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AKTUALNO

Kdo, kdaj in kam  
z boni 
Vlada je za turistične bone, ki jih 
bomo predvidoma čez en mesec 
dobili v uporabo državljani, name-
nila 345 milijonov evrov, še 172 
milijonov pa naj bi se po ocenah v 
slovenski turizem prelilo skozi do-
datno potrošnjo dopustnikov. 
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ŠPORT

Rokometaši  
že delajo načrte 
V torek so se prvič po epidemiji 
covida-19 zbrali člani naše roko-
metne reprezentance, ki jih prva 
nova preizkušnja, kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo leta 2022, 
čaka jeseni. 
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EKONOMIJA

Velik izpad tudi  
v trgovini 
Epidemija covida-19 je močno pri-
zadela tudi trgovino. Mariča Lah, 
predsednica Trgovinske zbornice 
Slovenije, ocenjuje, da bomo letos 
ustvarili približno šest milijard 
evrov prihodkov manj, kot smo jih 
ocenjeno v letu 2019.  
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GG+

Prostovoljstvo ti da 
ogromno 
To spoznava tudi Simon Žerjavič, 
prostovoljec v Medgeneracijskem 
centru Kranj. Prostovoljstvo mu 
daje občutek osebne vrednosti in 
potrditev na novi življenjski poti, 
na katero je zakorakal brez odvi-
snosti od drog. 

19

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri in v nedeljo 
bo dopoldne pretežno  
jasno, popoldne pa bo več 
oblačnosti. 

8/18 °C
jutri: pretežno jasno

Prilogi: 
 
 

od 11. do 18. strani
 

PREDDVOR

Vilma Stanovnik

Kranj – Tako kot marsikje se 
je tudi v Centru Korak v Kra-
nju, kjer skrbijo za osebe s 
pridobljeno možgansko po-
škodbo, v zadnjih treh me-
secih marsikaj spremenilo. 
Zanje so bile te spremembe 
tako rekoč zgodovinske, saj 
so marca po več letih čaka-
nja vendarle pridobili širitev 
koncesije in začeli spreje-
mati nove uporabnike, v ko-
lektiv so se vključili novi so-
delavci in hiteli so z zaključ-
nimi deli ureditve prosto-
rov. Zavzete priprave na no-
vosti je prekinila epidemija 

covida-19. »Po dolgih letih 
čakanja in obljub smo izpe-
ljali potreben postopek in s 
15. marcem smo uradno pri-
dobili širitev koncesije za 
novih dvajset uporabnikov, 
kar pomeni, da imamo se-
daj kapacitete za 45 uporab-
nikov. To tudi pomeni, da 
smo čakalno vrsto, ki smo 
jo imeli vsa leta, nekako raz-
rešili. Dejstvo je sicer, da je 
vmes prišlo do tega, da so 
morali nekateri, ki so čakali 
v vrsti, vzeti osebne asisten-
te, nekaterim se je stanje iz-
boljšalo, nekateri pa so žal 
tudi umrli. Tako imamo ta 
trenutek celo še tri prosta 

mesta,« pojasnjuje direk-
torica Centra Korak Mateja 
Korošec, ki je vedno znova 
opozarjala na čakalno vrsto 
za sprejem.

»Že na začetku marca 
smo začeli sprejemati nove 
uporabnike in tudi zaposle-
ne. Program se je ravno do-
bro začel, tudi prostore smo 
konec lanskega in v začetku 
letošnjega leta večinoma že 
uredili. Zdaj imamo tri nad-
stropja in prenovljene pro-
store, kar pa nam v trenu-
tnih razmerah pride še kako 
prav,« pravi Koroščeva.

Pogumno so zakorakali naprej
Po več kot dveh mesecih so se uporabniki in zaposleni Centra Korak ta 
teden spet srečali. Ker so marca vendarle pridobili dolgo pričakovano širitev 
koncesije, jim novih izzivov ne manjka.

Ta teden so v Centru Korak znova začeli delati z uporabniki. / Foto: Gorazd Kavčič45. stran

Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Odlok o 
preklicu epidemije covi-
da-19 je s sklepom vlade za-
čel veljati 15. maja, uporablja 
pa se od 31. maja. Virus kljub 
temu ostaja med nami, zato 
je še naprej treba upoštevati 
ukrepe. Štiri zaporedne dni 
proti koncu prejšnjega tedna 
nismo imeli potrjene okuž-
be, medtem ko smo imeli ta 
torek in sredo obakrat po dve 
zaznani okužbi. Od začetka 
epidemije in vse do te sre-
de smo imeli 1473 potrjenih 
okužb, umrlo je 108 ljudi, od 
tega 64 žensk in 44 moških. 
Še sedem oseb je hospitalizi-
ranih, od tega sta dve na in-
tenzivni negi. 

Vse manj je tudi hospitaliziranih
V torek in sredo smo imeli v Sloveniji obakrat po dve zaznani okužbi z novim koronavirusom, vendar 
ne na Gorenjskem. S prvim junijem bo dovoljeno zbiranje do dvesto oseb, odpirajo se hoteli, fitnesi ...

Zaradi majhnega števila hospitaliziranih so že zaprli oddelek za covid-19 na Kliniki Golnik (na 
sliki), odprta ostajata le še oddelka za covid-19 v UKC Ljubljana in Maribor. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Ljubljana – Vlada je včeraj 
sprejela odločitev, da se v 
ponedeljek, 1. junija, v šole 
vračajo tudi učenci četrtih 
in petih razredov, ob še na-
daljnji ugodni epidemio-
loški sliki in uspešnem za-
četku vzgojno-izobraževal-
nega procesa za skupine, ki 
so se oziroma se še bodo vr-
nile že prej, pa se bodo šol-
ska vrata v sredo, 3. junija, 

odprla še za učence ostalih 
razredov.

Za vračanje vseh učencev 
so se po besedah ministri-
ce za izobraževanje Simone 
Kustec odločili tudi na po-
dlagi dobrih izkušenj z vra-
čanjem v šolo učencev prve 
triade in zaključnih razre-
dov. Pouk se bo spet odvijal 
v običajnih oddelkih, od po-
nedeljka prav tako ne bo več 
delitve na manjše skupine v 
vrtcih.

V šole se vračajo vsi učenci
S ponedeljkom se v šole vračajo učenci 4. in 5. 
razredov, v sredo pa še učenci 6., 7. in 8. razredov.

42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme BREDA GLAŽAR iz Ljubljane.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

AKTUALNO info@g-glas.si

Tokrat imamo za vas kar dve dobri novici. Pošta Slovenije bo 
z junijem spet opravljala jutranjo dostavo časopisa in že v 
torek, 2. junija, boste lahko Gorenjski glas spet brali že zjutraj.
Ker se epidemija covida-19 z mesecem majem izteka, bomo 
v ponedeljek, 1. junija, odprli okence za stranke. Če boste 
imeli s seboj položnico, jo boste lahko plačali receptorki ob 
vhodu v poslovno hišo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju. Če jo 
boste pozabili ali če boste kupili knjigo, pa boste morali stopiti 
oziroma se z dvigalom peljati v naše poslovne prostore, ki so 
v drugem nadstropju. 
Ker je virus še vedno med nami, se moramo obnašati varno, to 
pomeni, da si pred vstopom v poslovno hišo nadenite masko. 
Tudi v naše poslovne prostore lahko vstopate le z obrazno 
masko. Tako boste poskrbeli, da vsi skupaj ostanemo zdravi.
Čez poletje bo veljal poletni delovni čas, kar pomeni, da bo 
okence za stranke odprto vsak dan od 8. do 15. ure, ob sredah 
do 16. ure. 
Žal pa izletov, ki jih tako težko pričakujete, še ne smemo pri-
pravljati. 

Vaš Gorenjski glas

Jutranja dostava in odprto okence
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Suzana P. Kovačič

Ljubljana, Kranj – Vlada je na 
nedavni dopisni seji sprejela 
sklep o razporeditvi sredstev 
splošne proračunske rezer-
vacije različnim proračun-
skim uporabnikom. Torej 
tudi javnim zdravstvenim 
zavodom na podlagi 71. čle-
na zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epide-
mije covida-19 (ZIUZEOP), 
s katerim je določila obseg 
sredstev za financiranje do-
datka za nevarnost in poseb-
ne obremenitve v času epi-
demije ter tudi omilitev nje-
nih posledic za državljane 
in gospodarstvo na podlagi 
11. točke 39. člena Kolektiv-
ne pogodbe za javni sektor 
(KPJS) kot dodatek za rizič-
ne razmere. A najprej mo-
rajo javni zavodi resornim 
ministrstvom poslati zah-
tevke. Nekatere bolnišnice 
so jih že oddale in iz prora-
čuna že prejele plačilo, dru-
ge zahtevkov še niso oddale, 
je pred dnevi povedal gene-
ralni direktor direktorata za 
javno upravo Peter Pogačar.

V jeseniški bolnišnici 
poplačan mesec marec

V Splošni bolnišnici Je-
senice so bili dodatki izpla-
čani za marec. Dodatek za 
delo v rizičnih razmerah po 
KPJS (65 odstotkov) so izpla-
čali vsem, ki so bili v marcu 
prisotni na delu, to je 622 
zaposlenim v skupnem zne-
sku 446.986,77 evra. Doda-
tek za nevarnost in poseb-
ne obremenitve po inter-
ventnem zakonu je prejelo 
še 279 zaposlenih, od tega 

je 258 zaposlenih prejelo 15 
odstotkov, 18 zaposlenih pa 
je prejelo 35 odstotkov. Do-
datek je bil izplačan v skup-
ni vrednosti 30.534,65 evra. 
Za preostali čas bodo dodat-
ki izplačani po prejemu na-
kazila iz proračuna, so še 
sporočili iz vodstva jeseni-
ške bolnišnice.

V BGP bosta dodatka za 
april pri plači za maj

V Bolnišnici za ginekolo-
gijo in porodništvo (BGP) 
Kranj sta bila oba dodatka 
za marec izplačana skupaj 
s plačo za april, dodatka za 
april pa bodo izplačali pri 
plači za maj. Direktor BGP 
Kranj Marko Breznik je po-
vedal, da so za marec pre-
jeli in izplačali 124.096,86 
evra (bruto II). Dodatek po 
KPJS je prejelo 121 zapo-
slenih, po ZIUZEOP pa 
123 od skupaj 142 zapo-
slenih. Za april bodo pre-
jeli in izplačali 194.813,60 
evra (bruto II). Dodatek 
po KPJS bo prejelo 120 

zaposlenih, po ZIUZEOP 
pa 122 zaposlenih. Delež 
izplačanih je odvisen od 
dejanske prisotnosti zapo-
slenih na delu v bolnišnici, 
je še pojasnil Breznik.

V Kliniki Golnik na 
dodatek za posebne 
obremenitve še čakajo

Iz Klinike Golnik so spo-
ročili, da so 8. maja pri pla-
či za april izplačali dodatek 
za delo v rizičnih razmerah, 
za kar so državna sredstva 
prejeli 21. maja. Izplačali so 
721.516,29 evra. Do dodat-
ka je bilo za marec upraviče-
nih 442, za april pa 447 za-
poslenih. S sklepom direk-
torja klinike Aleša Rozmana 
so zaposleni v določenih or-
ganizacijskih enotah preje-
li dodatek v višini 65 odstot-
kov urne postavke osnov-
ne plače posameznega za-
poslenega za vse evidentira-
ne ure dela v posameznem 
mesecu, v določenih (manj 
izpostavljenih) organiza-
cijskih enotah pa so prejeli 

dodatek v višini 65 odstotkov 
urne postavke osnovne pla-
če posameznega zaposlene-
ga za 60 odstotkov evidenti-
ranih ur dela v posameznem 
mesecu.

Dodatek za nevarnost in 
posebne obremenitve po 
ZUIZEOP v Kliniki Gol-
nik še ni bil izplačan. S skle-
pom direktorja bo dodatek 
za posamezni mesec izpla-
čan najkasneje pri izplačilu 
prve naslednje plače, ki sle-
di mesecu, v katerem bo Kli-
nika Golnik prejela sredstva 
za posamezni mesec iz dr-
žavnega proračuna.

V OZG končni obračun 
predvidoma danes

Osnovno zdravstvo Go-
renjske (OZG) je konec 
aprila izplačalo zaposlenim 
akontacijo za marec za oba 
dodatka. Končni obračun 
za marec in celotni obračun 
za april za oba dodatka bo 
predvidoma 29. maja, je po-
vedal direktor OZG Jože Ve-
ternik in še pojasnil, da bo 
za celoten OZG vrednost za 
oba dodatka zagotovila Me-
stna občina Kranj na pod-
lagi zahtevka OZG, občina 
pa bo pridobila sredstva za 
OZG iz državnega prora-
čuna. Izplačilo obeh dodat-
kov v OZG ureja poseben 
sklep o določitvi delovišč, 
na katerih so v OZG zapos-
leni upravičeni do izplači-
la. Sklep je sprejel direktor 
zavoda, kot je pojasnil Ve-
ternik, so sklep predhodno 
obravnavali na strokovnem 
svetu OZG, posredovan je 
bil tudi v mnenje sindika-
tom, ki so aktivni v OZG.

Prakse izplačil kriznega 
dodatka v zdravstvu
Prakse izplačil kriznega dodatka za posebno obremenitev oziroma delo v tveganih razmerah v času 
epidemije covida-19 se po gorenjskih javnih zdravstvenih zavodih nekoliko razlikujejo. Nekateri 
zdravstveni delavci na izplačilo še čakajo ...

Koronakriza je bila za zdravstvene delavce izjemno zahteven 
izziv. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj – S pisnim izpitom iz 
angleščine se jutri začenja-
ta splošna in poklicna ma-
tura, v ponedeljek pa kandi-
date, ki so se prijavili na le-
tošnjo maturo, čaka pisanje 
eseja iz materinščine, ki bi 
ga sicer po prvotnem matu-
ritetnem koledarju morali 
pisati že 5. maja. Naslov le-
tošnjega sklopa za maturite-
tni esej je V svetu Cankarje-
ve dramatike. 

Letos se je k spomladan-
skemu izpitnemu roku 
splošne mature prvič prija-
vilo 6078 kandidatov (lani 
6343) s 84 šol, ki bodo ma-
turo opravljali iz 35 različnih 
predmetov, so sporočili iz 
Državnega izpitnega centra. 
Priprave na maturo je letos 
zaznamovala epidemija no-
vega koronavirusa, tako da je 
zadnja dva meseca pouk po-
tekal na daljavo, dijaki zak-
ljučnih letnikov so se v šole 
vrnili šele 18. maja. Pisni iz-
pit iz matematike kandida-
te čaka 6. junija, pisni izpi-
ti iz drugih predmetov izbir-
nega dela splošne mature pa 

bodo potekali od 2. do 17. ju-
nija. Tudi vse ustne izpi-
te bodo maturanti opravlja-
li v prvotno predvidenih ro-
kih, to je od 15. do 23. junija. 
Z uspehom na splošni ma-
turi bodo v šolah dijake sez-
nanili 13. julija. Na ta dan si 
bodo lahko svoje rezultate 
pri posameznih predmetih 
od 7. ure dalje s pomočjo ši-
fre pogledali tudi na spletu. 
»Letos prvič bodo kandidati 
splošne mature na dan ob-
jave rezultatov splošne ma-
ture lahko v svoje rezultate 
in izpitno dokumentacijo 
vpogledovali na daljavo. Ele-
ktronski vpogledi bodo tra-
jali tri dni, od 13. do 15. ju-
lija,« so še pojasnili na Dr-
žavnem izpitnem centru in 
dodali, da bo rok za morebi-
tni obrazložen ugovor za vse 
kandidate 16. julij.

Pri poklicni maturi je na 
spomladanski izpitni rok 
prvič prijavljenih 9489 kan-
didatov (lani 9698) s 145 sre-
dnjih šol in drugih izobra-
ževalnih organizacij. Šole 
bodo kandidate z uspehom 
na letošnji poklicni matu-
ri seznanile v torek, 7. julija. 

Jutri začetek mature

Minister za zdravje Tomaž 
Gantar je pred nekaj dne-
vi poudaril, da so se ves čas 
trajanja epidemije zavedali 
dveh najbolj kritičnih siste-
mov, zdravstva in domov za 
starejše, in sicer v smislu po-
manjkanja kadrov in prostor-
ske infrastrukture. V splo-
šnem pa je obvladovanje epi-
demije pri nas ocenil kot dob-
ro. Obolelost v domovih za 
starejše je ponazoril s podat-
ki: »Med 18.800 stanovalci v 
domovih jih je bilo okuženih 

samo 1,7 odstotka. Manjše te-
žave smo imeli v desetih od 
skupaj 102 domov oziroma 
velike težave v treh domovih 
za starejše, ki so nastopile ob 
začetku epidemije.« 

Direktor Klinike Golnik 
doc. dr. Aleš Rozman je po-
vedal, da je bilo že ob začet-
ku epidemije jasno, da do-
movi za starejše za obvlado-
vanje epidemije niso izur-
jeni, temu v svojem osnov-
nem delovanju tudi niso na-
menjeni. Zato je bilo treba v 
domove pripeljati dovolj za-
ščitne opreme ter zaposlene 

naučiti, kako jo pravilno upo-
rabljati. Skovali so strategi-
jo, s katero bi v posameznem 
domu v primeru zaznane 
okužbe lahko ločili zdrave od 
obolelih stanovalcev oziro-
ma ločili tudi tiste, ki so bili 
z obolelimi v stiku. Približno 
štirideset odstotkov preno-
sov okužbe se zgodi, še pre-
den je oseba simptomatska. 
Najboljša rešitev za reševanje 
življenj v domovih za starej-
še je, da tja okužba sploh ne 
pride. Če že, pa da stike čim 
prej omejijo, je sklenil direk-
tor Rozman.

Odprti tudi bazeni

Vlada je včeraj sprejela še 
več sprostitvenih ukrepov. 
S 1. junijem bo dovoljeno 
zbiranje do dvesto ljudi na 
javnih krajih in površinah, 
prav tako se s 1. junijem lah-
ko odprejo nastanitveni ob-
rati z več kot tridesetimi so-
bami, torej hoteli, zdravili-
šča, poleg njih tudi velne-
ški in fitnes centri, bazeni in 
druge vodne aktivnosti. Za-
prti pa ostajajo diskoteke in 
nočni klubi ter ob nedeljah 
še naprej tudi trgovine. 

Vse manj je tudi hospitaliziranih
1. stran
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KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

V času epidemije covi-
da-19 se je največje tve-
ganje za obolevanje po-

kazalo v domovih za starejše. 
Starejši so rizična skupina za 
težje posledice, ki jih lahko pri-
nese okužba z novim korona-
virusom, ob pogosto še drugih 
pridruženih boleznih. Virus je 
nalezljiv, dom pa je praviloma 
ena hiša z veliko stanovalci ... 

O skrbi za starejše še poseb-
no v domovih za starejše se je 
v zadnjih dveh mesecih veliko 
govorilo. Tamkajšnje prebival-
ce pa smo naslavljali različno. 
S stanovalci, oskrbovanci, va-
rovanci. Poimenovanje, s kate-
rim se strinjam, je stanovalec. 
Kajti če jim skrbno prisluhne-
te, potem vam bodo tudi sami 
povedali, da je to zdaj njihov 
dom. Dom, v katerem pečejo 
piškote, se sprehajajo po parku, 
sprejemajo obiske (če izvzame-
mo čas epidemije), imajo na 
steni sobe svoje slike, se smeje-
jo ter so kdaj žalostni in tudi 
bolni ... Tudi stanovalci Doma 
Viharnik v Kranjski Gori, ki so 
nastopili v dvanajstminutnem 
filmskem zapisu o situaciji v 
času epidemije, ki si ga lah-
ko pogledate na spletni strani 
doma, so se kar strinjali, da 
imajo sicer skrbne svojce, a ta 
dom je zdaj njihov dom. 

Stanovalci se torej ne varuje-
jo (meni že ne bi bilo všeč, da 
bi me ogovarjali na ta način), 
ampak tam stanujejo. Da je 
stanovalec pravi izraz, pritrju-
je dr. Anamarija Kejžar, sode-
lavka Katedre za dolgotrajno 
oskrbo na Fakulteti za social-

no delo in nekdanja direktori-
ca tržiškega doma starejših. 
Kot pravi, je poimenovanje 
stanovalcev v domovih v času 
epidemije pokazalo zelo jasno, 
kako različne stroke pristopajo 
k obravnavi ljudi v sistemu; člo-
veku v bolnišnici rečemo paci-
ent, v domovih pa so se pojavili 
izrazi varovanci, oskrbovanci, 
stanovalci. »Zavedati bi se mo-
rali, da izrazi, kot sta varova-
nec in oskrbovanec, postavljajo 
človeka, ki živi v domu več let 
v svoji sobi, v podrejen položaj. 
Možnost izbire, soodločanja, 
načrtovanja lastnega življenja 
v domu je tista, ki jo človeku s 
pokroviteljskim odnosom siste-
ma odvzamemo – kar se lahko 
odseva tudi v poimenovanju, 
kot je varovanec ali oskrbova-
nec.« Kot poudarja, mora dom 
odsevati domačnost, spoštljive 
in prijazne odnose med stano-
valci, zaposlenimi ter svojci in 
je odprt v skupnost, stanovalci 
pa se po svojih močeh vključu-
jejo v dogajanje. Vodstva do-
mov se zavedajo, da soodločajo 
s stanovalci. »Zato se moramo 
zavedati tudi dejstva, da si 
nekdo, ki po dolgi življenjski 
poti, ko potrebuje več pomoči 
ali ne želi obremenjevati druži-
ne in se odloči za selitev v dom, 
ne zasluži postati le eden od 
varovancev ali oskrbovancev.« 

Stanovalci morajo imeti 
možnost in pravico, da ohra-
nijo v domu svojo avtonomijo, 
identiteto in dostojanstvo. Se 
strinjam z vami, dr. Kejžar-
jeva, da se to kaže tudi v tem, 
kako jih vidimo in imenujemo.

Zame so stanovalci

Aleš Senožetnik

Ljubljana, Kranj – Tretji pro-
tikoronski sveženj, ki zaje-
ma tudi izdajo turističnih 
bonov, je ravno v tem času 
v parlamentarni procedu-
ri, koriščenje bonov pa bo 
urejala posebna uredba, ki 
bo spremljala zakon. Veči-
na podrobnosti pa je vendar-
le že jasna.

Boni bodo namenjeni 
vsem prebivalcem Republi-
ke Slovenije. Osebe, ki bodo 
v letošnjem letu dopolnile 
18 let, in starejše, bodo lah-
ko uporabile bon v vrednos-
ti dvesto evrov, mlajši od 18 
let vključno z novorojenčki, 
ki se bodo v tem letu šele ro-
dili, pa bon v vrednosti pet-
deset evrov. Znano je že, da 
bodo boni unovčljivi do 31. 
decembra letos, več nejas-
nosti pa je, od kdaj. Čeprav 
se je sprva omenjalo datum 
1. junij, je bolj verjetno, kot 
je dejal tudi državni sekre-
tar na ministrstvu za gospo-
darstvo Simon Zajc, da bodo 
unovčljivi od konca junija ali 
začetka julija dalje.

Boni bodo prenoslji-
vi zgolj med družinski-
mi člani do drugega kole-
na, kar pomeni, da bi ga 
starši lahko odstopili otro-
kom oz. obratno, stari star-
ši vnukom (in obratno), pre-
nosljiv pa bo tudi med bra-
ti in sestrami, oz. njihovimi 

zakonitimi zastopniki ter 
zakonskimi in zunajzakon-
skimi partnerji. 

Kot je že ob predstavitvi 
tretjega protikoronskega pa-
keta prejšnji teden povedal 
gospodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek, bodo dopust-
niki bone lahko unovčili za 
nastanitve in nastanitve z 
zajtrkom, ki jih nudijo hote-
li, počitniški domovi, kam-
pi, turistične kmetije in vsi 
drugi podobni nastanitveni 
obrati za kratkotrajno biva-
nje. Na vprašanje, ali bodo 
boni unovčljivi tudi na pri-
ljubljenih platformah Airb-
nb ali Booking.com, sicer 
gospodarski minister ni ne-
posredno odgovoril, dejal pa 
je, da ni nobene ovire za re-
zervacijo nastanitve s ka-
terim koli sistemom, ven-
dar pa bo »treba nočitveno 
storitev plačati z bonom di-
rektno tistemu, pri katerem 
boste dopustovali«. Tudi to 

vprašanje bo bolj natančno 
naslavljala uredba, ki jo bo 
vlada izdala v največ osmih 
dneh po potrditvi zakona v 
državnem zboru.

Bone bo torej možno iz-
koristiti zgolj za nočitve in 
nočitve z zajtrkom, ne pa 
tudi za polpenzione ali pol-
ne penzione. Razlog za to 

je po besedah gospodarske-
ga ministra v multiplikativ-
nih učinkih spodbujanja do-
datne potrošnje, saj bo na ta 
način dopustnik nekaj doda-
tnega denarja zapravil v turi-
stični namestitvi ali kje drug-
je v kraju, kjer bo nastanjen. 
S takšno dodatno potrošnjo 
naj bi se po ocenah gospo-
darskega ministrstva v turi-
zem prelilo še dodatnih 172 

milijonov evrov, sicer pa ce-
lotno višino državne pomo-
či v obliki turističnih obnov 
vlada ocenjuje na 345 milijo-
nov evrov. 

Boni ne bodo v fizični ob-
liki, temveč bodo vezani na 
davčno številko posamezni-
ka, celoten bon pa bo treba 
unovčiti pri enem ponudni-
ku. Temu bo nato finančna 
uprava v roku osmih dni od 
predložitve nakazala znesek 
v višini dvesto ali petdeset 
evrov. S tem, da bo bon unov-
čljiv preko davčne številke 
posameznika, se bodo po 
mnenju ministra tudi izog-
nili morebitnim zlorabam. 
Ministra prav tako ne skrbi, 
da bi zaradi višine vrednos-
ti bonov prišlo do dviga cen 
pri ponudnikih. »Verjamem 
v trg in da se bodo ponudniki 
potrudili, da pridete k njim, 
verjamem, da bodo imeli po-
nudniki letos dobro cenovno 
politiko,« je dejal Počivalšek.

Kdo, kdaj in kam z boni
Vlada je za turistične bone, ki jih bomo predvidoma čez en mesec dobili v uporabo državljani, namenila 
345 milijonov evrov, dodatnih 172 milijonov pa naj bi se po ocenah gospodarskega ministrstva v 
slovenski turizem prelilo skozi dodatno potrošnjo dopustnikov.

Bone bo mogoče izkoristiti tudi v planinskih domovih in drugih namestitvenih objektih. 

Turistični boni bodo 
vezani na davčno številko 
vsakega posameznika.

Bone bo mogoče 
izkoristiti za nočitve z 
zajtrkom ali brez njega.

Fo
to

: G
or

az
d 

K
av

či
č

Urša Peternel

Jesenice – Zaradi epidemi-
je so v Splošni bolnišnici Je-
senice začasno ustavili pro-
jekt energetske sanacije. 
Zdaj pa so napovedali, da se 
bodo dela nadaljevala v juni-
ju. Takrat bodo tudi preselili 
negovalni oddelek v začasne 
zabojnike, ki so jih že pred 
epidemijo postavili na zgor-
njem parkirišču bolnišnice. 
V izpraznjene prostore od-
delka za zdravstveno nego 
v tretjem nadstropju bolni-
šnice pa bodo v času del seli-
li druge oddelke, v katerih bo 
potekala sanacija. 

Energetska sanacija vklju-
čuje menjavo stavbnega 

pohištva, svetil in ogrevalnih 
teles ter ureditev fasade in 
klime. Stala bo pet milijonov 
evrov in bo sofinancirana iz 

evropskih sredstev. Sledi-
la bo požarna sanacija, ta je 
vredna 2,6 milijona evrov, 
junija pa naj bi se začela 

tudi prenova bolnišnične le-
karne, ki bo vredna 1,3 mili-
jona evrov. Oba projekta bo 
financiralo ministrstvo za 
zdravje.

Prihodnji teden naj bi na-
daljevali tudi postopek izbi-
re novega direktorja; od av-
gusta lani, ko je prejšnji di-
rektor Janez Poklukar prev-
zel vodenje ljubljanskega 
univerzitetnega klinične-
ga centra, bolnišnico vodi 
vršilec dolžnosti direktor-
ja. Sprva je bila to strokovna 
direktorica Anja Jovanovič 
Kunstelj, od 9. oktobra pa je 
to kirurg Miran Rems. Svet 
zavoda bo izbiral med tremi 
kandidati, ki so se prijavi-
li na ponovljen javni razpis. 

Začetek energetske prenove junija
Energetska sanacija jeseniške bolnišnice, ki je zastala zaradi epidemije, se bo zdaj vendarle začela. 

Že od marca na parkirišču stojijo začasni zabojniki, kamor 
bodo v času del preselili negovalni oddelek. / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Žirovnica

Številka: 350-0001/2017
Datum: 26. 5. 2020 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) v povezavi z 
273. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. list RS, 
št. 61/2017) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Ur. list RS, 
št. 23/99, 66/2018-UPB2) župan Občine Žirovnica objavlja 

JAVNO NAZNANILO
o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za območje Obvoznica Vrba 

(ŽA 1/E) zaradi spremembe predvidene oblike križišča 
v območju navezave na regionalno cesto R2-452/0207  

(Žirovnica–Lesce) v km 2+161

I.
Javno se razgrne:
1.  Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorske-

ga načrta za izgradnjo zahodne obvoznice naselja Vrba (v 
nadaljnjem besedilu OPPN Obvoznica Vrba), tekstualni in 
grafični del;

2.  Strokovne podlage, na katerih temelji OPPN Obvoznica 
Vrba.

II.
Območje OPPN za obvoznico naselja Vrba obsega zemljišča 
naslednjih parcelnih št.: 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 65/2, 66, 67/1, 
71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73, 75, 77/1, 78, 79, 1714/1,  1714/2, 
1717/1, 1717/2, 1721 vse k.o. Doslovče in 435/7, 497, 498, 
499/2, 500, 501, 502, 503, 505, 507/1, 507/2, 507/3, 508/1, 
509, 510, 511, 834, 539, 516/8, 519/1, 520, 521, 522, 523, 524, 
569/1, 570, 572/1, 574, 575, 576/3, 577, 578/1, 579, 580/1, 
581, 622, 623/1, 624/2, 624/3, 960/2, 961/2, 382, 962/1, 962/2, 
963/1, 963/2, 964/1, 964/3, 965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967, 
968/1, 968/2, 969/1, 969/2, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 973/1, 
973/3, 974/2, 975/1, 975/2, 976/1, 976/2, 977/1, 977/3, 978/1, 
1144, 1145, 1147/1, 1147/2, 1167/1, vse k.o. Zabreznica.

III.
Zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa je Občina 
Žirovnica sprejela preventivne ukrepe v skladu z navodili 
pristojnih državnih institucij, ki se jim prilagodi tudi način 
izvedbe javne razgrnitve in javne obravnave tega akta. 
Gradivo prostorskega akta se javno objavi na spletni strani 
občine, zainteresirane, ki želijo pridobiti več informacij in po-
jasnil, pa prosimo, da se obrnejo na kontaktno osebo Marijo 
Lužnik (tel. št. 04/580 91 04, e-pošta: marija.luznik@zirovnica.si), 
s katero dogovorijo način vpogleda in podajanja informacij 
glede na trenutna navodila in preventivne ukrepe.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 8. junija 
2020, do petka, 10. julija 2020, v delovnem času občinske  
uprave in na spletnih straneh Občine Žirovnica http: 
//www.zirovnica.si. Svoje pripombe, predloge in pobude  
lahko ves čas javne razgrnitve pošiljate na elektronski naslov 
obcina@zirovnica.si.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 24. junija 2020, od 
8. do 17. ure na način, da vprašanja, pripombe in predloge 
pošljete na e-naslov marija.luznik@zirovnica.si in boste na-
nje sproti prejemali odgovore. 

IV.
Pripombe in predloge, ki se nanašajo izključno na razgrnje-
no gradivo, lahko dajo vsi zainteresirani organi, organizacije 
in posamezniki. 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

V.
Občina bo preučila vse dane pripombe in predloge javnosti 
ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na zgoraj nave-
deni spletni strani ter na občinski oglasni deski Oddelka za 
prostor.

V.
To javno naznanilo začne veljati z dnem objave.

Leopold POGAČAR
Župan občine Žirovnica

Suzana P. Kovačič

Tržič – Vstopna info točka 
Dovžanova soteska bo od-
prta ob sobotah, nedeljah 
in praznikih ob lepem vre-
menu od 10. do 18. ure. Gle-
de na potrebe bodo delovni 
čas v glavni turistični sezo-
ni tudi prilagajali. »Infor-
matorji bodo obiskovalcem 
predstavili, kaj lahko doži-
vijo na območju naravne-
ga spomenika, kako zah-
tevne so poti, in jih povabi-
li tudi v Razstavno-izobra-
ževalno središče Dolina, ki 
je najvišja točka razgledne 
poti. Seveda bodo nudili in-
formacije tudi o pohodni-
ških in kolesarskih poteh 
ter kulturnih zanimivostih 
v destinaciji, ki je spomla-
di pridobila bronasti znak 
Slovenia Green Destinati-
on. Na voljo bo turistični 
promocijski material, mož-
no pa bo kupiti tudi zemlje-
vide in spominke. Vstopna 
info točka Dovžanova so-
teska je del infrastrukture 
za interpretacijo naravne-
ga spomenika in ni name-
njena gostinski dejavnosti, 
bo pa možno v nadaljevanju 
kupiti tudi kakšen napitek 

ali prigrizek lokalnih ponu-
dnikov,« je povzela Mateja 
Dolžan iz Urada za gospo-
darstvo in družbene dejav-
nosti Občine Tržič. Z novo 
vstopno info točko so prido-
bili ustrezno zbirno mesto 
za začetke strokovnih in tu-
rističnih ogledov.

Na parkirišču vstopne info 
točke so namestili samostoj-
no ekološko dehidracijsko 
stranišče Kekec, ki za delo-
vanje ne potrebuje ne kemi-
kalij ne električne energije 
ali komunalnega priključka, 

saj deluje po principu de-
hidracije. Kot je še pojasni-
la Mateja Dolžan: »Pešče-
no parkirišče je na voljo po-
leg informacijske točke in 
je za zdaj brezplačno, obči-
na Tržič pa preučuje mož-
nost uvedbe režima s par-
kirnino, da se zagotovi krat-
kotrajno parkiranje. Število 
parkirnih mest je omejeno, 
zato bomo veseli, če vsi tisti 
pohodniki in kolesarji, ki so 
to parkirišče doslej uporab-
ljali za začetek svojih izle-
tov pod Košuto, parkirajo na 

brezplačnih parkirnih mes-
tih v Tržiču in parkirišče v 
Čadovljah prepustijo obi-
skovalcem naravnega spo-
menika.«

Vstopna info točka Dovž-
anova soteska je bila v okvi-
ru LAS Gorenjska košarica 
– operacije Bogastvo narave 
sofinancirana iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Investicija v vsto-
pno info točko je bila dob-
rih 103 tisoč evrov, od tega 
je bilo sofinanciranih nekaj 
manj kot 69 tisoč evrov.

Odprli bodo novo info točko
Jutri začne delovati nova vstopna info točka Dovžanova soteska, v kateri bodo obiskovalcem nudili 
informacije o pohodniških in kolesarskih poteh, kulturnih zanimivostih in drugih doživetjih v destinaciji.

Ob vstopu v Dovžanovo sotesko so obiskovalcem na voljo nova vstopna info točka, manjše 
parkirišče in ekološko dehidracijsko stranišče Kekec. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Bohinj-
ski občinski svetniki so se 
v četrtek na redni seji sez-
nanili s predlogi za spod-
bujanje gospodarstva ozi-
roma za zmanjšanje posle-
dic, ki jih je predvsem v tu-
rizmu povzročila epidemija 
koronavirusa. Pripravila jih 
je posebna komisija, ki jo je 
imenoval župan Jože Sodja. 
Po obravnavi na občinskem 
svetu bo občinska uprava po-
samezne ukrepe pregledala, 
poiskala možne rešitve in 
predlagala ustrezen pravil-
nik oziroma odlok v obrav-
navo občinskemu svetu na 
junijski seji.

Eden od pomembnej-
ših ukrepov bo tako krepi-
tev javnih prevozov. »Če se 
meje ne bodo še kmalu od-
prle, lahko v poletni sezoni 
pričakujemo naval enodnev-
nih slovenskih gostov. Z go-
spodarskega vidika pa trenu-
tno vsi ukrepi zelene mobil-
nosti stremijo k zmanjšanju 

prometa. Težavi sta dve. 
Prva je, kako urediti še več-
jo gostoto prometa, ki jo lah-
ko pričakujemo poleti, dru-
ga pa, kako še dodatno spod-
buditi nočitve domačih go-
stov,« je med pripravo ukre-
pov za reševanje turizma po-
udarila komisija.

Mnoge omejitve so se 
medtem že sprostile, kar je 

tako turističnemu gospodar-
stvu kot domačinom v olaj-
šanje. Kot je pojasnil direk-
tor občinske uprave Miro 
Sodja, so se tako odločili, da 
bodo v poletni sezoni ohrani-
li sistem zagotavljanja prevo-
zov od oddaljenih parkirišč 
do najbolj priljubljenih točk 
v Bohinju, kot sta na primer 

Bohinjsko jezero in plani-
na Blato. »Še več, za organi-
zirane prevoze bomo name-
nili še več prevoznih sredstev 
in obstoječim lokacijam, ka-
mor bomo prevažali obisko-
valce, bomo dodali še nove.« 

Tudi terase bohinjskih 
gostinskih lokalov oziroma 
stojnice za prodajo spomin-
kov, okrepčil in pijače bodo 

letos poleti, kot vse kaže, 
prostornejše, kjer se bo za to 
pokazala potreba. Ponudni-
ki bodo skladno s predlogom 
za širitev delovanja na zuna-
njih površinah lahko poda-
li vlogo, občina pa naj bi o 
vsaki prošnji odločala pose-
bej, saj je marsikje problem 
tudi prostor. »Načeloma so 

usmeritve naslednje: terase 
se lahko povečujejo, vendar 
ne na javna parkirišča, ploč-
nike, neposredno na obalo, 
ne umeščajo se tako, da ovi-
rajo prehode ter dostope, ra-
zen izjemoma, kjer se doka-
že smiselnost odklona od te 
usmeritve. Vsekakor pa naj 
bo terasa urejena tako, da 
ne bo stalnih ureditev. Ko 
se terasa odstrani, mora biti 
vzpostavljeno prvotno sta-
nje na zemljišču. Predla-
gamo, da se soglasja za šir-
jenje terase izdajajo za čas 
omejitve obratovanj loka-
lov ali za čas epidemije ozi-
roma najkasneje do konca 
septembra,« je zapisano v 
predlogu.

V Bohinju veseli tudi vav-
čerjev za večdnevno do-
pustovanje slovenskih drža-
vljanov. V Skupnosti Julij-
ske Alpe, katere član je tudi 
Bohinj, poudarjajo, da so po-
čitnice pri njih z epidemio-
loškega vidika povsem var-
ne. »Na dva tisoč kvadratnih 
metrih s 85 tisoč prebival-
ci lahko ves čas zagotavlja-
mo 1,5 metra razdalje med 
obiskovalci in to bo zagoto-
vo ena od naših prednosti,« 
poudarja koordinator skup-
nosti in direktor Turizma 
Bohinj Klemen Langus. Si-
cer pa v Bohinju stavijo tudi 
na podaljševanje sezone in 
krepitev zimske sezone. 

Za pomoč gospodarstvu
V Bohinju pripravljajo ukrepe za spodbujanje turizma po koncu epidemije. 
Med predlogi je tudi pobuda o kratkoročnem brezplačnem parkiranju zunaj 
glavne poletne sezone na manj obremenjenih parkiriščih.

V poletni sezoni bodo ohranili sistem zagotavljanja 
prevozov od oddaljenih parkirišč do najbolj 
priljubljenih točk v Bohinju, kot sta Bohinjsko jezero 
in planina Blato. Za organizirane prevoze bodo 
namenili še več prevoznih sredstev in obstoječim 
lokacijam, kamor prevažajo obiskovalce, dodali nove. 

Tržič – Vrtec Tržič vabi starše otrok, starih od 3 do 6 let, ki jese-
ni ne bodo obiskovali vrtca, da otroke priključijo Cicibanovim 
uricam. Te bodo dvakrat tedensko v popoldanskih urah v eni 
izmed enot Vrtca Tržič s predvidenim začetkom v septembru. 

Poteka vpis v Cicibanove urice
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Čiščenje FASAD in NAPUŠČEV na prijazen način!
Izvajamo čiščenje fasad BREZ vode in visokotlačnih strojev,  
ki puščajo razpoke na fasadi.

Naš postopek čiščenja ima veliko prednosti:

• globinsko očistimo alg, plesni, lišajev,
• povrnemo prvotni barvni ton 
• fasada ostane čista več let
• uporabljamo preverjena in okolju prijazna čistila
• rezultat viden že po eni uri
• do 8 m višine ne potrebujemo dvigala ali odra

Z našim postopkom čiščenja boste vaši fasadi podaljšali življensko dobo.

Tel.: 070/266 000, www.algavelan.si
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – V Preddvoru pra-
znujejo 1. junija, ko obele-
žujejo obletnico smrti Josi-
pine Urbančič Turnograj-
ske, prve slovenske pisate-
ljice, pesnice, skladateljice, 
pravljičarke in narodne bu-
diteljice. Praznični dogodki 
so se običajno razpotegnili 
ves mesec. Letos ne bo tako, 
dogodki bodo skromnej-
ši, napovedujeta župan Rok 
Roblek in direktorica Zavo-
da za turizem Preddvor Er-
nesta Koprivc. Načrtuje-
jo nekaj promocijskih od-
daj na lokalnih radiih, na-
mesto pohodov v okviru po-
hodniškega festivala Kam-
niško-Savinjskih Alp bodo 
pripravili sprehod po Lite-
rarni poti pod Storžičem in 

po preddvorski veji sloven-
ske Jakobove poti. 

Dne 5. junija pa načrtuje-
jo predstavitev knjige o Fra-
nu Lakmayerju, ki jo je iz-
dalo Kulturno društvo Josi-
pine Turnograjske, napisa-
la pa ddr. Mira Delavec Tou-
hami, predstavitev bo ob le-
pem vremenu pri Lakmayer-
jevem spomeniku v graj-
skem parku. Negotova sta 
še Petrov sm'n in mednaro-
dni folklorni festival ob kon-
cu junija. Julija naj bi izpe-
ljali mednarodni turnir in 
državno prvenstvo v odboj-
ki na mivki, kako bo avgu-
sta s kmečkim praznikom 
pod Storžičem, tudi še ne 
vedo. Pač pa za avgusta na-
povedujejo promocijski do-
godek, povezan s še enim li-
terarnim velikanom iz teh 

krajev, Matijo Valjavcem. To 
bo predstavljalo uvod v sim-
pozij o Matiji Valjavcu v pri-
hodnjem letu, letos pa bodo 
predstavili njegove pravljice. 

Kot je povedal župan rok 
Roblek, so si v občini zadali 
cilj, da vsako leto izdajo knji-
go o katerem od pomemb-
nih ljudi. V preteklosti je bila 
to Josipina Turnograjska, 
lani rodbina Wurzbach, le-
tos je Lakmayer, v prihodnje 
se bodo posvetili pesniku in 
zbiratelju ljudskega slovstva 
Matiji Valjavcu in bukvar-
ju Matiji Nagliču. Ob občin-
skem prazniku pa je izšla še 
ena knjiga, Preddvorske vasi 
avtorice Mirjam Pavlič. Kdaj 
bo predstavljena, še ne vedo, 
radi pa bi jo predstavili v eni 
od opisanih preddvorskih 
vasi.

Občina Preddvor praznuje
V ponedeljek, 1. junija, je praznik občine Preddvor. Letos bo minil brez večjih 
prireditev, osrednja bo predstavitev knjige o Franu Lakmayerju prihodnji 
petek. 

Danica Zavrl Žlebir

Kako ste v občini Šenčur 
prestali obdobje epidemije, 
ki se zdaj končuje?

Od 12. marca naprej smo 
kot ostale občine obratova-
li s pomočjo elektronske 
pošte, telefonov, nabiralni-
ka, tako da stik z občani ni 
prenehal. Imeli smo tudi 
posebno telefonsko števil-
ko, namenjeno občanom za 
njihova vprašanja, ob kon-
cih tedna pa je bil velikok-
rat dežuren tudi naš po-
džupan. Nekaterim sode-
lavcem smo omogočili delo 
od doma. Odzvali smo se na 
ukrepe vlade, zaprli javne 
ustanove in športne povr-
šine, ta čas niso bile odprte 
šole in vrtci. Dobro je delo-
val štab Civilne zaščite pod 
poveljstvom Marjana Kraj-
nika. Pravočasno smo se lo-
tili izdelave zaščitne opre-
me in jo razdelili vsem go-
spodinjstvom. Medtem so 
normalno tekle investicije, 
razpisi, vse je potekalo do-
kaj normalno. V občini so 
bili štirje okuženi prebival-
ci, le ena občanka je potre-
bovala oskrbo, ki jo je za-
gotavljal eden od 25 prosto-
voljcev, kolikor jih je sicer 
delalo v občini. 

Kako so ravnali prebivalci?  
Tisti, ki so bili okuženi, so 

se obnašali samozaščitno, 
bili v karanteni in niso pre-
našali virusa naprej. Tudi 

sicer so ljudje spoštovali 
pravila in ukrepe, ki jih je 
naložila vlada. V občini smo 
izobesili tudi transparent, 
ki nas je pozival, naj ostaja-
mo doma. Na srečo smo jo 
tako v Sloveniji kot v naši ob-
čini dobro odnesli v primer-
javi z nekaterimi sosednji-
mi državami. Med korona 
krizo so se nekatera podje-
tja zaprla, druga so obrato-
vala, najemnike občinskih 
prostorov, ki so morali svo-
je lokale v tem času zapreti, 
pa smo oprostili najemni-
ne. Življenje je ob omeji-
tvah, ki jih je uvedla država, 
sicer potekalo kolikor toliko 

normalno, izvajali smo tudi 
začete naložbe, tako da nav-
sezadnje niti ni bilo zelo 
stresno, kot bi nemara bilo, 
če bi bil večji izbruh virusa. 
Na začetku pa so bile aktiv-
nosti zelo močne, saj nismo 
vedeli, kaj bo čez dan, dva 
ali tri. Država je poskrbela 
za zaprtje občinskih meja, 
kar je bil precej oster ukrep, 
a smo ga spoštovali, veseli, 
da smo znotraj občine sa-
mooskrbni. Poskrbeli smo 
tudi za dovolj zaščitnih in 
razkuževalnih sredstev in 
smo dobro opremljeni tudi 
za jesen, če se bo zgodba s 
koronavirusom ponovila. V 

občini nimamo doma sta-
rejših, ki so bili v tem času 
žarišča okužb, smo pa vese-
li, da tudi v soseščini, kjer v 
domovih bivajo naši starejši 
občani, ni bilo okužb. 

V času koronavirusa sta mi-
nila tudi dva velika prazni-
ka, velika noč in občinski 
praznik.

Velikega praznovanja ni 
bilo, veliko noč so ljudje pra-
znovali bolj osebno, družin-
sko. Občinski praznik, ki ga 
praznujemo 23. aprila, na 
dan občinskega in farnega 
zavetnika sv. Jurija, pa smo 
voščili občanom in jih ob-
vestili, da prireditev prelaga-
mo na september, ko bo aka-
demija z občinskimi nagra-
jenci in odličnimi maturan-
ti. Ob tem čutimo grenek 
priokus, ker smo želeli ne-
koliko slovesneje praznova-
ti tudi 25. obletnico nastan-
ka občine. Žal nam je koro-
navirus to preprečil, a vse se 
bo zgodilo septembra, kot bi 
se v aprilu. 

Epidemija se s koncem maja 
izteka, kaj zdaj?  

Še vedno upoštevamo za-
ščitne ukrepe. Sicer pa ob-
čina spet normalno poslu-
je. Želeli bi tudi, da nemo-
teno začne poslovati tudi 
upravna enota. V tem času 
je občanom potekla veljav-
nost nekaterih dokumentov 
in bi to radi uredili v doma-
čem kraju. 

Vmes je bil občinski praznik
Ob izteku epidemije smo k pogovoru povabili župana občine Šenčur Cirila Kozjeka. Občina aprila 
zaradi razmer ni praznovala občinskega praznika.

Ciril Kozjek / Foto: Tina Dokl

Direktorica Mateja Koro-
šec tudi pojasnjuje, da so se 
marca, ko so zaradi epide-
mije covida-19 morali zapre-
ti Center Korak, znašli pred 
zahtevnim vprašanjem, kako 
poskrbeti za uporabnike. 

»Za naše uporabnike je 
bil to velik šok, zlasti za tis-
te, ki živijo sami, in tiste, ki 
so se k nam komaj vključi-
li. Zato so potrebovali veliko 
naše podpore. Tako smo de-
lali individualne obravnave 
na daljavo. V to so bili vpe-
ti tako zdravstveni kot dru-
gi strokovni delavci. Nare-
dili smo svoj spletni časopis 
Korakov povezovalec, tako 
da so uporabniki vsak dan 
z njim dobili nekaj spod-
budnih besed. To je bilo po-
membno zlati prve dni, saj 
smo jim s tem pomagali ra-
zumeti različne ukrepe. Bali 
smo se namreč, da ne bodo 
razumeli, zakaj je treba osta-
ti doma, saj je bila v različnih 
medijih poplava informa-
cij,« pojasnjuje Mateja Ko-
rošec, ki je imela s sodelav-
ci veliko dela tudi s pripra-
vo individualnih načrtov in 
priporočil.»Pripravili smo 
novo zloženko, strokovna 
predavanja, vmes pa je izšla 
tudi knjiga, ki smo jo s ko-
legi iz Centra Naprej pisali 

in pripravljali dve leti. Knji-
ga ima naslov Dolgotrajna 
rehabilitacija oseb s prido-
bljeno možgansko poškod-
bo v doživljenjskem obdob-
ju,« pravi Koroščeva in doda-
ja, da je bilo v zadnjih tednih 
precej dela tudi s pripravo 
protokola za ponovno odpr-

tje prostorov, vendar jim je 
že v ponedeljek uspelo, da so 
se v njih ponovno srečali. 

»Priprava novih prostorov 
za več uporabnikov in nato še 
nova ureditev sta za nas po-
menili kar velik finančni za-
logaj in pri tem smo računali 
tudi na izkupiček pomladan-
skega koncerta, ki ga ni bilo. 
So nam pa pri zaščitni opre-
mi pomagali nekateri spon-
zorji in občina, tako da smo 
lahko naredili najnujnejšo 
zalogo,« tudi pravi Mateja 
Korošec in dodaja, da so upo-
rabniki komaj čakali, da so 
se spet srečali. »Kljub sodob-
nim tehnologijam pri svojem 
delu z uporabniki opažamo, 
kako pomemben je osebni 
stik. V zadnjih tednih je na-
mreč prihajalo do mnogih 
kognitivnih izpadov in psiho-
socialnih težav. Tako smo do-
bili novo potrditev, da je naš 
način dela pravilen. Na dolgi 
rok delo na daljavo ni zados-
ti, pomembna je tudi človeš-
ka bližina,« je še poudarila di-
rektorica Mateja Korošec.

Pogumno so 
zakorakali naprej
31. stran

Direktorica Centra Korak Mateja Korošec. / Foto: Gorazd Kavčič

Šenčur – Danes bo zaradi sa-
nacije vozišča zbirne krajevne 
ceste LZ 391081 od 7. do 18. 
ure predvidena popolna zapo-
ra ceste v Sajovčevem naselju.

Zapora krajevne ceste
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Ljudska univerza Kranj – medgeneracijski center  
Cesta talcev 7, 4000 Kranj

BREZPLAČNE AKTIVNOSTI  
VEČGENERACIJSKEGA CENTRA GORENJSKE  

V KRANJU

Prijave na dogodke na tel. 04 280 48 25 ali  
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si 

SO OBVEZNE.

	Ponedeljek, 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2020, 9.00–10.00  
  Vadba za zdravo hrbtenico. Izbrane enostavne vaje za 

prožno hrbtenico, ki pozitivno vplivajo na naše telesno in 
psihično počutje. S seboj prinesite vodo in vadbeno podlogo.

	Ponedeljek, 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2020, 9.00–11.00  
  Slovenija, moja nova država. Za vse priseljence nad 16 let, 

ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski 
prostor. S treningom komunikacije za potrebe vsakdanjega 
življenja boste v novem okolju bolj uspešni.

	Ponedeljek, 1. 6., 8. 6., 15. 6., 22. 6. 2020, 15.30–16.30  
  Metoda Feldenkrais – učenje skozi gib. Metoda Feldenkrais 

je način učenja – učenje bolj svobodnega in enostavnega 
gibanja. Učitelj ne kaže gibov, niti jih ne popravlja, daje samo 
besedna navodila. Vsakdo jih poskuša izpolniti v svojem 
časovnem ritmu, kolikor mu dopušča in omogoča telo.  
Z nežnimi, lahkimi gibi in usmerjeno pozornostjo dosežemo 
optimalen način gibanja in izboljšanje telesnih funkcij. Na 
vadbo/lekcijo prinesete vadbeno podlogo, manjšo blazino 
za pod glavo. Obuti v tople nogavice in oblečeni v lahka, 
udobna in topla oblačila. 

	Ponedeljek, 1. 6. 2020, 18.00–19.30 in 12. 6. 2020  
 9.30–11.00 
  VAJE zadihaj. Živimo v času, ko se težko izognemo  

obremenilnim situacijam in stresu. Odpravljanje plitkega 
dihanja, kot posledice stresa, je temelj sodobnega zdravja. 
Redno izvajanje VAJ, kjer se nadihamo in si predihamo telo, 
deluje antistresno in pomlajevalno. Pripomore k boljšemu 
počutju, sproščenosti, lažje se gibljemo in bolje spimo.  
Vaje po sistemu Dihaj.si se izvajajo sede ali stoje, s seboj 
prinesite vodo. 

	Torek, 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. 2020, 16.00–17.00  
  Jezikam slovensko. Delavnice komunikacije v slovenščini za 

otroke od 5. do 10. leta starosti. Nudi se tudi učna pomoč. 

	Torek, 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6. 2020, 17.00–18.00  
  Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, 

ki jim slovenščina ni materni jezik. Nudi se tudi učna pomoč. 

	Sreda, 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2020, 10.00–11.30  
  Preizkusimo se s čopičem. Ustvarjanje drobnih likovnih 

umetnosti ob pomoči umetnice.

	Sreda, 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 2020, 15.00–18.00  
 Šah. Vabljeni k igranju šaha v prijetni družbi.

	Sreda, 3. 6. 2020, 17.00–18.00  
  Vesele urice – NEMŠČINA. Si želite konverzacijo v nemščini 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske 
urice NEMŠČINE. 

	Sreda, 3. 6., 17. 6. 2020, 18.00–19.30  
  Izkustveni ples za ženski razcvet – ISHIN PLES IZ SRCA  

Za vse ženske, ki se preko izkustvenega plesa želijo povezati 
same s seboj in se zavedati svoje lepote.  

	Četrtek, 4. 6., 18. 6. 2020, 10.00–11.30  
  Joga za starejše. Nezahtevne jogijske vaje s poudarkom na 

razgibavanju sklepov in hrbtenice. S seboj prinesite podlogo 
za vadbo. 

	Četrtek, 4. 6. 2020, 17.00–19.00  
  ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, del 1: Osnove samospoznanja in 

ljubezni (predavanje z meditacijo). Predavanje Šola za 
Življenje vključuje temelje za življenje, ki nam omogočajo, da 
bolj zaživimo svoje življenje v zameno za življenje umetnega 
sebe. V prvem delu predavanja spoznavamo sebe na svojem 
osebnostnem in duhovnem nivoju. Skupaj raziščemo svoje 
zavedne in nezavedne programe o ljubezni ter se odpremo 
spoznanju ljubezni skozi izkušnjo vodene meditacije. 

	Četrtek, 4. 6. 2020, 19.15–21.15  
  Skupinski pogovori in svetovanja. Sledijo aktivnosti  

ŠOLE ZA ŽIVLJENJE. Udeleženci lahko preko skupinske  
dinamike spregovorijo o svoj situaciji in izrazijo svoja občutja 
in želje. Teme vsakokratnega pogovora se prilagajajo  
pretežnim željam in potrebam udeležencev. Skupina se na 
vsakem srečanju zaveže k zaupnosti in spoštovanju vsakega 
člana skupine.

	Četrtek, 4. 6. 2020, 18. 6. 17.30–19.30  
  Ljudsko petje. Kje so tisti stari časi, ko so fantje in dekleta 

prepevali na vasi? Vabimo vas, da jih skupaj z nami obudite.  

	Četrtek, 4. 6. 2020, 18. 6. 17.30–19.30  
  Maketarske delavnice. Sestavljanje, izdelovanje in barvanje 

plastičnih delčkov v celoto, pri čemer izdelovalec maket v 
podanem merilu stremi k čim boljšemu kopiranju pravega 
predmeta. Makete, ki jih želite sestaviti, prinesite s seboj.

	Petek, 5. 6. 2020, 12. 6., 19. 6., 26. 6. 17.30–19.30  
 Družabni večer – Tarok. Vabljeni k druženju ob igri taroka.

	Ponedeljek, 8. 6. 2020, 17.00–18.00  
  Vesele urice – FRANCOŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

jeziku na sproščen in neformalen način? Vabimo na  
konverzacijske urice FRANCOŠČINE. 

	Ponedeljek, 8. 6. 2020, 18.00–19.30  
  iVitalis vadba. Vadba deluje na fizični, čustveni in psihološki 

ravni. Z vadbo krepimo tako mišice kot tudi notranje organe, 
njihove funkcije in energijske tokove, ki tečejo skozi organe. 
Z vadbo posredno vplivamo tudi na pomiritev čustev in misli. 
iVitalis vadba je nezahtevna in primerna za vsakogar, ki si 
želi več energije, sprostitve, ohranjanje zdravja. Prinesite si 
vadbeno podlogo.

	Torek, 9. 6., 23. 6. 2020, 18.45–19.45  
  Tečaj mednarodnega jezika esperanto. Esperánto je  

mednarodni planski pomožni sporazumevalni jezik. 26. julija 
1887 je poljski okulist judovskega rodu L. L. Zamenhof objavil 
prvi učbenik esperanta in se podpisal s psevdonimom  
Dr. Esperanto (v prevodu »upajoči doktor«). Vabljeni na  
pogovor v esperantu. 

	Sreda, 10. 6. 2020, 17.30–19.30  
  Vpogledi v skrivno naravo človeka, 6. del. V ciklusu 

predavanj publicist in predavatelj odpira teme, ki odkrivajo 
ezoterično (notranjo) plat človeka. Spoznanje duhovne plati 
bivanja odpira vrata v širše razumevanje sebe, sočloveka in 
stvarstva v celoti. 

	Četrtek, 11. 6. 2020, 10.00–12.30  
  Medkulturno v Kranju – delavnice za razvoj temeljnih 

kompetenc. Delavnice za razvoj temeljnih kompetenc. 
Zaključno srečanje. 

	Četrtek, 11. 6. 2020, 17.00–18.00  
  Vesele urice – ITALIJANŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem 

jeziku na sproščen in neformalen način? Vabimo na  
konverzacijske urice ITALIJANŠČINE. 

	Četrtek, 11. 6. 2020, 17.30–19.30  
  Ustvarjalne delavnice – PODSTAVEK ZA VROČO POSODO  

Oblikovali bomo podstavke različnih oblik in jim vdahnili vsak 
svojo noto. Na podstavkih boste lahko postavili še vročo pito, 
džezvo za kavo ali čajnik.  

	Petek, 12. 6. 2020, 18.00–19.30  
  Družabni večer – Tombola. Tombola je preprosta igra, kjer 

se iz bobna vlečejo številke, igralci pa pokrivajo številke na 
kartici. Ena pokrita vrstica prinese tretjo nagrado, dve pokriti 
vrstici drugo nagrado in tri pokrite vrstice prvo nagrado. 
Vabljeni na zabave, smeha in veselja poln dogodek. Dodatni 
čar pa mu dajejo tudi lepe, uporabne nagrade.  

	Ponedeljek, 15. 6. 2020, 18.00–19.30  
  Joga nidra. V današnjem svetu je stres vzrok premnogih 

bolezni, za katere ni pravih zdravil, naučiti se ga moramo  
obvladovati sami. Joga nidra prinaša popoln sistem  
sproščanja, ki pomaga nevtralizirati učinke stresa.  
Prinesite podlogo za ležanje ter odejo.

	Sreda, 17. 6. 2020, 10.00–11.00  
  Vesele urice – RUŠČINA. Si želite konverzacijo v tujem jeziku 

na sproščen in neformalen način? Vabimo na konverzacijske 
urice RUŠČINE. 

	Četrtek, 18. 6. 2020, 18.00–20.00  
  Vodeni ogled – Pot Jeprškega učitelja. Zbrali se bomo na 

parkirišču pred Picerijo Karantanija na Drulovki, v ponedeljek, 
1. 6., ob 18. uri. Vstopili bomo v kanjon Zarica in se ob  
izobraževalnih tablah ustavili ter povedali nekaj značilnosti 
ob poti. Pot zaključimo v naselju Breg ob Savi.

	Petek, 19. 6. 2020, 17.00–19.00  
  Ustvarjalna delavnica – Risanje mandal. Risanje mandal 

nam pomaga, da zaživimo v harmoniji in najdemo stik s  
seboj. Pridružite se nam na sproščujoči in ustvarjalni delav-
nici. 

	Torek, 23. 6. 2020, 10.00–11.00  
  Vesele urice – ANGLEŠČINA. Si želite konverzacijo  

v angleščini na sproščen in neformalen način? Vabimo na 
konverzacijske urice ANGLEŠČINE.   

 

         

        
  
         
 

         

        
  
         
 

 

Bled – Predvidoma sredi julija naj bi na Bledu zaživela nova tržni-
ca, in sicer na prostoru nekdanjega bencinskega servisa nasproti 
policijske postaje, je pojasnil Jaka Bassanese iz javnega podjetja 
Infrastruktura Bled. Tržnica bo razdeljena na tri dele. Zunanji 
del pod nadstreškom starega bencinskega objekta bo namenjen 
lokalni tržnici s ponudbo ob koncih tedna, v notranjem delu pa bo 
stalna trgovina, v kateri bodo na voljo izdelki brez embalaže, od 
sadja in zelenjave do drugih izdelkov, ki so v klasičnih trgovinah 
zapakirani v več ovojev le iz trženjskih, in ne iz praktičnih razlo-
gov. »Zavestno ločevanje odpadkov smo presegli, naša naloga 
je njihovo zmanjševanje,« poudarja Jaka Bassanese in dodaja, 
da tega žal še ni mogoče opaziti na policah trgovin, zato so se pri 
Infrastrukturi Bled kot najemniki objekta odločili, da občanom 
ponudijo možnost drugačnega nakupovanja. Na tržnici bodo 
lahko sodelovali različni ponudniki, ki lahko z Infrastrukturo Bled 
sklenejo dolgoročno celoletno sodelovanje ali kratkoročno, torej 
za samo en dan. Obe prodajni območji bo povezoval družabni 
prostor, ki je bistven element življenja na tržnici, je še poudaril 
Bassanese.

Nova tržnica na Bledu
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Hotemaže – Potem ko je Center za trajnostni razvoj podeželja 
(CTRP) Kranj minulo sredo pripravil ogled ekološko perma-
kulturne kmetije pri Šuštarju v Hotemažah, kjer je gospodar 
Primož Krišelj udeležencem predstavil pomen biodiverzitete 
in različne načine sonaravnega vrtnarjenja, bo danes ob 17. 
uri tam potekalo še usposabljanje z naslovom Naravi prija-
zno vrtnarjenje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali praktična 
prikaza priprave in zasaditve visoke grede ter zasaditve dre-
vesa, poleg tega pa bodo spoznali, kako načrtujemo naravi 
in človeku prijazen vrt, nasvete za ekološko in permakulturno 
vrtnarjenje ter pomen biodiverzitete in na kakšne načine jo 
lahko spodbujamo na naših vrtovih. Dogodek pripravljajo v 
okviru projekta Spoznajmo biodiverziteto v naseljih. Udeležba 
je brezplačna, so pa zaželene predhodne prijave na e-naslovu 
vlasta.jursak@ctrp-kranj.si ali telefonski številki 040 733 344. 
CTRP Kranj v okviru omenjenega projekta vabi tudi k sodelo-
vanju v natečaju Naravi prijazni gorenjski vrt, ki poteka vse 
do septembra. Več informacij je na voljo na njihovi spletni in 
Facebook strani.

Naravi prijazno vrtnarjenje

info@g-glas.si
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Kamnik – Kamniški podje-
tniki so Zadrugo KIKštarter 
ustanovili pred dvema leto-
ma in že takrat podprli na-
mero o odkupu poslovne 
stavbe, v kateri se kalijo mla-
di podjetniki.

Stavba, velika 766 kvadra-
tnih metrov, ni bila v preveč 
dobrem stanju, zato so se 
podjetniki že prvo leto loti-
li obnove, ki je do sedaj za-
jemala predvsem energet-
sko obnovo. Najprej so sani-
rali temelje in uredili hidro-
izolacijo. Ker objekt ni imel 
urejenega ogrevanja in se je 
zato začasno ogreval z elek-
tričnimi radiatorji, so letos 
investirali v toplotno črpal-
ko in napeljavo ogrevanja 
po celotni stavbi. »Trenu-
tno izvajamo menjavo stre-
he in izvedbo nove fasade s 
toplotno izolacijo. Sledi pa 
še obnova mansarde, ki nam 
bo omogočila težko pričako-
vane dodatne prostore. Na-
črtujemo, da bo obnova za-
ključena še pred jesenjo, a 
do takrat nas čaka še veliko 
dela, prav tako moramo za-
gotoviti še nekaj sredstev. Po 
obnovi bo cela stavba ener-
getsko učinkovita in ureje-
na, predvsem pa se veseli-
mo dodatnih 180 kvadratnih 
metrov prostorov, v katerih 

bomo uredili nekaj novih pi-
sarn in prostore za proizvo-
dne zmogljivosti – pisar-
ne,« nam obnovo KIKštar-
terja opiše Aleš Juhant, član 
upravnega odbora in vodja 
obnove.  Člani Zadruge KIK-
štarter so imeli nedavno tudi 
skupščino, na kateri so za 
direktorja Zadruge imeno-
vali dosedanjega vodjo pro-
gramov Sandija Muheljiča. 
Predsednik zadruge ostaja 
Matjaž Jug, prav tako bo še 
dve leti enak upravni odbor, 
ki ga sestavljajo Blaž Jamšek 
(JamB pravno svetovanje), 

Urban Bergant (direktor 
Elektrine), Aleš Juhant (di-
rektor Metal-Profil), Andrej 
Lap (direktor podjetja COP) 
in Ivan Hribar (Zarja Ko-
vis). »Upravni odbor je bil 
že pred leti taktično sesta-
vljen iz članov, ki se na obno-
ve stavb najbolje spoznajo in 
lahko posledično največ pri-
spevajo tudi k obnovi KIK-
štarterja. Tako smo kljub iz-
zivom, ki se pojavljajo na te-
denski ravni, optimistični, 
da se bo tudi obnova kon-
čala brez večjih zapletov,« 
nam je povedal Muheljič 

in dodal, da se v KIKštarter-
ju nenehno trudijo izbolj-
ševati in delati nove stvari. 
Čeprav so pri tem omejeni 
s količino sredstev, ki jim 
jo z delovanjem uspe zbra-
ti čez leto, se še vedno lah-
ko pohvalijo z odličnim pro-
gramom dogodkov in osta-
lih aktivnosti. Tudi med epi-
demijo so organizirali vrsto 
'online' dogodkov, v krat-
kem sledi nova Startup šola 
podjetništva, posodobili so 
spletno stran, uvedli so upo-
rabniško izkaznico in mno-
go drugega.

KIKštarter bo še večji
Kamniški podjetniki, združeni v Zadrugi KIKštarter, obnavljajo stavbo, v kateri deluje ena najbolj 
uspešnih »valilnic« novih podjetniških idej in zagonskih podjetij, tako imenovanih startupov, pri nas. 
Prostora za mlade podjetnike bo tako kmalu še več, s tem pa tudi močnega vpliva na skupnost in 
gospodarstvo.

V stavbi KIKštarterja bo po prenovi še več prostora za mlade podjetnike in razvoj 
inovativnih podjetniških idej. / Foto: Gorazd Kavčič

Medvode – Slovenska filantropija je med 25. in 31. majem že 
tradicionalno organizirala 21. Nacionalni teden prostovoljstva, 
katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovolj-
skih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvo-
vanje. V sredo, na Veseli dan prostovoljstva, so prostovoljci 
po večjih krajih po Sloveniji delili časopis Dobra dela ne pot-
rebujejo reklame. Aktivni so bili tudi v Medvodah, občini, ki 
je ohranila naziv prostovoljstvu prijazno mesto. Medvoške 
prostovoljce je ob tem obiskala tudi Tereza Novak, izvršna 
direktorica Slovenske filantropije.

Prostovoljci delili časopis

Na Veseli dan prostovoljstva so brezplačni časopis  
s številnimi prostovoljskimi zgodbami delili tudi  
v Medvodah. / Foto: Peter Košenina

Komenda – V soboto, 6. junija, bodo v Komendi izvedli spomla-
dansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s 
premično zbiralnico. Odpadke bodo občani lahko oddali med 
8. in 10. uro pri gasilskem domu na Križu, med 10.15 in 12.15 pri 
kmetijski zadrugi v Komendi in od 12.30 do 14.30 pri nekdanji 
mlekarni v Mostah.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Aleš Senožetnik

Vodice – Vodiški občinski 
svetniki so na nedavni seji 
sprejeli nove cene oskrbe s 
pitno vodo, s čimer so cene 
vodarine za vse uporabnike 
znižali za slabih pet odstot-
kov, za dober odstotek pa 
tudi najemnino za oskrbo s 
pitno vodo. Z novim elabo-
ratom pa so uvedli tudi za-
računavanje števnine v viši-
ni 75, namesto prejšnjih 50 
odstotkov polne cene. Zara-
di sprememb bo povprečno 

gospodinjstvo v občini od ju-
lija dalje, ko nove cene zač-
nejo veljati, prihranilo 0,61 
evra pri položnici za vodo.

Za slabega pol evra niž-
je položnice bodo imeli tudi 
uporabniki, priključeni na 
fekalno in meteorno kana-
lizacijo, odjemalci, ki so pri-
ključeni le na fekalno kana-
lizacijo, pa bodo tudi od ju-
lija plačevali enako ceno. Se 
pa za okoli tri odstotke ozi-
roma 1,11 evra skupaj z vodo-
oskrbo povečuje položnica 
za povprečnega odjemalca, 

priključenega na grezni-
co ali malo komunalno čis-
tilno napravo (MKČN). Na 
vodiški komunali pravijo, 
da so kljub podražitvi stori-
tev v segmentu greznic in 
MKČN cene še vedno »da-
leč pod povprečjem« v pri-
merjavi s primerljivimi ob-
činami. »To pomeni, da naš 
uporabnik, priključen na 
greznico in MKČN, plača v 
povprečju 103 evre na leto 
manj kot v drugih opazova-
nih občinah,« razlagajo v do-
kumentu.

Nižji zneski položnic
Od julija bodo v Vodicah cene oskrbe s pitno vodo nekoliko nižje, prav tako 
bodo nižje položnice plačevali tudi uporabniki fekalne in meteorne kanalizacije.

Trzin, Kamnik – Galerija Miha Maleš, ki deluje v okviru Medob-
činskega muzeja Kamnik, vabi na ogled razstave Polone Lovšin 
z naslovom Ilustracije. Razstava bo na ogled v avtoričinem roj-
stnem kraju Trzinu, in sicer v centru Ivana Hribarja od 28. maja 
do 22. junija, in v enoti Galerije Miha Maleš Galeriji Pogled v 
Kamniku od 28. maja do 13. avgusta.

Razstava ilustracij Polone Lovšin

Zgornje Palovče – Zaradi sanacije usada bo lokalna cesta Ka-
mnik–Vranja Peč od 12. do predvidoma 16. junija za promet za-
prta. V času popolne zapore bo potekal obvoz v smeri Kamnik–
Vaseno–Velika Lašna–Vranja Peč–Zgornje Palovče in obratno.

Popolna zapora ceste v Zgornjih Palovčah

Kamniška Bistrica – Planinska zveza Kamnik, Društvo Gorska 
reševalna služba Kamnik in Planinsko društvo Kamnik vabijo na 
žalno sejo v spomin na Toneta Škarjo, ki bo v četrtek, 4. junija, 
ob 17. uri Pri Jurju v Kamniški Bistrici. Žalna knjiga bo na sedežu 
PZS odprta od srede, 3. junija, do četrtka, 4. junija, do 12. ure. 

Žalna seja v spomin Tonetu Škarji

Ljubljana – Prostovoljci Slovenske karitas bodo od 29. maja 
do 28. junija v trgovinah Hofer zbirali izdelke za otroke in 
družine v stiski. Izdelke bo mogoče odložiti v nakupovalni 
voziček pri pakirnem pultu. Prispevati je mogoče živila za ot-
roke (žitne kašice, kosmiče in namaze), osnovna živila (trajno 
mleko, olje, sladkor in moko) ter izdelke za higieno (pralni 
prašek, šampon, plenice ...). Primerni so zgolj izdelki, ki ne 
potrebujejo hlajenja.

Zbirajo pomoč otrokom in družinam v stiski

Železniki – Občina Železniki se je v tem tednu lotila video sne-
manja občinskih cest, saj želijo urediti in osvežiti podatkovno 
bazo. »Gre za kategorizirane ceste in nekatere odseke neka-
tegoriziranih cest, za katere so krajevne skupnosti v podale 
predloge za kategorizacijo,« so pojasnili na občini. Snemanje, 
ki naj bi potekalo do 15. junija, po njihovem naročilu izvaja 
podjetje DFG Consulting, in sicer z vozilom znamke Toyota 
RAV4 srebrne barve. Pridobljeni podatki bodo zaupne narave.

Snemajo občinske ceste
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Jesenice – Pet Jeseničanov 
'zrelih tekaških let': Nuša Je-
lenc (59), Draga Žbontar (53), 
Klemen Markež (47), Esmir 
Jusić (44) in Tjaša Žnidar (39) 
se je prejšnjo soboto lotila po-
sebnega izziva: v enem dne-
vu so pretekli oziroma preho-
dili jeseniško občino po nje-
nih mejah in jo tako »obkro-
žili«. Dolžina trase po skraj-
nih prehodnih mejah občine 
je znašala 51 kilometrov, v ka-
terih so premagali kar 4000 
višinskih metrov vzponov in 
spustov, za to so potrebovali 
dvanajst ur, brez postankov 
pa je to naneslo devet ur in 
enaindvajset minut.

Kot je povedala Tjaša Žni-
dar, ki je bila tudi idejna vod-
ja izziva, se že več let ob sre-
dah srečujejo na tekaškem 
treningu Tekaške skupine 
Jesenice. »Radi se odpravi-
mo tudi v hribe, tako da vse 
večkrat sive ceste zamenja-
jo tekaški pohodi kam višje, 
kjer so razgledi lepši. Pred-
vsem nas druži aktiven ži-
vljenjski slog in želja po pre-
življanju prostega časa izven 
štirih sten,« je povedala Tja-
ša. Ker so torej kilometrov 
tako po ravnem kot navkre-
ber vajeni, posebnih priprav 
niso potrebovali. 

Startali so ob 5.30 v Lip-
cah, najprej tekli do Koroške 
Bele, kjer so takoj zagrizli v 

klanec, ki do najvišjega vrha 
občine Vajneža (2104 me-
trov) ne pojenja. »Prvi cilj 
smo osvojili v nekaj manj 
kot treh urah, nato pa po gre-
benski meji z Avstrijo nada-
ljevali preko Medvedjaka, 
Struške, Ptičjega vrha, Goli-
ce, Kleka, do Hruškega vrha, 
kjer je nato sledil strm spust 
mimo Rogarjevega rovta 
do Hrušice. Globoko smo 
vdihnili pred strmim vzpo-
nom do Zakopov na Mežak-
li ter nato v tekaškem rit-
mu nadaljevali mimo odda-
jnika na Škrbini in Planske-
ga vrha, se spustili do Koč-
ne, pod Vršami tekli do Blej-
ske Dobrave, mimo Vintgar-
ja, proti najnižji točki občine 

(465 metrov pred HE Mo-
ste) in nato skozi Kavčke čez 
dobravska polja nazaj na iz-
hodišče na Lipcah, kjer smo 
krog sklenili okrog 18. ure.«

Najnujnejšo opremo, kot 
je nekaj hrane in pijače, 
vetrovke, so imeli s seboj v 
tekaških nahrbtnikih, teka-
ško popotovanje pa so jim 
močno olajšale dobro zalo-
žene postojanke, za katere 
so poskrbeli družinski člani. 
Naklonjeno jim je bilo tudi 
vreme. »Prve tekaške kora-
ke je pospremil rahel, nemo-
teč dež, od Vajneža do Goli-
ce nas je v precej sivem dne-
vu priganjal veter, kar je bilo 
ugodno, saj nam ni bilo vro-
če in potrebe po vodi so bile 

zato manjše, ob popoldne-
vu, ko smo se bližali zadnje-
mu vrhu Karavank v naši ob-
čini, Hruškemu vrhu, pa se 
je razjasnilo. Ob vzponu na 
Mežaklo je kar močno pri-
pekalo, tako da smo do Za-
kopov dobro 'zakuhali'. Smo 
si enotni, da je bil to najtež-
ji del poti.« Sicer pa je bila pot 
povsod kopna, vremenske raz-
mere idealne, poleg tega pa je 
to ravno čas polnega razcveta 

narcis. K uspešni izvedbi pa 
je veliko pripomogel ekipni 
duh. Kot pravi sogovornica, 
v družbi sotekačev kilometri 
tečejo hitreje. »Vse je v gla-
vi, ekipni duh pa pri izved-
bi takega dneva močno pri-
pomore. Ponosni smo, da 
nam je skupaj uspelo ude-
janjiti še eno dobro zgodbo, 
nekaterim tudi zgodbo oseb-
nih zmag,« še dodaja sogo-
vornica.

S tekom so obkrožili občino
Pet članov Tekaške skupine Jesenice je v enem dnevu obkrožilo občino: enainpetdeset kilometrov, štiri 
tisoč višinskih metrov, dvanajst ur teka in hoje. 

Vilma Stanovnik

Ljubljana – Po januarskem 
evropskem prvenstvu je bila 
naša moška članska roko-
metna reprezentanca v pri-
čakovanju pestrega nadalje-
vanja leta. Aprila je bil v Ber-
linu predviden kvalifikacij-
ski turnir za nastop na pole-
tnih olimpijskih igrah, v za-
četku junija pa bi se mora-
la s Srbijo boriti za novo vo-
zovnico na svetovno prven-
stvo v Egiptu. Aprilski turnir 
je bil prestavljen, kvalifikaci-
je za svetovno prvenstvo pa 
so bile odpovedane.

Ker bi do vnovičnega zbo-
ra reprezentance minilo več 
mesecev, so se v Rokome-
tni zvezi Slovenije odločili, 
da reprezentančnim kandi-
datom, ki so sodelovali na 
pripravah za zadnje evrop-
sko prvenstvo, pripravijo 
vmesno srečanje. Potekalo 
je minuli torek na Kodelje-
vem, selektor Ljubomir Vra-
nješ pa je na trening povabil 
19 rokometašev.

Od povabljenih igralcev 
so manjkali Dean Bombač, 
Matej Gaber, Darko Cinge-
sar in Klemen Ferlin, drugi 
pa so se odzvali vabilu. Tako 
so bili na reprezentančnem 
srečanju vratarji Urban Les-
jak, Urh Kastelic in Rok Za-
ponšek, krilni igralci Blaž 
Janc, Tilen Kodrin in Ma-
rio Šoštarić, krožni napadal-
ci Blaž Blagotinšek, Kristjan 
Horžen in Igor Žabić ter zu-
nanji igralci Nejc Cehte, Jure 
Dolenec, Nik Henigman, 

Žiga Mlakar, Rok Ovniček 
in Miha Zarabec.

»Imel sem željo, da se 
znova srečam s svojimi va-
rovanci in se z njimi pogo-
vorim o načrtih v bližnji pri-
hodnosti. V tem kratkem ob-
dobju bom z njimi opravil še 
nekaj pogovorov glede naše 
zadnje akcije na januarskem 
evropskem prvenstvu, vse v 
želji, da naredimo korak 
naprej,« je povedal selektor 
Vranješ, beseda na srečanju 
pa je tekla predvsem o mi-
nulih akcijah in o tem, kaj je 
treba v prihodnje še izbolj-
šati. »Če bo vsak od igralcev 
na naslednji akciji dodal vsaj 
pet odstotkov, bo tudi rezul-
tat veliko boljši,« je dejal Lju-
bomir Vranješ in priznal, da 
je dolg premor na vseh njih 
pustil globoke sledi. 

Na prvem skupnem re-
prezentančnem treningu iz-
med vseh evropskih držav 
so jih sprejeli vsi najvidnejši 

člani zveze, med njimi tudi 
predsednik Franjo Bobinac, 
podpredsednika Boštjan 
Kozole in Bor Rozman, ge-
neralni sekretar Goran Cvi-
jić in direktor reprezentance 
Uroš Mohorič.

Ekipa bo imela prvo res-
no preizkušnjo jeseni, ko 
se začnejo kvalifikacije za 
evropsko prvenstvo 2022. 
Tekmece v tem tekmovanju 
bodo dobili na žrebu, ki bo 
16. junija na Dunaju. Janu-
arja prihodnje leto bodo na-
stopili na svetovnem prven-
stvu v Egiptu, med 12. in 14. 
marcem prihodnje leto pa 
se bodo v Berlinu z Nemci, 
Švedi in Alžirci pomerili v 
kvalifikacijah za za eno leto 
prestavljene poletne olim-
pijske igre v Tokiu.

»Vsi skupaj smo komaj 
čakali na prvi zbor, saj na-
stopamo v ekipnem špor-
tu,« je povedal Škofjeločan 
Jure Dolenec, ki se je vrnil 

domov iz Barcelone, in do-
dal: »V zadnjem času se za-
deve odpirajo. Omogočena 
je skupna vadba, ki se pov-
sem razlikuje od posamič-
nega treninga. Tega eno-
stavno nismo vajeni – z iz-
jemo poletnega premo-
ra, ki pa zaradi vseh oko-
liščin v zvezi z epidemijo 
traja že predolgo. Pozdrav-
ljam zamisel RZS, ki nam 
je omogočila to snidenje. 
Večina reprezentantov je v 
času pandemije v domovi-
ni, vsi imamo časa na pre-
tek. Zavedamo se, da zara-
di tega opravljenega trenin-
ga ne bomo postali svetovni 
ali olimpijski prvaki, v do-
kaj negotovih razmerah in 
ob številnih nerešenih vpra-
šanjih glede prihodnosti pa 
tudi današnji trening vsem 
nam ogromno pomeni,« je 
poudaril kapetan Jure Do-
lenec.

Danes zbor rokometašic

Podobno kot moški se 
bodo danes na reprezen-
tančnem zboru zbrale tudi 
članice naše ženske roko-
metne reprezentance. To 
bo prvo snidenje selektorja 
Uroša Bregarja in reprezen-
tantk po decembrskem na-
stopu na svetovnem prven-
stvu na Japonskem. 

Bregarjeve izbranke bodo 
decembra nastopile na tret-
jem zaporednem in skupno 
sedmem prvenstvu stare ce-
line. Tekmice bodo prejele 
na žrebu, ki bo na sporedu 
18. junija na Dunaju.

Rokometaši že delajo načrte
V torek so se prvič po epidemiji covida-19 zbrali člani naše rokometne reprezentance, ki jih prva nova 
preizkušnja, kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2022, čaka jeseni.

Kapetan Jure Dolenec v družbi Blaža Janca in pomočnika 
selektorja Uroša Zormana / Foto: Gorazd Kavčič

Krog je sklenjen. / Foto: osebni arhiv

Vilma Stanovnik

Kranj – Minuli torek so nogo-
metaši Triglava odigrali prvo 
pripravljalno srečanje pred 
nadaljevanjem prvoligaške 
sezone. Za zaprtimi vrati 
kranjskega stadiona so se po-
merili z Olimpijo, tekma pa 
se je zaključila z remijem 1 : 
1. Goste je v vodstvo popeljal 
Haris Kadrič, 10 minut pred 
koncem prvega polčasa pa je 
ekipno akcijo z golom zaklju-
čil Marten Wilmots. Jutri bo 
Triglav drugo pripravljalno 
tekmo igral v Celju. 

Orli bodo nato v nadaljeva-
nju pomladanskega dela se-
zone v nedeljo, 7. junija, go-
stovali pri Bravu v Ljubljani. 

Tudi preostale tekme nada-
ljevanja prvenstva bodo ig-
rali v gosteh ali na zelenici 
reprezentančnega centra na 
Brdu pri Kranju. Zaradi pre-
nove stadiona oziroma atlet-
ske steze v Kranju namreč 
tam ne bo več moč igra-
ti. V decembru je namreč 

klub z upravljavcem stadio-
na uskladil termin prenove. 
Pričakovano bi prvenstvo 
morali zaključiti 16. maja, 
nato pa so v Zavodu za šport 
Kranj načrtovali menjavo 
tartana na atletski stezi. Ker 
se je dokončanje prvenstva 
zaradi epidemije koronavi-
rusa zavleklo, je NK Triglav 
Kranj ostal brez domačega 
igrišča in bo moral praktič-
no vseh 11 tekem odigrati v 
gosteh.

»Podpiramo atlete in se 
zavedamo, da je menjava 
tartana nujna. Imamo za-
gotovilo, da bodo pod stezo 
vzpostavili prehodne poti, 
kjer bomo lahko v prihod-
nje ob menjavi travne ruše 

vzpostavili tudi ogrevanje 
igrišča. V avgustu si želimo 
vrniti na svoj stadion. Pospe-
šeno vzpostavljamo novo na-
vijaško cono in komaj čaka-
mo, da prvič odigramo tek-
mo doma pod novimi reflek-
torji,« je povedal predsednik 
NK Triglav Beno Fekonja.

Slovo od domače zelenice
Nogometaši Triglava so v torek odigrali 
prijateljsko tekmo z Olimpijo, prvenstvene bodo 
igrali na Brdu pri Kranju.

Z remijem na prijateljski tekmi z Olimpijo so se nogometaši 
Triglava za nekaj časa poslovili od domače zelenice. 
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Maja Bertoncelj

Ljubljana – Tudi neživilske 
trgovine so pred kratkim po-
novno odprle vrata, kupci se 
počasi vračajo.

»Trenutno stanje v trgovi-
ni je precej previdno. Po po-
novnem odprtju so potro-
šniki sicer prišli, a v bistve-
no manjšem obsegu, kot 
smo pričakovali. Še vedno so 
zadržki pri nakupu tekstila, 
obutve, pohištva ... Menim, 
da bomo za vrnitev na prib-
ližno normalno raven potre-
bovali kar nekaj časa, ob po-
goju, da se epidemija covi-
da-19 ne ponovi in da števi-
lo brezposelnih v Sloveniji 
ostane približno enako, kot 
je danes. To je pod devetde-
set tisoč,« pravi Mariča Lah, 
predsednica Trgovinske 
zbornice Slovenije. Kot do-
daja, sta epidemija in zapr-
tje številnih trgovin za trgov-
ce predstavljala velik šok, po 
drugi strani pa je še poseb-
no živilska trgovina odigrala 
izjemno pomembno vlogo. 

Napoveduje, da bo izpad 
v trgovini velik: »Številne tr-
govine so bile praktično me-
sec in pol zaprte. Letošnji iz-
pad bo različen po blagov-
nih skupinah, skupno pa ga 
ocenjujemo na od 18 do 20 
odstotkov v primerjavi z le-
tom 2019. To pa pomeni, da 
bomo ustvarili približno šest 
milijard prihodkov manj, kot 
smo jih ocenjeno v letu 2019. 
To je zelo velik udarec.« Sta-
nje bi, še pove, dodatno pos-
labšala sprememba zakona o 
trgovini, ki ukinja nedeljsko 
obratovanje prodajaln in so 
ga poslanci v prvi obravnavi 
podprli. »Ta sprememba bi 
še dodatno vplivala na deset 
odstotkov prihodkov in med 

12 in 13 tisoč ljudi bi bilo brez 
dela. Upam, da bo prevladal 
razum in da se bodo vse sile, 
misli in aktivnosti usmeri-
le v oživljanje gospodarstva 
in v ohranjanje delovnih 
mest, ne pa v njegovo uniče-

vanje.« Doda, da ob nedeljah 
tako tekstila in obutve kot ži-
vil prodajo vsaj toliko kot na 
povprečen dan v tednu. Če bi 
prišlo do zaprtja, se boji tudi 
odliva kupne moči v tujino, v 
sosednje države. 

V času epidemije co-
vida-19 se je slovenski 

potrošnik še dodatno spre-
menil, posledično se bo mo-
ral spremeniti tudi trgovec. 
»Uspešen trgovec bo tisti, ki 
bo imel vzpostavljenih več 
prodajnih poti, kar pomeni, 
da bo prodajal na spletu, po 

telefonu, s pomočjo mobil-
nih aplikacij in bo imel kla-
sično prodajo. Oblikovati bo 
moral tudi individualno po-
nudbo. Trgovina se bo mo-
rala bolj približati potrošni-
ku. Slovenski potrošnik se 
je po krizi v letu 2008 zelo 
spremenil. Postal je varčen, 

preudaren, izjemno veliko 
uporablja splet, predvsem 
za pridobivanje informacij. 
Kar se tiče dnevnih nakupov, 
nakupuje zmerno. Po epide-
miji covida-19 pa je še malo 
nezaupljiv in negotov z vi-
dika nujnosti nakupa, ohra-
njanja zaposlitve ... Zato ta 
zadržanost, krč v trgovini, ki 
niti za proračun niti za trgov-
ce ne obeta nič dobrega,« še 
pojasnjuje Mariča Lah, ki je 
dobro seznanjena tudi z raz-
merami na Gorenjskem, saj 
prihaja iz medvoške občine, 
veliko časa pa preživi tudi v 
Kranjski Gori.

Čeprav je slovenski potro-
šnik v času epidemije covi-
da-19 začel več kupovati na 
spletu, pa to po besedah La-
hove v primerjavi s klasič-
nim nakupovanjem presta-
vlja relativno majhen delež, 
od osem do devet odstotkov, 
kar je nekaj pod evropskim 
povprečjem.

Velik izpad tudi v trgovini
Epidemija covida-19 je močno prizadela tudi trgovino. »Ocenjujem, da bomo letos ustvarili približno 
šest milijard evrov prihodkov manj, kot smo jih ocenjeno v letu 2019,« pravi Mariča Lah, predsednica 
Trgovinske zbornice Slovenije.

Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – SID banka samostoj-
nim podjetnikom, malim, 
srednjim in velikim podje-
tjem ter zadrugam od začet-
ka epidemije covid-19 omo-
goča neposredno in posre-
dno kreditiranje ter zavaro-
vanje za ublažitev finančnih 
posledic koronakrize. Od za-
četka marca do konca maja 
je tako financirala in zavaro-
vala 350 milijonov evrov raz-
ličnih poslov.

Že od februarja naprej v 
banki spremljajo vpliv šir-
jenja koronavirusa, mar-
ca pa so slovenskim podje-
tjem ponudili tako nova kot 

tudi prilagojena neposredna 
in posredna financiranja ter 
različne instrumente zava-
rovanj. Od marca do konca 
maja je iz interventnih CO-
VID-programov prejela več 
kot 250 vlog za pridobitev 
kreditov, garancij in zavaro-
vanj, odobrenih poslov je za 
350 milijonov evrov. V fazi 
odločanja je še za okoli 230 
milijonov evrov kreditov in 
50 milijonov evrov zavaro-
vanj s strani več kot 150 pod-
jetij. Kot navajajo, pa prib-
ližno 200 podjetij svoje vlo-
ge v okviru teh programov 
še pripravlja. Podjetja so 
tako že prejela cenovno ugo-
dnejše vire, ob tem pa se SID 

banka s pristojnimi ministr-
stvi že dogovarja za poveča-
nje kvot, ki bi omogočilo na-
daljnje prepotrebno ugodno 
likvidnostno financiranje za 
podjetja.

Pripravili so tudi vrsto 
programov financiranja, ki 
bodo objavljeni takoj po pri-
dobitvi soglasij pristojnih 
ministrstev. Tako se deni-
mo skupaj z Ministrstvom 
za infrastrukturo, ki bo in-
vestiralo 10 milijonov evrov, 
vzpostavlja tudi povsem nov 
posojilni sklad finančnega 
inženiringa v predvidenem 
obsegu 35 milijonov evrov 
za likvidnostno financiranje 
avtoprevoznikov. 

Za ublažitev posledic krize

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Doslej izvede-
ni dogodki so bili dobro obi-
skani, je zadovoljen direk-
tor Razvojne agencije Sora 
Gašper Kleč. Maja so pripra-
vili spletne delavnice o učin-
kovitih online sestankih, o 
samostojnem oblikovanju 
privlačnih grafičnih rešitev 
za svoj posel, o trikih Wor-
da in Excela ter uporabi sple-
ta pri delu v skupini in ure-
janju dokumentov. Zelo ak-
tualen je bil dvodnevni digi-
talni »bojni posvet« Kaj de-
lati medtem, ko ne moremo 
(dovolj) delati. 

»Zapolnili smo vsa razpo-
ložljiva prosta mesta za do-
godke. Za večino navede-
nih dogodkov beležimo več 
kot 25 udeležencev. Udele-
ženci prihajajo iz miko, ma-
lih in srednje velikih podje-
tij, veliko je tudi potencial-
nih podjetnikov, torej tistih, 

ki o podjetništvu šele razmi-
šljajo. Z novim načinom iz-
vajanja dogodkov beležimo, 
da udeleženci prihajajo iz 
celotne Slovenije, in ne le iz 
občin Škofja Loka, Gorenja 
vsa - Poljane, Železniki in 
Žiri, kot je bilo do sedaj obi-
čajno,« pojasnjuje Gašper 
Kleč.

»Ker so udeleženci z onli-
ne načinom izvedbe dogod-
kov zelo zadovoljni, do po-
letnih šolskih počitnic prip-
ravljamo še najmanj dve de-
lavnici v obliki webinarja: 
(Ne)obvezni interni akti v 
podjetju in obvezne eviden-
ce na področju dela in soci-
alne varnosti, ki bo v sredo, 
3. junija, od 17. ure do 19.15, 
in Kako in katera družbe-
na omrežja lahko koristno 
uporabim za podjetniško in 
družbeno povezovanje (Fa-
cebook, Instagram ter pou-
darek na LinkedInu), ki bo 
10. junija.«

Izobraževanje podjetnikov 
na daljavo
Razvojna agencija Sora je v času koronavirusa za 
podjetnike in potencialne podjetnike pripravila več 
delavnic, vse so potekale po spletni povezavi. 

»Stanje bi dodatno poslabšala sprememba zakona o 
trgovini, ki ukinja nedeljsko obratovanje prodajaln 
in so ga poslanci v prvi obravnavi podprli. Dodatno 
bi vplivala na deset odstotkov prihodkov in med 12 in 
13 tisoč ljudi bi bilo brez dela. Upam, da bo prevladal 
razum in da se bodo vse sile, misli in aktivnosti 
usmerile v oživljanje gospodarstva in v ohranjanje 
delovnih mest, ne pa v njegovo uničevanje.«

Ljubljana – Med ukrepi, ki jih je zaradi epidemije koronavirusa 
država sprejela za premostitev težav v prevozništvu, je tudi 
možnost kreditov za financiranje tekočega poslovanja podjetij. 
Država se je v sodelovanju s SID banko odzvala z vzpostavitvijo 
posojilnega sklada v vrednosti 35 milijonov evrov. Namenjen 
bo financiranju tekočega poslovanja podjetij iz prevozniškega 
sektorja, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Kredite 
bodo upravičenci (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, 
zadruge in javni zavodi) lahko namenili financiranju stroškov 
dela, materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga 
in (ne)opredmetenih sredstev, ki so nastali v času od 1. februar-
ja letos dalje. Za začetek izvajanja programa je treba izvesti še 
vse postopke za prijavo sheme državne pomoči skladno z Za-
časnim okvirjem EK in ostalo z namenom vzpostavitve sklada 
in začetka njegovega izvajanja do konca meseca junija. Kot še 
navajajo na ministrstvu, bodo lahko podjetja iz prevozniškega 
sektorja takoj po implementaciji Zakona o zagotovitvi dodatne 
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije co-
vid-19 s strani poslovnih bank in SID banke pridobila kredite 
s poroštvom države: mala in srednja podjetja do osemdeset 
odstotkov, velika podjetja do sedemdeset odstotkov. 

Finančna pomoč prevoznikom
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Vilma Stanovnik

Kranj – S priložnostno slo-
vesnostjo so kranjski ga-
silci minulo sredo v gara-
žo pospremili novo prido-
bitev – gasilsko avtocisterno 
AC 40/120, staro avtocister-
no pa so predali Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu 
(PGD) Besnica.

»Gasilci smo na interven-
cijah ugotavljali, da ob vsa-
kem večjem požaru hitro 
pride do pomanjkanja vode. 
Zato je komisija za tehniko 
v Gasilsko reševalni služ-
bi Kranj pripravila predlog 
za nakup nove avtocisterne, 
strokovni svet pa je to po-
trdil. Mestna občina Kranj 
je prisluhnila našim potre-
bam in investicijo uvrstila 
v proračun za leti 2019 in 
2020. Nova gasilska avtocis-
terna je na podvozju MAN 
z 28-tonsko nosilnostjo in 
510 konjskimi močmi, tre-
tjo dvižno in vodljivo osjo. 
Nadgradnja, ki jo je izde-
lalo podjetje Gasilska vozi-
la Pušnik, ima rezervoar za 
12 kubičnih metrov vode in 
tisoč litrov penila. Vgrajena 
je kombinirana črpalka Ro-
senbauer NH 45 s kapacite-
to 4500 litrov vode na minu-
to pri desetih barih. Na stre-
hi vozila je vgrajen vodni 
monitor kapacitete 2400 li-
trov na minuto. V vozilu je 
pripravljenih že spetih dvaj-
set B-cevi, tako da lahko z 
vozilom v najkrajšem mož-
nem času položimo štiristo 
metrov B-tlačnega voda. Vo-
zilo je opremljeno s svetlob-
nim jamborom in napravo 
za pranje cestišča ter nekaj 
najnujnejše gasilske opre-
me. Staro vozilo, ki gre da-
nes iz naše garaže v uporabo 
Prostovoljnemu gasilskemu 

društvu Besnica, je dob-
ro ohranjeno in bo še dol-
go uporabno,« je poudaril 
direktor Gasilsko reševalne 
službe Kranj Tomaž Vilfan.

Zgledno sodelovanje

Cena nove avtocisterne 
je nekaj več kot 350 tisoč 
evrov, kranjski gasilci pa so 
z njo še bolje pripravljeni na 
nove akcije. »V letu 2004 
smo v Mestni občini Kranj 
na noge postavljali javno ga-
silsko službo. Takrat smo se 
dogovarjali o sodelovanju 
med poklicno enoto in pro-
stovoljnimi gasilci, o opre-
mljenosti društev in uspo-
sabljanju članov. Vse, kar 
je bilo dogovorjenega, se iz-
vaja in tudi javni zavod vso 
tehnično opremo, ki jo daje 
iz uporabe, namenja našim 
gasilskim društvom, da tako 
še naprej služi namenu in 
je prisotna na tistih inter-
vencijah, kjer je za to potre-
ba. Tudi tokrat je tako. Novo 
vozilo bo velika pridobitev 
za javni zavod, prav tako pa 

bo tudi cisterna, ki jo bodo 
dobili člani PGD Besnica, 
še naprej služila za zagota-
vljanje požarne varnosti,« je 
povedal podpredsednik Ga-
silske zveze Slovenije Jože 
Derlink in poudaril, da je na-
men takšnega dela, da obča-
nom zagotavljajo čim večjo 
požarno varnost. 

Junaki kranjske občine

»Mestna občina Kranj je 
ponosna na vrsto junakov, 
zlasti na vas. Tega ne pozab-
ljamo in vsako leto vsaj enkrat 
poskrbimo za novo pridobi-
tev. Upam, da boste novo av-
tocisterno čim manjkrat upo-
rabili in da boste imeli čim 
manj stresnih intervencij,« 
je ob novi pridobitvi poudaril 
kranjski župan Matjaž Rako-
vec in nato ključ novega vo-
zila predal poveljniku Gasil-
sko reševalne službe Kranj 
Andražu Šifrerju. Ta jih je 
izročil vozniku nove gasil-
ske avtocisterne. 

Direktor Gasilsko reše-
valne službe Kranj Tomaž 

Vilfan je nato predal ključe 
avtocisterne 30/70 poveljni-
ku PGD Besnica Gašperju 
Bercetu, on pa jih je izročil 
vozniku.

Sledil je tradicionalni poz-
drav s sireno, nato pa so si 
zbrani ogledali obe vozili, ki 
bosta odslej za intervenciji 
pripravljeni v garažah v Kra-
nju in Besnici.

Velika pozornost 
ozaveščanju krajanov

»Naše društvo deluje od 
Kranja do Podblice. Trenu-
tno imamo v garaži tri vozila: 
poveljniško, vozilo za prevoz 
moštva z vgrajeno ročno čr-
palko in avtocisterno, name-
njeno za gašenje gozdnih po-
žarov, ki ga bo zdaj nadome-
stila avtocisterna 30/70. Cis-
terna je veliko večja, saj ima 
sedem tisoč litrov vode, seda-
nja pa zgolj tri tisoč,« je pojas-
nil predsednik PGD Besni-
ca Urban Lotrič in dodal, da 
v Besnici trenutno tudi zato 
obnavljajo gasilski dom. 

»V primeru intervenci-
je se nas vedno zbere med 
dvajset in 25, sicer pa je v 
društvu več kot štirideset 
operativnih gasilcev. Člani 
PGD Besnica so praktično 
pri vsaki hiši na našem ob-
močju. Letno imamo v po-
prečju do pet intervencij, ve-
liko našega dela pa je posve-
čenega ozaveščanju kraja-
nov. Imamo precej mladih 
članov. Vsako leto pripravi-
mo tudi predstavitev vozil 
pred osnovno šolo in evaku-
acijo šole. Zanimanje za ga-
silstvo je vsako leto večje. Re-
dno se udeležujemo tekmo-
vanj in se tam tudi vedno bo-
lje uvrščamo. Tako sako leto 
napredujemo,« je tudi pove-
dal predsednik Lotrič.

Nova sodobna avtocisterna 
je velika pridobitev
V garaži Gasilsko reševalne službe Kranj je nova avtocisterna z največjo kapaciteto vode na 
Gorenjskem. Starejšo avtocisterno so dobili člani Prostovoljnega gasilskega društva Besnica. Odlično 
sodelovanje med poklicno enoto in prostovoljnimi gasilci se nadaljuje.

Novo avtocisterno z največjo kapaciteto vode na Gorenjskem so gasilci preizkusili kar na 
domačem dvorišču, kjer so staro avtocisterno hkrati predali gasilcem iz Prostovoljnega 
gasilskega društva Besnica. / Foto: Gorazd Kavčič

Denar za nakup avtocisterne v vrednosti nekaj več kot 350 tisoč evrov je Mestna občina 
Kranj namenila iz proračuna, župan Matjaž Rakovec pa si je z zanimanjem ogledal novo 
pridobitev in gasilcem zaželel, da bi jo bilo treba čim manjkrat uporabiti. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – V času veljavnosti 
ukrepov za zajezitev epide-
mije covida-19 je bil obseg 
prometa bistveno manjši, 
kar je bilo vidno tako v ur-
banih središčih kot tudi na 
avtocestah in hitrih cestah. 
Vendar pa je v obdobju od 15. 
marca do 15. maja letos za-
beležen povečan delež pro-
metnih nesreč zaradi nepri-
lagojene hitrosti. Ta je zna-
šal skoraj četrtino vseh pro-
metnih nesreč, v lanskem 
primerjalnem obdobju pa je 
bilko takih nesreč manj kot 
petino. Vožnja zaradi nepri-
lagojene hitrosti je bila v 
tem času vzrok za 303 pro-
metne nesreče, ki so terjale 
tri smrtne žrtve, 38 hudo te-
lesno poškodovanih ter 150 
lažje telesno poškodovanih 
oseb.

V okviru t. i. marato-
na nadzora hitrosti, ki ga v 
evropsko usklajeni akciji iz-
vaja Policija po vsej Sloveni-
ji 20. in 21. maja, Agencija 
za varnost prometa na prika-
zovalnikih hitrosti spremlja 
tudi spremembe v povpreč-
nih hitrostih na več lokaci-
jah v slovenskih naseljih. 
Prvi letošnji rezultati kaže-
jo, da so povprečne hitrosti 
ob zavedanju nadzora nižje.

Na preventivnih tablah 
»Vi vozite«, ki jih je Agencija 

za varnost prometa v okviru 
projekta Namestitev prika-
zovalnikov hitrosti »Vi vozi-
te« 2019 podelila v brezplač-
ni najem posameznim obči-
nam, so preverili vpliv ma-
ratona nadzora hitrosti na 
povprečne hitrosti na šes-
tih različnih lokacijah (obči-
ne Medvode, Cerklje na Go-
renjskem, Kungota, Ruše, 
Logatec in Bled). Meritve so 
izvajali 13. in 20. maja, ko je 
že potekal maraton nadzora 
hitrosti. Omejitev hitrosti na 
vseh lokacijah prikazovalni-
kov je bila petdeset kilome-
trov na uro. Povprečne hi-
trosti so bile na vseh šestih 
prikazovalnikih hitrosti 13. 
maja višje kot 20. maja, ko 
je potekal nadzor hitrosti. 

»Cilj maratona nadzora 
hitrosti je prav znižanje pov-
prečne hitrosti na cestah in 
vplivanje na zavedanje voz-
nikov o pomenu previdnej-
še, predvsem pa bolj umir-
jene vožnje, ki naj poteka 
skladno s cestnoprometni-
mi predpisi in razmerami 
na cesti. Neprilagojena hit-
rost je kljub kontinuirane-
mu opozarjanju vseh insti-
tucij, ki delujejo na podro-
čju preventive, žal še vedno 
med najpogostejšimi vzroki 
prometnih nesreč z najhuj-
šimi posledicami,« opozar-
jajo na Agenciji za varnost 
prometa. 

Četrtina nesreč zaradi 
neprilagojene hitrosti
V času epidemije covida-19 se je povečal delež 
prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kolesarji so v zad-
njem obdobju zelo pogosti 
udeleženci v prometnih ne-
srečah, tako pa je bilo tudi v 
zadnjih dneh. 

V ponedeljek popoldan 
sta v krožišču Primskovo tr-
čila voznik osebnega avto-
mobila in kolesar. Voznik 
avtomobila se je na notra-
njem prometnem pasu iz 
rondoja izključeval v sme-
ri Kranja in spregledal kole-
sarja, ki je po kolesarski ste-
zi prečkal cesto. Kolesar je 
lažje poškodovan. 

V torek je v okolici Trži-
ča otrok padel s kolesom in 
se poškodoval, v sredo pa 
je v Šenčurju voznik tovor-
nega vozila spregledal ko-
lesarko in vanjo trčil ter jo 
poškodoval. V okolici Kranj-
ske Gore je voznik osebne-
ga avtomobila pri prečkanju 
kolesarske steze kolesarju 
odvzel prednost. Kolesar je 
huje poškodovan. V sredo se 
je na cesti Mengeš–Kamnik 
pri odcepu za Šmarco na že-
lezniškem prehodu zgodi-
la prometna nesreča, v kate-
ri je kolesarka pri vožnji čez 
tire padla in se poškodovala. 

Nesreče kolesarjev

Podbrezje – S ponedeljka na torek ponoči je gorelo v Podbrez-
jah. Požar so pogasili gasilci PGD Podbrezje, Naklo, Duplje, 
Žeje, Goriče, Breg ob Savi in GARS Kranj. Kriminalisti so nato 
skupaj s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija 
opravili ogled kraja požara. Zagorelo je pod nadstreškom z dve-
ma osebnima avtomobiloma, ogenj pa se je od tam razširil še na 
stanovanjsko hišo. Vozili sta uničeni, del hiše je poškodovan. V 
požaru je nastala materialna škoda. Glede na zbrana obvestila 
je tuja krivda izključena, na kraju pa so zavarovali material za 
nadaljnjo preiskavo. Poškodovan ni bil nihče. Z ugotovitvami 
bodo kriminalisti seznanili pristojno državno tožilstvo.

Zagorelo je pod nadstreškom
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Jože Žagar

Preko računalnikov, tab
lic in telefonov imamo ves 
čas neposreden dostop do 
podatkov o številu potrje
nih okužb, o številu smrt
nih žrtev, dostopne so nam 
podobe iz žarišč epidemije, 
skupaj s komentarji in anali
zami. V obdobju, ko smo bili 
zaradi omejevanja družab
nih stikov še več doma, so 
omenjeni mediji postali še 
pomembnejše okno v svet, 
ki je oblikovalo naše dojema
nje resničnosti in usmerjalo 
našo pozornost. Vseprisot
nost računalnikov, telefonov 
in tablic je omogočilo tudi 
to, da so mnogi začeli dela
ti od doma, pravza prav so 
svoje delovno me sto preseli
li iz realnih zgradb in resni
čnih delovnih okolij v virtu
alni svet medmrežja. Podo
bno se je zgodilo s šolstvom, 
pa tudi s kulturnim in umet
niškim ustvarjanjem. 

V zvezi s trenutno pande
mijo se lahko vprašamo zgolj 
hipotetično, kako bi vse sku
paj doživljali in kako bi se na 
kolektivni ravni odločali, če 
bi živeli v medijskem okolju, 
kakršnega smo poznali reci
mo pred dvajsetimi ali celo 
pred desetimi leti. Prisilje
ni bi bili sprejemati drugač
ne odločitve, saj poučevanja 
(ali zgolj njegovega videza?) 
ne bi bilo tehnično mogoče 
izvajati na tak način, kot smo 
ga izpeljali sedaj, tudi delo 
od doma bi bilo bolj omeje
no. Pa tudi resnična resni
čnost vsakdanjega življen
ja bi ostala bolj neokrnjena, 
bolj neposredna. Ali bi zato 
sprejemali drugačne, morda 
boljše odločitve?

Kateri dogodki in doga
janja so ostali v zgodovin
skem spominu iz let 1968 in 
1969? Najbrž najprej pomi
slimo na študentske protes
te, na vojno v Vietnamu, na 
kulturno revolucijo, morda 

na hladno vojno. In seveda 
pomislimo tudi na pristanek 
na luni. Na majhen korak za 
človeka in velik korak za člo
veštvo. Pandemija hong
konške gripe, ki je razsaja
la v letih 1968 in 1969, vse
kakor ni ena od prvih stva
ri, ki bi se jih spomnili iz tis
tih časov. Pa vendar je šlo za 
tretjo pandemijo gripe v 20. 
stoletju; sledila je pandemi
ji azijske gripe v letu 1957 in 
pandemiji gripe ob koncu 
prve svetovne vojne v letih 
1918 in 1919. Po ocenah je 
zahtevala od enega do šti
rih milijonov smrtnih žrtev, 
samo v ZDA je za posledica
mi okužbe z gripo umrlo več 
kot 100.000 ljudi, pretežno 
majhnih otrok in ljudi, sta
rejših od 65 let. Pa vendar 
se zaradi tega svet ni ustavil 
… Za primerjavo: v tem tre
nutku je po uradnih poda
tkih za posledicami okuž
be z novim koronavirusom 
(ali pa morda samo z okuž
bo s koronavirusom?) umr
lo 316.732 ljudi.

Pri epidemijah in pande
mijah gre vedno za strašlji
ve številke, ko gre za resnič
ne žrtve, še zlasti pa, ko gre 
za predvidevanja, ki se obli
kujejo na podlagi hipotetič
nih epidemioloških mode
lov z dokaj negotovimi izho
diščnimi podatki. Gre za člo
veška življenja, če že ne za 
naša, pa gre lahko za življen
ja naših bližnjih, ki sodijo v 
rizično skupino. Vendar pa 
gre tudi za medijske podo
be, za številke, ki so samo 
na prvi pogled videti objek
tivne, za medijsko usmer
jeno pozornost. Gre pa tudi 
za naš strah, za naš občutek 
ogroženosti, ki ga sprožajo 
medijske podobe in medij
sko posredovane številke. 

Tudi pandemija španske 
gripe, ki je ob koncu prve sve
tovne vojne zahtevala po oce
nah več kot 50 milijonov člo
veških življenj, v veliki meri 

so bili to ljudje med dvaj
setim in štiridesetim letom 
starosti, še do nedavnega ni 
bila del kolektivnega spomi
na. O njej se nismo učili pri 
zgodovini v osnovni ali sred
nji šoli. Najbolj smrten bole
zenski dogodek v zgodovini 
človeštva, kot so pandemijo 
pozneje označili pri Svetov
ni zdravstveni organizaciji, 
ni imel praktično nobenih 
kulturnih in političnih učin
kov v Evropi in v Ameriki. V 
zgodovinsko zavest je začela 
počasi vstopati šele v sedem
desetih letih preteklega sto
letja, veliko zanimanja pa je 
bila deležna šele od začetka 
našega stoletja in tisočlet
ja. Pri pandemijah torej ne 
gre zgolj za objektivno ogro
ženost in za resnične žrtve. 
Gre tudi za način, kako te 
žrtve zaznavamo. In šele na 
podlagi svojih zaznav, svoje
ga dojemanja, sprejemamo 
boljše ali slabše odločitve.

Naše odločitve v zvezi s 
pandemijo novega korona
virusa so bile v veliki meri 
povezane s podobami in 

podatki iz daljnega Wuha
na, ne tako oddaljene Lom
bardije, pa tudi – spet odda
ljenega – New Yorka. Nanje 
so vplivali s svojimi mode
li in ocenami predstavniki 
Svetovne zdravstvene orga
nizacije, nemški virologi, 
angleški in ameriški epide
miologi. 

Tudi lokalni časopisi, med 
njimi tudi Gorenjski glas, so 
na svojih naslovnicah pri
našali novice v zvezi s pan
demijo, s političnimi ukre
pi pa tudi s socialnimi in 
gospodarskimi posledica
mi, ki so te ukrepe sprem
ljali. Vendar jim je s svojim 
poročanjem uspelo umesti
ti globalno dogajanje v lokal
no okolje, hkrati pa ohrani
ti stik z vsakdanjim življen
jem. Uspelo pa jim je ohra
njati pozornost še za števil
ne druge teme in probleme, 
ki so pomembni za življenje 
v lokalnih okoljih. 

Morda zveni paradoksal
no, vendar so lokalni medi
ji v časih globalnih dogod
kov in procesov, pa naj bo 

to ekonomska globalizacija 
ali pa virusna pandemija, še 
posebej pomembni. Ohran
jajo namreč občutek za real
ne probleme ljudi v njiho
vem vsakdanjem življenju 
in pomagajo pri odločitvah 
ljudi v resničnih življenjskih 
okoliščinah. Podobno kot 
v primeru zadnje finančne 
krize, ko smo lahko razmiš
ljali o vplivu finančnega pod
ročja na realno gospodars
tvo, lahko danes razmišlja
mo o vplivu globalnih medij
skih podob na lokalno doživ
ljanje in življenje. Vendar je 
lokalno tisto, kar za večino 
ljudi zares šteje.

Vemo, da je lokalno pride
lana hrana manj predelana, 
bolj kakovostna in zato bolj 
zdrava. Ali lahko podobno 
trdimo za medije? Lokalni 
mediji bolj ohranjajo obču
tek za človeške potrebe in 
človeško mero, zato povzro
čajo manj čustvenih pretre
sov in so bolj – zdravi.

Prav zdravju pa je v tem 
času namenjena še posebej 
velika pozornost.

Morda ključna značilnost trenutne pandemije novega koronavirusa ni dejstvo, da imamo opraviti z virusom, 
proti kateremu še nismo odporni, pač pa, da pandemijo spremljamo na nov način, zlasti preko novih medijev, 
še zlasti socialnih omrežij. 

Lokalni mediji in 
globalna pandemija
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Lokalni mediji 
bolj ohranjajo 

občutek za 
človeške potrebe 

in človeško 
mero, zato 
povzročajo 

manj čustvenih 
pretresov in so 
bolj – zdravi.
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Vilma Stanovnik

»Ko smo 140-letnici Špor-
tnega društva Narodni dom, 
ki je pravni naslednik Juž-
nega sokola, pregledovali 
arhiv, se je skoraj v vsakem 
drugem dokumentu poja-
vilo ime Viktorja Murnika. 
Začelo me je zanimati, kdo 
je ta človek, saj sem o njem 
relativno malo vedel. Nato 
smo kasneje, leta 2006, 
imeli posvet o dr. Viktor-
ju Murniku, ki ga je vodil 
Aleks Leo Vest; on pa je napi-
sal tudi uvodnik. V njem je 
bil zapisan pomislek, da če 
je obstajalo levo krilo Soko-
la, bi moralo obstajati tudi 
desno krilo, saj je dejstvo, da 
ptič ne more leteti brez obeh 
kril. To je sprožilo različna 
ugibanja in pogovore. Ob 
150-letnici Športnega druš-
tva Narodni dom leta 2013 
smo pri Borutu Trekmanu 
našli velik del dediščine Vik-
torja Murnika. Znotraj te 
dediščine smo odkrili doku-
ment, ki je govoril o tem, da 
so šli Josip Rus, Zoran Polič, 
France Lubej in Alojz Vrho-
vec vprašat Viktorja Murni-
ka, ali naj se sokoli pridruži-
jo Osvobodilni fronti (OF). 
Ko smo ugotovili, da so ga 
šli to vprašat septembra leta 
1941, je »zasvetila lučka«. 
Zakaj bi kdo šel septembra 
leta 1941 spraševat kaj take-
ga, če so sokoli že 27. apri-
la podpisali pristop k OF?« 
o vzrokih za raziskovanje 
in nato pisanje prve skupne 
knjige s prof. dr. Aleksom 
Leom Vestom pravi prof. dr. 
Ivan Čuk, ki je sicer zapos-
len na Fakulteti za šport, leta 
1961 pa se je rodil na Jeseni-
cah. Njegove korenine izvi-
rajo iz Sovodnja v Poljanski 
dolini, od koder je njegova 
mama, in Črnega Vrha, od 
koder je njegov oče. 

»Začela sva hoditi v arhive 
in raziskovati, kaj se je doga-
jalo v letu 1941. To so bili pač 
večinoma partijski arhivi, 
saj so drugi ali izgubljeni ali 
požgani. Seveda raziskovan-
je leta 1941 ni zadoščalo in 
po arhivu sva šla bolj in bolj 
nazaj. Ko sva prišla v dvaj-
seta leta, sva ugotovila, da ne 
zadošča niti to, in začela sva 
brati vse življenjepise pred- 
in medvojnih komunistov. 

Nato sva prebrala še Lenino-
vo knjigo o obračunu z rene-
gatom Kautskim in moza-
ik se je sestavil,« pravi Ivan 
Čuk in dodaja, da sta na pod-
lagi vseh teh odkritij napisa-
la svojo prvo skupno knjigo 
Prevarani sokoli. 

»Lahko sva postavila zelo 
dosledno strukturo knjige, 
ki je podprta z vsemi doku-
menti, ki sva jih našla v arhi-
vih po Sloveniji, dokumenti 
pa so vsebovali ključno bese-
do sokol,« pojasnjuje Ivan 
Čuk.

Vzgoja telesa in duha

Kot je znano, je prvo telo-
vadno društvo Sokol nasta-
lo v Pragi leta 1862 pod vod-
stvom dr. Miroslava Tyrša. 
Že naslednje leto oktobra je 
njegovo slovensko inačico v 
Ljubljani ustanovila skupi-
na slovenskih rodoljubov. 
To je bilo tudi prvo telovad-
no društvo na Slovenskem s 
polnim nazivom Gimnastič-
no društvo Južni sokol.

Južni sokol oziroma nje-
gov naslednik Ljubljanski 
sokol ni bil samo prvo telo-
vadno društvo v Sloveniji, 
postal je matično društvo za 
vsa slovenska sokolska druš-
tva. Društvo je bilo oprede-
ljeno kot vsenarodna nad-
strankarska svobodomisel-
na organizacija, dostopna 
vsem Slovencem. Njegovi 
člani niso smeli biti pripad-
niki stranke, ki bi nasproto-
vala sokolskemu kulturne-
mu in političnemu progra-
mu. Poudarjali so, da zdru-
žujejo v svojih vrstah tudi 
ljudi različnih svetovnih 
nazorov. 

»Sokol je imel štiri vrs-
te vzgoje. Šlo je za telesno, 
narodno, demokratsko in 
moralno vzgojo. Pri telesni 
vzgoji se vedno govori, da so 
sokoli telovadili in bili dob-
ri na orodju, saj so bili tudi 
svetovni in olimpijski prva-
ki. Manj je znano, da so se 
ukvarjali tudi z drugimi 
dejavnostmi, od odbojke do 
košarke in drugih športov. 
Ko še ni bilo nobenega pla-
valnega svetovnega prven-
stva, so sokoli že tekmova-
li na svojih prvenstvih v pla-
vanju, v atletskih discipli-
nah in podobno. Je pa res, 
da so sokoli podpirali samo 

tiste športne dejavnosti, ki 
so imele harmoničen vpliv 
na telo in osebo. Tako na 
primer niso podpirali nogo-
meta in ga niso imeli v svo-
jem programu, ker je razvi-
jal samo spodnji del trupa 
in nog. Iz podobnih razlo-
gov niso gojili še nekaterih 
drugih športov, so pa močno 
razvijali izletništvo, planins-
tvo, smučanje ...« pravi Ivan 
Čuk in dodaja, da so soko-
li med začetniki lutkarstva, 
zelo prisotno je bilo tudi gle-
dališče na čelu z Jakom Špi-
carjem, ki je starosta Sokol-
ske župe Kranj in je napi-
sal ogromno gledaliških del. 
Sokoli so imeli tudi glasbe-
ne skupine, prve kinemato-
grafe in založbe. 

Prevarani sokoli

»Sokolska društva so bila 
v času Avstro-Ogrske narav-
nana na prebujanje in goje-
nje narodne zavesti. Kot pri-
mer je dejstvo, da so zato, 
ker ni bilo slovenske vojske, 
imeli svojo konjenico z uni-
formami, saj so le tako lah-
ko delovali, kot da so nekdo. 
Člani Sokola so bili pisatelji, 
na primer Ivan Cankar, Fran 
Levstik in drugi, pa tudi telo-
vadec Leon Štukelj. Sokol 
je bil tudi vzgojno društvo, 
poleg tega pa se je izkaza-
lo, da je želel kralj Aleksan-
der že pred Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev (SHS) 
narediti Jugoslavijo. Da bi 
mu to uspelo, je Jugoslovane 

želel narediti prav prek soko-
lov. Zato je ustanovil organi-
zacijo Sokol kraljevine Jugo-
slavije. Naredil je knjigo s 
predpisi in zakoni. Sokoli so 
postali nekakšna paradržav-
na civilna družba. Da jih je 
povezal še s kraljevo prisot-
nostjo, je za starosto Sokola 
dal svojega prestolonasled-
nika Petra. S tem je povezal 
predvsem Srbe in četniki so 
bili vsi sokoli. Tam se je pač 
sokolstvo drugače razvijalo 
kot pri nas v Sloveniji,« poja-
snjuje Aleks Leo Vest.

»Pri nas se je nato pojavi-
lo, kot pravimo danes, levo 
krilo sokolov. V resnici je 
bilo to prokomunistično kri-
lo sokolov. Zbirali so se na 
Savi, kjer so prebirali ustavo 
Sovjetske zveze in podobno. 
Center te ideje je bil Sokol 1 
na Taboru v Ljubljani. To je 
največji dom, ki je bil zgra-
jen z donacijami in s prosto-
voljnim delom sokolov. Tam 
so se zbirali člani levega kri-
la sokolov. Člani tega Soko-
la so bili Zoran Polič, Fran-
ce Lubej in še drugi. Josip 
Rus, Blejec, pa je bil član 
Sokola Bežigrad. Da ni bil 
prvi sokol, je samo en rahel 
dokaz, saj so morali pravi 
sokoli priseči prestolonas-
ledniku, on pa mu ni hotel 
priseči. Zato je vprašanje, ali 
je bil sokol,« prvi Aleks Leo 
Vest in dodaja, da je iz arhiv-
skih dokumentov razvid-
no, da se je prokomunistič-
na naravnanost teh sokolov 

razvijala že okoli leta 1935. 
»To je bila priprava na 

revolucijo. Skozi izjave 
komunistov je moč odkri-
ti, da so s sokoli sodelovali 
že leta 1940, ko se je obliko-
valo društvo prijateljev Sov-
jetske zveze, ki ni bilo sicer 
nikoli registrirano. Potem 
se je to po napadu na Sovjet-
sko zvezo uradno preimeno-
valo v Osvobodilno fronto. V 
tem naj bi bila izražena eno-
tnost slovenskega naroda. 
Pokazalo pa se je, da sokoli 
niso imeli nobenega poobla-
stila sodelovati. Lubej, Polič 
in Rus namreč niso bili ne 
legitimni ne legalni predsta-
vniki sokolov,« razlaga Aleks 
Leo Vest in dodaja, da je dej-
stvo, da je bilo za meščansko 
revolucijo treba prikazati, da 
so združeni široki, s čimer so 
delali propagando med dela-
vci, pošteno inteligenco in 
kmeti. 

»Dosedanja zgodovinska 
dela o sokolih so vedno izpri-
čevala, da so bili sokoli kot 
organizacija ustanovni člani 
OF. Odkritje dokumentov v 
arhivu dr. Viktorja Murnika 
pa je sprožilo osnovno vpra-
šanje, ali je Sokol dejansko 
vstopil v OF. Raziskovanje 
gradiva je odkrilo, da so slo-
venski komunisti prevarali 
sokole,« je bistveno spozna-
nje v knjigi Prevarani soko-
li, ki sta ga ob navajanju šte-
vilnih virov zapisala avtorja.

»Do sedaj temu ni bilo 
nobenega oporekanja,« 

Ivan Čuk in Aleks Leo Vest sta pred dvema letoma izdala knjigo Prevarani sokoli, nato pa sta prebrskala še 
arhive in zapuščino najuspešnejšega slovenskega olimpionika Leona Štuklja skupaj z Alenko Puhar predstavila v 
knjigi Gospod Leon Štukelj in Tovarišija.

Nova spoznanja o sokolih 
in Leonu Štuklju

Prof. dr. Ivan Čuk s knjigo Prevarani sokoli / Foto: Gorazd Kavčič

»Začela sva 
hoditi v arhive 
in raziskovati, 

kaj se je dogajalo 
v letu 1941. 

To so bili pač 
večinoma 

partijski arhivi, 
saj so drugi ali 

izgubljeni ali 
požgani.«
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pravi Aleks Leo Vest, ki je 
rojen leta 1944 v Stražiš-
ču, mnogi pa ga poznajo kot 
Aleša. »Moj prvi rojstni list 
je napisan v nemščini, s Hit-
lerjevim žigom. Tega imam 
spravljenega za spomin. Ker 
pa je po vojni moje ime Aleks 
Leo zvenelo preveč nemško, 
sem postal Aleš. Nato sem 
spet postal Aleks Leo. Neka-
teri me poznajo tudi z ime-
nom Ole, ki je premetanka iz 
imena Leo. Tako me je začel 
klicati brat in kajakaši me vsi 
poznajo pod imenom Ole,« 
pravi Aleks Leo Vest, ki je že 
deseto leto upokojenec.

Štukljeva oporoka

»Športni nastopi so bili 
tradicija sokolov, kjer se je 
kazala enotnost in moč naro-
da. Poleg tega se je razvija-
la športna telovadba. Kot je 
poudarjal dr. Murnik, je ta 
pomembna za prepoznav-
nost v športu. Vrhunec tega 
je zagotovo delo Leona Štuk-
lja,« pravi Aleks Leo Vest in 

dodaja, da je v arhivih obja-
vljeno več dokumentov, ki 
na novo odkrivajo marsi-
kaj, tudi zakaj naši športniki 
niso šli na olimpijske igre v 
Ameriko leta 1932. »Prevla-
duje mnenje, da se takrat ni 
šlo na olimpijske igre, ker ni 
bilo denarja, ker je bila kri-
za. Ko sva pregledovala Štu-
kljev arhiv, pa zapiski kaže-
jo, da je bil vzrok za to spor 
med vodstvom Sokola,« pra-
vi Aleks Leo Vest, ki je v arhi-
vih odkril tudi veliko drugih 
zanimivih dejstev o življenju 
Leona Štuklja, ki so predsta-
vljena v knjigi Gospod Leon 
Štukelj in Tovarišija. Knji-
ga je skupno avtorstvo Ivana 
Čuka, Alenke Puhar in Alek-
sa Lea Vesta.

»Knjigo Prevarani soko-
li sva nesla hčerki Leona 
Štuklja in jo hkrati vpraša-
la, ali bil lahko videla njegov 
arhiv. Povedala je, da je ves 
arhiv v pokrajinskem arhi-
vu v Mariboru. Tam sva bila 
midva ob nastajanju knjige 

Prevarani sokoli kar nekaj-
krat. Vendar arhiva Leo-
na Štuklja nisva videla, saj 
ni urejen pod ključno bese-
do »sokol«, čeprav ga je v 
arhivu kar dvaindvajset ška-
tel. Ko sva vse to arhivsko 
gradivo začela pregledova-
ti, pa sva odkrila vrsto zani-
mivih in do sedaj zamolča-
nih stvari o njem. Prav tako 
sem imel srečo, da so me v 
Dolenjskem muzeju pova-
bili, da bi pomagal pri prip-
ravi razstave o Leonu Štuk-
lju. Del njegove nepapirna-
te dediščine ima namreč ta 
muzej. Tam je bila tudi siva 
mala knjižica, v kateri so 
bili Leonovi spomini,« pra-
vi Ivan Čuk in dodaja, da je 
bilo iz nje moč ugotoviti, da 
je bil Leon Štukelj zaprt že 
med vojno in po njej. Alenko 
Puhar, ki ji je bila všeč knji-
ga o Prevaranih sokolih, sta 
prosila, ali jima lahko priskr-
bi kazenski spis, ki je v celo-
ti objavljen v knjigi Gospod 
Leon Štukelj in Tovarišija. 

»Vsi materiali iz teh arhi-
vov so pokazali zgodbo Leo-
na Štuklja, ki je bila vsa ta leta 
skrita. Tudi njegova knjiga 
Mojih sedem svetovnih tek-
movanj se konča leta 1941 in 
do leta 1987, ko mu je Juan 
Antonio Samaranch na uni-
verzijadi v Zagrebu podelil 
najvišje priznanje MOK-a, 
olimpijski orden (L’Ordre 
Olympique), o njem ni bilo 
veliko znanega,« pojasnju-
je Ivan Čuk in dodaja, da je 
Leon Štukelj v svojih spomi-
nih zapisal, kaj se je dogajalo 
in kakšno krivico so mu nare-
dili. Tudi kako so mu sodili. 
Sicer so ga oprostili, ampak 
so mu prepovedali opravlja-
ti sodniško službo, čeprav je 
bil dvajset let zelo spoštovan 
sodnik.

»Ko smo zbrali ves materi-
al, smo ga kronološko uredili, 
tako da se je vsa njegova zgo-
dba pokazala kot celota, in 
ne zgolj to, kar se je o Leonu 
Štuklju pisalo do sedaj,« pra-
vi Ivan Čuk, Aleks Leo Vest 
pa dodaja, da so ju k pisanju 
knjige spodbudile tudi bese-
de, ki jih je na začetku knji-
žice spominov napisal Leon 
Štukelj: »Naj bodo ti zapisi v 
spomin na očeta hčerki Lidi-
ji, morda jih bo lahko upo-
rabil tudi kronist, ki bo želel 
osvetliti koščke dobe, ki sem 
jo doživljal, slednjič pa tudi 
kot moja poslednja volja in 
želja.«

»Ta drobna knjižica je Štu-
kljeva oporoka in to je na 
naju naredilo res velik vtis. 
To namreč ni bilo le izročilo 
hčerki, ampak vsem ljudem. 
Leon Štukelj je sicer imel tudi 
sina, ki pa je kmalu po rojs-
tvu umrl. Kot sva razumela, 
ga je njegova smrt zelo zaz-
namovala, saj je živel za dru-
žino. Zanj je bila družina sve-
ta stvar in zelo ga je prizadelo, 

da ga po vojni, ko so ga zapr-
li, niso pustili niti na mamin 
pogreb,« pravi Aleks Leo vest 
in dodaja, da je pomembno 
spoznanje tudi, da je Štukelj 
obsojal revolucionarne zade-
ve in zelo jasno povedal svoje 
stališče do tega. 

»Zato je bil po vojni tudi 
obravnavan. Ni se namreč 
pridružil revolucionarnim 
sokolom. Ni bil za to, da slo-
venski narod začne umira-
ti zaradi svoje notranje raz-
delitve. On je sebe okarakte-
riziral kot esteta in humani-
sta. Ko je bilo treba iti v hos-
to, je pač rekel, da bi bilo bolje 
razmisliti, kaj to pomeni. Tak 
je pač Štukelj bil. Bil je tudi 
zvest sokolski prisegi,« poja-
snjuje Aleks Leo Vest, Ivan 
Čuk pa dodaja: »Za sokole 
je veljalo, da je človekovo živ-
ljenje svetinja. In če je člove-
kovo življenje svetinja, ga ne 
moreš kar ubiti zgolj zato, 
ker drugače razmišlja,« pra-
vi Ivan Čuk in dodaja, da je v 
Štukljevih zapiskih moč naj-
ti marsikakšno zanimivost.

»Leon Štukelj med drugim 
razlaga, kako je bil povabljen 
v Zagreb, kjer je dobil prizna-
nje Mednarodnega olimpij-
skega komiteja. Takrat razen 
Štuklja ni bilo prisotnega 
nobenega drugega Slovenca. 
Nihče ni bil povabljen. Dej-
stvo je, da je Leona Štuklja 
iz anonimnosti »potegnil« 
Juan Antonio Samaranch, ne 
naš olimpijski komite,« pravi 
Aleks Leo Vest in dodaja, da 
so se avtorji pri pripravi knji-
ge posvetovala tudi s šport-
nim novinarjem Frančkom 
Jaukom iz Maribora, ki je že 
prej pripravil film o Leonu 
Štuklju in je za knjigo napi-
sal tudi recenzijo.

Knjiga, ki jo je Fakulteta 
za šport izdaja ob stoletnici 
Univerze v Ljubljani, je izšla 
konec prejšnjega leta in so jo 
avtorji začeli tudi predstavlja-
ti (nato pa je predstavitve pre-
kinila epidemija covida-19) je 
povzročila že kar nekaj pole-
mik, saj predstavlja nova spo-
znanja ne le o Leonu Štuklju, 
temveč tudi o našem olim-
pijskem komiteju. »Ljud-
je, ki imajo partijsko gene-
zo, enostavno sedaj opore-
kajo svoji zgodovini. Zakaj? 
Ker jim pač ta zgodovina ni 
všeč,« pravi Ivan Čuk, avtor-
ja pa opozarjata tudi na zani-
mivo dejstvo, da je Leon Štu-
kelj najvišje priznanje Olim-
pijskega komiteja Sloveni-
je Bloudkovo nagrado pre-
jel šele leta 1997, čeprav je 
že pred drugo svetovno voj-
no nastopil na sedmih veli-
kih tekmovanjih in skupno 
osvojil dvajset kolajn. Samo 
na olimpijskih igrah je skup-
no osvojil šest medalj. Leon 
Štukelj je umrl leta 1999, 
Mednarodni olimpijski 
komite pa mu je posmrtno 
podelil zlato medaljo Pierra 
de Coubertina. Knjigi Prevarani sokoli in Gospod Leon Štukelj in Tovarišija razkrivata marsikaj novega. / Foto: Gorazd Kavčič

»Ko smo 
zbrali ves 
material, smo 
ga kronološko 
uredili, tako 
da se je vsa 
njegova zgodba 
pokazala kot 
celota, ne zgolj 
to, kar se je o 
Leonu Štuklju 
pisalo do sedaj.« Prof. dr. Aleks Leo Vest v domačem Stražišču / Foto: Gorazd Kavčič
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Dr. Zdenka Pajer - 
Likozar

O mojem pradedu Kra-
njčanu Ivanu Cofu je bilo 
nekaj napisanega že v član-
ku z naslovom Od Cofišča 
do Bellevueja, ki je bil objav-
ljen 23. avgusta 2019 v prilo-
gi Gorenjskega glasa. Manj 
znano je, da je bil Ivan Cof 
pred letom 1881 dvakrat v 
Ameriki. O tem priča nekro-
log, objavljen v časopisu Jut-
ro, ob njegovi smrti 20. juni-
ja 1938. Avtor prispevka je 
neznan, vendar je moral zelo 
dobro poznati Cofovo druži-
no. Časopis Jutro je bil tedaj 
najbolj bran ljubljanski dne-
vnik in se je zaradi kakovo-
stnega novinarstva uveljavil 
po Sloveniji. Izhajal je med 
letoma 1820 in 1945. Obja-
vljamo ves članek z name-
nom, da se prikaže nekaj več 
o življenju, značaju in delu 
Ivana Cofa ter o tistih časih 
nasploh. Prispevek je izšel 
pod naslovom:

 »Ivan Cof, mož poštenjak 
je umrl
JUTRO, Ljubljana, 
sreda  22. junija 1938. 
Leto XIX, št. 142, str. 5.
Cena 2 Din
Kranj, 21. junija

Kdo v Kranju in širši oko-
lici ni poznal g. Ivana Cofa? 

To je bil tip pravega trdnega 
Gorenjca. Plemenito srce, 
neuklonljiva volja in izredna 
poštenost, to so bile vrline, ki 
jih je kratko najbolje označil 
pokojnikov dobri prijatelj, 
dolgoletni kranjski župan 
g. Ciril Pirc, ki j napisal na 
pokojnikov venec: 'Možu 
poštenjaku'. Ti dve besedi 
veljata mnogo v današnjem 
čudnem življenju.

Pokojnik, vedno živa opo-
zicija, ki ni poznal kompro-
misov in je prav zaradi tega 
zaslovel med ljudstvom, se 
je rodil pred 83 leti v stari 

kranjski družini. Nekaj let 
je obiskoval kranjsko gim-
nazijo, potem pa je odšel v 
Ameriko, kjer je v kratkih 
letih mnogo izkusil in si 
zelo razširil obzorje. Po vrni-
tvi v domovino se ga je kma-
lu spet lotilo hrepenenje po 
tujih krajih in spet je odšel 
čez morje v novi svet. Na dol-
go pismeno prigovarjanje 
žalostnega očeta se je vrnil v 
Evropo in je prevzel očetovo 
posestvo. Poročil se je z Mari-
jo iz ugledne Fockove dru-
žine iz Kranja. Postala mu 
je najzvestejša dolgoletna 

družica. Kot zaveden rojak 
je Ivan Cof neumorno pod-
piral slovensko Talijo in še v 
poznejših, moških letih nas-
topal pri gledaliških prire-
ditvah, v čitalnici in v kranj-
skem bralnem društvu. Prav 
lepo se spominja teh lepih 
dni njegova dobra soigral-
ka gospa Fanila Ulrihova, ki 
ima danes tudi že za seboj 
nad 80 let.

Dolga leta je pokojni Ivan 
Cof izvrševal službo kontro-
lorja meril. Bil je med usta-
novitelji gasilskega društva v 
Kranju in tudi pionir tujske-
ga prometa. On je ustano-
vil restavracijo na Šmarjet-
ni gori, ki je danes last SPD 
(Slovensko planinsko druš-
tvo). Za prirodoznanstvo se 
je zelo zanimal od rane mla-
dosti do poznih let. Po vsej 
Gorenjski so poznali pokoj-
nika kot zbiratelja prirodos-
lovnih znamenitosti in prve-
ga gorenjskega preparator-
ja. Odločno dosledni mož je 
vzgojil vso družino v čistem 
narodnem duhu. Sin Ivan je 
višji poštni nadzornik, Mir-
ko je uradnik podjetja Sem-
perit, hčerka gospa Zora pa 
je lastnica modnega salona v 
Kranju. Tudi vnuki in vnuki-
nje iz te stare gorenjske dru-
žine hodijo po ravno začrta-
ni poti, ki jim jo je bil naka-
zal ugledni stari očka. Naj 
mu bo lahka domača zem-
lja, svojcem velja naše odkri-
tosrčno sožalje!«

Iz njegovega življen-
ja v Ameriki je ohranjena 

fotografija, velika 19 cm x 
24 cm s 3,5 cm širokim pas-
partujem. Na njem sta krati-
ci imen in priimek fotogra-
fa W. E. Winga in z veliki-
mi črkami ime mesta, kjer 
je imel Wing atelje, Spoka-
ne Wash (Wash – zvezna 
država Washington v ZDA). 
Na fotografiji je moj praded 
Ivan Cof, šest drugih lovcev, 
dve ženski, sedem ustrelje-
nih jelenov, dva psa in konj. 
Nemogoče je ugotoviti, kje 
je bila v severozahodnem 
predelu ZDA slika posneta, 
verjetno nekje v zvezni drža-
vi Washington. Vprašanje 
pa je, kdo je bil fotograf W. 
E. Wing, katere vrste jelenov 
so na sliki, kdaj je bila slika 
posneta in s tem v zvezi kdaj 
je Ivan Cof bival v Ameriki? 

Fotograf William E. Wing 
je imel svoj atelje v mes-
tu Spokane od leta 1897 do 
1909, na naslovu 608 West 
Sharp Ave., Spokane, Was-
hington, ZDA. V letih 1913 
in 1914 pa je deloval v kraju 
Sprague v isti zvezni drža-
vi. Knjižnica Univerze Was-
hington v Seattleu ima vrs-
to specialnih zbirk starih 
fotografij, med njimi je tudi 
Early photographers collec-
tion, 1860–1943 (Zbirka sta-
rih fotografov 1860–1943). 
Od fotografa W. E. Winga 
ima na spletu objavljene tri 
fotografije. Ena od njih pri-
kazuje slapove reke Spo-
kane in nosi letnico 1880. 
Okrog in okrog slapov se 
vidi le drevje. Reka in mesto 

Ob smrti Ivana Cofa, ustanovitelja  tako imenovanega Cofišča na Šmarjetni gori, je leta 1938 izšel nekrolog v 
časopisu Jutro. Iz njega izvemo, da je bil dvakrat v Ameriki, da je bil kontrolor meril, da je deloval v tedanjem 
dramskem odseku Narodne čitalnice in da je bil preparator živali.

Po sledeh časopisa Jutro 
in stare fotografije

Kranj leta 1870, fotografiral Johann Reiner (1825–1897)

Ivan Cof (tretji z desne) na lovu v Ameriki, fotografiral William E. Wing iz mesta Spokane v 
zvezni državi Washington, ZDA

Plemenito srce, 
neuklonljiva 

volja in izredna 
poštenost, to so 

bile vrline, ki 
jih je na kratko 

najbolje označil 
pokojnikov 

dobri prijatelj, 
dolgoletni 

kranjski župan 
Ciril Pirc, ki je 
na pokojnikov 
venec napisal: 

»Možu 
poštenjaku«.  
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Spokane nosita ime po indi-
janskem plemenu Spoka-
ne, kar pomeni otroci sonca. 
Prvi naseljenci so bili lovci 
na kožuhovino, ki so trgova-
li tudi z Indijanci. Leta 1810 
je bila postavljena prva pos-
tojanka ob sotočju rek Little 
Spokane in Spokane. Danes 
je mesto Spokane drugo naj-
večje mesto zvezne države 
Washington, leži v vzhod-
nem predelu države, ima več 
kot 200.000 prebivalcev. Je 
ekonomsko in kulturno sre-
dišče pokrajine. Slapovi reke 
Spokane, ki se vidijo danes 
v centru mesta, so obdani s 
številnimi poslopji.

Jeleni na Cofovi sliki so 
mulasti jeleni (Odocoileus 
hemionus, Rafinesque 1817) 
in belorepi ali virginijski 
jeleni (Odocoileus virginia-
nus, Zimmermann 1780). 
Belorepi jeleni so rdeče rjavi, 
srednje visoki. Odrasli tehta-
jo od 60 do 140 kg, redko 180 
kg, samice pa od 50 do 65 kg. 
Na glavi imajo beli lisi oko-
li oči in nosu. Imajo kroglas-
to oblikovana ušesa in širok 
rep, ki ga ob nevarnosti dvi-
gnejo kot zastavo in pokaže-
jo belo spodnjo stran. Rogo-
vje je ožje in krajše kot pri 
mulastem jelenu. Prebivajo 
na odprtih ravninah, v nizko 
ležečih soteskah potokov in 
rek od Severne in Centralne 
Amerike, preko Ekvadorja in 
Južne Amerike vse do Peruja 
in Bolivije. Mulasti jeleni so 
sivo rjavi, večji in višji. Odra-
sli samci tehtajo od 55 do 110 
kg, lahko tudi več kot 200 
kg, samice tehtajo od 50 do 
80 kg. Obraz imajo večino-
ma bel od nosu do oči. Imajo 
ožja, muli podobna ušesa in 
ožji, na konici črn rep. Rogo-
vje je višje in širše kot pri 
belorepem jelenu. Prebiva-
jo v gozdovih goratih prede-
lov zahodne Severne Ameri-
ke. Jeleni obeh vrst so dobri 
plavalci in tečejo s hitrostjo 
tudi do 56 kilometrov na uro.

Na Cofovi sliki leži spre-
daj na tleh ogromen samec 

mulastega jelena, ki ga pre-
poznamo po zelo velikih 
ušesih. Obraz je bel od nosu 
do oči. Ima povešen trebuh, 
rogovje pa se viličasto razra-
šča. Po izbočenem trebuhu 
in po rogovju lahko sklepa-
mo, da je imel jelen za seboj 
že kar precej let. Na sliki so 
še štirje viseči belorepi jele-
ni, ki jih prepoznamo predv-
sem po širokih, belih repih. 
V sredini visi manjša košu-
ta belorepega jelena, s širo-
kim belim repom in manjšo 
glavo brez rogov. Tudi jelen, 
ki leži za velikim mulastim 
jelenom, je verjetno sami-
ca belorepega jelena. Jelen 
skrajno desno, kjer je vidna 
le glava z rogovjem, je mula-
sti jelen, saj ima na glavi belo 
liso od nosu do oči.

Moj praded Ivan Cof je 
obiskoval štirirazredno Deš-
ko in dekliško ljudsko šolo 
v Kranju na današnji Can-
karjevi ul. 2 od leta 1863 do 
1868 in nato v isti stavbi od 
leta 1869 do 1873 še štiriraz-
redno Nižjo c. kr. (cesarsko 
– kraljevo) realno gimnazi-
jo. Zaključil je le tri razrede. 
Morda je bil star še ne dvaj-
set let, ko je prvič za nekaj 
let odšel v Ameriko. Ko je 
bil drugič v Ameriki, se je od 
tam vrnil okoli leta 1881. Oče 
Ivan Novak ga je namreč 
prosil, naj se vrne in prevza-
me njegovo obrt, kot je bilo 
zapisano v časopisu Jutro. 

Oče Ivan Novak je bil rojen 
18. aprila 1813 v Tacnu pod 
Šmarno goro v hiši s števil-
ko 12. Ohranjen je v nem-
ški gotici in s peresom izpi-
san rojstni list Ivana Nova-
ka, iz katerega se da raz-
brati, da je imel njegov oče 
Andrej Novak en grunt in 
pol (grunt je bilo posestvo, ki 
je obsegalo od 15 do 20 ha), 
mati pa je bila Margareta, 
rojena Kopač. Točno kdaj je 
Ivan Novak prišel v Kranj, ni 
znano. Prof. dr. Josip Žon-
tar v svoji knjigi Zgodovina 
mesta Kranja (1939) na stra-
ni 396 navaja, da je bil Ivan 

Novak sodar iz Tacna. Leta 
1842 je postal lastnik hiše 
na današnji Tomšičevi ul. 3, 
ki je na katastrski karti mes-
ta Kranja iz leta 1826 ozna-
čena kot Mesto št. 84. Bil je 
lastnik hiše do leta 1881, ko 
je hišo podaril tedaj 25-let-
nemu nezakonskemu sinu 
Ivanu Cofu. 

Ivanova mati je bila Tere-
zija Cof, kajžarska hči, iz 
Stražišča pri Kranju, šte-
vilka 122, danes Pševska 1. 
Stražišče je bilo tedaj svoja 
občina v župniji Šmartin.

Ivan Novak je hišo v Kra-
nju kupil leta 1842 od dru-
žine Kastelic. Dotedanji las-
tnik Jožef Kastelic je bil po 
poklicu tudi sodar, doma iz 
Gorij. V nemščini in gotici 
napisana ter s križci podpi-
sana kupoprodajna pogod-
ba med prodajalcema Nežo 
in Jožefom Kastelicem ter 
kupcem Ivanom Novakom 
je delno ohranjena. 

Iz nje je razvidno, da je bila 
cena za hišo 400 avstrijskih 
goldinarjev. Ohranjena je 
tudi dne 10 novembra 1881 
v slovenščini sklenjena in s 
50 avstrijskimi kronami kol-
kovana Odstopna pogodba, 
v kateri beremo: »To pogo-
dbo sta dogovorila in skleni-
la Ivan Novak hišar v Kranju 
hišna št. 84 kot odstopnik in 
njegov nezakonski sin Ivan 
Cof od ravno tu, kakor sle-
di: Prvič. Ivan Novak odstopi 
in daruje svojo hišo v Kran-
ju hišna št. 84 vpisano v vlo-
žku št. 104 zemljiške knjige 
Kranjskega mesta in vsem 
premakljivim blagom, vse 
vkup se vrednoti 800 gl.: 
čitaj: osem sto goldinarjev, 
od katere spada na prema-
kljivo blago 50 gl. svojemu 
nezakonskemu sinu Ivanu 
Cofu v last in posest z pravi-
co vknjižbe njegove lastnin-
ske pravice. Drugič. Ivan Cof 
vse to hvaležno prevzame in 
se zavezuje dati odstopniku 
in njegovi soprogi Elizabeti 

Novakovi do smrti stanovan-
je, obleko in ves živež po žel-
ji odstopnikovi, kar se ceni 
za proračun odstotkov za oba 
na letnih 20 gl. in dovoljuje 
vknjižba teh pravic Ivana in 
Elizabete Novak na prevze-
to posest.« Sledita lastnoro-
čna podpisa Ivana Novaka 
in Ivana Cofa. Očetov pod-
pis je okoren in neodločen, 
kar kaže na njegovo nepis-
menost, saj se je pred 39 leti 
v kupni pogodbi za hišo, leta 
1842, podpisal le s križcem. 
Na podlagi tega lahko sklepa-
mo, da je bil Ivan Cof prvič 
dvakrat v Ameriki nekje med 
letoma 1876 in 1881. Kas-
neje pa še med letoma 1897 
in 1909, ko je imel fotograf 
Wing svoj atelje v Spokanu 
in ko je bila verjetno posne-
ta prej omenjena fotografija.

Dne 18. aprila 1883 se je 
Ivan Cof poročil z Marijo 
Fock (1857–1942) iz znane 
milarske družine v Kranju. 
V dvanajstih letih se jima je 
rodilo šest otrok: Ivan (Žan) 
Cof (1883–1965), Marija 
Cof (1885–1885), Bogomir 
(Mirko) Cof (1888–1972), 
Vincenc Cof (1890–1890), 
Marija Cof (1894–1897) in 
Albina (Zora) Cof (1895–
1971). Od vseh otrok so pre-
živeli le trije: Žan, Mirko in 
Zora, kot je navedeno že v 
časopisu Jutro.

Po poklicu je bil Ivan Cof 
c. k. merosodec ali obrat-
no sodomerec, in ne znani 
advokat, kot je navedeno v 
Kranjskem zborniku 2000 
in v knjigi Pozdrav z Gorenj-
ske iz leta 2010. Že sama 
beseda merosodec pove, da 
gre za merjenje prostorni-
ne sodov. V ta namen je imel 
Ivan Cof na dvorišču svoje 
hiše izkopano tri metre širo-
ko in okoli pet metrov glo-
boko betonsko cisterno, ki 
obstaja še danes. V cisterno 
se je stekala deževnica z bliž-
nje strehe. S pomočjo črpal-
ke je to vodo prečrpaval v dva 

več hektolitrov velika kovin-
ska in vsaj tri metre visoka 
valja različnih premerov. Iz 
njih je pretočil vodo v dolo-
čen sod, izmeril količino pre-
točene vode in na koncu še 
vžgal v pokrov soda uradni 
žig s številom litrov, ki jih je 
držal sod.

Kot je zapisano v Jutru, se 
je ukvarjal tudi z gledališkimi 
predstavami, kjer je do začet-
ka prve svetovne vojne delo-
val ne le kot igralec in šepe-
talec, temveč tudi kot reži-
ser. Leta 1907 je bil namreč 
pri kranjski Narodni čitalnici 
ustanovljen dramski odsek, 
ki je pomenil začetek samo-
stojnega gledališča v Kranju. 
Kasneje se je dramski odsek 
preimenoval v Ljudski oder. 
Leta 1909 pa je bil sezidan 
tudi Ljudski dom, na mes-
tu današnjega Prešernove-
ga gledališča, in je tedaj vel-
jav kot najmodernejši na 
Gorenjskem. Po prvi sveto-
vni vojni so poleg mlajših 
igralcev sodelovali tudi stari 
igralci in igralke in med nji-
mi je bil tudi Ivan Cof.

Kot preparator živali je 
imel Ivan Cof doma na dol-
gem hodniku obešenih pol-
no različnih rogov in naga-
čenih živali. Med rogovi so 
bili največji rogovi karibuja 
(Rangifer tarandus caribou, 
Gmelin 1788), ki jih je Ivan 
Cof prinesel s seboj iz Ame-
rike. Ohranili so se vse do 
danes. Spominjam se, da je 
poleg rogov na hodniku, kjer 
smo se otroci vozili s skiro-
ji, visela tudi omenjena slika 
iz Amerike, v črnem, iz lesa 
lepo izrezljanem okvirju.

Kot je bil moj praded Ivan 
Cof velik ljubitelj narave, 
tako sta bila tudi moj stari ata 
Ciril Pajer in moj oče Valen-
tin Pajer oba navdušena pti-
čarja. Ljubezen do narave se 
je v družini ohranila, saj sva 
tako jaz kot moja hči Lea obe 
biologinji, kar je pa že druga 
zgodba.

Že sama beseda 
merosodec 
pove, da gre 
za merjenje 
prostornine 
sodov. V ta 
namen je imel 
Ivan Cof na 
dvorišču svoje 
hiše izkopano tri 
metre široko in 
okoli pet metrov 
globoko betonsko 
cisterno, ki 
obstaja še danes.

Družina Ivana Cofa (drugi v sredini z desne) ob njegovem 80. rojstnem dnevu, leta 1936

Rogovje severnoameriškega karibuja s številnimi parožki
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dr. Jurij Kurillo

Sprva so znali proizvaja-
ti svilo zgolj na Kitajskem, 
ta monopol je bil za preo-
stali svet velika tajnost. Po 
izročilu je svileno nit iz 
zapredka nočnega metulja 
svilo prejke (Bombyx mori) 
odkrila že pred približno 
štiri tisoč leti kitajska cesa-
rica Si-Ling. Nič čudne-
ga, da je bila tkanina svo-
je dni tako draga, da so jo 
v starorimskem imperiju 
plačevali z zlatom. Z Dalj-
nega vzhoda so jo tovorili 
predvsem skozi Perzijo po 
tako imenovani svilni poti. 
Baje se je Evropa seznani-
la s sviloprejko šele takrat, 
ko je bizantinski cesar Jus-
tinijan okrog leta 550 pos-
lal v njeno prvotno domovi-
no dva meniha, ki sta se po 
dveh letih vrnila z njenimi 
jajčeci, skritimi v bambuso-
vih cevkah. Tako se je goje-
nje metuljev sviloprejk raz-
vilo tudi na naši in drugih 
celinah po svetu.

Celoten proces pridobi-
vanja svilne tkanine se zač-
ne tako, da se iz jajčec sami-
ce sviloprejke izležejo zele-
no obarvane gosenice, ki 
se potlej hranijo z listi bele 
murve. Iz obustnih pre-
dilnih žlez izločajo tekočo 
svilo, ki se pozneje strdi. 
Čez čas se zabubijo v spre-
den kokon; iz petih zapred-
kov je mogoče naviti moč-
no svilno nitko (dolgo blizu 
kilometra!), po tem, ko so 
z vrelo vodo zamorili gose-
nice. In to je osnova svilne 
tkanine.

V slovenske dežele je pri-
šlo svilogojstvo iz bližnjih 
italijanskih pokrajin že v 
16. stoletju in je doseglo 
svoj vrh pa tudi zaton v 19. 
stoletju, ko se je med to vrs-
to metulja razširila zanjo 
usodna bolezen pebrina, ki 
jo povzroča pražival Nose-
ma bombycis. Ta je v kra-
tkem času pokončala vsa 
gojišča in tako prispevala h 
koncu te dotlej pomembne 
gospodarske panoge.

Johann Mach in nova 
sviloprejka

V kokone s svilnato nitko 
se ne zabubijo zgolj goseni-
ce klasične sviloprejke, mar-
več tudi mnoge druge vrste 
metuljev prelcev. Med njimi 

izstopa nočni metulj, ki mu 
Japonci pravijo jamamaj 
(Antherea yamai) – iz njego-
vih zapredkov je mogoče pri-
dobiti nitke za tako imeno-
vano šantung svilo. 

Čeprav je bilo sprva 
gojenje teh metuljev na 

Japonskem tajno, so zanj 
izvedeli v evropskih deželah 
sredi 19. stoletja. Tako se je 
leta 1862 razširila po Evropi 
novica, da je francoski cesar 
Napoleon dobil iz deže-
le sonca jajčeca sviloprejca, 
imenovanega jamamaj, ki je 

Svilo imenujejo kraljica tkanin, saj so od nekdaj izdelovali iz nje najlepša in najboljša oblačila na svetu – od japonskih kimonov do pariških bluz. Za razliko od umetnih vlaken 
ima nekatere posebne lastnosti, kot so lepa svetilnost, velika trdnost, vpijanje vlage, je prijazna do kože in jo varuje pred ultravijoličnimi žarki, potem so tu še nenaelektrenost, 
slaba gorljivost ... 

Jamamaj – zgodba o japonskem svilnem 
prelcu na Slovenskem

Osebni razvoj metulja jamamaja – jajčeca / Foto: dr. Jurij Kurillo

Gosenici na hrastovem listju / Foto: dr. Jurij Kurillo
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Še danes je v 
veljavi Machovo 
število kot 
razmerje 
med hitrostjo 
premikajočega 
se telesa in 
hitrostjo 
zvoka, kar je 
pomembno 
zlasti za 
nadzvočno 
letenje letal.

odporen proti bolezni obi-
čajnih sviloprejk. 

Za to je izvedel tudi češki 
Nemec Johann Mach (1805–
1879), ki se je istega leta iz 
Moravske preselil v vas Veli-
ki Slatnik pod Gorjanci. Bil 
je humanistično izobražen 
mož in je poučeval v pre-
možnejših okoliških druži-
nah, obenem pa se je na svo-
jem posestvu ukvarjal s pol-
jedelstvom, sadjarstvom in 
z vinarstvom. Zanimalo ga 
je tudi svilogojstvo in si je 
v ta namen nabavil z Duna-
ja leta 1866 jajčeca jama-
maja, iz katerih je nastalo 
27 metuljev. 

Njihova prednost je bila 
poleg odpornosti proti pe-
brini tudi ta, da se goseni-
ce hranijo z listi povsod ras-
točih dreves, kot sta hrast in 
gaber. Mach je bil sprva kar 
uspešen gojitelj tega japon-
skega krilatega gosta, sčaso-
ma pa se mu je obrnilo na 
slabše. Čeprav so se metu-
lji razširili tudi v zunanjem 

okolju, mu je začelo prima-
njkovati jajčec in je njegovo 
svilogojstvo postopoma pro-
padlo. 

S tem, sicer dobro udoma-
čenim moravskim priseljen-
cem se je začelo in tudi kon-
čalo svilarsko gojenje jama-
majev v naših krajih. Johann 
Mach je sicer rad delil svoje 
sviloprejske izkušnje z dru-
gimi in jih je zato tudi obja-
vil v slovenščini v Bleiweiso-
vih Novicah (podpisan kot 
Jan Mah) in v nemščini kot 
samostojno knjižico. 

Ta vrsta razmeroma veli-
kih eksotičnih nočnih metu-
ljev, obarvanih rumeno, rde-
če v več odtenkih ali rjavo, se 
je v naslednjih letih razširi-
la kot »divja« po vseh sloven-
skih deželah, pa tudi daleč 
prek njihovih meja. Tu jih 
poznavalci lahko občuduje-
jo v poznih poletnih mese-
cih, ko iščejo samci, ki jih 
krasijo velike peresaste tipal-
nice, bolj skromno oprem-
ljene samice. Sami živijo le 

kratek čas, samice pa poiš-
čejo po oploditvi primerne 
rastline za svoja jajčeca in 
nato po dveh tednih pogine-
jo. Gosenice se izvalijo šele 
naslednje poletje in se nato 
zabubijo v svilnat zapredek, 
kokon. 

Še danes je v veljavi 
Machovo število

Družina Johana in Jose-
fine Mach je živela prva 
leta ugledno življenje graš-
čakov v zaselku Veliki Sla-
tnik, pozneje, po očetovi 
smrti, pa se je srečala tudi 
s pomanjkanjem. Imela 
sta tri hčerke in sina Ern-
sta (1838–1916), ki je postal 

univerzitetni profesor za 
fiziko in filozofijo na uni-
verzah v Gradcu, Pragi in 
na Dunaju. Bil je ugleden 
znanstveni teoretik, ki je bil 
blizu celo pozneje slavne-
mu Albertu Einsteinu. 

Najpomembnejše so nje-
gove raziskave v akustiki, ki 
obravnavajo nadzvočne poja-
ve. Svoje poskuse s fotografi-
ranjem izstrelkov pri nadz-
vočni hitrosti je delal kot štu-
dent tudi na domačem Sla-
tniku, pozneje pa v tovarni 
vojaških torpedov na Reki. 
Še danes je v veljavi Macho-
vo število kot razmerje med 
hitrostjo premikajočega se 
telesa in hitrostjo zvoka, kar 

je pomembno zlasti za nadz-
vočno letenje letal.

Kam vse je privedlo razi-
skovanje nekdanjega svi-
logojstva, dokazuje bogat 
Machov zbornik, ki je izšel 
leta 1995 v Novem mestu in 
sta ga izdala Društvo peda-
goških delavcev Dolenjske 
ter Klub za nadarjene učen-
ce. Iz njega izvira tudi večina 
naših podatkov. Leta 2015 je 
bilo na Malem Slatniku usta-
novljeno društvo »Machova 
dediščina pod Gorjanci«, ki 
je uredilo devet kilometrov 
dolgo turistično pot od nji-
hovega zaselka do nekdan-
je, a danes podrte graščine 
družine Mach.

Buba v svilnem zapredku / Foto: dr. Jurij Kurillo

Samica metulja / Foto: dr. Jurij Kurillo
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Nina Kosmač 

Samoizolacija nas je nena-
doma popeljala v svet znans-
tvene fantastike. Ne, to ni pri-
vid prihodnosti. Prepoved 
druženja in sobivanja določe-
nih skupin ljudi je resnična 
in obstaja tukaj in zdaj. Lju-
dje, ki vstopajo v trgovine in 
banke, se opazujejo z očmi, 
polnimi tesnobe. Prizadetost, 
strah in negotovost plavajo v 
zraku. Nerazumevanje neče-
sa je podobno skoku iz letala 
v prazno, ne da bi vedeli, ali 
se bo padalo odprlo ali ne. Za 
zaščitno masko vsak pogled 
brezsramno razgalja in pou-
darja najbolj skrite misli tiste-
ga, ki jo nosi, in jih izpostav-
lja pred preostalimi zamaski-
ranimi, ki s svojimi očmi prav 
tako razkrivajo lastno intimo. 
Nemirni pogledi se naključno 
srečujejo s sočutnimi, dobro-
tniškimi, razvratnimi in upa-
jočimi očmi, ki izžarevajo 
različna čustva. Vse to, kar 
smo, se brezsramno odraža 
v očeh vseh nas, ki smo zbra-
ni v istem prostoru, vendar v 
razdalji, predpisani z zako-
nom. Ne delamo drugega, 
kot s pogledi merimo krhkost 
svojega bivanja. Vrnem se 
domov, v svoj svet, kjer koro-
navirus ni drugega kot neka 
neotipljiva in oddaljena resni-
čnost ter grožnja. Vse tragič-
ne, napačne, lažne in resnič-
ne novice ostajajo oddaljene 
ter ne prodrejo v mojo zavest. 
Skrivnostni C-19 je spreme-
nil vse, a kljub temu se v maj-
hnem vsemirju mojega doma 
ni prav nič spremenilo. V jas-
nih nočeh skozi okno opazu-
jemo luno, zvezde in čakamo 
na zvezdne utrinke ...

Vesoljci na zemlji, leto 
2020

Novice o C-19 so postale 
del naše vsakdanje rutine ... 
Na žalost moja mama, hčer-
ka in jaz ne moremo pobe-
gniti na neki drug, oddaljen 
planet, daleč stran od Zem-
lje. Bila sem ohromela in kot 
v težkih sanjah. Močno sem 
trpela. Nikakor se nisem 
mogla sprijazniti z mami-
no smrtonosno diagnozo, ki 
so ji jo postavili pred samoi-
zolacijo. Navkljub vsemu je 
moja mala hčerka, to nena-
vadno in skrivnostno sladko 
bitje, razumela vse in zan-
jo ni bilo v babičini bolez-
ni nič nenavadnega. Kljub 
temu da brez ustreznega 
nadzora nima dostopa do 

medmrežja in mobilnega 
telefona in je hči ateistov, je 
pravi otrok svojega časa ter 
vedno preseneča s svojimi 
trditvami. Je pravo nenava-
dno in skrivnostno bitje, ki 
se vsakodnevno veseli, vsake 
regeneracije v naravi, med 
izbruhom virusa.

»Mami, vem, da si žalost-
na, ker je babica hudo bolna. 
Ne vznemirjaj se in nehaj 
trpeti! Babica bo ozdravela, 
in če ne, bo umrla. Ne boj se 
smrti! Smrti te je strah samo 
zato, ker ne verjameš v boga!

Mami, zakaj ne verjameš v 
boga? Kateregakoli?« me je 
vprašalo moje modro šestle-
tno bitjece.

»Hči moja ljuba, prav-
zaprav ne verjamem v krš-
čanskega boga, kot ga opi-
suje Sveto pismo, ne v dru-
ge bogove. Verjamem pa v 
neko vrsto kozmične ener-
gije. Ti pa lahko verjameš v 
boga. Dobro bo zate, da si, ko 
boš starejša, prebereš svete 
knjige vseh religij in se nato 
odločiš, kateri boš verjela, 
kateremu bogu se boš klan-
jala, ali pa se odločiš ne ver-
jeti v boga.«

»Jaz verjamem v svetlob-
na bitja in posmrtno življen-
je,« je resno povedala dekli-
ca in strumno pogledala v 
mamine oči.

»Kako vse to veš, saj še 
nikoli nisi bila na drugem 
planetu? Ali sta se morda 
pogovarjali o tem s prijatel-
jico iz šole ali v šoli?«

»Ne, mami, nisem. Moja 
prijateljica je bolna in že en 
mesec z nikomer ne govori. 
Vendar ji gre na bolje. Njen 
psihiater je končno odkril 
zdravila, ki ji pomagajo, ni 
je več strah matematike in 
se že spominja, kako se seš-
teva ter odšteva. Prej tega ni 
mogla. Trenutno se pogo-
varja samo z učitelji.«

»Hm, hm, prav, srčece. 
Torej tebe ne skrbi smrt in 
se je ne bojiš? Povej mi, kako 
je to, da obstaja življenje po 
smrti, in kako veš, da obsta-
ja življenje na drugem oziro-
ma drugih planetih?«

»Zelo preprosto! Preden 
sem se rodila, sem živela 
na drugem planetu. Daleč 
stran. Brez tega sonca.«

»Prav. Povej mi torej, pro-
sim, kakšen je ta planet in 
kako je bilo tam.«

»V glavnem so povsod 
velikanski računalniki. Ni 
umazanije, ni denarja in 
večino časa ti ni treba raz-
mišljati o ničemer. Takoj ko 
pomisliš na eno stvar, jo že 
imaš. Pomisliš na hrano in 
že je pred teboj. Ni se treba 
pogovarjati, ker se vsi spo-
razumevamo samo z mis-
limi. Vse, kar si želiš, imaš 
lahko takoj, ko si zaželiš. 
Mrtvi živijo na tem plane-
tu, vse dokler si ne izberejo 
novih družin oziroma trebu-
hov Zemljank, v katerih želi-
jo zrasti in se roditi. Jaz sem 
izbrala tebe, da boš moja 
mama.«

»Prav srček, ampak kako 
in zakaj prav mene?«

»Na ekranu sem videla 
tvojo sliko, podobno kot jo 
imaš na Instagramu. Zaz-
dela si se mi žalostna in 
sem mislila, da boš vesela, 
če bom tvoja hčerka. Zato 
sem te izbrala za mamo.«

»Prav, torej na ogrom-
nem zaslonu si videla mojo 
sliko in se odločila, da bom 
tvoja mama. In potem, kaj 
se je zgodilo?«

»Mami, v trenutku, ko 
sem na to pomislila, v tisoč-
inki sekunde, sem že poto-
vala po neskončnem pro-
storu do tvojega trebuha. 
Potovanje po vesolju je bilo 
grozno, dolgo in obupno 
hladno. V tvojem trebuhu 
pa mi je bilo zelo udobno. 
Lepo mi je bilo vse do rojs-
tva. Tisti trenutek, ko sem 
se rodila v telesu neboglje-
nega dojenčka, je bil gro-
zen. Spet sem čutila mraz, 
luči so me boleče zbadale, 
kopanje je bilo neprijetno 
in vse se je odvijalo stran 
od tvojega trebuha. Mami, 
najhujše od vsega je, da 
sem vedela vse o vsem, pre-
den sem se rodila. Imela 
sem ogromno znanja. Čis-
to zares, vedela sem vse. A 
ko sem se ponovno rodila, 
sem skoraj vse pozabila. 
Vem, da se v tem življenju 
ne bom mogla naučiti vse-
ga, kar sem znala na svojem 
rojstnem planetu. Nihče se 
ne more v enem življenju 

naučiti tistega pozabljene-
ga znanja.«

»Ljubica, temu se pravi 
reinkarnacija. In zagotovo 
si videla ali kaj prebrala o tej 
temi na spletu.«

»Seveda, verjamem v rein-
karnacijo, samo ob rojstvu 
sem pozabila, kaj sva si bili 
v prejšnjem življenju. Ali 
sem bila tvoja sestra, mama 
ali babica. Ne vem več. Zato 
ker sem prepričana o svojih 
mislih, vem, da ne bom žalo-
vala, niti ko bo babica umr-
la. Mami, medve sva vesolj-
čici!«

Pravijo, da je materinska 
ljubezen slepa. Zato tudi ta 
mati ni hotela preveč razmi-
šljati o vsem, kar ji je hčer-
ka povedala. Vedela je le, 
da njena hči ne sme občuti-
ti in zaznati njene bolečine. 
Hčerkine spletne strani in 
prijatelje je imela pod nad-
zorom, morda se bodo pre-
povedi glede samoizolaci-
je kmalu sprostile. Z obču-
dovanjem in oboževanjem 
je opazovala drobno hčerki-
no telesce in si ponavljala, 
da mora biti to majhno bitje 
zelo pametno. Kljub vsemu 
ni bila drugega kot majhna 
deklica in ni še prišel čas, da 
bi se njuni vlogi zamenjali. 
Mama je zaprla oči in se pre-
tvarjala, da spi. Želela si je 
prositi svojo vesoljčico, naj 
jo odpelje daleč stran od pla-
neta Zemlja, vedoč, da zdaj 
ni poti nazaj in je tudi niko-
li več ne bo.

Literati so še posebej občutljivi in vse kaže, da so v času epidemije veliko napisali. Pisateljica Nina Kosmač je 
napisala Posvetilo za dve vesoljki in električnega vesoljca, ki ga z veseljem objavljamo. Vključeno bo v njeno 
novo knjigo z naslovom Srebrn prah, ki bo izšla poleti, najkasneje jeseni. 

C-19 in 2020 vesoljci

Nina Kosmač / Foto: Gorazd Kavčič

Nina Kosmač 
s hčerko Perlo 
živi na Bledu. 

Otroštvo je 
preživela pri 
dedku Cirilu 

Kosmaču, 
znanem 

slovenskem 
pisatelju.
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Ana Šubic

»Zagotovo drži, da kot 
prostovoljec veliko več do-
biš, kot daš. Prostovoljstvo 
ti prinese ogromno izkušenj 
na različnih področjih pa 
tudi občutek, da si za neko-
ga pomemben, vreden, da se 
nekdo ob tebi dobro počuti 
in obratno. Težko je opisati, 
kaj vse občutiš – predvsem 
tisto toplino pri srcu,« pra-
vi Simon Žerjavič, prosto-
voljec v Medgeneracijskem 
centru Kranj (MCK), s ka-
terim smo se pogovarjali ob 
Tednu prostovoljstva, ki ga 
obeležujemo med 25. in 31. 
majem.

Simon je v MCK, ki sodi 
pod okrilje Ljudske univer-
ze Kranj (LUK), sprva poma-
gal pri administrativnih de-
lih. »Postoril sem kaj za ra-
čunalnikom in po hiši, ko je 
bilo treba pripraviti prostore 
za izvedbo delavnic.« Sedaj 
pomaga predvsem pri izved-
bi počitniških aktivnosti za 
otroke. »Delo z otroki mi og-
romno pomeni. Nikoli prej 
nisem delal z njimi. Všeč 
mi je njihova igrivost, topli-
na, iskrenost. Lepo je, ko te 
objamejo in rečejo 'učitelj', 
te poslušajo, ko jim kaj po-
veš. No, enkrat bolj, drugič 
manj,« je pristavil v smehu.

V integracijskem 
programu

Med počitnicami tako 
dva- do trikrat tedensko po 
osem ur preživi z otroki v 
MCK. »Če bi bilo možno, bi 
bil tam še pogosteje, vedno 
pridem z veseljem. Vendar 

pa sem vključen v integra-
cijski program stanovanj-
ske skupine Katapult, ki de-
luje pod okriljem Centra za 
socialno delo Gorenjska – 
enota Kranj. Včasih sem na-
mreč imel probleme z odvi-
snostjo od drog,« nam je za-
upal 31-letni Mariborčan, ki 
ga je življenje pred 14 me-
seci pripeljalo v Kranj. »Ka-
tapult ima prostore na Sej-
mišču, v stanovanjski skupi-
ni nas je šest. V vzhodni Slo-
veniji ni takih programov pa 
tudi sicer je bolje, da zapus-
tiš svoje okolje, ki zna biti 
rizično. V okviru Katapulta 
imamo vsak dan program 
od 8. do 16. ure. Imamo raz-
lične skupine, kuharske de-
lavnice, izlete, delo na vrtu, 
obravnavajo nas psihotera-
pevti in socialni delavci, ki 
stremijo k temu, da nas na 
življenje pripravljajo na na-
čin, da so najpomembnej-
ši odnosi ter stik sam s sabo 
in z drugimi, s čimer se stri-
njam tudi sam. Za dvakrat 
tedensko smo pa dogovorje-
ni, da lahko opravljamo pro-
stovoljno delo.«

Simon se je sprva v pro-
stovoljstvo podal predvsem 
zaradi pravice do finančne-
ga dodatka za prostovoljce, 
ki so prejemniki denarne 
socialne pomoči. Sam jo na-
menja za plačilo programa. 
»Na začetku mi je bil glavni 
povod za prostovoljstvo sto 
evrov dodatka, da sem lažje 
prišel skozi mesec. Bi pa po-
udaril, da mi to že dolgo ni 
več glavni motiv, sedaj bi se 
v prostovoljstvo vključil tudi 
samovoljno.«

Med spretnosti, ki jih je 
pridobil preko prostovoljstva 
v MCK, uvršča tudi sposob-
nost usklajevanja in sodelo-
vanja s kolektivom. »Tudi to 
mora človek usvojiti. Pred 
glavnimi počitnicami se sre-
čamo, da se uskladimo, na-
redimo načrt. Všeč mi je, 
da smo lahko tudi sami pre-
dlagali kakšno delavnico in 
jo izpeljali. Jaz sem, na pri-
mer, organiziral lov za zak-
ladom v kanjonu Kokre. Ob 
lanskem prvem maju smo 
na Joštu imeli stojnico in de-
lili letake za LUK in medge-
neracijski center, vključili so 
me tudi na Parado učenja, ki 
je potekala na Slovenskem 
trgu. To mi pomeni potrdi-
tev, da so zadovoljni z me-
noj.«

Otroci ga imajo zelo radi

Direktorica LUK Mate-
ja Šmid nam je zaupala, da 

imajo Simona otroci zelo 
radi. »To precej pove o njem 
samem. Do otrok je spoštljiv, 
prijazen, zelo dobro jih vodi. 
Do dela z njimi je odgovoren, 
sodelovanje z njim nam je v 
veselje. Poleg tega je Simon 
zanimiva, srčna in razmiš-
ljujoča oseba, ki je v življe-
nju sprejela pomembne od-
ločitve za bolj zdravo življe-
nje, kar osebno zelo cenim,« 
je pojasnila, zakaj nam je 
predlagala prav njega. Pove-
dala je tudi, da so lani ime-
li kar 65 prostovoljcev, ki so 
opravili 1036 prostovoljskih 
ur pri izvajanju aktivnosti in 
1334 ur drugega dela (pomoč 
v administraciji, učna po-
moč, pomoč pri počitniških 
aktivnostih). »Zanimivo pa 
je, da je tako malo prosto-
voljcev iz vrst upokojencev. 
Prepričana sem, da imajo ve-
liko znanj in spretnosti, ki bi 
jih lahko prenesli na mlajše, 

npr. med počitniškimi aktiv-
nostmi. Ker se te bližajo, va-
bimo vse, ki želijo pomagati 
pri izvedbi, da nam to sporo-
čijo,« je dodala.

Simon si želi, da bi bil v le-
tošnje počitniške aktivnosti 
še bolj vpet kot doslej. Ker 
je sedaj za njim že eno leto 
sodelovanja v programu Ka-
tapult, je že zaprosil, da bi 
v MCK odhajal pogosteje – 
morda trikrat ali štirikrat te-
densko. »Morda bom stopil 
v stik tudi z Zvezo prijateljev 
mladine Maribor in jim po-
nudil pomoč pri letovanjih. 
Nanje sem kot otrok zelo rad 
odhajal tudi sam. Z največ-
jim veseljem bi pomagal pri 
izvedbi,« je povedal.

Po poklicu je turistični 
tehnik in razmišlja tudi, da 
bi med programom opra-
vil splošno maturo, saj ga 
mika študij razrednega pou-
ka. »Razmišljam tudi, da bi 

se v MCK ponudil za izvaja-
nje učne pomoči,« je pove-
dal Mariborčan. Letos je že 
opravil izpit za nogometne-
ga sodnika, in če ne bi bilo 
epidemije, bi se že lahko pre-
izkusil v tej vlogi. V načrtu 
ima tudi opravljanje vozni-
škega izpita.

Končno na pravi poti

Sčasoma se želi postaviti 
na svoje noge. »Programa ne 
želim zapustiti prehitro. Ne-
kateri uporabniki so to storili 
čez noč, misleč, da so priprav-
ljeni. Prehod mora biti posto-
pen, da ne bo vse skupaj pre-
več stresno in nepredvidljivo, 
stvari morajo biti v ravnoves-
ju,« je poudaril.

Simon se je z odvisnostjo 
boril precej let. »Že v najstni-
ških letih, po koncu osnov-
ne šole, se je začelo s travo in 
alkoholom, pri 18 letih je pa 
prišlo še kaj hujšega. Potem 
je prišlo do te točke, da sem se 
vključil v metadonsko terapi-
jo. To se je vleklo kar nekaj let, 
sem pa v sebi vedel, da to ni 
prava pot.« Kot pravi, je v boju 
z odvisnostjo potrebne veliko 
volje in energije. Kar štirikrat 
je bil na zdravljenju na psihi-
atrični kliniki v Ljubljani. Že 
po prvi, šesttedenski terapiji 
je bil prepričan o svoji zma-
gi. »Imel sem motivacijo in 
bi dal roko v ogenj, da je bilo 
dovolj. Vsakič sem poskusil 
malo drugačen pristop. Zdaj, 
po zadnji terapiji, ki sem jo 
po treh mesecih in pol končal 
marca lani, imam pa res tisti 
notranji občutek, da sem na 
pravi poti in da sem staro pus-
til za sabo,« je optimističen.

Prostovoljstvo ti da ogromno
To spoznava tudi Simon Žerjavič, prostovoljec v Medgeneracijskem centru Kranj, kjer pomaga pri izvedbi počitniških aktivnosti za otroke. Prostovoljstvo mu 
daje občutek osebne vrednosti in potrditev na novi življenjski poti, na katero je zakorakal brez odvisnosti od drog.

»Delo z otroki mi ogromno pomeni,« pravi Simon Žerjavič. / Foto: Gorazd Kavčič
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Spodbujajo k nakupu 
knjig slovenskih založb

Ob rahljanju ukrepov, 
povezanih s preprečeva-
njem okužb s covid-19, so 
svoja vrata v začetku maja 
ponovno odprle tudi slo-
venske knjigarne. Pri tem 
so jih podprli tudi na Jav-
ni agenciji za knjigo, ki je 
pripravila nacionalno kam-
panjo Vrnitev napisanih. V 
obliki spletnih vsebin, pla-
katov, televizijskih oglasov 
in promocijskih materialov 
za knjigarne pozivajo k obi-
sku knjigarn in bralce va-
bijo k nakupu knjig, obe-
nem pa opozarjajo na po-
men knjigarn v družbi.  H 
kampanji je pristopilo okoli 
osemdeset slovenskih knji-
garn, med njimi tudi deset 
na Gorenjskem. »Knjigar-
ne, ki glede na zadnjo naci-
onalno raziskavo Knjiga in 
bralci še vedno predstavlja-
jo najpogostejši način ku-
povanja knjig v Sloveniji, so 
poleg mesta srečanja in di-
aloga tudi nosilke znanja, 
vrednot in kritične misli, s 
tem pa  nenadomestljive,« 
so ob tem poudarili na Jav-
ni agenciji za knjigo.

Tretji paket za pomoč po 
koncu epidemije

Državni zbor bo na da-
našnji izredni seji obrav-
naval tudi predlog zakona 

o interventnih ukrepih za 
omilitev in odpravo posledic 
epidemije covida-19. Vla-
da je predvidela milijardo 
evrov vreden paket ukrepov, 
s katerimi naj bi po epidemi-
ji novega koronavirusa go-
spodarstvu pomagali, da se 
znova postavi na noge. Med 
glavnimi rešitvami predloga 
zakona je minister za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti Janez Ci-
gler Kralj izpostavil subven-
cioniranje skrajšanega de-
lovnega časa in uvedbo turi-
stičnih bonov. V okviru sub-
vencioniranja skrajšanega 
delovnega časa bo država za 
vsakega delavca, ki mu delo-
dajalec ne bo mogel zagota-
vljati dela v polnem obsegu, 
subvencionirala nadomesti-
lo plače v obsegu od pet do 
dvajset ur tedensko. Ukrep 
je namenjen vsem deloda-
jalcem, ki vsaj desetim od-
stotkom zaposlenih ne bodo 
mogli zagotavljati devetde-
setih odstotkov dela. Podalj-
šanje sedanjega ukrepa sub-
vencioniranja čakanja na 
delo pa bo v juniju veljalo le 
še za panogo turizma in go-
stinstva ter z njo povezane 
dejavnosti. Pomoč turistič-
nemu gospodarstvu bodo 
zagotovili tudi s turistični-
mi boni, ki jih bo mogoče 
izkoristiti za plačilo nočitve 
oziroma nočitve z zajtrkom 
v nastanitvenih objektih v 
Sloveniji. V predlogu zako-
na so predvideli še državne 

pomoči v obliki nepovratnih 
in povratnih sredstev za pod-
jetja, pa tudi pomoč prevo-
znikom, žičničarjem, kme-
tom in zdravstvu, ker v času 
epidemije niso mogli izvaja-
ti velikega dela storitev.

Zaprtje trgovin ob 
nedeljah

Poslanci državnega zbo-
ra so v prvi obravnavi pod-
prli predlog novele zakona 
o trgovini, ki predvideva ne-
deljsko zaprtje trgovin in ga 
je v državni zbor na podla-
gi poziva sindikata vložila 
Levica. »Če bo predlog do-
bil potrditev tudi na drugi 
obravnavi, bo več kot sto ti-
soč prodajalkam in proda-
jalcem ter povezanim pok-
licem omogočena pravica 
do prostega časa, preživlja-
nja časa z družino in prilož-
nost za regeneracijo pred 
novim delovnim tednom,« 
so poudarili predlagatelji. S 
tem naj bi tudi uresničili vo-
ljo volivcev, ki so se na re-
ferendumu pred sedemnaj-
stimi leti že večinsko izrek-
li za to, da se trgovine ob ne-
deljah zaprejo. Na predlog 
novele so se že odzvali v Tr-
govinski zbornici Sloveni-
je. Kot so poudarili, zdaj ni 
pravi čas za takšno odloči-
tev, saj bi morali spodbujati 
potrošnjo in sprejemati uk-
repe za ohranjanje delovnih 
mest. Zato bi po njihovem 
predlog moral nujno obrav-
navati tudi Ekonomsko 

socialni svet, s čimer se je 
strinjala tudi vlada.

Spremembe zakona o 
ohranjanju narave

Poslanci so potrdili tudi 
spremembe zakona o ohra-
njanju narave, ki med dru-
gim predvideva zviševanje 
zahtev za nevladne organi-
zacije, ki delujejo v javnem 
interesu in imajo tako pra-
vico zastopati interese ohra-
njanja narave v vseh uprav-
nih in sodnih postopkih. Z 
dopolnilom SNS so namreč 
želeli zaostriti pogoje, tako 
da bi morale imeti nevladne 
organizacije za sodelova-
nje v teh postopkih najmanj 
petdeset aktivnih članov, za-
vod bi moral imeti zaposle-
ne najmanj tri osebe s pol-
nim delovnim časom in sed-
mo stopnjo izobrazbe, usta-
nova pa najmanj deset tisoč 
evrov premoženja. Koalicij-
ske poslanske skupine so 
na pobudo SMC omenjene 
zahteve malce omilile.

Incident na meji

Primorski dnevnik je v so-
boto objavil izpoved drža-
vljana Italije in Slovenije z 
začasnim bivališčem v Slo-
veniji, da sta ga blizu meje z 
Italijo ustavila moška v uni-
formi, eden je vanj tudi me-
ril z avtomatsko puško. Slo-
venska vojska se je odzvala, 
da na domnevni dan inci-
denta na tistem območju ni 
bilo slovenskih vojakov.

Vrnitev napisanih
Na Javni agenciji za knjigo RS so v sodelovanju s številnimi knjigotržci in knjigarji pripravili nacionalno 
kampanjo, ki pozdravlja in podpira ponovno odprtje slovenskih knjigarn in vabi k nakupu knjig.

Z nacionalno kampanjo Vrnitev napisanih pozivajo k obisku 
knjigarn in bralce vabijo k nakupu knjig. / Foto: Gorazd Kavčič

Turističnemu gospodarstvu bodo na pomoč priskočili tudi s 
turističnimi boni. / Foto: Gorazd Kavčič

Poslanci državnega zbora so v prvi obravnavi podprli 
predlog novele zakona o trgovini, ki predvideva nedeljsko 
zaprtje trgovin. / Foto: Gorazd Kavčič

Slovenci v zamejstvu (748)

Muzej na pisateljski poti
Če vas bo pot zanesla k 

Vrbskemu jezeru na Koro-
škem in v najbolj znani kraj 
Vrba (Velden) na zahodnem 
robu jezera, vam svetujem, 
da si vzamete nekaj časa in 
v križišču na koncu Vrbe za-
vijete desno v breg do vasi 
Kostanje (Kostenberg). Vas 
je trdno zasidrana v zgo-
dovino Slovencev na Koro-
škem. V njeni bližini, v Dra-
bosinjah, se je leta 1768 ro-
dil ljudski dramatik, pesnik 
in bukovnik (ljudski prosve-
titelj brez izobrazbe) Andrej 
Šuster Drabosnjak (umrl je 
leta 1825), v sosednji Zgor-
nji vasi pa pesnik, prevaja-
lec in urednik Andrej Ko-
kot (1936–2012). Na oba 
spominja postaja Sloven-
ske pisateljske poti, ena od 
treh na Koroškem, ki sta jo 
uredila Društvo slovenskih 

pisateljev v Sloveniji in so-
rodno društvo na Koroškem 
v sodelovanju s kulturnimi 
organizacijami Slovencev 
na Koroškem. 

Posebnost Kostanj oziro-
ma Zgornje vasi je Etnograf-
ski muzej Drabosnjakov 
dom v obnovljenem župnij-
skem gospodarskem poslo-
pju. Domače kulturno dru-
štvo Drabosnjak ga je leta 
1975 odkupilo na pobudo te-
danjega predsednika Janeza 
Lesjaka in župnika Stanka 
Trapa ob pomoči Krščanske 
kulturne zveze, Slovenske 
prosvetne zveze in sloven-
skega ministrstva za kulturo. 
Ideja za etnografski muzej v 
domu pa je bila rojena 1966, 
ko so se v Drabosnjakovem 
domu dobili Nužej Tolma-
jer, dr. Marija Makarovič, 
dr. Vito Hazler in takratni 

predsednik Drabosnjakove-
ga društva Hanzi Dragasch-
nig. Muzej je bil odprt leta 
2002. V kraju ima namreč 
slovenska društvena dejav-
nost bogato tradicijo. Doma-
čini so že leta 1903 ustano-
vili Slovensko izobraževal-
no društvo, od leta 1973 nap-
rej pa njegovo tradicijo na-
daljuje Slovensko prosvetno 
društvo Drabosnjak. Ena od 
stalnic dela je bilo tudi zbira-
nje starih predmetov, orod-
ja in naprav iz vsakdanjega 
življenja, ki so bili osnova za 
nastanek muzeja. Pokojni 
predsednik Janez Lesjak je 
najbolj zaslužen, da so mu-
zejske predmete iskali tudi 
drugje po Koroškem, in tako 
je lahko nastala sedanja zbir-
ka in njeni tematski sklopi. 
Predmete spremljajo zapisi 
o funkcijah in imenovanju 

predmetov, o času njihove 
uporabe in narečnih izrazih. 
Leta 2005 je vodenje društva 
in skrb za muzej od Hanzi-
ja Dragaschniga prevzel nje-
gov soimenjak Ernest Dra-
gaschnig. 

Obiščimo muzej! Pot do 
njega je označena tudi z dvo-
jezičnimi napisi. Srečali se 
bomo z mojstroma sloven-
ske besede iz različnih ob-
dobij Andrejem Šusterjem 

Drabosnjakom, ki so mu 
dejali tudi »paver s Korota-
na«, in Andrejem Kokotom 
ter z načinom življenja naše 
polpretekle dobe, ki ga da-
nes ne poznamo več. Več 
o muzeju in možnosti obi-
ska vam bo osebno ali na te-
lefonski številki 0043 664 
2131841 povedal predsednik 
Slovenskega prosvetnega 
društva Drabosnjak Ernest 
Dragaschnig.

V župnijskem gospodarskem poslopju na Kostanjah nad 
Vrbskim jezerom je od leta 2002 naprej Etnografski muzej 
Drabosnjakov dom.

Jože Košnjek

med sosedi
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Ivka Sodnik

Za boljšo šolo (75)

Čas je za spremembe
V tednih epidemije koro-

navirusa, ko se je svet usta-
vil, je veliko ljudi na glas raz-
mišljalo, da je s temi izredni-
mi razmerami prišel čas za 
temeljit razmislek o doseda-
njem načinu življenja naše 
družbe. Ne samo, da bi mo-
rali živeti skromneje in na-
ravneje, mnogo manj bi se 
morali gnati za materialni-
mi dobrinami in več časa 
nameniti svojim najbližjim. 

Tudi na področju šolstva je 
bilo slišati pripombe, da so 
nove okoliščine priložnost 
za spremembe. Eden od pre-
dlogov se je nanašal na pre-
vetritev učnih načrtov, saj se 
je pri izobraževanju na dalja-
vo izkazalo, da je nemogoče 
predelati vso učno snov. Tre-
ba je zmanjšati njihov obseg, 
izločiti balast in v načrtih 
izbrati res temeljna znanja, 

ki jih za nadaljnje izobraže-
vanje potrebujejo osnovno-
šolci. Naravnanost na bistve-
no bo mogoče kaj pripomo-
gla tudi k boljšemu dojema-
nju smiselnosti učenja, da 
bodo otroci lažje razumeli, 
da se ne učijo za ocene, tem-
več da bi nekaj znali. 

Druga želja po spremem-
bi zadeva boljše računalni-
ško znanje in poznavanje so-
dobne učne tehnologije, ki 
se je v času šolanja na dalja-
vo večkrat izkazalo za precej 
šibko. Vse šole bodo mora-
le biti sodobno opremljene, 
učitelji in učenci pa uspo-
sobljeni za uporabo sple-
tnih orodij. Solidarnostno 
bo potrebno pomagati dru-
žinam, ki si ne morejo same 
nabaviti potrebne računal-
niške opreme. In lokalne 
skupnosti bodo morale na 

svojem območju poskrbeti 
za internetno povezavo. 

Zaželena sprememba bi 
bil tudi drugačen pristop 
k poučevanju, da bi učenci 
obvladali takšne učne stra-
tegije, ki jim omogočajo sa-
mostojno učenje in čim 
manjšo odvisnost od učite-
ljev. To je za življenje mla-
dih pomembna veščina, da 
se bodo znali v katerem koli 
poklicu vse življenje izobra-
ževati in stalno usposablja-
ti. Da bi vsi učitelji obvladali 
tak način poučevanja, mora 
sistematično poskrbeti šol-
ski sistem. Najprej pri učite-
ljih začetnikih, da bodo jas-
no določeni standardi, kdo 
se lahko šola za ta poklic in 
kakšna znanja mora poleg 
osnovnega predmetnega 
pridobiti pred samostojnim 
nastopom dela. K boljšemu 

usposabljanju učiteljev za-
gotovo sodijo kvalificirani 
mentorji, ki bodo mladega 
učitelja leto ali dve uvajali v 
samostojno poučevanje.

Premalo se zavedamo, 
kako pomembno je za mlade 
ljudi, ki so naša prihodnost, 
da imajo na vseh stopnjah iz-
obraževanja zares dobre uči-
telje. Zato med nujne spre-
membe na področju šolstva 
sodi tudi ponovni premislek 
o plačnem nagrajevanju in 
napredovanju učiteljev v 
strokovne nazive. Kriteriji 
za merjenje uspešnosti mo-
rajo biti strokovno neopo-
rečni in smiselni. Nadpov-
prečno uspešni delavci mo-
rajo biti dodatno nagrajeni, 
sicer po nekaj letih še tako 
goreč pedagoški eros poča-
si ugasne. Da bodo ravnate-
lji lahko suvereno presojali 

kakovost dela svojih zaposle-
nih, morajo biti od njih ne-
odvisni. Zato jih mora ime-
novati strokoven in politično 
neodvisen organ. 

Ker je osnovna šola tudi 
(če ne predvsem) vzgojna 
ustanova, bo to funkcijo lah-
ko opravljala samo, če bo 
predmetnik manj natrpan 
in bodo imeli učitelji več časa 
za vzgojno delovanje. Zato 
bi se moralo šolskim vzgoj-
nim načrtom posvečati veli-
ko več pozornosti in bolj jas-
no za vse šole določiti, katere 
vrednote so najpomembnej-
še in za našo družbo predno-
stne. Koronačas je pokazal, 
da smo ljudje majhni in šib-
ki ter da največ štejejo zdrav-
je, solidarnost, varna in lju-
beča družina, socialni stiki 
in čista narava z doma pri-
delano hrano.

Miha Naglič

Po pandemiji depresija

Da prihaja depresija, je 
prepričan tudi naš rojak dr. 
Egon Zakrajšek, ki je več 
let delal v Ameriški central-
ni banki, zdaj pa z družino 
živi in dela v Švici, v baselski 
Banki za mednarodne po-
ravnave. Katera so po njego-
vem mnenju glavna vpraša-
nje v tej fazi krize? »Odpira 
se veliko novih vprašanj. Če 
se ozrem v svojo stroko, so 
to seveda ekonomske posle-
dice krize. V tem smislu je to 
tak šok, kot ga še nismo do-
živeli. Seveda ljudje primer-
jajo koronavirus s špansko 
gripo, ki je v začetku devet-
najstega stoletja zajela svet. 
Podobnosti so, ampak ne 
gre za isti problem. Posledi-
ce te krize so oz. bodo trajne, 
lahko rečem, končne. Moč-
no dvomim, da bomo prišli 
nazaj v sistem predkrizne-
ga življenja. In zdi se mi, da 
bo življenje še naprej, pred-
vsem v ekonomskem smis-
lu, verjetno še precej slab-
še. Kriza je izpostavila veli-
ko, veliko šibkosti v vseh dr-
žavah. Poglobila bo neena-
kost, vodi v veliko bolj za-
ostrene politične proble-
me, nestrpnost, če gledamo 
naprej, v tveganja. Na ob-
zorju se bodo pojavila veli-
ka tveganja.« Kako lahko go-
spodarstvu pomaga država? 

»Denar za pomoč gospodar-
stvu ima država, kar je ab-
solutno pravilno. Države ta 
denar ustvarjajo in z njim 
poskušajo ublažiti negativ-
ni šok. V Evropi, kar je tra-
gično, se vsaka država po 
svoje ukvarja s to krizo. Ni 
usklajene fiskalne politike 
na evropskem nivoju. To je 
zelo neučinkovito, to lahko 
vodi v zelo dolgoročne posle-
dice za obstoj Evropske uni-
je in tu so strukturni proble-
mi. To je približno tako, kot 
če bi se morala v ZDA drža-
va New York, ki je izredno 
prizadeta, približno tako kot 
Italija, sama boriti, brez eno-
tne fiskalne politike na zvez-
ni ravni. V Evropi manjka-
jo inštitucije, manjkajo za-
deve na globalni ravni, ki 
bi to uravnovesile in neka-
ko ublažile, a je tako veliko 
negativnih učinkov. Evropa 
se mora odločiti, ali je res to 
samo monetarna unija ali je 
neka fiskalna unija, ki raz-
deli tveganje čez vse države. 
Kaj bi bilo, po mojem mne-
nju, potrebno in učinkovi-
to? Nujne so korona obve-
znice, ki bi bile izdane na 
nivoju Evropske unije in ki 
bi bile zagotovo cenjene na 
mednarodnih finančnih tr-
gih. Obrestna mera teh ob-
veznic bi bila skoraj ničelna. 
Evropska unija bi tako prišla 
do denarja po nizki ceni in ta 
denar bi razdelila državam, 
ki ga najbolj potrebujejo. To 

je osnovna poanta, da se tve-
ganje razdeli bolj pravično.« 
Zakrajšek poudarja tudi po-
vezavo pandemije z global-
nim segrevanjem in kritič-
no pomanjkanje investi-
cij v javno zdravstvo in in-
frastrukturo. »Dve global-
ni temi bi izpostavil, ki zah-
tevata neko spremembo na 
globalni makro ravni. Eno 
je pomanjkanje investicij 
v javno zdravstvo in infra-
strukturo. To je bilo še po-
sebej hudo videti v Ameri-
ki, kjer so bile te investicije 
zanemarjene, kjer je bistve-
no manjša socialna mreža. 
Drugo ključno vprašanje je 
domneva, da so taki izbru-
hi virusov povezani z glo-
balnim segrevanjem. Biolo-
ški svet oz. ekološki svet se 
grozno spreminja. Segre-
vanje je tveganje, ki je lah-
ko povezano z bistvenimi 
ekonomskimi sprememba-
mi. Se pravi, kje, kako obr-
niti ekonomijo, kako zago-
toviti nov sistem, ki bi neka-
ko rešil ta planet, je bistve-
no vprašanje. Skrbi me, ali 
se zelo hitro bližamo točki, 
ko bodo te spremembe ne-
skončno drage in bo to zelo 
težko narediti. Te spremem-
be bodo v določenih razme-
rah, ko svet šele okreva po 
tem strahotnem šoku, še bi-
stveno težje. Se pravi, kako 
se bo svet soočil s tveganji, 
kot je segrevanje? Situacija 
je izredno tvegana in upam, 

da ne bo prepozno.« (Vir: 
Tjaša Škamperle, MMC 
RTV SLO) Upati je, da je tudi 
med svetovnimi politiki vsaj 
nekaj takih, ki razmišljajo 
podobno kot naš ekonomist.

Za javno zdravstvo  
in RTV

Na pomen ohranitve in 
okrepitve javnega zdravstva 
in javne RTV opozarja tudi 
britanski pisatelj Nick Hor-
nby (roj. 1957). »Večina stva-
ri, ki bi si jih želel od te krize, 
se ne bo uresničila. Zrak ne 
bo ostal tako čist, kot je v tem 
trenutku; promet se bo zgo-
stil; pozabili bomo, da starej-
ši in ranljivi potrebujejo zaš-
čito ... Toda Bog pomagaj po-
litikom, ki se bodo skušali 
vtikati v javno zdravstvo. Rad 
bi verjel, da bo BBC s svojim 
programom, s svojo mirno 
inteligenco in predanostjo 
zdravju in spopadanju z iz-
zivi leta 2020 nedotakljiv na 
podoben način. Upam, da se 
bodo vsi, ki bi mu radi škodi-
li, zamislili.« Se strinjamo!

Problem/rešitev

H gornjim mislim doda-
mo še tole: »Ni stvar v tem, 
da ne bi videli rešitve, ampak 
v tem, da ne vidijo proble-
ma.« To je zapisal britanski 
pisatelj in filozof Gilbert Ke-
ith Chesterton (1874–1936), 
»princ paradoksa«.

Ekonomija pandemije
Pandemija se v Evropi umirja, v polnem razmahu pa je v Latinski Ameriki, zlasti v Braziliji. V EU je 
zdaj glavno vprašanje, kakšne bodo ekonomske in socialne posledice pandemije. Smo na te posledice 
pripravljeni?

Nas po pandemiji čakajo prizori, kot je tale, posnet med 
veliko gospodarsko krizo v Chicagu leta 1931, pred kuhinjo 
za brezposelne? / Foto: Wikipedija

Splošna bolnica (AKH) na Dunaju, peta največja v Evropi. 
Med pandemijo se je izkazala absolutna prednost javnega 
zdravstva pred zasebnim. / Foto: Wikipedija

Britanski pisatelj in filozof Gilbert Keith Chesterton 
(1874–1936), »princ paradoksa« / Foto: Wikipedija
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Jasna Paladin

Bogdana Potnika umet-
nost spremlja že od malih 
nog. Na likovno akademijo 
ga sicer niso sprejeli, tako 
da je končal srednjo tehnič-
no šolo v Ljubljani, a čeprav 
ni akademsko izobražen, 
ni v umetniških vrstah zato 
nič manj cenjen slikar. Kot 
strojni inženir je vso svojo 
poklicno pot delal v Titanu, 
in čeprav se je kot slikar raz-
vijal kot samouk, mu je tudi 
stroka ničkolikokrat izrekla 
priznanje.

Najbolj je znan po svojih 
akvarelih – po številnih ve-
dutah ali njemu tako ljubih 
podobah Kamnika, kot so 
Šutna, malograjska kapela, 
različna znamenja in števil-
ni drugi motivi, ki so svoje 
mesto našli tudi na razgle-
dnicah. »Za osebno upora-
bo sem izdelal nešteto ročno 
izdelanih razglednic. Kjer-
koli sem se namreč 'pote-
pal', vedno sem domačim 
in prijateljem pošiljal ročno 
izdelane razglednice. Moja 
soproga in drugi najbližji 

imajo tudi veliko razglednic 
v obliki voščil, ki sem jih iz-
delal bodisi za njihov oseb-
ni praznik ali za praznične 

priložnosti. Za tisk razgle-
dnic s svojimi motivi, ki bi 
bile na voljo za širšo upora-
bo oziroma prodajo, sem se 

odločil pred nekaj leti. Števil-
ka znaša nekaj tisoč, prete-
žno so to razglednice z moti-
vi Kamnika in okolice,« nam 

pojasni. Meni, da bi njegove-
mu zgledu lahko sledili tudi 
drugi umetniki. »V preteklo-
sti so bile v Kamniku že po-
bude, da bi vsak kamniški 
umetnik prispeval vsaj po 
eno svoje delo za razgledni-
co. Zakaj ta ideja ni uspela, 
ne vem. Takšne razgledni-
ce bi namreč pomagale, da 
se Kamnik predstavi širše-
mu okolju kot mesto, ki zna 
ceniti kulturo in umetnost.« 

Nedavno se je odločil iz-
delati tudi osebne poštne 
znamke z motivi svojih ume-
tniških del. »Idejo za obliko-
vanje osebnih znamk sem 
dobil od članov kamniške 
Ustanove Mamut. Predlaga-
li so mi namreč, naj za potre-
be ustanove izdelam osnu-
tek za znamko, na kateri bi 
bil upodobljen moj akvarel z 
motivom mamuta, katerega 
okostje so izkopali v Nevljah. 
Znamko sem oblikoval, ob 
tem pa se mi je porodila ide-
ja, da bi izdal tudi lastne 
osebne znamke z mojimi 
slikarskimi motivi. Odločil 
sem se, da na znamkah upo-
rabim motive Kamnika in 

svojega rojstnega kraja Za-
bukovice; skupaj z znamko 
mamuta je nastalo šestnajst 
različnih znamk,« pove.

Pri oblikovanju osebnih 
znamk je moral upoštevati 
pravila Pošte Slovenije, ki pa 
niso zahtevna, pravi. Za zdaj 
jih je izdal le za lastne potre-
be in potrebe ožje družine, 
če pa bo zanimanje večje, jih 
bo natisnil še več. 

In kaj še ustvarja te dni? 
»Trenutno se ukvarjam s 
svojimi arhivi. Urejam sli-
ke, računalniške in pisne ar-
hive ter druge različne stva-
ri, ki jih hranim in bi jih že-
lel ohraniti tudi za zanamce. 
Čopič pa sem v roke nazad-
nje prijel decembra, čeprav 
mi idej ne manjka. Vse svoje 
življenje sem rad upodabljal 
pokrajino, ljudi in okolje, v 
katerem živijo. Marsikatera 
upodobitev slovenske pok-
rajine, ki se sedaj spreminja 
ali se je že spremenila, bo os-
tala v mojih upodobitvah kot 
spomin na preteklost in opo-
min prihodnjim rodovom,« 
zaključi s kančkom nostalgi-
je v glasu.

Razglednicam dodal še znamke
Kamniški slikar Bogdan Potnik, kljub temu da je v začetku aprila dopolnil že triindevetdeset let, še vedno aktivno ustvarja – ne le slik, ampak tudi 
razglednice. Do sedaj jih je ustvaril že nekaj tisoč, nedavno pa jim je dodal še osebne poštne znamke.

Bogdan Potnik z osebnimi poštnimi znamkami, ki nosijo njegove slikarske motive. 
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Alenka Brun

Bojan Bešter je amaterski 
igralec, ki je svojo prvo vlo-
go odigral v kranjskem Pre-
šernovem gledališču pred 
33 leti kot član takratne mla-
dinske skupine, iz katere se 
je potem razvilo Gledališče 
čez cesto. Kasneje je deloval 
pri Cvetu Severju, ki je imel 
prostore v gradu Khislstein. 
Tam je bil sedanji BB Teater 
še sekcija. Ko so ostali brez 
prostorov, sta se našla dva 
mecena, ki sta mu odstopi-
la prostor v središču Kranja, 
kjer sedaj počasi nastaja dvo-
ranica Kulturnega društva 
BB Teater. Tu pa Bojan Beš-
ter veliko postori sam. Pravi, 
da kot se z veseljem loti izde-
lovanja neke scene za igro, 
uživa tudi v urejanju prosto-
rov, ki počasi dobivajo videz 
male gledališke dvorane. Za 
zdaj so se v njej zgodile pred-
vsem predstave za prijatelje, 
a upa, da prostor kmalu do-
živi tudi resnejšo premiero. 
Pravzaprav na svoj trenu-
tek čakata kar dve premieri, 

nadaljuje. »Zalezujoč Godo-
ta Draga Jančarja, ki nam je 
dovolil, da jo ponovno upri-
zorimo, in če se bo le dalo, 
bo tudi prišel na premie-
ro predstave.« V bistvu so 
si po tridesetih letih privo-
ščili spet eno pravo predsta-
vo, se nasmehne in doda, da 
jo dela že s tretjo ekipo. Po-
tem pa pripravlja še zanimiv 
igrani stand up z naslovom 
France, ustan!, pri katerem 
gre za zabavnejšega Prešer-
na, na odru pa mu bo dela-
la družbo Prešernova starej-
ša sestra Katra. Ima pa tudi 
mentorja, ki mu pomaga pri 
nastajanju besedila, in sicer 
Boštjana Gorenca - Pižamo. 

Bešter upa, da bo igri sep-
tembra ali oktobra letos lah-
ko predstavil publiki.

Bešter ali Prešeren

To je za ljudi velikokrat kar 
eno in isto. Po liku Prešerna 
je Bešter postal tako prepo-
znaven, da je med enim obi-
skom ekipe na Štajerskem 
k njemu pristopil mlad 
fant in ga vprašal: »Ti si pa 

originalno iz Kranja, kajne-
da?« To se je Bojanu zdelo 
izjemno zabavno in si je za-
pomnil. »Drugače pa že 12 
let moj teater dela na Muzej-
skem vlaku, kjer igram voja-
ka, ampak to sedaj vse stoji 
– imeli bi že peto vožnjo, pa 
je zaradi nastale situacije vse 
odpovedano. Eden od bolj 
znanih likov je še berač na 
srednjeveških prireditvah. S 
tem likom bi prejšnji teden 
moral biti na Ljubljanskem 
gradu, pa tudi ni bilo nič,« 
skomigne z rameni.

V dvajsetih letih, kar 
ustvarja lik Franceta Prešer-
na, se je o njem veliko nau-
čil, a ugotavlja, da še vedno o 
njem spozna kaj novega. Bo-
jan želi Prešerna s svojim li-
kom predvsem približati lju-
dem, ga prikazati bolj v člo-
veški luči. Meni, da mu to 
kar uspeva.

Kako pa se je zgodba s 
Prešernom sploh začela, 
nas je zanimalo. Bešter se 
razgovori: »Bil sem plava-
lec, kasneje trener in sem 
veliko hodil po svetu. V 

velikih mestih so me ved-
no izjemno navdušili ulični 
umetniki kipi. Pa sem začel 
razmišljati, kako bi kaj take-
ga izpeljal v Kranju. Zami-
sel sem omenil pokojnemu 
lutkarju Duletu Sokliču, ki 
mi je po ''kaj bi, koga bi, kdo 
bi lahko to bil'' predlagal 
Franceta Prešerna.« Bojan 

se spomni, da ga je takrat 
vprašal, ali je zmešan, saj 
vendar ve, kdo je Prešeren. 
Sam je namreč do njega go-
jil strašno spoštovanje in 
ga še vedno. Po tolikih le-
tih ima včasih še vedno tre-
mo, ko ga upodablja, doda. 
»No, potem sem se vseeno 
opogumil. Prvi Prešeren je 

bil samo ulični kip: postavil 
sem se sredi mesta in z ob-
lačili vred sem bil ves bel. In 
ker je bila ideja dobro spre-
jeta, je Prešeren počasi sto-
pil s podstavka, začel hoditi 
naokoli, ampak še vedno je 
bil tiho. Kasneje sem se od-
ločil, da mu vlijem več člo-
veškega, kar se je izkazalo 
za dobro odločitev.« In po 
osmih letih, ko je Prešernu 
postalo dolgčas, si je omislil 
še Julijo, se zasmeje.

Modernega Prešerna pa je 
iz njega izbezala koronasi-
tuacija. V tem času je Bešter 
sodeloval s TrainStation Su-
bArtom, ki je dnevno prip-
ravljal nekakšen »karante-
na šov« na internetu, kjer je 
bil en dan v tednu namenjen 
kulturi. »Bil sem Prešeren v 
moderni izvedbi. Javljal sem 
se iz prihodnosti in razmi-
šljal, kdaj bom šel lahko ven. 
Vse skupaj je bilo prav sim-
patično.« V svojem humor-
nem stilu še pristavi: »Pa še 
novo tehnologijo sem usvo-
jil.« Zaključi, da je treba čas 
vedno izkoristiti. 

Jaz sem originalno iz Kranja
 »Jaz sem že nekaj pripravil ... Rodil sem se 7. aprila leta 1967 na lep petkov sončni dan. Pet minut do druge popoldne. Mama je zjutraj še delala v 
Gorenjskem tisku … In prvih par ur življenja je bilo res pestrih. Tu pa bi se malce ustavil,« začne pogovor Bojan Bešter. Izbruhne v smeh: »Šalim se. Kar 
povprašaj, kar te zanima.«

Bojan Bešter
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Marjana Ahačič

Na planino Zadnji Vogel, 
ki leži na slabih 1.500 me-
trih nadmorske višine, so 
prišli 6. marca in se name-
nili ostati dober teden dni, 
tako kot že nekaj let doslej. 
A priljubljene spomladan-
ske počitnice v hribih so se 
za druščino tokrat raztegni-
le na mesec in pol. Domov so 
se namreč vrnili po 42 dneh, 
16. aprila.

»Že od trenutka, ko se je 
vse skupaj začelo dogaja-
ti, smo se spraševali, kako 
je mogoče, da so nam bile 
zvezde tako naklonjene, da 
smo bili v tistem trenutku 
na takšni izjemni lokaciji. 
Vogel je namreč za nas, ki 
smo v osnovi turni smučar-
ji, najlepše smučišče v Slo-
veniji,« o obdobju, ki mu je 
zdaj k sreči že moč reči tudi 
čas dogodivščine, razmišlja 
eden od udeležencev, Lju-
bljančan Jan Viktor Markov. 
»Hvaležni smo, da smo lah-
ko karanteno preživeli tam,« 
nam je povedal mesec in pol 
po vrnitvi v dolino, nazaj v 
običajno življenje.

Ostali so na planini 

Razglasitev epidemije je 
smučarje ujela nekaj dni 
pred načrtovanim odhodom 
domov. »Dva dni, od petka 
do nedelje, smo imeli časa, 
da razmislimo, kaj naj sto-
rimo. Žičničarji na Voglu 
so nam namreč povedali, da 
celotno infrastrukturo za-
pirajo in da je nedelja zad-
nji dan, ko nas lahko odpe-
ljejo v dolino. O tem, da bi 
kar ostali, smo začeli razmi-
šljati tako rekoč takoj. Posve-
tovali smo se z oskrbnikom 
koče, ki je bil celo zelo zado-
voljen, da ostanemo, pa se-
veda s svojimi domačimi, 
ki so nam povedali, da v do-
lini vlada moreče vzdušje 

pričakovanja izrednih raz-
mer ... Pa se nas je pet odlo-
čilo, da res ostanemo. Neka-
teri od tistih iz naše drušči-
ne, ki so se vendarle vrnili v 
dolino, so le nekaj dni kasne-
je potožili, da jim je žal, da 
niso ostali tudi oni,« je prve 
dni karantene na Voglu opi-
sal Markov. 

Zalog so imeli dovolj

Najprej, pove, so mislili, 
da se bo njihovo bivanje v 
planinah podaljšalo za kak-
šen teden ali dva. Hrane, 
se spominja, so imeli za to 
obdobje dovolj, saj je nekaj 
kolegov, ki bi se jim mora-
li pridružiti prav tisti konec 
tedna, prihod na Vogel od-
povedalo. »Pravzaprav nam 

je primanjkovalo samo hra-
ne za oba psa, ki sta ostala 
z nami. Pa smo tudi to ure-
dili. Moja sestra je pripra-
vila paket s tistim, kar smo 
še potrebovali, v nedeljo ga 
je dostavila na spodnjo po-
stajo gondole, žičničarji pa 
so nam ga prijazno dostavi-
li na vrh. Z Zadnjega Vogla 
do zgornje postaje gondole 
smo se nato po pakete odpra-
vili peš, s turnimi smučmi.«

V naslednjih tednih so 
še nekajkrat dobili pakete, 
enkrat so se v dolino v tr-
govino in lekarno odpravi-
li tudi sami. S hrano ni bilo 
problemov, pravi Markov, 
tudi zato, ker so bili pri prip-
ravi iznajdljivi. Za veliko noč 
so si prihranili celo hren in 

šunko ter spekli potico, žič-
ničarji pa so jim že na začet-
ku karantene podarili več 
kot sto jajc. Vodo so pridobi-
vali s taljenjem snega.

Zimska planinska idila

»Nič nam ni manjkalo, 
prav zares. Saj smo sami 
taki, ki ne potrebujemo lu-
ksuza. Luksuz je za nas 
pravzaprav, da smo bili lah-
ko toliko časa tam. Imeti 
Vogel tako rekoč sam zase, 
pravljično lepo vreme, vmes 
pa pade še pol metra nove-
ga snega ... Je še kaj, kar bi 
si človek lahko želel, sploh 
če je po duši smučar, ki ima 
rad zimo?« 

Čas so si krajšali z bra-
njem knjig, reševanjem kri-
žank, pogovori, partijami 
kart. Treba je bilo poskr-
beti za drva, da jim je bilo 
toplo, oprati perilo (po sta-
rem, z mešanjem v kotlu), 
s psi so hodili na sprehode 
in celo priredili svojo razli-
čico sicer odpovedane Pla-
nice, pripoveduje Jan Vik-
tor Markov. Vsako jutro so 
na spletu preverili novice, 
potem pa se z življenjem v 
dolini niso več prav veliko 
ukvarjali, še razloži.

Kot pravi, med posa-
mezniki v skupini, ki so to-
liko časa preživeli skupaj, ni 
bilo tako rekoč nobenih na-
petosti. »Vseh pet se nas je 
že od prej dobro poznalo. 
Skupaj hodimo na morje, 

tudi sicer se tedensko vide-
vamo, se družimo ... Saj niti 
ni bilo razloga za napetosti. 
Lepo smo se imeli. Tako kot 
pravzaprav v času karantene 
očitno tudi sicer zelo veliko 

ljudi, s katerim sem se pogo-
varjal po prihodu domov. Ni 
bilo stalnih pritiskov – pa ne 
mislim samo tistih, ki smo 
jim izpostavljeni v službah. 
Nikamor ni bilo treba, lahko 
smo bili doma.«

Večkrat bi si morali reči: 
Stop igra!

In prihod domov? »Ko sem 
se vrnil v svoje najemniško 
stanovanje sredi Ljubljane, v 
začetku nisem čisto dobro ve-
del, kaj naj sam s sabo,« poš-
teno prizna. »Saj sem se raz-
veselil tople prhe pa televizi-
je, ampak svoboda, ki smo jo 
izkusili tiste tedne v hribih, je 
bila tisto, kar me je prevzelo 
bolj kot vse drugo.«

Strinja se, da bi si 42 dni 
odmika od sveta človek v obi-
čajnih razmerah težko pri-
voščil, a tudi pravi: »Po tej 
izkušnji celo mislim, da bi 
bil tak odklop nujen za vse, 

redno. Da bi enkrat na leto 
za en mesec rekli: Stop igra! 
Se ustavili in s te točke nato 
nadaljevali sproščeni, umir-
jeni in spočiti.«

V Ljubljano se je vrnil sre-
di aprila, mesec dni kasneje, 
kot je sprva načrtoval. A s pri-
jatelji se že pogovarjajo, kdaj 
gredo spet na Vogel. »Radi bi 
na neki način vrnili vse tis-
to lepo, kar nam je bilo po-
darjeno to pomlad. Razmi-
šljali smo, da bi se pridruži-
li kakšni delovni akciji, ki jo 
bodo organizirali fantje na 
Voglu. Smo imeli ideje, da bi 
kaj postorili po hiši, pa ni bilo 
na voljo vsega potrebnega za 
delo. Tako da bomo vsekakor 
šli. Upam, da že kmalu.«

Karanteno so preživeli na Voglu
Nedavna epidemija covida-19 in z njim povezana karantena sta bili za večino od nas nekaj popolnoma drugačnega od vsega, kar smo izkusili doslej, in 
zato obdobje v življenju, ki ga ne bomo kar tako pozabili. Za pet prijateljev iz Ljubljane pa je bila izkušnja še prav posebna. Karanteno so namreč preživeli v 
Sirarni, planinski koči na Voglu.

Pet prijateljev je karanteno skupaj z dvema pasjima prijateljema preživelo na Voglu. 

Karantena v dolini, zimska pravljica v hribih ... / Foto: Jan Viktor Markov Za veliko noč so pobarvali pirhe in spekli šunko. 

»Luksuz je za nas pravzaprav, da smo bili lahko toliko 
časa tam. Imeti Vogel tako rekoč sam zase, pravljično 
lepo vreme, vmes pa pade še pol metra novega snega 
... Je še kaj, kar bi si človek lahko želel, sploh če je po 
duši smučar, ki ima rad zimo?«

Fo
to

: J
an

 V
ik

to
r 

M
ar

ko
v

Fo
to

: J
an

 V
ik

to
r 

M
ar

ko
v



Obletnica

petek, 29. maja 202024

Ana Šubic

Hkrati s stečajem sloven-
skega nacionalnega letal-
skega prevoznika je 30. sep-
tembra lani prišlo tudi do 
stečaja njegovega hčerinske-
ga podjetja Adira Airways 
letalska šola. »Medtem ko 
je bilo matično podjetje po 
propadu deležno precejšnje 
pozornosti, oblikovala se je 
skupina Adria4ever, na ra-
diu so piloti pripovedova-
li svoje izkušnje in spomi-
ne, pa ni bila nikjer omenje-
na letalska šola, ki je bila se-
stavni del enovite Adrie že 
pred štiridesetimi leti,« pra-
vi Kranjčan Bojan Kadunc, 
inštruktor letenja z najdalj-
šim stažem v Adrijini letal-
ski šoli in njen dolgoletni 
vodja.

Nekoč ugledno letalsko 
šolo je kot upokojeni sode-
lavec vodil tudi v zadnjih le-
tih – vse do njenega konca. 
Ko so leta 2010 praznovali 
30-letnico letalske šole, si ni 
predstavljal, da ta ne bo do-
čakala naslednjih deset let, 
se je pa, zanimivo, že v na-
govoru na tedanji slovesno-
sti spraševal o njihovi uso-
di. »Tik pred praznovanjem 
tridesetletnice je Adria kot 
enovito podjetje razpadla na 
Adrio Airways, na Adrio teh-
niko in letalsko šolo. Zadnje 
besede v mojem takratnem 
slavnostnem nagovoru so 
bile, da je Adria razpadla na 
tri dele, čas bo pa pokazal, ali 
je bila to pravilna odločitev. 
No, očitno ni bila,« ugota-
vlja 69-letni inštruktor lete-
nja, ki pa ni slutil, da bo pro-
pad prišel tako hitro. »Zame 
je bilo to mogoče malo laž-
je sprejeti, ker sem bil hono-
rarni sodelavec. Ni mi bilo 
pa vseeno.« Še zlasti je bil 

zaskrbljen zaradi številnih 
šolajočih se kandidatov, ki 
so se znašli v negotovem po-
ložaju. Takoj po objavi steča-
ja so se trije sodelavci – Ka-
dunc, vodja teoretičnega iz-
obraževanja in tajnik – do-
govorili, da se naslednji dan 
dobijo v šoli in za vse kandi-
date, ki so se šolali, pripra-
vijo t. i. izpisnice, kar je po-
goj za nadaljevanje šolanja v 
drugih šolah.

Do konca novembra je 
tudi sodeloval s stečajnim 
upraviteljem, ki mu je po-
magal z vidika poznavanja 
stroke. »Ne vem, kako daleč 
je sedaj stečajni postopek. 
Če bi ta potekal hitreje in bi 
se že takoj našel kupec, bi 
bila še možnost za nadalje-
vanje, sedaj pa se bojim, da 
ne več. Mislim, da je dovo-
ljenje države za obratovanje 
šole še zamrznjeno. V ste-
čajni masi so še štiri manj-
ša letala, simulator je bil pa 
Adrijin in ga je šola najema-
la,« je pojasnil in dodal, da 

o nadaljnji usodi niti ne želi 
razmišljati preveč, saj ga to 
obremenjuje.

Bilo je mnogo lepih 
trenutkov

Kljub vsemu se rad spo-
minja mnogih lepih trenut-
kov v letalski šoli, v kateri je 
sodeloval od vsega začetka. 
»Bili so vzponi in padci, ne 
bi pa nikoli tako dolgo vztra-
jal v tem poslu, če ne bi uži-
val. Delo je bilo dinamično, 
odgovorno, predvsem pa 
sem rad delal z mladimi.« 
Ocenjuje, da so po različnih 
programih izšolali skoraj ti-
soč kandidatov.

Letalsko šolo je Adria 
Airways ustanovila v sode-
lovanju s Fakulteto za stroj-
ništvo v Ljubljani, kjer so v 
šolskem letu 1979/80 prvič 
razpisali smer letalstvo. Po-
vod za to je bil nov jugoslo-
vanski zakon, ki je določal, 
da mora poklicni pilot imeti 
višješolsko izobrazbo. Prvot-
ni namen šole je bil usposa-
bljanje pilotov na manjših 
letalih za pridobitev dovolje-
nja za poklicnega pilota na 
velikih potniških letalih. Ka-
dunc je povedal, da je Adria 
sicer izobraževala že vse od 
njene ustanovitve leta 1961, 
a so šolali formirane pilote 
za določen tip letala, začen-
ši z DC6, potem DC9 ..., z 
ustanovitvijo letalske šole 
pa so leta 1980 začeli šolati 
kandidate brez vsakršnih iz-
kušenj.

Prve kandidate izšolal 
v Lescah

»Adria je študente letal-
stva, ki so na fakulteti prido-
bivali teoretično znanje, šo-
lala še na svoji letalski šoli, 
ki pa ob začetkih z enim in-
štruktorjem in enim leta-
lom Piper Tomahawk, pr-
vim v Jugoslaviji, ni mogla 

zadostiti potrebam. Tako so 
že prvo leto osem kandida-
tov poslali na šolanje v Lesce, 
kjer sem jih šolal jaz, in sicer 
na Cessni 150,« se spominja 
sogovornik, ki je prav tiste-
ga leta postal upravnik leške-
ga letališča. Povedal je tudi, 
da so se poleg študentov le-
talstva v Adrijino šolo vklju-
čevali še športni piloti, ki so 
se izobraževali na višji ravni.    

Kadunc je na letališču v 
Lescah delal do leta 1987, 
nato pa kariero nadaljeval v 
Adrii kot direktor izobraže-
valnega centra, ki je združe-
val celoten izobraževalni sek-
tor od pilotov, stevardes, me-
hanikov, komercialne služ-
be … V tistem času je Adria 
načrtovala povečanje flote z 
Airbusi A320, kar je nareko-
valo tudi potrebo po večjem 
številu pilotov in ostalega ka-
dra. To so bila zlata leta za le-
talsko šolo, tedaj je poučeva-
lo celo šest ali sedem inštruk-
torjev, se spominja.

Smele načrte letalskega 
prevoznika je nato prekrižal 
razpad Jugoslavije in trga, 
zaradi česar je namesto os-
mih sodobnih letal ostal pri 
zgolj treh, letalska šola pa je 
zastala in skoraj eno leto ni 
delala. »Tik pred tem smo 
nabavili dve novi letali Pi-
per PA-28 T Arrow za višjo 
stopnjo šolanja – za dovo-
ljenje za poklicnega pilota 
in instrumentalno letenje. 
Cela vrsta pilotov je bila tik 
pred tem, da gredo v služ-
bo oz. so jo kot pripravniki 
izgubili,« je razložil. Verjel 
je, da se bodo razmere nor-
malizirale in se bo letalski 
prevoznik znova postavil na 
noge, zato je uvedel pano-
ramske polete in dežurstvo 
kandidatov, da so se kljub 
vsemu urili. »Aerotaxi služ-
ba je funkcionirala nekaj 

časa, potem pa izvodenela, 
ker je bil odnos nekaterih 
nadrejenih do šole bolj kla-
vrn. Eden od direktorjev mi 
je rekel celo, da najraje vidi, 
da me ne vidi,« pripoveduje 
sogovornik.

Strah ga je bilo samo 
enkrat 

Postopoma so letalsko 
šolo vzpostavili nazaj in 
po razpadu izobraževalne-
ga centra je Kadunc postal 
njen vodja. V letih 1993 in 
1994 so se potrebe po pi-
lotih znova povečale. Pro-
gram, ki se je začel z izpi-
tom za športnega pilota ter 
nadaljeval s pridobitvijo po-
klicnega dovoljenja in poo-
blastila za instrumentalno 
letenje, so z leti nadgradili 
še z usposabljanjem za le-
tenje na dvomotornem leta-
lu. »Novejša zakonodaja na-
mreč ni več dovoljevala, da 
bi šli iz enomotornega leta-
la direktno na Airbus. Prej 

smo pa imeli primere, ko 
so šli nanj iz Tomahawka, 
kar je približno tako kot iz 
'fička' na dober mercedes. 
Kljub prehodu iz dvosedež-
nega na večje letalo pa raz-
lika spet ni tako ogromna, 
postopki so podobni, le da 
je več sedežev. Kandidatom 
je pomagala motivacija, da 
preskok ni bil prehud.«

Kot inštruktorja ga je bilo 
v vseh teh letih strah samo 
enkrat. »To je bilo, ko sem 
nekega kandidata prvič 
spustil samega, ko je po-
letel, pa je nastala nevih-
ta. Tudi sam sem že kdaj 
imel kakšne težave, ko mi 
je npr. odpovedal motor v 
vojaškem letalu. Takrat me 
ni bilo strah, za tega kandi-
data me je pa bilo. Vendar 
je odreagiral krasno in se je 
srečno končalo.«

Izšolali tudi veliko tujih 
pilotov 

»Nato so se leta 2005 na-
menili letalsko šolo zapreti. 
Bila je recesija, Adria ni več 
kaj dosti zaposlovala, spra-
ševali so se o smiselnosti 
šole in so me upokojili. Adri-
jina šola je pri nekaterih di-
rektorjih veljala za tujek, bila 
jim je odveč, kadar niso pot-
rebovali pilotov. Se je pa tre-
ba zavedati, da nobena letal-
ska šola ne more prinaša-
ti velikega dobička. Če je na 
pozitivni ničli oz. malo nad 
njo, je to že zelo dobro, saj so 
stroški enormni, sploh gori-
vo in vzdrževanje.« 

Kadunc je povedal tudi, 
da je bilo tedanje vodstvo 
Adrie očitno brez prave vi-
zije o potrebi po novih pilo-
tih. Le tri mesece po upoko-
jitvi so ga znova potrebova-
li kot inštruktorja, saj je bilo 
naenkrat treba izšolati več-
je število pilotov. Pred dobri-

mi desetimi leti so bile pot-
rebe Adrie po pilotih znova 
manjše kot kapacitete letal-
ske šole, zato je komercial-
na služba pritegnila kandi-
date iz tujine. »Bili so iz Ru-
sije, Avstralije, Irana, bivših 
jugoslovanskih republik ... 
Tik pred bankrotom Adrie je 
bila zelo močna skupina tri-
desetih kandidatov za pilote 
iz Maldivov, ki so se nato sep-
tembra lani razbežali po dru-
gih letalskih šolah po Slove-
niji,« je razložil Kadunc, ki 
je bil zadnja leta znova vod-
ja letalske šole. Nekdanji di-
rektor ga je leta 2016 prosil, 
naj vskoči po odhodu teda-
njega vodje, zgolj za tri mese-
ce, ki pa so se nato raztegnili 
v skoraj štiri leta. »To delo je 
bilo precej nehvaležno in jih 
je malo vztrajalo tem delov-
nem mestu.«

O obletnici, ki je ne bo
Ob lanskem propadu Adrie Airways je prišlo tudi do stečaja njene letalske šole, ki bi morala letos praznovati 40. obletnico ustanovitve. V njej so izšolali 
skoraj tisoč kandidatov, vse do zadnjega pa jo je vodil pilot inštruktor Bojan Kadunc iz Kranja, ki ni nikoli pričakoval, da tega jubileja ne bodo dočakali.

Bojan Kadunc / Foto: Gorazd Kavčič

S »poslovilnega« leta z brniškega letališča v Divačo 24. oktobra lani. Poleg Kadunca je bil 
v letalu še inštruktor Jože Slana, fotografijo pa je iz sosednjega letala posnel Kadunčev 
nekdanji učenec Matic Klančnik.

Bojan Kadunc po slovesnosti ob 30-letnici letalske šole. 
Za prispevek k njenemu razvoju je tedaj prejel spominsko 
sliko.



petek, 29. maja 2020

Na robu

25

Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

France Košir, mojster 
akvarelov in upodabljanja vode

V Koširjevem mlinu pri 
Kamnitem mostu v Škofji 
Loki se je 29. maja 1906 ro-
dil slikar France Košir, moj-
ster akvarelov in upodablja-
nja vode. Je eden večjih lo-
ških slikarjev prve polovice 
20. stoletja, vendar pravijo, 
da je premalo znan tudi do-
mačinom. Umrl je 29. sep-
tembra 1939 v Ljubljani.

Po končani ljudski šoli se 
je leta 1918 vpisal na kipar-
ski oddelek Tehniške sre-
dnje šole v Ljubljani, isto-
časno pa je obiskoval slikar-
sko šolo Probuda. Njegova 
učitelja sta bila slikar in gra-
fik, tudi »vesnan« Saša Šan-
tel in kipar Lojze Repič. Šola-
nje je zaključil leta 1923 kot 
obrtnik v lesu in kamnu in se 
še isto leto vpisal na zagreb-
ško Akademijo za umetnost 
in umetno obrt. Tam so bili 

njegovi profesorji slikarja 
Ljubo Babić in Vladimir Be-
cić, za grafiko pa Tomislav 
Krizman. Šlo je za profesor-
je tako imenovane zagreb-
ške šole, ki so med obema 
vojnama posredovali sloven-
skim umetnikom prvi stik z 
modernim francoskim sli-
karstvom pariške šole. 

Po končani akademi-
ji leta 1929 je služboval kot 
srednješolski učitelj risa-
nja najprej v Ljubljani, nato 
pa v Slavonskem Brodu, na 
ptujski in v letih 1936–1939 
tudi na kranjski gimnazi-
ji. Bil je član beograjske-
ga in ljubljanskega umetni-
škega združenja Lada, mari-
borskega umetniškega klu-
ba Brazda in Društva slo-
venskih likovnih umetnikov 
Dravske banovine. V okviru 
teh združenj se je udeleževal 

skupinskih razstav, samos-
tojno pa ni razstavljal.

Študiral in umetniško se je 
oblikoval v tretjem desetletju 
20. stoletja, v obdobju, ki po-
meni v slovenski umetnosti 
čas ekspresionizma in nove 
stvarnosti. Programu nove 
stvarnosti, ki poudarja pla-
stično iluzijo predmetnosti 
in išče poglobljen ljudski iz-
raz, se je v svojih delih pridru-
žil tudi sam. Bil je umirjene-
ga značaja, predan delu, vse 
življenje zvest načinu slika-
nja, kot ga je spoznal na aka-
demiji, kjer je nanj s čvrsto 
tonsko gradnjo telesnosti 
najmočneje vplival Vladimir 
Becić. Bil je spreten risar, ki 
se je v mlajših letih ukvarjal 
tudi z grafiko. Svoja prizade-
vanja, da bi se približal učite-
ljevemu načinu slikanja, pa je 
najbolje uresničil v portretih 

in tihožitjih. Kot krajinar je 
slikal realistično, vendar je 
v nekaterih akvarelih čutiti 

ekspresivnejši barvni izraz. 
Pravo mojstrstvo je dosegel v 
upodabljanju vode.

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske:
•  V Spodnjih Gorjah se je 26. 5. 1874 rodil veterinar 

in zbiralec razglednic Anton Slivnik. Napisal je 
prvo slovensko knjigo o perutninarstvu. 

•  Na Primskovem pri Kranju se je 26. 5. 1895 rodil 
pisatelj, narodni buditelj, novinar in kulturni dela-
vec Janko Rogelj. Leta 1913 je s stricem odpotoval 
najprej v Kanado in nato v ZDA. Leta 1918 je v Cle-
velandu postal prvi urednik dnevnika Enakoprav-
nost. Za svoje dolgoletno delovanje med ameriški-
mi Slovenci je prejel več priznanj in odlikovanj.

•  V Hotovlji pri Poljanah se je 29. 5. 1830 rodil  
podobar, slikar Janez Šubic starejši. Opravil je 
številna podobarska in slikarska naročila za cerkve 
po vsej Sloveniji.

•  V Ribnici se je 29. 5. 1863 rodil vodilni slovenski 
politik in pravnik Ivan Šušteršič. Njegov oče je bil 
okrajni načelnik Valentin, mati pa Marija, rojena 
Jalen, iz Kranja. Jakob Jalen je bil v letih 1857–1861 
kranjski župan. 

•  V Hrastju pri Kranju se je 29. 5. 1885 rodil kmečki 
posestnik in politik Ljudske stranke Janez Brodar. 
Med vojno je bil pobudnik in organizator sloven-
skega domobranstva. Poleti leta 1942 ga je OF 
obsodila na smrt. Po koncu vojne je odšel v tujino. 
Živel je v Avstriji.

Milena Miklavčič

Ines se bliža petdesetemu 
letu. Pravi, da je hvaležna 
času, ki se ne ustavlja. Z leti 
nekatere zgodbe, ki so se ji 
zgodile, zato ne bolijo več to-
liko. Ker je tudi precej vztraj-
na in trmasta, ji je uspelo, 
da se ima danes lepo, da je 
srečna in da lahko o prete-
klosti govori, ne da bi jo bo-
lelo srce.

»Okoli sebe imam veliko 
ljudi, ki o sebi komaj kaj po-
vedo. Zelo težko razkrijejo, 
da so se jim dogajale tudi sla-
be stvari, zanikajo, da bi jim 
bilo hudo, solze imajo za ne-
kaj manjvrednega. Še huje: 

celo mene nezavedno sili-
jo, da pristajam na podob-
no masko, kot je njihova, ki 
ji, vsaj na zunaj, celo verja-
mejo. Morda sem bila pred 
davnimi leti del tega tropa, 
upam le, da ne za dolgo,« 
pomodruje na začetku naji-
nega pogovora. 

Prepričana je, da so se ji 
krivice in ponižanja, ki jih 
je doživljala, zgodili s poseb-
nim namenom. Nikoli ni je-
mala tablet, čeprav bi jih tudi 
brez recepta zlahka dobila. 
Antidepresivov je na ''pros-
tem trgu'', kolikor hočeš. 
Ines trdi, da je marsikomu 
o svojih psihičnih tegobah 
težko razlagati zdravniku, 
raje uberejo lažjo pot: kupi-
jo si zdravila na črnem trgu. 
Vsi bi bili radi lepi, srečni, 
uspešni, radi bi vzbujali za-
vist pri tistih, ki se slabše 
znajdejo. 

»Veliko Save je preteklo, 
kar sem jih ''skužila'',« raz-
laga sogovornica. »Bilo je že 
pred leti, ko je imela mama 
težave z ravnotežjem. Obi-
skovala je splošnega zdravni-
ka, a ji ni znal pomagati. Na-
mesto da bi jo poslal k speci-
alistu, ji je vsakič znova pred-
pisal nova zdravila. Ko sem 
nekoč potarnala pred kolegi-
cami, da se mama spreminja 
v odvisneža od zdravil, so bile 
vidno zgrožene, češ ti se pa 
res ne znajdeš! ''Naredi v or-
dinaciji sceno, zagrozi zdrav-
niku, da se bo o njem pisalo 
v medijih, če ne bo ukrepal, 

kot je treba!'' so mi svetovale. 
Takrat sem spoznala, da pre-
govor, da se počasi daleč pri-
de, ne drži več. Pametni so 
ga posodobili in prilagodili 
lastnim potrebam: z grožnja-
mi se vse dobi, kar se hoče!

Zaradi mame ne zaradi 
sebe sem upoštevala njihov 
nasvet. Se je zdravnik ustra-
šil moje grožnje ali pa je sam 
sprevidel, da mama nujno 
potrebuje specialista?«

Kmalu je spoznala, da ima 
ogromno ljudi, s katerimi 
se je družila, nekoga v šahu. 
Nekateri so se celo hvali-
li, kako koristno je o drugih 
nekaj vedeti, kajti s pomočjo 
neprijetnih informacij se je 
dalo tudi izsiljevati. Predmet 
izsiljevanja je bil zelo razli-
čen, odvisen od potreb po-
sameznikov, ki so to počeli. 
»Hudo mi je bilo, ker so bili 
izsiljevalci na videz čisto obi-
čajni, vsakdanji posamezni-
ki, celo cenjeni in spoštova-
ni,« je nadaljevala Ines.

»Zdi se mi, da sem bila 
že v otroštvu magnet za tis-
te, ki so se želeli nad nekom 
znesti. Nekaterih učiteljev 
in tudi sošolcev sem se na 
smrt bala, zato sem se jim iz-
ogibala, če sem se jim le lah-
ko. Bom povedala primer: 
Pela sem v pevskem zboru, 
in to drugi glas. Kadar se me 
je premalo slišalo, je zboro-
vodja zabevskal name, naj 
malo bolj odpiram kljun. 
Prijateljici, njen oče je bil 
zobozdravnik, pa je zmeraj 

prijazno namignil, naj se 
potrudi, da bo njen glas pri-
šel bolj do izraza.

Obiskovala sem že sre-
dnjo šolo, ko nama je s pri-
jateljico nekoč na štopu us-
tavil eden od učiteljev iz 
osnovne šole. Sprva me ni 
prepoznal, morda zato ne, 
ker sem si v puberteti nab-
rala kar nekaj novih kilogra-
mov. Beseda je dala besedo, 
in ko sem mu povedala, či-
gava sem, me kar naravnost 
vpraša, kam sem šla delat. V 
katero tovarno. Kar otrpnila 
sem! Prijateljica mi je stisni-
la roko, učitelju pa povedala, 
kako pridna sem. Ta se je za-
čel krohotati. ''Nemogoče!'' 
je vzkliknil, ko je prišel do 
sape. ''A veš, da je bil tvoj oče 
zabit kot štanga v tla?'' Bese-
de so me zelo prizadele in 
tudi užalile. Kako si je upal?! 
Pa si je! Zmeraj ga je imel za 
manjvrednega, če je le mo-
gel. To mi je kasneje pove-
dal ata, ki je prav tako trpel, 
ker so se do njega zviška ob-
našali. Drži, da je imel le šest 
razredov osnovne šole, a je s 
pridnostjo dosegel, da nam 
denarja ni nikoli manjkalo. 
Imeli smo vikend na mor-
ju, z mamo sta po upokoji-
tvi veliko potovala … Na zu-
naj smo še zmeraj živeli pre-
cej skromno, to pa zato, ker 
se je oče nenehno bal strupe-
nih in škodoželjnih jezikov.

Med študijem sem spo-
znala Jerneja, s kate-
rim sem se kasneje, pri 

dvaintridesetih tudi poroči-
la. Vmes se je nama zgodil 
daljši odmor, in to samo za-
radi strupenih jezikov. Ne-
nehno so ga dražili zaradi 
moje debelosti. V šali so mu 
dopovedovali, da ne bo pre-
živel, če se taka bajsa debe-
lajsa spravi  nanj. Ko bi vi ve-
deli, kako sem se trudila, da 
bi shujšala, pa brezuspešno! 
Bolj kot sem se žrla, bolj so 
se kopičili kilogrami. Potem 
je nekdo ponaredil mojo fo-
tografijo. Četudi je večina 
dobro vedela, da je ponare-
dek, so se debeluški, ki je 
gola plesala okoli droga, vse-
eno na ves glas smejali. Tudi 
Jernej se je, kar me je zabo-
lelo v dno srca. Ko je videl, 
da me je prizadel, se mi je 
opravičeval, a ga nisem žele-
la več videti. Še dobro, da so 
me starši podpirali in mi po-
magali pri selitvi v Maribor. 
Daleč stran od hudobnih 
ljudi, ki so uživali, ko so me 
zasmehovali in poniževa-
li. Ni bilo lahko! V mesecih, 
ko sem se smilila sama sebi, 
sem diplomirala in si naš-
la prvo službo. Bila je bolj 
kot ne izhod v sili, četudi 
me je bil oče še zmeraj prip-
ravljen finančno podpirati. 
Nekaj časa sem lahko igra-
la sivo miško, a že po nekaj 
mesecih je udarila na dan 
moja narava: če sem opazi-
la, da ni bilo kaj prav pri or-
ganizaciji dela, sem se ogla-
sila. Zdelo se mi je krivič-
no, da se ne bi, saj sem zato 
študirala in se mi je zdelo, 
da vem marsikaj, česar dru-
gi ne. Ko bi le bila tiho. Nih-
če od nadrejenih z mojimi 
dobronamernimi pripom-
bami ni bil zadovoljen. Pa se 

je spet začelo. Zlobna bese-
da tu pa tam, kar naenkrat se 
nihče ni več hotel družiti z 
menoj na malici, ob kavi. In 
to čeprav sem s svojo dosle-
dnostjo podjetju prihranila 
nekaj deset tisoč nemških 
mark! Nekega jutra sem do-
bila na mizo hruško, zavito 
v papir, na katerega je nek-
do natipkal otroško pesmi-
co: ''Hruška debeluška na 
vejici čepi, vetrček popiha, 
hruška odleti.'' Tudi prav, 
sem si rekla – in začela iska-
ti novo službo. Na voljo sem 
imela kar nekaj ponudb, saj 
je bil moj profil izobrazbe 
takrat zelo iskan. Tja, kjer so 
med zaposlenimi prevlado-
vale ženske, nisem šla niti 
na razgovor. Tudi boljši po-
goji za delo me niso prema-
mili. Za vse življenje sem 
imela dovolj slabih izkušenj 
z ženskim kolektivom. 

Nekaj časa sem za neki pi-
halni orkester urejala nasto-
pe, skrbela za njihovo zu-
nanjo podobo, sponzorska 
sredstva, ki so jih potrebo-
vali tudi za različna sode-
lovanja na nastopih zunaj 
meja. Ravno sem praznova-
la trideseti rojstni dan, bila 
sem zlovoljna, žalostna, 
razočarana predvsem nad 
sabo. Potem pa me je nefor-
malni vodja (starosta) orke-
stra po večerni vaji povabil 
na ogled starega mlina, ki 
ga je obnovil tudi za sreča-
nja s prijatelji ob kozarčku 
vina. Odzvala sem se vabi-
lu, zakaj se ne bi, možakar 
se je bližal sedemdesetemu 
letu, zame je bil nenevaren 
in star kot zemlja. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Preprosto – Ines
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Če si se v take okolišči-
ne rodil kot ženska, je bilo že 
vnaprej brezupno. Lahko bi 
rekli, da je bilo tudi do neke 
mere pomirjujoče: vsaj priho-
dnosti se ti ni bilo treba bati. 
Vedeževalke so na cerkvenih 
sejmih resno prebirale priho-
dnost z dlani le fantom; pri 
ženskah vsa ta prihodnost 
tako ali tako ni bila kaj pri-
da. Nobenih možnosti, vse je 
bilo že vnaprej določeno: pla-
ho spogledovanje, hihitanje, 
kratek hip spozabe, odtlej 
nekoliko odtujeni, resnob-
ni pogled, ki je že napovedo-
val poraz, prvi otroci, v kuhi-
nji še malo posediš po gospo-
dinjskih opravilih, že od nek-
daj te nihče ne posluša, tudi 
sama vse pogosteje preslišiš 

druge, pogovarjaš se sama 
s seboj, nato te bolijo noge, 
krčne žile, le še mrmranje v 
snu, rak na rodilih, s smrtjo 
pa se prerokba že tudi izpol-
ni. Postaje neke igre, ki so se 
jo okoliške deklice pogosto 
igrale, so se imenovale: utru-
jena - slabotna - bolna - hudo 
bolna - mrtva. Moja mama je 
bila predzadnja od petih ot-
rok. V šoli je bila bistra, uči-
telji so ji pisali najboljša spri-
čevala, hvalili so predvsem 
njeno lično pisavo, a kaj, ko 
so šolska leta prehitro mini-
la. Učenje je bilo igra, ki je 
bila za odraščajoča dekleta 
po končanem obveznem šo-
lanju odveč. Ženske so se v 
tem času doma privajale na 
bodoče gospodinjenje. Niče-
sar jih ni bilo strah, občutile 
so le prvinsko bojazen pred 

temo in nevihto; občutile so 
le premene med toplim in 
hladnim, vlažnim in suhim 
obdobjem, ugodjem in ne-
lagodjem. Čas je tekel med 
cerkvenimi prazniki, med 
zaušnicami zaradi skrivne-
ga odhoda na ples, zavidala 
je bratom, rada je pela v zbo-
ru. Vse, kar se je sicer doga-
jalo po svetu, je bilo zavito v 
meglo; nihče ni bral časopi-
sov razen nedeljskega ško-
fijskega lista in še v njem le 
roman v nadaljevanjih …« 
(str. 15–16)

V letošnji pandemični po-
mladi smo dobili nov pre-
vod knjige, v kateri je avtor 
postavil knjižni spomenik 

svoji materi, koroški Slo-
venki Mariji Sivec, poroče-
ni Handke (1920–1971). Z 
branjem tega dela ne po-
častimo le lanskega nobe-
lovca, ampak tudi stoletni-
co rojstva njegove matere. 
V sinovem portretu se nam 
izkaže kot lepa in nadarjena 
ženska, ki pa svojih darov v 
okolju in času, v katerem je 
živela, ni mogla udejanjiti. 
Sploh ni bilo predvideno, da 
bi jih, vse je bilo vnaprej do-
ločeno. O tem po svoje priča 
tudi fizično dejstvo, da tudi 
v domači hiši ni nikoli ime-
la svoje sobe … Ne nazadnje: 
ta knjiga je zelo primerna za 
vstop v Handkejev svet.

Nove knjige (540)

Žalost onkraj sanj

Peter Handke, Žalost onkraj sanj, prevedla Amalija 
Maček, Beletrina, Ljubljana, 2020, 102 strani

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Od 25. do 31. 
maja poteka projekt Evrop-
ski teden boja proti raku. 
Zveza slovenskih društev za 
boj proti raku, Onkološki in-
štitut (OI) Ljubljana, Nacio-
nalni inštitut za javno zdrav-
je (NIJZ), Ministrstvo za 
zdravje in Državni program 
obvladovanja raka opozarja-
jo, da je rak v Sloveniji vodil-
ni vzrok prezgodnje smrti, 

opuščanje priporočil proti 
raku pa lahko privede do bi-
stveno hujših posledic, kot 
jih prinaša covid-19. 

Da so pozivi strokovnja-
kov upravičeni, potrjuje-
jo tudi številke. Podatki slo-
venskega Registra raka na 
OI že kažejo upad onkolo-
ških obravnav v državi. Že v 
marcu še izraziteje pa v apri-
lu so zaznali zmanjšanje 
števila novih bolnikov z ra-
kom. Podatki o izdanih na-
potnicah, ki jih vodi NIJZ, 
kažejo, da je bilo v aprilu 
izdanih manj napotnic za 

onkološko obravnavo – tako 
napotnic za prvi pregled, še 
večji upad je zaznan pri izda-
nih napotnicah za kontrolni 
pregled, tako rekoč ustavilo 
pa se je napotovanje bolni-
kov na onkološko genetsko 
svetovanje in testiranje. Na-
tančnega vzroka za upad on-
koloških obravnav trenutno 
še ne poznajo – ali se ljudje 
sami v času epidemije s teža-
vami niso obračali na oseb-
ne zdravnike ali je bil otežen 

dostop do osebnih zdravni-
kov ali pa gre za zmanjša-
nje napotitev s strani zdrav-
nikov, saj so bile diagnostič-
ne preiskave v obdobju epi-
demije okrnjene. Le delno 
lahko upad pripišejo zača-
sni zaustavitvi presejalnih 
programov za raka in prena-
ročanju kontrolnih pregle-
dov po zaključenem zdra-
vljenju. Kljub izjemnemu 
napredku na področju pre-
ventive, zgodnjega odkriva-
nja in zdravljenja v Sloveni-
ji za rakom letno zboli okrog 
15.200 ljudi in zaradi raka 

jih vsako leto umre okrog 
6.200. Od leta 2009 je rak v 
Sloveniji vodilni vzrok smrti 
pri moških, pri ženskah je 
na drugem mestu. V Slove-
niji je rak vodilni vzrok pre-
zgodnje smrti, saj povzro-
ča okrog 44 odstotkov vseh 
smrti pred 65. letom. Čeprav 
je več kot šestdeset odstot-
kov vseh zbolelih starejših 
od 65 let, za rakom zboleva-
jo in zaradi njega umirajo v 
povprečju mlajši kot pri bo-
lezni covid-19. 

Z upoštevanjem pripo-
ročil Evropskega kodeksa 
proti raku lahko prepreči-
mo okrog štirideset odstot-
kov vseh smrti zaradi raka. 
Med priporočili so skrb za 
zdrav življenjski slog z gi-
banjem, zdravo prehrano, 
zdravo telesno težo in zaš-
čito pred sončnimi žarki ter 
opuščanje kajenja in pitja 
alkohola. Kajenju lahko pri-
pišemo skoraj 15 odstotkov 
vseh novo ugotovljenih ra-
kov v Sloveniji. Pomembno 
je, da se odzovemo vabilu na 
presejalne preglede Zora, 
Dora in Svit ter vabilu na 
cepljenje proti rakom, ki jih 
povzročajo okužbe s človeš-
kimi papilomavirusi (HPV) 
in hepatitisom B. Bodimo 
pozorni na zgodnje znake 
raka in ne odlašajmo z obi-
skom pri zdravniku.

Manj raka ali manj 
obravnav?
Rak ostaja glavni zdravstveni izziv v Sloveniji tudi v času epidemije covida-19, 
je sporočilo ob Evropskem tednu boja proti raku. Vsak dan raka na novo 
odkrijejo pri povprečno 41 Slovencih, so pa v marcu in še izraziteje aprilu 
zaznali zmanjšanje števila novih bolnikov z rakom.

Prebivalce Slovenije pozivajo, naj še naprej skrbijo 
za zdrav življenjski slog, se ne prepustijo zdravju 
škodljivim razvadam, se odzovejo vabilom v presejalne 
programe za raka ter so pozorni na zgodnje znake 
raka in ne odlašajo z obiskom pri zdravniku.

Vse ljubitelje knjig, ki so si v obdobju epidemije pomagali predvsem z gradivi virtualnih 
knjižnic, razveseljuje novica, da se bodo od ponedeljka, 1. junija, ponovno lahko sprehodili 
tudi med knjižnimi policami Mestne knjižnice Kranj. Tudi njene krajevne enote pa so že 
doslej skrbele za bralce vseh generacij s tematskimi bralnimi paketi izbranega leposlovja – 
prijetna popestritev ter pravi balzam za vse knjižne molje. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič

Slikovite Dovžanove soteske, ki jo je izdolbla Tržiška Bistrica, odslej ne krasijo le čudoviti 
visoki kamniti stolpi, Kušpegarjevi turni, pač pa obiskovalce tega naravnega spomenika z 
bogato geološko dediščino ob vstopu pričaka še posebno simpatičen parnik. Prav koncept 
modernih javnih sanitarij kot ogledala celotne družbe trka na vest uporabnikov in jih 
spodbuja k varčevanju z vodo, energijo in potrošnimi materiali ter k ekološki odgovornosti. 
S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil: B. F.                        

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_20_43
NALOGA

4 8 5 2
3 4 1

6 7 1 9 8
5 1 7 4

3 8 2 6
9 6 3 8

4 5 3 2 7
3 8 1

5 2 9

sudoku_LAZJI_20_43

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_20_43
NALOGA

4852
341

67198
5174

3826
9638

45327
381

529

sudoku_LAZJI_20_43

REŠITEV

489637512
253481769
671295483
865179234
317842956
924563871
148956327
796328145
532714698

sudoku_TEZJI_20_43
NALOGA

9 3 1 5
5 4 9 2 1

2 5
6 3

8 6 4 9
3 9

4 9
9 2 8 5 7

4 9 8

sudoku_TEZJI_20_43

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_20_43
NALOGA

9315
54921

25
63

8649
39

49
92857

498

sudoku_TEZJI_20_43

REŠITEV

973168524
548392716
612457398
459826173
861735249
327914685
785641932
196283457
234579861

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKUTA JE DOBRA

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust v 
višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite Tanjo  
na tel. št.:  040 514 975
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Oven (21. 3.–21. 4.) 
V teh dneh boste znova odkrili stvari, ki vas veselijo, in 
naredili boste vse, da bo tega čim več. Edino pravilno. Na 
področju dela in službe vas bo skrbelo, ampak na koncu 
se bo vse dobro uredilo, zato ni potrebna nobena panika. 

Bik (22. 4.–20. 5.)
Še vedno se vam veliko dogaja in se kar ne neha. Sami še 
od zadnjič niste prišli k sebi in zopet imate na obzorju novo 
in zanimivo dogajanje. Skratka, vsekakor vam ne bo dol-
gčas. Dobra volja in pozitivni ljudje pomenijo zelo veliko.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
V vsakem primeru ste in boste sedaj nekaj časa v svojem 
obdobju. Dvojčki še bolj kot sicer z vsemi svojimi vredno-
tami cvetite v času poletja, ki vam je pisan na kožo. Sproti 
ne boste vedeli, kaj vse se dogaja, in vedno ne boste imeli 
kontrole.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Malo vas bo začelo skrbeti finančno stanje, saj je bilo v zad-
njem času veliko več odhodka kot pa prihodka. Za zdaj še 
ni potreben vklop alarma, morate pa biti malo previdnejši 
pri odlivih, ki niso nujno potrebni. Presenečeni boste.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Čeprav se je vse skupaj začelo dokaj normalizirati, bo vas 
še vedno strah neznanega. Ne smete dovoliti, da napačne 
informacije negativno vplivajo na vas, saj s tem prav nič 
ne naredite. Vsaj dobrega ne. Ne iščite razloga, da odpo-
veste povabilo.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Čutili boste potrebo, da se vmešate nekam, kjer ni vaše 
mesto. Seveda boste imeli najboljše namene, ampak 
določena oseba bo to lahko vzela čisto drugače. Najbolje 
je, da poskrbite zase in pomagate šele takrat, ko vas za 
to prosijo.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Če bi vam kdo napovedal, nikoli ne bi verjeli, da se vam 
bo življenje tako spremenilo. Niti niste bili sami tisti spro-
žilec, ampak se niste mogli izogniti in padli ste v vrtinec, 
ki pa se bo še nekaj časa vrtel. Brez skrbi, vse gre prav.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Zaradi razmer, ki smo jih imeli, je enim manj in drugim 
bolj obstalo delo in projekti. Prihaja čas, ko bo treba zaviha-
ti rokave in vse zamujeno nadoknaditi. Ne delajte si preveli-
kih skrbi, saj se bo na koncu rešilo za vas pozitivno.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
V iskanju resnice se lahko zgodi, da do vas pride tudi kak-
šna laž. Vi sami morate biti dovolj modri in premišljeni, 
da to prepoznate. Ni vse zlato, kar se sveti, in ne smete se 
odločiti na prvo žogo. Vse bo počakalo, ne hitite.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
V zadnjem času ste prišli do točke, ko ste sebe spoznali 
do obisti. Sedaj se dobro zavedate, kaj je tisto, česar si res 
želite, zato vam ne bo težko narediti načrta, ki vas pripelje 
do želenega cilja. Ne smete pa pozabiti, da nobena stvar 
ni čez noč.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Radi iščete in seveda potem tudi najdete napake ali 
pomanjkljivosti pri drugih, nase pa vedno pozabite. Prišlo 
bo do situacije, ko vas bo nekdo opozoril, vi pa bodite 
pripravljeni na odgovore. V ljubezni vas čaka nekaj lepega 
in novega.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ste na pragu novih stvari in ne smete se ustrašiti, če neče-
sa ne poznate in vam je tuje. To naj bo spodbuda in izziv. 
Ste človek akcije in vedno morate najprej poslušati sebe 
in šele potem vse ostale.

Zdravstveni nasvet na internetu 
Vodka z ledom uničuje ledvice, rum z ledom uničuje jetra, 
viski z ledom bo uničil vaše srce, gin z ledom škoduje 
vašim možganom, kokakola z ledom pa bo pokvarila vaše 
zobe.
Očitno je led smrtonosen! Opozorite prijatelje, naj ledu 
ne uporabljajo! Razpošljite te besede naprej in rešite 
mnoga življenja. 
Ne pozabite, da je zaradi ledu potonil tudi Titanik!

Pred nebeškimi vrati 
Župnik in voznik avtobusa se znajdeta pred svetim Petrom. 
Ta se obrne najprej k župniku in pravi: »Ti greš v vice.«
Nato se obrne k vozniku: »Ti pa v nebesa.«
Župnik ugovarja: »Kako to, če pa sem jaz učil pravo vero, 
odvračal ljudi od greha, pridigal za moralo in nasploh slu-
žil bogu? Šoferji pa pijejo, preklinjajo in imajo v vsakem 
kraju drugo dekle.«
»Tu velja drugačna logika,« reče sv. Peter. »Ko si ti pridi-
gal, so ljudje spali, ko pa je tale šofiral, so ljudje molili, da 
bi živi prišli domov.« 

Nove zaposlitve v bankah 
Iz tako rekoč vsake bančne poslovalnice v Sloveniji so na 
Zavod za zaposlovanje ponudili nove zaposlitve.
Zaradi protivirusnih ukrepov iščejo sodelavce za pranje 
denarja. Posebna izobrazba ni potrebna, je pa zaželeno 
znanje poštevanke.

Sedmi sklon 
Slovenščina ima nov sklon. Imenuje se podkupovalnik. 
Vprašalnica: Komu in koliko?
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 OB NAKUPU OLJA ROWE ZA MENJAVO INDIVIDUALNI KUPEC 
PREJME DARILO FILTER OLJA.

VSAK KUPEC DOBI 20% POPUST.

VELIK IZBOR KVALITETNIH REZERVNIH DELOV  
IN DODATNE OPREME ZA VAŠ AVTO 

PINTAR AVTODELI, KOROŠKA 53, 4000 KRANJ
Delovni čas:

Od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00
Ob sobotah od 8.00 do 12.00.

Nagrade: 3-krat komplet BOSCH 
metlic za brisalce

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 
četrteka, 11. junija 2020, na Go renj ski glas, Nazorje
va 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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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201 42 00 ali oseb no na Nazor-
jevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do če tr tka do 11. ure!  
Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04 531 52 49, 041 855 630 
Spoštovane stranke, obveščamo vas, da smo s sproščanjem ukre-
pov začeli izvajati letovanja na naslednjih destinacijah: TUHELJ 
13.–16. 6., OREBIČ, LASTOVO KORČULA, DUGI OTOK. O vseh 
naših naslednjih izletih vas bomo redno obveščali vsak petek v ča-
sopisu Gorenjski glas. Vabimo vas, da se nam pridružite. 

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

IZLETI

Kolesarski izlet
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v torek, 2. junija, 
na kolesarski izlet na relaciji Kranj–Velesovo–Kranj. Zbor z 
lastnimi opremljenimi kolesi in s čeladami bo ob 8. uri na 
Župančičevi ulici pri bivši trgovski šoli. Tura je lahka, vožnje 
bo za približno štiri ure. Če bo deževalo, bo izlet odpadel, bo 
pa srečanje v Zdravljici.

Na Srednji vrh nad Završnico
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi na planinski izlet na 
Srednji vrh nad Završnico v nedeljo, 7. junija. Odhod z osebni-
mi avtomobili izpred parkirišča pri Mercator centru na Prim-
skovem bo ob 7. uri. Če bo dovolj prijav, bodo organizirali av-
tobusni prevoz. Tura je srednje zahtevna, hoje bo za okoli pet 
ur. Poleg osnovne planinske opreme imejte v nahrbtniku manj-
šo stekleničko razkužila za roke in zaščitno masko za nos in 
usta, lahko tudi ruto. Izleta se udeležite le, če ste zdravi. Prijave: 
Sebastjan Potočnik (031 408 439, sebastjan.potocnik@gmail.
com), Sašo Košnik (041 757 009, saso.kosnik@infonet.si).

Na letovanje v Izolo
Kranj – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske 
vabi člane gorenjskih društev upokojencev na letovanje v ho-
tel Delfin v Izolo, in sicer v terminu od 29. junija do 5. julija.

Priporočajo lasten prevoz. Če bo organiziran avtobusni 
prevoz, bodo letovalci o tem obveščeni po telefonu. Prija-
ve za člane Društva upokojencev Kranj zbirajo do 12. junija 
oz. do zapolnitve prostih sob na elektronski naslov: lidija.
malovrh@gmail.com ali po pošti na: Lidija Malovrh, Zlato 
polje 2d, 4000 Kranj. Prijavnice lahko člani dobijo v pisarni 
Društva upokojencev Kranj.

Pohod po Udin borštu
Strahinj, Duplje – Center za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj vabi na turistično-naravoslovni dogodek ''Pohod 
med jamami, vrtačami, dihalniki … in gozdovi Udin bor-
šta''. Zbor bo v nedeljo, 31. maja, ob 9. uri poleg Gostilne 

Nekateri pravijo, kaj pa je to 
takega, če cesto asfaltirajo. To 
je velik strošek in malokatera 
občina ima toliko dobrih cest 
kot naša. Zahvaljujem se ti za 
novo cesto Jurčkova Dobrava–
Vrhpolje. Pod Viševco imamo 
Spodnjebrničani in Vopoveljci 
gozdne parcele in za nas je to 
zelo pomembno. Vsako pomlad 
ste cesto popravili, vendar je bila 
kmalu spet polna lukenj, še s 
traktorjem je bilo težko voziti, 
kaj šele z avti. Užival sem, ko 
sem se peljal po novi asfaltirani 

Zahvala Francu 
Čebulju in 
občinski ekipi

cesti, z obnovljenimi škarpami 
ob potoku in od kamenja po-
čiščenem gozdu. Čestitam in 
zahvaljujem se tebi in vsej eki-
pi. Že šestindvajset let si župan 
in vedno imaš nove ideje. Zelo 
pomembne so bile vse dosedanje 
gradnje, vseh se v dolgih letih ne 
spomnim: Dom Taber, kulturni 
dom, telovadnica, zdravstveni 
dom, šola, vrtec, vsa infrastruk-
tura od vasi do vasi in mnogo 
stvari, ki so potrebne za lažje 
življenje. Obstaja pa še ena 
želja – asfaltiranje poljske ceste 
od Petričevega znamenja do 
Pšenične Police, kar bi skrajšalo 
pot iz Šmartnega in Poženika 
ter Police do Kranja. 

Jožef Lampe

Kranj – Zveza potrošnikov Slovenije sporoča, da zakon o in-
terventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev 
omogoča do 12-mesečni odlog tudi za limite na osebnih raču-
nih, čeprav banke tega izrecno ne navajajo. Zakon o interven-
tnem ukrepu ureja odlog plačil obveznosti iz kreditne pogodbe, 
a kreditne pogodbe natančneje ne definira oziorma ne navaja 
oblik kreditnih pogodb, za katere zakon velja. Najpogosteje se 
omenjajo potrošniški in stanovanjski krediti, a zakon velja za 
vse oblike kreditnih pogodb, ki jih določa Zakon o potrošniških 
kreditih, kamor sodijo tudi limiti na osebnih računih (kreditna 
pogodba z dovoljeno možnostjo prekoračitve stanja na plačil-
nem računu potrošnika). Če torej zaradi posledic korona krize 
začasno ne morete zagotavljati poplačila svojih obveznosti po 
kreditni pogodbi (za limit, potrošniški ali stanovanjski kredit), 
lahko pri banki zaprosite za odlog plačila obveznosti. 

Odlog tudi za limite

Naklo – Nakelski občinski svetniki so na sredini seji potrdili 
letošnje občinske nagrajence. Na akademiji ob občinskem 
prazniku, ki bo 23. junija, bodo podelili tri priznanja Občine 
Naklo. Prejeli jih bodo Prostovoljno gasilsko društvo Naklo, 
Jernej Jeglič ter Štab Civilne zaščite Občine Naklo, poverjeniki 
Civilne zaščite in občinska uprava. Srebrno plaketo Občine 
Naklo bo prejel Tone Strlič, bronasti plaketi Občine Naklo pa 
Slavka Jelenc in Rudi Dovžan. Letošnje občinsko praznovanje 
bo zaradi okoliščin, povezanih z boleznijo covid-19, nekoliko 
okrnjeno, prireditve med 19. in 29. junijem bodo prilagodili 
trenutnim razmeram.

Znani letošnji občinski nagrajenci v Naklem

Medvode – Sredi maja je vrata po dolgem času znova odprl 
Turistično-informacijski center (TIC) Medvode. Vse do konca 
maja bo odprt po prilagojenem delovnem času, to je vsak 
dan od ponedeljka do petka od 6. do 10. ure. Prosijo, da ob 
obisku upoštevate aktualna priporočila NIJZ, predvsem o 
razkuževanju rok, nošenju maske ob vstopu in upoštevanju 
varnostne razdalje.

TIC Medvode s prilagojenim delovnim časom
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Rezultati 43. kroga – 27. maja 2020
3, 5, 6, 8, 18, 28, 31 in 22

Loto PLUS: 1, 11, 16, 18, 21, 33, 38 in 26
Lotko: 606871

Sklad 44. kroga za Sedmico: 1.830.000 EUR
Sklad 44. kroga za PLUS: 310.000 EUR
Sklad 44. kroga za Lotka: 360.000 EUR 

LOTO

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

Nagrajenci križanke SLOVENSKEGA MARIJINEGA NARODNE-
GA SVETIŠČA Brezje z geslom MARIJINO NARODNO SVETIŠČE, 
ki je bila objavljena v GORENJSKEM GLASU 12. maja 2020, so: 
Jani Erman, Podnart; Milena Hostnik, Tržič, in Slavi Ažman, 
Kranj. Vsi trije prejmejo knjigo MARIJA POMAGAJ NA BREZJAH. 
Nagrajencem čestitamo!

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

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

Podjetje Jurčič & Co., d.o.o. je družinsko podjetje, ki z več kot  
dvajsetletnimi izkušnjami na področju mednarodnega cest-
nega prevoza, najsodobnejšimi tovornimi vozili in z lastnim 
servisom vozil zagotavlja zanesljive povezave blaga po Evropi.  

Za vzdrževanje in prevoz tovornih vozil ter priklopnikov  
iščemo energične in pozitivno naravnane sodelavce, lahko 

tudi vajence (m/ž)

ZA DELO V MEHANIČNI, KLEPARSKI  
in LIČARSKI DELAVNICI.

Ponujamo vam takojšnjo zaposlitev in pošteno plačilo ter 
vključitev v delovni preizkus, da preverite svoje znanje, veš-
čine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. 

Pisne prijave pošljite na zaposlitev@jurcic.com ali 
pokličite na  041 761 400.

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

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

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

KUPIM

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh, eko 
plus. Oddamo v rejo pitance, bikce in 
teličke. Kogler Franz A., d.o.o., Par-
mova 53, Ljubljana, tel.: 064/130-
081  
 20000936

OSTALO
PRODAM

ŽAGOVINO za steljo z dostavo, tel.: 
041/695-021 
 20001119

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

GOSTILNA Pr`Kral zaposli picope-
ka-kuharja (m/ž). Več infomacij na 
041/689-669. Pr`Kral, d.o.o., Verje 
9, Medvode 
 20001127

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

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

STORITVE
NUDIM

SENČILA  ASTERIKS, d.o.o., Cesta 
na Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, 
rolete, lamelne zavese, plise zavese, 
komarniki, markize, www.asteriks.net 
 20000935

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, 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 in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-166 
 20000665

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

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246  
 20000866

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 
 20000933

ZASEBNI STIKI
VDOVEC, 56 let, z Golnika, s stano-
vanjem, želim spoznati prijateljico za 
družbo in pomoč v gospodinjstvu, tel.: 
064/280-480 20001129

RAZNO
PRODAM

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

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956  
 20001138

ZAHVALA

Marija Prosen
iz Podbrezij

Ob odhodu v večnost naše ljube mamice, babice, prababice in 
sestre se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenut-
kih stali ob strani, z nami delili žalost in bolečino in nam kakor-
koli pomagali. Hvala za izrečena sožalja, besede sočutja in tolaž-
be, darovano cvetje, sveče, svete maše in molitve. 
Hvala patronažni sestri Katji za njeno skrb, župniku Mihu 
Lavrincu za lepo opravljen pogreb, pevcem Zupan ml. za čutno 
zapete pesmi in podjetju Navček za sočutno pripravo pogreba, 
trobentaču ... 
Hvala nosačem in Malči za pomoč in postrežbo. 
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji 
poti.

Hči Tončka, vnuk Boštjan z Alenko, pravnuki Klavdija, Grega in 
Andraž, sestra Helena ter vsi, ki te pogrešamo

ZAHVALA

V 98. letu nas je zapustila naša draga mama, babica in prababica

Marija Valančič
roj. Dolenc, Miklavževa mama iz Zg. Bitenj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje ter 
spremstvo na njeni zadnji poti. 
Zahvalo izrekamo Patronažni službi Kranj, zlasti Mojci in Mariji, 
njeni osebni zdravnici dr. Kozjekovi, medicinskemu osebju Splo-
šne bolnišnice Jesenice. Zahvaljujemo se tudi dr. Dolencu, ki je 
bil vedno pripravljen pomagati. 
Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Zah-
valjujemo se pogrebni službi Komunale Kranj, pevcem Kranjske-
ga kvinteta, Društvu upokojencev Zg. Bitnje in Društvu zveze 
borcev NOV Zg. Bitnje.  

Žalujoči vsi njeni

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

MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-glas.si

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN BERLINGO 1.6 HDi, let. 
2007, sive barve, 2. last., servisna 
knjiga potrjena, velik servis, tel.: 
031/506-673 
 20001132

RENAULT Trafic 2 0 DCi passanger, 
letnik 2009, 165.000 km, 8 sede-
žev, vsa oprema, 9.500 EUR, tel.: 
031/374-706 20001125

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MAXI skuter Sym 300i, ABS, letnik 
2018, rdeč, cena 3.780 EUR, tel.: 
041/209-066 20001097

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove plohe, 5 cm, 13 m3, 
tel.: 041/489-151 20001135

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 20000934

KVALITETNA suha bukova in hrastova 
drva, možna dostava, tel.: 041/905-
577 20001136

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

SUHA bukova in hrastova drva, 16 m3, 
cena 60 EUR, tel.: 041/249-621  
 20001069

SUHA bukova, razžagana drva in 
Golf 1.9 TD, letnik 1996, Gorje, tel.: 
031/561-707 20001126

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

ŠOLSKO pisalno mizo, tel.: 031/765-
271 20001134

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

SKORAJ novo žensko mestno kolo 
Rog, tel.: 04/51-46-009 
 20001120

HOBI
KUPIM

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

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 20001128

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770  
 20001116

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

MOŠKE srajice št. 43 in obleke št. 
52, lepo ohranjene, po nizki ceni, tel.: 
04/25-03-289, 051/415-568  
 20001137

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKO kolo za od 3 do 6 let, tel.: 
064/154-024 20001124

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNI voziček (invalidski), 
malo rabljen, v garanciji do avgusta 
2021. Model EM 400 Doc Green, tel.: 
031/751-355  
 20001133

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NERABLJEN motokultivator Neva Su-
baru 7 KM, prekopalnik 20 cm globine 
120 ali 80 cm širine, plug za oranje in 
snežna freza, foto na www.bolha.com, 
cena 1.100 EUR, tel.: 041/528-698  
 20001130

TRAKTOR Porsche 308, tel.: 
041/886-977 20001131

KUPIM

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

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE piščance pitance in purane za 
nadaljnjo rejo, tel.: 041/203-564 
 20001121

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave pred 
nesnostjo. Pripeljemo na dom, Matej 
Bulovec, s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šen-
čur, tel.: 041/710-113  
 20000920

TELIČKO simentalko, staro 4 mesece, 
pašno, in kupim bikca, starega okoli 10 
dni, tel.: 041/378-651  
 20001123

pri Bovavcu v Strahinju. Vodnik in razlagalec številnih za-
nimivosti in skrivnosti konglomeratnega krasa bo dr. Mitja 
Prelovšek, dober poznavalec tamkajšnjih kraških pojavov. 
Udeležba je brezplačna, dobrodošla pa je najava udeležbe. 
Ob zaključku bo domača malica. Prijava in več informacij 
na: info@ctrp-kranj.si, tel.: 040 733 344, 040 303 752 ter 
FB-strani Centra.

RAZSTAVE

Žiri, čevljarsko mesto
Škofja Loka – V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka bo 
med 2. in 30. junijem na ogled sicer potujoča razstava z 
naslovom Žiri, čevljarsko mesto, ki jo Rokodelski center 
pripravlja skupaj s tovarno Alpina Žiri, Alešem Kacinom in 
njegovo čevljarsko delavnico AK Alojz Karner Žiri ter Ob-
čino Žiri.



ZAHVALA

V 90. letu nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, pradedek in brat 

Janko Egart
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom ter dr. Habjanu in sestri Valeriji  
za dolgoletno zdravljenje. Hvala tudi g. župniku in pogrebni službi Akris.  

Posebna zahvala pa LD Železniki za spremstvo in izrečene besede ob grobu.  
Hvala tudi g. Janezu Trilerju za ganljivo petje. 

Žalujoči vsi njegovi

V miru se je poslovila naša draga mama

Marija Finžgar
iz Nove vasi pri Radovljici

rojena Gašperšič v Kropi leta 1924

Od nje se bomo poslovili jutri, v soboto, 30. maja 2020, ob 13. uri na pokopališču v Kropi. 
 

Pogrešali jo bomo: Jure, Primož in Blaž z družinami
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ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, tast, stari ata, brat in stric

Andrej Bolka
Košakov ata iz Poženika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekali sožalje, darovali za svete maše, sveče in 

druge darove. Hvala osebju Splošne ambulante Cerklje, patronažni sestri, Splošni bolni
šnici Jesenice, g. župniku Jerneju Marenku, pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, zvonar

jem in pevcem. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi.

Žalujoči vsi njegovi
Poženik, maj 2020

Sporočamo žalostno vest, da je umrla

Marija Zupan
roj. Šifrer

dolgoletna tajnica in računovodkinja Gimnazije Kranj

Od nje se bomo poslovili v petek, 29. maja 2020, na mestnem pokopališču v Kranju.  
Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Kolektiv Gimnazije Kranj

ZAHVALA

V 89. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče, tast, stari oče, 
praded, brat, stric in bratranec

Jože Verbič
pečarski mojster v pokoju iz Cerkelj na Gorenjskem

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose
dom, sodelavcem in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cve
tje, svete maše in sveče. Hvala zdravstvenemu osebju iz Cerkelj, 
dr. Blažu Makovcu in sestri Simoni Kavčič za zdravljenje in skrb 
ob njegovi bolezni in patronažni sestri Andreji Požar za izredno 
skrbno in sočutno nego. Posebna zahvala gre gospodu župniku 
Jerneju Marenku za poslednje zakramente in darovano pogrebno 
sveto mašo, pogrebni službi Pogrebnik iz Dvorij. Zahvaljujemo se 
gospodu Dragu Štefetu, ki je počastil njegov spomin z govorom, 
in družini Močnik, ki so obrede spremljali z veličastnim petjem. 
Hvala gospodu Štefanu Močniku za molitve v poslovilni vežici. 
Hvala Bogu za dobrega moža in očeta in vsem, ki ste bili del nje
govega življenjskega popotovanja.

Hvaležni: žena Lenčka, hči Lenčka, sinova Joža in Peter z družinami
Cerklje, 26. maja 2020

Tiho si odšel
v jutru pomladnega dne,
a tvoja dobrota ostaja 
za vedno v spominu na te.

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je zapustil brat in stric

Franc Štefe
s Trstenika

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za  
darovane sveče in sv. maše. Posebna zahvala g. župniku, pevcem 
in pogrebni službi Komunale Kranj.

Ohranimo ga v lepem spominu.

Vsi njegovi
Trstenik, maj 2020

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se tako lepo poslovili od naše mame, 
babice (dade) in prababice

Franice Malovrh 
roj. Jagodic, učiteljice v pokoju

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, ji stali ob strani in ji pomagali 
ter z nami sočustvovali ob izgubi. Ohranite jo v lepem spominu.

Žalujoči: hčerki, vnuka in pravnučka

V SPOMIN IN ZAHVALO

Sporočamo, da nas je v 86. letu starosti zapustil dragi mož in ata

Štefan Čenčič 
iz Kranja

Od njega smo se poslovili v sredo, 27. maja 2020, na kranjskem 
pokopališču. Vsem, ki ste ga pospremili k počitku in nam izre
kali sožalje, se iskreno zahvaljujemo. Hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, sodelavcem in znancem za sveče, cvetje, molitve in 
lepe misli. Pokojni nam bo ostal v spominu kot dolgoletni učitelj 
praktičnega pouka na Srednji tekstilni šoli v Kranju, redni obisko
valec kranjske tržnice, prijeten sogovornik, ljubeč oče, ata in mož. 
Hvala vsem, ki ste radi z njim kramljali in se ga spominjate. 

Žena Pavla z družino

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je 18. maja v 64. letu starosti sklenil naš dragi ata, stari ata, 
bratranec, prijatelj

Stanislav Rozman
Šoštarjev Stane iz Stražišča pri Kranju

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem, prijateljem, 
vsem, ki ste ga imeli radi in nam izrekli sožalje, darovali sveče ter za spremstvo na njegovi 

zadnji poti. Posebna zahvala UKC Ljubljana – onkološki inštitut za zdravljenje, osebni 
zdravnici dr. Maruši Arnejšek za dolgoletno zdravljenje in dr. Lopuhovi. Še posebej hvala 

negovalki Vidi Koščak za vsakodnevno nego in skrb, ki mu je v težki bolezni lajšala in 
dajala upanje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga obiskovali v času njegove bolezni. Posebna 

zahvala pogrebni službi Komunalnega podjetja Kranj za opravljen slovesen pogrebni 
obred, zahvala g. župniku Bojanu Likarju za opravljen pogrebni obred in daritev svete 
maše, solistu Matjažu Kokalju za čustveno zaigrani melodiji ob slovesu, sodelavcem 
KŽK kmetijstva in cvetličarni Krnc iz Stražišča. Iz srca hvala vsem, ki ste mu izrazili 

spoštovanje in se mu poklonili na zadnji poti s svojo prisotnostjo in tolažilnimi besedami. 
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi
Stražišče, maj 2020 

Pred kratkim še vesel in poln upanja,
s tegobami v zdravju, a ne zares bolan, 
si naš ata bil ... popoldan si odšel …
Tja, kjer ni gorja, v srcu ostala je praznina
in nate večna bolečina. 
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – V sobo-
to, 16. maja, je na območju 
Bohinja potekala vsakoletna 
čistilna akcija. Čistilne akci-
je, v Bohinju tradicionalno 
poteka pod sloganom Prija-
telji, očistimo Bohinj, se je 
po podatkih organizatorjev 
udeležilo približno 550 ude-
ležencev, ki so čistili v manj-
ših skupinah po različnih 
delih Bohinja. 

»Očistili smo več kot 95 ki-
lometrov sprehajalnih poti, 
cest in kolesarskih stez, več 
zelenic, lovišč, plezališč, bre-
gove Save Bohinjke in Mo-
stnice, obalo jezera, več špor-
tnih centrov, parke in nase-
lja. Pokazali smo, da nam ni 
vseeno, v kakšnem kraju živi-
mo, in da nas je mnogo takih, 
ki želimo okolje ohranjati čis-
to in zdravo,« so povedali ob 
koncu akcije.

Udeležba je vsako leto zelo 
dobra, kar pokaže, da se Bo-
hinjci zavedajo pomena čis-
tega in zdravega okolja, pra-
vijo. Na akciji so tako poleg 
drugih prostovoljcev sodelo-
vali člani približno štirideset 
športnih, kulturnih, gasil-
skih, lovskih, moto, ribiških, 
planinskih in drugih dru-
štev, klubov, skupnosti in or-
ganiziranih skupin, nekate-
ri ponudniki športnih in re-
kreativnih storitev. »Veseli 
smo, da se je akcije udeleži-
lo kar nekaj podjetij oziroma 

izvajalcev športnih ter nasta-
nitvenih aktivnosti ter posa-
mezniki, občani in družine. 
Čistilne akcije, kot jih že več 
let zapored izvajamo v Bohi-
nju, pomembno prispevajo 
k razmišljanju in zavedanju 
ljudi o pomenu ustreznega 
ravnanja z odpadki,« še po-
udarjajo organizatorji.

Žal kljub vedno večji oza-
veščenosti še vedno v naravi 
in tudi sicer opažajo kar ne-
kaj odvržene odpadne em-
balaže, smeti, tudi cigaret-
nih ogorkov ob poteh, ce-
stah in podobno. Zato apeli-
rajo na vse prebivalce ter obi-
skovalce, da smeti odlagajo v 
zato primerne koše ter jih s 

sprehodov po naravi s seboj 
odnesejo v dolino.

»Vsako onesnaževanje, pa 
naj bo to neustrezno odlaga-
nje odpadkov ali pa druge ob-
like onesnaževanja, ima lah-
ko posledice tako za lokal-
no okolje kot tudi na global-
ni ravni. Če želimo ohrani-
ti zemljo, zrak in vodo čisto 
in neonesnaženo, lahko vsak 
posameznik s svojim ravna-
njem in dejanji prispeva k do-
seganju cilja zdravega in var-
nega okolja,« so še poudari-
li ob zaključku letošnje čistil-
ne akcije.

Čistili so tudi v Bohinju
Turistično društvo in Občina Bohinj sta prejšnji konec tedna organizirala tradicionalno spomladansko 
akcijo, ki se je je udeležilo več kot petsto prostovoljcev. Očistili so skoraj sto kilometrov sprehajalnih 
poti, cest in kolesarskih stez.

Letošnje čistilne akcije v Bohinju se je udeležilo več kot petsto prostovoljcev.

Očistili so več kot 95 kilometrov sprehajalnih poti, 
cest in kolesarskih stez, več zelenic, lovišč, plezališč, 
bregove Save Bohinjke in Mostnice, obalo jezera, več 
športnih centrov, parke in naselja.

Danes dopoldne bo dež ponehal, popoldne bo spremenljivo 
oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Pihal bo severnik do seve-
rovzhodnik. Jutri in v nedeljo bo dopoldne pretežno jasno, 
popoldne pa bo več oblačnosti. Možna bo tudi kakšna ploha. 
Razmeroma sveže bo.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Nakelski občin-
ski svetniki so na sredini 
seji dali soglasje k aktu o 
ustanovitvi lastnega zavo-
da Dom za starejše občane 
Naklo. Že na predzadnji seji 
občinskega sveta v Naklem 
meseca marca je bila med 
možnimi variantami glede 
ureditve institucionalnega 
varstva starejših občanov, ki 
se izvaja v Domu starejših 
občanov Naklo, omenjena 
ustanovitev lastnega zavo-
da. Trenutno nakelski dom 
še upravlja Dom starejših 
občanov Preddvor, pogodba 
se izteče konec junija. Usta-
novitev zavoda je osnovni 

pogoj za pridobitev koncesi-
je za izvajanje institucional-
nega varstva starejših, zato 
je bil potreben akt o ustano-
vitvi, ki je pripravljen skla-
dno z zakonom o zavodih. 
Podžupan Zdravko Cankar 
je prepričan, da mora obči-
na imeti dom starejših pod 
svojim okriljem. Župan 
Ivan Meglič je že večkrat 
pojasnil razhajanja s seda-
njim načinom upravljanja 
nakelskega doma in upa, 
da bi koncesijo lahko raz-
pisali že jeseni, za začasno 
upravljanje po izteku po-
godbe s preddvorskim do-
mom pa se pogovarjajo z 
Domom (starejših) Petra 
Uzarja Tržič. 

Nakelski dom starejših gre 
na samostojno pot

Šmartno – Pred domom starejših Taber v Šmartnem pri 
Cerkljah so pevci Komornega moškega pevskega zbora Da-
vorin Jenko Cerklje pod vodstvom zborovodkinje Neže Križnar 
pripravili podoknico. Z ubrano pesmijo so razveselili stano-
valce, ki so se pevcem na balkonih zahvalili z aplavzom. Med 
pesmimi pred domom Taber so jim zapeli tudi Triglav moj 
dom in Pozdrav, s tem so čestitali vsem slavljencem v Domu 
Taber, ki so v času koronavirusa praznovali rojstni dan. S tem 
nastopom so pevci marsikateremu stanovalcu polepšali dan. 
Pevcem se je v imenu stanovalcev Doma in zaposlenih zahva-
lila v. d. direktorice Martina Martinčič ter povedala, da do tega 
dne niso zabeležili nobene okužbe z novim koronavirusom.

Zapeli so jim podoknico

Pevci Komornega moškega pevskega zbora Davorina Jenka 
Cerklje so popestrili dan stanovalcem doma starejših v 
Šmartnem pri Cerkljah.

Radovljica – Radovljiški občinski svet je potrdil elaborat o obli-
kovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja v občini in s tem omogočil spremembo 
cen storitev. Za povprečno gospodinjstvo z mesečno porabo 
vode 14 kubičnih metrov in uporabo 120-litrskega zabojnika 
za mešane komunalne odpadke ter 80-litrskega zabojnika 
za biološke odpadke se bo znesek računa na mesečni ravni 
povišal od 0,04 do 0,73 odstotka, kar predstavlja od 0,02 
evra mesečno za gospodinjstva s kanalizacijo in z 80-litrskim 
zabojnikom za mešane komunalne odpadke do 0,40 evra me-
sečno za gospodinjstva s 120-litrskim zabojnikom za mešane 
komunalne odpadke in 80-litrskim zabojnikom za biološke 
odpadke.

Malenkost višje cene komunalnih storitev

Tržič – Znova je odprta pisarna Turistično promocijskega in 
informacijskega centra Tržič od ponedeljka do petka od 8. do 
18. ure, od 1. junija pa tudi ob koncih tedna in praznikih od 10. 
do 18. ure. Sprejemajo že najave za manjše vodene oglede. 
Razstavno izobraževalno središče v Dolini pa je odprto ob so-
botah, nedeljah in praznikih od 11. do 18. ure, vstop je možen 
le z uporabo maske. V Galeriji Paviljon pa so odprli razstavo 
Tržiški mostovi na Bistrici in Mošeniku, ki so jo pripravili člani 
KD tržiških likovnikov. Na ogled je vsak torek, četrtek in sobo-
to od 10. do 12. ure ter ob sredah in petkih od 15. do 18. ure.

Odprli turistično pisarno, na ogled razstava ...

Radovljica – V gorenjskem odboru Slovenskega društva hospic 
k sodelovanju vabijo nove prostovoljce za pomoč žalujočim in 
bolnim v stiski. Šolanje za nove prostovoljce se bo v Radovljici 
začelo v ponedeljek, 8. junija, in bo trajalo do 16. julija. Sklop 
dvanajstih srečanj bo potekal na Gorenjski cesti 25 (zraven 
nekdanje knjižnice), kjer so tudi društveni prostori. Prijave 
sprejemajo na telefonski številki 051 614 621.

Vabijo nove prostovoljce

Kamnik – Občina Kamnik je objavila javni razpis za oddajo 
Budnarjeve muzejske hiše v Zgornjih Palovčah v upravljanje 
in sofinanciranje izvajanja kulturnega programa z namenom 
ohranjanja kulturne dediščine, in sicer za obdobje enega leta. 
Izvajalec mora v Budnarjevi muzejski hiši izvajati, organizirati 
in koordinirati javni kulturni program, ki bo pomagal ohra-
njati slovensko arhitekturno in etnološko dediščino na način 
muzeja – domačije, kar bo objektu preko oživljanja običajev, 
kulinarike in umetnosti dalo pečat tradicionalnega podežel-
skega načina življenja. Rok za oddajo prijav je 12. junij.

Občina išče upravljavca Budnarjeve domačije




