
AKTUALNO

Veleposlanica  
obiskala muzej 
Lynda C. Blanchard, od jeseni ve-
leposlanica ZDA v Sloveniji, je v 
ponedeljek obiskala Čebelarski 
muzej v Radovljici in na ta način 
pozdravila mednarodni dan muze-
jev ter svetovni dan čebel. 

2

AKTUALNO

Tudi boni za dopust  
v Sloveniji 
Tretji protikoronski zakon med 
ukrepi za pomoč slovenskemu tu-
rizmu in gostinstvu predvideva 
tudi bone v višini dvesto evrov, ki 
bi jih prejeli redno zaposleni in sa-
mozaposleni, stari vsaj osemnajst 
let. 

4

KRONIKA

Brata izsiljevanje  
zanikata 
Brata Meti in Edi Plava sta včeraj 
prisluhnila predstavitvi obtožnice, 
ki ju bremeni izsiljevanja Aleksan-
dra Arha. V zagovorih sta oba zatr-
dila, da sta nedolžna. 

16

ZADNJA

Združeni proti  
koronavirusu 
Hackatlon, na katerem je sodelo-
valo dva tisoč dvesto ekip, kjer 
posamezniki in skupine iz nič 
ustvarijo inovativne rešitve na iz-
brano temo, je bil tudi gorenjsko 
obarvan. 

24

VREME

Danes bo pretežno oblač-
no, občasno bo rahlo de-
ževalo. Jutri se bo posto-
pno zjasnilo. V četrtek bo 
pretežno jasno.

10/22 °C
jutri: delno jasno
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Aleš Senožetnik

Kranj, Ljubljana – Minuli pe-
tek je začel veljati odlok, ki 
ga je v četrtek zvečer na do-
pisni seji sprejela vlada in 
s katerim je bila preklicana 
epidemija covida-19. Odlok 
se bo začel uporabljati 31. 
maja. Kot je na petkovi no-
vinarski konferenci pove-
dal vladni govorec Jelko Ka-
cin, preklic pomeni jasen si-
gnal, da so bili ukrepi in ko-
raki, predvsem pa spoštova-
nje ukrepov s strani državlja-
nov odlični. »Uspeh je sku-
pen, skupaj smo zmogli,« je 
povedal Kacin.

Ker nevarnost okužbe z 
novim koronavirusom še ve-
dno ostaja, kljub temu da se 
število okuženih že več dni 
umirja, v veljavi še vedno 
ostajajo vsi ukrepi za pre-
prečevanje širjenja bolezni. 
Zato je treba dosledno upo-
števati fizično razdaljo, higi-
eno rok in kašlja ter izolirati 
bolne. V zaprtih javnih pro-
storih je obvezno razkuže-
vanje rok in nošenje maske 
oziroma rute ali šala. 

Ukrepi iz megakoronske-
ga zakona pa bodo zaradi 
preklica epidemije pred 15. 
majem veljali le do konca 
maja, in ne do konca junija. 

Vlada sicer že pripravlja tret-
ji megakoronski paket.

Življenje se počasi vrača v 
normalne tirnice. Včeraj so 
se odprli vrtci in šole, štu-
dentski in dijaški domovi, 
delati so začele avtošole, od-
pirajo se trgovine v nakupo-
valnih centrih. Zbiranje na 
javnih krajih je dovoljeno, a 
za največ petdeset oseb, v go-
stinskih lokalih lahko stre-
žejo tudi v zaprtih prostorih, 
odpirajo se turistični objekti 
z do trideset sobami.

Da epidemija izzveneva, 
pričajo tudi podatki zadnjih 
dni. 

Epidemije konec, nevarnost ostaja
Po več kot dveh mesecih je vlada v četrtek zvečer preklicala epidemijo 
bolezni covid-19, a še vedno je nevarnost širjenja okužb, zato nekateri ukrepi 
še ostajajo v veljavi.

Življenje se vrača v stare tirnice, a z omejitvami. Na fotografiji gondola na Veliko planino.

Aleš Senožetnik

Kranj – Vlada je na četrtkovi 
seji na Brdu pri Kranju spre-
jela sklep, s katerim je prene-
hala veljati prepoved izvaja-
nja dejavnosti avtošol. Tako 
so te s ponedeljkom zno-
va lahko odprle svoja vrata, 
pri čemer morajo upoštevati 
vsa priporočila Nacionalne-
ga inštituta za javno zdrav-
je za preprečevanje okužbe 
z novim koronavirusom.

Avtošole tako lahko uspo-
sabljajo kandidate za voz-
nike motornih vozil, izva-
jajo pa lahko tudi progra-
me dodatnega usposablja-
nja voznikov začetnikov, 
programe varne vožnje ter 

izobraževanja in dodatne-
ga usposabljanja izvajalcev 
programov dodatnega uspo-
sabljanja voznikov začetni-
kov in za varno vožnjo. Med 
naloge, ki jih je ob omeji-
tvah mogoče opravljati, so-
dijo tudi izvajanje usposab-
ljanja in preizkusa znanja 
za pridobitev temeljne kvali-
fikacije za voznike motornih 
vozil v cestnem prometu, re-
dnega usposabljanja za po-
daljšanje veljavnosti temelj-
nih kvalifikacij, začetnega in 
obnovitvenega usposablja-
nja voznikov za prevoz ne-
varnega blaga, osnovnega in 
obnovitvenega strokovnega 
usposabljanja. 

Znova tudi v avtošole
V ponedeljek so ponovno začele delati tudi 
avtošole, hkrati pa je vlada do konca junija 
podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki so 
potekla v času epidemije.
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43. stran

Mateja Rant

Kranj – Za učence prvih treh 
razredov osnovnih šol je bil 
včeraj poseben dan, saj so 
se po več kot dveh mese-
cih, ko so se šolali na domu, 
spet vrnili v šolske učilnice 
med svoje sošolce in prija-
telje. Osnovna šola je obve-
zna, zato so se morali v šolo 
vrniti vsi otroci prve triade, 
to je 64.497 učencev oziro-
ma 34,4 odstotka vseh šola-
jočih. Izjema so le učenci, ki 
sodijo v rizične skupine, za 
katere se bo tako kot za učen-
ce od četrtega do osmega ra-
zreda pouk nadaljeval na da-
ljavo. V šolske klopi so zno-
va sedli tudi dijaki zaključ-
nih letnikov. V šolah so sicer 

morali poskrbeti za številne 
ukrepe za preprečevanje šir-
jenja okužbe z novim koro-
navirusom. 

Svoja vrata je najmlajšim 
učencem včeraj tako odprla 
tudi Osnovna šola Stražišče, 
v katero se je po besedah rav-
natelja Pavla Srečnika vrni-
lo dvesto otrok matične šole, 
torej skoraj vsi. Približno po-
lovica jih je ostala tudi v po-
daljšanem bivanju. »V pri-
hodnje bomo dali možnost, 
da v šoli popravljajo oceno, 
tudi učencem z učnimi teža-
vami od četrtega do osmega 
razreda,« je pojasnil Srečnik 
in dodal, da se že pripravljajo 
tudi na vrnitev devetošolcev 
prihodnji ponedeljek. 

Nekateri so šli včeraj spet v šolo
Po več kot dveh mesecih izobraževanja na daljavo so se včeraj v šolske klopi vrnili učenci prvih treh 
razredov osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol.

Za učence prve triade so se včeraj znova odprla šolska 
vrata. / Foto: Gorazd Kavčič 43. stran
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Pazi! Stop za viruse!
V hlev naprej ne sme nihče!
Masko čez obraz in lice, 
nataknite rokavice!
Vse drugače kot pred krizo, 
kanglico na vhod, na mizo, 
tam je zvonček, pozvonite, 
da od krav me prebudite, 
vi v kozarček z gotovino, 
jaz nalijem tekočino, 
dva, tri metre proč od vrat, 
saj mi dihate za vrat! …
Če mencate, če trpite, 
pesmico si preberite! … 
Še pokrovček, ga že išem, 
še ročajček vam obrišem, 
in že k zvončku, ki zvoni, 
da ste zdaj na vrsti vi: 
z mize kanglico vzemite, 
kljuko z robčkom osvežite, 

zadržite dih, preudarno, 
brez besed domov na varno! …
Vi prekuhajte moj dar, 
jaz razkužim vaš denar!

Milan Debeljak, 
Podbrezje

Navodilo za prevzem 
mleka v času virusov
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE ŠTEFE iz Križ.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Simon Šubic

Kranj – Kolesarjem, ki od 24. 
aprila vsak petek v Ljubljani, 
Mariboru in drugih večjih 
mestih po državi protestira-
jo proti kratenju svoboščin, 
zlorabam javnega denar-
ja ter omejevanju delovanja 
nevladnih naravovarstve-
nih in okoljskih organizacij, 
so se pridružili tudi nekate-
ri Kranjčani. Minuli petek 

zvečer je tako s kolesarje-
njem po Slovenskem trgu 
v Kranju vnovič mirno pro-
testirala večja skupina ko-
lesarjev. »Zaznanih je bilo 
okoli šestdeset kolesarjev, ki 
so mirno izražali svoja sta-
lišča. Policisti so na dogod-
ku opravljali naloge policije. 
Kršitev javnega reda in ka-
znivih dejanj policisti niso 
zaznali,« so nam pojasni-
li na Policijski upravi Kranj. 

Shod kolesarjev v Kranju
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana – V soboto je v ve-
liki dvorani predsedniške pa-
lače v Ljubljani na razme-
ram primeren način pote-
kala slovesnost ob 30. oble-
tnici izvolitve osamosvojit-
vene vlade Republike Slove-
nije. Slovesnost je bila sed-
ma v vrsti dosedanjih počas-
titev 30. obletnice dogodkov, 
ki so utirali pot prvim demo-
kratičnim volitvam in odloči-
tvi o osamosvojitvi Slovenije. 
Slavnostna govornika sta bila 
Alojz Peterle, predsednik 
prve demokratično izvoljene 
vlade, in Borut Pahor, pred-
sednik Republike Slovenije.

»Takrat smo morali dr-
žavo ustvariti, da nam da-
nes pomeni temeljno orod-
je za soočanje z izzivi današ-
njega časa. Tedanja vlada je 
bila osredotočena na osamo-
svojitev. Prav zaradi te osre-
dotočenosti je uspela prido-
biti opozicijo, ki se je takrat 

vzdržala določenih dejanj, ki 
bi lahko ogrozile ta projekt,« 
je v slavnostnem govoru po-
udaril predsednik republike. 
Leta 1989 smo se Slovenci z 
Majniško deklaracijo izrek-
li, da »hočemo živeti v suve-
reni državi slovenskega na-
roda«, to pa je bilo temeljno 

programsko izhodišče koa-
licije novih demokratičnih 
strank DEMOS, ki je aprila 
1990 zmagala na prvih de-
mokratičnih volitvah po dru-
gi svetovni vojni. »Brez De-
mosove zmage in Demoso-
ve vlade decembra istega leta 
ne bi 'zadišalo po slovenski 

vojski', ne bi bilo plebiscita, 
ne proglasitve samostojno-
sti, zmage v vojni za Sloveni-
jo, uvedbe lastnega denarja 
in mednarodnega priznanja. 
Ostali bi pri sanjah, deklara-
cijah in podrejenosti,« je de-
jal Lojze Peterle. Takrat je šlo 
za osamosvojitev Sloveni-
je, nato pa je bilo treba vzpo-
staviti nov politični in gospo-
darski red v duhu spoštova-
nja človekovega dostojanstva 
in pravic, demokracije, prav-
ne  države in socialno tržne-
ga gospodarstva. 

Nekaj ministrov te vlade 
je bilo tudi z Gorenjskega, 
med njimi Jože Mencinger, 
Izidor Rejc, Jožica Puhar, 
Peter Vencelj, Viktor Bre-
zar, Jelko Kacin.

Izvoljena je bila 
osamosvojitvena vlada
V soboto je v predsedniški palači potekala slovesnost v počastitev tridesete 
obletnice izvolitve slovenske osamosvojitvene vlade. 

V predsedniški palači so proslavili 30. obletnico imenovanja slovenske osamosvojitvene vlade.
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Kranj – Od včeraj dalje je za parkiranje na Gregorčičevi ulici in 
delu Ceste Staneta Žagarja treba plačati parkirnino. Parkirnina 
znaša 0,60 evra za uro parkiranja, ne zaračunava pa se med 19. 
in 7. uro ter ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih. Parkir-
nino uporabniki lahko poravnajo z gotovino, parkirno kartico 
Mestne občine Kranj (MOK), mobilnimi telefoni ali plačilno-
-kreditnimi karticami, ki so navedene na parkomatu. Parkirne 
kartice MOK so že naprodaj v sprejemni pisarni mestne občine, 
na kartomatu pred stavbo MOK in na Zavodu za turizem in 
kulturo na Glavnem trgu 2 v Kranju. Cena plačilne kartice, ki 
velja leto dni od prve uporabe na parkomatu, znaša osem evrov. 
Pridobiti je mogoče tudi parkirne abonmaje, ki omogočajo ne-
omejeni čas parkiranja, a je njihovo število omejeno.

Parkiranje je plačljivo

Marjana Ahačič

Radovljica – »Med jem vsa-
ko jutro za zajtrk. Dam ga v 
kavo, tudi v jogurt ... Mislim, 
da sem že prava Slovenka,« 
je zbrane v Čebelarskem 
muzeju v ponedeljek, na 
mednarodni dan muzejev 
in dva dni pred svetovnim 
dnevom čebel, nagovorila 
Lynda C. Blanchard, ame-
riška veleposlanica v Slove-
niji. Skupaj z županom Ra-
dovljice Cirilom Globočni-
kom si je ogledala zbirko če-
belarskega muzeja in se na 
kratko sprehodila po starem 
mestnem jedru.

Kot je povedala Petra Bole, 
direktorica Muzejev rado-
vljiške občine, v okviru ka-
terih deluje tudi Čebelarski 
muzej, ob svetovnem dne-
vu čebel – letos ga praznuje-
mo tretje leto zapored – ved-
no gostijo visoke protokolar-
ne goste. 

»Obiski, kakršen je današ-
nji, so za nas seveda velika 
čast, pomenijo pa tudi od-
lično promocijo za naš mu-
zej kot tudi ozaveščanje o 
pomenu čebel in kulturne 

dediščine slovenskega čebe-
larstva,« je pri tem poudarila 
direktorica Petra Bole.

Povedala je, da bodo le-
tošnji svetovni dan čebel 
glede na trenutno situaci-
jo sicer zaznamovali druga-
če kot običajno. Tako so na 
vrtu Šivčeve hiše že v pone-
deljek odprli razstavo posli-
kanih panjskih končnic v 

stripu, ki bo na ogled vse do 
konca poletja. Prav obsežna 
zbirka panjskih končnic, po-
slikanih prednjih stranic pa-
njev kranjičev, je, tako pou-
darjajo v muzeju, največje 
bogastvo muzeja. Panjske 
končnice so namreč značil-
ne samo za Slovenijo in so 
resnična posebnost sloven-
ske ljudske kulture. Zbirka 

zajema primerke od najsta-
rejše znane panjske konč-
nice iz 18. stoletja do zatona 
te ljudske umetnosti na za-
četku 20. stoletja. Motivika 
panjskih končnic je različ-
na, od nabožne vsebine s po-
dobami svetnikov in njiho-
vih zgodb do posvetnih pri-
zorov iz zgodovine in vsak-
danjega življenja. 

Veleposlanica obiskala muzej
Lynda C. Blanchard, od jeseni veleposlanica ZDA v Sloveniji, je v ponedeljek obiskala Čebelarski muzej 
v Radovljici ter na ta način pozdravila mednarodni dan muzejev, ki smo ga praznovali v ponedeljek, ter 
svetovni dan čebel, ki ga bomo, tokrat tretje leto zapored, zaznamovali jutri.

Veleposlanica ZDA v Sloveniji Lynda C. Blanchard si je v ponedeljek, na svetovni dan 
muzejev in tik pred svetovnim dnevom čebel, v spremstvu radovljiškega župana Cirila 
Globočnika ogledala Čebelarski muzej. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Ko je vlada sredi marca 
razglasila epidemijo in 
uvedla vrsto ukrepov za 

preprečitev širjenja novega ko-
ronavirusa, se je večini od nas 
življenje postavilo na glavo in 
verjetno smo si vsi želeli le eno 
– da bi se stvari čim prej ure-
dile in vrnile na stare tirnice. 
Obdobje, ki je sledilo, je bilo za 
vse nas nekaj novega.

In čeprav so se razmere 
vidno izboljševale iz dneva 
v dan, je odločitev vlade, da 
epidemijo prekliče, vseeno 
večino presenetila. Ne le da 
si glede odločitve nista enot-
ni ne politika ne stroka, da 
se država ni uskladila s so-
sednjimi državami ter da 
smo se tako odločili kot prvi 
v Evropski uniji, po javnem 
mnenju sodeč tako hitremu 
preklicu epidemije nasprotu-
je dobra tretjina vprašanih 
državljanov. Predvsem pa se 
večina sprašuje, kaj to zdaj 
pravzaprav pomeni in – ali 
gre zdaj življenje spet naprej 
po starem? Ne. Preklic epide-
mije namreč ne pomeni tudi 
preklica vseh preventivnih 
ukrepov in v praksi pravza-
prav velja, da moramo do 
konca maja še vedno upo-
števati, kot da epidemija še 
vedno velja. Številni ukrepi 
so bili odpravljeni, a maske, 
razkuževanje rok, varnostna 
razdalja in omejevanje dru-
ženja bodo del našega vsak-
dana ostali še dolgo. 

Najbolj bode v oči, da pri 
vsem skupaj vlada velika zme-

da. Ulice so znova polne ljudi 
in prijatelji se znova družijo 
v lokalih, a hkrati so igrala 
v nekaterih parkih še vedno 
prepletena z zaščitnimi tra-
kovi, ki prepovedujejo upora-
bo. V enem lokalu natakarji 
strežejo v maskah in na vsaki 
mizi nas pričaka razkužilo, 
v kavarni le sto metrov stran 
ni o preventivnih ukrepih ne 
duha ne sluha. Otroci neka-
terih razredov so se vrnili v 
šolo, za druge razmere (še) 
niso varne. Čez mejo že lahko 
potujete, a v pevskem zboru še 
ne smete peti. Športniki lahko 
znova trenirajo skupaj, a izpo-
sojene knjige v knjižnici mora-
jo v nekajdnevno karanteno.

Ukrepi se seveda spreminja-
jo (rahljajo) iz dneva v dan 
in verjetno bodo slej ko prej 
vsi odpravljeni, a zdi se, da 
kljub vsemu življenje ne bo 
več takšno kot pred epidemijo. 
In morda je prav tako. Mnogi 
smo v izolaciji med karanteno 
spoznali, katera prijateljstva 
zares štejejo in koga ne bomo 
več pogrešali. In da si dneve 
lahko organiziramo tudi dru-
gače, ne le z mislijo na službo 
od jutra do večera. In da so 
domači logi lahko prav tako 
zanimivi kot daljne dežele. In 
da je delo od doma sicer prep-
rostejše in bolj udobno, a manj 
učinkovito, saj druženje s so-
delavci prispeva k motivaciji 
in dobrim idejam. 

Po starem zato verjetno ne 
bo šlo več, lahko pa gre na 
bolje.

Bo zdaj spet vse po starem?

KOMENTAR
Jasna Paladin

»Pri učencih prve triade je 
pri nas dodatna težava, ker 
del učencev obiskuje pouk 
na centralni šoli, del pa na 
stari šoli.« Oddelke so mo-
rali po novih normativih na-
mreč razpoloviti, saj je v po-
sameznem razredu lahko 
največ deset učencev. »Zelo 
sem zadovoljen, ker so se na 
delo vrnile tudi skoraj vse 
učiteljice, tako da smo sku-
paj z razredniki, delavkami 
iz svetovalne službe, učite-
ljicama tujega jezika in uči-
teljicami iz podaljšanega bi-
vanja lahko zagotovili izva-
janje pouka z obstoječim ka-
drom.« V skladu s priporoči-
li zdravstvene stroke so s tal-
nimi označbami poskrbeli, 
da med otroki ohranjajo raz-
daljo metra in pol, na hod-
nike so namestili tudi avto-
matska razkužila. Zjutraj so 
ob vhodu učence pričakale 
učiteljice in jih pospremile 
do razredov, veseli pa ga, da 
so novi red sprejeli tudi ot-
roci in starši in poskrbeli, da 
so učenci v šolo prišli pravo-
časno. »Tri minute pred za-
četkom pouka so bili že vsi v 
šoli.« Priznal je, da so zlas-
ti najmlajši sprva malce čud-
no pogledali, ko so zagleda-
li učiteljice v maskah, a so se 
kmalu navadili. »Glede na 
velikost naše šole in pogoje, 
ki jih imamo, smo prvi dan 
kar dobro speljali,« je bil za-
dovoljen Srečnik. Poudaril 
je še, da bodo v prihodnje 
čim večji del pouka posku-
šali speljati na prostem.

Prvošolka Živa, ki obisku-
je omenjeno šolo, se je že 
zelo veselila vrnitve v šolo. 
Navdušena je bila tudi po 
koncu pouka, čeprav se je 
morala navaditi na drugačen 

red v šoli. »Morali smo sede-
ti na stolih, na katerih so bila 
napisana naša imena. Umi-
vati smo si morali roke, pa še 
razkuževati,« je razložila in 
dodala, da so imeli tudi no-
vega učitelja. Njeno mamo 
je skrbelo, da bodo zjutraj te-
žave z bolj zgodnjim vstaja-
njem, a na koncu ni bilo no-
benih težav. Živa je še zatrdi-
la, da ima pouk veliko raje v 
šoli kot doma. Podobno nav-
dušena je bila tudi tretješol-
ka Ajda. »V učilnici smo si 
lahko sami izbrali prostor, 
kje bomo sedeli. Na stol smo 
nalepili listek s svojim ime-
nom,« je pojasnila in doda-
la, da se je najbolj razvese-
lila sošolcev in prijateljev, 
čeprav so morali pri druže-
nju ves čas paziti na ustre-
zno medsebojno razdaljo. 
»Na tleh imamo narisano 
in napisano, koliko moramo 
biti narazen.« Pouk so že 

prvi dan imeli tudi na pros-
tem, in sicer so zunaj na dvo-
rišču ponavljali poštevanko.

Pred ponovno vrnitvijo v 
šolske klopi je že minuli te-
den učence nagovorila tudi 
ministrica za izobraževa-
nje, znanost in šport Simo-
na Kustec, ki je poudarila, da 
si ob začetku letošnjega šol-
skega leta nihče med nami 
niti v najbolj drznih sanjah 
ni predstavljal, da bo šolstvo 
postavljeno pred tako izje-
mno preizkušnjo, kot je izo-
braževanje na daljavo. Zato 
je pohvalila učence, ki so s 
svojim vestnim in odgovor-
nim vedenjem ter predanim 
trudom in učenjem dokaza-
li, da jim »en nadležen virus 
pač ne sme pokvariti vseh 
načrtov«. Starejšim so po 
besedah ministrice poma-
gali razumeti, kako in zakaj 
so res pomembni tudi raču-
nalniki, pametni telefoni in 

svetovni splet. »Mi smo bili 
namreč vse do pred krat-
kim prepričani, da jih zna-
te uporabljati samo za igrice 
in neumnosti. Kakšna napa-
ka! Brez posebnih besednih 
razlag nam zdaj dokazujete, 
da vam prav te komunika-
cijske zmogljivosti pomaga-
jo, da se lahko učite naprej, 
in potrdimo lahko, da so v 
tem času nujni pripomoček 
ter da se vaš svet ne bo in ne 
more ustaviti.« Čas med po-
letnimi počitnicami, je na-
povedala, pa bodo poskuša-
li izkoristiti za iskanje reši-
tev, da se bodo jeseni lahko 
varno vrnili v šolo vsi otro-
ci. »Vi pa niti za hip ne poza-
bite, da ste skupaj s svojimi 
učitelji in starši postali naj-
večji zmagovalci. Zmagoval-
ci znanja, zmagovalci tega in 
prihodnjega časa!« je v svo-
jem nagovoru še poudarila 
Simona Kustec.

Nekateri včeraj spet v šolo
31. stran

Učenci prvih treh razredov osnovne šole bodo pouk nadaljevali v šolskih klopeh. 

Opravljati je mogoče tudi 
preizkus usposobljenosti 
spremljevalcev izrednih 
prevozov, usposabljanje in 
preverjanje usposobljenosti 
za varno delo s traktorjem 
in traktorskimi priključki 
ter izvajanje izobraževanja 
in dodatnega usposablja-
nja učiteljev vožnje, učite-
ljev predpisov in strokov-
nih vodij šol vožnje, uspo-
sabljanje za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu in dodat-
no usposabljanje ocenje-
valcev na vozniškem izpi-
tu, edukacijske in psihoso-
cialne delavnice, osnovno in 
obdobno strokovno usposa-
bljanje ter preverjanje uspo-
sobljenosti presojevalcev 
varnosti cest, preventivnih 

programov, kampanj in ak-
cij za varnost cestnega pro-
meta na javnih krajih ter vo-
zniških izpitov.

V avtošolah, denimo tudi 
v AMZS, tako že vabijo 
kandidate, naj se udeležijo 

praktičnih ali teoretičnih 
usposabljanj, vendar le če so 
zdravi in z uporabo zaščitne 
maske za obraz.

Hkrati so do 30. junija po-
daljšali tudi veljavnost voz-
niških dovoljenj in izkaznic 

o vozniških kvalifikacijah, ki 
jim je zaradi dosedanje pre-
povedi potekla veljavnost 
med 18. marcem (oz. 21. 
marcem za izkaznice o vo-
zniških kvalifikacijah) in 17. 
majem. 

Dodatno so določili tudi 
podaljšanje veljavnosti vo-
zniških dovoljenj in iz-
kaznic o vozniških kvali-
fikacijah, ki potečejo med 
18. majem in 17. junijem, 
pa jih zaradi ukrepov ni 
bilo moč podaljšati. Eden 
izmed temeljnih pogojev 
za podaljšanje obeh doku-
mentov je namreč telesna 
in duševna zmožnost za vo-
žnjo motornega vozila, kar 
se dokazuje z veljavnim 
zdravniškim spričevalom. 
Tistim, ki zaradi daljših ča-
kalnih vrst ob sproščanju 
ukrepov ne bodo mogli pra-
vočasno opraviti zdravstve-
nega pregleda, bodo veljav-
nost dokumentov podaljša-
li do 30. junija.

Znova tudi v avtošole
31. stran

Včeraj so svoje delo lahko začeli tudi inštruktorji v šolah 
vožnje. / Foto: Gorazd Kačvič
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Aleš Senožetnik

Naklo – Po besedah nakel-
skega župana Ivana Megliča 
so ministrico Aleksandro Pi-
vec ob petkovem obisku sez-
nanili s problematiko oskr-
be starostnikov v občini ter 
njihovo željo po povečanju 
doma za ostarele, predstavi-
li pa so ji tudi projekt organi-
zacije samooskrbe preko lo-
kalnih kmetij v občini, ki ga 
načrtujejo skupaj z Bioteh-
niškim centrom. 

Kako pomembna je visoka 
stopnja samooskrbe, se je iz-
kazalo tudi v minulih tednih 
epidemije. »Vzpostavljajo 
se novi modeli nakupovanja 
ter oskrbe preko lokalnih 
kmetij. Prav v času epide-
mije se je izkazalo, kako po-
membno je te modele ne le 
ohraniti, temveč nadgraditi, 
saj bodo še kako pomembni 
tudi v prihodnje,« je ob tem 
dejala Pivčeva, ki si je ogle-
dala tudi Biotehniški center 
Naklo ter kmetije Pr' Mati-
jovc v Podbrezjah, Pr' Ha-
lovc v Strahinju ter Pr' Poli-
čar na Polici.

Kot je povedala, je veči-
na kmetijskega sektorja že 
v procesu črpanja ukrepov, 
ki jih je vlada zagotovila v 
prvih dveh protikoronskih 
zakonskih paketih. »Na nas 

je, da se ti postopki čim bolj 
pospešijo in da se zaključi-
jo do konca maja. Za posa-
mezne ukrepe pa smo že 
v okviru teh dveh zakonov 
zagotovili možnost, da se 
bodo nekateri lahko črpali 
še tri mesece po izteku epi-
demije, nekateri pa do kon-
ca leta.«

V času epidemije so bile 
po besedah ministrice naj-
bolj ohromljene turistične 
kmetije, težave pa so imeli 
tudi nekateri vinarji. Kakšne 
bodo finančne posledice, je 
še prezgodaj ocenjevati, 

meni Pivčeva, ki dodaja, da 
je obdobje epidemije poka-
zalo na nekatere občutljive 
točke kmetijskega sektor-
ja, ki so postale še izrazitej-
še. Predvsem se je izkaza-
lo, kako pomembno je, da 
vzpostavimo celotne veri-
ge v preskrbi s hrano. Zelo 
pomembni so povezani sis-
temi – od pridelave do pre-
delave in vstopa na trg. Kot 
je povedala, so imeli tisti, ki 
so to naredili v preteklosti, v 
času krize veliko manjše te-
žave od tistih, ki iščejo te pri-
ložnosti na trgu. Veliko pa je 

treba postoriti tudi na podro-
čju odnosov znotraj verige, 
meni Pivčeva. 

Na ministrstvu sicer že 
pripravljajo potrebne doku-
mente in razmišljajo tudi o 
pripravi zakona o samooskr-
bi, razpoložljive resurse pa 
nameravajo nameniti tudi 
za okrepitev deficitarnih 
področij. V minulih tednih 
se je namreč izkazalo, da je 
treba okrepiti predvsem sek-
torje predelave sadja in zele-
njave ter tudi prašičerejski 
sektor. »Zelo pomembno je, 
da je tudi slovenska javnost 

veliko bolj kot v preteklosti 
razumela, kako pomemb-
na je visoka stopnja samo-
oskrbe in kako pomembno 
je podpreti domače pridelo-
valce. Prehranska varnost je 
ena najpomembnejših, o ka-
teri se v državi moramo po-
govarjati in zanjo prevzeti 
odgovornost,« je še dodala 
ministrica.

Pivčeva je obiskala tudi 
podjetje in deponijo lesnih 
sortimentov Megales v Bi-
strici pri Naklem. Podjetje 
se ukvarja z odkupom lesa 
na panju ali na kamionski 
cesti ter prevozom lesa, iz-
vajajo pa tudi vsa preosta-
la dela v gozdovih. Podjetje 
že občuti tudi posledice ko-
ronakrize: »Zaradi epidemi-
je so nam nekateri manjši 
kupci ustavili dobavo, kar se 
pozna v približno tridesetih 

odstotkih našega poslova-
nja. Pričakujemo, da bodo 
gospodarske posledice epi-
demije opazne še nekaj časa 
oziroma se bodo težave po-
javljale z zamikom, skrbi me 
tudi finančni tok. Predvsem 
bo trajalo še nekaj časa, da bo 
trg ponovno oživel,« je pove-
dal direktor Jure Meglič, ki 
se je z ministrico pogovar-
jal o problematiki presež-
kov lesa, ki trajajo že vse od 
leta 2014. »Lesni trg je tre-
ba oživiti in povezati verigo 
od dobavitelja oziroma pro-
dajalca do končnega kupca. 
Pogovarjali smo se tudi o in-
tenzivnejšem sodelovanju, 
saj do zdaj nismo sodelova-
li v nobeni ekipi, menim pa, 
da bi na podlagi svojih izku-
šenj lahko marsikaj prispe-
vali,« nam je o vsebini po-
govora s Pivčevo povedal di-
rektor podjetja. Kot je dodala 
ministrica, so pogovori tekli 
tudi o tem, kako v državi ok-
repiti verigo znotraj gozdno-
-lesne industrije, ki je pot-
rebna predvsem v njenem 
končnem delu, torej inve-
sticijah v lesnopredelovalne 
centre. »Na ta način bi lah-
ko več lesa predelali doma in 
mu s tem dali tudi večjo do-
dano vrednost ter zmanjšali 
potrebe po izvozu,« je pove-
dala ministrica.

Izkazalo se je, kako pomembna je samooskrba
Epidemija je razkrila nekatere slabosti v oskrbovalni verigi, znova pa se je pokazalo, kako pomembni sta visoka stopnja samooskrbe in podpora domačim 
pridelovalcem, je ob obisku v Naklem povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec.

Ministrica Aleksandra Pivec si je ogledala tudi deponijo lesnih sortimentov Megales. 
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V času epidemije je tudi 
slovenska javnost veliko 
bolj kot v preteklosti 
razumela, kako 
pomembna je visoka 
stopnja samooskrbe 
in kako pomembno 
je podpreti domače 
pridelovalce, je povedala 
Pivčeva.

Simon Šubic

Kranj – Vlada pripravlja tret-
ji protikoronski paket ukre-
pov za pomoč gospodar-
stvu, ki so ga včeraj uskla-
jevali tudi s socialnimi par-
tnerji. Osnutek zakona po 
poročanju STA med dru-
gim predvideva posebno po-
moč gostinstvu in turizmu, 
prinaša shemo skrajšanega 
delovnega časa, razširili pa 
naj bi tudi nabor upravičen-
cev do državne pomoči. Do 
nje bi bili po novem upravi-
čeni tudi izvajalci socialno-
varstvene storitve pomoči 
na domu, ki so jim prihodki 
zaradi epidemije upadli vsaj 
za petino, dodatek za nevar-
nost pa naj bi se priznal še 
zasebnim izvajalcem insti-
tucionalnega varstva in po-
moči družini na domu. 

Po predlogu ministrstva 
za delo naj bi bili delodajalci, 
ki vsaj desetim odstotkom 
zaposlenih ne bodo mog-
li zagotavljati devetdesetih 

odstotkov dela, upravičeni 
do subvencioniranja skraj-
šanega delovnega časa na 
od 20 do 36 ur tedensko, 
pri čemer bi subvencije 
znašale od 448,52 do 112,13 
evra. Milijardo evrov vreden 

ukrep naj bi veljal od 1. ju-
nija do najdlje 30. novem-
bra, financiran pa naj bi bil 
z evropskimi sredstvi. 

Do 31. decembra naj bi 
se za deset odstotkov mi-
nimalne plače zvišale sub-
vencije plač za invalide. 

Zaradi pomanjkanja se-
zonskih delavcev v kmetij-
stvu naj bi letos tujim de-
lavcem delovno dovoljenje 
podaljšali z 90 na 150 dni, 
na kmetijskem ministrstvu 
pa predlagajo še podaljša-

nje nadomestila za kme-
te, ki imajo zaradi epide-
mije covida-19 manjše pri-
hodke, do konca leta. Pro-
stovoljni in nepoklicni pri-
padniki za zaščito, reše-
vanje in pomoč naj bi bili 
upravičeni do nezgodnega 

zavarovanja in povračila 
neposrednih stroškov pri 
opravljanju nalog ter do-
datka za nevarnost v višini 
deset evrov dnevno.

Ministrstvo za gospodar-
stvo med drugim predla-
ga podaljšanje ukrepa ča-
kanja na delo za en mesec 
(do konca junija) za delav-
ce v gostinstvu in turizmu, 
za spodbujanje dodatne po-
trošnje v domačem turizmu 
pa razmišljajo tudi o bonih 
v višini 200 evrov, ki naj bi 
jih prejeli vsi polnoletni re-
dno zaposleni in samoza-
posleni. Boni naj bi bili ve-
ljavni ali do 31. decembra 
2020 ali do 28. februarja 
2021, za ukrep, ki naj ne bi 
vplival na izplačila regresa, 
pa bi država namenila naj-
več dvesto milijonov evrov. 

Med predlaganimi ukre-
pi je tudi odlog plačila naje-
mnine ali podaljšanje naje-
mnega razmerja za poslov-
ne stavbe in poslovne pro-
store, v katerih se opravljajo 

dejavnosti, ki so bile v času 
epidemije delno ali v celo-
ti prepovedane, in sicer do 
1. julija 2021. Upravljavci 
žičniških naprav naj bi pre-
jeli finančno pomoč med ti-
soč in 12.200 evri, kot po-
moč Smučarski zvezi Slo-
venije pa predlagajo tudi 
vrednotnice za vstopnice, 
ki so bile prodane za ogled 
odpadlih tekem v Kranjski 
Gori in Planici, unovčljive v 
dveh letih.

Ministrstvo za okolje za 
rešitev težav s presežno od-
padno embalažo predlaga, 
da bi v primeru, ko neka pri-
stojna družba ne bi prevze-
la embalaže v predpisanem 
roku, izvajalec javne službe 
embalažo ob izvedbi javne-
ga razpisa oddal izvajalcu 
obdelave odpadkov, stroške 
pa bi pokrila država. Ukrep, 
ki naj bi letos stal petnajst 
milijonov evrov, bi trajal do 
sistemske rešitve.

Okoljsko ministrstvo 
predlaga tudi več ukrepov 
za pospešitev pridobivanja 
gradbenih dovoljenj, med 
drugim bi zaostrili pogo-
je za sodelovanje naravo-
varstvenih in okoljevarstve-
nih organizacij v postopku 
pridobivanja gradbenega 
dovoljenja.

Tudi boni za dopust v Sloveniji
Tretji protikoronski zakon med ukrepi za pomoč slovenskemu turizmu in gostinstvu predvideva tudi 
bone v višini dvesto evrov, ki bi jih prejeli redno zaposleni in samozaposleni, stari vsaj osemnajst let.

V Turistično gostinski zbornici Slovenije so zadovoljni, 
da je vlada že potrdila veliko predlaganih ukrepov 
za pomoč turistični dejavnosti, ki ustvari dvanajst 
odstotkov BDP. Ob tem ocenjujejo, da so nujni dodatni 
ukrepi za pomoč domačemu turizmu podaljšanje 
ukrepa čakanja na delo od doma vsaj do konca leta, 
sofinanciranje skrajšanega delovnega časa vsaj do 
konca leta, sofinanciranje fiksnih stroškov poslovanja 
ter financiranje izvedbe higienskih priporočil in 
varnostnih ukrepov.

Škofja Loka – Danes in jutri 
popoldne v organizaciji Ra-
zvojne agencije Sora poteka 
digitalna delavnica z naslo-
vom Kaj delati medtem, ko ne 
moremo (dovolj) delati. Vse-
bina je zelo aktualna: požrešni 
virus odžira posel, projekti in 
naročila se odpovedujejo ali v 
najboljšem primeru prestav-
ljajo, vsi ždimo doma pred 
»kompi« in »teleworkamo«. 
V prvem delu delavnice (ali 
»digitalnega bojnega posve-
ta«) se bodo udeleženci po-
govarjali o tem, kaj še lahko 
delajo in česa ne morejo, in 
iskali rešitve, kako obdržati 
posel, ki ga še imajo, kako 
čim prej pridobiti posel, ki so 
ga odpovedali/prestavili, ter 
kako čim prej pridobiti nove 
posle in nove naročnike. Vse-
bina drugega dela posveta pa 
sta kratkoročno in dolgoroč-
no digitalno pivotiranje »biz-
nisa«. Aktualen je tudi način 
izvedbe seminarja, ki poteka 
preko videokonferenčne plat-
forme Zoom. Delavnico vodi 
predavatelj Blaž Branc, posvet 
je namenjen mikro, malim 
in srednjim podjetjem, sa-
mostojnim podjetnikom ter 
potencialnim podjetnikom, iz-
vajajo pa ga v okviru projekta 
SPOT svetovanje Gorenjska.

Digitalna delavnica
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Urša Peternel

Jesenice – V jeseniški občini 
že dalj časa opažajo, da ne-
kateri občani nepravilno od-
lagajo odpadke na ekološke 
otoke; nazadnje so na pro-
blem opozorili krajani Ko-
roške Bele, saj je na ekolo-
škem otoku med bloki sredi 
vasi nastalo pravo smetišče. 

Tudi zato so jeseniški in-
špektorji in redarji v sodelo-
vanju s predstavniki javnega 
komunalnega podjetja Jeko 
prejšnji teden opravili nad-
zor nekaj najbolj problema-
tičnih ekoloških otokov.

In katere nepravilnosti so 
odkrili? Odlaganje odpad-
kov ob in na zabojnike, na 
eko otok so odloženi mešani 

ali nerazvrščeni odpadki, ob 
zabojnikih se kopičijo ko-
sovni odpadki, zeleni odrez 
(veje, trava, listje …) in celo 
gradbeni material, kame-
nje, zemlja, topli ogorki, pe-
pel, odpadki v tekočem sta-
nju, gošče, usedline, pogi-
nule živali, drobovina, kože 
in podobno ... Vse to na eko-
loške otoke ne sodi, občani 

morajo tovrstne odpadke od-
peljati v zbirni center ali se 
za odvoz dogovoriti z Jeko.

Kot je dejal vodja Medob-
činskega inšpektorata in re-
darstva občin Jesenice, Gor-
je, Kranjska Gora in Žirovni-
ca Gregor Jarkovič, so ugo-
tovili več primerov nedovo-
ljenega odlaganja odpad-
kov. »Na Jesenicah se, tako 

kot v drugih občinah, poja-
vlja vedno več nedovoljene-
ga odlaganja odpadkov, ki ga 
ne moremo pripisati neved-
nosti, temveč gre za namer-
no dejanje, zato bo Medob-
činski inšpektorat in redar-
stvo z namenom izboljšanja 
stanja v prihodnje tovrstne 
nadzore še poostril in za vsa-
ko opaženo nepravilnost do-
sledno ukrepal. To za kršite-
lja pomeni, da je, poleg odre-
jene sanacije odpadkov, lah-
ko kaznovan s kaznijo tudi 
od 250 evrov dalje,« je dejal 
Jarkovič.

Zakaj so inšpektorji in redarji 
brskali po smeteh
Na Jesenicah so opravili nadzor ekoloških otokov in ugotovili več primerov nedovoljenega odlaganja 
odpadkov. Ne ekološke otoke ne sodijo kosovni odpadki, zeleni odrez, gradbeni material ...

Jeseniški redarji in inšpektorji so opravili temeljit pregled vsebine ekoloških otokov in v 
zabojnikih našli marsikaj, kar tja ne sodi ...

Odpadkov ni dovoljeno 
odlagati ob in na 
zabojnike. Če so ti polni, 
je odpadke treba odpeljati 
na drug eko otok ali v 
Zbirni center Jesenice.

Jesenice – Na Jesenicah so v letošnjem letu želeli uvesti no-
vost, in sicer participativni proračun, ki so ga poimenovali 
»JES odločam«. O uvedbi bi morali odločati jeseniški občin-
ski svetniki na zadnji seji, a so na predlog župana to točko 
umaknili z dnevnega reda. Kot je pojasnil župan Blaž Račič, 
participativni proračun v letošnjem letu zaradi situacije s co-
vid-19 in posledičnim zamikom vseh povezanih aktivnosti ni 
več izvedljiv, zato bo izveden prihodnje leto.

Koronavirus odnesel participativni proračun

Jesenice – Jeseniški občinski svetniki so na seji prejšnji četrtek 
dali soglasje k razrešitvi Mojce Pavšič s funkcije direktorice 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Pavšiče-
va je za prekinitev pogodbe o zaposlitvi iz osebnih razlogov 
zaprosila sama. Prav tako so podali pozitivno mnenje k ime-
novanju nove direktorice, svet zavoda je za to funkcijo izbral 
dr. Karmen Arko iz Kočevja.

Nova direktorica Doma upokojencev  
dr. Franceta Bergelja

Radovljica – Prejšnji torek je tudi v Radovljici prenehala delo-
vati informacijska pisarna, ki jo je Občina Radovljica vzposta-
vila na posebni telefonski številki v prvih dneh po razglasitvi 
epidemije covida-19, klici občanov so namreč v zadnjih dneh 
povsem usahnili. Če bodo razmere to narekovale, bo informa-
cijska pisarna spet vzpostavljena, so sporočili iz radovljiške 
občinske uprave. Občina Radovljica je tako od včeraj ponovno 
uvedla uradne ure na sedežu občine. Vstop v stavbo je mogoč 
do sprejemne pisarne, in sicer ob upoštevanju vseh varnostnih 
ukrepov – vstopanje posamično, razkuževanje rok, uporaba 
zaščitne maske ter upoštevanje varnostne razdalje. Dostop 
do župana, občinske uprave ter medobčinskega inšpektora-
ta in redarstva je mogoč v času uradnih ur po predhodnem 
naročanju po telefonu ali elektronski pošti.

Občinska uprava spet odpira vrata za občane

Radovljica – Po nekajmesečnem zaprtju zaradi epidemije v pro-
storih Rdečega križa Radovljica spet začenja delovati svetovalna 
pisarna. V pisarni je mogoče vsako sredo od 16. do 17. ure dobiti 
informacije s področja invalidskega zavarovanja, na primer kako 
pridobiti status invalida po Zakonu o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, pridobiti pravico do poklicne rehabilitacije, 
do dodatka za pomoč in postrežbo ali za oceno telesne okva-
re. Nudijo tudi pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za potrebe 
invalidske komisije in pri pisanju pritožb na odločbe ZPIZ-a in 
drugo. Svetovanje, ki je brezplačno, vodi Olga Grm, nekdanja 
sodelavka Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Delo spet začenja svetovalna pisarna

V četrtek smo pri nas za-
beležili en nov potrjen pri-
mer okužbe, v petek nobe-
nega, v soboto znova en pri-
mer, v nedeljo pa znova ni 
bilo potrjene okužbe. Upada 
tudi število hospitaliziranih 
oseb. Teh je bilo v nedeljo 25, 
v intenzivni negi pet. 

V Sloveniji smo prvi pri-
mer okužbe s koronaviru-
som odkrili 4. marca, 12. 
marca je takratna vlada Mar-
jana Šarca razglasila epide-
mijo, nato pa je začelo posto-
poma ugašati javno življenje. 
Do nedelje je bilo, po skoraj 
70 tisoč opravljenih testih, 
potrjenih 1466 okužb s covi-
dom-19, umrli so 104 ljudje. 

Na širšem Gorenjskem že 
dober teden ni bilo potrjenih 
novih okužb. Na območju 
širše Gorenjske smo zadnji 
potrjen primer okužbe imeli 
v Medvodah 10. maja, pred-
zadnji pa v Šenčurju 8. maja. 

Kot je na petkovi vlad-
ni novinarski konferenci 

povedala vršilka dolžnosti 
generalnega direktorja di-
rektorata za javno zdrav-
je na ministrstvu za zdrav-
je mag. Vesna Kerstin Pe-
trič, 14-dnevna karantena ob 
vstopu v državo ni več pot-
rebna za vse, ki živijo v dr-
žavah EU in imajo tam stal-
ni ali začasni naslov. Še ved-
no pa se karantena odredi 
ob vstopu v državo za tiste, 
ki živijo zunaj EU ali so iz 
kakršnega koli razloga zunaj 
EU bivali več kot 14 dni. Iz-
jeme veljajo za diplomate, ki 
prihajajo iz tretjih držav, tis-
te, ki v državo prihajajo zara-
di pogreba, ter za prevoz bla-
ga, ki je v tranzitu, in osebe, 
ki so ključne za zagotavlja-
nje gospodarske dejavnosti, 
bistvene za slovensko go-
spodarstvo. Še naprej je vsa-
ka oseba, ki ima kakršne koli 
znake okužbe, na to na meji 
dolžna opozoriti.

Po nedeljskem sklepu vla-
de bo odpiranje mej potekalo 
postopoma. »Vlada bo sproti 
posodabljala seznam držav, 

iz katerih bo dovoljen vstop v 
Republiko Slovenijo, in sicer 
na podlagi ocene epidemio-
loškega stanja v sosednjih dr-
žavah NIJZ in tehničnih do-
govorov ministrstva za not-
ranje zadeve s sosednjimi dr-
žavami, državami članicami 
Evropske unije in državami 
schengenskega območja ali 
sprejetega splošnega dogo-
vora na ravni EU.«

Kdo lahko potuje na 
Hrvaško

Na včerajšnji vladni novi-
narski konferenci je vladni 
govorec Jelko Kacin, pove-
dal, da Nacionalni inštitut 
za javno zdravje pripravlja 
strokovno presojo epidemi-
oloških slik sosednjih držav, 
v skladu s katero se bo izva-
jalo prestopanje meja. Po 
besedah vodje sektorja mej-
ne policije v upravi unifor-
mirane policije Melite Moč-
nik je prehajanje meja z Ma-
džarsko, Italijo, Avstrijo in 
Hrvaško dovoljeno le na do-
ločenih kontrolnih točkah 

in mejnih prehodih, ki so 
odprti.

Prehajanje meja s sose-
dnjimi državami je za slo-
venske državljane sicer do-
voljeno le z izjemami ob 
upravičenih razlogih, Slo-
venija ima dogovor za zdaj 
sklenjen le s Hrvaško. Po 
besedah Močnikove je tako 
vstop v našo južno sosedo 
dovoljen lastnikom nepre-
mičnin in plovil. Na podlagi 
potrdil, predvsem vavčerjev 

turističnih organizacij, ozi-
roma rezervacij pa so dovo-
ljeni tudi turistično obisko. 
»Vsi, ki so vstopali, so bili s 
strani mejne policije Hrva-
ške zaprošeni, da podajo po-
datke, povedo, na katerem 
naslovu bodo stanovali, zato 
so tudi bile kolone,« je o gne-
či minuli vikend na sloven-
sko-hrvaških mejnih preho-
dih povedala Močnikova, ki 
svetuje vsem, ki bodo južno 
sosedo obiskali s turističnim 

namenom, da imajo ob pres-
topu meje potrebna potrdila 
oziroma izkazan razlog za 
potovanje.

Sproščanje kmalu tudi na 
avstrijski meji

Kacin je dejal, da si Slo-
venija želi prehajanje meja 
sproščati v recipročnem od-
nosu s sosedami. Dotaknil 
se je odpiranja meja z Av-
strijo, ki je napovedala tudi 
odprtje meje s Češko, Slova-
ško in Madžarsko, kar je Ka-
cin označil za politično de-
janje. »Ne želimo si, da bi 
katerakoli soseda s politič-
nimi omejitvami diskredi-
tirala naše državljane. Mi 
obravnavamo vse enako,« 
je povedal in dodal, da se je 
tudi o teh vprašanjih včeraj 
z avstrijsko kolegico in ma-
džarskim sogovornikom po-
govarjal minister za gospo-
darstvo Zdravko Počivalšek. 
Kacin ocenjuje, da bo do 
sproščanja omejitev pri pre-
hodu meje s severno sosedo 
prišlo kmalu. 

Epidemije konec, nevarnost ostaja
31. stran

Odpirajo se tudi turistični objekti s 30 ali manj sobami. 
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Suzana P. Kovačič

Tržič – »Leta 2015 smo si 
na občini postavili cilj revi-
talizacije opuščene nekda-
nje Bombažne predilnice 
in tkalnice (BPT) tudi s pre-
dlogom vključevanja zaseb-
nih lastnikov in partnerjev. 
Projekt je zahteven ne samo 
zaradi mešanega lastništva, 
v katero je vstopila Občina 
Tržič, ampak tudi spomeni-
škega varstva in visokih stro-
škov. Občina bo za postopno 
revitalizacijo omogočila po-
goje za zasebne investitor-
je z zagotovitvijo komunal-
ne opremljenosti in cestne 
oz. prometne infrastruktu-
re. Že leta 2016 smo v ob-
močju odkupili zemljišča za 
javno infrastrukturo (pove-
zovalno cesto, parkirišče in 
dodatna zemljišča za ozele-
nitev, postavitev kolesarske-
ga poligona, pešpoti) v zne-
sku 340 tisoč evrov. Zatem 
smo predlani porušili sta-
ro upravno stavbo, lani pa 
je občina investirala v obno-
vo mostu in v začetek pove-
zovalne ceste skozi BPT. Le-
tos sledi večja investicija, 

sofinancirana iz LAS Go-
renjska košarica, v postavi-
tev parka z zunanjim kole-
sarskim poligonom v vred-
nosti 287 tisoč evrov. V dru-
gi polovici leta in v nasled-
njem letu bomo dokonča-
li povezovalno cesto in ob-
močje komunalno uredili; 
samo ta del bo vreden več kot 
pol milijona evrov. Če sešte-
jem, bo finančni vložek ob-
čine v tem letu okoli milijon 
evrov. Zelo sem zadovoljen, 
da na tem degradiranem ob-
močju po desetletjih nastaja 
neka nova kvaliteta, ''mesto 
v mestu'', ki bo na voljo za 
različne dejavnosti. Mora-
mo pa upoštevati, da nekate-
ri podjetniki v BPT že delajo, 
z njimi je treba ravnati z ena-
ko mero upoštevanja kot tis-
timi, ki na novo prihajajo,« 
je ob nedavnem ogledu po-
teka del v BPT povedal Kle-
men Srna, vodja občinske-
ga Urada za gospodarstvo 
in družbene dejavnosti. Tre-
nutno so v njem najemniki, 
ki opravljajo različne dejav-
nosti, od založniške, lesne, 
kovinske proizvodnje do če-
vljarske dejavnosti, skladišč 

različnega blaga ter špor-
tnih dejavnosti, npr. strel-
stvo, muzejski depo ...

Različne vsebine za 
potrebe današnjega časa

Gre za industrijsko ob-
močje z bogato zgodovino 
od leta 1885, ohranjeno ar-
hitekturno dediščino in kot 
takšno v celoti spomeniško 
zaščiteno kot industrijska 
dediščina. Kompleks je sicer 
trideset let bolj kot ne propa-
dal, kot je dejal župan Borut 
Sajovic. Že dlje časa je sicer 
obstajal idejni projekt obno-
ve, ki pa so se ga konkretne-
je lahko lotili leta 2015, ko 
so od Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) pridobili konser-
vatorska izhodišča za preno-
vo, je dodala Damjana Hab-
jan, direktorica Voje, nalož-
be in nepremičnine, družbe 
s solastniškim deležem v ob-
močju BPT. Kot je pojasnila: 
»Namen je ureditev komple-
ksa v sodoben poslovni, sta-
novanjski, namestitveni, tu-
ristični, športno-rekreativ-
ni kompleks. Mesto v ma-
lem.« Najmočneje zaščitene 

objekte obnavljajo in ohra-
njajo (ohranjeni bodo npr. 
tudi industrijski tiri) z vidika 
arhitekturne in zgodovinske 
vrednosti s ciljem, da jih še 
bodoči investitorji zapolni-
jo z različnimi vsebinami za 
potrebe današnjega časa. 

Župan: sprejemljiv 
kompromis za vse

»Predvidoma še letos 
bomo nadaljevali obnovo 
stare upravne stavbe, mimo 
katere bo urejena muzejska 
pešpot. Nadaljujemo obno-
vo stare Predilnice in ure-
ditev dostopa iz osrednje-
ga dela dvorišča,« je povze-
la Habjanova. V urejanju je 
tudi notranji poligon, t. i. 
skate park. Družba Voje je že 
obnovila celotno infrastruk-
turo za potrebe male hidro-
elektrarne, ki je še delujoča 
»muzejska« zgodba.

»Do mešanja javnega in 
zasebnega sem precej skep-
tičen in previden, tu se je pa 
naredil odločilen korak, ko 
so me sodelavci s Kleme-
nom Srno na čelu prepri-
čali, da če hočemo narediti 
premik, mora občina vstopi-
ti v solastništvo. Ta model je 
dal lastniku tudi sredstva, da 
lahko obnavlja, in besedo so 
držali. Zahvala gre tudi spo-
meniškemu varstvu; poga-
janja, da smo dosegli spre-
jemljiv kompromis za vse, 
so bila zahtevna, dialog po-
teka,« je sklenil župan Borut 
Sajovic.

ZVKDS sodeluje in 
usmerja posege

Kot je povedal konserva-
torski svetovalec na kranjski 
območni enoti ZVKDS Jon 
Grobovšek, so usmeritve ob-
čini in zasebnim lastnikom 
oz. investitorjem v grobem 
že določili v konservator-
skem načrtu za prenovo ob-
močja BPT in v Občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu. Zavod mora še vedno so-
delovati ob vseh posegih, da 

lahko usmerja posege in ob-
novo z investitorji tako, da se 
ohranjajo varovane lastnos-
ti območja, objektov in opre-
me. »Pomembno je, da in-
vestitorji ohranijo pomemb-
nejše objekte, arhitekturo in 
urbanizem območja ter ob 
tem prostor odprejo tudi jav-
nosti (prebivalcem Tržiča in 
okoličanom) z navezavo na 
severozahodni del območja s 
pešpotmi, kolesarsko stezo, 

ozelenitvijo, gostinsko de-
javnostjo ... Območje je si-
cer primerno za mirne de-
javnosti, prometa mora biti 
minimalno, omejiti ga je tre-
ba samo na intervencijske in 
dostavne službe. Poudarjena 
mora biti tudi muzejska pot 
z vsebino nekdaj cvetoče tek-
stilne industrije v Tržiču ter 
navezavo na Tržiški muzej in 
Tehniški muzej Slovenije,« 
je povzela Jon Grobovšek.

Območje BPT oživljajo
Občina Tržič in zasebni lastniki urejajo območje nekdanje BPT tik ob vstopu v tržiško mestno jedro. 
Samo občina bo letos v ta namen vložila okoli milijon evrov. Cilj lastnikov po prenovi, ki poteka pod 
pogoji spomeniškega varstva, je oživitev kompleksa z različnimi vsebinami za potrebe današnjega časa. 

Pred že obnovljenim objektom na sliki od leve: Jon Grobovšek, Damjana Habjan, 
direktorica BPT Sabina Gros, Borut Sajovic in Klemen Srna / Foto: Gorazd Kavčič

V obnovljenih objektih bodo priložnost dobili investitorji za 
različne dejavnosti. V urejanju je pokrit prostor za t. i. skate 
park. / Foto: Gorazd Kavčič

Občina v kompleksu ureja javne površine za pešpoti, 
dodatno ozelenitev, na severnem delu zunanji kolesarski 
poligon ... / Foto: Gorazd Kavčič

Nadaljujejo tudi obnovo stare Predilnice in ureditev 
dostopa iz osrednjega dela dvorišča ... / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Bled – Društvo za podvodne 
aktivnosti Bled v soboto, 23. 
maja, organizira 27. čišče-
nje Blejskega jezera z okoli-
co. Pobirali bodo odpadke iz 
jezera in odstranjevali vsilji-
ve tujerodne školjke potujo-
če trikotničarke. Obenem bo 
potekalo tudi čiščenje bre-
žin na desetih lokacijah oko-
li Blejskega jezera. Društvo 
za podvodne dejavnosti Bled 

čistilno akcijo organizira pod 
okriljem Slovenske potap-
ljaške zveze v sodelovanju z 
Ribiško družino Bled, Ob-
čino Bled in Infrastrukturo 
Bled, že drugič pa jo bo pod-
prlo tudi podjetje Spar Slove-
nija. To si v okviru družbe-
no odgovorne akcije Razmiš-
ljaj EKOlogično prizadeva za 
trajnostno ravnanje, zmanj-
ševanje plastičnih odpadkov, 
spremembe navad potrošni-
kov in varovanje okolja.

Čistili bodo Blejsko jezero

V soboto bodo spet čistili Blejsko jezero z okolico. 
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Bohinjska Bistrica – V petek so tudi v Bohinju ukinili občinsko 
informacijsko pisarno, ki so jo vzpostavili kot podporo obča-
nom v času epidemije, s tem pa tudi dostavo prehrambnih 
paketov in zdravil ter naročanje prevozov. Skladno s sprošča-
njem ukrepov države zdaj na občinski upravi in v režijskem 
obratu spet vzpostavljajo redni čas uradnih ur: ob ponedeljkih 
sredah in petkih od 8. do 11. ure, in ob sredah tudi popoldan 
od 14. do 17. ure. Sprejemna pisarna je odprta ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, v ob sredah do 17. in ob petkih 
do 13. ure. Za obisk se je treba predhodno najaviti po telefonu, 
v stavbo pa vstopati posamično in z masko. Pred prihodom se 
je treba najaviti v sprejemni pisarni, kjer obiskovalec počaka 
na sogovornika. Ob tem občinska uprava poziva, naj občani 
zadeve tudi v prihodnje poskušajo v čim večji meri urediti po 
telefonu oziroma elektronski ali klasični pošti.

Spet uradne ure na občinski upravi

info@g-glas.si
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Naložbo financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Namen projekta je boljša socialna vključenost 
in aktivacija ranljivih skupin v lokalno okolje. S 
projektom želimo osebam z motnjo v dušev
nem razvoju ponuditi nove možnosti za pri
dobivanje znanj in veščin, kar bi povečalo nji
hovo aktivacijo znotraj že obstoječe socialne 
infrastrukture na lokalni ravni. Njihova aktiv
nost in vključenost pa posledično pomenita 
večjo ozaveščenost lokalnega okolja, s tem pa 
zmanjšanje diskriminatornega odnosa do te 
ranljive skupine.

Ozadje projekta

Društvo Sožitje trenutno šteje 325 članov, od 
tega 125 oseb z motnjami v duševnem razvo
ju. Njihov cilj in poslanstvo je tej ranljivi sku
pini zagotoviti enake možnosti na področju 
varstva, izobraževanja, zaposlovanja in biva
nja ter jim omogočiti enakovredno možnost 
spoštovanja, sprejemanja in vključevanja v 
družbo.
Nujnost enakovredne obravnave in spošto
vanja oseb z motnjami v duševnem razvo
ju so prepoznali tudi partnerji projekta Soži
tje na grajskem vrtu. Loški muzej Škofja Loka, 
ki je upravljavec zaprtega grajskega vrta, in 
Občina Škofja Loka kot njegov lastnik sta sku
paj prepoznala potencial tega območja kot 
skupnostne površine, kjer lahko varovanci So
žitja izvajajo novo razvite programe projekta. 
Osrednji program zaobjema saditev ter skrb 
za izbrane dišavnice in začimbnice, ki so na 
loškem območju že dolgo poznane. Ob delu 
na vrtu ter skrbi za rastline bodo varovanci 

društva Sožitje pridobili osnovno znanje vrt
narstva, delovne izkušnje ter občutek za od
govornost in samozavest ob zavedanju, da s 
svojim delom pripomorejo h kvalitetnejšemu 
življenju in bivanju lokalne skupnosti.
V nadaljevanju projekta bosta pripravljena še 
dva programa za predelavo pridelkov grajske
ga vrta in program za večjo socialno vključe
nost oseb z motnjami v duševnem razvoju v 
lokalno dogajanje. Program predelave pridel
kov, ki ga bo v sodelovanju s Sožitjem izvaja
la Razvojna agencija Sora, bo zajemal izdela
vo mila in recikliranega embalažnega papir
ja zanj.
Celoten projekt bo v vseh fazah in programih 
beležen in (video)dokumentiran, kar bo pod
laga za njegovo predstavitev širši javnosti. Pro
jekt, izdelki in aktivnosti bodo predstav ljeni na 
razstavi v Galeriji Ivana Groharja, ki jo bodo s 
pomočjo Loškega muzeja Škofja Loka aktivno 
oblikovali tudi varovanci Sožitja. Razstava bo 
imela tudi katalog in spremljevalni program.
Glavni poudarki projekta so torej priprava 
in pilotna izvedba novih programov za čla
ne Sožitja, s katerimi bodo ti pridobili nova 
znanja in izkušnje v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo in institucijami, ter delavnice in 
promocijske aktivnosti za ozaveščanje lo
kalne skupnosti o osebah z motnjami v du
ševnem razvoju in njihovo boljšo vključeno
st v lokalno okolje. Za izvajanje vseh progra
mov se bo usposobilo tudi mentorje – člane 
društva Sožitje, ki bodo poskrbeli za trajnost 
teh programov.

SOŽITJE NA GRAJSKEM VRTU
Sožitje na grajskem vrtu je projekt, ki ga sofinancirata Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V njem  

sodelujejo Loški muzej Škofja Loka kot vodilni partner, Sožitje, društvo  
za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Občina Škofja Loka in  

Razvojna agencija Sora.

Grajski vrt Loškega gradu pred projektom Sožitje na grajskem vrtu  /  FOTO:  Fototeka Loškega muzeja

Grajski vrt Loškega gradu po prvi fazi revitalizacije v projektu Sožitje na grajskem vrtu  
/  FOTO:  Fototeka Loškega muzeja
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Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – »Občina Šenčur 
zelo ureja in skrbi za kole-
sarsko infrastrukturo. Pred 
kratkim so asfaltirali del Be-
leharjeve ceste, ki vodi od 
Šenčurja proti regionalni 
cesti Kranj–Brnik, in jo na-
menili pešcem in kolesar-
jem. A ko se kolesar po njej 
pripelje do regionalne ces-
te, zagleda prometni znak, 
ki mu nadaljnjo vožnjo pre-
prečuje,« nam je pred ča-
som sporočil bralec, ki je ko-
lesaril po tej trasi, in prilo-
žil dve fotografiji: asfaltira-
no Beleharjevo cesto in pro-
metni znak, ki ustavi kole-
sarje pred koncem kolesar-
ske steze. 

»Greh« so storili na Direk-
ciji RS za infrastrukturo, ko 
so ob gradnji obvozne ces-
te mimo letališča kolesarsko 
stezo sprojektirali tako, da 
se konča sredi gozda, nada-
ljuje bralec: »Manjka dvesto 
metrov kolesarske steze, pa 
bi bila kolesarska povezava 
vzpostavljena. Kaj preostane 
kolesarjem: da tvegajo globo 

in svoje življenje in zapeljejo 
mimo prometnega znaka na 
cesto oziroma da se obrnejo.«

Problem je znan že pre-
cej časa, v preteklosti so kole-
sarji priredili celo protestno 
kolesarjenje (s pešačenjem 
ob kolesih na manjkajočih 

metrih kolesarske steze). 
Tudi iz našega uredništva 
smo na državno direkcijo za 
infrastrukturo že večkrat na-
slovili enako vprašanje: kdaj 
bo zgrajena manjkajoča ko-
lesarska steza ob regionalni 
cesti? Tokrat so nam odgo-
vorili: »Tekom gradnje pre-

stavitve glavne ceste na ob-
močju letališča Jožeta Puč-
nika Ljubljana se je pokaza-
la potreba po navezavi kole-
sarske steze, od začetka ob-
močja rekonstrukcije glavne 
ceste G2-104/1136 Kranj–Sp. 
Brnik do Beleharjeve ceste, ki 

bi zaključila sedanji potek z 
navezavo na lokalno cesto. 
Za kolesarsko stezo, ki po-
teka vzporedno z obstoječo 
glavno cesto Kranj–Sp. Br-
nik ter se zaključi na Belehar-
jevi cesti, je bil izdelan izved-
beni načrt. Kolesarska ste-
za v skupni dolžini 323 me-
trov obsega 2,50 metra širo-
ko dvosmerno vozišče z obo-
jestranskima bankinama ši-
rine 0,50 metra. Ocenjena 
vrednost gradnje po projek-
tantskem predračunu je oko-
li 48.000 evrov. Direkcija RS 
za infrastrukturo mora za 
začetek gradnje kolesarske 
steze najprej urediti zemlji-
škoknjižne zadeve. Zaradi te-
žav pri pridobivanju zemljišč 
pa je projekt zastal. Vendar si 
direkcija prizadeva, da bi čim 
prej pridobili vsa potrebna 
zemljišča, da bi lahko zgradi-
li to, za vse nas pomembno 
kolesarsko stezo.«

Tudi v občini Šenčur si 
prizadevajo, da bi slednjič 
dobili kolesarsko stezo na 
tem odseku. Ko smo sredi 
tedna o tem povprašali žu-
pana Cirila Kozjeka, je dejal: 
»Prav v tem trenutku zbi-
ram soglasja za ta odsek ko-
lesarske steze. Potrebujemo 
enajst soglasij lastnikov ze-
mljišč in odločil sem se, da 
jih bom zbral osebno. Goz-
dna zemljišča, ki jih potre-
bujemo, odkupujemo po 
ceni 8,5 evra za kvadrati me-
ter, k čemur nam je dala so-
glasje država. Ogromno de-
lamo na tem, da bi lastnike 
prepričali, da je kolesarska 
steza dobra za vse. Če nam 
bo to uspelo, potem bo grad-
nja mogoča še letos.«

Kolesarske steze nenadoma 
zmanjka
Za manjkajoči del kolesarske steze ob regionalni cesti Kranj–Brnik še vedno 
niso urejene zemljiške zadeve.

Na koncu lepo asfaltiranega 
odseka Beleharjeve ceste 
kolesarja ustavi prometni 
znak... / Foto: Franc Pavlin

Vilma Stanovnik

Kranj – Na sredini seji kranj-
skega mestnega sveta, ki je 
zaradi zaščitnih ukrepov 
proti širjenju okužbe s ko-
ronavirusom potekala še 
brez prisotnosti javnosti, so 
se svetniki seznanili tudi s 
poslovnimi rezultati javnih 
zavodov v minulem letu. 
Teh je v Mestni občini Kranj 
(MOK) kar osemnajst s pod-
ročja družbenih dejavnosti, 
poleg tega pa so še po eden 
s področja turizma in kultu-
re, gasilsko-reševalne služ-
be in energetike. 

Skoraj vsi javni zavodi so 
v minulem letu poslovali 

pozitivno. Izgubo, ki je zna-
šala nekaj več kot dvajset 
tisoč evrov, so imeli le v 
Kranjskih vrtcih. Pokrili jo 
bodo iz ostanka presežkov 
prihodkov nad odhodki v le-
tošnjem letu. Kranjski vrtci 
so se v prvem obdobju šol-
skega leta 2019/2020 sre-
čali z nekaj nepredvideni-
mi situacijami, ki jih ni bilo 
moč zaobiti. Dotikale so se 
predvsem varnosti, zdrav-
ja in bivalnih pogojev upo-
rabnikov. Izvedba popravil, 
menjav, sanacij in dodatnih 
preventivnih ukrepov ter 
aktivnosti (poleg redno na-
črtovanih), je povzročila do-
datne finančne obveznosti, 

kar je povzročilo negativno 
poslovanje zavoda.

Vsi drugi zavodi so imeli 
manjše presežke, še najve-
čjega, dobrih 131 tisoč evrov, 
je imel Zavod za šport 
Kranj. Preostanek denar-
ja naj bi porabili za nakupe 
osnovnih sredstev, med nji-
mi pa naj bi bil tudi balon, ki 
ga bodo postavili čez tartan-
sko igrišče. Tudi drugi zavo-
di bodo presežke sredstev iz 
lanskega leta v glavnem na-
menili za nabavo potrebnih 
osnovnih sredstev, za raz-
lična vzdrževanja v objek-
tih in zunanjih površin ter 
za izboljšave delovnih pro-
cesov.

Izguba le v Kranjskih vrtcih
Javni zavodi v kranjski občini so v minulem letu dobro poslovali, izgubo so 
imeli le v Kranjskih vrtcih.

Za kolesarsko stezo, dolgo 323 metrov, na območju 
občine Šenčur potrebujejo soglasja enajstih lastnikov 
zemljišč. Župan Ciril Kozjek se je odločil, da jih bo 
zbral osebno.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Člani Gorske reševal-
ne službe Kranj so vsak na 
svoj način poskrbeli za svo-
jo pripravljenost, ta mesec 
pa z letnimi vajami skrbijo 
za obnovitev znanja. Kako je 
v zadnjem času potekalo re-
ševanje in predvsem kako se 
gorski reševalci pripravljajo 
na poletje, je pojasnil reše-
valec pripravnik zdravnik Ja-
kob Kovač.

V času epidemije covida-19 
so obiskovalci dobili nasvet, 
naj ne hodijo v gore – zlasti 
ne v slabih in nezanesljivih 
razmerah. So to upoštevali 
ali ste prav tako imeli posre-
dovanja?

Zlovešč virus z Daljnega 
vzhoda je kot na vseh ostalih 
področjih posegel tudi v naše 
navade obiskovanja gora, kar 
se je posledično poznalo tudi 
v delovanju Gorske reševalne 
službe. V kranjski GRS smo 
beležili manjše število posre-
dovanj, ta so bila pomaknje-
na na območje sredogorja, 
kar je tudi odraz upoštevanja 

ukrepov gibanja v lastnih ob-
činah in priporočil Planin-
ske zveze Slovenije o izogi-
banju visokogorju. Tozadev-
no gre občane gorenjskih ob-
čin pohvaliti, saj so se pripo-
ročil in ukrepov v večini zgle-
dno držali.

Kako se vaše delo v sedanjih 
razmerah razlikuje od obi-
čajnega – imate dodatna na-
vodila, pripomočke?

Nemirni časi so se dotak-
nili tudi narave našega dela 
in priprave nanj, saj je bilo 
treba našo regularno re-
ševalno opremo dopolni-
ti tudi z zaščitnimi maska-
mi, rokavicami, očali, plašči, 
ki jih do sedaj med reševa-
nji navadno nismo uporab-
ljali. Prvih nekaj dni je bila 
kot povsod po svetu teža-
va dobava zaščitne opreme, 
potrebovali smo tudi okvir-
ne smernice uporabe, saj je 
količina opreme omejena in 
je v primeru akcije potreb-
na racionalna uporaba. Ne-
jasnosti smo med trajanjem 
epidemije razčistili, k sreči 
pa primerov s poškodovanci, 

pozitivnimi na covid-19, nis-
mo imeli.

Kako v tem času vzdržujete 
pripravljenost na akcije?

Kljub manjšemu številu ne-
sreč v gorah te dni je dobra fi-
zična kot tudi psihična prip-
ravljenost reševalcev ključ-
na za primer, da do reševa-
nja pride. Posredovanj ni bilo 

mogoče izključiti, zaradi ob-
dobja lepšega vremena so bila 
prej dokaj možna, zato smo 
člani GRS Kranj vsak na svoj 
način skrbeli za lastno prip-
ravljenost. Večina nas je kole-
sarila, tekla in hodila po naših 
lokalnih gričih, kjer se tudi si-
cer največ zadržujemo in spro-
ščamo. Ker so se vladni ukre-
pi konec aprila sprostili, smo 

se odločili, da maja izvedemo 
letne vaje iz GRS tehnik v na-
šem skladišču, saj se nam zdi-
jo ključne za sezonsko obno-
vitev znanja – prihaja namreč 
poletje in z njim porast obiska 
gora. Kot vsako leto doslej zato 
trenutno namenjamo majske 
popoldneve ob sredah pilje-
nju svojega praktičnega zna-
nja, le da je letos razumljivo 

večji poudarek na lastni var-
nosti in zaščiti pred potenci-
alnimi okužbami. Po konča-
nih majskih treningih bomo 
izvedli zaključno celodnevno 
vajo na terenu in tako svoje 
znanje preizkusili tudi v lokal-
nem vertikalnem terenu, kjer 
bi do reševanja dejansko lah-
ko nekoč prišlo.

Kakšen je vaš nasvet obisko-
valcem hribov in gora pred 
poletjem in ali se kaj razlikuje 
od tistega iz prejšnjih let?

V GRS Kranj smo veliki 
zagovorniki gibanja, saj me-
nimo, da krepi telo in duha. 
Tudi sami težko zdržimo 
doma, zato obiskovanje gora 
spodbujamo. Treba je sledi-
ti priporočilom PZS in se po 
njih ravnati, predvsem pa je 
kot po navadi najpomemb-
neje, da se zavedamo svojih 
meja. Glede na napet čas, v 
kakršnem smo se znašli, ne 
preizkušajmo svojih skrajnih 
sposobnosti, ampak se mogo-
če ustavimo kakšno stopnjo 
prej. Poštena osebna presoja 
je pomembnejša kot kdajko-
li prej.

Obiskovalci gora so upoštevali priporočila
Zaradi epidemije covida-19 je bilo v zadnjih tednih obiskovalcev gora precej manj kot običajno, kot ugotavljajo gorski reševalci, pa so večinoma upoštevali 
priporočila Planinske zveze Slovenije. Reševalci se, tudi z dodatno zaščitno opremo, že pripravljajo na poletno sezono. 

Člani Gorske reševalne službe Kranj med vajo / Foto: arhiv GRS Kranj

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Njena avtorica 
je dolgoletna turistična de-
lavka Mirjam Pavlič, ki o na-
stanku knjižice pravi: »Lani 
sem pregledovala obsežno 
gradivo o Preddvoru, ki se 
mi je nabralo v več letih ak-
tivnega dela na področju tu-
rizma. To so zapiski pogo-
vorov, ki so nastali ob najra-
zličnejših dogodkih v času, 
ko sem vodila Turistično 
društvo (TD) Preddvor. To 
so bile prireditve, ocenjeva-
nje urejenosti vasi v občini 
Preddvor, zapisniki sestan-
kov pa različni prospekti, za-
pisi dolgoletnih vodenj turi-
stov po Preddvoru in okolici. 
Gradivo je bilo po več letih 
kar zanimivo brati. Spom-
nila sem se tudi pogovorov 
starejših generacij v TD, ko 
so se po prireditvah razgo-
vorili o »dobrih starih ča-
sih« in obujali lepe spomi-
ne. Pa sem pomislila, kako 
se je včasih vse zapisovalo: 
kako so moji predhodniki 
pri TD pazljivo hranili za-
pise turističnih znameni-
tosti, kako so natančno opi-
sovali zgodovino okoliških 
vasi, kjer je bilo nastanjenih 

veliko turistov, ki so žele-
li svoj del dopusta prežive-
ti na mirnem podeželju, v 
lepi naravi, kar je vsesko-
zi naš Preddvor tudi nudil. 
Tudi v zadnjih letih v okvi-
ru zavoda za turizem, ko se 
je Preddvor povezal z osta-
limi gorenjskimi občinami, 
smo vedno poudarjali po-
men obiska turistov, ki so 
počitnice želeli preživeti na 
mirnem podeželju: ob do-
mači kulinariki, aktivnostih 

v naravi, ob čisti vodi in zra-
ku ter prijaznih ljudeh po 
vaseh. Vse to je še danes tis-
to, kar turisti iščejo.«

V vaseh okoli Preddvo-
ra vse to še imajo. Tako je 
avtorica za vsako vas opisa-
la zanimivosti, ki bi jih še 
danes lahko turistični vodi-
či predstavili obiskovalcem, 
pa običaje, pomembne lju-
di, številne cerkvice po gri-
čih, poti, ki iz vasi vodijo 
na kak hrib ali na najvišje 

vrhove, pa tudi jezero Čr-
nava, ki je največkrat cilj 
obiskovalcev. Knjižica bo 
turistična in zgodovinska 
predstavitev preddvorskih 
vasi, ki sestavljajo obči-
no Preddvor. Mirjam Pav-
lič pravi, da jo posveča mla-
dim, ki šele spoznavajo tu-
kajšnje vasi, domačinom, ki 
morda še ne poznajo vseh 
zanimivosti, in ostalim pre-
bivalcem, ki so se priselili v 
Preddvor, da ga morda bo-
lje spoznajo. »Zbrala sem 
veliko fotografskega gradi-
va že v jeseni, nekaj tudi se-
daj, spomladi, ko je drevje 
dobilo cvetoče in zelene ob-
leke. To sem napisala tudi v 
želji, da bi naš kraj približa-
la domačinom, da bi se bolje 
zavedali, v kako lepem kraju 
živimo, in tudi bodočim tu-
ristom, da bi ga lahko zna-
li občudovati in ceniti. Vsi 
radi občudujemo tuje kraje, 
pozabimo pa se doma ozre-
ti po bližnji okolici,« pove 
avtorica. »Knjižica bo izšla 
s sofinaciranjem Občine 
Preddvor, ki se ji zahvalju-
jem za posluh in podporo, 
in bo predstavljena predvi-
doma junija ob občinskem 
prazniku.«

Knjižica o preddvorskih vaseh
V Preddvoru nastaja še ena knjiga, naslovljena Preddvorske vasi, turistična in zgodovinska predstavitev 
vasi, ki sestavljajo občino Preddvor.

Pogled na Preddvor iz Nove vasi / Foto: Mirjam Pavlič

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Za skoraj mesec 
dni je bil zaradi koronavirusa 
odložen spomladanski spo-
minski pohod k partizanski 
bolnišnici Košuta pod Stor-
žičem. Člani Občinskega od-
bora ZB za ohranjanje vre-
dnot NOB Preddvor so ga iz-
peljali minulo soboto. 

Partizanska bolnišnica je 
delovala od 14. aprila 1944 
do konca druge svetovne voj-
ne. Prvi ranjenci so bili vanjo 
sprejeti že pet dni po odprtju. 
V bolnišnici je umrlo sedem 
borcev, ki jim ni bilo več po-
moči, pokopani so bili v bliži-
ni bolnišnice, na drugi stra-
ni potoka. Udeleženci sreča-
nja so se poklonili spominu 
na padle borce v času druge 
svetovne vojne, spomnili pa 

so se tudi 9. maja 1945, ko 
se je končala vojna. Predse-
dnik odbora ZB Preddvor 
Ekar Franc je v pozdravnem 
nagovoru udeležencem tudi 
poudaril, da je današnji čas 
vse bolj neprijazen do demo-
kracije, srečujemo se z ne-
gotovo prihodnostjo. Danes 
se spet pojavljajo nacistične 
in fašistične težnje, nad ka-
terimi je bila leta 1945 izbo-
jevana zmaga, oživljajo tudi 
težnje po diktaturi. Bomo 
zmogli ohraniti demokracijo 
in človeško dostojanstvo, iz-
bojevano v boju in času dru-
ge svetovne vojne, ko sta bila 
premagana nacizem in faši-
zem, se je vprašal govornik 
in ob tem dejal, da je naša 
dolžnost, da naredimo vse, 
da se vojne grozote ne bi več 
ponovile. 

Obiskali partizansko 
bolnišnico Košuta

Pohodniki k partizanski bolnišnici Košuta / Foto: ZB Preddvor
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Jasna Paladin

Tunjiška Mlaka – Peter Stele 
je že dopolnil 92 let, njego-
va soproga Marija pa jih bo 
čez dober mesec dni 91. Le-
tošnja pomlad je zanju ne-
kaj posebnega, saj praznuje-
ta že sedemdesetletnico po-
roke.

Peter je bil doma na Tunji-
ški Mlaki, Marija pa v sose-
dnjih Tunjicah. »Seveda sta 
se vsaj na videz poznala že 
od malega, a iskrica med 
njima je preskočila, ko je ata 
mamo slišal peti na cerkve-
nem koru. Nadvse ga je za-
nimalo, katero dekle tako 
zelo lepo poje, in še danes 
se pošalimo, da se je zaljubil 

v njen glas. Kakorkoli – po-
ročila sta se in še danes sta 
srečna skupaj. Ata nič ne 
skriva, da mamo obožuje, in 
zdi se nam, da je vanjo še da-
nes zaljubljen kot prvi dan. 
Zelo jo pogreša, če kak dan 
nista skupaj. Mama je izred-
no lepo pela vse svoje življe-
nje in še danes marsikdo ne 
more verjeti, da za njenim 
glasom stoji ženska, stara 
več kot devetdeset let,« nam 
pove njuna hčerka Milena. 

Leto in dan po poroki se 
jima je rodil prvi sin Peter, 
za njim pa še osem otrok, 
in sicer Mari, Joži, Milan, 
Franci, Milena, Štefan, An-
drej in Anica. Da je druži-
na velika, skrbi še 24 vnukov 

in 15 pravnukov. Večina nju-
nih otrok živi v bližnji okoli-
ci, še najdlje se je odselila naj-
mlajša Anica, ki živi na Jezer-
skem. Vsi so tesno povezani 
med seboj, gotovo tudi zato, 
ker sta varovala večino svojih 
vnukov, ki so skupaj šteli za 
kar pol vrtčevske skupine. 

Oba sta bila vse življenje 
kmeta, saj sta skrbela za do-
mačo kmetijo, na kateri so 
se ukvarjali z živinorejo, pa 
tudi s sadjarstvom, kot je za 
tunjiške konce običajno. Na 
kmetiji je bilo vedno veliko 
dela. Življenje jima ni pri-
zanašalo, trdnega dela ni 
manjkalo, pa tudi lačnih ust 
ne. Po vojni ju je kot kme-
ta doletela obvezna oddaja 

premoženja, leta 1959 je pa 
še strela zanetila požar v hle-
vu, ki je v celoti pogorel. »A 
živeli smo preprosto, lepo 
življenje, vseskozi smo bili 
povezani,« danes radi pove-
do njuni otroci. 

Mamin glasbeni talent 
se je prenesel na vse otro-
ke, z njih pa tudi na vnuke, 
in družina Stele je daleč na-
okoli znana kot glasbena. 
Čeprav nista imela formal-
ne izobrazbe, sta bila izje-
mno razgledana. Sploh oče-
tu so otroci rekli kar živa en-
ciklopedija, saj ga je nadvse 
zanimalo področje zgodovi-
ne in geografije, tudi potoval 
je zelo rad, čeprav za ures-
ničitev vseh tovrstnih želja 

ni bilo ne časa ne denarja. 
Nekajkrat se je v tujino po-
dal skupaj s svojim stricem, 
umetnostnim zgodovinar-
jem dr. Francetom Stele-
tom. Mama, ki je vse življe-
nje rada pisala pesmi, pa je 
bila vedno najraje doma. 

Zdravje ju, skladno z leti, 
že malce zapušča, a še vedno 
zelo rada bereta in gledata te-
levizijo, zelo rada pa imata 
tudi obiske, zato sta se pred 

dnevi razveselila tudi obiska 
župana Mateja Slaparja, ki 
jima je prišel čestitat za pla-
tinasto poroko.

Verjetno za mamin rojstni 
dan, 18. junija, jima bodo 
slavje pripravili tudi otroci. 
Želja za darila že dolgo ni-
mata več, le da bi bila zdra-
va, da bi ju otroci in vnuki 
čim večkrat obiskali in da bi 
lahko skupaj preživela še ve-
liko lepih dni.

Še danes sta zaljubljena
Zakonca Marija in Peter Stele s Tunjiške Mlake sta nedavno praznovala že sedemdeset let od poročnih 
zaobljub, ki sta si jih izmenjala 1. maja leta 1950. Zaradi epidemije so načrti za slavje splavali po vodi, a 
le začasno, saj jima bo številno sorodstvo praznovanje pripravilo predvidoma junija.

Peter in Marija Stele sta poročena že sedemdeset let. 
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Maša Likosar

Kamnik – Virtualno podo-
bo razstave je oblikovala di-
jakinja tretjega letnika gim-
nazije Anja Kosmač, foto-
grafinja, ki je zelo aktivna v 
krožku Press. Pri motivira-
nju in testiranju razstave ji 
je pomagala drugošolka Tja-
ša Vugrinec. »Press ni kla-
sičen krožek, pač pa skupi-
na dijakov vseh letnikov, ki 
združuje svoje zamisli na 
področju fotografije, filma, 
pisanja, nastopanja in vode-
nja. S svojimi dejanji se od-
zivajo na dogajanje v šoli in 
družbi,« je pojasnila men-
torica krožka in profesorica 
Andreja Sabati Šuster. 

Avtorji fotografij so dijaki 
vseh njihovih programov, ki 
obiskujejo krožek. Vsak av-
tor je izbral dve, tri ali več 
svojih fotografij. »Rdeča nit 
je poezija, motivi oziroma 
tematika pa ni bila določe-
na. Vse skupaj je rahlo obar-
vano tudi pedagoško, saj če 

nismo ravno iskali fotograf-
skih motivov k določeni pe-
smi, smo morali k fotogra-
fiji iskati ustrezno misel ali 
pesem, kar je posledično po-
menilo branje kar nekaj pe-
sniških zbirk. Razstava tako 
ni klasična. Pressovci zase 
pravijo, da tudi sami niso 
običajni, zato so hoteli prika-
zati izdelke, ki bi nagovorili 

tiste, ki gledajo z besedo, in 
one, ki berejo s sliko,« pravi 
Andreja Sabati Šuster.

Gimnazija in srednja šola 
Rudolfa Maistra letos pra-
znuje sedemdeset let in za-
radi izrednih razmer v mar-
cu niso mogli izpeljati na-
črtovanih slovesnosti in do-
godkov, s katerimi bi prosla-
vili obletnico. »Eden izmed 
dogodkov praznovanja bi 
bila tudi fotografska razsta-
va dijakinje Anje Kosmač. 
Razstava bo seveda počaka-
la, a morda se je tudi zaradi 
tega v njej porodila zamisel 
za izvedbo virtualne razstave 
fotografije in poezije, h kate-
ri je pritegnila še druge dija-
ke,« nam zaupa mentorica. 
Razstavo fotografij in poezi-
je si je ob spremljavi glasbe 
moč vsaj do konca šolskega 
leta ogledati na spletni stra-
ni Gimnazije in srednje šole 
Rudolfa Maistra Kamnik.

Združili fotografije in poezijo
Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, ki obiskujejo 
krožek Press, so na ogled postavili svojo prvo virtualno razstavo fotografij in 
poezije. 

Fotografijo Anje Kosmač spremlja pesem Josipa Murna - 
Aleksandrova Pomladanska slutnja. / Foto: Anja Kosmač

Fotografije razstavljajo dijaki krožka Press Anja Kosmač, 
Tjaša Vugrinec, Nace Balantič, Jerca Pirš Škoberne, Hana 
Pavšek, Lana Jenko, Patricija Volf, Martina Kemperl in 
mentorica Andreja Sabati Šuster. / Foto: Anja Kosmač 

Ana Šubic

Železniki – Občina Železni-
ki upa na pomoč države pri 
sanaciji pobočja nad hišami 
v delu naselja Na Plavžu, kjer 
so domačini že vrsto let pri-
ča padanju kamenja, konec 
januarja pa je prišlo tudi do 
večjega skalnega podora. Ob-
čina se je tako lotila priprave 
projektne dokumentacije za 
sanacijo, ki jo je konec aprila 
oddala na ministrstvo za oko-
lje in prostor oz. njegov od-
delek za odpravo posledic na-
ravnih nesreč, sedaj pa upa 
na odobritev sofinanciranja 

iz sredstev podnebnega skla-
da. Sanacija bo velik zalogaj. 
Projekt predvideva več faz sa-
nacije, najnujnejša zaščita pa 
naj bi stala približno pol mili-
jona evrov, je pojasnil občin-
ski svetovalec za komunalno 
dejavnost Rok Pintar.

Januarski skalni podor si-
cer k sreči ni povzročil do 
česa hujšega, saj je osem-
tonsko skalo zadržala lovilna 
mreža nad hišami, ki jo je za 
zaščito postavila ena od tam-
kajšnjih družin. Kljub temu 
pa so se domačini iz ogrože-
nih hiš po tem dogodku po-
vezali in na občino naslovili 

vlogo za vzpostavitev sistema 
varovanja pred skalnimi po-
dori. Problematika se nana-
ša na pobočje na desni stra-
ni regionalne ceste v sme-
ri Podrošta od hišne številke 
Na Plavžu 1 proti Dolenčeve-
mu jezu. Domačini opozarja-
jo, da jim že leta letijo večje in 
manjše skale v hiše in na vr-
tove, kar jim povzroča ne le 
škodo na premoženju, tem-
več jih tudi življenjsko ogro-
ža. Gre sicer za zemljišča v 
zasebni lasti, a kot poudarja-
jo, s svojimi hišami, vrtovi in 
ograjami ščitijo tudi držav-
no cesto. 

Občina upa na pomoč države 
pri sanaciji pobočja
Po skalnem podoru v naselju Na Plavžu je Občina Železniki na okoljsko 
ministrstvo podala predlog za sanacijo.

info@g-glas.si
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Kranj – V Cafe galeriji Pungert je do 26. maja na ogled stripo-
vska razstava Proti izviru Nila avtorja Ožbeja Šilca, dijaka 3. 
letnika Gimnazije Kranj. Strip prikazuje potovanje slovenskega 
misijonarja Ignacija Knobleharja, ki je v sredini 19. stoletja 
ustanavljal misijone na območju Belega Nila v južnem Su-
danu. Tam se je veliko ukvarjal predvsem z raziskovanjem 
narave, etnologije, etnografije in meteorologije, njegova dela 
in meritve pa so imeli že takrat veliko znanstveno vrednost.

Proti izviru Nila

Kranj – V Galeriji Prešernovih nagrajencev je razstava akadem-
skega slikarja Živka Marušiča z naslovom Carnets podaljšana 
do 4. junija. V četrtek, 21. maja, bo ob 17. uri s kustosoma 
Nino Jeza in dr. Andrejem Medvedom vodstvo po razstavi in 
predstavitev kataloga. Razstavni katalog je na ogled v galerijski 
e-knjižnici, ki je dostopna na spletni strani GPN. Na policah 
knjižnice je na ogled natanko sto monografij in katalogov, 
ki so jih v elektronski obliki pripravili v času zaprtja galerije.

Voden ogled razstave Živka Marušiča
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Kranj – Gorenjski muzej skupaj s Slovenskim gledališkim 
inštitutom in Prešernovim gledališčem Kranj vabi na ogled 
razstave Dogodek je tu, dogodek imate v mestu! – Teden 
slovenske drame – 50 let. Razstava je od 18. maja na ogled v 
gradu Khislstein. Razstava popelje v bogato zgodovino festi-
vala in prikaže njegov postopni razvoj, hkrati pa da vpogled v 
zgodovino Kranja, saj je bilo mesto ves čas vanj vpeto. Pose-
bej so predstavljeni Grumovi nagrajenci in njihova nagrajena 
dramska besedila.

Razstava o Tednu slovenske drame

Samo Lesjak

Škofja Loka – Po daljšem pre-
moru zaradi virusne epide-
mije sedaj končno svoja vra-
ta odpirajo nekateri muzeji 
ter galerije – seveda ob upo-
števanju varnostnih navodil 
NIJZ. V galerijskih prosto-
rih Sokolskega doma so tako 
na ogled slikarska dela Janka 
Orača. Kot je novomeškega 
avtorja predstavil umetno-
stni zgodovinar Damir Glo-
bočnik, ustvarjalčeve slikar-
ske in grafične kompozici-
je povezuje soroden način 
gradnje likovnega polja in 
razumevanja barve kot osre-
dnjega podobotvornega de-
javnika. Zaključil je namreč 
podiplomski študij grafike 
na zagrebški Akademiji za 
likovno umetnost in spada 
med tiste sodobne likovne 
ustvarjalce, ki se prav grafi-
ki vseskozi posvečajo. Pris-
topi, ki jih je razvil pri grafi-
ki, se občasno pojavljajo tudi 
na njegovih slikah, velja pa 
tudi obratno: razporejanje 
barvnega pigmenta po povr-
šini grafičnega lista ima po-
gosto slikarski značaj.

Sakralno motiviko prvič 
srečamo leta 2006, ko nas-
tane Križev pot, sledimo pa ji 
lahko do najnovejših slikar-
skih del iz cikla Tinska gora, 
Neskončna reka skozi mesto 
in Harmonija svetlobe. Leta 
2009 je naslikal po formatu 
večji Križev pot, ki pa je po-
dobno zasnovan na poveza-
vi likovnih elementov, likov, 

polj in ploskev z obrisno ris-
bo, s katero je upodobljena 
stilizirana človeška figura. 

Ustvarjalčevo občutenje 
prostora sta sooblikovali 
pokrajini Kozjansko in Do-
lenjska, pri tem slikarja v 
enaki meri zanima likovni 
in konkretni krajinski pros-
tor, na katerega na kompozi-
cijah opozarjajo posamezni 
topografsko določljivi moti-
vi, kot so reka, hrib in njiva. 
Reka je vodilni motiv triptiha 
Neskončna reka. Interpreta-
cija likovnega prostora te-
melji na izkustvenem doži-
vljanju stvarnega prostora, iz 
katerega slikar na selektiven 
način povzema posamezne 
oblike. Obvladovanje likov-
nega prostora je prepuščeno 

predvsem barvi, ki jo slikar 
po platnu razporeja v soraz-
merno sproščenih nanosih. 
Včasih je nanašanje barve 
s čopičem dopolnjeno z od-
tiskovanjem drobcev barve 
na platno. Pomembno vlogo 
ima ritem barvnih potez in 
risbe, ki se pogosto povezu-
je v strukture in vzorce. Bar-
ve žarijo v intenzivnih odten-
kih in kontrastnih medseboj-
nih odnosih.

Janka Orača zanima inte-
rakcija likovnih elementov, 
barvnih nanosov, likov, plo-
skev. Njihova medsebojna 
usklajenost tvori prepričljive 
in dovolj razgibane slikarske 
kompozicije. Na tovrstne li-
kovne principe nas avtor 
opozarja s poimenovanjem 

enega izmed slikarskih 
triptihov in ciklusa grafik z 
naslovom Prepletanja – na 
slikah namreč zasledimo 
prepletanja različnih motiv-
nih spodbud, likovnih ele-
mentov in postopkov, zlasti 
izstopajo omenjene poveza-
ve slikarstva z risbo in kola-
žem. Iz podobnih vzrokov so 
zanimivi Oračevi grafični li-
sti. Odločil se je za povezova-
nje grafičnih postopkov glo-
bokega tiska (suha igla, jed-
kanica, akvatinta, rezervaš) 
s postopki visokega tiska 
(lesorez, linorez). Kolagra-
fijo in vernis-mou pa je kot 
grafični tehniki izbral zlas-
ti zato, ker omogočata pre-
nos slikarske poteze v gra-
fični medij.

Barvita prepletanja
V galeriji loškega Sokolskega doma je do 10. junija na ogled slikarska razstava Pot na Goro avtorja 
Janka Orača.

Na razstavi v Sokolskem domu je na ogled tudi delo Triptih Tinsko (2019). / Foto: arhiv razstave

Peter Košenina

Medvode – Za razstavo je fo-
tografije prispevalo deset fo-
tografov FK Diana. Čeprav 
je klub leta 1973 nastal pod 
okriljem Lovske zveze Slove-
nije, je danes v njem le pe-
ščica fotografov tudi lovcev. 
Večino zanima le foto lov, 
ki pa je veliko težji kot pra-
vi. Dobro fotografijo je iz-
jemno težko posneti, saj se 
morajo živalim približati ve-
liko bolj kot lovci. »Razsta-
va naj bo spodbuda za ohra-
nitev narave, s katero se žal 
ravna zelo mačehovsko. Že-
limo si, da bi se ljudje zave-
dali svoje okolice z višjo za-
vestjo, kulturo in jo ohrani-
li tudi za kasnejše rodove,« 
pravijo avtorji iz Fotokluba 

Diana. Na razstavi je mogo-
če videti fotografije planin-
skega orla, volka, risa, med-
veda, jelena, divjega peteli-
na, kanje, jazbeca in še ne-
katerih drugih živali. 

Galerija pod kozolcem je 
projekt Turističnega društva 
Žlebe - Marjeta, ki poleg 
glavnega razstavnega pros-
tora na kozolcu pod cerkvijo 
sv. Marjete v Žlebeh fotogra-
fije razstavlja še v galeriji pri 
knjižnici v središču Medvod 
in na obali Zbiljskega jezera. 
Tokratna razstava je osma 
po vrsti, v Žlebeh pa bo osta-
la do jeseni. Po pol leta se bo 
preselila v Medvode, od tam 
pa v Zbilje. 

V turističnem društvu na-
črtujejo postavitev četrte ga-
lerije na parkirišču pri POŠ 

Topol na Katarini, s katero 
bi vsaka razstava v dveh letih 
opravila pot po celi občini, 

ogledalo pa bi si jo lahko veli-
ko različnih ljudi, ki obisku-
jejo kraje z galerijami.

Pustimo jim svobodo
V Galeriji pod kozolcem v Žlebeh v občini Medvode si lahko ogledate novo fotografsko razstavo, na 
kateri fotografi Fotokluba (FK) Diana predstavljajo fotografije živali v divjini. Poimenovali so jo Pustimo 
jim svobodo. Razstava je spodbuda za ohranitev narave.

Fotografska razstava Pustimo jim svobodo prikazuje divje 
živali v njihovem naravnem okolju. / Foto: Peter Košenina

Marjana Ahačič

Radovljica – Na vrtu Šivče-
ve hiše so včeraj, na svetovni 
dan muzejev, odprli razsta-
vo na prostem: na ogled so 
poslikane panjske končni-
ce v stripu, delo devetih av-
torjev. Umetniki so si v Če-
belarskem muzeju in Slo-
venskem etnografskem mu-
zeju izbrali vsak svojo panj-
sko končnico in iz nje izpe-
ljal svojo zgodbo s sodobno 
tematiko. Razstava je nasta-
la v sodelovanju z ljubljan-
skim Stripburgerjem, stri-
povsko revijo, ki največjo po-
zornost vzbuja prav s svo-
jimi posebnimi izdajami, 
kakršna je tudi zbirka stripov 

po motivih panjskih konč-
nic z naslovom Honey Tal-
ks, ki je izšla leta 2006. Gre 
za zbirko stripov, ki se nav-
dihujejo pri slovenski ljud-
ski umetnosti. Avtorji, razen 
dveh domačinov, so zbrani 
iz vse Evrope, pojasnjujejo 
pri Stripburgerju. Večinoma 
imajo avtorji z izjemo krat-
kih obiskov le malo opraviti s 
Slovenijo, razen Marcela Ru-
ijtersa, ki se je navdušil nad 
Slovenijo in v svojih stripih 
upodablja človeško ribico, in 
Milorada Krstića, ki je rojen 
v Dornberku. Od slovenskih 
umetnikov na razstavi sode-
luje Jakob Klemenčič. Raz-
stava bo na ogled vsaj še do 
konca poletja. 

Panjske končnice 
tokrat kot strip

Razstava stripovske verzije panjskih končnic bo na vrtu 
Šivčeve hiše v starem mestnem jedru Radovljice na ogled 
še vse poletje. / Foto: Gorazd Kavčič

KRATKE NOVICE
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Vilma Stanovnik

Kranj – Na začetku prejšnje-
ga tedna je potekala seja od-
bora za smučarske skoke in 
nordijsko kombinacijo, na 
njej pa so predstavili tudi no-
vosti v reprezentancah, ki 
morajo biti potrjene še na 
seji zbora. V moško A-repre-
zentanco za smučarske sko-
ke so uvrščeni Peter Prevc, 
Domen Prevc, Žiga Jelar (vsi 
SK Triglav Kranj), Anže Lani-
šek (SSK Mengeš), Timi Zajc 
(SSK Ljubno BTC), Jernej 
Damjan in Tilen Bartol (oba 
SSK SAM Ihan). Žensko 
A-reprezentanco za novo se-
zono sestavljajo: Ema Kli-
nec, Nika Križnar (obe SSK 
Žiri), Katra Komar (SSK Bo-
hinj), Urša Bogataj, Špela 
Rogelj (obe SSK Ilirija), Jer-
neja Brecl (SSK Mislinja) in 
Maja Vtič (SSK Zabrdje).

Izguba namesto dobička

Odbor je prejšnji teden 
obravnaval tudi poročila za 
minulo in načrte reprezen-
tanc za novo sezono ter fi-
nančno poročilo. »Ugoto-
vili smo, da se je ugodno fi-
nančno stanje ob koncu leta, 
ki je pri nas od maja do maja, 
močno pokvarilo zaradi situ-
acije s koronavirusom. Pred-
vsem zato, ker so nam odpa-
dale zadnje tekme v mesecu 
marcu, se pravi norveška tur-
neja in Planica. Ocenili smo, 
da se bo zaradi epidemije 
minula sezona končala z mi-
nusom okoli sto tisoč evrov. 
Načrt je bil, da sezono kon-
čamo pozitivno z od dves-
to tisoč do tristo tisoč evrov. 
A ker sezona ni bila izpelja-
na do konca, smo sponzor-
jem podali poročilo, da nis-
mo izpeljali programa. Tako 
smo morali upoštevati manj-
ša vplačila. Zaradi prestavi-
tve tekme v Planici je odpadel 
dobiček od TV-pravic v višini 
138 tisoč evrov in dobiček od 

vstopnic. Če bodo stvari nor-
malno tekle, pa bomo ob sve-
tovnem prvenstvu in svetov-
nem pokalu v Planici to leto 
seveda končali pozitivno,« 
je pojasnil predsednik zbora 
in odbora za smučarske sko-
ke in nordijsko kombinacijo 
Ljubo Jasnič in dodal, da tako 
v moški kot ženski A-repre-
zentanci teče vse po progra-
mu, za zagotavljanje likvid-
nosti pa bo treba zmanjšati 
program v ostalih reprezen-
tancah.

»Lahko rečem, da se od-
hodkovna stran obvladuje, 
težava pa je seveda s prihod-
kovno zaradi znanih razlo-
gov. Iščemo nove sponzorje, 
stari pa ostajajo. Šli smo jim 
tudi na roko, zaradi različ-
nih situacij, ki jih sponzorji 
imajo. Rad bi pohvalil prip-
ravljenost reprezentantov za 
pomoč v teh časih. Fantje in 
dekleta so bili pripravljeni 
pomagati Mercatorju in raz-
važati naročeno hrano po do-
movih, pomagali pa so tudi 
hmeljarjem v sodelovanju s 
Pivovarno Laško. Obe akci-
ji sta bili zelo odmevni, tako 
da se zahvaljujem vsem,« je 

tudi poudaril Ljubo Jasnič in 
dodal, da so marca vsem za-
poslenim zmanjšali plače za 
dvajset odstotkov ter preki-
nili plačevanje materialnih 
stroškov.

Dobro pripravljeni na 
skupne treninge

Potem ko so skoraj dva 
meseca trenirali doma, so se 
prejšnji teden člani moške 
A-reprezentance zbrali na 
prvih skupnih treningih na 
kranjskem stadionu, minuli 
četrtek pa so pripravili tudi 
srečanje z novinarji. 

»Minula sezona je bila 
predčasno končana, nato pa 
bi sledilo obdobje počitka. 
Tako za nas bistvene spre-
membe v pripravljalnem ob-
dobju ni bilo. Ker so se tekmo-
vanja nekaj prej končala, so se 
priprave tudi prej začele. Fan-
tje so do prejšnjega tedna tre-
nirali v domačem okolju, po-
udarek pa je bil na razvoju 
vzdržljivosti. Kot ugotavljam 
po prvih skupnih treningih, 
so fantje vadbo dosledno izva-
jali in so na področju vzdržlji-
vosti že zelo dobro pripravlje-
ni. To bo zelo pomembno, saj 
se nam obeta zelo dolga sezo-
na,« je povedal glavni trener 
Gorazd Bertoncelj in pojas-
nil, da je na treningih trenu-
tno poudarek na pridobivanju 
eksplozivne moči in hitrosti. 

»Testov oziroma meritev 
še nismo izvajali, ravno se-
daj pa se dogovarjamo, da bi 
se temu posvetili na začetku 
junija. Prav tako načrtujemo 
treninge na skakalnicah, saj 
imamo doma, zlasti v Kranju 
in Planici, odlične vadbene 
pogoje. Že v naslednjih dneh 
pa bomo šli na 60-metrsko 
skalnico v Žiri, ki je za prve 
treninge v sezoni zelo pri-
merna. Kasneje bomo mor-
da trenirali tudi v tujini,« pra-
vi Gorazd Bertoncelj in doda-
ja, da še ni znano kdaj in kje 

bodo poletne tekme. »Upam, 
da bodo vsaj do jeseni na spo-
redu vsaj nekatere tekme, saj 
te pokažejo smernice za zim-
sko sezono. Prav tako bomo 
že poleti pripravljali interna 
tekmovanja, tako da bosta 
tekmovalni naboj in konku-
renčnost znotraj ekipe čim 
večja,« tudi razmišlja trener 
Bertoncelj.

Motiviran v novo sezono

Kot naš najboljši je sezo-
no na osmem mestu v sve-
tovnem pokalu zaključil Pe-
ter Prevc. V Lillehammerju 
je skočil celo na najvišjo sto-
pničko zmagovalnega odra.

»Precej laže je bilo, ker sem 
sezono zaključil z dobrimi re-
zultati. Treba pa je vedeti, da 
to ne pomeni, da bi lahko kaj 
več počival, saj dobri ali slabi 
rezultati ne pomenijo, da bo 
šlo tako tudi naprej. Ko se po 
sezoni odločiš, da boš nada-
ljeval kariero, je pač treba biti 
zelo motiviran. Je pa laže, ker 
veš, da si dobro delal,« razmi-
šlja izkušeni Peter Prevc, ki 
je čas v karanteni preživljal s 
svojo družino, tudi še ne dve-
letnim sinom.

»Nikoli nisem dajal pou-
darka poletnim tekmam. Te 
so bile bolj namenjene testi-
ranju opreme, bilo so neka-
kšen psihološki test. Letos 
tega očitno ne bo veliko in bo 
pač treba počakati, kaj bo vse 
skupaj pomenilo,« razmišlja 
Peter Prevec, ki se zaveda, da 
jih prva velika preizkušnja 
čaka že v decembru, ko naj bi 
bilo v Planici preloženo sve-
tovno prvenstvo v poletih. 

»Najbrž bo zaradi svetov-
nega prvenstva, ki bo že v 
decembru, marsikaj druga-
če. Zlasti prve tekme bodo 
morda bolj živčne, morda 
pa bodo celo bolj pomirjujo-
če. Do takrat je še dolgo časa 
in treba je iti korak po kora-
ku,« še dodaja Peter Prevc.

Najprej bodo skakali v Žireh
Naši najboljši smučarski skakalci so po tradiciji skupne kondicijske priprave na novo sezono začeli  
na kranjskem stadionu, prve treninge na skakalnicah pa vodstvo reprezentance načrtuje naslednji 
mesec v Nordijskem centru Poclain v Žireh.

Glavni trener naše moške reprezentance v smučarskih skokih 
Gorazd Bertoncelj / Foto: Gorazd Kavčič

Peter Prevc je prišel na skupne treninge dobro pripravljen. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Podbrezje – Darko Đurić iz 
Podbrezij se je rodil brez leve 
roke in brez obeh nog. Kljub 
temu je v življenju dosegel 
številne zmage, tako športne 
kot na drugih področjih. Je 
nosilec številnih kolajn s sve-
tovnih in evropskih prven-
stev ter dvakratni udeleženec 
paraolimpijskih iger. Na njih 
je leta 2012 nastopil v Londo-
nu, leta 2016 pa v Riu de Ja-
neiru. Pred dobrim letom je 
na odprtem prvenstvu Hrva-
ške v Splitu zmagal na pet-
deset in dvesto metrov pros-
to ter petdeset metrov del-
fin in izpolnil tudi normo za 
nastop na paraolimpijskih 
igrah, ki naj bi bile letos v To-
kiu, a so jih zaradi epidemije 
covida-19 preložili.

»Že nekaj časa je ljudem 
okoli mene jasno, da nisem 
srečen. Srečni pa smo, ko 
delamo stvari, ki nas osre-
čujejo. Začutil sem, da pla-
vanje ni več nekaj, s čimer 
bi bil dodana vrednost druž-
bi. Tudi izbira nekaterih lju-
di, ki naj bi me podpirali, 
pa se je izkazalo, da so jim 
pomembne le lastne koris-
ti in prihodki, me je pripra-
vila k razmišljanju. Ali naj 
bom nesrečen, pa vendar-
le nek ''idol'', ali pa srečen 
in človek, ki lahko odloča o 
svojem življenju, mogoče v 

širšem merilu manj cenjen, 
ampak vsaj dodana vrednost 
ljudem, ki me obdajajo?« je 
na Facebooku zapisal Đurić 
in dodal: »Zato se zahvalju-
jem vsem, ki ste mi poma-
gali na poti do mojih uspe-
hov, me podpirali tudi, ko 
ni bilo vse najbolj rožnato. 
Čas je, da moje mesto zav-
zamejo mladi, ki so moti-
virani in si želijo napredka. 
Hvala vsem, kariera plaval-
ca mi bo za vedno ostala v 
spominu kot izjemno poto-
vanje, polno dobrih ljudi in 
izkušenj, ki mi bodo učitelj v 
vseh mojih naslednjih pod-
vigih. Darko 'ma vas rad,« je 
tudi napisal Đurić. Najbolj-
ši slovenski športnik inva-
lid je bil Darko Đurić v letih 
2013 in 2018, leta 2013 pa je 
prejel tudi Bloudkovo plake-
to za pomembne mednaro-
dne dosežke v športu.

Darko Đurić je zaključil 
športno pot
Paraplavalec Darko Đurić je minuli konec tedna 
objavil, da bo končal svojo bogato športno 
kariero.

Paraplavalec Darko  
Đurić / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Ta teden skupne 
priprave začenjajo tudi igral-
ci HDD SIJ Acroni Jesenice. 
V zadnjem času je pogodbe 
s klubom na novo podpisalo 
kar nekaj dosedanjih članov 
ekipe: Aljoša Crnovič, Blaž 
Tomaževič, Jaka Sodja, Jaka 
Šturm, Erik Svetina, Žiga 
Urukalo, Nejc Stojan, An-
drej Tavželj, Gašper Seršen, 
Patrik Rajsar, Gašper Glavič 
in ob koncu minulega tedna 
še Andrej Hebar. 

Kot je znano že od prejšnje-
ga meseca, se je jeseniški eki-
pi znova pridružil vratar Žan 
Us, prav tako pa je v moštvu 
znova tudi Žan Jezovšek. 

V novi sezoni bo prvič 
rdeči dres oblekel 20-letni 
Škofjeločan Maj Tavčar, ki 
je večji del hokejske karie-
re igral za kranjski Triglav. 
V zadnjih dveh sezonah se 
je preizkušal tudi v sever-
noameriški mladinski ligi 
NCDC, kjer je bil član ekip 

Boston Jr. Bruins in Utica Jr. 
Comets. Tavčar je tudi stalni 
član mladinske in mlade re-
prezentance Slovenije.

»V naslednji sezoni si že-
lim čim večji ekipni in indi-
vidualni napredek. Upam, 
da se bom čim bolje razvil 
kot igralec in s tem pripo-
mogel ekipi. Všeč mi je, da 
veliko fantov že poznam, in 
vem, da so super igralci z og-
romno željo po uspehu, zato 
se trdega dela z njimi in s šta-
bom ob veliki podpori navi-
jačev zelo veselim,« je ob 
podpisu pogodbe povedal 
Maj Tavčar.

»Maj je zanimiv igralec. 
Spremljam ga že lep čas. 
Všeč mi je njegov karakter. 
Zadnjo sezono in pol je odi-
gral v Severni Ameriki, sedaj 
se vrača v domovino. Vesel 
sem, da smo v ekipo pripe-
ljali mladega talenta tudi od 
drugod, ne le z Jesenic,« je 
ob podpisu pogodbe povedal 
športni direktor jeseniškega 
kluba Marcel Rodman.

V rdečem tudi Maj Tavčar
V jeseniškem hokejskem klubu sestavljajo ekipo 
za novo sezono, v njej pa bo tudi Maj Tavčar.

ŠPORT IN REKREACIJA vilma.stanovnik@g-glas.si
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Grega Flajnik

Za varnost kolesarjev gre, 2. del

Še nekaj napotkov za večjo 
varnost na kolesu: 
• Če pred semaforjem vozi-
la čakajo na zeleno luč, se us-
tavimo za zadnjim stoječim 
vozilom. Vožnja po desni 
mimo stoječih vozil pomeni 
prehitevanje po desni. Voz-
nik, ki zavija desno, nas lah-
ko spregleda.
• Bodimo pozorni na avto-
mobile, ki se vozijo v naspro-
tni smeri in zavijajo (v svo-
jo) levo. Čeprav imamo pred-
nost, ni nujno, da so nas opa-
zili. V križišču vzpostavimo 
očesni stik z drugimi udele-
ženci v prometu. 
• Vozimo pol metra od roba 
vozišča (robnika), da se lah-
ko v primeru nevarnosti 
umaknemo desno.
• Pri zavijanju levo vsaj 20–
30 metrov pred odcepom 
poglejmo nazaj, ali je prosto, 

z roko nakažimo smer in za-
peljimo do sredinske črte. 
Nadaljujmo vožnjo po sredi-
ni in zavijmo levo, če ni na-
sproti vozečih vozil.
• Pred vsako vožnjo preveri-
mo, ali je naše kolo tehnično 
brezhibno. 

• Bodimo pozorni na pešce 
in prilagodimo svoje ravna-
nje njim, saj so oni še bolj 
ranljivi kot kolesarji.
• V temi so odsevna telesa, 
kot so luči, kresničke, od-
sevni trakovi, obvezna. Ne-
kateri napredni kolesarji 

uporabljajo luči tudi pod-
nevi.
• Kolesarska oblažila naj 
bodo pisana in živih barv, 
kot so oranžna, rdeča ali  
rumena. Kolesar s pisa-
nim dresom bo na cesti ve-
liko bolj viden kot oblečen v 
temna oblačila, ki se zlijejo  
z ozadjem. 
• Če vozimo mimo parki-
ranih vozil, spremljajmo, 
kaj se z vozili dogaja. Lah-
ko nas voznik spregleda in 
spelje ali pa odpre vrata rav-
no v trenutku, ko se pripe-
ljemo mimo.
• Imamo samo eno glavo, 
zato jo zavarujmo in vedno 
uporabljajmo zaščitno kole-
sarsko čelado, ki si jo pravil-
no in dovolj trdno namesti-
mo. Za otroke do 18. leta 
starosti je kolesarska čela-
da obvezna, a priporočam 

jo tudi vsem ostalim kole-
sarjem.
• Če je ob cestišču kolesar-
ska steza, je namenjena kole-
sarjem in jo uporabimo. Ko-
lesarske steze so sicer včasih 
speljane kolesarjem nelogič-
no ali imajo zaradi uvozov na 
cestišče preveč neravnin. Po-
leg tega je na kolesarski stezi 
največja dovoljena vožnja 25 
kilometrov na uro. Pogosto, 
predvsem v krožiščih, so ko-
lesarske steze speljane po zu-
nanji strani, zato morajo kole-
sarji prečkati več cest. To kole-
sarjem pogosto ni všeč, zato 
se raje peljejo po cestišču in s 
tem ogrožajo sebe in druge.
• Med vožnjo s kolesom je 
prepovedano: spuščati iz rok 
krmilo kolesa, dvigovati noge 
s pedalov, voditi, vleči ali poti-
skati druga vozila, pustiti se 
vleči ali potiskati.

Kolesar naj bo oblečen v dres živih barv, na glavi naj bo 
čelada.

Jelena Justin

Vsi ste šli na Kriško goro, 
Tolsti vrh, bili na Mali in Ve-
liki Poljani, na Storžiču, a 
tam vmes med Malo in Ve-
liko Poljano je še en vrh, ki 
je izrazito viden, a nanj bolj 
redko kdo stopi. Zakaj? Ver-
jetno, ker nanj vodi neozna-
čena stezica in ker so sose-
dnji vrhovi precej bolj opeva-
ni kot tale naš današnji. Obi-
skali bomo Grebenc in nare-
dili lepo krožno pot nazaj v 
dolino čez planino Javornik. 

Zapeljemo se skozi Tene-
tiše in Trstenik ter zavijemo 
levo v vas Povlje. Previdno 
peljemo skozi vas in parkira-
mo nad vasjo, na parkirišču, 
kjer je izhodišče za številne 

vzpone v ta del Kamniško-
Savinjskih Alp. Vzpon zač-
nemo po makadamski ces-
ti v smeri Male Poljane. Ces-
ta zavije levo, mimo vodne-
ga zajetja in kamnoloma, 
višje pa se spremeni v pri-
jetno gozdno stezo, ki se vije 
ob hudourniku, nato pa zavi-
je levo in preči nekoliko po-
drto grapo, ki je odlično ure-
jena. Po prečenju dosežemo 
nekakšen greben, z leve pa 
se nam priključi pot iz Za-
loga in Gorič. Hitro smo na 
razpotju. Desno gre strma 
pot proti Veliki Poljani, mi 
pa zavijemo levo, na spodnjo 
pot proti Mali Poljani. Nada-
ljujemo in dosežemo goz-
dnato dolino, med dvema 
strmima pobočjema. Dolina 

postane vse bolj ozka in je 
bolj podobna grapi, po kate-
ri se precej strmo vzpenja-
mo. V spodnjem delu hodi-
mo po levi strani doline, viš-
je prečimo na desno stran in 
se še strmeje povzpnemo. 
Višje dosežemo rob goz-
da in smo na travnikih pod 
Malo Poljano. Še nekaj mi-
nut in zagledali bomo pastir-
sko kočo. Od koče nadalju-
jemo naravnost, do razpo-
tja, kjer zavijemo desno pro-
ti Veliki Poljani. Povzpne-
mo se po strmem kolovozu, 
nato pa kolovoz zavije des-
no in že smo na Veliki Po-
ljani. Spustimo se do koče 
oz. tik pred kočo zagledamo 
travnat kolovoz, ki vodi des-
no. Gremo po tem kolovozu 

in na drevesu opazimo lese-
no tablo Koča na Grebencu. 
V minutki smo pri koči. Sto-
pimo na dvorišče in na desni 
strani zagledamo ozko, ne-
označeno stezico, ki se zač-
ne vzpenjati proti Grebencu. 
Pot ponekod ni ravno naj-
boljše vidna, a z občutkom ji 
je lahko slediti. Najprej vodi 
po grebenu, nato pa skrene 
v desno in preči pas gozda. 
Ponekod je izpostavljeno, 
a težjim mestom se izog-
ne po desni. Višje nas pot-
ka pripelje nazaj na glavni 
greben, po katerem doseže-
mo razgleden vrh. Vrh je iz-
jemno zanimiv, saj nam po-
nudi povsem drugačno per-
spektivo na Storžič in njego-
vo Psico, globoko pod seboj 

vidimo Malo Poljano, pog-
led proti severu se ustavi na 
Beli peči in Ženiklovcu, še 
bolj zadaj pa je greben Ko-
šute. Če z vrha nadaljuje-
mo po sicer še slabše vidni 
stezici, pridemo direktno na 
travnike nad Veliko Poljano. 
Lahko pa se vrnemo po poti 
vzpona. 

Ko pridemo na Veliko Po-
ljano, nadaljujemo v sme-
ri planine Javornik. Prijetna 

steza nas vodi skozi gozd, 
malce gre dol in malce gor, 
ko dosežemo Karničarjevo 
kočo na planini Javornik, tik 
pod vpadnico žleba, ki vodi 
naprej proti Storžiču. S pla-
nine Javornik lahko sestopi-
mo nazaj na izhodišče, am-
pak mi bomo še malce zao-
krožili. S planine Javornik 
nadaljujemo v smeri Ka-
lišča. Hodimo po izredno 
lepi, razgledni poti, ki nas 
pripelje do jugozahodne-
ga grebena Storžiča, po ka-
terem vodi neoznačena pot. 
Na tem mestu je tudi klop in 
pri tej klopi mi zavijemo des-
no na markirano pot, ki vodi 
proti cerkvici sv. Lovrenca. 
Predlagam, da gremo do Lo-
vrenca in se potem vrnemo 
nazaj do odcepa poti, ki vodi 
v Povlje, mimo t. i. Stanko-
tovih mlinčkov. Ko se prijet-
na steza konča, dosežemo 
makadamsko cesto, po ka-
teri se skozi naselje viken-
dov nad Povljami spustimo 
nazaj do parkirišča, kjer nas 
čaka zvesti jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: 1476 m
Višinska razlika: 980 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost:

Planinski izlet: Grebenc (1476 m n. m.)

Izrazit, a zelo redko obiskan
Priznam! Prvič sem slišala zanj. Celo življenje ga imam na očeh, a nikoli nisem pomislila, da nanj vodi 
lepa, neoznačena potka, ki je ponekod malce izpostavljena. 

Planina Mala Poljana, od koder nadaljujemo proti Veliki Poljani / Foto: Jelena Justin

Koča na Grebencu. Ko gremo proti planini Javornik in 
pogledamo nazaj, se lepo vidi njena streha. / Foto: Jelena Justin

Vrh Grebenca in pogled na Psico s Storžičem / Foto: Jelena Justin
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Kmetijstvo in gozdarstvo

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji

Trgovina Klasje vam ponuja:

  rezervne dele za traktorje in drugo kmetijsko mehanizacijo,
  traktorje: Zetor, IMT, UTB, Štore, Torpedo, Ursus, Tomo Vinkovič,
   novejše tipe traktorjev: John Deere, New Holland, Lindner,  

Lamborghini, Landini, Same, Steyer, Massey Ferguson, Fendt,  
Deutz, Hurlimann, Carraro,

   rezervne dele za priključke: Sip, Creina, Tehnostroj, kosilnice BCS,  
plugi (tuji proizvajalci),

   ponujamo vam tudi stekla za kabine, vse tipe akumulatorjev, olja, maziva,  
filtre, svetlobno opremo …,

  popravilo traktorjev in montažo stekel kabin,
  prodajo in popravilo kardanov, rezervne dele za kardane,
  prodajo nožev za freze in vrtavkaste brane,
  rezervne dele pošljemo po pošti.

Več informacij dobite pri nas: Klasje, d.o.o., Kranj, Cesta na Klanec 9, 4000 Kranj

Tel.: 04/2331 375, 04/2357 710, GSM: 041/628 065, 031/628 065
E-pošta: klasje@siol.net

AKCIJA  
OLJE FUCHS

Cveto Zaplotnik

Kako v »korona« razmerah 
poteka odkup živine?

Pri odkupu goveje živine 
je v Sloveniji zaradi zmanj-
šanja prodaje na avstrijski 
in predvsem italijanski trg, 
deloma pa tudi na doma-
čem trgu prišlo do presež-
kov živine. Po mojem mne-
nju sta za to sicer dva razlo-
ga: prvi razlog je dejansko 
zmanjšanje prodaje približ-
no za dvajset odstotkov, dru-
gi razlog je v tem, da tudi 
rejci, ki so doslej samostoj-
no prodajali živino, a je zdaj, 
ko se jim je trg zaprl, ne 
morejo prodati sami, ponu-
jajo živino odkupovalcem, 
tudi pod ceno. Podobno je 
pri drobnici, Loške mesnine 
na podlagi dogovora z rejci 
drobnice odkupimo na leto 
okrog 3600 glav drobnice. 

Odkupovalci ugotavljajo, da 
se je ponudba drobnice zdaj, 
v »koronarazmerah«, občut-
no povečala. To se je zgodi-
lo zato, ker zdaj ni več pik-
nikov in drugih oblik »črne-
ga trga«, na katerem so dos-
lej rejci prodali od trideset 
do štirideset odstotkov dro-
bnice. 

Na Gorenjskem glede 
odkupa živine težave niti 
niso tako velike, kot so mar-
sikje v Sloveniji. Gorenjske 
zadruge, ki sodelujemo sku-
paj na komercialnem podro-
čju, nimamo čakalnih vrst, 
živino pobiramo dokaj spro-
ti, rejci morajo na odkup 
čakati največ en teden, dva, 
izjema so morda tisti, ki z 
odkupovalci nimajo sklenje-
nih dolgoročnih pogodb.

Če je ponudba večja od pov-
praševanja, se to običajno 

pozna pri odkupnih cenah. 
Koliko so se cene znižale?

Za znižanje cene sta bila 
dva razloga: prvi razlog je ta, 
da kož, ki pri odkupni ceni 
goveda predstavljajo od 10 
do 15 centov na kilogram, 
nismo več mogli prodati, 
drugi razlog je večja ponu-
dba živine. Na Gorenjskem 
so cene bikov padle približ-
no za deset odstotkov, s 3,30 
na 3,05 evra za kilogram. Kot 
slišim, marsikje v Sloveniji 
dobijo rejci za bika samo 2,9 
evra za kilogram.
Kako ocenjujete vladni 
ukrep, ki rejcem goved omo-
goča uveljavljanje nadomes-
tila za izpad dohodka? 

Odločitev države, da rej-
cem nadomesti izpad 
dohodka, je bila pravilna. 
Rejci bodo z nadomestilom 

pokrili znižanje odkupne 
cene, res pa je, da bodo ena-
ko nadomestilo dobili ne 
glede na to, ali so prodali lah-
kega ali težkega bika.

Je veliko rejcev, ki bi imeli 
višje stroške zaradi tega, ker 
živine niso mogli prodati in 
so jo morali rediti dlje?

Na našem območju tak-
šnih rejcev skorajda ni, so 
pa rejci, ki so doslej sami 
prodajali živino, a je zdaj ne 
morejo prodati in se jim je 
reja podaljšala. Kriza nas je 
naučila, kako pomembni so 
dolgoročni partnerski odno-
si med prodajalci in kupci.

 
V času epidemije novega 
koronavirusa so bili zapr-
ti gostinski lokali in šte-
vilni javni zavodi, ki so 

pomembni porabniki mesa 
in mesnih izdelkov. Kako ta 
problem občutite v Loških 
mesninah?

Mesno-predelovalna deja-
vnost je v velikih težavah, 
promet nam je upadel za 
okoli dvajset odstotkov. Naj-
bolj, za od trideset do štiride-
set odstotkov, se je zmanjšal 
promet pri mesnih izdelkih 
iz Arvaja, nekoliko manj pri 
svežem mesu, še najmanj pa 
pri izdelkih iz Mesnin Bohi-
nja. Dražje dele govedine, 
ki so jih prej kupovali gos-
tinci, moramo zmrzovati, 
že s tem pa jim je cena pad-
la za trideset odstotkov. Če 
nam bo država s subvenci-
jo pokrila stroške zmrzova-
nja mesa, bo to sicer dobro-
došel ukrep, vendar bo pro-
blem ostal, če za to meso ne 
bomo našli kupca. 

Prednost Loških mesnin 
je v tem, da imamo tri obra-
te in da lahko prerazporeja-
mo delavce. Doslej nobene-
ga delavca nismo odpustili 
niti ga dali na čakanje, pos-
kušamo si pomagati sami. 
Država nam sicer že pomaga 
s plačilom prispevkov za pla-
če, na nabavni strani so tudi 
nekoliko nižji stroški, saj so 
cene bikov padle približno 
za deset odstotkov. Poslo-
vanje podjetja ni ogroženo, 
leto bomo skušali preživeti 
s čim manj pretresov. Manj-
šo prodajo na domačem 
trgu že deloma nadomeš-
čamo z izvozom mesa krav, 
doslej smo na tuje prodaja-
li zelo malo, zdaj smo izvoz 

nekoliko povečali. V sedan-
jih razmerah je pomembno, 
da čim prej prodamo prese-
žke in preidemo nazaj v nor-
malno stanje. Ocenjujem, 
da se bo julija trg že stabili-
ziral. Če viškov ne bomo pro-
dali, se bo agonija nadaljeva-
la še pol leta. 

Problem prodaje ovčetine je 
menda celo večji kot težave 
pri govedini ...

Medtem ko goveje meso 
lahko zmrznemo in ga pot-
lej tudi prodamo, seveda po 
nižji ceni, pa za zmrznjeno 
meso drobnice v Sloveniji 
in tudi v Evropi nismo našli 
trga. Rešitev torej ni zmrzo-
vanje mesa, ampak podob-
na kampanja kot pri mleku, 
torej ozaveščanje potrošni-
kov za večjo porabo ovčetine.

Bi poslovno zdržali, če bi se 
sedanja kriza razpotegnila iz 
dveh na tri, štiri, pet mese-
cev?

Zdržali bi, a bi temu pri-
lagajali tudi odločitve. Dob-
ro krize je v tem, da takrat v 
podjetjih povlečemo poteze, 
ki smo jih sicer že načrtova-
li, a jih zato, ker je vse pote-
kalo dokaj dobro in normal-
no, ne povlečemo. Kriza nas 
k temu spodbudi oziroma 
nas prisili.

Se je v krizi povečalo povpra-
ševanje po domači hrani?

Poraba domačih, lokal-
nih izdelkov se povečuje že 
nekaj časa, kriza pa ji je dala 
še dodatni pospešek. 

V krizo z dolgoročnimi pogodbenimi odnosi
»Kriza nas je naučila, kako zelo pomembni so dolgoročni partnerski odnosi,« dogajanje o odkupu živine in odkupnih cenah komentira Mitja Vodnjov, 
direktor Loške zadruge in Loških mesnin.  

Prodaja svežega mesa se je v času epidemije zmanjšala. 

Mitja Vodnjov, direktor Loške zadruge in Loških mesnin
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Cveto Zaplotnik

Kranj – Po žledolomu leta 
2014 se je lubadar pretirano 
razmnožil tudi v gozdovih 
na kranjskem gozdnogospo-
darskem območju, takšno 
stanje pa se bo, kot ocenju-
jejo v kranjski območni eno-
ti Zavoda za gozdove Slove-
nije, nadaljevalo tudi letos. 
»Kolikšne bodo letos količi-
ne lubadark – bodo podobne 
lanskim, večje ali manjše –, 
je za zdaj še nemogoče napo-
vedati, je pa kar nekaj neu-
godnih okoliščin, na podla-
gi katerih lahko sklepamo, 
da se bo problematika pod-
lubnikov še zaostrila,« pravi 
vodja območne enote Janez 
Logar, ki med takšne neu-
godne okoliščine (poleg že 
doslej čezmerne razmno-
žitve podlubnikov) šteje še 
februarski vetrolom, izje-
mno sušo in močno cvete-
nje smreke. »Po vsaki ujmi 
ostane v gozdu veliko oslab-
ljenih dreves, sečnih ostan-
kov in drugega primerne-
ga materiala za zaleganje 
in razmnoževanje podlub-
nikov. Izjemna suša je tra-
jala vse od lani pa do nedav-
nega dežja, ob taki suši nas-
tane pri gostiteljih lubadar-
ja (smreki) motnja v preskr-
bi z vodo. Letos smreka moč-
no cveti, podobno tudi osta-
le vrste, kar drevo še dodat-
no izčrpa,« pojasnjujejo v 

zavodu za gozdove, kjer pre-
dvidevajo, da se bodo pro-
blemi s podlubniki najbolj 
zaostrili na območju Kra-
jevne enote Kranj, kjer sov-
pada več neugodnih okoli-
ščin. To bi se lahko zgodi-
lo že letos jeseni ali mogo-
če šele naslednje leto, pred-
vsem v vetrolomu poškodo-
vanih smrekovih sestojih na 
nižinskih rastiščih in na pro-
dnatih tleh Kranjskega pol-
ja, ki slabo zadržujejo vodo 
in kjer se posledice suše naj-
hitreje pokažejo. »Prav zato 
je hitra in kakovostna sana-
cija vetroloma v okolici Kra-
nja tako zelo pomembna, saj 
s tem zmanjšamo nevarnost 

ponovne čezmerne razmno-
žitve podlubnikov,« pravi 
Janez Logar.

Po oceni zavoda za gozdo-
ve je za zdaj treba na kranj-
skem gozdnogospodarskem 
območju posekati in pospra-
viti približno 3500 kubičnih 
metrov lubadark. Večinoma 
so to lanska, jesenska žariš-
ča podlubnikov, ta so zdaj še 
slabo vidna, bolj jasno pa se 
bodo pokazala ob prvih viso-
kih temperaturah, ko bodo 
iglice napadenih dreves 
porumenele.

Na kranjskem območju 
so sicer v treh letih po žle-
dolomu, to je v obdobju 
2015–2017, zabeležili doslej 

največjo razmnožitev pod-
lubnikov v zgodovini goz-
dov na tem območju, pre-
dlani se je količina od pod-
lubnikov napadenega dre-
vja močno zmanjšala, lani 
pa se je zaradi vetrolomov v 
letih 2017 in 2018 ponovno 
povečala. Gozdarji so lani za 
posek označili 74.670 kubi-
čnih metrov lubadark. Čep-
rav je bila ta količina enkrat 
manjša od letne količine v 
obdobju 2015–2017, je bila 
še vedno dvakrat večja kot 
leta 2003, ko je čezmerno 
razmnoževanje podlubni-
kov spodbudila huda suša z 
vročim poletjem in močnim 
cvetenjem smreke.

Veliko (ne)ugodnih okoliščin
Okoliščine, ki so za lastnike gozdov neugodne, so za razvoj podlubnikov ugodne: v vetrolomu 
poškodovano in oslabelo drevje, spomladanska suša, močno cvetenje smreke ...

Posek in spravilo lubadark sta pomembna tudi iz ekonomskih razlogov. Ko les lubadark 
pomodri, se njegova odkupna cena v primerjavi z zdravim lesom lahko zmanjša tudi do 
trideset evrov pri kubičnem metru, kar je odvisno od debeline in lastnosti lesa.

Cveto Zaplotnik

Kranj – Jutri, 20. maja, je 
obletnica rojstva čebelar-
ja Antona Janše z Breznice, 
začetnika sodobnega čebe-
larstva. Generalna skupšči-
na Organizacije združenih 
narodov je ta dan pred tremi 
leti na pobudo Slovenije in 
njene čebelarske zveze raz-
glasila za svetovni dan čebel. 
Letos bo praznovanje sveto-
vnega dne tretjič, a tokrat ga 
za razliko od lani in predla-
ni zaradi epidemije nove-
ga koronavirusa ne bodo 
obeležili z dogodki, ampak 
le z ozaveščanjem javnos-
ti o pomenu čebel in ostalih 

opraševalcev, o ogroženos-
ti čebel ter o prizadevanjih 
posameznikov in skupnosti 
za ohranitev čebel v prihod-
nosti. V Čebelarski zvezi Slo-
venije ob tem naštevajo vrs-
to ukrepov, ki so pomembni 
za boljše preživetje čebel. 
Med takšne ukrepe sodijo 

sajenje avtohtonih medovi-
tih rastlin, ohranjanje trav-
nikov z večjo pestrostjo ras-
tlin, setev travnikov z medo-
nosnimi rastlinami, sajenje 

medovitih rastlin tudi za 
okrasne namene, košnja 
cvetočih rastlin po cvetenju, 
nakup medu in ostalih čebe-
ljih pridelkov pri lokalnem 
čebelarju, zmanjšanje upo-
rabe čebelam škodljivih pes-
ticidov ... 

V državnem statističnem 
uradu so ob svetovnem dne-
vu zbrali zanimive podat-
ke o čebelarstvu v Sloveni-
ji. Tako ugotavljajo, da se 
število čebelarjev in število 
panjev v Sloveniji poveču-
jeta, po zadnjih podatkih je 
v Sloveniji približno 11.350 
čebelarjev, ki skrbijo za 
205 tisoč panjev. Pridelava 
medu med leti precej niha, 

ta je veliko odvisna od vre-
menskih razmer, predlani 
je pridelek znašal 1746 ton. 
Povprečna cena kilograma 
medu, ki so ga pridelovalci 
prodajali na živilskih trgih, 
se v zadnjih petih letih ni 
bistveno spreminjala in je 
lani znašala deset evrov. 
Prebivalec Slovenije na leto 
porabi v prehrani povpreč-
no 1,1 kilograma medu, sto-
pnja samooskrbe z medom 
je v Sloveniji 80-odstot-
na. V zadnjih desetih letih 
je Slovenija povečala izvoz 
medu za osemkrat, lani ga 
je izvozila 332 ton, od tega 
največ (201 tono) na Japon-
sko, sicer pa tudi v Italijo, 
Nemčijo, na Kosovo, v Špa-
nijo, Grčijo in Savdsko Ara-
bijo. Na tuje je prodala tudi 
za 32.400 evrov čebel kranj-
ske sivke.

Svetovni dan čebel
Slovenija in z njo tudi ves svet bosta jutri, v sredo, 
praznovala svetovni dan čebel.

Ob svetovnem dnevu čebel bodo opozorili tudi na pomen 
čebel pri opraševanju rastlin in za pridelavo medu.

V čebelarski zvezi 
predlagajo vladi, da bi 
država vsem otrokom 
ob rojstvu podarila 
sadiko lipe, ki je simbol 
slovenstva in tudi zelo 
medovito drevo.

Kranj – V Zavodu za gozdove Slovenije so v zadnjem času 
dobili več vprašanj glede plačevanja pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest. Kot so pojasnili, lastnikom gozdov ni treba pla-
čevati pristojbine od varovalnih gozdov, gozdov s posebnim 
namenom in od gozdov na območjih, ki s cestami niso odprta 
za gospodarjenje. Za takšno se šteje območje, ki obsega več 
kot sto hektarjev in na katerem je povprečna spravilna razda-
lja daljša od 1200 metrov, pri spravilu z žičnico pa daljša od 
800 metrov. Marsikateri lastnik gozda je prepričan, da mu ni 
treba plačevati pristojbine, če skozi njegove gozdne parcele ne 
poteka gozdna cesta. V zavodu za gozdove pojasnjujejo, da so 
jo dolžni plačevati, saj gozdne ceste ne odpirajo samo parcel, 
skozi katere potekajo, ampak določeno vplivno območje, ki 
zajema tudi parcele brez gozdnih cest. Poleg gozdnih cest pa 
odpirajo gozdove tudi javne ceste.   

Pojasnilo glede pristojbine za gozdne ceste

Inter gozd d.o.o., Kranj; C. Staneta Žagarja 53

041 673 191

• protiurezna oblačila in obutev

• oprema za gozdarje

• oprema za arboriste

• motorne žage

• prenosni vitli

• hidravlične zagozde

• kolesne verige
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VABLJENI v trgovino AGROTEHNIKA v ŠENČURJU, Beleharjeva 6a.

 

                        KOSILNIC 
IN VRTNIH TRAKTORJEV

AKCIJA    
Prodaja vrtnih strojev različnih  

proizvajalcev, servis in  
popravilo vseh vrtnih strojev  

na naši lokaciji!
Izposoja prezračevalnika za travo. 

DELOVNI ČAS: pon.–pet.: od 8. do 16. ure, sob.: od 8. do 12. ure
TELEFON: 04/25 11 155, GSM: 064/19 14 22, E-pošta: info@agrotehnika.si

Cveto Zaplotnik

Kranj – »Pot do ustanovitve 
zbornice je bila vse prej kot 
lahka. Ko se danes z zado-
voljstvom ozremo na opra-
vljeno delo, to prevečkrat 
pozabimo,« je ob 20-letnici 
zbornice dejal njen aktualni 
predsednik Cvetko Zupan-
čič in dodal, da so na zborni-
co lahko ponosni, saj vse od 
ustanovitve naprej opravlja 
svoje poslanstvo, to je zasto-
panje interesov kmetijstva. 

Kot poudarjajo v zborni-
ci, je zbornica danes trden 
in zaupanja vreden sis-
tem, ki omogoča vpliv na 
kmetijsko politiko. Drža-
va je z ustanovitvijo zbor-
nice dobila pomembne-
ga partnerja, ki na enem 
mestu zbere stališča članov 
in stališča stroke, ki delu-
je v okviru zbornice. Velik 
poudarek daje izobraževa-
nju, tako prek javne služ-
be kmetijskega svetovanja 

kot prek nacionalne mre-
že poklicnih kvalifikacij. S 
svojimi pripombami in pre-
dlogi sodeluje v zakonodaj-
nih postopkih ter pri sno-
vanju kmetijske, davčne in 
socialne politike. Z različni-
mi prireditvami in drugimi 
promocijskimi aktivnostmi 
poudarja pomen kmetijs-
tva ter pridelavo kakovost-
ne lokalne hrane. Z uvedbo 
certificiranja gozdov po sis-
temu PEFC pomaga lastni-
kom gozdov pri prodaji lesa 
in lesnih izdelkov na zaho-
dnoevropske trge, zavzema 
pa se tudi za organiziranje 

javne svetovalne službe, 
ki bi lastnikom svetova-
la predvsem glede boljše-
ga ekonomskega izkoristka 
lesa. Tudi v razmerah epi-
demije novega koronaviru-
sa kljub oviram zagotavlja 
prenos znanja na kmetije, v 
zbornici so prepričani, da bi 
bila tudi vsebina intervent-
nih zakonov brez njihovega 
sodelovanja manj ugodna 
za kmete in kmetice.

V zbornici so načrtova-
li praznovanje 20-letnice, 
vendar so ga zaradi epidemi-
je novega koronavirusa pre-
stavili na kasnejši čas.  

Dvajset let zbornice
Začetek delovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sega v leto 2000, 
ko so se 12. maja na ustanovni seji zbrali izvoljeni predstavniki lastnikov 
kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih zadrug in podjetij. 

Aktualni predsednik zbornice Cvetko Zupančič na eni od sej 
sveta kranjske območne enote zbornice

Zbornico so v dvajsetih 
letih vodili trije 
predsedniki. Prva dva 
mandata jo je vodil Peter 
Vrisk, nato en mandat 
Ciril Smrkolj, zdaj pa jo 
že drugi mandat vodi 
Cvetko Zupančič.

Cveto Zaplotnik

Kranj – V Sloveniji bo do 
konca junija potekala kam-
panja ozaveščanja potro-
šnikov z naslovom Ekolo-
ško in lokalno je idealno, 
med katero bodo potrošni-
ke med drugim seznanjali z 
ekološko pridelavo in prede-
lavo, z označevanjem ekolo-
ških živil, s koristmi uživa-
nja ekoloških živil, z vpli-
vom ekološke pridelave na 
okolje, z nadzorom ekološ-
ke pridelave in predelave, ... 
Kot poudarjajo na ministr-
stvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, potrošnik 
prepozna ekološka živila po 

zelenem evropskem zna-
ku za ekološko živilo, pri-
pis Kmetijstvo Slovenija pa 
je dodatna informacija kup-
cu, da gre za lokalni ekološ-
ki proizvod. »Številne znan-
stvene raziskave dokazujejo 
v ekološki hrani večjo vseb-
nost hranil. Če je ekološ-
ka hrana še lokalnega izvo-
ra, je njena prehranska vre-
dnost še večja, saj so živi-
la manj časa v skladiščih in 
imajo krajšo pot do končne-
ga uporabnika,« navajajo 
na ministrstvu in dodajajo, 
da ekološka živila v skladu 
z zakonodajo ne smejo vse-
bovati umetnih sladil, sta-
bilizatorjev, konzervansov, 

glutaminatov in drugih oja-
čevalcev okusa, barvil, ume-
tnih arom, hidrogenirane 
maščobe in gensko spreme-
njenih sestavin. 

Po podatkih ministrstva 
je bilo lani v Sloveniji v eko-
loško kontrolo vključenih 
5,5 odstotka vseh kmetij, 
ponudba ekološke lokalne 
hrane pa se s tržnic in kme-
tij vse bolj širi v specializi-
rane prodajalne in v večje 
trgovske centre.

Ministrstvo med kampan-
jo opozarja potrošnike tudi 
na znak Izbrana kakovost – 
Slovenija, ki označuje v Slo-
veniji pridelana in predela-
na živila. 

Potrošnike navdušujejo za 
ekološko in lokalno hrano

Kranj – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je prej-
šnji teden praznovala dvajsetletnico delovanja. Ob tej prilož-
nosti je organizirala srečanje generalnih direktorjev agencije, 
na katerem je sedanji direktor Miran Mihelič poudaril, da je 
agencija zaupanja vredna ustanova, katere temeljno poslan-
stvo je izvajanje ukrepov kmetijske politike.

Jubilej agencije za kmetijske trge

Cveto Zaplotnik

Kranj – Za kmetijska gospo-
darstva, ki se želijo vključiti v 
ukrep za kmetijsko-okoljska 
in podnebna plačila (Kopop), 
je obvezno predhodno uspo-
sabljanje. Letos bo usposab-
ljanje zaradi epidemije covi-
da-19 potekalo drugače kot 
v preteklih letih. Za usposa-
bljanje se bo treba po elek-
tronski poti prijaviti za ene-
ga od terminov – 25. maj, 1. 
ali 8. junij, kmetijsko minis-
trstvo pa bo potlej na e-naslo-
ve poslalo gradivo, ki ga bodo 
udeleženci morali sami pre-
delati. Gradivo bo obsegalo 
vsebine o ukrepu Kopop, o 
vplivih ukrepa na ohranjan-
je narave, varovanje voda in 

na blažitev podnebnih spre-
memb, o odvzemu vzorcev 
tal za analizo, ... 

Letos je v okviru ukrepa 
Kopop možno izvajati akti-
vnosti in se potegovati za 
plačila za posebne traviščne 
habitate, traviščne habitate 
metuljev, habitate ptic vlaž-
nih ekstenzivnih travnikov, 
steljnike, vodne vire, ohra-
njanje habitatov strmih tra-
vnikov, grbinaste travnike, 
rejo domačih živali na obmo-
čju pojavljanja velikih zveri, 
planinsko pašo, visokode-
belne travniške sadovnjake, 
ohranjanje mejic, rejo lokal-
nih pasem, ki jim grozi pre-
nehanje reje, in za ohranjan-
je rastlinskih genskih virov, 
ki jim grozi genska erozija.  

Sami se bodo usposabljali
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Simon Šubic

Medvode – V soboto dopol-
dan se je v prometni nesre-
či na cesti med Mednim in 
Medvodami smrtno pone-
srečil sedemdesetletni voz-
nik osebnega vozila. 

Sedemdesetletni voznik 
je okoli 10. ure iz do sedaj še 
neznanega razloga v ovin-
ku zapeljal desno izven vo-
zišča, kjer je trčil v odbojno 

ograjo. Vozilo je nato od-
bilo na nasprotno smerno 
vozišče, po katerem je pra-
vilno pripeljal 45-letni vo-
znik osebnega vozila, ki se 
trčenju ni mogel izogniti. 
Povzročitelja so z reševal-
nim vozilom odpeljali v lju-
bljanski klinični center, kjer 
pa je kljub zdravniški pomo-
či umrl. Policisti še nadalju-
jejo z ugotavljanjem okoli-
ščin prometne nesreče.

V nesreči umrl 
sedemdesetletnik

Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
pred dnevi ponovno izvedli 
nekajurni poostren nadzor 
v prometu in ugotovili 36 
kršitev. Izstopali sta pred-
vsem prekoračena hitrost, 
pri kateri so ujeli devetnajst 

voznikov, in uporaba telefo-
na med vožnjo, kjer so naš-
teli enajst kršitev. Drugi 
prekrški so bili povezani še 
z vožnjo skozi rdečo luč na 
semaforju, nepravilno na-
loženim tovorom, nepravil-
nim prehitevanjem in neu-
porabo varnostnega pasu. 

Hitrost in telefoni

Velesovo – V nedeljo popoldan so v Velesovem sprehajalci 
v potoku opazili naftne madeže. Kranjski poklicni gasilci so 
postavili vpojna čreva in zajezili manjše količine nafte. S po-
licije so sporočili, da glede na do sedaj zbrane podatke škoda 
ni nastala, postopek pa še poteka. Na Ulici Lojzeta Hrovata 
v Kranju so kranjski gasilci isto popoldne z vpojnimi sredstvi 
posuli razlito motorno olje na otroškem igrišču.

Naftni madeži v potoku

Bled – V nedeljo okoli 10. ure je na Riklijevi cesti na Bledu nez-
nana ženska v stanovanjski hiši želela ukrasti denarnico, a jo je 
zalotila lastnica in tako preprečila tatvino. V hišo je neznanka 
vstopila, ko je bila lastnica zunaj, zato policisti opozarjajo na 
zaklepanje vrat in samozaščitno obnašanje.

Nameravala ukrasti denarnico 

Moškrin – V kraju Moškrin v občini Škofja Loka je v nedeljo 
popoldan občan našel staro neeksplodirano ubojno sredstvo. 
Strokovnjaka državne enote za varstvo pred neeksplodirani-
mi ubojnimi sredstvi sta ugotovila, da gre za vadbeno trom-
blonsko mino. Do uničenja so jo shranili v regijskem skladišču 
na Drulovki pri Kranju.

Našel vadbeno mino

Jesenice – Jeseniški policisti so v nedeljo obravnavali anoni-
mno prijavo nasilja v zasebnem prostoru. V intervenciji so 
policisti ugotovili elemente prekrška in proti kršitelju ukrepali.

Nasilje za štirimi stenami

Simon Šubic

Cerklje – Kranjski policisti so 
pred dnevi obravnavali pa-
dec moškega z nadstreška 
na Ambrožu pod Krvavcem. 
Zdrsnil je na spolzki površi-
ni in z višine petih metrov 

padel na tla. Z vojaškim he-
likopterjem so ga odpeljali v 
ljubljanski klinični center. 

Jeseniški policisti so v so-
boto obravnavali nesrečo pri 
delu, v kateri je moškega laž-
je poškodovala jeklenica. Po-
licija je tujo krivdo izključila. 

Padel z nadstreška

Bohinjska Bistrica – V nedeljo nekaj pred 13. uro je na poti 
proti Planini za Liscem pet pohodnikov zašlo na brezpotje 
in si ni upalo nadaljevati poti. Bohinjski gorski reševalci so 
nepoškodovane planince s pomočjo vrvne tehnike spustili 180 
metrov nižje na lažji teren in pospremili v dolino.

Zašli na brezpotje

Simon Šubic

Kranj – Včeraj so se po dveh 
mesecih znova odprli vrtci 
in šole. V Agenciji za varnost 
prometa (AVP) opozarjajo, 
da je bil »drugi prvi šolski 
dan« resda nekoliko druga-
čen in v drugačnem obsegu, 
kot to velja za 1. september, 
a vendarle ostaja dejstvo, da 
vnovični začetek šole pome-
ni več otrok na cesti. Vse ude-
ležence v prometu zato pozi-
vajo k največji stopnji pazlji-
vosti pod skupnim imeno-
valcem #ZnovaVarnoVŠolo. 

»Tokratno vračanje v šole 
je edinstveno, saj se šolar-
ji v šolske klopi vračajo po 
daljšem in specifičnem ob-
dobju, ki ni bilo počitniško, 
obenem je mogoče priča-
kovati, da so določena pre-
vidnostna ravnanja, ki so jih 
že usvojili, opustili ali poza-
bili. Podobno velja za ostale 
udeležence v prometu, ki se 
po daljšem času vračajo na 
ceste, zato Agencija za var-
nost prometa opozarja, da 
je nujno, da z največjo mož-
no mero odgovornosti in po-
zornosti soustvarjamo var-
nejše poti v šolo in domov 
za vsakega otroka, prav vse 

dni v letu. Starši in skrbniki 
naj poskrbijo, da bodo otro-
ci dobro vidni, s svojim od-
govornim ravnanjem v pro-
metu pa naj bodo zgled, saj 
so dobre prometne izkušnje 
dragocena popotnica za var-
no prihodnost,« so sporoči-
li iz AVP. 

Otroci spadajo med naj-
bolj ranljive udeležence v 
prometu. Ker so manjši, so 
v prometu slabše vidni, prav 
tako pa težko predvidijo ne-
varne situacije, opozarjajo 
v AVP. Vozila kasneje opa-
zijo in ne zmorejo dobro 

presoditi njihove oddalje-
nosti ter hitrosti, prav tako 
težje določijo smer, iz kate-
re prihaja zvok vozila. Njiho-
vo ravnanje usmerjajo pred-
vsem radovednost, čustva in 
dogajanje okoli njih, manj 
pa razum, zato morajo biti 
vozniki nanje vselej pozor-
ni. Prepričani so, da jih voz-
nik vidi, če oni vidijo vozilo, 
in mislijo, da se lahko usta-
vi tako hitro, kot se sami. V 
času ukrepov za zajezitev 
epidemije COVID-19 je bilo 
na cestah bistveno manj pro-
meta, zato naj starši otroke 

– če tega morda še niso sto-
rili – nujno podučijo, da ces-
te niso več tako prazne kot v 
zadnjem času, in z njimi ob-
novijo prometna pravila na 
poti do šole ali vrtca. 

AVP opozarja na nujnost 
nošenja rumenih rutic za ot-
roke prvih in drugih razre-
dov osnovne šole. Da bodo 
otroci še bolj vidni in tako 
bolj varni, priporočajo upo-
rabo svetlejših oblačil in od-
sevnih teles. Agencija star-
še in skrbnike opozarja tudi 
na nujnost pravilnega in do-
slednega pripenjanja otrok 
v otroške varnostne sedeže, 
bodisi v motornih vozilih bo-
disi na kolesu, ter na obve-
zno uporabo varnostne za-
ščitne čelade, ki jo morajo 
nositi otroci na poganjalcu, 
kolesu, skiroju ali rolki. Po-
sebna opozorila so namenje-
na vožnji brez uporabe mo-
bilnega telefona ali slušalk 
za poslušanje glasbe in si-
ceršnjemu upoštevanju pro-
metnih pravil, predpisov in 
razmer na cesti. »Zgled, ki 
ga s svojim ravnanjem v pro-
metu dajejo starši ali skrbni-
ki, je neprecenljiv, saj nas ot-
roci posnemajo že od malih 
nog,« poudarjajo.

Pozor, v prometu spet tudi šolarji
Agencija za varnost prometa ob vnovičnem odprtju šol voznike poziva k največji stopnji pazljivosti. 
Pričakovati je, da so otroci določena previdnostna ravnanja v prometu opustili ali pozabili, opozarjajo.

Večina staršev je na včerajšnji »drugi prvi šolski dan« svoje 
otroke pospremila v šolo. Naj tako ostane vsaj še nekaj dni, 
da se otroci ponovno privadijo varne hoje v šolo in iz nje. 
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Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču je včeraj okro-
žna državna tožilka Polona 
Košnjek predstavila obto-
žnico zoper brata Edija in 
Metija Plavo. Obtožuje ju 
storitve kaznivega dejanja 
izsiljevanja na škodo Ale-
ksandra Arha za znesek več 
deset tisoč evrov. 

Oškodovanec si je po na-
vedbah obtožbe od Edija 
Plave izposodil petdeset ti-
soč evrov. Ko je dolg začel 
vračati, pa naj bi obtože-
na brata od njega zahteva-
la vedno večji znesek. Ko je 
menda že vrnil sedemdeset 
tisoč evrov, naj bi zahtevala 
še več, kar naj bi podkrepila 
z grožnjami (Meti Plava) in 
fizičnim nasiljem (Edi Pla-
va). Kot je pojasnila tožilka, 
je Edi Plava obtožen izsilje-
vanje v višini 51 tisoč evrov, 
brat Meti pa vsaj v višini 40 
tisoč evrov. 

Obtožena krivdo katego-
rično zavračata. Edi Plava 
je tričlanskemu sodnemu 
senatu, ki ga vodi sodnica 

Polona Kukovec, pojasnil, 
da vztraja pri izjavi, ki jo 
je podal pred preiskoval-
nim sodnikom. Povedal je, 
da je bil odnos z Aleksan-
drom Arhom vedno korek-
ten, dobronameren, razu-
mevajoč in da ni bilo nobe-
nega izsiljevanja. Ob tem je 
poudaril, da je oškodovancu 

denar posodil leta 2011 in da 
do danes še ni prejel nazaj 
celotnega zneska. O more-
bitni dopolnitvi zagovora se 
bo odločil po zaslišanju prič, 
je dodal. Edi Plava prav tako 
zatrjuje, da očitanega deja-
nja ni storil, kar namerava 
v kazenskem postopku tudi 
dokazati.  

Kako natančno je pote-
kal dolžniško-upniški odnos 
med obtoženima in oškodo-
vancema, koliko jima je plačal 
in koliko denarja sta od njega 
zahtevala in na kakšen način, 
bo v nadaljevanju razkril ka-
zenski postopek. Sodišče je 
sicer že včeraj nameravalo 
zaslišati oškodovanca Arka 
ter njegova ženo in sina, a jim 
vabila po pošti ni uspelo izsta-
viti, je pojasnila sodnica Polo-
na Kukovec, ki je nadaljeva-
nje glavne obravnave napove-
dala za 15. junij.

Naj spomnimo: Meti Pla-
va je obtožen tudi izsiljeva-
nja šenčurskega kmeta Ale-
ša Šterna, od katerega naj bi 
po obtožbah tožilstva v pe-
tih letih tudi ob uporabi gro-
ženj in fizičnega nasilja izsilil 
okoli 1,34 milijona evrov. Na 
kranjskem sodišču so ga ja-
nuarja lani spoznali za krive-
ga le po nekaterih delih obtož-
be in ga obsodili na tri leta za-
pora. Višje sodišče v Ljublja-
ni je kasneje sodbo razvelja-
vilo in zadevo vrnilo prvosto-
penjskemu sodišču v ponov-
no odločanje.

Brata izsiljevanje zanikata
Brata Meti in Edi Plava sta včeraj prisluhnila predstavitvi obtožnice, ki ju bremeni izsiljevanja 
Aleksandra Arha. V zagovorih sta oba zatrdila, da sta nedolžna. 

Meti Plava in njegov zagovornik Mitja Sever / Foto: arhiv GG
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A
vtor oddaje Jože 
Potrebuješ je 
takole napove-
dal nove oddaje 
Pri Črnem Pet-

ru: »Pri takšnih likih, kot 
sedijo za omizjem odda-
je Pri Črnem Petru, nikoli 
ne more biti dolgčas. Že pri 
pisanju scenarijev in kas-
neje na snemanjih se tako 
zabavamo, da se to prepro-
sto mora videti tudi na tele-
vizijskih zaslonih. V oddaji 
je zelo veliko improvizacije 
in trudimo se, da bi bile vse 
norčije čim pristnejše. Tudi 
ko ne gre vse po načrtu.«

Potem se je zgodila epide-
mija covida-19. 

Z novo nastalimi razme-
rami so se ustvarjalci zaba-
vno-glasbene oddaje Pri 
Črnem Petru spoprijeli na 
izviren način: snemanje so 
preselili v naravo in edins-
tvene oddaje, ki navdih črpa-
jo v priljubljenih pravljicah 
in pripovedkah, pripravili 
brez publike. 

Snemanje je potekalo na 
Gorenjskem, voditeljici Jas-
ni Kuljaj, Alji Prgin, Sašu 
Đukiću, Boštjanu Megli-
ču - Peški, Saši Dobniku 
in Ranku Babiću ter njiho-
vim likom pa se je pridru-
žil tudi vedno nabriti Mat-
jaž Javšnik. Potrebuješ poja-
sni: »Ker smo se odločili za 
predelavo pravljic, smo prve 
tri oddaje posneli v Pravljič-
ni deželi Gorajte pri Škofji 
Loki, kjer smo Čuki pred kak-
šnim letom snemali videos-
pot za pesem Mravljice; prav 
kmalu pa se bomo preselili 
še v Kranjsko Goro, v Kekče-
vo deželo. Z Matjažem pa se 

vsi poznamo že od prej, tako 
da smo se zelo hitro in dobro 
ujeli. Sicer pa mu je lik lovca, 
ki se pogosto pojavlja v prav-
ljicah, pisan na kožo.«

Štiri zaporedne sobotne 
večere bo tako ekipa oddaje 
Pri Črnem Petru gledalcem 
predstavljala svoj izvirni in 
zabavni pogled na znane 
pravljične like. Dve od ome-
njenih oddaj smo že lahko 
gledali na malih ekranih, 
dve še sledita.

Pri Črnem Petru brez 
glasbe ne gre in glasbeni 
gostje so se z veseljem odz-
vali vabilu. »Glasbeniki zelo 
radi pridejo v našo odda-
jo, saj je vesela in sprošče-
na. Žal seveda vsem proš-
njam ni mogoče ugoditi, saj 
je želja veliko. Trudimo se, 
da je v oddaji prisotna slo-
venska glasba vseh zvrsti, ki 
tudi običajno spravlja ljudi v 

dobro voljo. Mislim, da sta v 
teh časih prav veselje in opti-
mizem najvažnejša stvar,« 
razloži avtor oddaje.

Zanimala nas je nadalj-
nja usoda oddaje, saj smo se 
z njenim avtorjem in vodi-
teljico pogovarjali še v času 
izrednih razmer. Potrebu-
ješ nam je razložil, da je kar 
precejšen »hendikep«, da ob 
njih ni sproščene, smejoče 
in plešoče publike, saj ravno 
na tem temelji zabavno-glas-
bena oddaja Pri Črnem Pet-
ru. Do nadaljnjega se bodo 
pač prilagajali razmeram, 
pravi. Izvemo še, da jim sne-
manje na terenu vzame pre-
cej več časa, predvsem pa so 
veliko bolj odvisni od vreme-
na.

Kaj pa pravi voditeljica 
oddaje Jasna Kuljaj na pra-
vljično in zabavno dogaja-
nje? V soboto se je poleg 

voditeljice prelevila še v 
hudobno mačeho. Igralsko 
je z likom verjetno marsiko-
ga navdušila. 

Jasna odgovarja: »Zasta-
vili smo nov koncept odda-
je Pri Črnem Petru. Prav 
posrečen, ki pa ni le izhod 
v sili. Mislim, da smo pra-
vzaprav ''pogruntali'' nov 
format televizijskih oddaj 
na slovenski sceni. Iz odda-
je kar seva lepota slovenske 
narave in v to okolje smo 
postavili glasbo ter dodali še 
humor.« Ravno tako pogre-
ša občinstvo v živo. Nadalju-
je, da dokler se je dalo, je prav 
rada zaplesala: »Prav pogre-
šam svoje naključne plesal-
ce.« In glede na to, da so jih 
v oddaji pogostokrat obiskali 
gasilci, pogreša ples z njimi, 
saj se znajo prav dobro zavr-
teti, pove. »Pa tudi navihani 
so,« še smeje doda.

PRI ČRNEM PETRU 
Konec februarja so na Planet TV začeli predvajati novo sezono zabavno-glasbene oddaje Pri Črnem 
Petru, ko je v njeno nastajanje posegla epidemija covida-19. A so se ustvarjalci oddaje dobro znašli: 
snemanje oddaje so preselili v naravo. Od štirih tokrat nastalih oddaj smo dve že videli.

Pisana družba humorno in malce drugačno pravljično vzdušje prinese naravnost v vašo 
dnevno sobo – na televizijskem ekranu, seveda. / Foto: arhiv oddaje (Planet TV)

Potem ko sta se produkcija in vsa snemalna industrija 
po vsem svetu za sedem tednov ustavili zaradi pandemi-
je covida-19, se luči studiev postopoma znova prižigajo. 
Med prvimi produkcijami na svetu so snemalne proce-
se zagnale že hiše na Švedskem, Danskem in v Avstra-
liji – seveda ob upoštevanju varnostnih protokolov. V 
Sloveniji pa je kamere znova prižgala produkcijska ekipa 
serije Najini mostovi, ravno tako ob strogem upoštevanju 
preventivnih ukrepov, skladno s priporočili evropskega 
filmskega združenja. Tako nadaljujejo snemanje novih 
epizod; v studiu v manjših, med seboj ločenih ekipah. 
Igralke in igralci se z navdušenjem vračajo v zgodbo, ki jo 
je prekinila tako rekoč popolna zaustavitev sveta.

Nadaljujejo snemanje serije Najini mostovi

Po dveh mesecih so ponovno začeli snemati Najine 
mostove. / Foto: Pop TV (Ksaver Šinkar)

Alenka Brun

S
obotna oddaja 
Pe s em Evrovizi-
je: Na jboljših 25 
je odgovorila naj-
prej na vprašan-

je, katera od 25 slovenskih 
evrovizijskih skladb se nas 
je v vseh teh letih najbolj 
dotaknila. 

Med 27. aprilom in 2. 
majem so na portalu rtvslo.
si ter na družbenih omre-
žjih izvedli  spletno glaso-
vanje  za najbolj priljublje-
no slovensko evrovizijsko 
pesem med letoma 1993 in 
2019. Prejeli so krepko čez 
trideset tisoč glasov, rezul-
tate pa nam je, kot smo 
omenili, predstavila sobot-
na posebna večerna evrovi-
zijska oddaja na Televiziji 
Slovenija.

Na zadnjem mestu se je 
znašel duet Platin s pesmi-
jo Stay forever, med najbolj-
še tri pa so se po pričakovan-
jih uvrstile tudi Sestre s pes-
mijo Samo ljubezen (bile so 
druge), prvo mesto pa je 
osvojila Maja Keuc - Ama-
ya s skladbo No One. Tretji 
je bil dvojec Maraaya s pes-
mijo Here for You. Lansko-
letna zastopnika Sloveni-
je na Eurosongu, ki sta tudi 

prva, ki bosta aktualna kar 
dve leti, Zala Kralj in Gaš-
per Šantl (zalagasper) pa sta 
s pesmijo Sebi zasedla peto 
mesto. 

Oddajo je vodil Nejc Šmit, 
pomagali so mu tudi znani 
gostje in enourni evrovizij-
ski večer je izpadel prav sim-
patično, z ravno prav humor-
ja, spominov in glasbe ter 
presenečenjem: razglasitvi-
jo, da nas bo na velikem odru 
izbora Pesem Evrovizije pri-
hodnje leto ponovno zasto-
pala Ana Soklič, a z drugo 
pesmijo. Amaya je predsta-
vila še novo pesem, Sokli-
čeva pa še sveži mali album 
Voda. 

Oddaja je minila tudi v 
znamenju znamenitega sta-
vka, da recepta za uspeh na 
Eurosongu enostavno ne 
poznamo, sodelujoči sovo-
ditelji oziroma sokomenta-
torji v oddaji pa so posebej 
omenili Magnificovo Silvio 
– češ da je škoda, da ni vide-
la evropskega odra. Namreč, 
pesem je bila velik favorit 
Eme 1998, prepevamo pa jo 
še danes. Takrat je na doma-
čem odru prepričal Vili Res-
nik s pesmijo Naj bogovi sli-
šijo, ki pa se je v tokratnem 
glasovanju uvrstil precej na 
rep petindvajseterice: pristal 
je 22. mestu.

SESTRE DRUGE, 
MAJA PRVA
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Č
etrtošolci iz 
Osnovne šole 
Škofja Loka-Me-
sto so v spisih str-
nili svoja razmiš-

ljanja o pouku, ki od sredine 
marca poteka kar na domu. 
Za objavo smo izbrali spi-
sa učenke Majde Krajnik in 
učenca Anžeta Kržišnika.

Majda Krajnik: Bili smo 
pri pouku, ko nas po ozvo-
čenju prekine obvestilo rav-
nateljice, da s ponedeljkom 
ne smemo več v šolo zaradi 
nove, zelo nalezljive bolezni. 
Najprej sem se novice razve-
selila, saj je bila moja prva 
misel, da končno ne bo tre-
ba vsak dan v šolo.

To veselje pa je že v pet-
ek minilo, saj je mami pre-
ko elektronske pošte dobila 
obvestilo, da bo šolanje odslej 
naprej potekalo na daljavo. 
Ker do sedaj nisem nikoli 
delala oziroma pisala z raču-
nalnikom, je bilo že to velik 
problem. Še slabše pa to, ker 
je bil pri hiši le en računalnik, 
v družini pa smo kar štirje 

šoloobvezni otroci. Tako je 
bilo prvo delo priti še do vsaj 
enega računalnika. Ko smo 
to rešili, pa je bilo treba nare-
diti urnik, kako se bomo zvr-
stili, da bo vsak opravil svoje 
obveznosti. S sestro Andre-
jo se izmenjujeva, bratu Til-
nu pa pomaga mami. Zdaj 
sem se tega pouka na dalja-
vo že privadila in moram pri-
znati, mi kar ugaja. Tudi jut-
ranje vstajanje ob osmi uri ali 
še malo pozneje je fino. Veli-
kokrat pa pri pisanju nalog 
pogrešam razlago učiteljice. 
Tudi zapiske, ki smo jih dela-
li pri pouku, si bolje zapom-
nim, kot če snov prepišem iz 
računalnika. Dnevno za šolo 
porabim približno dve uri, 
preostali čas pa seveda prid-
no izkoristim, da sem zunaj. 
Pazim na nečaka Kristjana, 
veliko kolesarim in seveda 
moram pomagati tudi očetu 
na žagi, mamici pa v kuhinji 
in v hlevu. Seveda pogrešam 
tudi svoje sošolke in sošolce 
in prijateljice iz šole. Upam, 
da se kmalu spet srečamo.

Anže Kržišnik: Kaj, šola se 
zapira za dva tedna?! Najprej 
sem se te novice zelo razvese-
lil, sčasoma pa sem spoznal, 
da to niti ni tako dobro. Zad-
nji petek, preden smo osta-
li doma, smo bili v razredu 
samo trije učenci in učiteljica.

Prvi ponedeljek, ko sem 
začel delati šolske naloge 
preko računalnika, sem bil 
zbegan in sem se kar »lovil«. 
Vse je bilo tako novo. Še dob-
ro, da igram igrice, da vsaj 
vem, kje se prižge računal-
nik. Pri delu na računalniku 
sta mi pomagala tudi mami 
in ati. S sestrico sva si raču-
nalnik delila, zato je večkrat 
prišlo do manjkajočih sno-
vi, predvsem meni. Ampak 
z novo učiteljico Nežo Mali, 
to je mojo mami, smo to ure-
dili. Ko sta minila dva tedna 
šolanja na domu, sem mis-
lil, da bomo šli že v šolo. A 
žal do tega ni prišlo. Pri šola-
nju doma mi je všeč, da ni 
treba tako zgodaj vstajati, 
da lahko med poukom jem 
jabolka in da se lahko malo 

igram, ko se naveličam dela. 
Nova učilnica je bila kar v 
redu in učiteljica tudi. Vča-
sih pa je bila tudi zelo stroga. 
Učilnica je svetla in nova, v 
njej je prisoten tudi mucek. 
Tega pa v šoli ni. S sošolci in 
sošolkami smo se pogovar-
jali po elektronski pošti in na 
komunikacijskem kanalu. 
Videli se pa nismo nič, samo 
po slikah. Učiteljici sem po 
spletu poslal nekaj fotogra-
fij. Ko sem bil prost, smo šli 
z družino v hribe in na kolo. 
Zanimiva stvar je bila, da je 
moj ata našel srnino okostje. 
S sestrico sva šla velikokrat 
na vikend od starih staršev, 
kjer skačeva na trampolinu. 
Večkrat prideta tudi sestrič-
na in bratranec.

Šolanje na domu mi ni 
tako dobro, ker pogrešam 
razredni direndaj. Všeč mi 
pa je, ker sem se pri delu z 
računalnikom naučil veliko 
novega. Doma mi je že zelo 
dolgčas in vse zelo pogre-
šam. Upam, da bomo kma-
lu spet odšli v šolo.

ŠOLANJE NA DOMU
Učiteljica 4. d na Osnovni šoli Škofja Loka-Mesto nam je poslala spise učencev svojega razreda, v 
katerih so razmišljali o šolanju na domu.

Alenka Brun

P
opotniki so v pri-
stanišče v Lizboni 
zapluli v zgodnjih 
jutranjih urah. Kri-
žarka je ostala v pri-

stanišču vse do naslednjega 
dne – do popoldne, zato so 
potniki lahko doživeli Liz-
bono tudi ponoči, za obisk 
pa so izkoristili še naslednje 
dopoldne.

Lizbono imenujejo tudi 
mesto na sedmih gričih, saj je 
stari del mesta postavljen na 
sedmih gričih. Zato so neka-
tere ceste v mestu zelo strme. 
V njem se prepletata stara 
kultura in novodobna arhite-
ktura. Lizbona je namreč eno 
najstarejših mest na svetu, 
resnično vredna ogleda. Pri-
vlači obiskovalce z vseh kon-
cev in krajev. Je izjemno pri-
ljubljena, kar povzroča večno 
rivalsto med Lizbono in Por-
tom, ki pa je precej bolj mirno 

mesto, a nič manj očarljivo in 
vabljivo kot prestolnica Portu-
galske. Lizbona je zelo dina-
mično mesto, eni pravijo, 
da je tudi raj za »muzejske« 
tramvaje. Je tudi ena toplejših 
evropskih prestolnic.

»Prvi dan dopoldan smo si 
vsi skupaj ogledali staro Liz-
bono, ki leži na hribčku pred 

pristaniščem,« pripoveduje 
Franci. »Ulice so ozke, viju-
gaste in prepredene s progo 
za tramvaj. Ko ta pripelje, te 
ropot, ki ga povzroča, vrne 
v preteklost – za vsaj sto let. 
Trgovine in lokali so vsi v sta-
rem stilu. Midva s Francko 
sva si Lizbono ogledala tudi 
ponoči. Po svoje zanimivo, a 

tudi srhljiv je bil ta najin noč-
ni sprehod po temnih ulicah, 
ki pa so bile drugače obdane z 
lokali, v katerih je bilo veliko 
mladine. Vidiš namreč tudi 
veliko revežev, ki ležijo na uli-
cah. Kar kmalu sva se vrnila v 
varno zavetje ladje.«

Drugi dan sta se Pogačni-
kova odpravila raziskovati 
Lizbono z mestnim avtobu-
som in si ogledala simbol in 
znamenitost mesta, trdnja-
vo, svetilni in obrambni sto-
lp Belém. Ogledala sta si tudi 
ogromno katedralo s sarkofa-
gom Vasca da Game; povzpe-
la sta se na spomenik vsem, 
ki so bili zaslužni za osvajan-
ja novih ozemelj, od koder je 
bil pogled na bližnjo  in dalj-
no okolico izjemen. 

Sledila je še vratolomna 
vožnja z motorno rikšo nazaj 
v pristanišče, saj ni bilo več 
nobenega avtobusa, ki bi ju 
tja pripeljal pravočasno, do 
odhoda njune križarke ... 

(Se nadaljuje)

Z Ansamblom Saša Avsenika in Folklornim društvom Bled od Savone do Lizbone (5)

GLAVNO MESTO 
PORTUGALSKE: LIZBONA

Člani FD Bled pred lizbonskim PantheonomStari del Lizbone povezujejo stari tramvaji.

Torre de Belém, stolp v predmestju Lizbone; eden od 
simbolov in ena najbolj obiskanih znamenitosti mesta  

 F
ot

o:
 o

se
bn

i a
rh

iv
 (

Fr
an

ci
 P

og
ač

ni
k)

Ko me objame
tvoja roka
in pogled pove 
mi vse.
Želim,
da nikoli ne mine,
da ljubezen ne umre.

Ko me objame
tvoja duša
in utrip srca
mi šepeta.
Želim,
da nikoli ne mine,
da obstajava samo midva.

Ko me objame
tvoje srce
in usta govorijo,
da ne ljubiš
me dovolj.
Potem jaz ljubim za oba.

Ko me objame
tvoje sonce
in žarki zajamejo telo.
Želim,
da pesem poje,
da se nikoli ne konča.

Janez

Moje sonce

PESMI MLADIH

»Ko me objame tvoje srce in usta govorijo, da ne ljubiš 
me dovolj. Potem jaz ljubim za oba.« Poznamo zaljub-
ljenost in ljubezen. Ni velike razlike, ampak je. Ko lju-
biš, je to za vedno, zaljubljenost pa lahko ob prvi oviri 
mine. Skratka, prihaja sonce in samo to je pomembno. 
               Meta

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

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

K
ljub temu da so tre-
nutne razmere za 
glasbenike nekaj 
povsem novega, 
marsikateri med 

njimi ne počiva. Tako tudi 
Čuke lahko vidimo v zani-
mivem videokolažu. Člani 
priljubljene glasbene sku-
pine Čuki so namreč aprila 
– malo za šalo, malo zares – 
priredili delček svoje lansko-
letne uspešnice s pomenlji-
vim naslovom Punca drž' 
se stran od mene. Tokrat so 
namesto instrumentov upo-
rabili kihanje, smrkanje in 
kašljanje – seveda samo za 
namen snemanja. V videu, 
ki so ga posneli vsak pri sebi 
doma, pa jih s čaji, medom in 
dobro voljo razvajajo še ple-
salke Plesnega mesta – ravno 
tako od doma in v pižamah. 

Jože Potrebuješ pa v zve-
zi s situacijo, ki jo je njim 
kot glasbenikom povzro-
čil covid-19, pove: »V svo-
ji več kot tridesetletni karie-
ri podobne situacije seveda 
niti približno nismo dožive-
li. Včasih nam jo je že zago-
dlo vreme, ampak da bi bili 
brez nastopa več kot dva 
konca tedna zaporedoma, 
se pa še ni zgodilo. S fan-
ti smo se pred dnevi vide-
li prvič po dveh mesecih in 
res smo bili presrečni, da 
smo tako dobra ekipa in pri-
jatelji. Smo pa v tem času 

svoje poslušalce in obože-
valce bolj obveščali in razva-
jali z objavami na Faceboo-
ku in Instagramu, jim pri-
povedovali zgodbe, jih učili 
igrati naše pesmi, pekli poti-
ce in vrtnarili. In odziv je bil 
neverjeten. Nekatere objave 
je videlo tudi skoraj pol mili-
jona ljudi.«

Spomnimo se, da je letos 
njihov član Jernej Tozon 
praznoval okroglo obletni-
co: štirideseti rojstni dan. 
Sicer že januarja, ampak 
izvemo, da imajo pri Čukih 
kar trije člani – Jernej, Mat-
jaž in Jože – rojstne dneve 
januarja, celo v enem tednu. 
Potrebuješ nadaljuje: »Letos 
je Jernej z nekaj zamude 
kot ''taprav'' Goren'c sicer 
zares ''častil'', kot se spodo-
bi, ampak žal nam ni uspe-
lo izpeljati ene neumnosti – 
in to smo mu ugodili zadnji 
trenutek, ker nas je skoraj 
na kolenih prosil, naj  pazi-
mo na njegovo srce in zdrav-
je ... Je fant le že v letih. Sicer 
smo pa imeli že narejene 
plakate, ki bi viseli po vsej 
Poljanski in Selški dolini, z 
napisom: Sem Jernej Tozon 
od Čukov. Vabim vas na pra-
znovanje 40. rojstnega dne 
pod naš blok dne 26. janu-
arja ob 18. uri ... Si predsta-
vljate, kako bi bilo to videti? 
On bi pa prišel ravno z eno-
tedenskega smučanja ... No, 
to bo zdaj izvedel iz Gorenj-
skega glasa. Za eno pijačo 
nam je še dolžen.«

ČUK JERNEJ NI 
DOBIL PLAKATA 

Punca drž' se stran od mene so Čuki priredili 
koronaobdobju primerno, januarja pa je njihov Jernej Tozon 
praznoval štirideseti rojstni dan. To je mesec, ko praznujejo 
rojstne dneve kar trije Čuki. / Foto: Agencija Ekskluzivno

Alenka Brun

Justina Zevnik se je 
rodila leta 1937 v Mav-
čičah pr' Anžet, kot 
se je reklo po doma-
če. Ker je bila njena 

mama šivilja, oče pa zidar, 
sta ji nekako lahko omogočila 
šolanje. Dokončala je srednjo 
ekonomsko šolo v Ljubljani. 
Da je bila to za tiste čase resna 
izobrazba, nam povedo sino-
vi. »Ni ji bilo lahko. Vsak dan, 
poleti in pozimi, se je najprej 
s kolesom odpeljala do Med-
vod, kjer je šla potem na vlak 
za Ljubljano,« nadaljujejo.

Soproga Vincencija oziro-
ma Vinka je Justina spoznala, 
ko je bila kasneje na praksi v 
živilski trgovini. Vinko je leto 
dni starejši od nje, rodil se je 
v Valburgi pri Smledniku pr' 
Markovc, kjer je tudi odraš-
čal. Prihaja iz številne dru-
žine, doma je bilo kar enajst 
otrok. Njegov oče je bil zelo 
pobožen mož, a po duši trgo-
vec. Ob rojstvu vsakega od 
otrok je nekako zbral denar 
in kupil nekaj zemlje zanj – 
naj je bil to travnik, njiva ali 
gozd. »Drugače pa jim ni bilo 
lahko. Menda so bili večkrat 
lačni kot siti,« še izvemo.

Kasneje se je Vinko izučil 
za trgovca in hitro napredo-
val v poslovodjo trgovine.

Tršanova sta se poročila 
leta 1960. Najprej sta nekaj 
časa stanovala na Justininem 

domu v Mavčičah, v eni sobi, 
nato pa sta se odločila, da na 
Orehku sezidata hišo, kjer 
živita še danes.

Kmalu po poroki so prišli 
sinovi: Marko, Vinko, Peter 
in Jure. »Mama in ata sta ved-
no govorila, da je treba otro-
ke spraviti do kruha,« pravijo 
fantje, ki so prav vsi pridobili 
fakultetno izobrazbo. »Ata pa 
je kasneje še dodal, da želi, da 
imamo fantje tudi vsak svojo 
hišo – in tako tudi je,« pove-
do.

Seveda pa vse skupaj ni bilo 
lahko. Po poroki namreč ni 
bilo denarja in zato se je Vin-
ko odločil, da bo šel za trgov-
skega potnika. Delal je za 
trgovsko podjetje Prehrana, 
kasneje je bila to ljubljanska 
Emona, pokrival pa je celot-
no Istro in slovensko obalo. 
Tako naj bi bilo dolgih 14 let. 
V nedeljo je Justina pripravi-
la pet ali več belih srajc in v 
ponedeljek je Vinko sedel za 

volan svojega »fička« ter se 
odpravil na teren. »Ni bilo 
klime, ni bilo avtocest. Vračal 
se je konec tedna. Mama pa 
se je doma ''pobijala'' z grad-
njo hiše in nami, navihanimi 
mulci,« se spominjajo sinovi.

Vinko je ostal trgovski pot-
nik do upokojitve, Justina je 
najprej službovala v financah 
v Goričanah, upokojitev pa je 
dočakala v Savi Kranj.

»Mama in ata sta svoje živ-
ljenje posvetila svojim otro-
kom. Vse odrekanje je šlo za 
naše šolanje, kasneje se je 
varčevalo za gradnjo naših 
hiš. Nista si veliko privošči-
la. Nedeljsko kosilo v gostil-
ni je bil že velik luksuz. In še 
danes je tako. Živita skrom-
no in še vedno razmišljata o 
otrocih – in vnukih. Odkar 
sta v pokoju, pridno ureja-
ta velik vrt, tako da zelenja-
ve ne zmanjka. Obenem pa 
sta našim družinam v veliko 
pomoč pri odraščanju naših 
otrok oziroma njunih vnukov 
Luke, Miha, Ane, Eve, Jureta 
in Mance,« pravijo sinovi, ki 
se pošalijo, da je pomoč miš-
ljena v smislu: gremo k mami 
nekaj pojest, potem pa nas bo 
ata peljal, kamor bo treba.

Zadnje leto in pol zakonce-
ma Tršan veselje v hišo pri-
našata tudi pravnuka Beti in 
Brin, v prihodnosti se jima bo 
verjetno pridružil še kakšen.

Justina in Vinko Tršan sta 
šestdeseto obletnico poro-
ke praznovala konec tedna 
v ožjem družinskem krogu. 
Če ne bi bilo koronasituaci-
je, bi sinovi tudi kaj ušpičili, 
tako pa so poskrbeli le za kak-
šno malenkost in objavo v 
našem časopisu, na dan pra-
znovanja pa je bila najprej 
maša na Bregu ob Savi v res 
ožjem družinskem krogu, 
potem pa so nazdravili pri 
Rekarju na terasi, v dovolje-
nih okvirih seveda. 

DIAMANTNA ZAKONCA TRŠAN
V soboto sta v ožjem družinskem krogu praznovala šestdeseto obletnico poroke zakonca Tršan, mama 
Justina in ata Vinko oziroma Vincencij.

Tršanova sta se poročila 
leta 1960. / Foto: osebni arhiv

Justina in Vinko Tršan / Foto: osebni arhiv

Na Jesenicah sta se 13. maja 2020 poročila Amel Muste-
danagić in Belma Fatić.

Mladoporočenci

Minuli teden se je v Kranju rodilo 39 otrok, od tega 16 
deklic in 23 dečkov, med dečki tudi bratca. Najtežji in naj-
lažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica pokazala 2330, 
drugemu pa 4270 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 20 
otrok, od tega 11 deklic in 9 dečkov, tudi tu sta bila med 
dečki bratca. Prav tako sta bila najlažji in najtežji dečka. 
Najlažji je ob rojstvu tehtal 2610, najtežji pa 4420 gramov.

Novorojenčki

»Podkev«

Hvala vam za pozitivne odgo-
vore in rubriko, ki jo vedno z 
veseljem preberem. Zanima 
me prihodnost, in sicer zdravje, 
služba, mož, in ali bom še kdaj 
imela možnost potovati, saj od 
tam črpam energijo. Vam pa vse 
dobro in srečno.

Rubrika, kjer odgovarjam na 
vaša vprašanja s pogledom v 
prihodnost, je v časopisu že 
dvajset let in res sem zadovo-
ljna, da vam vsem lahko na tak 
način pomagam. Da se kljub 
včasih temnim oblakom prika-
že sonce. Saj vedno je, ampak 
ga ne vidimo. Vaše zdravje se 
vsekakor popravlja in veseli 
boste sprememb. V zvezi s slu-
žbo se sproži niz dogodkov, ki 
pa bodo v celoti dobri za vas. 
Odnos z možem bo drugačen 
samo v taki meri, kot se bos-
te spremenili vi sami. In kot 

vidim, že nekaj časa posveča-
te sami sebi in še zdaleč niste 
več tako prizadeti in nemočni 
kot v preteklosti, zato samo 
tako naprej. Seveda boste še 
potovali, kar je prav, saj mora-
te obdržati tisto, kar vas res 
veseli. V tem letu vam vidim 
najmanj tri potovanja. V dru-
žbi novih ljudi boste spoznali 
prave prijatelje in nekdo vam 
bo še posebno pri srcu. Kaj 
sledi, pa bo odvisno samo od 
vas. Tudi jaz vam želim srečno 
in vse dobro.

»Služba«

Imam nekaj vprašanj, ki mi ne 
dajo miru. Kako bo s službo in 
meni nadrejenim? Upokoji-
tev? Kaj pa zdravje? Hvala, če 
mi boste odgovorili, in želim 
vam še veliko uspeha in pozi-
tivnih odgovorov.

Saj veste, da vedno odgovo-
rim vsem. Vsak človek je svet 

zase. Vse to, kar se vam doga-
ja v službi, niti približno ni ne 
normalno še manj pa pošte-
no – in seveda je vse skupaj 
za vas poniževalno. Oseba, 
ki ste se ji pritožili, vam je vse 
verjela, čeprav je vaša nadre-
jena vse zanikala. Le v tistem 
trenutku ni mogel narediti 
nič, vam bo pa pomagal pri 
upokojitvi in boste na račun 
tega še zelo prijetno prese-
nečeni. Glede vašega zdravja 
naj vam povem, da je sedaj 
prišel čas, da se končno izbo-
ljša težava, ki jo imate. Ker bo 
manj stresnih situacij, imate 
za to lepe možnosti. Želim 
vam vse dobro.

»Obupana«

Vesela sem vaših napotkov, 
saj je moje življenje ena sama 
žalost. Samo vam lahko zau-
pam svojo bolečino, drugemu 
je ne morem. Sem res za čisto 

vse sama kriva, kaj vse sem 
naredila narobe, da je tako, kot 
je? Še vedno upam, da v meni 
zasije kakšen žarek. 

Vsak se obremenjuje sam s 
sabo in v večnem hitenju se 
nihče ne vstavi, da bi dru-
gega vprašal, kako je in ali 
lahko kako pomaga. Ni mi 
težko prevzeti dela vašega 
problema in upam, da napot-
ke potem tudi upoštevate. 
Draga moja, v vaši družini ste 
podpirali vse stebre, bili ste in 
ste še vedno oče in mati. Pos-
ledično ste seveda vse otroke 
zavijali v vato. Na ta način ste 
jih hoteli zaščititi v veri in upa-
nju, da jih čaka lepše življenje 
kot vas. Ampak sedaj morate 
vse to končati, saj se druga-
če nobeden od njih ne more 
postaviti na svoje noge. Vse 
bo v redu in tako, kot mora 
biti. 

Lepo vas pozdravljam.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TOREK_19. 05. 2020

Nagrade: 1. nagrada: darilna kartica želja v vrednosti 
15 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih polj in 
vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 3. 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.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Katja Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Pomlad je že dolgo v naših 
krajih, v naravi cveti, v moji 
omari pa so še kar naprej 
zimska oblačila. Običajno 
sem v prvomajskih počitni-
cah zamenjala garderobo, 
torej zimske 'cunje' ven in 
poletne noter, letos pa kar ča-
kam … Ni potrebe, ni vročine. 
Z ledenimi možmi zima še 
zadnjič pokaže zobe. Ko 15. 
maja še Zofija namoči deže-
lo, tedaj smo zadovoljni. Ve-
čina upa na pričakovan po-
tek vremena čez poletje. Ker 
pa pričakovanega vremena 
skoraj ni več, si bomo morda 
izmisliti nove vremenske pre-
govore, kjer bo edina stalnica 
nestalnost. 

Zimska oblačila imam obi-
čajno v omari od konca sep-
tembra do maja in poletna od 
maja do septembra. Moja ob-
lačila in obutev imajo dolgo 
življenjsko dobo. S ponosom 
ugotavljam, da so mi oblači-
la po dvajsetih letih še vedno 
prav. Kadar kje to povem in 
je kdo od otrok zraven, ta obi-
čajno pripomne, da imam ne-
kaj kratkih poletnih hlač, ki 
jih lahko zapnem edino še s 
pomočjo gumba in elastike … 
Kako otroci dobro opazujejo 
in kako znajo povedati točno 
tisto, kar je v kakšnem trenut-
ku ustrezno, še bolj pa tedaj, 
ko bi bili sicer lahko tiho … 
Dejstvo je, da lepih poletnih 
oblačil zlepa ne uničim, ker 
je njihova doba uporabe krat-
ka. Komaj čakam, da v oma-
ro namestim lahka, svetla po-
letna oblačila, potem pa sem 
večino poletja v lahki športni 
opremi in vse lepe poletne 
obleke in sandali so rabljeni 
zelo malo časa. Morda bomo 
nakupovalne navade novih 
oblačil spremenili, saj smo v 
času dela od doma ugotovili, 

kako malo oblek potrebujemo. 
Trgovci sporočajo, da je nara-
sla prodaja trenirk. Tudi če 
imamo lepa modna oblačila, 
morajo biti najprej udobna, 
šele potem modna. Pomislite, 
ob katerih priložnostih moš-
ki še nosijo kravate. Ljudje so 
na vseh zabavah mnogo bolj 
sproščeno in udobno obleče-
ni. Zakaj le bi človek trpel za 
lepoto zgolj zaradi zunanjega 
videza? 

Kakovost obleke in obutve 
se prav gotovo spreminja. 
Priljubljene poletne športne 
sandale »tevice« sem vrgla 
stran potem, ko so dopolnile 
dvanajsto leto bivanja z me-
noj. Podplat je bil počen že 
nekaj let. Gledala sem nove, 
nikakor niso bile podobne 
starim in sem si mislila, za 
kolesarjenje so še dobre, tudi 
če je podplat počen. Tako sem 
te sandale lani jeseni vrgla 
stran. In prišla je pomlad, ko 
sem že pozabila, da starih 
sandal nimam več, torej je 
bilo treba stopiti v trgovino. 
Ta hip je hoditi v trgovine vse 
prej kot prijetno. V speciali-
zirano športno trgovino sem 
stopila dvakrat. Enkrat je bila 
na razpolago le stara zaloga. 
Potem so dobili novo pošiljko. 
Sandale imajo tanjši podplat, 
paščki so manj močni, opri-
jem noge je približno tak kot 
pri starih. Ker sem prišla v 
isto trgovino že drugič, s toč-
no določenim namenom, sem 
pač kupila sandale, čeprav 
vem vnaprej, da mi dvanajst 
let ne bodo služile. Torej, naj 
se navadim na novo, slabšo 
kakovost starih in preverjenih 
blagovnih znamk. Kaj pa mi 
drugega preostane …

Oblačila

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Ovsen kruh
Ovseni kosmiči so čudo-

vito živilo, tako glede okusa 
kot tudi vsebnosti hranilnih 
snovi. Niso uporabni le za 
jutranji obrok, temveč lah-
ko z njimi popestrimo mar-
sikatero jed, tudi kruh. Pri-
spevali bodo k izvrstnemu 
okusu, sveži sredici in hru-
stljavi skorji. Če jih dodamo 
v testo, dosežemo tudi to, da 
ostane kruh dalj časa svež. 

Za pripravo ovsenega kru-
ha potrebujemo: 150 g ov-
senih kosmičev, 50 g mle-
tih ovsenih kosmičev, 350 g 
črne moke, 3,5 dl vode, pol 
kocke kvasa, 1 žličko slad-
korja, 1 žličko soli, 1 žlico 

olivnega olja, ovsene kosmi-
če za posip.

150 g ovsenih kosmičev 
poparimo z 2 dl vrele vode 
ter jih pustimo, da se ohla-
dijo. Vmes jih večkrat pre-
mešamo. V skodelico nad-
robimo kvas, pomešamo 
z eno žličko sladkorja ter z 
eno žličko moke. Zalijemo 
z 1,5 dl mlačne vode. Pus-
timo stati od 10 do 15 mi-
nut, da kvas vzhaja. Črno 
moko presejemo ter ji pri-
mešamo mlete ovsene kos-
miče ter sol. Dodamo vzha-
jan kvas ter olivno olje. Vse 
skupaj zgnetemo v testo. 
Gnetemo še vsaj 10 minut. 

Če je treba, dodamo malo 
moke. Z njenim dodaja-
njem ne pretiravamo, saj 

testo pride malenkost bolj 
mokro. Zgneteno testo 
pustimo vzhajati 1 uro. Po 

tem času ga še enkrat ne-
žno pregnetemo in obliku-
jemo v hlebček. Po vrhu ga 
premažemo z vodo in posu-
jemo z ovsenimi kosmiči. 
Pustimo ga stati še približ-
no 1 uro, da ponovno vzha-
ja. Kruh pečemo v pečici, se-
greti na 220 °C, 10 minut. 
Nato temperaturo pečice 
znižamo na 180 °C in peče-
mo še 35 minut.

Nasvet: Kot mleti ovseni 
kosmiči so mišljeni celi kos-
miči, ki smo jih s pomočjo 
mešalnika zmleli v moko. 
Nadomestimo jih lahko tudi 
s pšenično ali pirino pol-
nozrnato moko.

Narava nam ponuja veliko cvetov, ki jih lahko uporabimo kot 
užiten okras, lahko pa predstavljajo glavno sestavino jedi ali 
pijače. Trenutno je na voljo veliko cvetov akacije in bezga.

Ocvrt bezeg

Potrebujemo 2 jajci, 0,5 l mleka, 10 žlic moke, sladkor, bezgove 
cvetove in olje za cvrtje.

Rumenjake ločimo od beljakov, beljake pa stepemo v trd sneg. 
Iz rumenjakov, moke in sladkorja naredimo gladko testo, nato 
previdno vmešamo sneg. Cvetove pomakamo v testo tako, da 
jih primemo za pecelj, in damo v vroče olje. Ko zarumenijo na 
eni stani, jih obrnemo na drugo. Odcedimo jih na kuhinjskem 
papirju in takoj ponudimo. Okusni so tudi hladni.

Bezgov cesarski praženec 

Potrebujemo 2 jajci, 250 ml mleka, 2 žlici kokosovega sladkorja, 
150 gramov pirine moke, 30 gramov kokosovih kosmičev, sol, 
bezgove cvetove in maslo.

Beljake ločimo od rumenjakov in jih stepemo v trd sneg. Ru-
menjake penasto umešamo s sladkorjem, dodamo mleko, 
moko, kokosove kosmiče, sol in cvetove, ki smo jim odrezali 
vejice. Počasi ročno vmešamo sneg. V ponev damo maslo, 
in ko se razpusti, nalijemo debelo plast in počakamo, da se 
spodnja stran rjavkasto obarva. Obrnemo in med pečenjem 
raztrgamo na koščke. Ko so lepo zapečeni, jih damo na krožnik 
in posujemo s sladkorjem.

Ocvrti cvetovi akacije s parmezanom

Potrebujemo 2 jajci, 0,5 l mleka, 10 žlic moke, 4 žlice parmezana, 
olje in 20 cvetov akacije.

Iz beljakov stepemo trd sneg, rumenjake, moko, parmezan in 
mleko pa umešamo v gosto tekoče testo. Primešamo sneg in 
pokusimo, ali je treba dosoliti. Cvetove skrbno očistimo, da 
ne bi scvrli še kakšne žuželke, peremo pa jih ne, ker bi izgubili 
večino arome. Pomakamo jih v testo in ocvremo v vročem 
olju. Ponudimo s paradižnikovo solato, hladne pa z ajvarjem.

Akacijev sirup

Potrebujemo 20 cvetov akacije, 1 l vode, 800 g sladkorja in sok 
1 limone.

Cvetove potopimo v hladno vodo in damo za 24 ur na hladno, a 
ne v hladilnik. Precedimo, dodamo sladkor in limonin sok, zo-
pet pustimo stati 24 ur in občasno premešamo, da se sladkor 
raztopi. Precedimo skozi dvojno gazo in nalijemo v steklenice. 

Cvetje na vašem vrtu, ki je lahko tudi na vašem 
krožniku

Med užitnimi cvetovi, ki jih lahko najdemo na vrtu ali bli-
žnjem travniku, so trobentice, kapucinke, marjetice, vrtnice, 
vrtni ognjič, sončnice, regrat, vijolice, mačehe, detelja, sivka, 
kamilice, mak, kovačnik, jeglič, pasijonka, begonije, hibiskus, 
hijacinte, magnolija in rman. Posujemo jih po solati, zelenjavi, 
torti, piškotih, zamešamo v maso za palačinke, sladoled ipd. 

Janez Logar

Kako se rešiti tega stanja 
(sranja)? Katerega? Tistega, 
ki nam greni življenje. Ni re-
čeno, da vsak dan. So seveda 
tudi lepa obdobja. Problem 
je, ko se neprijetna vzdušja 
in nadležna telesna stanja 
ponavljajo in nas obiskujejo 
precej pogosto – zavedam se 
svoje stalne žalosti, melanho-
lije, zjezi me vsaka malen-
kost, pritisk in pekoč obču-
tek v prsih se kar pojavita in 
vztrajata, kritika me ubija, 
negativne misli me bodo 
spravile na invalidski vozi-
ček, občutek, da nisem dobra, 
se še okrepi s kepo v želodcu, 
strahovi v meni so kot zmaj – 
odrežem eno glavo, iz katere 
zraste sedem novih, občutke 
odvečnosti uničim z dvojnim 
viskijem, prepir z možem 
mi uniči spanec, ljubosumje 
uničuje najin zakon, doživ-
ljam panične napade ob nje-
govem posmehovanju, vrti se 
mi, ubila ga bom, slaba volja 
se naseli vame brez razloga, 
preprosto nimam občutka, da 
sem doma v svojem telesu … 
Takšnih in drugačnih stre-
sov je veliko. Žal so misli na 
končanje življenja precej bolj 
pogoste, kot si mislimo.

Prvič. Najprej moramo 
vedeti, kaj se z nami dogaja. 
Doživljam pač spet neki stres. 
Brez tega zavedanja se ne bo 
nič spremenilo. Preprosto si 
moram priznati in z bese-
dami opisati stanje (stres), ki 
se me je polastilo. Bolj kot se 
bom zavedal stresa, lažje ga 
bom obdelal. Recimo si stop. 
Stop in odmor. Ustavimo se 
za trenutek. Pomembno je 
tisto, kar čutim in moja te-
lesna občutja ob tem so moja 
zgodovina. To je bilo in to se 
ponavlja. Drugič. Prizemlji-
mo se. Sedaj je leto 2020. 

Naštejmo pet stvari, ki jih vi-
dimo, štiri stvari, ki jih sliši-
mo, tri, ki jih otipamo, dve, ki 
jih okušamo in eno, ki jo vo-
njamo. To nam bo pomagalo 
ozavestiti zdajšnji trenutek. 
Ugotovimo, kdo je ob meni 
in kje sem. Tretjič. Osredo-
točimo se nase. Kaj čutimo? 
Bodimo pozorni, kako stres 
prodira v naše telo. Ustavimo 
druge aktivnosti in se osre-
dotočimo nase, predvsem na 
svoje telo. Na svoje notranje 
občutke. Stik z vašim telesom 
v času stresa vam bo popolno-
ma spremenil vaše dojemanje 
sebe, drugih in okolice. Zelo 
normalno je čutiti napetosti, 
tesnobe, težo, težko ali plit-
ko dihanje. S tem moramo 
zdržati. To je skrivnost izho-
da iz stresa. Mimo telesa pač 
ne gre. To so zelo naravni, 
nevrobiološki procesi v nas. 
Nič hudega, če nas niso učili. 
Sedaj veste. Dovolite telesu, 
da vas vodi, da vas izpelje iz 
stresa, tegob in težav. Pos-
lušajte ga. Navadno pobeg-
nemo od teh prvih telesnih 
senzacij, ali se jih izogibamo, 
ali se nanje jezimo, ali gremo 
delat, ali koga pokličemo, ali 
odkolesarimo štirideset kilo-
metrov, ali gremo plet že op-
leto gredico …

Nujno je zdržati. Telo nas 
bo nagradilo. Precej nena-
vadno in nepričakovano. 
Včasih to nekaj časa traja, 
vendar telo nam ne bo ostalo 
dolžno. Zelo drugače nas bo 
nagradilo, kot si predstavlja-
te. S tihim prihodom topline, 
igrivosti, ustvarjalnosti, pove-
zanosti, prijetne mehkobe …

Kako se rešiti

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

desetdnevna vremenska napoved

Torek
19. 5.

10/22 °C

Nedelja 
24. 5.

8/19 °C

Sreda 
20. 5.

Četrtek
21. 5.

Petek
22. 5.

Sobota
23. 5.

11/23 °C 10/23 °C 10/23 °C 10/25 °C

Ponedeljek 
25. 5.

Torek
26. 5.

Sreda
27. 5.

Četrtek
28. 5.

7/19 °C 6/20 °C 7/21 °C 7/22 °C
Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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4 3 1 6
8 9 2

6 8 7 5 3
1 3 8 9

5 7 3 2
2 9 3 8

3 4 5 8 6
5 4 8

2 9 1 4
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REŠITEV

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

4 7 2 5
8 1 6 2

7 5 8
1 4 9

8 6
3 6 2

9 5 2
1 2 3 5

4 6 2
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REŠITEV

4 9 6 8 7 2 5 1 3
8 1 5 9 3 4 6 7 2
2 7 3 5 6 1 9 4 8
6 2 1 4 8 9 3 5 7
3 8 9 2 5 7 1 6 4
5 4 7 3 1 6 2 8 9
9 3 8 1 4 5 7 2 6
1 6 2 7 9 8 4 3 5
7 5 4 6 2 3 8 9 1
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4725
8162

758
149

86
362

952
1235

462
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REŠITEV

496872513
815934672
273561948
621489357
389257164
547316289
938145726
162798435
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4316
892

68753
1389

5732
2938

34586
548

2914

sudoku_LAZJI_20_40

REŠITEV

473521896
581369427
926874513
137682945
895743261
642195738
314258679
759416382
268937154

Rešitev:

Rešitev:

19. 5. tor Ivo 5.25 20.33

20. 5. sre. Bernard 5.24 20.34 

21. 5. čet. Feliks 5.23 20.35           

22. 5. pet. Milan  5.22 20.36

23. 5. sob. Željko 5.21 20.37

24. 5. ned. Suzana 5.20 20.38

25. 5. pon. Gregor 5.19 20.39

Suzana P. Kovačič

Kranj – Zlato Držanič je ne-
kaj radiev iz svoje bogate zbir-
ke razstavil v Domu krajanov 
na Kokrici na povabilo Turi-
stičnega društva Kokrica. Za-
radi epidemije razstave pono-
viti (še) ne more, je pa obu-
dil spomine na zadnjo: »Na 
ogled sem postavil 73 radiev. 
Vsi so mehanski, brez daljin-
skih upravljalnikov in prav vsi 
v originalnem stanju,« je po-
jasnil. Dela jih slaba polovica, 
iz enega se je razlegala glasba; 
po vklopu se je radio moral si-
cer najprej ''ogreti'', potem pa 
je bil zvok čist, nobenega mo-
tečega šuma ni bilo slišati.

V mladosti se je Zlato že-
lel izšolati za finomehanika, 
specializirati za radiomeha-
nika, a je naneslo tako, da se 

je postal avtomehanik. Strast 
je ostala, je tudi velik ljubitelj 
raznovrstne glasbe domačih 
in tujih izvajalcev. Zbirka se 
je z leti povečevala, nekaj ra-
diev je dobil od sorodstva in 
prijateljev, nekaj na bolšjih 
sejmih. Cena za enega je na 
trgu različna; od petdeset do 
dvesto, tristo evrov. »Vendar 
me kot pravega zbiralca nič 
bolj ne more zaboleti kot to, 
ko vidim nekje vnemar od-
vržen in uničen star radio.«

Vsak je zanimiv, že zara-
di muzejske vrednosti. Pa je 
kakšen prav poseben? »Tež-
ko sem dobil RIZ-ov mo-
del iz leta 1959; Radio indu-
strija Zagreb jih je izdelova-
la. Zanimiv je model Šuma-
dija iz leta 1954 proizvajal-
ca Radio-Elektro Kragujevac 
...« Opozoril je tudi na ohišja: 

»Ohišja so bila sprva lesena, 
zvočniki so bili zaščiteni s 
tekstilno oblogo. Kasneje so 
jih samo zafurnirali in jih ob-
lekli v plastične obloge. Bili 
pa so kar precejšnjih dimen-
zij in gospodinje so jih rade 
okrasile z vezenimi prtički.«

V njegovi zbirki sta tudi 
zahodno- in vzhodnonem-
ški model radiev iz let, ko je 
bila Nemčija še ločena. Gra-
etz Joker iz leta 1959 je za-
hodnonemški, a kot doda 
zbiratelj, so bili vzhod-
nonemški tehnično povsem 
konkurenčni.

Tudi avtoradii so del zbir-
ke. Med njimi je original-
ni model iz »hrošča« iz leta 
1968 in pa avtoradio Nostal-
gija, ki je bil vgrajen v zna-
menito Zastavo Yugo. Zla-
to Držanič se spominja let, 

morda pred 35, 40 leti: »... ko 
smo v Italiji kupovali pralni 
prašek, kavo, kavbojke ... ne-
kaj kilogramov pomaranč 
ali tranzistorček si dobil kar 
zraven pralnega praška.« 
Tudi tak tranzistorček vam 
pokaže – in še vedno dela.

Številni eksponati, med 
njimi za »popestritev« ne-
kaj znamenitih modelov 

telefonov, so Iskrini. Mo-
del kasetofona, ki ga je bilo 
težko dobiti, je Iskra Savica 
MGSN117 letnik 1975. Iskrini 
so že na elektroniko. Iz kaset 
pa se vije glasba Ota Pestner-
ja ali Urbana Kodra iz filma 
Cvetje v jeseni ... Atraktiven 
je magnetofon nemške izde-
lave iz leta 1969, model 501 
de lux, eden redkih na trak. V 

zbirki ima Zlato Držanič tudi 
okrog štiristo plošč. Med nji-
mi Gorenjeva plošča kot če-
stitka; kot razloži: »Ta je iz 
konca šestdesetih let prej-
šnjega stoletja. Naslovnik je 
bil moj oče Josip. Na ta način 
so se mu v Gorenju zahvalili 
za nakup pralnega stroja. Na 
plošči je posneta instrumen-
talna glasba.«

Vsi so še originalni
Zlato Držanič z Mlake pri Kranju je zbiratelj starih radiev. Najstarejši radio 
v njegovi zbirki je model Kosmaj iz leta 1949 proizvajalca Radio Industrija 
Nikola Tesla iz Beograda. 

Zlato Držanič ima bogato zbirko starih radiev, nekaj je tudi gramofonov ... 

Janez Kuhar

Cerklje – Skupina petih 
mož (skupaj s simpatizer-
kami) se srečuje že več let 
sredi meseca maja vsako 
leto v drugem kraju, je po-
vedal organizator letošnje-
ga srečanja Jure Bobnar iz 
Cerkelj.

V Cerkljah so si ogleda-
li najprej rojstno hišo, reži-
serja, pisatelja pedagoga in 
gledališkega igralca ter ute-
meljitelja sodobnega sloven-
skega poklicnega gledališča 
Ignacija Borštnika. To je bil 
prvi obisk kakšne skupine 
po epidemiji. Sprejel jih je 
in jim zaželel dobrodošlico 
skrbnik Borštnikove doma-
čije Dane Novak. Predstavil 
je njegovo ustvarjanje in nje-
gova dela ter jih popeljal po 
urejeni domačiji. Med dru-
gim so si ogledali Borštni-
kovo kovačijo, kjer je Dane 
za vsakega udeleženca iz-
delal Borštnikov spominski 

kovanec z napisom »Nace«. 
Po ogledu so se odpravili 
do spominskega parka po-
membnih cerkljanskih mož 
ter nato do Osnovne šole 

Davorina Jenka, športne 
dvorane in Kulturnega hra-
ma Ignacija Borštnika. Pred 
šolo sta jih že čakali konjski 
vpregi z zapravljivčkoma, 

s katerima so se udeležen-
ci tradicionalnega sreča-
nja odpeljali na ogled šte-
vilnih znamenitosti v obči-
ni Cerklje. 

Ogledali so si tudi Borštnikovo hišo
Na tradicionalnem srečanju v Cerkljah so se srečali fantje iz različnih krajev Slovenije, tudi  
z Gorenjskega, ki so pred štiridesetimi leti služili vojaški rok v Zadru.

V Cerkljah so si kot prvi po epidemiji ogledali Borštnikovo domačijo. Sprejel jih je in jim 
izrekel dobrodošlico oskrbnik domačije Dane Novak (na sliki v sredini s predpasnikom).

Kamniška Bistrica – Nihalka na Veliko planino je začela obra-
tovati v petek, 15. maja, takrat po prilagojenem urniku, zaradi 
razglasa konca epidemije pa skupaj s sedežnico od ponedelj-
ka, 18. maja, znova vozi po ustaljenem voznem redu, in sicer 
med tednom od 9. do 16. ure, ob koncih tedna pa od 9. do 17. 
ure. Gostilna Zeleni rob obratuje od srede do nedelje, od 9. 
do 16. ure, ne glede na vreme. Zaradi preprečevanja možnos-
ti širjenja okužb ter za varen prevoz potnikov in zaposlenih 
določeni ukrepi pri nakupu vozovnic ter ob vožnji z nihalko 
ostajajo: v kabinah nihalke je obvezna uporaba zaščitne ma-
ske, pred vstopom v nihalko je obvezno razkuževanje rok, 
zaželeno pa je tudi plačilo s plačilnimi karticami.

Nihalka znova vozi po ustaljenem voznem redu
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Nagrajenci križanke Gorenjskega glasa z geslom OSREDNJI 
GORENJSKI ČASOPIS, ki je bila objavljena v Gorenjskem glasu 
28. aprila 2020, so: 1. nagrado, darilno kartico želja v vrednosti 15 
EUR, prejme Ana Zrim, Kranj; 2. in 3. nagrado, knjigo Melanda, 
pa prejmeta Jože Fojkar, Šk. Loka, in Slava Obradović, Kranj.  

Nagrajenci križanke podjetja AH Vrtač z geslom VW VELIKA 
POMLADNA AKCIJA, ki je bila objavljena v Gorenjskem gla-
su 30. aprila 2020, so: 1. nagrado, enodnevno uporabo avto-
mobila VW Golf, prejme Tina Močnik, Medvode; 2. nagrado,  
enodnevno uporabo avtomobila T-CROSS, prejme Breda Gla-
žar, Ljubljana; in 3. nagrado, nagrado Gorenjskega glasa, prej-
me Veronika Benedičič, Železniki. Nagrajencem čestitamo!

MALI OGLASI, KAŽIPOT malioglasi@g-glas.si

Izdelovalec in sestavljalec podplatov in izdelkov, m/ž (Tržič) 
Naloge in odgovornosti: vodenje in nadziranje skupine na stroju, samostojno opra-
vljanje dela izdelave podplata na stroju ... PGP INDE, d. o. o., Ste Marie aux Mines 
5, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 10. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Finančni kontrolor, m/ž (Lipnica, Brnik) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: zaključena vsaj VI/2. stopnja izobrazbe ustre-
zne smeri, znanje angleškega jezika, najmanj 1 leto delovnih izkušenj s področ-
ja kontrolinga, revizije, skrbnih pregledov ali finančnih analiz, sposobnost postav-
ljanja ciljev, zasledovanja in doseganja ključnih kazalnikov uspeha – individualnih, 
poslovnih. Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo do 31. 5. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtoklepar/klepar, m/ž (Gorenjska) 
Od novega sodelavca pričakujemo: II.–V. stopnjo izobrazbe, 2 leti delovnih izku-
šenj, delavnost in pozitivno naravnanost. Jurčič & Co., d. o. o., Poslovna cona A 45, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 24. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Kranj) 
Od vas pričakujemo: končano poklicno izobrazbo IV. stopnje, komunikativnost, fle-
ksibilnost in osebno urejenost, smisel za delo s kupci, timski duh in pozitivno narav-
nanost. Deichmann, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
31. 5. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant, m/ž (Naklo) 
Naloge delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. Merkur 
trgovina, d. o. o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 27. 5. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Monter na terenu, m/ž (na terenu) 
Pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe strojne, lesne, elektro smeri, vozniško dovo-
ljenje B-kategorije, zaželene so delovne izkušnje, dobro fizično kondicijo ... Tehrol 

hiša senčil, d. o. o., Žeje pri Komendi 103, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 13. 6. 
2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

.NET razvijalec, m/ž (Naklo) 
K sodelovanju vabimo .NET razvijalca, ki bo sodeloval pri pri pripravi celovitega na-
črta za razvoj programske opreme na področju zdravstva. Delo poteka v Naklem. 
SRC, d. o. o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 13. 6. 2020. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Kamnolomski delavec, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: II. stopnjo izobrazbe, odgovornost do dela. Gorenjska gradbena druž-
ba, d. d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 22. 5. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Prodajalec, m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo osebe, ki jih veselijo delo v trgovini, sortiranje in zlaganje izdelkov na 
prodajne police, urejanje videza trgovine, veselje do dela s strankami. TEDi Betri-
ebs, Ptujska cesta 190, 2000 Maribor. Prijave zbiramo do 10. 6. 2020. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Točaj-natakar (Kamnik) 
Iščemo nove zaposlene v prenovljeni kavarnici v Kamniku. Delo poteka v preno-
vljeni kavarnici z novo veliko zimsko-letno teraso. Cesarski dvor, d. o. o. Kamnik,  
Tunjiška cesta 1, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 12. 6. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Samostojni monter in serviser klima naprav in hladilnih sistemov, m/ž (Kranj) 
Zaradi povečanega obsega dela bi radi v svoje vrste povabili usposobljen kader za 
delo na terenu: montažo klima naprav – split sistemov, toplotnih črpalk ... Klima Be-
lehar prezračevanje in klimatizacija, d. o. o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbi-
ramo do 11. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mesar, m/ž (Bled) 
Vaše delo bo zajemalo: prodajo mesa in mesnih izdelkov, razkosavanje mesa in pri-
pravo mesnih izdelkov za prodajo, svetovanje kupcem in seznanjanje z novostmi, 
vzdrževanje sanitarne in higienske neoporečnosti blaga in prostorov, nadzorova-
nje in vodenje evidence o delovanju hladilne tehnike ... Mercator, d. d., Dunajska 
cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 5. 2020. Podrobnosti na www.
mojedelo.com. 

Kontrolor kakovosti, m/ž (Škofja Loka)
Glavne naloge in odgovornosti: spremljanje kakovosti proizvodnega procesa, izva-
janje meritev vzorčnih proizvodov, odobritev proizvodnega procesa, opremljenost 
stroja s kontrolno dokumentacijo. Sibo G., d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 10. 6. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE v Tržiču, Cankarjeva, 
11 m2, 1. nadstropje, cena 31.000 
EUR, tel.: 031/412-397 20001064

MOTORNA VOZILA
MOTORNA KOLESA
KUPIM

STAREJŠI Tomos motor, tel.: 
030/350-177 20001035

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

3 M3 suhih bukovih drv, možen prevoz, 
tel.: 030/368-447 20001062

KVALITETNA bukova, hrastova in je-
senova drva, metrska ali razžagana, 
možnost dostave, tel.: 041/639-348 
 20001032

SUHE smrekove deske 2,5 cm, tel.: 
041/784-326 20001065

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO omaro Alples za spalnico, sta-
ro 10 let, tel.: 031/736-059 20001054

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 20000999

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 20001066

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

LJUBITELJU pasme Jack Russell 
terier podarim nekajletno psičko, 
lepo vzgojeno, ubogljivo, zdravo, tel.: 
031/669-039 20001061

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

PAJKA za seno Kuhn, širine 5 m, tel.: 
040/378-176  
 20001067

PUHALNIK Tjafun z motorjem in cevmi, 
tel.: 041/516-692  
 20001058

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 20000984

ZGRABLJALNIK ali tračne grablje in 
pajek, tel.: 041/265-020 
 20001063

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

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

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

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

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

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

Rezultati 40. kroga – 17. maja 2020 
1, 2, 3, 5, 8, 22, 26 in 29

Loto PLUS: 3, 4, 9, 12, 20, 32, 39 in 21 
Lotko:198867

Sklad 41. kroga za Sedmico: 1.670.000 EUR 
Sklad 41. kroga za PLUS: 260.000 EUR 
Sklad 41. kroga za Lotka: 300.000 EUR

LOTO

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil dragi sin, oče in brat 

Zoran Pogačnik 
z Ovsiš pri Podnartu

Pogreb bo v krogu družine in prijateljev v četrtek, 21. maja, ob 16. uri na pokopališču  
na Ovsišah. Na dan pogreba bo žara od 14. ure dalje pred poslovilno vežico na  

tamkajšnjem pokopališču. 

Žalujoči: mati Magda, oče Jože, sinova Andi in Petja, hčerka Zoja in brat Igor
Ovsiše, Podnart, 18. maja 2020 

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
041/368-963  
 20001059

BREJO kravo simentalko, 6. brejost, 
dobra mlekarica, tel.: 040/771-586 
 20001052

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste, pred nesnostjo. Pri-
peljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113  
 20000920

NA ZALOGI: rjave, črne, grahaste, 
marogaste nesnice. Po naročilu pitanci 
ter 1 dan stari piščanci. Trgovina Do-
mačija, Janez Peternel, s.p., Globoko 
2a, Radovljica, tel.: 04/53-09-494, 
051/604-524 
 20000931

KUPIM

TELIČKO mesne pasme, staro do 14 
dni, tel.: 041/208-493 
 20001060

OSTALO
PRODAM

FIŽOLOVKE, možna dostava, tel.: 
041/446-510 20001057

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

PIZZERIJA & Restavracija nudi redno 
zaposlitev izkušenemu natakarju/-ici za 
delo v restavraciji. Nudimo redno plači-
lo, delo v mladem kolektivu in prijetnem 
ambientu. Makarončki, d.o.o., Podgo-
rica 21, Lj. Črnuče, tel.: 041/328-
590  
 20000978

PRIDELKI
PRODAM

SLAMO v okroglih balah, tel.: 
041/503-623 20001051

STORITVE
NUDIM

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 20000939

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000940

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

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 20000937

IŠČEM

IŠČEMO mlajšo upokojenko za či-
ščenje stanovanjskih prostorov, tel.: 
041/677-557 20001053

RAZNO
PRODAM

JEKLENO vlečno vrv, okoli 40 m, fi 10, 
valjana, tel.: 041/608-639 20001056

ZUNANJI peščeni filter za vrtne ba-
zene z rezervnimi deli, tel.: 041/339-
862 20001055

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

OBVESTILA

Obvestila Planinskega društva Iskra Kranj
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča, da bo pisarna 
društva ponovno odprta od srede, 20. maja, naprej. Pisar-
na bo obratovala od 17. do 18. ure, do preklica pa je treba 
spoštovati ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa. 
O izvajanju društvenih izletov, odprtju Doma Čemšenik in 
drugih dogodkih vas bodo pravočasno obvestili. Informacije 
si lahko ogledate tudi na spletni strani društva.

Čistilna akcija na Kokrici
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica obvešča, da bo 
v krajevni skupnosti Kokrica v soboto, 23. maja, potekala 
vsakoletna čistilna akcija. Poleg drugih društev, ki deluje-
jo v krajevni skupnosti, se bodo akcije udeležili tudi člani 
Društva upokojencev Kokrica, zato vabijo člane v soboto ob 
9. uri pred Kulturni dom Franca Mraka na Kokrici, kjer boste 
dobili vsa navodila o poteku akcije.

Ana Šubic

Kranj – Zveza prijateljev mla-
dine Slovenije (ZPMS) je po-
daljšala svetovalne ure na li-
niji TOM telefona. Otrokom 
in mladostnikom v stiski so 
svetovalci na številki 116 111 
odslej na voljo vsak dan med 
10. in 20. uro, vedno pa jim 
lahko tudi pišejo na e-naslov 
tom@zpms.si. V ZPMS so 
se za podaljšanje svetoval-
nih ur odločili ob postop-
nem odpiranju šol in vrtcev, 
saj jih skrbi duševno zdrav-
je otrok, ki ostajajo doma – 
v družinah, ki niso primer-
no opremljene z znanjem 

za prenašanje ukrepov za 
zajezitev koronavirusa ter 
ki ne predstavljajo varnega 
in funkcionalnega okolja za 
otrokov razvoj. »Skrbi nas za 
otroke, katerih dom sprem-
ljajo konflikti, zlorabe, nasi-
lje, revščina … Ti otroci bodo 
še naprej prisiljeni ostajati 
v okolju, ki jih obremenju-
je in sili v še večjo stisko. V 
času odraščanja se postav-
ljajo temelji za kasnejše od-
nose, tako z vrstniki, otroki, 
partnerji kot s prijatelji. Ot-
roci in mladostniki so za to 
prikrajšani že dva meseca, 
nekateri bodo sedaj še dlje,« 
opozarjajo na ZPMS.

Podaljšali svetovalne 
ure za otroke v stiski
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Danes bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Jutri 
se bo postopno zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter. V če-
trtek bo pretežno jasno, veter se bo polegel.

Aleš Senožetnik

Vodice – Pandemija covi-
da-19 na različnih področ-
jih življenja postavlja števil-
ne izzive, ki terjajo svoje od-
govore. V iskanju rešitev, je 
Evropska komisija nedavno 
organizirala t. i. hackatlon, 
dogodek, na katerem posa-
mezniki ali skupine iz nič 
ustvarijo inovativne rešitve 
na izbrano temo.

Tekmovanje, ki je iz zna-
nih razlogov tokrat potekalo 
na daljavo, so poimenovali 

#EUvsVirus (EU proti viru-
su), na njem pa je sodelova-
lo več kot 23 tisoč investitor-
jev, mentorjev, zagonskih 
podjetij, korporacij, inova-
tivnežev in drugih zanese-
njakov. Skupaj je v različnih 
kategorijah tekmovalo kar 
2200 ekip.

Med 260 tekmovalci iz 
Slovenije je bila tudi ekipa 
BRNoutID, v kateri je po-
leg romunskega nevrolo-
ga dr. Bogdana Florea in dr. 
Sama Božiča, ki raziskuje 
aplikativno nevroznanost v 

zagonskem podjetju BLC-
KB, sodeloval tudi Vodičan 
Tilen Jeraj, podjetnik in tudi 
vodiški občinski svetnik, ki 
sodeluje pri različnih projek-
tih ozaveščanja o epilepsiji.

Ekipa je očitno navduši-
la sotekmovalce, saj je s svo-
jo rešitvijo v kategoriji zdrav-
je in življenje dobila največ 
všečkov, s tem pa tudi prite-
gnila pozornost investitorjev. 

Izhajali so iz podatkov, ki 
prihajajo iz številnih držav, 
ki se spopadajo z epide-
mijo, da so med najbolj 

ogroženimi in obremenje-
nimi zdravstveni delavci. 
V Italiji naj bi bilo okuženi 
dvajset odstotkov negoval-
nih delavcev, umrlo je več 
kot sto zdravnikov. Zara-
di velike obremenjenosti se 
velik del medicinskega ose-
bja srečuje s preobreme-
njenostjo, celo izgorelostjo. 
»Posledica utrujenosti, iz-
črpanosti in izgorevanja so 
lahko med drugim tudi ne-
pozornost, zmanjšana hit-
rost odločanja in posledično 
spodrsljaji. Utrujenost, izčr-
panost lahko vodi v izgore-
lost, tudi šest mesecev rege-
neracije pa je lahko premalo. 
Pogosta izgorelost vodi tudi 
v hude zdravstvene težave,« 
situacijo opisuje Jeraj. 

Skupaj z izkušenima so-
delavcema so zasnovali reši-
tev – aplikacijo, ki na enosta-
ven način ugotavlja stopnjo 
izčrpanosti. »Razvili smo 
aplikacijo, delujoč proto-
tip, ki brezdotično z opazo-
vanjem reakcij oči ugotavlja 
stopnjo izčrpanosti. Ta tre-
nutek smo v fazi dodatnih 
in poglobljenih raziskav in 
razvoja,« še dodaja sogovor-
nik, ki se skupaj s sodelavce-
ma zdaj usmerja v izpopol-
njevanje aplikacije in iska-
nje investitorjev.

Združeni proti koronavirusu
Hackatlon, na katerem je sodelovalo dva tisoč dvesto ekip, je bil tudi gorenjsko obarvan.

Dr. Samo Božič in Tilen Jeraj / Foto: osebni arhiv Tilna Jeraja

Vilma Stanovnik

Pokljuka – Poročali smo že, 
da so organizatorji svetovne-
ga prvenstva v poletih v Pla-
nici pod sekance spravili sneg 
za preloženo tekmovanje, ki 
bo na planiški letalnici pred-
vidoma na sporedu med 11. in 
13. decembrom. Za zadostne 
količine snega pa so poskrbe-
li tudi prireditelji svetovnega 
prvenstva v biatlonu, ki bo od 
9. do 21. februarja prihodnje 
leto na Pokljuki. Na Rudnem 
polju so shranili 19 tisoč ku-
bičnih metrov snega, kar naj 
bi zadoščalo za pokritje dveh 
tretjin prog. Da bi se sneg ob-
držal do naslednje zime, so 
ga spravili pod polmetrsko 
odejo sekancev. 

Spravilo snega je le del 
spomladanske priprave na 
svetovno prvenstvo, saj naj 
bi na Pokljuki uredili tudi 
novo medijsko središče, po-
večano mešano cono, novi 
bodo tudi položaji za tele-
vizije, televizijske studie in 
IBC. Novosti pripravljajo 
tudi za tekmovalce in gledal-
ce. Spremenjen bo prome-
tni režim, ki predvideva, da 
se bodo tako gledalci kot tudi 
delavci na Pokljuki in pred-
stavniki medijev na Rudno 
polje vozili z organiziranim 
prevozom. Dostop bo omo-
gočen le tekmovalcem in 
servisnim ekipam. Vse no-
vosti bodo začasne, saj je tek-
movališče v Triglavskem na-
rodnem parku.

Sneg za prvenstvo

Škofja Loka – Glasbena šola Škofja Loka z oddelki v Železnikih, 
Gorenji vasi - Poljanah in Žireh vabi k vpisu novih učencev za 
šolsko leto 2020/21. Spletne prijave k sprejemnemu preizkusu 
za različne inštrumente, petje in balet zbirajo do vključno 27. 
maja. Najmlajši, ki že kažejo željo po glasbenem ali plesnem 
ustvarjanju, pa so vabljeni, da se vključijo v skupine predšolske 
glasbene vzgoje (otroci, stari pet let), glasbene pripravnice 
(šest let), baletnih uric (pet let) in plesne pripravnice (od pest 
do osem let). Sprejemni preizkus ni potreben, vpis je možen 
do zapolnitve prostih mest. Podrobnejše informacije so na 
voljo na www.gsskofjaloka.si, kjer je na ogled tudi spletna 
predstavitev vseh poučevanih inštrumentov, petja in plesa.

Poteka vpis v glasbeno šolo

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Potrošniške organi-
zacije so na testiranju pre-
verile, kako učinkovita so či-
stila za steklo, ki jih lahko 
kupimo v trgovinah, njihov 
učinek so primerjali tudi z 
doma pripravljenimi. Pre-
verili so 15 izdelkov, za ka-
tere so odšteli med 1,29 in 
9,98 evra za liter. Zmago-
valno čistilo je med dražjimi 
(7,98 evra), a dobro čisti, ne 
pušča lis in odlično ščiti pred 

kapljicami vode. Po rezulta-
tih sta mu zelo blizu dva ce-
novno ugodnejša izdelka 
(2,65 in 1,96 evra) in doma-
ča mešanica vode ter tehnič-
nega alkohola (ki čisti celo 
bolje od zmagovalnega čis-
tila, a ne ščiti pred kapljica-
mi vode).

Čistila trgovskih znamk 
so po pričakovanju med ce-
novno bolj ugodnimi, precej 
dražja so sredstva z okolju 
prijaznejšimi sestavinami 
in lastnostmi, a tudi doma 

pripravljena čistila za stek-
lo niso zastonj. V Zvezi po-
trošnikov Slovenije so pre-
verjali učinkovitost odstra-
njevanja umazanije in ugo-
tavljali, ali čistila na steklu 
puščajo lise, mu povrnejo 
sijaj in ga zaščitijo pred sle-
dmi dežja.

Glede doma pripravljenih 
čistil pa dodajajo, da z naj-
boljšimi rezultati čiščenja 
izstopa doma pripravljeno 
čistilo z dodatkom tehnič-
nega alkohola (denaturiran 

alkohol, 96-odstotni, ki se 
uporablja za čiščenje pla-
stike, stekla, kovine). Ugo-
tavljajo, da noben izdelek 
steklu ne povečuje sijaja. 
Kaj pa, če je steklo listasto 
tudi po tem, ko je že pomi-
to? Temu se je mogoče izo-
gniti, če oken ne čistimo v 
soncu. Lisaste površine za 
seboj puščajo tudi nekatera 
čistila, zato je smiselno pre-
veriti rezultate testiranja, 
katerim čistilom se je bolje 
izogniti. 

Učinkovita tudi doma narejena čistila

Kranj – Pred kratkim se je zaključila sanacija kamnitega zidu 
pod Fockovim travnikom na Hujah. S posegom, ki je trajal 
nekaj manj kot mesec dni, so obnovili celotni zid vzdolž trav-
nika. Mestna občina Kranj je sanacijo podpornega zidu, ki 
zadržuje brežino nad občinsko cesto na Hujah, začela sredi 
aprila. Poseg je zajemal čiščenje kamna, dograditev do zve-
zne linije, nov armiranobetonski venec in čiščenje rastja nad 
zidom. V projekt obnove, ki bo tamkajšnjim prebivalcem in 
obiskovalcem zagotovil gibanje ob varni in urejeni poti, je 
kranjska občina vložila nekaj več kot 34 tisoč evrov.

Obnovili so podporni zid

Obnovljen kamniti zid pod Fockovim travnikom na Hujah 
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Kranj – Na majski seji kranjskega mestnega sveta so svetniki 
potrdili razveljavitev odloka o javno-zasebnem partnerstvu 
za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega 
prostora pri Osnovni šoli Staneta Žagarja. Razveljavitev od-
loka je posledica sklenitve sporazuma o razvezi koncesijske 
pogodbe z družbo GGD, s katero je občina dosegla dogovor, 
da se gradnja objekta ne bo izvajala z mehanizmom javno-
zasebnega partnerstva, ker ima občina za ta projekt možnost 
črpanja evropskih sredstev in sredstev Eko sklada.

Razveljavili so javno-zasebno partnerstvo


