar-
ne sestavne dele virusa, ki 
jih naše telo prepozna kot 
nevarnost in sproži obramb-
ni sistem v obliki celic, ki 
tvorijo protitelesa ali so spo-
sobne ubijati okužene celi-
ce. To je v bistvu le vaja, laž-
ni alarm, zaradi katerega pa 
se naše telo pripravi na pri-
hodnjo okužbo z virusom, 
tako da je takrat pripravljeno 
in hitro uniči virus. Obstaja 
več načinov, kako pripravi-
mo cepivo: lahko uporabi-
mo virus, ki smo ga inaktivi-
rali, tako da se ne more raz-
množevati, lahko vnesemo 
virusne proteine, ki jih prip-
ravimo v fermentorju, lahko 
pa v naše telo vnesemo zapis 
za virusne sestavine, tako da 
naše celice same sintetizira-
jo virusne proteine. Mi smo 

uporabili ta zadnji pristop, 
vendar na tak način, da smo 
virusne proteine organizira-
li v delce, ki so videti kot vi-
rus, in na te se naše telo še 
posebej dobro odzove. Te 
delce že opazujemo na krio-
elektronskem mikroskopu, 
ki od lani deluje na Kemij-
skem inštitutu.

Začeli ste testiranje cepiva 
na miših, kdaj bodo znani 
rezultati?

Ti eksperimenti potekajo 
v našem laboratoriju na Ke-
mijskem inštitutu. V miši 
smo vnesli plazmide z zapi-
som za virusne proteine in 
potem spremljamo, kako se 
imunski sistem odzove na 
virusne nanodelce. To lah-
ko spremljamo z analizo 
majhnih vzorcev krvi. Re-
zultate na miših pričakuje-
mo julija, primerjali bomo 
več različic cepiva, da bomo 
izbrali najbolj učinkovito. 
Za testiranje cepiva je nujno 
testiranje na živalih, ker je za 
delovanje potreben imunski 
sistem, ki ga ne moremo po-
snemati s celicami. 

Ko bodo znani rezultati testi-
ranj na miših, kaj sledi?

Analiza imunskega sis-
tema miši na cepivo je zelo 
pomembna, vendar ne za-
došča za popoln odgovor na 
to, kako dobro bi nas cepivo 
zaščitilo pred virusno okuž-
bo. Tega ne moremo nare-
diti na miših, ker je takšne 
eksperimente treba izvaja-
ti v posebej zaščitenih labo-
ratorijih 3. varnostne stop-
nje in ker miši niso občutlji-
ve na novi koronavirus. Nji-
hov receptor ACE2, na kate-
rega se veže virus, se namreč 
razlikuje od človeškega, tako 
da so zaščitene pred tem vi-
rusom. Virus pa lahko oku-
ži nekatere druge živali, de-
nimo opice, dihurje, hrčke. 
Hrčki zbolijo na podoben 
način kot ljudje, zato name-
ravamo v sodelovanju z vete-
rinarsko fakulteto tam testi-
rati učinkovitost našega ce-
piva na hrčkih z živim viru-
som, ki ga bomo dobili z In-
štituta za mikrobiologijo in 
imunologijo medicinske fa-
kultete, torej bo test potekal 
na »slovenskem« izolatu vi-
rusa. Če bodo tudi ti rezulta-
ti uspešni, bi lahko začeli ce-
pivo preizkušati na ljudeh, 
za kar pa bo treba izpolniti 
veliko zahtevnih pogojev in 
bi lahko v principu na osno-
vi dovoljenja Javne agenci-
je za zdravila in medicinske 
pripomočke zdravniki zače-
li izvajati prvo fazo klinične 
študije. Na tem področju so 

ponudili pomoč farmacev-
ti, tako da imamo skupaj vsa 
znanja, ki so potrebna, da ce-
pivo pripeljemo čim dlje. Je 
pa nehvaležno napovedova-
ti, kakšni bodo rezultati, saj 
se podajamo v neznano. 

Kako daleč so pri razvoju ce-
piva znanstveniki v drugih 
državah? 

Ponekod že kar daleč, saj 
že začenjajo testirati učinko-
vitost cepiva na ljudeh. Naj-
dlje sta dve kitajski cepivi, 
sledita jim ameriško in bri-
tansko-ameriško, ki so že v 
stopnji testiranja učinkovi-
tosti. Cepivo nameravajo v 
Veliki Britaniji testirati na 
30.000 ljudeh, če bo epide-
mija trajala še nekaj mese-
cev, v tem primeru obljub-
ljajo nekaj sto milijonov doz 
cepiva do konca leta. A če ce-
pivo ne bo popolnoma var-
no, ne bo dobilo dovoljenja 
za uporabo, ker so te zahte-
ve zelo stroge, saj s cepivom 
cepimo zdrave ljudi. Mora-
lo pa bo biti tudi učinkovito, 
čeprav bi bilo pomembno že 
to, da bi preprečilo hude po-
sledice okužbe. Še bolje pa 
bo, če bo cepivo preprečilo 
okužbo in kužnost tistega, ki 
je prišel v stik z virusom. Do-
sedanji objavljeni rezultati 
testiranja cepiv kažejo tvor-
bo nevtralizacijskih protite-
les in zaščito opic pred po-
škodbami pljuč, ni pa še jas-
no, ali bodo obstoječa cepi-
va zaščitila pred okužbami.

Kako pa je z razvojem zdra-
vila? Bo prej razvito cepivo 
ali zdravilo?

Prva zdravila so bila že 
odobrena, in sicer tista, ki so 
bila razvita za druge name-
ne. Med te spada remdesivir, 
ki deluje, vendar ne izjemno 
dobro, saj predvsem skrajša 

trajanje bolezni. Z veliko hit-
rostjo znanstveniki delajo 
na razvoju ciljanih zdravil 
prav za ta virus, kar je mož-
no predvsem po zaslugi zelo 
hitre določitve prostorske 
zgradbe virusnih proteinov. 
Vendar to zahteva najprej 
testiranje morebitne toksič-
nosti in učinkovitosti na celi-
cah, na živalih in nato na lju-
deh, kar vzame veliko časa. 
Še najbližje smo zdravilu s 
protitelesi, saj so znanstveni-
ki že pripravili in podrobno 
preučili več monoklonskih 
protiteles, ki nevtralizirajo 
virus. Ta protitelesa bi lahko 
v velikih količinah pripravi-
li v fermentorjih in jih upo-
rabili na najbolj bolnih pa-
cientih, tako kot druga bio-
loška zdravila. Delovanje ta-
kega pristopa je zelo podob-
no uporabi seruma pacien-
tov, ki so preboleli bolezen, 
ki so producirali protitelesa. 
Trenutno kaže, da bi lahko 
bila cepiva morda dostopna 
že letos, tako da bi dal pred-
nost cepivom, čeprav bodo 
jeseni najbrž nared že proti-
telesa, ki pa ne bodo mogla 
preprečiti širjenja epidemi-
je, ampak le žrtve.  

Menite, da nas jeseni čaka 
drugi val epidemije? Ali se 
lahko zgodi, da bo tudi ta vi-
rus 'izginil', kot je virus sars? 

Po mojem mnenju se dru-
gemu valu lahko izognemo 
samo s širokim testiranjem 
in ukrepi izolacije okuže-
nih. Izkazalo se je, da izola-
cija deluje, vendar je cena za 
gospodarstvo in druge pla-
ti družbe visoka. Predvsem 
je pomembno, da se vzdrži-
mo združevanja v velike sku-
pine, ker je epidemija dobi-
la spomladi močan zagon 
na praznovanju kitajske-
ga novega leta, karnevalu in 

nogometnih tekmah. Da bi 
virus izginil tako kot sars, je 
malo verjetno, ker se lahko 
prenaša tudi preko asimpto-
matičnih ljudi, zato ni opo-
zorila za izolacijo kot pri sar-
su. Virus za svoj obstoj pot-
rebuje gostitelja in bi lahko 
v principu izginil, če dva te-
dna nihče na svetu ne bi pri-
šel v bližino drugega člove-
ka, kar pa je neizvedljivo. Vi-
rus sam po sebi ni živ, am-
pak je samo zapakiran gen-
ski zapis, ki za svoje delova-
nje in razmnoževanje potre-
buje žive celice.

Kakšno pa je vaše osebno 
ravnanje: strogo upoštevate 
preventivne ukrepe? 

Preventivne ukrepe upo-
števam, torej nošenje ma-
ske, oddaljenosti pri pogo-
voru, umivanje rok, skupaj z 
bratom sva mami, ki spada 
v rizično skupino, svetovala 
popolno izolacijo med naj-
hujšo krizo. Slovenija kljub 
bližini Italije ni bila hudo 
prizadeta zaradi še pravo-
časnih ukrepov, na srečo 
je bil velik koncert odpove-
dan. Najbrž bi s pravočas-
nim opozarjanjem ali izo-
lacijo tistih, ki so bili na po-
čitnicah v Italiji in Avstri-
ji, število okužb in žrtev še 
bolj zmanjšali. Menim, da 
je prav, da ostane prepoved 
večjih zborovanj, prav tako 
nisem prepričan, da je od-
prtje šol z vsemi učenci dob-
ra poteza, saj so otroci dob-
ri prenašalci virusa, čeprav 
redko zbolijo. Dobro bi bilo 
priporočiti predvsem, da 
se za nekaj časa odpovemo 
glasnemu navijanju na več-
jih prireditvah ali petju, še 
posebej v zaprtih prostorih, 
saj se na ta način izloča veli-
ko majhnih kapljic, ki lahko 
vsebujejo virusne delce. 

Koronavirus ne bo kar izginil
Prof. dr. Roman Jerala je vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Kranjčan s svojo 
ekipo raziskovalcev sodeluje v mednarodnih prizadevanjih za razvoj cepiva proti koronavirusu. 

Prof. dr. Roman Jerala / Foto: Gorazd Kavčič

»Menim, da je 
prav, da ostane 
prepoved večjih 
zborovanj, prav 
tako nisem 
prepričan, da 
je odprtje šol z 
vsemi učenci 
dobra poteza, 
saj so otroci 
dobri prenašalci 
virusa, čeprav 
redko zbolijo. 
Dobro bi bilo 
priporočiti 
predvsem, da 
se za nekaj 
časa odpovemo 
glasnemu 
navijanju 
na večjih 
prireditvah 
ali petju, še 
posebej v zaprtih 
prostorih, 
saj se na ta 
način izloča 
veliko majhnih 
kapljic, ki lahko 
vsebujejo virusne 
delce.« 

Prof. dr. 
Roman Jerala
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Alenka Brun

Aleš je v svoji karieri turi-
stičnega vodnika delal tako 
za večje kot manjše sloven-
ske turistične agencije. Vo-
dil je slovenske skupine po 
Evropi pa tudi po Sloveniji. 
Zadnjih pet let se je popol-
noma preusmeril v t. i. in-
coming tourism, ko skupi-
ne tujcev pridejo predvsem 
v Evropo, ostanejo tu od ene-
ga do treh tednov in si v tem 
času ogledajo različne drža-
ve. Bil je njihov vodja poti. 
Na poti je sodeloval še z lo-
kalnimi vodniki, dinami-
ka skupine same se je razli-
kovala glede na program in 
agencijo, praviloma pa je šlo 
za ljudi, starejše od petdeset 
let, sam je delal celo s starej-
šimi od šestdeset let. »Veči-
noma so bili to Avstralci, No-
vozelandci, Kanadčani, del-
no Američani – skratka an-
gleško govoreči tujci,« pove. 

Sezonski delavci

Aleš razloži, zakaj mo-
ramo govoriti o letnem do-
hodku: »Personalni vodniki 

smo vsi sezonski delav-
ci. Peščica je takih, da ima-
jo delo tudi še pozno jese-
ni in pozimi, takoj po no-
vem letu. Tako da od začet-
ka do konca sezone delamo 
in potem vmesni čas živimo 
od zaslužkov, prihrankov.« 

Nadaljuje o tem, kaj se je 
zgodilo letos: »Zame se je 
lani sezona končala običaj-
no. Ture so se zaključile ok-
tobra, novembra je bilo še 
kako vodenje s Slovenci, 
kakšno lokalno s tujci in po 
novem letu je po navadi dva, 

tri mesece zatišja. V tem 
času sem se začel pripravlja-
ti na novo sezono – konkre-
tno na vodenje po Benetkah 
v februarju, pa še s tremi slo-
venskimi skupinami sem 
načrtoval vodenja v marcu 
– in to je bilo vse za Italijo. 

Potem se je začelo. Ko so v 
Italiji že odpovedali Beneški 
karneval, se pri nas o novem 
koronavirusu še ni kaj veli-
ko govorilo. In ko bi moral 
ponovno začeti delati, se je 
vse ustavilo.« Januarja je za 
štiri dni peljal še dva Ameri-
čana v Budimpešto. »Šlo je 
za bolj butično zadevo in to 
je bilo moje zadnje letošnje 
vodenje.«

Tudi on je samozaposlen, 
privarčevanega je imel nekaj 
denarja, vendar ni ravno pri-
jetno, se žalostno nasmeh-
ne, ko gledaš, kako je ves zas-
lužek za naprej odnesel co-
vid-19. »Od danes, ko se po-
govarjava, imam odpoveda-
no vse do septembra. Ostaja 
mi še ena tura z Novozelan-
dci, vendar dvomim, da jim 
bo država dovolila potovati; 
oziroma jim bo to verjetno 
odsvetovala.« 

Išče službo

Aleš je trenutno prijav-
ljen na zavodu za zaposlo-
vanje in išče zaposlitev. Ko 
je prišlo do epidemije, je 
njegov edini vir zaslužka 

usahnil. Dela ni bilo, pra-
vi, nekaj časa je še čakal, a 
stroški so se samo kopičili, 
tako da je s. p. zaprl. Sedaj je 
doma, s soprogo sta malce 
zamenjala vlogi. Imata tri 
otroke in se kar zamoti, ko 
preživlja dneve z njimi. Po-
novno se je lotil tudi kuhe, 
za svojo dušo je spet začel 
kolesariti. 

Že ko je videl razsežnosti 
covida-19 konec februarja v 
Italiji in kaj se pripravlja, si 
je rekel, da zanj do februar-
ja 2021 verjetno ne bo dela. 
»Mislim, da je to realni sce-
narij; najslabši je, da bodo 
nekatere manjše turistične 
agencije bankrotirale, ker 
enostavno ne bo denarja. 
Mislim tudi, da bo situaci-
ja izvrgla neke nove oblike 
druženj, festivalov, kongre-
sov; ne nazadnje tudi neke 
nove oblike potovanj. Se-
daj smo se znašli v nekem 
prehodnem obdobju, ko vsi 
razmišljamo, kaj in kako.« 
Iniciative slovenskih vodni-
kov so, koliko bodo uspeš-
ne, pa bo pokazal čas, še 
doda.

Zadnje vodenje je imel januarja
Aleš Rabzelj z družino živi na Vikrčah. Turistični vodnik z državno licenco je že dvajset let, deset let pa od tega tudi živi. Situacija, ki je nastala zaradi novega 
koronavirusa, je povzročila, da je Aleš ostal brez dela – kot tudi številni drugi turistični vodniki v Sloveniji.

Aleš Rabzelj v Dolomitih / Foto: osebni arhiv

Mateja Rant

»Ne gre le za radovednost, 
kako imajo pri sosedih; za 
nas je pomembnejše, da gle-
dalcem ponudimo možnost 
uresničitve njihovih sanj – 
tako da pokažemo, kako so 
sanje uresničili drugi,« pou-
darja avtorica oddaje Ambi-
enti, Škofjeločanka Mateja 
Košir, ki priznava, da si pred 
štirimi leti, ko ste začeli sne-
mati omenjene oddaje, niti 
slučajno ni predstavljala, da 
se bo obdržala tako dolgo. 
Računala je na največ dve se-
zoni, a je oddaja postala stal-
nica slovenske televizije in 
so spomladi začeli predvaja-
ti že deveto sezono. Za vsako 
sezono pripravijo 12 oddaj, 
tako da so doslej predstavi-
li že več kot tristo stanovanj, 
hiš, vrtov in javnih objektov. 
»Če bi želeli najti skup-
ni imenovalec vseh teh do-
mov in vrtov, potem bi lah-
ko bila to le – pestrost,« pou-
darja Mateja Košir in dodaja, 
da so domovi in vrtovi, pred-
stavljeni v oddaji Ambienti, 
kot mavrica: vseh barv in v 

širokem loku. »Od majhnih 
do velikih, od skromnih do 
razkošnih, od starih do no-
vih, od arhitekturnih moj-
strovin do zasebnih inova-
cij.« Mateja Košir prizna-
va, da je od nekdaj občudo-
vala lepa stanovanja in vrto-
ve in je rada 'kukala' v tuje 
domove. Ideja o oddaji, v ka-
teri bi tudi drugim predsta-
vila zanimive domove in vr-
tove Slovencev, je nastala iz 
prebliska, ko je nekoč v iska-
nju vsebin zase preklapljala 
med televizijskimi progra-
mi in se izgubljala v popla-
vi kuharskih oddaj. Vsebi-
ne, ki bi jo zanimale, je naš-
la zgolj v oddajah tujih tele-
vizij, zato se je odločila po-
skusiti s svojo oddajo, v ka-
teri bi ljudje našli ideje pri 
obnovi in opremi lastnih do-
mov. »Obstajajo sicer odda-
je s tovrstno tematiko, a gre 
bolj za resničnostne šove, v 
katerih rešujejo težke soci-
alne situacije in podobno.« 
V oddaji Ambienti pa išče-
jo presežke pri gradnji, ob-
novi in opremljanju domov. 
»V prizadevanju za udobje 

in domačnost ter v želji po 
urejeni okolici Slovenci ves 
čas iščemo nove rešitve, 
spremljamo razvoj tehnolo-
gij, hkrati pa obujamo sta-
ra znanja tako pri gradnji 
kot pri vrtnarjenju. Želimo 
si uresničiti sanje, zato išče-
mo ideje, ideje, ideje ... teh ni 
nikoli preveč, a tudi zmanj-
ka jih ne.« Ob tem pa pou-
darja, da je njihova oddaja 
dosti več kot le zbirka idej; 
je celovit presek informacij 
o gradnji in obnovi. Ustvar-
jalci oddaje so nanizali šte-
vilne nasvete o uporabi so-
dobnih tehnologij, o prido-
bivanju sredstev za obno-
ve in o majhnih popravkih, 
s katerimi lahko sami poso-
dobimo svoje domove. Te je 
mogoče najti tudi na sple-
tni strani www.tvambien-
ti.si, na kateri je poleg pre-
teklih oddaj mogoče naj-
ti še podrobnejšo predstavi-
tev vseh doslej predstavlje-
nih domov, navdih pa je mo-
goče poiskati še med več kot 
stotimi domovi, v katere s 
kamerami (še) niso vstopili. 
Pilotsko oddajo je Mateja 

Košir pripravila že leta 2015 
in jo sprva ponudila komer-
cialnim televizijam, kjer pa 
za tak princip oddaje ni bilo 
posluha. »Želeli so si na-
mreč resničnostnih šovov, 
s katerimi bi pritegnili ogla-
ševalce. Moj cilj pa je poka-
zati lepe projekte, delo slo-
venskih lastnikov hiš in sta-
novanj ter ljubiteljev vrtov.« 
S tem pa ji je uspelo prep-
ričati takratnega urednika 
razvedrilnega programa Te-
levizije Slovenija Maria Ga-
luniča. Prvo oddajo so pred-
vajali marca 2016, v njej pa 
so med drugim predstavi-
li hišo v Mengšu in vrt Tav-
čarjevih v Škofji Loki. »Zdaj 
je lastnikom domov in vrtov 
že v čast, da jih predstavimo 
v Ambientih, na začetku pa 
je bilo zelo težko najti ljudi, 
ki bi nam bili pripravljeni 
odpreti vrata,« se spominja 
Mateja Košir. Velik preobrat 
se je zgodil, ko so začeli so-
delovati z ljubljansko fakul-
teto za arhitekturo. »Takrat 
so tudi arhitekti začeli verje-
ti v nas,« se nasmehne Ma-
teja Košir.

Predstavili mavrico vrtov in domov
Ustvarjalci oddaje Ambienti – aprila so predvajali že jubilejno, stoto oddajo – so obiskali že več kot tristo slovenskih domov in vrtov, predstavili njihove 
predane lastnike in skupaj s strokovnjaki iskali odgovore na številna bivanjska vprašanja.

Mateja Košir / Foto: Klavdija Košir
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Primož Žontar s čebelami  
in malim kruhkom

Pri Sv. Duhu pri Škofji 
Loki se je 7. junija 1858 rodil 
kajžarju Jožefu in Mariji, ro-
jeni Vilfan, čebelar in rezbar 
Primož Žontar. Umrl je 21. 
junija 1934 v Kranju, kjer so 
njegovi potomci izredno us-
peli na različnih področjih. 
Med njimi je bil tudi prav-
nik in zgodovinar dr. Josip 
Žontar, avtor knjige Zgodo-
vina mesta Kranja.

Po četrtem razredu škof-
jeloške osnovne šole je ostal 
na domači kmetiji. Pozimi 
se je ukvarjal s kolarstvom 
ter pomagal očetu v kmetij-
stvu in pri čebelah, ki so jih 
redili pri hiši že več rodov. 
Skrb za čebele je tudi nje-
ga osvojila za vse življenje. 
Že zelo zgodaj se je zanimal 
tudi za rezbarstvo. Kmalu 
je dosegel veliko spretnost 
v rezbarjenju modelov za 

mali loški kruhek. S tem je 
tako zaslovel, da jih je po na-
ročilu izdelal na stotine.

Od jeseni 1878 do začet-
ka leta 1882 je bil pri voja-
kih. Udeležil se je okupa-
cije Hercegovine in postal 
podčastnik. Potem je pres-
topil k orožnikom in do leta 
1899 služboval kot koman-
dir orožniške postaje na 
Bledu, v Bohinju in na Jese-
nicah, ko je bil zaradi hujše 
poškodbe upokojen.

Primož Žontar je krajši 
čas delal tudi v Kranjski in-
dustrijski družbi na Jeseni-
cah in v cementarni v Moj-
strani. Leta 1902 se je pre-
selil v Škofjo Loko in se pov-
sem posvetil čebelarstvu in 
trgovini s čebelami. Na nje-
govo pobudo so leta 1905 v 
Škofji Loki ustanovili podru-
žnico čebelarskega društva. 

V zimskih mesecih je še ved-
no izdeloval modele za mali 
loški kruhek, lotil pa se je 
tudi rezljanja različnih skri-
njic. Obenem je sodeloval 
pri tamkajšnjem Izobraže-
valnem društvu. 

Leta 1906 se je z druži-
no preselil v Kranj in s se-
boj prinesel tudi svojo če-
belarsko slavo. Tudi v Kra-
nju si je postavil čebelnjak. 
Njegove čebele so kmalu 
zaslovele doma in tudi da-
leč po svetu. Letno je lah-
ko po vsej Evropi pošiljal 
od 150 do 200 plemenja-
kov in okoli sto rojev. Ko 
se je po prvi svetovni vojni 
zmanjšala možnost izvoza 
panjev, se je preusmeril na 
izvoz matic, in sicer pred-
vsem v Ameriko. Njegove 
čebele so vsako leto pride-
lale toliko medu, da ga je 

lahko prodajal blizu in tudi 
zelo daleč. Veliko let je bil 
v Kranju predsednik čebe-
larske podružnice, vendar 

se je klub temu še vedno is-
točasno ukvarjal tudi z rez-
barstvom in oblikoval rez-
ljane skrinjice.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
   V Radovljici se je 1. 6. 1884 rodil slovenski arhitekt 

Ivan Vurnik. Ob Fabianiju in Plečniku je pionir in 
utemeljitelj moderne arhitekture na Slovenskem.

   V Kapli vasi (danes Komenda) se je 1. 6. 1885 rodil 
kulturni delavec, politik, poslanec, komendski 
župan Janez (Ivan) Štrcin. Umrl je 4. 8. 1972 v 
Komendi. Bil je ena osrednjih osebnosti na Ko-
mendskem v obdobju pred drugo svetovno vojno.

   V Radovici se je 1. 6. 1898 rodil kirurg Lojze 
Kramarič. Po vojni je bil vodilni kirurg v vojaških 
bolnišnicah v Ljubljani, Ankaranu in Postojni.

   V Zgornjem Tuhinju se je 4. 6. 1839 rodil glas-
benik, organist, skladatelj, učitelj in zborovodja 
Anton Hribar. Leta 1882 je ob cesarskem obisku 
Gorice nastopil z okrog dvesto slovenskimi pevci 
pred cesarjem Francem Jožefom, ki ga je kmalu 
nato odlikoval z zlatim križcem za zasluge na po-
dročju šolstva. Leto dni kasneje je v Trstu cesarju, 
ki je bival v gradu Miramar, pripravil podoknico s 
pevci, ki so iz mesta do gradu prišli s čolni.

   V Preski pri Medvodah se je 5. 6. 1874 rodil biblio-
tekar Ivan Krstnik Žibert (redovno ime Avguštin). 
Do leta 1914 je bil spovednik članov cesarske družine.

Milena Miklavčič

»Nagonsko sem zgrabila 
prvo steklenico in mu zag-
rozila, da mu jo razbijem na 
glavi, če me ne izpusti ven. 
''Saj vem, kakšne ste debe-
luhinje: nepotešene in zaje-
bane!'' je kričal nad menoj, a 
me je na koncu le izpustil …« 

O norčevanjih, ki jih je do-
življala na račun svojih ki-
logramov, bi lahko napisa-
la roman. »V Usodah bo za-
doščala ena objava!« mi je 
rekla ob slovesu. Žal ji ni-
sem mogla ustreči, ker zani-
mivim poudarkom iz njene-
ga pripovedovanja ni bilo vi-
deti konca. 

Zanimivo jo je bilo pos-
lušati, ko je pripovedovala, 
kako je z vsako zoprno lekci-
jo, ki jo je bila deležna na ra-
čun svojih oblin, jeza v njej 
vedno bolj rasla.

»Tudi z ''muzikontar-
ji'' sem na hitro opravila!« 

je med smehom samozave-
stno razložila. »Še isti večer 
sem poklicala očetovega pol-
brata in mu povedala, naj si 
poiščejo drugo kozo, ki jim 
bo odnašala rit. Orkester je 
kakšno leto kasneje razpa-
del, ob tem pa se je slišalo 
marsikaj o starih prdcih, ki 
so počeli stvari, ki jih ne bi 
smeli.«

Dogodkov, ko so se nanjo 
''v zavetju noči'' lepili moški 
zgolj zato, ker so bili prepri-
čani, da si zaradi svoje obil-
nosti ne more najti moške-
ga, je bilo še veliko. »Če bi 
vam povedala, kdo vse je ste-
goval tace po meni, ne bi ver-
jeli. 

V mesecih, ko sem bila 
čisto na tleh, sem nekoč obi-
skala prijateljico, ki je žive-
la v Škofji Loki. Šli sva na 
kavo v restavracijo, zgoraj 
na Nami. Na stopnicah sem 
po nekem čudežu po dolgih 
letih ponovno trčila v Jerne-
ja. Iskreno se me je razve-
selil, jaz njega precej manj. 
Stisk roke je bil dovolj, da so 
priplavali na dan spomini, ki 
so še zmeraj boleli. Na srečo 
je v vmesnem času čustve-
no odrasel, dozorel, če hoče-
te. Priznam, da tudi jaz. Po-
novno sva postala par, čez 
kakšno leto sva se potem 
tudi poročila. 

Prosila sem ga, da stopi-
va pred oltar enkrat sredi te-
dna. In to brez nepotrebnih 
zijal in radovednežev. Verje-
mite, ni mi bilo žal. V cerkvi 
so se zbrali domači in nekaj 

zvestih prijateljev. Zelo lepo 
smo se imeli. 

Hitro sem zanosila, zara-
di svoje obilnosti pa me je gi-
nekologinja uvrstila v rizič-
no skupino. In to čeprav sem 
imela do zadnjega dne čisto 
normalne krvne izvide, nor-
malen krvni tlak. Na vso moč 
jo je skrbelo, kako bom rodi-
la. A je šlo vse kot po maslu. 
Le otročiček, ki je prijokal na 
svet, je bil bolj drobcene sor-
te. »Ta je pa takšen, kot da ne 
bi bil vaš!« se je pošalila ba-
bica, ko ga je prinesla skopa-
nega in dišečega. Mož, ki je 
stal ob meni, me je močno 
stisnil za roko. Še pravočas-
no je v mojih očeh videl gro-
zeče bliskanje.

Nekoč sem čisto slučajno 
naletela na butik z oblači-
li za močnejše postave. Go-
spodična, ki je stala za pul-
tom, je imela še precej več ki-
logramov kot jaz. Nosila jih 
je zelo sproščeno in spon-
tano, kljub temu da ji je og-
romno oprsje veselo poska-
kovalo ob vsakem koraku, 
kot bi ji hotelo uiti. Ko sem 
ji v pogovoru omenila, kaj se 
mi mota po glavi, se je na ves 
glas zasmejala. Na srečo v tr-
govini ni bilo drugih strank, 
zato sva lahko poklepetali. 
Razložila mi je, da ni prav, 
ker mi že na obrazu piše: 
''Streljam, če se boste spo-
taknili ob moje kilograme!'' 
Prvič v življenju sem si ku-
pila ozke kavbojke in malo 
bolj oprijeto majčko. Počuti-
la sem se kot kraljica!

Mož me je stisnil k sebi in 
mi dejal, da sem videti zelo 
''fukiš''. Ena od redkih so-
delavk pa je z odprtimi usti 
strmela vame, ko sem zjut-
raj prišla v službo.

Zanimivo je, da nisem ni-
koli pretiravala s hujšanjem. 
Morda me je kdaj prijelo, da 
sem malo manj jedla, a kaj, 
ko so se potem, ko je želja 
po vitkosti minila, kilogra-
mi hitro vrnili. Svoja otroka 
že od mladih nog ju učim, 
da debelost ni napaka, da je 
le malo obilnejši dar narave. 
Kot denimo malo debelejši 
krompir, paradižnik, bučka 
in podobno. 

Več kot odlično se poču-
tim v vodi. Pred leti smo 
na vikendu zgradili bazen 
in spomladi, ko posije prvo 
sonce, že zlezem v sicer le-
deno mrzlo vodo. Pa me ne 
moti preveč. Dvakrat sem za 
novo leto, skupaj z množico 
drugih skočila v morje v Por-
torožu. Prav tako nepozabni 
trenutki! 

Z lahkoto vozim traktor, 
delam v očetovem vinogra-
du. V vinogradniškem kme-
tijstvu ga ni opravila, ki mi 
ne bi šlo od rok. Prav tako 
sem zdrava kot riba, kar 
moji zdravnici nikakor ne 
gre v račun. Imam občutek, 
da bo takrat, ko se bodo po-
kazala kakšna odstopanja, 
zelo srečna. 

Zdi se mi prav, da povem 
tudi to, da sem bila največ 
zbadljivk deležna prav od 
žensk. Kolektivi, v katerih 

prevladujejo ženske, niso 
zame. Zaradi njihove zlo-
be sem že dvakrat menjala 
službo. Spominjam se, da 
smo ob neki priložnosti po-
vabili k sodelovanju fotogra-
finjo. Ko je prišla, se je izka-
zalo, da ima približno ena-
ko postavo, kot je moja. Ne 
morem vam povedati, koliko 
zlobnih pripomb sem kas-
neje slišala na njen račun. 
Če so o njej govorile na tak-
šen način, kaj so šele o meni, 
ko me ni bilo blizu? Zadnjih 
nekaj let sem zaposlena v 
neki zasebni firmi, kjer ce-
nijo predvsem znanje. Izje-
mno dobro se razumemo. 
Nisem še doživela, da bi kdo 
od sodelavcev, še preden mi 
kaj reče, z očmi ''potoval'' po 
mojem telesu.

Zelo iskreno povem, da 
ne pazim, kaj jem. Se mi pa 
smilijo kolegice in znanke, 
ki v skrbi za vitko postavo ve-
čino življenja na pol strada-
jo. Srce me boli, ker se naša 
druženja prej ali slej konča-
jo s prehrano in z nasveti o 
vzdrževanju kondicije. Je to 
kakšno življenje?!

Kadar nismo na morju, 
zelo radi gremo v hribe. Tale 
ocvirek je iz lanskega leta: na 
terasi koče na Lubniku je se-
dela pisana druščina, in ko 
so me zagledali, je eden od 
njih pripomnil: No, tole so 
pa verjetno pripeljali s heli-
kopterjem.'' Stopila sem do 
njih in jim povedala svoje!

Vabili so me tudi na mo-
dno pisto. Da bi reklamira-
la spodnje perilo, nogavice, 
celo kombineže. No, a za raz-
kazovanje bi bila pa dobra?!

Nam, ki smo malo bolj 
okrogli, debeli po doma-
če, se je treba veliko bolj 

dokazovati kot drugim. Vča-
sih se počutim, kot bi bila in-
valid na vozičku. Na videz so 
vsi sočutni do njega, ko pa-
dejo maske, mu pa obrnejo 
hrbet in se z njim ne bi niti 
družili. Tudi na osnovni šoli, 
ki sta jo obiskovala najina ot-
roka, je bilo kar nekaj debe-
lušnih otrok. Smilijo se mi, 
ker vem, da bo njihovo živ-
ljenje zaznamovano z veli-
ko neprimernimi opazkami. 

Če pod svojim ''okroglim'' 
dozdajšnjim življenjem po-
tegnem črto, se lahko zahva-
lim predvsem moževi pod-
pori, da so nekateri moji 
kompleksi izginili, da sem 
postala bolj samozavestna, 
kot sem bila kadarkoli v mla-
dosti. Ugotovila sem, da je 
zelo pomembno, kako zrav-
nam ramena, dvignem gla-
vo, kako se nasmehnem. Ne-
kako mi je uspelo, da me so-
govorniki najprej pogledajo 
v oči, ker če se to zgodi, nima-
jo časa, da bi ocenjevali moje 
telo, ki je še zmeraj takšno, 
kot je bilo nekoč. Ni zmeraj 
lahko, a ker imam ob sebi 
družino – gre. Ljudi ne sku-
šam več spreminjati, ni vred-
no. Žal mi je le, da tisti, ki so 
dobri in žlahtni, vedno bolj 
izginjajo. Imam dva otro-
ka, sin je suh kot trlica, hčer-
ka se je vrgla po meni. Pra-
vim, da smo pleme z odlič-
nimi geni. Če kdo od znan-
cev tega ne dojame, se ne se-
kiram. Hči je drugačna od 
mene: morda sem ji neho-
te dala to, na kar so moji bolj 
staromodni starši pozabili: 
samozavest. Vredni smo to-
liko, kot se sami cenimo. Kaj 
mislijo drugi, ni toliko po-
membno,« je še dodala Ines.

(Konec)

Preprosto – Ines, 2. del

usode
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Vaš razgled

Razgledi

Cveto Zaplotnik

Inštitut za nutricionisti-
ko je v okviru mednarodne 
raziskave Food-Covid-19 iz-
vedel v Sloveniji raziskavo 
o vplivu epidemije na na-
kupovalne in prehranjeval-
ne navade prebivalstva. V 
prvem delu raziskave je na 
podlagi obsežnega vprašal-
nika zbral podatke za več 
kot šeststo gospodinjstev, v 
katerih živi približno 1900 
ljudi, drugi del, ki vključu-
je spletno anketiranje, pa še 
vedno poteka.

Rezultati prvega dela raz-
iskave, ki so že znani, naka-
zujejo, da so se med epide-
mijo pomembno spreme-
nile nakupovalne in prehra-
njevalne navade. Kot ugota-
vlja dr. Igor Pravst z inštitu-
ta, se je med epidemijo za 
polovico zmanjšalo število 
gospodinjstev, ki nakupuje-
jo živila v večjih nakupoval-
nih središčih, manj je bilo 
tudi nakupovanja na tržni-
cah. Gospodinjstva so naj-
pogosteje nakupovala v bli-
žnjih živilskih prodajalnah, 
zelo se je povečalo tudi na-
kupovanje po spletu z dosta-
vo na dom, to povečanje pa 
je bilo še posebej izrazito pri 
svežem sadju in zelenjavi. 

Sprememba je bila opazna 
zlasti na podeželju. Če je 
bilo pred epidemijo takšno 
nakupovanje bolj pogosto 
v mestih kot na podeželju, 
se je med epidemijo razlika 
zmanjšala – v mestih je tako 
nakupovalo 15 odstotkov go-
spodinjstev, na podeželju pa 
13 odstotkov.

V času epidemije se je 
znatno povečalo tudi na-
kupovanje hrane pri lokal-
nih ponudnikih, tam je na-
kupovala hrano skoraj peti-
na gospodinjstev. Kar 43 od-
stotkov gospodinjstev je po-
večalo zaloge s hrano in kar 
šestdeset odstotkov gospo-
dinjstev je pred odhodom v 
trgovino skrbno načrtovalo 

nakup in pripravilo seznam 
živil za nakup. »Spremeni-
la se je tudi pogostnost na-
kupovanja. Če je pred epide-
mijo večina gospodinjstev 
nakupovala živila dvakrat ali 
trikrat na teden, je med epi-
demijo nakupovala le enkrat 
tedensko,« ugotavlja dr. 
Anita Kušar z inštituta.

Raziskava je tudi pokaza-
la, da se je med epidemijo za 
dve tretjini zmanjšalo naku-
povanje v toplotekah na ulici 
in v večjih živilskih trgovinah 
in da se je povečala priprava 
obrokov doma. Dobra tre-
tjina gospodinjstev je med 
epidemijo zaužila več hra-
ne, kar petina gospodinjstev 
je poročala tudi o manjši ko-
ličini zavržene hrane. Števil-
ni so se v času izolacije uri-
li v kuhanju, peki ali kulina-
ričnem ustvarjanju z otroki. 
Več kot tri petine vprašanih 
je vsaj enkrat na teden uži-
vala doma pečen kruh in kar 
v tretjini gospodinjstev so 
izjavili, da bodo peko kru-
ha nadaljevali tudi v prihod-
nje. Več kot tri petine vseh 
gospodinjstev ocenjuje ku-
povanje živil kot tvegano za 
okužbo z virusom covid-19, 
več kot dve petini vprašanih 
sta po nakupu očistili oziro-
ma razkužili embalažo. 

Virus spremenil 
naše navade
Med epidemijo covida-19 se je zmanjšalo nakupovanje živil v večjih 
nakupovalnih središčih in na tržnicah, povečalo pa nakupovanje po spletu z 
dostavo na dom in pri lokalnih ponudnikih.

V Inštitutu za 
nutricionistiko so 
prepričani, da bodo 
spremembe, ki jih je 
prinesla epidemija, 
dolgoročno vplivale 
na nakupovalne in 
prehranjevalne navade 
prebivalstva. Nakupi 
bodo bolj načrtovani, 
več bo priprave hrane v 
gospodinjstvih, manj bo 
zavržene hrane ...

Miha Naglič

»Od nekdaj sem bila v 
duhu humanistka, ki glo-
boko čuti za človeka, še po-
sebej za bolnika in njego-
vo dobrobit, ter ji je življe-
nje sveto. Zato sem za svo-
je poslanstvo izbrala zdrav-
niški poklic. Fasciniral me 
je tudi razvoj medicine: od 
empiričnih ugotovitev zdra-
vilcev odmaknjenega časa 
do prvih znanstvenih pris-
topov v antiki, pa kasnejše-
ga univerzitetnega šolanja 
z renesančnimi spoznanji 
in končno do moderne me-
dicine, ki je s cepljenji, od-
kritji antibiotikov, prodor-
no kirurgijo ter prehodom 
na celično in gensko raven 
zdravljenja odstrla nepred-
stavljive nove možnosti za 

zdravljenje prej neozdra-
vljivih bolezni. Zmaga nad 
kužnimi boleznimi je ena 
največjih zmag v medicini. 
A tudi kronične nenalezlji-
ve bolezni dobivajo v števil-
nih pogledih nove načine 
preprečevanja in zdravlje-
nja. Medicina danes deluje 
skoraj vsemogočno, ko pre-
saja srca, spreminja spol, z 
zunajtelesno oploditvijo po-
raja otroke in celo začenja 
menjavati bolezenske dele 
genskih zapisov z zdravimi. 
Umetnost pa je, da lahko 
vso to moč medicine urav-
novesimo z bolnikovo du-
ševnostjo in nikoli ne pres-
topimo etičnih mej dopust-
nega v duhu Hipokratovega 
kodeksa, da ne bo nikoli ni-
komur zapisal smrtne dro-
ge, četudi bi ga zanjo prosil. 

Zgodovinska izkušnja evge-
nike, ki je med drugo svetov-
no vojno vodila v ekstermi-
nacijo, je najstrašnejši pri-
mer take zlorabe. Ljubezen 
do knjig in veselje do razi-
skovalnega dela in pisanja 
sta me od klinične zdravni-
ce in 'pravih bolnikov' pri-
peljala med drugačne 'paci-
ente' – historične like, veli-
ke zdravnike, ki so oblikova-
li zdravstvo in njegove usta-
nove na Slovenskem, raz-
vijali medicino in ji utirali 
pot med prebivalstvo. Ohra-
njanju spomina na velikane 
našega zdravstva in medici-
ne sem se predala z vso bit-
jo, da bi stroki in narodu za-
pustila čvrste korenine na-
šega dela, ponosno delo 
njenega osebja, trdno za-
vest, da smo skozi čas delali 

dobro ter opravljali pleme-
nito poslanstvo za naše pre-
bivalstvo v kurativni, pre-
ventivni, rehabilitacijski in 
znanstveni medicini. Oži-
vljanje spomina na te ljudi 
in črpanje moči iz njihovih 
del so spodbuda za nadalj-
njo pot k novim horizon-
tom zdravstva in medicine 
…« (str. 23)

Zgodovina zdravstva in 
medicine na Slovenskem 
je kapitalni projekt kranj-
ske rojakinje Zvonke Zupa-
nič Slavec. Doslej sta izšla 
dva dela, tretji še pride. Gor-
nje besede so iz avtoričinega 
uvoda. Na to delo opozarja-
mo v času, ko se je med pan-
demijo koronavirusa znova 
potrdilo, kako pomembna 
sta zdravstvo in medicina za 
narodov obstoj. 

Nove knjige (541)

Zgodovina zdravstva in 
medicine na Slovenskem

Zvonka Zupanič Slavec, Zgodovina zdravstva in 
medicine na Slovenskem, prva knjiga, Slovenska 
matica, Ljubljana, 2017, 460 strani

Vrnitev lastovk s prezimovališč daljne Afrike nam vsako leto naznanja prihod toplejših 
pomladnih dni. S prvim dnem rožnika smo sicer iz pomladi že prešli v meteorološko 
poletje, miren in eleganten let ptice nad vodno gladino pa še vedno ohranja simbol novega 
upanja na boljši jutri. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Na tradicionalni ekološki akciji čiščenja dna in obrežja Blejskega jezera so se tudi tokrat 
izkazali marljivi potapljači, ki so nabrali več kot pol tone odpadkov, obenem pa – zaradi 
cvetnega prahu na jezerski gladini, ki je večinoma zamenjal intenzivno cvetenje alg – 
poskrbeli tudi za estetski navdih vsem fotografom. S. L. / Foto: 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_45
NALOGA

8 5 4 9 2
3 8 7

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

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

sudoku_LAZJI_20_45

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_20_45
NALOGA

85492
387

31256
4961
6348

2879
19253
741
3278

sudoku_LAZJI_20_45

REŠITEV

851476392
246593817
937812546
498765123
673921458
512384679
169258734
784139265
325647981

sudoku_TEZJI_20_45
NALOGA

9 6
3 4 6 7 2

5 2 4
2 6

2 5 9 4
7 9

7 5 3
8 4 6 7 1

8 5

sudoku_TEZJI_20_45

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_45
NALOGA

96
34672

524
26

2594
79

753
84671

85

sudoku_TEZJI_20_45

REŠITEV

926315487
314687529
857924316
148579263
235861974
679243158
491758632
582436791
763192845

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
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Katero naj izbere ...
Srečata se dva stara znanca v najboljših letih. »Janko, daj, 
svetuj mi, ali naj vzamem bogato vdovo, ki je ne ljubim, 
ali revno študentko, s katero se ljubiva?«
»Vzemi študentko, saj denar tudi ni vse,« ta odvrne.
»Tako bom tudi storil!« se za nasvet zahvali Marjan.
»Malenkost. Mimogrede, kje pa stanuje tista vdova?«

Na počitnice gresta 
Dedek in babica se peljeta z vlakom na počitnice. Nena-
doma babica prebledi: »Ježešmarija, štedilnik sem poza-
bili izklopiti. Veš, da nama lahko zgori hiša!«
Dedek jo v pomirjajočem tonu potolaži: »Nič ne bo pogo-
relo, ker sem pustil teči vodo v kopalnici.«

Nespodobno povabilo 
Jože neutrudno prigovarja simpatični, a zelo krepostni 
Marti: »Daj no, pridi že enkrat zvečer k meni!« 
»Jaz bi že prišla, ampak raje ne bom. Točno vem, kako bi 
me bilo sram, ko bi zjutraj vstala!«
»Zakaj le? Boš pa še malo poležala.«

Umetnik 
Učitelj je zalotil učenca s cigareto v roki: »Hopla, fantič, 
kaj pa je to?«
»Čopič je, gospod učitelj.«
»Res? Čopič je? Kaj pa rišeš z njim?«
»Učitelj, mar ne vidite, da rišem oblake.« 

Gorenjski zrezek 
Je rekel mali Gorenjec: »Mami, kje je dunajski zrezek?«
Mama: »Na ''talarju'' ga imaš, samo limono dvigni.«

Oven (21. 3.–21. 4.) 
Manjša kriza se vam odpira v družinskem krogu, a ker se 
boste znali spopasti z nastalo situacijo, ne bo prišlo do 
večjih razprtij. Finančno bodo stvari potekale veliko bolje, 
kot si sploh lahko predstavljate. Presenečeni boste. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Veselili se boste sprememb na delovnem mestu. Ob 
pravem trenutku boste izrazili svoje mnenje in bili temu 
primerno tudi nagrajeni. Med najbližjimi pričakujte malo 
napete odnose, ki se bodo do konca tedna sami uredili.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Hoteli boste spremeniti vse okoli sebe, saj z ničimer ne 
boste zadovoljni. Na koncu bodo stvari ostale take, kot so, 
saj boste še v pravem trenutku spoznali, da je bilo napač-
no le vaše razmišljanje in neprava predstavitev določenih 
dejstev.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Osredotočili se boste bolj na nujne zadeve, saj se boste 
zavedali, da si tokrat ne morete privoščiti nobene zme-
de. Mir in stabilnost vam bosta dala občutek potrditve in 
vse zadeve boste pozitivno izpeljali. Tokrat ne upoštevajte 
nobenih nasvetov.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Ker bodo od vas pričakovali odkrite odgovore, se ne boste 
mogli izogniti določenim temam, kar vam je doslej skoraj 
vedno uspelo. Samo za trenutek boste podvomili o svojih 
sposobnostih, a že hip zatem hiteli proti cilju.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Imeli boste nepričakovane izdatke. Situacija vas bo res 
nekoliko vrgla iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub vse-
mu našli dobre rešitve. Kar se tiče ljubezenskih zadev, ne 
prehitevajte dogodkov, saj trenutno ne morete nič spre-
meniti.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Samo če boste trdno odločeni, boste lahko izpeljali svoj 
načrt. Nasveti vas lahko samo zmedejo in s tem oddaljijo 
od prvotnih ciljev. Pokazala se vam bo priložnost za poto-
vanje v tujino in niti za trenutek ne boste oklevali.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zasuli vas bodo z delom, vi pa boste samo iskali izgovore, 
kako bi se mu lahko izognili. Malo vam bo že uspelo, v 
celoti pa bolj težko. Očitno vas dobro poznajo in bodo 
na vašo reakcijo že pripravljeni. Obeta se vam daljši izlet.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Svoje želje ste skrili globoko v sebi in ste se prepričevali 
in si lagali, da jih ne potrebujete. Tisti trenutek vam je to 
pomagalo, sedaj pa ste že spoznali, da je to maska, ki jo 
boste morali slej ko prej sneti in pokazati obraz. 

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Spremembe, ki se vam obetajo, bodo pozitivne, čeprav 
tega ne boste takoj opazili. Strah, ki ga boste ob tem obču-
tili, bo odveč in še v pravem trenutku se boste zavedali, 
da ste pripravljeni na vse spremembe, ki vam jih prinaša 
prihodnost.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Pretiravali boste pri zapravljanju, zato se na posledice kar 
pripravite. Poslovno boste naleteli na nerazumevanje in vlo-
žiti boste morali precej truda, da bodo načrti uspešni. Kaj 
hočete – to bo le zato, da pokažete, kako pogumni ste. 

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Našli boste srečo, za katero ste že mislili, da ne obstaja več, 
vsaj za vas ne. Na trdnih temeljih boste začeli graditi jutriš-
nji dan – in to brez obtoževanj in slabe vesti glede česarkoli. 
Sreča je tokrat v vaših rokah. Znali boste vse izkoristiti.
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PRAVLJIČNA DEŽELA GORAJTE 
BO ZAŽIVELA TUDI MED LETOM

Junaki Pravljične dežele Gorajte v Virmašah pri  
Škofji Loki bodo otroke zabavali prav vsako nedeljo,  
od 7. 6. 2020 dalje, ob 16. in ob 17. uri. 
Organizatorji projekta PDG bodo po novem  
razveseljevali otroke tudi z nepozabnimi praznovanji otroških rojstnih 
dni, v okviru katerih bo možen celo otroški paintball.

Pravljična dogajanja lahko spremljajte na FB-profilu  
Pravljična dežela Gorajte ali na www.pravljicnadezela-gorajte.si.

Nagrade: 3-krat darilni bon v vrednosti  
20 EUR za paintball za odrasle

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,  
17.  junija 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. D
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Spoštovani, pišem vam kot uči-
telj, ki je svoje poslanstvo skoraj 
trideset let čutil in izpolnjeval 
na dijaški strani katedra. Pišem 
vam kot človek, ki bo naredil 
vse, da bodo mladi nekoč zna-
li vzleteti pod bolj modro nebo. 
In ki bo (o)stal, četudi sam in 
navzlic silni politični korek-
tnosti in všečnosti, na braniku 
osnovne spoštljivosti do naše 
prihodnosti.
Če kdo, matematiki vemo, da 
obstajajo težke reči, ne da bi 
se nam jih bilo treba dotakniti. 
Kar pa ne pomeni, da se nas ne 
dotaknejo. Najbrž je covid-19 
ena od teh lekcij, ki smo jo glo-
balno izgubili. Zaradi našega 
načina življenja, zaradi zve-
rinskega plenjenja naravnih in 
človeških virov, zaradi pohlepa, 
zaradi pridobitniških mask, ki 
smo si jih nadeli že davno pred 
virusom. Razumel sem, da je 
sklep o šolanju na daljavo nujen 
in logičen. Tudi takrat, ko so 
druge evropske države že odpi-
rale vrata vseh šol in odpravljale 
omejitve, ste me prepričali. A 
odločitev, da od cele generacije 
mladostnikov (od vrtca do fa-
kultete) do septembra pustite 
doma samo in izključno dijake 

Odprto pismo
Odprto pismo dr. Simoni Ku-
stec, ministrici za izobraže-
vanje, znanost in šport

nižjih letnikov srednjih šol, me 
je pretresla.
Zato vas, spoštovana ministri-
ca, prosim za strokovno podla-
go in argumentacijo tako dra-
stičnega posega v (ne le šolsko) 
življenje 15–17-letnikov, ki ste 
jim pravico do obiskovanja po-
uka odtegnili. Ravno v času, ko 
je šola zanje najpomembnejša 
sfera, iz katere so bili iztrgani. 
Vrtčevski otroci, osnovnošolci 
in maturantje se medtem vra-
čajo v hrame učenosti, odgovor-
ni celo ukinjajo manjše skupine 
in mehčajo ukrepe. Z našimi 
najstniki je očitno drugače. To-
pel stisk roke, skupne šolske no-
rosti in trepetanja, vzgojno 
komponento in socialno spreje-
tost – vsega tega jim ne bomo 
vzeli »le« za poltretji mesec, 
ampak za najmanj pol leta (če 
ne bo drugega vala). V čem so 
moji dijaki tako drugačni? V 
čem tako izstopajoče ogrožajo 
svoje babice in dedke? Zakaj 
so tako ekstremno nevarni jav-
nim prevoznikom, kuharicam? 
Se ta nevarnost res zmanjšuje, 
ko omejeno šolanje na daljavo 
izgubi vsak vpliv v najstniških 
glavah in je strežba v lokalih 
zanje (in za lastnike) bolj pri-
vlačna opcija?
Ocena čez palec spoštovanega 
dr. Kristjana Lešnika Muska, 
nekdanjega sošolca na mate-
matični fakulteti, o milem vpli-
vu krize na šolsko kondicijo in 

psiho otrok je lahko kvečjemu 
lepa želja. Težko je namreč ver-
jeti, da odsotnost klasičnega po-
uka pri večini otrok ne bo pusti-
la večjih posledic. Še posebej, če 
jo podamo, še preden je prizade-
tost enega dela populacije sploh 
merljiva. Ne gre le za pomisleke 
psihologov Slovenije, ki ste jih 
prejeli. Učnim procesom manj-
kajo cele faze, naši pravilniki pa 
urejajo vse, le kaotičnega virtu-
alnega sveta ne. Gre za očitno 
stisko mladih, ki šolo, z vsemi 
njenimi napakami, potrebujejo 
tako kot zrak. Zdi se, da je že v 
nekaj mesecih ves naš trud za 
korigiranje socialnih neenakos-
ti strmoglavil. Tiste dijake, ki 
jim je z osebno pomočjo še us-
pelo krpati luknje v znanju, je 
koronakriza oddaljila od šole.
Ne razumite me napak. Sem 
soavtor e-učbenika, verjetno 
enega boljših na svetu. Pa ven-
dar se ob fizični odsotnosti 
učitelja − usmerjevalca bogate 
vsebine spremenijo v zgodbe za 
lahko noč. Pri šolanju čez ekran 
sem uporabil vse, kar sem vedel 
in znal, daleč presegel učno ob-
veznost, tudi individualno od-
pravljal dijaške težave, a tistega 
očesnega stika, zadovoljstva ob 
razumevanju ali zahteve po 
podnapisih pri trenju matema-
tičnih orehov nisem dosegel.
Populisti kričijo, da učitelji 
nikdar ne dvigajo svojega gla-
su. Morda zato, ker nas nočejo 

slišati. Morda zato, ker zahte-
vamo, da odločevalci sprejmejo 
odgovornost za tovrstne »rešit-
ve«. A tišine na šolskih hodni-
kih ni več mogoče preslišati. Po-
staja krik naše notranjosti. In 
prošnja, da ne kaznujete mla-
dih, ki si tega niso zaslužili.

Marko Špolad, prof. mat.

»Začenja se intenzivnejši del 
kolesarske sezone, četudi so 
vremenske razmere letos do-
puščale urbano kolesarjenje 
preko cele zime. Kolesarim po 
domači občini in v sosednjih 
– Naklo, Radovljica, Cerklje, 
Šenčur ... V naštetih občinah 
je vse več označenih kolesar-
skih pasov – kolesarskih stez, 
zlasti na (predvidevam) ce-
stah v občinski pristojnosti. V 
tržiški občini za zdaj še nisem 
opazil niti ene. Zlasti za var-
nejši dostop s kolesom iz južne-
ga dela občine v središče Trži-
ča bi bile označene kolesarske 
poti velikega pomena. Ob uki-
nitvi pošte, bankomata itd. v 
Križah smo krajani v pogosto 
obiskovanje Tržiča sploh pri-
morani. Občinske ceste, npr. v 
smeri Zadraga–Žiganja vas–
Sebenje–Križe–Pristava–Zg. 

Mobilnost po 
tržiško

Preska–Tržič zagotovo omo-
gočajo označitev kolesarskih 
pasov.
Občina Tržič se pogosto 
(samo)predstavlja kot kolesar-
jem prijazna občina. Nekaj 
smeri za gorsko kolesarjenje v 
gozdnem in gorskem področju 
je od nedavno res označenih. 
Lepo in pohvalno z rekreacij-
skega vidika. Vendar z vidika 
mobilnosti je pomembno tudi 
urbano kolesarjenje. Pred leti 
je bila na občinski ravni spre-
jeta Celovita strategija pro-
meta. Iz rezultatov anket se 
spomnim velike podpore ure-
ditvi varnejših cestnih kole-
sarskih poti. Za zdaj kakršne-
koli konkretizacije CSP na 
področju tržiške občine nisem 
opazil, posebej ne glede ur-
banega kolesarjenja oziroma 
mobilnosti. Zelo podobno je 
žal stanje s potmi za pešce. 
Najbolj drastičen primer je 
pločnik v Snakovem, uradno 
prepoznavna najbolj nevar-
na točka šolskega okoliša OŠ 
Križe. Ureja se že več kot četrt 
stoletja, vsaj en mandat nek-
danjega in vse mandate aktu-
alnega župana.
Zanima me, ali so obravna-
vane označene kolesarske ste-
ze na občinskih cestah (vsaj) 
predvidene. Če so, kdaj bo vsaj 
kaj od načrtovanega realizi-
rano. Če ne, kaj so razlogi za 
nerealizacijo. Kako, da se v 

Tržiču ne da, v sosednjih ob-
činah pa, že pred nekaj leti.«
Pismo z zgornjo vsebino sem 
10. marca letos poslal župa-
nu mag. Borutu Sajovicu in 
direktorici občinske uprave dr. 
Metki Knific Zaletelj, do 23. 
maja nisem dobil nikakršnega 
odgovora oziroma pojasnila. 
Odgovarjanje na zastavljeno 
vprašanje je stvar obče vlju-
dnosti, osebne kulture pač. V 
primeru javnih funkcionar-
jev brez dvoma izraža tudi 
kulturno raven institucije, ki 
jo predstavljajo. Izkaz prijaz-
nosti občinskih uradnikov do 
občanov. Neodgovor predstav-
nikov tržiške občine je zgovo-
ren sam po sebi: res je, (še) nič 
na tem področju nismo uredili. 
Morebitna zapoznela reakcija 
bo najbrž: ukvarjali smo se z 
epidemijo. A ta je bila razgla-
šena šele 13. marca, 23. maja 
je že precej časa po njenem 
uradnem koncu. Morda bom 
dočakal odgovor z objavo v Go-
renjskem glasu. Mnogo raje bi 
ga, z mnogimi, z označenimi 
varnimi kolesarskimi pasovi 
na nekaterih tržiških cestah.
V enem slovenskih časnikov je 
te dni Aidan Cerar z Inštituta 
za politiko prostora iz Ljublja-
ne med drugim dejal: »Eden 
od učinkov epidemije so tudi 
zmanjšane kapacitete javnega 

22. stran



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE, Radovljica, vila blok, 39 
m2, 1. nad., obnovljeno, sončno, nizki 
stroški, tel.: 041/395-393 20001163

KUPIM

ENOSOBNO stanovanje v Tržiču, tel.: 
030/915-747 20001169

POSESTI
KUPIM

ZAZIDLJIVO zemljišče, veliko približno 
500 m2, Kranj ali bližnja okolica, tel.: 
041/543-876 20001181

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

LEPO ohranjen Citroën Berlingo 1.6 
HDI, let. 2007, ser. knjiga, ostalo po 
dogovoru, tel.: 031/506-673 
 20001165

FIAT Panda, letnik 1995, originalno 
stanje, 65.000 km, sprednji pogon, 
tel.: 040/124-600 20001162

MERCEDES A class 1.4, 228.000 
km, bencin, cena 900 EUR, tel.: 
041/967-554 20001185

OPEL Vectra karavan, 2.2, disel, letnik 
2004, lepo ohranjena, tel.: 040/124-
600 20001161

UGODNO prodam dobro ohranjen, 
redno servisiran Renault Megan 1.6, 
letnik 2000, tel.: 031/847-501 
 20001160

ŠKODA Fabia 1.2 karavan, let. 
11/2003, 113.000 km, nove gume, 
lepo ohranjena, 1.300 EUR, tel.: 
031/719-888 20001164

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LPG-naprava, s papirji, inštalacija ni-
zozemska, 72 l, cena 550 EUR, tel.: 
070/701-962 20001175
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

Rezultati 45. kroga – 3. junija 2020 
6, 18, 21, 34, 35, 36, 37 in 23

Loto PLUS: 13, 16, 19, 20, 26, 27, 33 in 11 
Lotko: 199170 

Sklad 46. kroga za Sedmico: 1.940.000 EUR 
Sklad 46. kroga za PLUS: 350.000 EUR 
Sklad 46. kroga za Lotka: 390.000 EUR 

LOTO

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

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

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

Do konca 
šolskega leta 
vsak dan že 

od 10. do 20. ure.
Odgovor je pogovor.

Pogovori se 
s svetovalci 

Potrebuješ 
pomoč?
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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

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

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 oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630
Spoštovane stranke, obveščamo vas, da smo s sproščanjem 
ukrepov začeli izvajati letovanja na naslednjih destinacijah: ORE-
BIČ 20.–27. 6., 5. –15. 9.,1 5.–22. 9., LASTOVO 20.–24. 6. 24.–28. 6., 
28. 6–5.7., DUGI OTOK 29. 6.–6. 7.,4.–7. 7., naprej več terminov.  
MOŽNOST KORIŠČENJA VAVČERJEV na naslednji destinacijah: 
STRUNJAN 18.–23. 10, 2.–7. 11.  BANOVCI 22.–27. 11, ŠMARJEŠKE 
TOPLICE –22. –28. 11.

Nagrajenci križanke Kobariškega muzeja z geslom  TRIDESET 
LET KOBARIŠKEGA MUZEJA, ki je bila objavljena v Goren-
jskem glasu 15. maja 2020, so: 1. nagrado, družinsko vstopni-
co za ogled muzeja, prejme Mateja Mazi, Cerklje; 2. nagrado, 
Knjigo Po sledeh Soške fronte, prejme Sonja Ovnik, Šenčur; 
3. nagrado, vstopnico za ogled muzeja za 2 osebi z vodenjem, 
prejme Krištof Nastran, Škofja Loka. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom NEUTRUDNI 
OPRAŠEVALCI VRTOV, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 
19. maja 2020, so: 1. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 
15 EUR, prejme Marta Lavtar, Železniki; 2. in 3. nagrado, knji-
go Zdravje in Jaz – Prijatelja, pa prejmeta Andreja Uršič, Gore-
nja vas in Zoja Ambrožič, Begunje. Nagrajenkam čestitamo!

GRADBENI  
MATERIAL
SUH žagan les – 50 mm, nekaj desk v 
kompletu prodam ali menjam za starejši 
traktor, tel.: 070/607-860 20001179

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 20001148

KVALITETNA suha bukova in hrastova 
drva, možna dostava, tel.: 041/905-
557 20001136

KVALITETNA bukova, hrastova in je-
senova drva, metrska ali razžagana, 
možnost dostave, tel.: 041/639-348 
 20001184

MEŠANA drva, metrska – jabolko in 
hrast, 10 m2, tel.: 031/379-259 
 20001183

SUHA bukova, mešana drva  in butare, 
tel.: 031/826-621 20001010

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DVE kovinski postelji, sestavljivi, di-
menzije 90 x 200, srebrne barve, tel.: 
040/300-770 20001182

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001157

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

INVALIDSKI električni štirikolesni sku-
ter Soča, star 7 let, lep, tel.: 040/647-
491 20001167

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NAKLADALKO Sip 25 m3, cepilec drv, 
bobnasto kosilnico Vicon, cm 188, tel.: 
041/481-588  
 20001178

PAJEK na 4 vretena, 3,5 m, in traktor-
sko prikolico 4 t, tel.: 051/673-752  
 20001188

ZGRABLJALNIK Pan agra 220, 
obnovljen, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 20001189

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir, ječmen, tr. škropilni-
co, malo rabljeno, 340 l, delujočo, tel.: 
041/894-493 20001166

KROMPIR, krmni in jedilni, tel.: 
041/416-241 20001186

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 20001146

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BRONASTEGA purana, star bo eno 
leto, tel.: 041/632-881 20001172

ČB bikca, starega 3 tedne, in čb telič-
ko, staro 1 mesec, tel.: 041/886-862  
 20001180

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

IZLETI

Planinarjenje po Dleskovški planoti
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi 13. junija na plani-
narjenje po osrednjem delu Dleskovške planote. Skupaj bo 
za šest ur in pol nezahtevne hoje. Prijave, informacije: v pi-
sarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali na TRR društva 
ali pri vodnikih: Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, 040 
255 163, Stanko Dolenšek, tel. 040 20 61 64, stanko.dolen-
sek@gmail.com. Prijave brez potrdila vodnika niso veljavne.

Planinarjenje po Spodnjih Bohinjskih gorah
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi 20. junija na kro-
žno planinarjenje po Spodnjih Bohinjskih gorah. Čaka nas 

Hoje bo za pet ur in pol. Odhod z lastnimi avtomobili bo ob 
6. uri s parkirišča pri Mercator centru Primskovo v Kranju. 
Prijave, informacije: Breda Pirc, tel. 051 397040, bredapirc@
gmail.com; Klemen Ručigaj, 051 693 294, klemen.rucigaj@
gmail.com. Vplačila sprejemajo v pisarni društva ob sredah 
med 17. in 18. uro ali na TRR društva.

Pohod v dolino Završnice
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v torek, 9. junija, 
na pohod v dolino Završnice. S parkirišča se boste povzpeli 
do slapu z zanimivim imenom Hudič babo pere. Odhod bo 
ob 8. uri izpred doma upokojencev v Naklem. Prevoz je z 
lastnimi avtomobili, s seboj pa imejte obrazne maske. Pot je 
primerna za vse pohodnike. Dodatne informacije dobite po 
tel. 031 718 345.

Okrog Trbojskega jezera
Šenčur – Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 13. 
junija, pohod okrog Trbojskega jezera. Skupne zmerne lahke 
hoje bo od štiri do pet ur. Pot bo vodila delno po makadamu, 
asfaltu, pločnikih, kolovozih in gozdnih stezicah. Upoštevati 
je treba cestnoprometne predpise. Zaradi zdrsa bo potrebna 
posebna previdnost na prepadnih krušljivih konglomeratnih 
pečinah nad kanjonom Zarice. Informacije in prijave zbira 
do četrtka, 11. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na kolesarski izlet 
na relaciji Kranj–Vodice–Kranj, in sicer v torek, 9. junija. Od-
hod bo ob 8. uri izpred nekdanje trgovske šole na Županči-
čevi ulici. Izlet je srednje zahtevnosti, vozili boste približno 
pet ur. Če bo deževalo, se bodo kolesarji dobili v Zdravljici.

Pohodniški izlet na Pangršico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na pohodniški izlet 
na Pangršico, in sicer v četrtek, 11. junija. Izhodišče bo na 
Kokrici pri Mercatorju ob 8. uri. Hodili boste po gozdnih po-
teh približno štiri ure.

OBVESTILA

Srečanje invalidov odpade
Kranj – Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane 
društva, da je letošnje srečanje na Primskovem odpovedano 
zaradi koronavirusa. Prosijo za razumevanje.

Za letovanje ni več prostih mest
Kranj – Društvo upokojencev Kranj obvešča svoje člane, da 
za letovanje v Hotelu Delfin v Izoli od 25. junija do 6. julija, 
ki ga organizirata hotel in PZDU Gorenjske, ne sprejemajo 
več prijav, ker ni več prostih mest.

potniškega prometa … Ker se 
predvsem danes premikamo na 
kratke razdalje, sta lahko hoja 
in kolesarjenje idealna načina 
premikanja ... Hoja in kole-
sarjenje se kažeta tudi kot ena 
bolj varnih načinov potovanja 
v smislu upoštevanja fizične 
distance.« (Delo, 21. 5. 2020) 
Zanimivo bi bilo slišati mne-
nje zgoraj naslovljenih na po-
budo in mnenje strokovnjaka. 

Imenovani inštitut je v okviru 
prilagajanja prometa za življe-
nje med epidemijo objavil tudi 
razpis za oblikovanje in izved-
bo ukrepov za izboljšanje pogo-
jev za kolesarjenje in hojo, kot 
del aktualnega projekta Life, 
sofinanciranega iz evropskih 
sredstev. Razpis se je iztekel 
prav te dni. Verjamem, da je 
tržiška občina kandidirala na 
razpisu.

Janez Kavar, 
Križe

21. stran
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ZAHVALA

V 81. letu nas je zapustila žena, mami, stara mama, sestra

Ana Križnar
roj. Štular, Jenkova mama iz Stražišča pri Kranju

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 
sveče in svete maše. Hvala g. župniku za lepo opravljen obred, 
hvala pevcem ter pogrebni službi Komunale Kranj. Še posebej se 
zahvaljujemo dr. Arnejškovi, patronažni službi ZD Kranj, osebju 
pomoči na domu DU Kranj in gospe Tončki za vso pomoč, ki so ji 
jo nudili v času njene bolezni.

Žalujoči: mož Žani, sinova Janez in Matej z družino in ostalo 
sorodstvo

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama,  
sestra, teta, tašča in prababica

Angela Bogataj
po domače Vrhovčkova iz Stare Oselice

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani. Hvala zdravnici Andreji Krt Lah, patronažni sestri Va-
leriji, župniku Janezu Cerarju za lep pogrebni obred, pogrebni 
službi Hipnos in sosedom za vso pomoč. Hvala za cvetje, sveče 
in maše ter vsem, ki ste jo v času njene bolezni obiskovali in jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
 
Žalujoči vsi njeni
Stara Oselica, Visoko, maj 2020

Bremena usode te niso zlomila,
pod zadnjim bremenom
pa si omahnila.
V življenju si le to dajala,
kar zmogla si in znala.

ZAHVALA

V 91. letu starosti se je poslovil dragi mož, oče, stari ata, pradedek, 
brat in tast

Filip Gartner
Brnov Filip iz Golice

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, va-
ščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, svete maše in sveče ter vsem, ki ste bili v težkih 
trenutkih z nami na kakršenkoli način. Posebno se zahvaljujemo 
patronažni sestri Katji za vso skrb in nego na domu, dr. Koširju in 
dr. Nastranovi za zdravljenje v času njegove bolezni ter medicin-
skemu osebju Diagnostičnega centra Bled. Posebna zahvala gre 
gospodoma Damjanu Proštu in Janezu Zdešarju za lepo opravljen 
pogrebni obred ter pogrebni službi Akris.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala.
 
Žalujoči vsi njegovi
Golica, maj 2020

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

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mami, tašče, mame, prababice, tete 
in svakinje 

Roze Tičar
z Visokega pri Kranju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, cvetje, 
sveče, darovane svete maše ter podporo v težkih trenutkih slovesa.
Posebna zahvala dr. Barbari Vavken, dr. Mateji Lopuh in ekipi 
mobilne paliativne oskrbe, negovalki Manji za vso nesebično po-
moč in tople besede, gospodu župniku Urbanu Kokalju za gan-
ljive besede ob slovesu, pevcem, pogrebni službi Navček in vsem 
ostalim, ki ste našo drago Rozi pospremili na njeni zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spo-
minu.

Žalujoči vsi njeni

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina, 
ki močno boli.
(Tone Pavček)

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

V knjigi so 
predstavljeni 
različni načini reje. 
Uvodna poglavja 
so osredotočena 
na izbiro ustrezne 
pasme oz. križanca 
ter ureditev in 
opremo hlevov za 
rejo posameznih 
vrst perutnine, 
osrednji del  pa 
je namenjen 
opisu tehnologij 
rej od valjenja, 
preko vzreje, reje 
za nesnost ter 
pitanja za meso 
do kakovosti mesa 
in jajc. Veliko 
pozornosti so 
avtorji namenili 
tudi prehrani.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

21256 strani, brošura, 17 × 23,5 cm 
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame in prababice

Frančiške Pivk
po domače Keklove mame, iz Virmaš pri Škofji Loki

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in so-
sedom za izrečena sožalja, darovane svete maše, cvetje, sveče in 
vsem, ki ste darovali za poseben namen za junake 3. nadstropja 
Pediatrične klinike. Hkrati izrekamo zahvalo medicinskemu 
oseb ju ZD Škofja Loka ter SB Jesenice. Hvala pogrebni službi Ak-
ris za lepo opravljen obred. Posebna hvala tudi župniku Franciju 
Aliču. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste jo imeli 
radi in ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Sin Milan, hčerki Andreja in Olga ter vnukinje in vnuki ter  
pravnuki in pravnukinja

Za dobroto tvojih rok 
ostala je beseda hvala, 
ki v srcih bo ostala in  
večno lep spomin na te. 

ZAHVALA

V 68. letu nas je zapustil naš dragi

Franc Porenta
p. d. Pavovčev Franci s Huj

Ob boleči izgubi našega dragega Francija se iskreno zahvaljuje-
mo sorodnikom, sosedom, prijateljem, sovaščanom in bivšim 
sodelavcem za izrečeno sožalje. Iskrena hvala osebni zdravnici 
dr. Maruši Arnejšek in dr. Mateji Lopuh za paliativno oskrbo. 
Zahvaljujemo se g. župniku dr. Andreju Nagliču, g. prelatu Sta-
nislavu Zidarju za besede slovesa in Komunali Kranj za opravljen 
po grebni obred. Hvala Gašperju za zvonjenje, pritrkovalcem, vo-
kalni skupini Lipa in trobentaču. Vsem, ki ste darovali cvetje, sve-
če in svete maše v njegov spomin, iskrena hvala.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, maj 2020

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

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20001151

PEKINŠKE race, kokoši in peteline, po 
izbiri, tel.: 041/632-881  
 20001170

SANJSKE koze, z ali brez mladičev, po 
izbiri, tel.: 041/632-881  
 20001176

ZAJCE za nadaljnjo rejo, tel.: 
070/768-066 
 20001159

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  
 20001150

VEČ telet mesne pasme, težke 250 kg, 
bikce ali teličke, tel.: 041/481-588  
 20001177

OSTALO
PRODAM

KRMO, deset silažnih bal – seno, Bo-
hinj, tel.: 041/536-878 20001171

SLAMO v balah, tel.: 031/811-855  
 20001158

ŠROTAR – mlin za žito, proizvajalec 
Kras Sežana, tel.: 041/632-88120001173

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki, 
markize, www.asteriks.net 20001149

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, notra-
nje omete, strojne omete, fasade, adap-
tacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamni-
te škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, 
Kranj, tel.: 041/561-838 20001154

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20001155

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 20000665

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 20001152

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 20001190

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 20000866

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 20001147

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MLADINSKA knjiga nudi priložnost 
zaslužka vsem, ki imate radi delo z ljud-
mi. Zdene Brovč, s.p., Zminec 127, 
Šk. Loka, tel.: 040/304-270 20001114

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, 600-litrsko, 2 soda 320 
litrov, okna in garažna vrata z okvirjem, 
tel.: 04/20-41-235, 064/112-914  
 20001187

DVA soda, pločevinasta, 200 l, kot 
nova, staro škropilnico in brano na ko-
lesih, tel.: 041/874-181 20001168

KOMLEPT za kapljično zalivanje vrtnin, 
rož; namakalno kapljično porozno cev, 
15 m, tel.: 041/858-149 20001122

KUPIM

GARAŽNA vrata za širine od 255 do 
270, tel.: 031/378-946 20001174

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 20001138
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

info@g-glas.si

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Jutri in 
v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi 
padavinami, v nedeljo tudi nevihtami.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Prostofer je projekt 
zavoda Zlata mreža, Obči-
na Naklo se mu je pridruži-
la kot četrta občina na Go-
renjskem. »Brezplačni pre-
vozi so namenjeni tistim 
starejšim občanom, ki ni-
majo svojcev oziroma niko-
gar, ki bi jih peljal, ki ne vo-
zijo sami, so gibalno ovirani, 
imajo nižje mesečne dohod-
ke ..., tudi vsem tistim, ki jim 
razdalja do javnega prometa 
predstavlja predolgo pot. Po-
veča se tudi socialna vklju-
čenost starejših in izboljša 
varnost v cestnem prometu, 
saj storitev poteka od vrat do 
vrat,« je povzel direktor zavo-
da Zlata mreža Miha Boga-
taj. Kot je pojasnil, Prostofer 
ne deluje na način taksi služ-
be, ampak je treba prevoz na-
povedati vsaj tri dni vnaprej 
v klicni center na brezplač-
no številko 080 10 10, kjer 
njihovi operaterji zabeleži-
jo klic ter obvestijo voznika 
in uporabnika, kdo bo prišel 
ponj. V prvi vrsti gre za pre-
voze v zdravstvene ustanove 
in lekarno, zatem do ustanov 
javnega značaja (pošta, ban-
ka, knjižnica, občina, uprav-
na enota) in v tretjem sklopu 
tudi do trgovin, mogoče do 

pokopališča, ko nekdo želi 
svojcu prižgati svečko. 

Občina Naklo je v ta na-
men kupila sodobni električ-
ni avto. »Zdelo se nam je po-
membno, da starejšim ob-
čanom, ki težko dobijo pre-
voz, omogočimo to stori-
tev,« je poudaril nakelski žu-
pan Ivan Meglič. Polnilni-
co za e-avto imajo na parki-
rišču v Športnem parku Nak-
lo. Ko avto ne bo na poti za 

storitev Prostofer, ga bo lah-
ko uporabljala občinska upra-
va za službene poti. Vozniki 
prostoferji, več kot deset jih 
je že, so iz Društva upoko-
jencev (DU) Naklo, kjer so o 
tem začeli razmišljati že pred 
kakšnim letom dni in navdu-
šili tudi župana, kot je pove-
dal predsednik društva Jože 
Kajin. 

»Sem koordinatorka sku-
pine Starejši za starejše pri 

DU Naklo, kjer smo odlič-
na ekipa in veliko pomaga-
mo. In sem si rekla, če sem 
že med pobudniki tudi te 
storitve, bom pa še vozni-
ca prostoferka,« pa je dejala 
Magda Slapar. Prostoferji se 
že izobražujejo. Prva čisto ta 
prava vožnja za prvega upo-
rabnika pa bo 8. junija. Kot 
je svojo odločitev utemeljil 
prostofer Pavel Orehar: »Rad 
pomagam in rad vozim.« 

Prostofer tudi v Naklem
Občina Naklo se je pridružila prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših, ki povezuje starejše 
osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi 
aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Prva vožnja bo 8. junija. 

Predaja ključa za e-avto in začetek izobraževanja za voznike projekta Prostofer v občini 
Naklo / Foto: Gorazd Kavčič

Log pod Mangartom – V sredo je bila spominska slovesnost ob 
75. obletnici smučarske tekme pripadnikov 10. gorske divizije 
ameriške vojske, ki je bila na zasneženem strmem melišču pod 
Mangartom 3. junija 1945. Ob tej priložnosti so ob spominskih 
tablah odkrili tudi posebni jubilejni spominski smučki. Prav 
taki smučki od letos že krasita muzejsko zbirko v vojaškem 
muzeju v Denverju. Dogajanje so sklenili pri Gasilskem domu 
v Logu pod Mangartom, kjer je na ogled razstava o 10. gorski 
diviziji na Bovškem avtorja brigadirja v pokoju Janeza Kavarja.

Visok jubilej smučarske tekme pod Mangartom

Žiri – V Občini Žiri so se že pred časom pridružili humanitar-
nemu projektu Prostofer, ki ga izvaja zavod Zlata Mreža in s 
katerim si prizadevajo povečati mobilnost starejših in gibalno 
oviranih oseb. V ponedeljek so tako v Ljubljani že prevzeli 
električni avto, ki ga bodo uporabljali za prevoze, v sredo pa 
so začeli usposabljati še prostovoljce, ki bodo prevoze izva-
jali, so pojasnili na Občini Žiri. Na občini so zelo zadovoljni 
z odzivom, saj se je usposabljanja udeležilo 15 prostovoljcev. 
Vožnje bo preko klicnega centra zavoda Zlata mreža mogoče 
rezervirati od 8. junija dalje, prevoze pa bodo začeli 22. junija, 
so še pojasnili na občini.

Začeli usposabljati prostovoljce
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Simon Šubic

Kranj – Kranjski mestni svet 
je po skrajšanem postopku 
sprejel spremembe odloka 
o ustanovitvi Javnega zavo-
da OŠ Simona Jenka Kranj. 
Odlok so spremenili, ker 
bodo z dokončanjem obno-
ve nekdanje ekonomske šole 
ob Prešernovem gaju v Kra-
nju pridobili nove prostore 
za štiri vrtčevske oddelke in 

osem osnovnošolskih. Ker v 
Podružnični šoli Center do 
zdaj ni bilo predvideno izva-
janje vzgojno-varstvene de-
javnosti in predšolske vzgo-
je, so to z dopolnitvijo odloka 
zdaj omogočili. S spremem-
bo odloka so povečali še zmo-
gljivost OŠ Simona Jenka za 
izvedbo osnovnošolskega iz-
obraževanja na skupaj 63 od-
delkov, za njeno podružnico 
Center pa na 21 oddelkov. 

Povečali število oddelkov

Ana Šubic

Selca – Družba EY Sloveni-
ja je letos že petič zapored 
podelila nagrado odličnos-
ti družinskemu podjetju. 
Tokrat so se je razveselili v 
Lotrič Meroslovju. Podjetje 
s sedežem v Selcih, ki se že 
tri desetletja ukvarja z mer-
jenjem, kalibracijo, razvo-
jem izdelkov in izvedbo me-
roslovnih rešitev, je komisi-
jo prepričalo s svojo uspeš-
nostjo, dolgoročno naravna-
no strategijo, inovativnostjo 
ter dobrim in preglednim 
vodenjem, tako družinskim 
kot korporativnim. 

»Družinsko podjetje je 
preplet vrednot, pri čemer se 
zavedamo tako emocional-
ne kot tudi racionalne pod-
lage, ki nas pri tem usmerja-
ta. Gre za tek na dolge proge, 
kar po mojem mnenju pred-
stavlja privilegij, saj voditelji 
družinskih podjetij nimamo 
na razpolago zgolj nekaj let, 
da se izkažemo, naš uspeh 
pa se ne meri le s finančni-
mi kazalniki. V trenutni si-
tuaciji je bilo tako naše glav-
no prizadevanje usmerjeno 

v ohranitev prav vseh delov-
nih mest. Slednje smo do-
segli z usmeritvijo na nova 
področja ter razvojem pro-
duktov in storitev kot odgo-
vor na nastale razmere. Dru-
žinska podjetja imamo na-
mreč željo po preživetju za-
pisano v sam DNK,« je pou-
daril lastnik in generalni di-
rektor Marko Lotrič.

V podjetju so poleg nje-
ga aktivni še štirje družin-
ski člani: njegova žena in 
namestnica Mojca ter otro-
ci Katja kot finančna direk-
torica, Mitja, ki je direktor 
hčerinskega podjetja Lotrič 
Certificiranje, in Maja, di-
rektorica hčerinskega pod-
jetja PSM merilni sistemi. 
Družinske odnose znotraj 
poslovnega okvirja so uredi-
li s sestavo družinske usta-
ve, ki usmerja njihove vloge, 
vrednote, vidike nasledstva 
in razvoja podjetniške dru-
žine. Ta sicer šteje 150 stro-
kovnjakov z najrazličnejših 
področij meroslovja. Sku-
pino poleg krovnega podje-
tja Lotrič Meroslovje tvorijo 
še štiri hčerinska podjetja v 
Sloveniji in šest v tujini.

Lotriču nagrada za 
družinsko podjetje
Lotrič Meroslovje iz Selc je letošnji prejemnik 
nagrade odličnosti za družinsko podjetje.

Podnart – Center za trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj 
vabi na brezplačna dogodka, ki bosta v ponedeljek na ekološki 
kmetiji Porta v Ovsišah pri Podnartu. Ob 16. uri poleg ogleda 
kmetije načrtujejo predavanje Biotska pestrost v gorenjskih 
vrtovih – pomen in načini sonaravnega vrtnarjenja za ohra-
njanje biodiverzitete, ob 18. uri pa še praktično usposabljanje 
Naravi prijazno vrtnarjenje, na katerem bo možno spoznati 
nasvete za ekološko vrtnarjenje in se poučiti o gojenju zele-
njave. Priporočljivi so primerna obutev in obleka za praktično 
delo, vrtnarske rokavice, možno je prinesti tudi svoje vrtnarsko 
orodje. Z udeleženci bodo Aleš Fister s kmetije Porta, Pri-
mož Krišelj z Ekološko permakulturne kmetije pri Šuštarju iz 
Hotemaž in Vlasta Juršak s CTRP Kranj. Dogodka prirejajo v 
okviru projekta Spoznajmo biodiverziteto v naseljih. Zaželene 
so prijave na vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali GSM 040 733 344. 

Poučili se bodo o sonaravnem vrtnarjenju 


