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V občinah so  
poskrbeli za pomoč
V Kranju pa tudi v drugih občinah 
so v času epidemije koronavirusa 
dobro poskrbeli za pomoč starej-
šim in drugim ranljivim skupi-
nam. Pri tem pomagajo številni 
prostovoljci, ki skrbijo tudi za do-
stavo živil in zdravil na dom. 
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ŠPORT

Skakalna  
sezona za štirico
»Zastavili smo si visoke cilje in jih 
večino realizirali,« pravi Gorazd 
Bertoncelj, glavni trener slovenske 
moške reprezentance v smučar-
skih skokih, ki pogleduje tudi že 
proti naslednji sezoni s številnimi 
vrhunci.

8
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V časopisu enajst  
strani osmrtnic
Pretresljivi prizori boja s koronavi-
rusom prihajajo iz italijanskega 
Bergama, ki ga mnogi imenujejo 
evropski epicenter epidemije. Mir-
ko Bogataj, ki živi v tem mestu, si 
želi, da bi se Slovenci iz primera 
Bergama kaj naučili.

14

ZADNJA

Ne vem, kje  
sem se okužil 
Gorenjec, star 35 let, v dobri psiho-
fizični kondiciji se je okužil v času, 
ko pri nas še niso veljali strogi pre-
ventivni ukrepi za preprečevanje 
širitve koronavirusa. Raziskova-
nje, od koga bi se lahko okužil, ni 
prineslo rezultatov.

24

VREME

Danes bo večinoma oblač-
no in suho. Jutri se bo raz-
jasnilo. V nedeljo bo spre-
menljivo oblačno. Možna 
bo kakšna ploha.

0/15 °C
jutri: zjasnilo se bo

73 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Aktualne novice o koronavirusu na 

V nedeljo ob dveh ponoči se bo 
začelo obdobje poletnega časa. 
Uro bomo takrat pomaknili za 
eno uro naprej, čas ob drugi uri 
pa se bo štel kot tretja ura. Noč 
bo torej eno uro krajša.

V nedeljo bomo prešli na 
poletni čas

Priloge:    

Preddvor 
Deželne novice 
Jeseniške novice

Simon Šubic

Ljubljana – Prvi odzivi go-
spodarstva na približno dve 
milijardi evrov vredne ukre-
pe, ki jih je predsednik vla-
de Janez Janša skupaj s pri-
stojnimi ministri javnosti v 
sklopu načrtovanega mega 
protikoronskega zakonske-
ga paketa predstavil v torek, 
so pozitivni. Janša je ob tem 
povedal, da je vlada že začela 
pripravljati smernice tudi za 
drugi protikoronski zakon-
ski sveženj s poudarkom na 
izboljševanju likvidnosti. 

Ukrepi iz zakonskega 
svež nja bodo veljavni do 31. 
maja, lahko jih še podaljšajo.

V gospodarstvu zadovoljni z ukrepi
Vlada bo predvidoma danes obravnavala osnutek mega zakonskega paketa, ki ga je začrtala v 
smernicah ukrepov za omilitev posledic epidemije bolezni covid-19 za prebivalce in gospodarstvo.

Upokojenci z najnižjimi pokojninami bodo aprila prejeli od 130 do 300 evrov 
solidarnostnega dodatka. Slika je simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič43. stran

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine Na-
klo Ivan Meglič je povedal, 
da so obolelega stanovalca 
Doma starejših Naklo izoli-
rali. Vzorci brisov, ki jih je 
ekipa Zdravstvenega doma 
Kranj isti dan vzela še pri še-
stih stanovalcih in zaposle-
nih, so bili včeraj do zaključ-
ka časopisne redakcije ne-
gativni. »Štiri zaposlene si-
cer z negativnimi izidi smo 
iz preventivnih razlogov za-
časno namestili v hotelu Ma-
rinšek in tako zmanjšali mo-
žnost širjenja virusa med 

sorodnike. Člani Štaba Civil-
ne zaščite Občine Naklo so 
dezinficirali vse skupne pro-
store, vse razpoložljive dom-
ske prostore pa smo predela-
li v sobe za izolacijo. Za obo-
lelega stanovalca skrbi dru-
ga ekipa kot za zdrave stano-
valce, da čim bolj omejimo 
možnost prenosa,« je pov-
zel župan Meglič. Občina 
išče možnosti za še več za-
časnih namestitev zaposle-
nih, če bo potreba po tem. 
»Da ne bomo tvegali bolni-
ških dopustov, ker sicer ne 
vemo, kdo bo skrbel za sta-
novalce,« je pojasnil župan 

in še dodal, da imajo, kar 
se tiče zaščitnih mask, vsaj 
malo sreče, saj eden od lo-
kalnih podjetnikov posluje 
s Kitajsko in jim s hitro po-
što zagotavlja do petsto za-
ščitnih mask na dan. »Na-
ročenih imamo še pet tisoč 
mask, delili jih bomo pred-
nostno za skupine občanov, 
ki jih najbolj potrebujejo.«

Včeraj do zaključka redak-
cije je bilo v Sloveniji potrje-
nih že več kot petsto okužb s 
covidom-19, imamo tudi že 
prve žrtve.

Koronavirus v nakelskem domu starejših
V Domu starejših v Naklem so sredi tedna potrdili okužbo s covidom-19 
pri eni od zaposlenih in pri enem stanovalcu. Slovenija: za zdaj ni potrebe 
po dodatnem zaostrovanju gibanja znotraj države, zaradi prebivalcev, ki so 
ukrepe vzeli resno.

V Domu starejših Naklo so vse razpoložljive prostore predelali v sobe za izolacijo. / Foto: Tina Dokl42. stran

Vrtec Agata bo dobil 
prizidek   47. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JANEZ MALEJ, Bohinjsko Jezero

Obvestilo

Zaradi zaščite pred koronavirusom smo začasno zaprli oken-
ce za sprejem strank. Osmrtnice, zahvale in male oglase lah-
ko oddate po elektronski pošti na naslov malioglasi@g-glas.
si, naročnine na elektronski naslov narocnine@g-glas.si. V 
delovnem času lahko pokličete na telefonski številki 04/201 
42 47 in 04/201 42 41, delovni čas: od ponedeljka do petka 
od 8. do 15. ure. Lahko pa pošto oddate v nabiralnik pred 
vhodom v poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1 v Kranju 
(nabiralnik na sliki).
Hvala za razumevanje       Gorenjski glas

Pošta Slovenije je zaradi 
epidemije koronavirusa za-
časno ukinila jutranjo dosta-
vo časopisa, kar pomeni, da 
boste Gorenjski glas do na-
daljnjega prejemali z redno 
poštno dostavo. Na Pošti 
Slovenije pravijo, da bodo 

tako zmanjšali število obi-
skov in kontaktov pismonoš 
na vaših naslovih in s tem 
zmanjšali možnosti širjenja 
okužb. 

Prosimo vas za razume-
vanje.

Gorenjski glas

Pošta začasno ukinila 
jutranjo dostavo časopisa

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Suzana P. Kovačič

Tržič – V dneh epidemije no-
vega koronavirusa tudi sta-
novalci Doma (starejših) Pe-
tra Uzarja Tržič zaradi var-
nosti ne morejo iz doma 
med ljudi, prav tako niso do-
voljeni nobeni stiki s svojci. 
»Na žalost smo morali uki-
niti tudi vse delavnice, pri-
reditve, skupinsko telovad-
bo, družabne igre ... Kljub 
vsemu se naši stanovalci po-
čutijo dobro, so preskrblje-
ni. Z razumevanjem so spre-
jeli ukrepe. Dneve jim po-
pestrimo z glasbo, pogovo-
ri, ko je lepo vreme, jih pe-
ljemo v park, kjer se lahko 

sprehajajo, telovadijo in dru-
žijo. Z osebjem se dobro ra-
zumejo in vedo, da se lah-
ko obrnejo na kogarkoli. Ker 
vemo, da jim stik z zunanjim 
svetom veliko pomeni, smo 
vzpostavili povezavo z video 
klicem po Skypu in Viber-
ju, na voljo pa je tudi nava-
den telefonski pogovor. Sto-
ritev je dobro stekla, svojci jo 
radi uporabljajo, stanovalci 
pa so presrečni, ko se pred 
ekranom zbere cela družina 
in se lahko pogovarjajo. Vsak 
dan imamo več klicev,« je do-
gajanje v zadnjih dneh v tr-
žiškem domu starejših pov-
zela tamkajšnja animatorka 
Karmen Klančnik Pobežin.

S svojci se vidijo s pomočjo video klica

Karl Leitinger ima stik z zunanjim svetom v teh dneh po 
Skypu in Viberju.

Kranj – Nevladna humanitarna organizacija ŠENT – Slovensko 
združenje za duševno zdravje že več let v Kranju izvaja pro-
gram Dnevni center Šent'k. Program je namenjen osebam s 
težavami v duševnem zdravju oziroma tistim v trenutni dušev-
ni stiski, svojcem in prijateljem oseb s težavami v duševnem 
zdravju in vsem drugim, ki jih zanima področje duševnega 
zdravja. »V teh dneh se vsi soočamo z izjemno zahtevno situ-
acijo, ki s seboj prinaša veliko negotovosti, strahu in stisk. Na 
Šent'ku po telefonu izvajamo svetovanje in nudenje osnovne 
psihološke podpore prebivalcem v lokalni skupnosti v času 
epidemije. Telefonska podpora poteka v obliki razbremenilnih 
pogovorov, ni pa namenjena psihoterapevtski ali psihiatrični 
obravnavi,« pojasnjuje svetovalka Petra Anžin in dodaja, da jih 
lahko med 9. in 15. uro pokličete telefonsko številko 04/23 69 
020. Če se v navedenem času na vaš klic nihče ne bo oglasil 
ali bo telefon zaseden, vas bodo poklicali nazaj. Nasvete in 
navodila lahko najdete tudi na spletni strani: www.sent.si.

Skrbijo za svetovanje v stiski

Škofja Loka – Občina Škofja Loka je sprejela začasni ukrep, 
da v času epidemije ne bo pobirala najemnin od najemnic in 
najemnikov poslovnih prostorov v občinski lasti. Ukrep velja 
za tiste, ki v času veljavnosti odloka o začasni prepovedi po-
nujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji 
ne morejo opravljati dejavnosti v najetih prostorih.

Oproščeni najemnin

Vlada je ukinila Krizni štab 
za zajezitev in obvladovanje 
epidemije covida-19, kot so 
pojasnili, so z vzpostavitvijo 
operativnega delovanja vseh 
ministrstev razlogi za njego-
vo delovanje prenehali. Jelko 
Kacin je zdaj glavni govorec 
vlade. Na včerajšnji novinar-
ski konferenci je povedal, da 
je spodbudno, da smo prebi-
valci disciplinirani in zato šir-
jenje virusa v Sloveniji v prvih 
tednih ni bilo tako hitro, kot je 
bilo v nekaterih drugih drža-
vah. »Spodbudno je, da smo 
državljani razumeli pomen 
lastne odgovornosti. Nočemo 
biti Italija. Od nas vseh pa je 
odvisno, kakšen bo trend šir-
jenja virusa. Zaščitni ukrepi 
so ključni in ključno sporočilo 
je, da bomo zmogli skupaj.« 

Notranji minister Aleš 
Hojs je pred nekaj dnevi po-
vedal, da potrebe po dodat-
nem zaostrovanju gibanja 
znotraj Slovenije za zdaj ni, 
zaradi prebivalcev, ki so uk-
repe vzeli resno. »Policija je 
opravila več kot pet tisoč nad-
zorov javnih krajev, kršitev je 
bilo manj kot dva odstotka. 
Do zdaj smo dobili tudi rela-
tivno malo prijav občanov, le 
nekaj nad trideset.«

Kontrola na meji z Avstrijo

Z vladnim odlokom je 
vzpostavljenih 13 mejnih 
kontrolnih točk na cestnih 
povezavah z Avstrijo, dru-
gi mejni prehodi se začasno 
zaprejo. V naši bližini ostaja-
ta odprta prehoda Karavanke 
in Ljubelj, prehod Korensko 
sedlo pa vsak dan od 5. do 23. 
ure. Na kontrolnih točkah iz-
vajajo zdravstvene nadzo-
re potnikov (tujci potrebuje-
jo dokazilo, da so negativni 
na covid-19 oz. ne smejo ka-
zati znakov te bolezni). Od-
lok se ne uporablja za slo-
venske in avstrijske državlja-
ne dvolastnike, ki imajo svoja 

zemljišča na obeh straneh 
državne meje in opravljajo 
kmetijsko-poljedelska dela, 
čezmejne delovne migrante, 
tovorni promet, potnike in-
tervencijskih, ambulantnih 
in reševalnih vozil ter tranzit 
humanitarnih konvojev. Vla-
kovni potniški promet med 
Avstrijo in Slovenijo začasno 
ne poteka.

»Vojni dobičkarji«, ne 
kličite

Državni sekretar na mini-
strstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo Aleš Canta-
rutti se je zahvalil podjetjem, 
ki iskreno želijo pomagati pri 
dobavi zaščitne opreme, tis-
te, ki iščejo lahek zaslužek, pa 
pozval, naj jih ne kličejo. Pou-
daril je pomen slovenske pro-
izvodnje in opreme, s katero 
bomo vsaj deloma samooskr-
bni. Kot je dejal, bi zaloge v 
centralnem skladišču v Rojah 
morale zadostovati še za nas-
lednji teden, dodatne količi-
ne (tudi respiratorji) prihaja-
jo postopoma. Prioriteta je do-
bava opreme za zdravstveno 
osebje in osebje v domovih za 
starejše. Poveljnik republiške 
Civilne zaščite Srečko Šestan 
je pojasnil, da so v preteklih 
dneh vsaj malo »zadihali«, 
kar se tiče zaščitne opreme. 
Količine delijo na osnovi pri-
oritet ministrstva za zdravje: 

bolnišnicam, zdravstvenim 
domovom (ZD), lekarnam, 
zobnim ambulantam ... Tri-
deset odstotkov zalog ima CZ 
za pokrivanje drugih potreb, 
ki jih sporočajo občine. 

Zdravnica Tina Bregant 
opozarja, da moramo tudi 
doma narejene maske za do-
mačo uporabo uporabljati 
pravilno.

Ena ekipa v samoizolaciji

Strokovni direktor Osnov-
nega zdravstva Gorenjske in 
obenem direktor Zdravstve-
nega doma Škofja Loka prim. 
dr. Aleksander Stepanović, 
dr. med., pa je včeraj pred 
zaključkom časopisne re-
dakcije povedal, da bosta, kot 
trenutno kaže, vstopni toč-
ki za jemanje brisa in obrav-
navo odraslih bolnikov s su-
mom na covid-19 na Gorenj-
skem ostali samo v ZD Kranj 
in pred Urgentnim centrom 
jeseniške bolnišnice. »Z mi-
nistrstva za zdravje smo do-
bili sporočilo, da bodo v tej 
fazi zaščitno opremo lah-
ko zagotovili samo še prvot-
no vzpostavljenim 16 vstop-
nim točkam v Sloveniji. Na 
Gorenjskem smo naknadno 
vzpostavili vstopni točki v ZD 
Škofja Loka in ZD Bled. Za 
Škofjo Loko že lahko povem, 
da se, če do danes ne dobimo 
nove opreme, vstopna točka 

zapira, ker smo že brez opre-
me. Na vsak način se jo tru-
dimo kje dobiti, ampak je to 
praktično nemogoče. Država 
si prizadeva, da bi jo dobila, 
je pa dodatna zaščitna opre-
ma najprej obljubljena zdra-
vstvu. Če zdravstveno osebje 
zboli, ne bo nikogar, ki bi bol-
nikom pomagal. Za zdaj je 
osebje v zdravstvenih domo-
vih po Gorenjskem večinoma 
še zdravo; ena kranjska ekipa, 
ki je bila brez ustrezne zašči-
te, je bila izpostavljena bolni-
ku, za katerega se je šele kas-
neje izkazalo, da je okužen s 
koronavirusom, zato so v sa-
moizolaciji. Trenutno ne ka-
žejo znakov bolezni, pred 
vrnitvijo na delo bomo ekipo 
testirali, in če bo test negati-
ven, se bodo lahko postopno 
vrnili na delo,« je pojasnil Ste-
panović.

Na vstopnih točkah na Go-
renjskem povprečno odra-
slim vzamejo med 110 in 130 
brisov na dan. Manj je testi-
ranj otrok. Ostajata vstopni 
točki za otroke v prostorih 
Fajdigove ambulante v Kra-
nju in v ZD Jesenice.

Zelo malo je še takih, ki 
kar potrkajo na vrata

Kot je še povedal Stepa-
nović, so ljudje večinoma že 
ozaveščeni in ob sumu na co-
vid-19 najprej pokličejo iz-
branega zdravnika, če ta ne 
dela, pa dežurnega zdravni-
ka. »Zelo malo je še takih, ki 
pridejo kar pred vrata, ne da 
bi prej poklicali. Tudi napoti-
tev na vstopno točko da izbra-
ni zdravnik.« Dodal je še, da 
so imeli do zdaj en primer 
verbalnega nasilja bolnika 
nad zdravstvenim osebjem 
na Gorenjskem, zgodilo se je 
v Škofji Loki.

Poenostavljeni so tudi po-
stopki za ugotavljanje zača-
sne zadržanosti od dela in 
predpisovanja medicinskih 
pripomočkov, pa so sporočili 
iz zdravstvene zavarovalnice. 

Virus v nakelskem domu

V Domu starejših Naklo so po potrjeni okužbi s covidom-19 
dezinficirali vse skupne prostore. / Foto: Tadej Mohorič

1. stran
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KOMENTAR
Maja Bertoncelj

Zwift, trenutno eden redkih 
športnih pripomočkov, kjer 

je mogoče druženje. In moj 
trenutek slave, ko se nekaj 100 
metrov pelješ skupaj z enim 
najboljših kolesarjev na svetu. 
Ostani doma.« To je le eden iz-
med številnih zapisov na druž-
benem omrežju, ki kaže na 
spremembe navad v času ko-
ronavirusa tudi pri športnikih 
in rekreativcih. Je zapis rekre-
ativnega športnika Gašperja 
Debeljaka iz Poljanske doline, 
virtualno pa je kolesaril tudi s 
Tadejem Pogačarjem. Šport je 
v času epidemije koronavirusa 
pri večini videti precej drugače 
kot običajno. 

Gibanje je seveda tudi v teh 
dneh zaželeno, saj so pozitivni 
učinki vadbe na naše telo že 
dolgo znani. In ne le na telo, 
tudi na naš um, kar je ravno 
v teh dneh morda še bolj po-
membno. Zagotovo prispeva k 
pozitivni naravnanosti. Doma 
ali sami v naravi vadijo tudi 
vrhunski športniki in čakajo, 
kdaj bodo lahko znova poka-
zali svojo pripravljenost. Tek-
movanja so odpovedana ali 
prestavljena, tudi olimpijske 
igre, ki bodo v Tokiu namesto 
letos prihodnje leto. Nada-
ljevanja ali začetki sezon so 
negotovi, kljub temu pa mo-
rajo športniki ostati zbrani, 
motivirani in trenirati naprej, 
kolikor je v danih razmerah 
to mogoče. Prikrajšani so tudi 
njihovi navijači, ki so pred 
malimi ekrani ali na samem 
prizorišču navijali zanje. Nas 

pa vse vrhunski športniki sedaj 
spodbujajo na malih zaslo-
nih in socialnih omrežjih, naj 
bomo aktivni in vadimo doma. 
Rekreacija je številnim edina 
sprostitev in jo nadaljujejo. Z 
družino se vsak dan podamo 
na sprehod v naravo, v okolici 
smo odkrili številne nove poti. 
Prav je, da ob tem vsi upošte-
vamo navodila pristojnih in se 
rekreiramo doma ali v naravi 
sami ali z osebami iz istega go-
spodinjstva. Ob neupoštevanju 
navodil prihaja do zaostritev, 
kot so zapore cest do priljublje-
nih izletniških točk, prepoved 
vožnje s kolesom ... In potem so 
ljudje nejevoljni. Za druženje 
s prijatelji tudi med športom 
sedaj res ni pravi čas. Bodimo 
strpni in razumni, z mislimi 
tudi na populacijo zdravstveno 
šibkejših. 

Možnosti biti športno aktiv-
ni imamo kljub vsemu dovolj 
tudi doma. Kondicijo lahko 
z različnimi športnimi pripo-
močki vzdržujemo za čase, ko 
bomo lahko spet brez omejitev 
vadili v naravi. Na voljo so tudi 
vsakodnevne brezplačne vadbe 
na spletu, celo na Ljubljanski 
maraton se lahko pripravlja-
te na takšen način. Različne 
nasvete za ohranjanje zdravja 
populacije s sloganom Z giba-
njem nad korono pripravlja 
tudi Fakulteta za šport. In še 
bi lahko naštevali.

Skratka, tudi v športu in re-
kreaciji so razmere, ki jih nis-
mo vajeni, prinesle spremembe 
in nove izzive.

Trenirajmo doma
»Naš cilj je, da zagotovimo 

delovna mesta in likvidnost 
podjetij. Ne sme se zgoditi, 
da bi kakšno podjetje pro-
padlo, a ga z ukrepi lahko 
rešimo,« pa je ob predstavi-
tvi ukrepov za pomoč gospo-
darstvu dejal resorni minis-
ter Zdravko Počivalšek in dr-
žavljane pozval, naj kupuje-
jo domače izdelke, ker bodo 
s tem pomagali domačemu 
gospodarstvu po koncu kri-
ze čim hitreje zadihati s pol-
nimi pljuči. 

Janša je med drugim na-
povedal, da bo država z na-
menom ohranitve delovnih 
mest prevzela plačilo soci-
alnih prispevkov za vse za-
poslene na čakanju na delo, 
zdravstvena blagajna pa bo 
že od prvega dne bolniške 
odsotnosti prevzela izplači-
lo nadomestil. Zaposlenim 
v kritičnih dejavnostih se ob 
tem obeta izplačilo dodatka 
za nevarno delo oz. za do-
datne obremenitve v razpo-
nu od deset do dvesto odstot-
kov osnovne plače, podoben 
ukrep pa je premier priporo-
čil tudi zasebnemu sektorju. 
Pripravljajo se tudi ukrepi za 
ohranitev delovanja podjetij, 
med drugim bo država prev-
zela vplačilo vseh prispev-
kov za pokojninsko zavaro-
vanje za zaposlene, ki osta-
nejo na delovnem mestu.

Dodatek za upokojence

Vlada je določila tudi uk-
repe za izboljšanje socialne-
ga položaja ljudi. Tako ne bo 
treba plačevati javnih stori-
tev, ki se v tem času ne iz-
vajajo, status delavcev, ki 
ne delajo zaradi višje sile, 
na primer zaradi varstva ot-
rok in nezmožnosti priho-
da na delo, pa bo izenačen 
s statusom delavcev na ča-
kanju. Vsem, ki bodo med 
epidemijo izgubili službo, 
bo od prvega dne avtoma-
tično pripadlo nadomestilo 
za brezposelnost. Pomaga-
li bodo tudi upokojencem z 
najnižjimi pokojninami, saj 
bodo tisti s pokojnino, nižjo 
od 700 evrov, 15. aprila pre-
jeli solidarnostni dodatek od 
130 do 300 evrov. 

Samozaposleni, ki zara-
di krize ne morejo opravlja-
ti dejavnosti ali jo opravljajo 
v bistveno zmanjšanem ob-
segu in bodo razglasili pri-
zadetost zaradi krize, bodo 
upravičeni do mesečnega 
temeljnega dohodka v višini 
70 odstotkov neto minimal-
ne plače, socialne prispevke 
jim bo v tem času plačevala 
država. 

Napovedani so tudi ukre-
pi za izboljšanje likvidnosti 
podjetij in pomoč znanstve-
noraziskovalnim projektom 

za boj z epidemijo. Vzposta-
vila se bo garancijska shema, 
ki bo omogočila odkup terja-
tev do slovenskih podjetij. 
Država bo zagotovila ustre-
zna sredstva z dokapitaliza-
cijo oziroma poroštvom za 
izvedbo. Zamrzneta se pla-
čilo akontacije davka od do-
hodkov pravnih oseb in pla-
čilo davka na dohodek iz de-
javnosti za samostojne pod-
jetnike. Plačilni roki za pla-
čila zasebnim dobaviteljem 
iz javnih sredstev se skrajša-

jo na osem dni. Del neizkori-
ščenih sredstev iz Evropske-
ga socialnega sklada bodo 
usmerili v pomoč podjetjem 
in institucijam, ki se ukvar-
jajo z raziskavami in razvo-
jem cepiva, zdravila in zašči-
tne opreme za obvladovanje 
posledic koronavirusa.

Funkcionarske plače ter 
vse sejnine in druga denar-
na nadomestila za člane 
nadzornih svetov v gospo-
darskih družbah v večinski 
državni lasti se bodo za čas 
epidemije znižale za tride-
set odstotkov, je še napove-
dal Janša. Iz tega je zaradi 
odločitve ustavnega sodišča 
izvzeto sodstvo, ki pa ga je 
predsednik vlade prav tako 
pozval k znižanju plač. 

Vlada je sprejela tudi vrsto 
smernic za izdelavo ukrepov 
za pomoč kmetijstvu, je na-
daljeval premier. Kmetje, ki 
zbolijo za covidom-19, bodo 
prejeli pomoč za nezmo-
žnost dela v višini osem-
deset odstotkov minimal-
ne plače, upravičeni bodo 
tudi do odpisa pokojninskih 

prispevkov in finančne pod-
pore zaradi padca cen ... 

Zadovoljni v gospodarski 
zbornici ...

V Gospodarski zbornici 
Slovenije (GZS) so oceni-
li, da predlagani ukrepi sle-
dijo potrebam gospodarstva 
in večinoma prinašajo učin-
kovite, hitre in enostavne re-
šitve. »Pozdravljamo, da se 
država zaveda resnosti po-
ložaja, v katerem se je znaš-

lo slovensko gospodarstvo. 
Likvidnostni krč podjetij bo 
omilila s prevzemom soci-
alnih prispevkov, stroškov 
bolniške odsotnosti priza-
detih in tudi z garancijsko 
shemo za terjatve. Ti ukre-
pi naj čim hitreje zaživijo v 
praksi,« je dejal predsednik 
zbornice Boštjan Gorjup in 
dodal, da Slovenija sledi dr-
žavam, ki v tem času svo-
ja gospodarstva ohranjajo 
z močnimi podporami. Na 
GZS pričakujejo, da bodo v 
naslednjem paketu ukrepov 
vzpostavljeni tudi učinkoviti 
mehanizmi za sveže krediti-
ranje podjetij po vzoru dru-
gih držav ter zavarovanje iz-
voznih poslov. »Le tako bo 
omogočen obstoj podjetij v 
času drastičnih upadov pri-
hodkov in njihov hiter za-
gon po umiritvi epidemije,« 
je poudaril Gorjup.

... in tudi v obrtni zbornici

V Obrtno-podjetniški 
zbo rnici Slovenije (OZS) 
so zadovoljni, da je vlada 

prisluhnila tudi njihovim 
predlogom za pomoč male-
mu gospodarstvu. »Od kon-
dicije gospodarstva je odvis-
no, kako hitro si bomo opo-
mogli po koncu epidemije. 
Tudi vlada je s predstavlje-
nimi ukrepi pokazala, da se 
zaveda tega dejstva,« je de-
jal predsednik OZS Bran-
ko Meh. Med drugim jim je 
vlada prisluhnila s predla-
ganim odpisom prispevkov 
samozaposlenim, ki bodo 
prejemali tudi mesečni te-
meljni dohodek v višini se-
demdeset odstotkov mini-
malne plače. Pozdravili so 
tudi odpravo določila, da 
plačo delavcem sofinanci-
ra država le takrat, ko ima 
podjetje na čakanju trideset 
odstotkov zaposlenih, ter 
sprejetje ukrepa, da bo za 
delavce, ki delajo v tem ob-
dobju, država krila prispev-
ke za pokojninsko zavaro-
vanje. 

»Država po novem krije 
osemdeset odstotkov plač 
zaposlenih, ki so na čaka-
nju na delo. Naš predlog je 
še vedno, da breme plač de-
lavcev v celoti nosi država,« 
poudarjajo v OZS, kjer so 
zadovoljni tudi z ukrepi za 
ohranjanje likvidnosti. »Če 
nič ne ustvariš, ne moreš ni-
česar dati. Stroški podjetja, 
tudi če je to zaprto, niso le 
plače zaposlenih in krediti, 
ampak so tu še drugi stro-
ški, ki jih podjetje mora pla-
čevati. Tu so še najemnine, 
komunalni prispevki, voda, 
elektrika, NUSZ ...« je opo-
zoril Meh.

V naslednjem mega pa-
ketu v OZS pričakujejo še 
konkretnejše ukrepe za 
ureditev plačilne nedisci-
pline in neposredne finanč-
ne spodbude panogam, ki 
bodo zaradi epidemije utr-
pele največ škode.

Zadovoljni z vladnimi ukrepi 
31. stran

Predsednika gospodarske in obrtne zbornice Boštjan Gorjup (desno) in Srečko Meh (levo) 
pozdravljata napovedane ukrepe za omilitev posledic epidemije covid-19. / Foto: Gorazd Kavčič (arhiv) 

Premier Janez Janša in finančni minister Andrej 
Šircelj sta v torek poudarila, da je finančni sistem 
stabilen in da je v proračunu dovolj denarja za spopad 
z epidemijo koronavirusa.
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Kranj – V kranjski občini se 
trudijo vzpostaviti sistem, ki 
občanom zagotavlja čim bolj 
normalno in predvsem var-
no življenje. Število prosto-
voljcev, ki so pripravljeni po-
magati pri varstvu otrok ali 
oskrbi na domu z živili sta-
rejšim ali tistim v samoizo-
laciji, dnevno narašča. Do 
sredine tega tedna jih je bilo 
že več kot sto dvajset. »Vese-
li nas tako dober odziv in dej-
stvo, da je toliko ljudi priprav-
ljenih pomagati,« je poveda-
la Nada Bogataj Kržan, vodja 
urada za družbene dejavno-
sti. »Takih ljudi je sicer še več, 
a niso na seznamu, saj so se 
številna društva samoorgani-
zirala in pomagajo svojim čla-
nom, pa tudi širše. To nalo-
go seveda izjemno dobro op-
ravljata tudi Rdeči križ in Ka-
ritas,« je pojasnila Nada Boga-
taj Kržan in dodala, da obča-
ni, ki ne morejo sami po na-
kupih, na posebno telefonsko 
številko 080 18 85 sporočijo, 
katerega od dveh paketov za 
oskrbo želijo. Mestna občina 
Kranj bo strošek živil založi-
la iz svojih sredstev in naroč-
nikom paketov poslala račun. 
Ob tem na kranjski občini po-
udarjajo, naj občanke in obča-
ni kličejo interventno številko 
le v upravičenih primerih, to-
rej ko se niso zmožni sami os-
krbeti in nimajo svojcev, sose-
dov, prijateljev ali znancev, da 
bi jim pomagali. Srečujejo se 
namreč tudi z različnimi po-
skusi zlorabe te številke ozi-
roma pomoči na domu, zato 
zdaj pozorno preverjajo, ali 
gre za dejansko potrebo ali 
zlorabo. Da bi že vnaprej pre-
prečili morebitne zlorabe, so 

uvedli tudi posebne identifi-
kacijske kartice, s katerimi se 
prostovoljci oskrbovancem 
izkažejo kot uradne osebe.

Jesenice: tudi dostava 
zdravil

Rdeči križ Jesenice je bil 
aktiviran že za pregledova-
nje potnikov na mejnem pre-
hodu v Ratečah. Sedaj pa so 
pozornost posvetili oskrbo-
vanju občank in občanov, ki 
nimajo svojcev, ki bi jim lah-
ko dostavljali hrano in druge 
nujne življenjske potrebšči-
ne, ali pa morajo biti zaradi 
okužbe v samoizolaciji, je de-
jala sekretarka Rina Beravs 
Zor. Za dostavo (telefonska 
številka: 031 300 292) skrbi-
jo prostovoljci, jeseniški žu-
pan Blaž Račič je v ta namen 
dal v uporabo službeno vozi-
lo. Pakete hrane bodo zago-
tovili tudi tistim, ki pomoč v 
hrani potrebujejo iz drugih 
razlogov, redna delitev po-
moči je namreč začasno zau-
stavljena. Po besedah Beravs 
Zorove je hrane dovolj, veseli 
pa so tudi odziva mladih pro-
stovoljcev, saj je večina stal-
nih prostovoljcev starejših 
od šestdeset let in so ogro-
žena skupina. Občina Jese-
nice je tudi naročila doda-
tne zaščitne maske, prvi del 
je Občinski štab civilne zašči-
te prejel v torek. V tem tednu 
pa so vzpostavili tudi dostavo 
zdravil.

Radovljica: velik odziv 
prostovoljcev

Območno združenje Rde-
čega križa Radovljica je za 
prevoze prostovoljcev prev-
zelo občinsko službeno vozi-
lo, prostovoljke RK pa za zdaj 
še lahko uspešno pomagajo 
tudi pri oskrbovanju tistih, ki 

so svojo potrebo po oskrbi z 
nujnimi potrebščinami spo-
ročili na kontaktno telefon-
sko številko, namenjeno ose-
bam, ki so v samoizolaciji, in 
obolelim (04 537 23 39). Z na-
menom pomagati se je javilo 
tudi precej novih prostovolj-
cev, ki pa jih za sedaj še ni bilo 
potrebno aktivirati, so sporo-
čili z občine in povedali, da bo 
občina prostovoljcem povr-
nila stroške prehrane in pre-
voza ter poskrbela za njihovo 
zaščito. Zabeležili so tudi sti-
ske starejših občanov, ki pot-
rebujejo pomoč pri dostavi 
nujnih živil in zdravil. Gre 
za izjemne primere, saj veči-
ni pomagajo svojci, prijatelji 
ali sosedje. RK bo sicer raču-
ne za hrano, ki jo dostavlja-
jo občanom, izdajal občini, 
ta pa bo račune izdala potro-
šnikom. Na občinski spletni 
strani so zbrani tudi podatki 
o znanih ponudnikih pripra-
ve in dostave hrane na dom. 

Tržič: pomoč pri dostavi 
živil in zdravil

Odgovorna oseba na Ob-
čini Tržič za pomoč pri oskr-
bi občanov z osnovnimi živi-
li, zdravili in ostalimi nujno 
potrebnimi dobrinami je po-
džupan Dušan Bodlaj. Do-
segljiv je po e-pošti dusan.
bodlaj@trzic.si in na številki 
040 597 574. Krajani se lah-
ko obrnejo tudi na svoje pred-
sednike KS. Občina  poskuša 
pridobiti še dodatne prosto-
voljce za oskrbo; dnevno se 
že javljajo prostovoljci nevla-
dnih organizacij, tudi Žu-
pnijska karitas Tržič-Bistri-
ca je ponudila pomoč. V KS 
Sebenje je na pobudo obči-
ne zaživela pomoč pri dosta-
vi živil in zdravil krajanom, 
ki to storitev potrebujejo, v 

sodelovanju z lokalno trgovi-
no; kontaktna številka za na-
ročilo je 040 738 469. V KS 
Ravne so na oglasne deske 
zapisali kontakte, če kdo od 
krajanov potrebuje kakršno-
koli pomoč. Za oskrbova-
nje prebivalcev na domu, za 
nujne primere, skrbita tudi 
Dom Petra Uzarja Tržič in 
CSD Tržič. V sistem pomo-
či se kot izvajalec osebne asi-
stence vključuje Auris – me-
dobčinsko društvo gluhih in 
naglušnih za Gorenjsko, po-
družnico imajo tudi v Tržiču. 
Trenutno v občini potrebuje 
varstvo en otrok, ki ga varu-
je na domu strokovna delav-
ka Vrtca Tržič. 

Kamnik: pomagajo tudi 
študentje

Eden prvih ukrepov ob-
čine je bila vzpostavitev po-
sebne telefonske številke za 
dostavo hrane in zdravil (051 
374 207 – Katja Vegel, Obči-
na Kamnik), na katero lahko 
pokličejo starejši občani, ki 
živijo sami in v tem obdob-
ju tako še posebej potrebu-
jejo pomoč. Pokličejo lahko 
od ponedeljka do petka med 
9. in 20. uro. Številno so se 
odzvali tudi člani Študent-
skega kluba Kamnik, ki so v 
svoji bazi zbrali kar petdeset 
prostovoljcev, ki so priskoči-
li na pomoč Zdravstvenemu 
domu Kamnik, Domu starej-
ših občanov Kamnik in pri ra-
zvozu hrane in zdravil starej-
šim. Občina v teh časih tudi 
spodbuja občane, da kupu-
jejo izdelke lokalnih kmetov 
in predelovalcev vseh tistih, 
ki sicer dvakrat tedensko so-
delujejo na kamniški tržni-
ci. Večina jih namreč svoje 
izdelke po dogovoru pripe-
lje tudi na dom; kontakti so 

objavljeni na občinski sple-
tni strani.

Medvode: vzpostavljena 
interventna oskrba

Občina Medvode ima 
vzpostavljeno interventno 
oskrbo starejših, ki je name-
njena vsem starejšim, gibal-
no oviranim ter tistim ob-
čankam in občanom, ki za-
radi ukrepov zajezitve širje-
nja koronavirusa ali eventu-
elne okužbe ne morejo ali 
ne smejo zapustiti stanova-
nja in se sami ali prek po-
moči sorodnikov, prijateljev 
in znancev ne morejo oskr-
bovati z najnujnejšo hrano, 
higienskimi pripomočki in 
zdravili ali drugimi nujni-
mi zadevami. Na telefon-
ski številki 01 361 95 14 (od 
ponedeljka do petka med 
8. in 16. uro) lahko naroči-
jo dostavo nujnih življenj-
skih potrebščin, dosegljivi 
so tudi po e-pošti cz@med-
vode.si. Interventno oskr-
bo izvajajo s pomočjo pro-
stovoljcev. Kot pojasnjujejo, 
jih imajo trenutno na sezna-
mu okrog osemdeset, ki jih 
bodo vpoklicali po potrebi. 
V minulem tednu je v enem 
dnevu za interventno oskr-
bo zaprosilo do pet občanov, 
oskrbljeni so bili še isti dan.

Škofja Loka: za pomoč tudi 
prostovoljski projekt

Občina Škofja Loka skupaj 
s številnimi organizacijami 
vsak dan sproti načrtuje ak-
tivnosti za preprečitev širje-
nja okužbe v občini, o čemer 
tudi sproti obvešča na spletni 
strani in po družbenih omrež-
jih. Med drugim za vse, ki so 
v karanteni oziroma samoizo-
laciji in nimajo nikogar, ki bi 
jim pomagali, deluje prosto-
voljski projekt, s pomočjo ka-
terega je organizirana nabava 
nenujnih proizvodov in nuj-
nih prehrambnih proizvo-
dov. Projekt dopolnjuje že ob-
stoječi Občinski center za po-
moč, ki je na voljo na telefon-
ski številki 04 5112 397 in na 
elektronskem naslovu: info@
skofjaloka.si in je namenjen 
vsem, ki so v karanteni in ni-
majo svojcev, sosedov ali dru-
ge možnosti za nabavo nujnih 
prehranskih in zdravstvenih 
proizvodov po varnem proto-
kolu. Preko njega zagotavljajo 
pomoč za nujno varstvo otrok 
na domu, pomoč pa je name-
njena tudi ljudem, ki so zara-
di situacije, ki jo je prinesel ko-
ronavirus, v stiski. Kontaktira-
jo jih lahko tudi za kakršneko-
li dodatne informacije ali pa 
če ponujajo prostovoljno po-
moč. 

Poskrbeli so za pomoč
V Kranju pa tudi v nekaterih drugih gorenjskih občinah pomagajo številni prostovoljci, ki skrbijo tudi  
za dostavo živil na dom. Srečujejo se z različnimi poskusi zlorabe.

Prostovoljec s kranjske občine z identifikacijsko kartico okrog 
vratu in malim paketom hrane v rokah / Foto: MO Kranj

Vilma Stanovnik

Kranj – Delo in življenje 
v kranjskem zavetišču za 
brezdomce te dni poteka 
brez večjih težav. Kot sporo-
čajo s kranjske občine, zave-
tišče trenutno ni polno za-
sedeno, polne so le ženske 
kapacitete. Pripravljeno 
imajo tudi sobo za izolacijo. 
Kljub navodilom zaposleni 
opažajo, da jih večina brez-
domcev ne upošteva, s či-
mer ogrožajo sebe, uporab-
nike na Sejmišču 4 pa tudi 
zaposlene, ki se težko v ce-
loti zaščitijo.

Za zdaj nemoteno potekata 
tudi oba projekta Razdelilni-
ca hrane in Viški hrane. Tako 
v razdelilnici hrane dnevno 
pripravijo okoli devetdeset 
obrokov, v projekt Viški hra-
ne pa je vključenih približno 
sto deset posameznikov ozi-
roma 45 družin. Doslej hrane 
še ni zmanjkalo.

Prav tako je poskrbljeno 
tudi za odvisnike. Po navodi-
lih je zaprt dnevni center za 
odvisnike, vendar so v stiku z 
njimi s pomočjo video klepe-
ta, odprt je tudi Reintegracij-
ski center za nekdanje odvis-
nike. Pretehtala je odločitev, 
da je bolje, da ostanejo v cen-
tru, kot da bi se vračali domov, 
saj bi kriza utegnila trajati.

Kot še sporočajo s kranjske 
občine, v nobenem od pro-
gramov za zdaj niso zazna-
li obolenja.

Brezdomci so zdravi
Za brezdomce in odvisnike je v kranjski občini dobro poskrbljeno.

Razdelilnica hrane v Kranju je tudi te dni dobro obiskana. 
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Kranj – Iz Centra za informiranje in svetovanje za žrtve nasi-
lja (CIS) so nam sporočili, da so zaradi varnostnih ukrepov 
pred širjenjem epidemije koronavirusa morali začasno zapreti 
svetovalnico. »Ne glede na okoliščine ostajamo z vami in se 
lahko obrnete na nas. Lahko nas pokličete na telefon 030 380 
380 ali nam pišete na elektronsko pošto cis.gorenjske@siol.
net. Vsem tistim, ki ste že vključeni v naš program, in tistim, 
ki doživljate nasilje in bi se o tem radi pogovorili z nami ali 
potrebujete samo nasvet, sporočamo, da smo za vas doseg-
ljivi v ponedeljek, torek, sredo od 8.30 do 15. ure, v četrtek od 
12. do 18. in v petek od 8. do 14. ure. V nujnih primerih vaše 
zaščite pa se obrnite na policijo 113,« še sporočajo iz centra, 
ki deluje v okviru varne hiše Gorenjske. 

Zaprta svetovalnica za žrtve nasilja

Kranj – Na Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj  in na neka-
terih drugih šolah so se znašli v stiski, saj učenci potrebujejo 
računalniško opremo za pouk na daljavo. »Po prvem tednu 
pouka na daljavo ugotavljam, da imamo kar nekaj učencev, ki 
nimajo dostopa do spleta niti nimajo s čim dostopati,« pravi 
ravnatelj Aleš Žitnik in prosi, da sporočite, če imate računal-
nike, ki jih ne potrebujete in bi jih lahko odstopili. Kontakt za 
donacije je: ales.zitnik@sfpkr.si.

Prosijo za rabljene računalnike



5Gorenjski glas
petek, 27. marca 2020 info@g-glas.si

Jože Košnjek

Kranj – Slovenski katoliški 
škofje so sredi marca sprejeli 
izredne ukrepe za prepreče-
vaje virusnih okužb in širje-
nja covid-19. Tako do prekli-
ca prepovedi duhovniki sme-
jo maševati sami, brez nav-
zočnosti vernikov, tudi svoj-
cev in članov duhovnih gi-
banj. Tudi somaševanje več 
duhovnikov ni dovoljeno. 
Primere kršitve te prepo-
vedi je treba sporočiti. Ver-
niki se morajo v tem času 

samoizolirati in posvetiti čas 
molitvi za zdravje bolnikov, 
za zdravje in uspešno delo 
zdravstvenega osebja in za 
čimprejšnji konec epidemi-
je.

Slovenska škofovska kon-
ferenca poudarja, da so vsi 
krsti odloženi v čas po kon-
cu epidemije. Izjema je pre-
teča smrtna nevarnost člove-
ka, ko ga lahko krsti vsak člo-
vek, ne le škof ali duhovnik. 
Glavo kandidata trikrat oblije 
z vodo, ki ni nujno blagoslov-
ljena, in izreče krstne besede: 

Jaz te krstim v imenu Očeta 
in Sina in Svetega duha. Do 
preklica je prepovedano po-
deljevanje zakramenta svete 
birme, odpovedane pa so tudi 
vse cerkvene poroke. Dovolje-
ne so samo v primeru smrtne 
nevarnosti. 

Škofovska konferenca pre-
jema precej vprašanj o mož-
nosti spovedi. Tudi ta je do 
nadaljnjega prepovedana, 
razen v primeru smrtne ne-
varnosti, ko se je treba obrni-
ti na najbližjega duhovnika. 
Prepovedana je tudi spoved 
oziroma zakrament sprave 
po telefonu. V vseh izjemnih 
primerih, ko človeku grozi 
smrt, mora biti pri podeljeva-
nju zakramentov zagotovlje-
na ustrezna zaščita po navo-
dilih zdravstvene službe. 

V cerkvi le osebna 
molitev

Škofje do preklica pode-
ljujejo katoličanom spre-
gled od dolžnosti udeležbe 
pri nedeljski maši. Verniki 

naj jo nadomestijo z molit-
vijo, postom, dobrimi deli, 
branjem božje besede, spre-
mljanjem svete maše po ra-
dijskem sprejemniku, televi-
ziji in spletu in s prejemom 
»duhovnega obhajila«. Ver-
niki naj se za njegov prejem 
na mirnem kraju umirijo in 
pokrižajo, se zavedo božje 
navzočnosti in zmolijo kesa-
nje, preberejo evangelij dne-
va in nekaj časa premišljujejo 
o božji besedi, nato pa prebe-
rejo besedilo duhovnega ob-
hajila. 

Cerkveni pogrebi so dovo-
ljeni, vendar ob upoštevanju 
navodil državnih oblasti, ob 
udeležbi svojcev, ki morajo 
biti med seboj primerno od-
daljeni. Verouka ni, župnij-
ske pisarne so zaprte, prav 
tako pa ni mogoče obiskati 
samostanov. Verniki se lah-
ko na te ustanove obrnejo 
po telefonu ali po elektron-
ski pošti. Tudi križevi poti na 
prostem pred velikonočni-
mi prazniki so prepovedani. 

Župniki lahko odprejo 
cerkve, vendar le za oseb-
no molitev zdravih verni-
kov brez simptomov bolez-
ni. Naenkrat je lahko v cerkvi 
največ deset oseb, ki mora-
jo biti druga od druge odda-
ljene vsaj poldrugi meter. V 
cerkvi mora biti na voljo raz-
kužilo, prostor pa mora biti 
vsaj dvakrat dnevno očiščen 
in razkužen. Zvonjenje po-
teka tako kot običajno.

Navodila za velikonočne 
praznike

Slovenska škofovska kon-
ferenca je sprejela že tudi na-
vodila slovenskih škofov za 
letošnje velikonočne prazni-
ke. Škofje in duhovniki bodo 
bogoslužje cvetne nede-
lje obhajali v svojih cerkvah 
brez ljudstva! Ker duhovni-
ki blagoslovljenega zelenja 
ne smejo deliti vernikom, 
ga lahko ti sami blagoslovi-
jo doma. Zapoved maševa-
nja brez ljudstva velja tudi za 
veliki četrtek, veliki petek in 

za veliko soboto, ko odpade-
ta tradicionalna blagoslov in 
delitev ognja. Škofje na veli-
ko soboto vabijo vernike, da 
pripravijo velikonočna jedi-
la, ki jim bo ob 15. in 17. uri 
podeljen blagoslov na dalja-
vo po televiziji in iz zaprtih 
župnijskih cerkva. Tudi tra-
dicionalna velikonočna vigi-
lija na veliko soboto ob 20. 
uri bo v zaprtih stolnicah in 
župnijskih cerkvah, verniki 
pa naj se z mislimi pridruži-
jo obredu. Za veliko noč  ško-
fje priporočajo, da se družine 
ob 8. uri zberejo na družin-
skih zajtrkih.

Podpora vladnim 
ukrepom

Največje verske skupnos-
ti v Sloveniji – Evangeličan-
ska cerkev, Rimskokatoli-
ška cerkev, Binkoštna cer-
kev, Srbska pravoslavna cer-
kev, Makedonska pravoslav-
na cerkev in Islamska skup-
nost v Sloveniji – s skup-
no izjavo izrekajo podporo 
ukrepom slovenske vlade za 
omejitev širjenja koronavi-
rusa. Obenem izražajo zah-
valo in spoštovanjem vsem, 
ki se žrtvujejo v teh prizade-
vanjih. Ljudje moramo biti 
solidarni in pomagati drug 
drugemu, kar ni le posvet-
na, ampak tudi božja zapo-
ved, so zapisali.

Brez maš, krstov, porok in birm
Ljudje naj vzamejo v roke Sveto pismo, o tem premišljujejo, zmolijo desetko rožnega venca in preberejo kakšno knjigo z duhovno 
vsebino. Tako bodo veliko naredili zase in za druge, svetuje gvardijan samostana na Brezjah pater dr. Robert Bahčič.

Gvardijan frančiškanskega samostana na Brezjah 
pater dr. Robert Bahčič je povedal, da je trenutno 
telefonskih želja za pastoralni pogovor manj kot na 
začetku epidemije. Verniki se predvsem priporočajo 
za molitev. Bazilika je odprta od 6. ure zjutraj do 21. 
ure zvečer. Prihajajo in molijo predvsem pred podobo 
Marije Pomagaj. Strogo se držimo navodil države in 
Cerkve, poudarja pater Bahčič in priporoča molitev 
drug za drugega in branje Svetega pisma in drugih 
knjig z duhovno vsebino. 
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Potniški le-
talski promet je že dober te-
den ustavljen, kar ima velik 
vpliv tudi na delovanje leta-
lišča. »Letališče je drugačno, 
čudno mirno. Potniški ter-
minal je prazen, na naši ste-
zi pristajajo večinoma tovor-
na letala, za nujno delovanje 
letališča pa trenutno skrbi le 
manjša skupina sodelavcev 
Fraporta Slovenija,« so pred 
dnevi na Facebooku zapisa-
li na brniškem letališču, kjer 
se poleg tovornih letal vrstijo 
tudi repatriacijski leti, s kate-
rimi se potniki vračajo v svo-
je države.

Za delovanje letališča tako 
skrbijo zaposleni v službi za 
oskrbo tovora, gasilci, mini-
malne izmene za oskrbo le-
tal, koordinatorji prometa in 
vodja prometa ter nekaj oseb 
iz administracije. Poleg teh 
pa še letališka zdravstvena 
služba, policisti, varnostni-
ki in kontrolorji. 

Upravljavec brniškega le-
tališča Fraport Slovenija, 
kjer je zaposlenih 482 ljudi, 

pojasnjuje, da se razmere 
spreminjajo iz dneva v dan, 
tako bo konec tega tedna de-
lalo 32 odstotkov zaposle-
nih, 58 odstotkov jih je na 
čakanju, preostali pa delajo 
od doma.

Čeprav so prve projekci-
je, kako bo epidemija koro-
navirusa vplivala na njihovo 

poslovanje in promet v Fra-
portu že naredili, pa o njih 
javnosti še ne želijo obvešča-
ti, vsaj dokler ne bo znano, 
koliko časa bo letališče osta-
lo zaprto. »Bo pa izpad pro-
meta in prihodkov znaten,« 
so še dodali.

Ker je tudi v tujini vse več 
letal na tleh, pa prihaja tudi 

do stiske s parkirnimi povr-
šinami zanje. V Fraportu se 
tako pripravljajo, da bodo 
nekatere družbe iz skupine 
Lufthansa Group svoja leta-
la parkirale na brniškem le-
tališču. »Gre za alternativni 
vir prihodkov, ki pa še zdaleč 
ne bo pokril izgub, ki nasta-
jajo,« še pojasnjujejo.

Izpad prometa in prihodkov
Na brniškem letališču, kjer je trenutno dve tretjini zaposlenih na čakanju ali dela od doma, zaradi 
epidemije koronavirusa pričakujejo znaten izpad prometa in dohodkov.

V Fraportu Slovenija je trenutno več kot polovica delavcev na čakanju. Fotografija je 
simbolična. / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Krvavec – Po poročanju sple-
tnega portala Siol.net so v 
družbi RTC Krvavec ta te-
den iz poslovnih razlogov 
odpustili pet izmed 26 žič-
ničarjev vzdrževalcev, ki so 
imeli pogodbo za nedolo-
čen čas. Kot so nam pojasni-
li v podjetju, sta odpuščanju 
botrovali tako katastrofal-
na sezona, ko so zaradi mile 
zime zabeležili petinšestde-
set tisoč smučarjev manj 
kot pred letom, kot tudi epi-
demija koronavirusa, ki je 

sezono še dodatno skrajša-
la. RTC Krvavec je v tej zimi 
zabeležil 1,4 milijona evrov 
manj prihodkov kot lani, 
kar predstavlja štiridesetod-
stotni upad. Kot poudarja-
jo, pa so morali zaradi ured-
be vlade zaradi širjenja ko-
ronavirusa 15. marca vso de-
javnost ustaviti, zato bo ce-
lotna izguba letošnje zime 
še za približno petsto tisoč 
evrov višja. Kot pojasnjujejo 
v podjetju, so zato vsi delav-
ci s statusom redne zaposli-
tve za nedoločen čas do na-
daljnjega na čakanju.

Pet brez dela, preostali na čakanju
Katastrofalna zimska sezona in zdaj še epidemija koronavirusa sta davek zahtevali v podjetju RTC 
Krvavec, kjer je brez dela ostalo pet žičničarjev vzdrževalcev.

Vsi delavci s statusom redne zaposlitve v RTC Krvavec so 
trenutno na čakanju. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Zaradi izrednih raz-
mer v državi je kranjski žu-
pan Matjaž Rakovec sklical 
prvo dopisno sejo mestnega 
sveta Mestne občine Kranj 
in predlagal, da po hitrem 
postopku sprejmejo odlok 
o uporabi sredstev iz pro-
računske rezerve. »Gre za 
stroške, ki so potrebni za uk-
repe proti širjenju okužbe s 
covidom-19,« so sporočili s 
kranjske občine in pojasni-
li, da jih je od 33 svetnikov za 
odlok glasovalo trideset.

S sprejetim odlokom bo 
Mestna občina Kranj lah-
ko učinkoviteje izpeljala 
ustrezne ukrepe za preven-
tivno delovanje in odpra-
vljanje posledic epidemije 
koronavirusa ter za finan-
ciranje nastalih izdatkov, 

predvidevajo pa porabo 
sredstev proračunske re-
zerve do višine osemsto ti-
soč evrov. Veljavnost odloka 
ni časovno omejena, omeje-
na pa je uporaba sredstev. 
Sredstva do navedene višine 
se lahko uporabijo le za fi-
nanciranje izdatkov, ki bodo 
nastali v letošnjem letu. Od-
lok predvideva, da o uporabi 
sredstev proračunske rezer-
ve do navedene višine lah-
ko odloča župan, o čemer 
je dolžan obveščati mestni 
svet. Celotna višina sredstev 
proračunske rezerve v prora-
čunu Mestne občine Kranj 
je sicer nekaj več kot 855 ti-
soč evrov. 

Redno sejo mestnega sve-
ta, napovedano za minu-
lo sredo, so že pred časom 
preklicali, sklic seje pa so 
preložili do ureditve razmer. 

Denar iz proračuna 
za nujne ukrepe
Kranjski mestni svetniki so na dopisni seji sprejeli 
odlok o uporabi denarja iz proračunske rezerve za 
ukrepe proti širjenju koronavirusa.

Vilma Stanovnik

Kranj – V dneh, ko je več lju-
di doma, se proizvede tudi 
več odpadkov. Na Komuna-
li Kranj pojasnjujejo, da so 
trenutno vse njihove raz-
položljive ekipe na terenu 
in pobirajo odpadke v skla-
du z rednimi urniki odvo-
zov. Sproti spremljajo sta-
nje na terenu ter po potrebi 
in glede na razpoložljive de-
lavce tudi nameščajo doda-
tne zabojnike tam, kjer je to 
mogoče. Naslednjo sredo, 1. 
aprila, ko začnejo veljati po-
letni urniki za odvoz odpad-
kov, bodo prešli tudi na po-
gostejše intervale pobiranja 
odpadkov. Zabojnike za bio-
loške odpadke bodo prazni-
li vsak teden, spremenili pa 
se bodo tudi nekateri dnevi 
odvozov.

Za premostitev trenu-
tnih težav s kopičenjem od-
padkov zaradi izolacije pa 
na Komunali Kranj obča-
ne pozivajo k doslednemu 

ločevanju odpadkov ter 
zmanjševanju prostornine 
embalaže. »Če se v gospo-
dinjstvih nabere večja koli-
čina odpadkov, jih ne odla-
gajte ob zabojnike, na eko-
loške otoke ali pred zbirne 
centre, pač pa višek odpad-
kov shranite v vreče in jih 
oddajte v zabojnike šele, ko 
bodo izpraznjeni. Do takrat, 
če je le mogoče, vreče z od-
padki hranite na svojih do-
movih ali na balkonu, v kle-
ti, garaži ali kje drugje,« 
pravijo na Komunali Kranj 
in hkrati pozivajo, da sku-
šate poskrbeti, da bo odpad-
kov čim manj.

Opozarjajo tudi, da je od-
padke okuženih oseb ali tis-
tih, ki kažejo znake okuž-
be, treba odložiti v plastič-
no vrečko in jo tesno zaveza-
ti ali zalepiti, nato pa name-
stiti v dodatno vrečo, to pa lo-
čeno hraniti vsaj tri dni. Vse 
te odpadke je treba nato od-
ložiti v zabojnik za mešane 
odpadke. 

Pogostejše pobiranje 
odpadkov
V kranjski občini skrbijo za nemoteno odvažanje 
odpadkov, naslednji teden pa začnejo veljati 
poletni urniki odvoza.

Kranj – Kot sporočajo iz Komunale Kranj, bo mestna tržnica 
pri župnijski cerkvi sv. Kancijana jutri, v soboto, odprta kot 
običajno, med 6. in 14. uro. Prebivalcem namreč želijo omogo-
čiti dostop do zdrave in lokalno pridelane hrane. Ker je tržnica 
na prostem, bo lažje vzdrževati tudi varnostno razdaljo med 
ponudniki in kupci. »Zaradi preventive pred širjenjem okužbe 
s koronavirusom bo tržnica tudi tokrat razdeljena na dva dela. 
Na lokaciji tržnice bodo naprodaj mesni in sirni izdelki, na pro-
storu med Prešernovim gledališčem in cerkvijo pa zelenjava 
in drugi pridelki oziroma izdelki. S tem bo med posameznimi 
ponudniki zadostna varnostna razdalja, nova lokacija med 
gledališčem in cerkvijo pa ima dostop z dveh strani, kar bo 
omogočilo, da bodo kupci nadzorovano in predvsem varno 
prihajali, se gibali med stojnicami in tudi zapustili tržnico,« 
še sporočajo iz Komunale Kranj.

Kranjska mestna tržnica v soboto bo

Kranj – Upokojenci bodo v torek, zadnji dan marca, prejeli 
na svoj račun pokojnino. Banke in hranilnice jih pozivajo, da 
bančno poslovalnico obiščejo le v skrajnem primeru, sicer pa 
jim svetujejo dvig denarja na bankomatu, plačevanje s kartico, 
uporabo spletne ali mobilne banke ter poslovanje z banko 
preko pooblaščenca. Če je obisk poslovalnice neizogiben, naj 
upoštevajo vse preventivne higienske in varstvene ukrepe ter 
navodila: v poslovalnico naj vstopajo posamično, ohranjajo 
priporočeno razdaljo do drugih ljudi, si po vsakem stiku in 
opravilu umijejo in razkužijo roke ... Delovni čas bank in 
hranilnic bo na dan izplačila pokojnin daljši, poslovalnice 
bodo večinoma odprte od 8. do 13. ure, komitenti pa naj 
ažurne informacije o odprtih poslovalnicah in njihovem de-
lovnem času prej preverijo na spletni strani banke oziroma 
hranilnice.  

Ob izplačilu pokojnin čim manj v banke

Škofja Loka – Iz Občine Škofja Loka sporočajo, da bo tam-
kajšnja tržnica odslej potekala v nekdanji vojašnici, z velikim 
razmikom med stojnicami in pod posebnimi pogoji. Trudijo 
se, da bi ob torkih, četrtkih in sobotah v času od osmih dopol-
dne do opoldneva zagotovili varne pogoje za prodajo lokalnih 
izdelkov na tržnici.

Tržnica v nekdanji vojašnici 
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KONTAKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA OBČANE
ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE ONEMOGLIH OSEB V KARANTENI ALI SAMOIZOLACIJI
Občina Telefonska številka Elektronski naslov

BLED 041 658 052 aljosa.azman@gmail.com

BOHINJ 04 577 01 35 pomoc@obcina.bohinj.si

CERKLJE NA GORENJSKEM 04 28 158 00 oskrba@cerklje.si

DOMŽALE 031 699 224 domzale.ozrk@ozrks.si

GORENJA VAS - POLJANE 04 518 31 20 cz@obcina-gvp.si

GORJE 04 575 18 00 obcina.gorje@gorje.si

JESENICE 031 300 292 korona@virus.jesenice.si

JEZERSKO 031 604 905 cz@jezersko.si

KAMNIK 051 374 207 katja.vegel@kamnik.si

KOMENDA 040 842 776 viktorija.drolec@zmsk.si

KRANJ 080 18 85 mok@kranj.si

KRANJSKA GORA 04 580 98 09 cz@kranjska-gora.si

MEDVODE  01 361 95 14  cz@medvode.si

MENGEŠ 01 724 71 00 obcina.menges@menges.si

NAKLO 04 277 11 22 civilna.zascita@obcina-naklo.si

PREDDVOR 04 275 10 23 civilnazascita.preddvor@gmail.com

RADOVLJICA 04 537 23 00 obcina.radovljica@radovljica.si

ŠENČUR 04 251 91 00 obcina@sencur.si

ŠKOFJA LOKA 04 511 23 97 info@skofjaloka.si

TRŽIČ 040 597 574 dusan.bodlaj@trzic.si

VODICE 041 384 197 skunst55@gmail.com

ŽELEZNIKI 04 500 00 00 uprava@obcina.zelezniki.si

ŽIRI 04 505 07 00 civilna.zascita.ziri@gmail.com

ŽIROVNICA 04 580 91 10 obcina@zirovnica.si

Kontaktne številke

ZA NAROČILO KONTAKTIRAJTE:  Spine lifting, d.o.o  
01 23 51 999   I   031 437 000   I   spinelifting@gmail.com   

Z maskami zaščitimo sebe  
in ljudi okrog nas
Pravilen odziv na zajezitev epidemije novega ko-
ronavirusa je vse večja ozaveščenost prebivalstva 
tudi glede nošenja zaščitnih mask. To je še pose-
bej pomembno pri ljudeh, ki ne kažejo vidnih zna-
kov bolezni, pa so morebiti že okuženi in so obe-
nem prenašalci virusa. Z maskami zaščitimo sebe 
in ljudi okrog nas, po domače bi rekli, da je „vsa-
ka stvar, ki jo damo pred usta, boljša, kot da smo 
nezaščiteni“. Dvoslojne tekstilne maske izdelu-
jejo šivilje v Kranju in Domžalah, prodaja poteka 
na spletni strani Spine line. Dodana vrednost teh 
mask – poleg dveh slojev – je, da z všito žičko za 
področju okrog nosu zagotavljajo še boljšo zašči-
to in preprečujejo dostop kužnim kapljicam. Ma-
ske so narejene iz kakovostnih materialov, pralnih 
na 90 stopinj Celzija, to pa je že temperatura, ki  
uniči virus. Po vsaki uporabi masko obvezno  
»prekuhamo«, pomembno je le, da ob tem upošte-
vamo nekaj osnovnih varnostnih navodil. Takšne 
tekstilne maske so namenjene večkratni upora-
bi in so zato okolju prijazne, saj jih ni treba zavreči  
po vsakokratni uporabi in kot kužni odpadek  
dodatno bremeniti okolje.

Približno tisoč teh mask na dan sešijejo, rok dostave je odvisen od povpraševanja,  
prednost pri nakupu pa imajo bolj ogrožene skupine prebivalstva: zagotovo starejši in 
vsi tisti, ki imajo zaradi narave dela še vedno pogost stik z ljudmi (razen zdravstvenega 
osebja, ki ima posebne maske), to so zaposleni v kritični infrastrukturi, kot so komunalni  
delavci, elektro delavci, pa tudi obrtniki, trgovci, proizvodni delavci … Na splošno  
pa naj bi si masko nadel vsak, ki mora od doma po nujnih opravkih. 
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Mateja Rant

Bled – Javno pismo o pro-
blematiki Blejskega jezera, 
s katerim se je župan Ob-
čine Bled Janez Fajfar pred 
dnevi obrnil na vlado, držav-
ni zbor, državni svet in pred-
sednika republike, je že ob-
rodilo sadove, so pojasnili na 
Občini Bled. Preteklo sobo-
to, dan pred svetovnim dne-
vom voda, so se na Bledu ses-
tali predstavniki občine ter 
ministrstva za okolje in pros-
tor, direkcije za vode, Agen-
cije Republike Slovenije za 

okolje in predstavnica konce-
sionarja za čiščenje gladine 
površinskih voda in prepre-
čevanja onesnaženja vodnih 
in priobalnih zemljišč. Pred-
stavniki občine so sogovorni-
kom predstavili stanje Blej-
skega jezera in vzroke za cve-
tenje cianobakterij ter jih sez-
nanili z že izvedenimi ukre-
pi za izboljšanje stanja jeze-
ra. »Udeleženci sestanka so 
se strinjali, da morata občina 
in država problem reševati z 
roko v roki,« so še dodali na 
občini. Župan je namreč po-
novno opozoril, da nekaterih 

ukrepov, ki bi se lahko izka-
zali kot nujni, občina brez po-
moči države nikakor ne more 
izpeljati, saj spremembe za-
konodaje na določenih pod-
ročjih niso v pristojnosti lo-
kalne skupnosti, ampak dr-
žave. »Na Bledu smo prepri-
čani, da smo skupaj močnej-
ši in da nas jezero, prav tako 
kot epidemija, opozarja, da 
bo treba narediti nove kora-
ke naprej in povezati vse zna-
nje, ki ga v državi premore-
mo, da bo stanje jezera spet 
dobro,« so na občini še pou-
darili po sestanku.

O problematiki jezera
Javno pismo o problematiki Blejskega jezera, ki ga je občina naslovila na 
državo, je že obrodilo sadove.

Sestanek ob jezeru o problematiki jezera / Foto: arhiv občine

Mateja Rant

Poljane – Pred dnevi je župan 
Milan Čadež podpisal grad-
beno pogodbo z izbranim iz-
vajalcem del SGP Zidgrad 
iz Idrije. Naložba, ki obsega 
gradnjo šestih igralnic za pot-
rebe vrtca, dveh nadomestnih 
učilnic za potrebe šole ter pre-
ureditev in razširitev central-
ne šolske kuhinje, pa tudi 
ureditev dodatnega otroške-
ga igrišča, bo vredna slabih 
2,4 milijona evrov. Približno 
280 tisoč evrov bo za gradnjo 
vrtca prispeval Ekosklad, saj je 
novi vrtec zasnovan kot skoraj 
ničenergijski objekt, dobrih 

800 tisoč evrov pa tudi mini-
strstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, so pojasnili 

na občini. Gradnjo prizidka 
bodo po načrtih končali v dru-
gi polovici prihodnjega leta.

Vrtec bo dobil prizidek
V Poljanah bodo začeli gradnjo prizidka pri tamkajšnjem Vrtcu Agata.

Ob vrtcu Agata bodo začeli graditi prizidek. / Foto: Tina Dokl

Cerklje – Da bi v času epide-
mije koronavirusa čim več 
občanov spodbudili k naku-
povanju lokalnih proizvo-
dov, so v Cerkljah pripravili 
seznam lokalnih ponudni-
kov in pridelovalcev hrane. 
Seznam je skupaj z drugimi 
pomembnimi obvestili do-
segljiv na podstrani cerklje.si.

Seznam ponudnikov

Radovljica – Na Andersenov dan, ki ga obeležujemo 2. aprila, 
bodo Muzeji radovljiške občine v spletni galeriji (namesto v 
Šivčevi hiši) odprli razstavo Mlada ilustracija 2020, kjer se bo 
s svojimi deli predstavilo devetnajst ilustratorjev mlajše gene-
racije. K sodelovanju pri ustvarjanju ilustracij svojih najljubših 
zgodb, pravljic, skratka knjižnih del, ki so jim najljubša, pa z 
natečajem vabijo tudi svoje mlade obiskovalce. V Muzejih 
radovljiške občine sicer v teh dneh pripravljajo tudi različne 
spletne ustvarjalnice, v katerih lahko sodelujejo tako otroci 
kot odrasli.

Namesto v Šivčevi hiši odprtje v spletni galeriji
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Maja Bertoncelj

Kranj – Minuli konec tedna 
bi moralo v Planici poteka-
ti svetovno prvenstvo v pole-
tih. Zaradi izrednih razmer 
v državi je prestavljeno, ska-
kalci pa so sezono predčas-
no zaključili v Trondheimu 
na Norveškem. Prvi skaka-
lec zime je Avstrijec Ste-
fan Kraft, ki je dobil veliki 
kristalni globus za skupno 
zmago v seštevku svetov-
nega pokala, najboljši je bil 
tudi v seštevku poletov. Se-
zona je bila uspešna tudi 
za slovensko reprezentan-
co. Peter Prevc jo je končal 
v najboljši deseterici – na 
osmem mestu, Timi Zajc 
je v seštevku poletov drugi, 
Domen Prevc deveti. Pogo-
varjali smo se z Gorazdom 
Bertoncljem, ki je sloven-
ske skakalce v vlogi glavne-
ga trenerja vodil drugo se-
zono.

Po koncu sezone imajo ska
kalci prosto, vodstvo pa čaka
jo analize, poročila ... Kako 
v teh dneh poteka vaše delo?

Smo v fazi evidence, ana-
lize in pisanja poročila. Rav-
nokar smo zaključili avdio 
konferenco kolegija strokov-
nega sveta. Obravnavali smo 
nekaj točk, govorili pred-
vsem o delu po ekipah in v 
smeri izboljšav za naprej. 
Fantje imajo po koncu se-
zone prosto, tako da poseb-
nih navodil nimajo, razen 
naj pazijo na svoje zdravje. 
Za zdaj vsi ostajamo v samo-
izolaciji.

Glede na dobro formo vam 
je bilo verjetno žal za pred
časen zaključek?

Niti ne, ker je situacija 
glede koronavirusa prišla 
že tako daleč, da se na kon-
cu niti nismo več ukvarjali s 
smučarskimi skoki in rezul-
tati, ampak imeli v mislih 
predvsem to, kako se bomo 
po koncu lahko čim prej 
vrnili domov. Glede na do-
gajanje je bil predčasen ko-
nec pričakovan. Res pa je, 
da smo imeli široko paleto 
dobrih tekmovalcev, ki so se 
na norveški turneji borili za 
najvišja mesta. Ostali so tudi 
brez Vikersunda in na kon-
cu Planice. Planica je presta-
vljena v naslednjo tekmoval-
no sezono, ki bo tako še za-
nimivejša.

Ocena sezone?
Če bi ocenjeval od ena do 

pet, bi jo ocenil s štiri, to-
rej zelo dobro. Pred sezono 
smo si zastavili visoke ci-
lje in jih večino realizirali. 

Devetkrat smo bili na sto-
pničkah na posamičnih tek-
mah in trikrat na moštve-
nih. Za oceno odlično je 
manjkal skakalec, ki bi bil 
ves čas med šestimi ali tre-
mi najboljšimi. Tako moč-
nega skakalca nismo ime-
li. Peter Prevc je bil skupno 
osmi, kar je zelo dober re-
zultat, sploh glede na težave 
z gležnjem, ki jih je imel v 
zadnjih dveh sezonah. Raz-
veseljivo je, da smo imeli 
zelo široko, močno ekipo. 
Tukaj je bil letos opazen na-
predek in to je dober obet za 
naslednjo sezono. V pokalu 
narodov smo končali na pe-
tem mestu, osvojili več kot 
štiri tisoč točk. 

Slast zmage je po dolgem ča
su znova okusil Peter Prevc. 
Kaj je bilo v tej zimi pri njem 
drugače?

Že po naravi je pravi bo-
rec, športnik, ki od začetka 
pripravljalnega obdobja do 
konca sezone trdo dela, ne 
popušča – in to se mu obre-
stuje. Pripravljalno obdobje 
je dolgo kar sedem mesecev, 
vmes so sicer poletna tek-
movanja. Skakalci lahko hit-
ro nekoliko zaspijo z mislijo, 
da imajo še dovolj časa, am-
pak tega časa ni, česar se Pe-
ter dobro zaveda. Lani pole-

ti je imel sicer še precej te-
žav s tehniko skoka, imel kar 
nekaj ponesrečenih skokov, 
tudi reševanj skozi fazo leta, 
gibanje je bilo zelo asime-
trično. Vse to je povzročalo 
negotovost tako pri njem kot 
pri nas. Tik pred zimsko se-
zono se mu je nato vse sku-
paj dobro postavilo in pozi-
mi ponesrečenih skokov pri 
njem ni bilo. Ima izredno 
dobro podlago za naslednjo 
sezono. 

Kaj pa drugi?
Najprej bi omenil Anžeta 

Laniška, ki je bil celotno se-
zono konstanten. Za njim 
je daleč najboljša sezona. 
Lepo je napredoval. Ima 
tudi zelo dober potencial za 
naprej. Timi Zajc je bil mal-
ce slabši kot v lanski sezo-
ni, se je pa vseeno štirikrat 
uvrstil na stopničke, kar je 
za tako mladega tekmovalca 
odlično. Domen Prevc je bil 
precej konstanten. Odličen 
je bil na novoletni turneji s 

skupno sedmim mestom, 
kar je bilo pozitivno prese-
nečenje. Na koncu sezone 
se mu ni izšlo. Na norveški 
turneji smo od njega priča-
kovali več, a ni pokazal svo-
je prave vrednosti. Imel je 
tudi nekaj smole. Žiga Jelar 
je bil fantastičen v zadnjem 
delu sezone. Januarja se je 
počasi skozi tekme celin-
skega pokala vrnil v svetov-
ni pokal. Po mojem mnenju 
je bil celo najbolje priprav-
ljen tekmovalec na norveški 

turneji. Če bi bila izpeljana 
do konca, verjamem, da bi 
jo lahko zaključil med naj-
boljšimi tremi, tako je bil 
četrti. Pozitivno lahko oce-
nimo tudi Ceneta Prevca in 
Roka Justina. Ceneta v zad-
njih letih ni bilo na skakal-
nem zemljevidu, Rok je bil 
tudi že v precepu, ali nada-
ljevati kariero ali ne. Ima-
ta dobro podlago za nap-
rej. Več smo pričakovali od 
Anžeta Semeniča, ki je bil 
pred zimsko sezono dobro 
pripravljen, njegova forma 
je nato precej padla, pred-
vsem tudi s psihološkega 
vidika. Imel je dve zapore-
dni diskvalifikaciji. Kar ne-
kaj časa je potreboval, da je 
nato proti koncu v Willinge-
nu in na Kulmu znova pri-
šel do boljših rezultatov. 

Kako komentirate svetovni 
vrh?

Svetovni vrh je širok. Ne kje 
sem zasledil, da je bilo dvaj-
set različnih tekmovalcev 

na zmagovalnem odru. Iz-
razitih favoritov ni bilo. 
Tudi boj za veliki kristal-
ni globus, sicer ga je dobil 
Stefan Kraft, je bil neodlo-
čen skoraj do konca. V lan-
ski sezoni je bilo z domina-
cijo Rjojuja Kobajašija več 
ali manj vse znano že skoraj 
po novoletni turneji. Kon-
kurenca je ostra, žal pa boj 
poteka med šestimi repre-
zentancami, ki tudi v poka-
lu narodov močno odstopa-
jo od drugih. Tukaj bo treba 
nekaj narediti, da bodo tudi 
drugi bolj v stiku s svetov-
nim vrhom.

Kdaj začnete priprave na 
novo sezono, kakšni so zara
di koronavirusa možni sce
nariji?

Mislim, da bo trening v 
prvi fazi moral potekati in-
dividualno, računamo nek-
je dva ali tri tedne, upam pa, 
da bomo potem po prvem 
maju lahko začeli organizi-
rano vadbo. To bi bil dober 
scenarij. Dobili smo tudi že 
namige, da obstaja zelo ve-
lika verjetnost, da julija in 
avgusta ne bo tekmovanj. 
Tekmovalci bodo morali 
biti tako zelo striktni, moti-
virani, da bodo kljub temu 
delali na polno. Zimska se-
zona bo imela več vrhuncev: 
svetovno prvenstvo v pole-
tih, novoletno turnejo, sve-
tovno nordijsko prvenstvo, 
norveško turnejo in finale 
svetovnega pokala v Plani-
ci. Vrhuncev in izzivov bo 
res veliko in treba bo dob-
ro delati. Tudi finančno se 
bo treba prilagajati situaciji. 
Že sedaj moramo pripravi-
ti rezervni scenarij. Z manj 
financ bo treba delati ravno 
tako dobro. Ko bo čas za to, 
bo treba s čim manj doseči 
čim več.

Skakalna sezona za štirico
»Zastavili smo si visoke cilje in jih večino realizirali,« pravi Gorazd Bertoncelj, glavni trener slovenske 
moške reprezentance v smučarskih skokih, ki pogleduje tudi že proti naslednji sezoni s številnimi 
vrhunci, med drugim, kot kaže, kar dvema svetovnima prvenstvoma. Skakalci imajo trenutno še prosto, 
glede na situacijo pa bo začetek priprav najverjetneje potekal individualno. 

Gorazd Bertoncelj skakalno sezono ocenjuje z oceno prav 
dobro, za odlično pa je manjkal skakalec, ki bi se skozi 
celotno sezono boril za najvišja mesta. / Foto: Gorazd Kavčič

»Vrhuncev in izzivov bo v novi sezoni res veliko in 
treba bo dobro delati. Tudi finančno se bo treba 
prilagajati situaciji. Že sedaj moramo pripraviti 
rezervni scenarij. Ko bo čas za to, bo treba s čim manj 
doseči čim več.«

Maja Bertoncelj

Kranj – Japonski premier Šin-
zo Abe je predlagal prestavi-
tev poletnih olimpijskih iger v 
Tokiu za eno leto, njegovo po-
budo pa je sprejel tudi predse-
dnik Mednarodnega olimpij-
skega komiteja (MOK) Tho-
mas Bach. Olimpijskih iger 
tako ne bo v prvotno načrtova-
nem terminu, so prestavlje-
ne, ne bo jih leta 2020, na spo-

redu pa ne bodo kasneje kot 
do poletja 2021.

»Čeprav je Mednarodni 
olimpijski komite odreagiral 
relativno pozno, pa je odloči-
tev edina pravilna. Očitno so 
tudi veljaki v MOK-u spozna-
li, da bi bile igre, organizira-
ne po prvotnem načrtu, pov-
sem neregularne,« je v prvem 
odzivu poudaril predsednik 
Olimpijskega komiteja Slove-
nije (OKS) Bogdan Gabrovec. 
Blaž Perko, generalni sekretar 
OKS, je dodal: »Odločitev je 
najpomembnejša za športni-
ke, ki so se tako končno zne-
bili stresa okrog treningov in 
priprav. Športnik se enostav-
no ne more pripraviti, če ne 
ve, ali in kdaj bo tekma.« 

Športniki so odločitev o pre-
stavitvi iger večinoma sprejeli 

z odobravanjem, tu di špor-
tna plezalka Mia Krampl. »Ni-
sem niti žalostna niti razoča-
rana. Uživam v plezanju in ve-
sela sem, da lahko plezam, pa 
tudi če brez tekem. Vedno se 
najdejo novi izzivi. Olimpijske 
igre so zame samo še en velik 
bonus. Veliko mi pomeni, da 
sem lahko del nečesa tako ve-
likega, ne glede na to, ali je to 
leta 2020 ali kadar koli pozne-
je,« pravi 19-letna Gorenjka, ki 

je ravno pred uvedbo karante-
ne odšla na priprave v Tokio, 
kjer bo zaradi razmer v Slove-
niji in po svetu verjetno ostala 
dlje, kot je načrtovala. »Trenu-
tno sem v Tokiu, kjer življenje 
poteka normalno in lahko sko-
raj nemoteno treniram. Veliko 
pa je športnikov po vsem sve-
tu, ki tega trenutno ne more-
jo. Krivično bi bilo organizira-
ti tako pomembno tekmo ob 
tako različnih pogojih za treni-
ranje. Poleg tega pa še vedno 
postavljam zdravje športnikov 
in vseh državljanov, katerih 
športniki so del olimpijskih 
iger, na prvo mesto. Ne glede 
na vse moja motivacija ostaja 
enaka kot prej.«

Kdaj točno bodo olimpij-
ske igre prihodnje leto, še ni 
znano.

Prestavljene tudi 
olimpijske igre
Največje športno tekmovanje, ki bi v Tokiu na 
Japonskem moralo biti letos poleti, je zaradi 
koronavirusa prestavljeno na prihodnje leto.

Športniki so odločitev o prestavitvi iger sprejeli  
z razumevanjem, tudi gorenjska športna plezalka Mia 
Krampl, ki je trenutno na pripravah v Tokiu, kjer lahko 
skoraj nemoteno trenira. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – Nogometna zveza Slovenije je sprejela sklep, da se 
prekinitev vseh tekmovanj pod njenim okriljem podaljša do 
preklica. Kot še pojasnjujejo, bo v najboljšem primeru nada-
ljevanje prve lige v začetku maja.

Nogometna tekmovanja prekinjena do preklica

Kranj – Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je spre-
jel sklep, da na mesto direktorja reprezentanc s 1. aprilom 
prihaja nekdanji reprezentant in strelec odločilnega zadetka 
za uvrstitev Slovenije na prvo veliko tekmovanje, Euro 2000, 
Miran Pavlin. Zamenjal bo Milana Miklavića, čigar pogodba 
se izteče konec marca. Podobno kot njegov predhodnik bo 
udeležen pri aktivnostih v povezavi s koordiniranjem dela re-
prezentanc, priprave modela selekcioniranja igralcev za repre-
zentance, spremljanje razvoja perspektivnih reprezentantov 
in komunikacijo s klubi. Kot športni direktor reprezentanc bo 
Pavlin sodeloval tudi v postopku izbire selektorjev slovenskih 
reprezentanc. Njegov mandat bo trajal do zaključka leta 2022.

Miran Pavlin direktor nogometnih reprezentanc
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Alenka Brun

Kranj – Tudi Turistično-go-
stinska zbornica Slovenije je 
skupaj z različnimi turistični-
mi združenji na vlado naslo-
vila predlog dodatnih ukre-
pov za pomoč turistični pano-
gi. Poslovanje te se je namreč 
povsem ustavilo, saj so hoteli, 
gostinski obrati, velneški cen-
tri zaprti, žičniške naprave ne 
obratujejo, turistične agenci-
je nimajo dela – skratka, sta-
nje je katastrofalno, pravijo.

Pred nekaj dnevi je vla-
da že javno predstavila pa-
ket ukrepov za pomoč prebi-
valstvu in gospodarstvu, t. i. 
protikorona paket. Med nji-
mi so tudi ukrepi za ohra-
njanje delovnih mest, ohra-
nitev delovanja podjetij, iz-
boljšanje likvidnosti podjetij, 
kar si naši sogovorniki – ne-
kateri gorenjski hotelirji ozi-
roma lastniki, upravljavci ho-
telov – v nadaljevanju med 
drugim tudi želijo oziroma 
polagajo državi na srce, naj 
pomaga turizmu preživeti. 
Zaprtje Hitovih poslovnih 
enot v Sloveniji, med nji-
mi tudi igralniško-zabavišč-
nega centra Korona v Kranj-
ski Gori, je za družbo ned-
vomno najbolj poslovno 

obremenjujoč ukrep v zgodo-
vini njenega poslovanja, raz-
ložijo v Hitu. Zaposleni pri 
njih, ki jim zaradi nastale si-
tuacije ni mogoče zagotoviti 
dela oziroma zaradi pomanj-
kanja dela, so prejeli odločbe 
o čakanju na delo. Podobno 
se dogaja v hotelskem gigan-
tu Sava Turizem, ki upravlja 
tudi hotele na Bledu. Zaradi 
popolnega izpada vseh pri-
hodkov so morali nemudo-
ma prilagodili procese dela. 
Tudi v Hotelu Triglav Bled 
je nastala situacija povzroči-
la, da so trenutno zaposleni 
na koriščenju ur in starih do-
pustov, nato pa sledi čakanje 
na delo doma. Izvršna direk-
torica hotela Sonja Primožič 
je med želenimi ukrepi po-
udarila oprostitev plačil pri-
spevkov in davkov na plače za 
določeno obdobje ter zagoto-
vitev sredstev za premostitev 
likvidnostnih težav z mini-
malno obrestno mero in dalj-
šo dobo odplačevanja.

Milan Sajovic, direktor Hit 
Alpinee, ki upravlja hote-
le v središču Kranjske Gore: 
»Prvi in najpomembnejši 
ukrep je bilo zaprtje vseh ho-
telskih in gostinskih kapaci-
tet, preventive smo se lotili že 
veliko prej.« Nujen je bil tudi 

pregled stroškov, ki se lahko 
odpravijo ali zmanjšajo na 
minimum. Meni, da je drža-
va v luči varovanja zdravja pre-
bivalstva drastično zarezala v 

poslovanje gospodarskih su-
bjektov, kar je bila v danih 
razmerah pravilna odločitev, 
upa pa, da bodo sprejeti ukre-
pi lahko zaživeli v praksi in 

bodo imela od njih podjetja 
dejanske prednosti in koris-
ti. Želi si, da bi ob koncu tega 
zahtevnega obdobja vsi zno-
va potovali, a poudarja, naj 
kupujemo in trošimo doma. 
»Slovenija s svojo raznoli-
ko ponudbo lahko zadovolji 
še tako zahtevnega gosta.«  
Ljudje bi že potovali, a če ne 
bo denarja, niti razmišlja-
li ne bodo o tem. Tako meni 
tudi podjetnik, prvi mož Po-
stojnske jame in lastnik bu-
tičnega hotela Vila Planinka 

na Jezerskem Marjan Ba-
tagelj. Pravi, da so se odlo-
čili, da nikogar ne bodo od-
pustili. »Ekipo sem gradil 
deset let. Vse enkrat mine, 
tudi to bo. Delimo usodo, 
kakršna je,« je sicer kljub 
zaskrbljenosti pozitiven. Po-
udari, da je na prvem mes-
tu zdaj zdravje ljudi, sle-
di ekonomska varnost, ki jo 
bodo nudili, dokler bo šlo.  
Pri Postojnski jami se jim 
je letos obetala rekordna se-
zona, na Jezerskem je steklo 
fantastično že pozimi. 

Z Vilo so dejansko nare-
dili preboj v slovenskem bu-
tičnem turizmu. Svet jo je 
dobro sprejel in se navdušil 
tudi nad Jezerskim. »Zgradi-
li smo najboljšo ekipo in kar 
srce te boli, ko moraš potem 
nekje dvanajstim ljudem 
reči, da gredo do nadaljnjega 
domov.« 

Batagelj poudarja, da se je 
v turizmu treba zavedati, da 
ta deluje le, če je likviden. »Z 
ukrepi je treba zaščititi ko-
laps sistema v gospodarstvu 
v Sloveniji. Če ga ne ohra-
nimo, katera bodo tista pod-
jetja, ki bodo ob koncu kri-
ze spet vplačevala davke in 
prispevke? Enostavno jih ne 
bo.«

Katastrofalno stanje v hotelirstvu
Zaradi pojava novega koronavirusa med zelo prizadete panoge pri nas spada prav turizem, saj ga je njegov vpliv dosegel med prvimi. Hotelirstvo je med 
bolj, če ne kar najbolj prizadetimi.

Hoteli do nadaljnjega ostajajo zaprti. Ko bo stanje, ki ga povzroča epidemija covid-19 
mimo, bo situacija vse prej kot rožnata. Nihče namreč ne ve, koliko časa bo to stanje 
trajalo. 

Po podatkih študije o vplivu širitve koronavirusa 
družbe STR (Smith Travel Research) je Slovenija 
uvrščena v skupino držav, kjer je hotelirstvo najbolj 
prizadeto. Zelo vprašljivo je tudi, kdaj bo prišlo do 
okrevanja turističnega gospodarstva. Študija dokazuje, 
da je bilo okrevanje po prejšnjih, bistveno manjših 
krizah dolgotrajno. Trajalo je tudi do šest mesecev. 

Simon Šubic

Bled – Zaradi zaprtja vseh 
turističnih in gostinskih 
obratov zelo težke čase pre-
življajo tudi v Savi Turizem, 
ki ima pomembne hotelske 
kapacitete tudi na Bledu. Ve-
čina od tisoč zaposlenih je 
trenutno na čakanju na delo 
doma, z manjšim delom za-
poslenih, predvsem tujci, ki 
so bili zaposleni za določen 
čas, pa so večinoma sklenili 
sporazume o koriščenju ne-
plačanega dopusta. 

To so pred dnevi obsodili v 
Zvezi svobodnih sindikatov 
Slovenije ter družbo Sava 
Turizem pozvali, naj pre-
neha zaposlenim ponujati v 
podpis takšne sporazume in 
razveljavi že podpisane. Po 
njihovem gre za nedopustno 
ravnanje podjetja v pretežno 
državni lasti: »Delavcem so 
bili ti sporazumi predlože-
ni izključno z namenom, da 
jim delodajalec ne bi izplačal 

tistega, kar jim je po zakonu 
in kolektivni pogodbi v pri-
meru prenehanja delovnega 
razmerja oziroma napotitve 
na začasno čakanje na delo 
dolžan izplačati.« 

V Savi Turizem pa odgo-
varjajo, da gre za štiri od-
stotke zaposlenih, tuje de-
lavce, ki jim ne morejo zago-
toviti dela v prihodnjih me-
secih. »Neplačan dopust za-
poslenim iz tujine omogo-
ča tudi ohranitev delovnih 
dovoljenj, kar je bila njiho-
va želja, in možnost vrnitve 
na delo, ko bo za to potreba. 
Družba zaposlenim v tem 
času plačuje vse prispevke 
in davke,« so razložili. Vsem 
tujim delavcem so na njiho-
vo željo pomagali pri organi-
zaciji prevozov v svoje drža-
ve, pokrili so tudi vse stroške 
prevozov. Tistim, ki so osta-
li, so zagotovili brezplač-
no bivanje v svojih objektih 
in brezplačno organizacijo 
prehrane. 

Tuji delavci na 
neplačan dopust
Sindikati Savi Turizem očitajo nedopustno prakso 
s tujimi delavci. V družbi očitke zavračajo. 

Preverite zadnje aktualne informacije:

vsebovredu.triglav.si info@triglav.si  080 555 555 Zavarovalnica Triglav @TriglavGroup

Prijava škode
   www.triglav.si/skode
   080 555 555

Triglav Asistenca
    Mobilna aplikacija Triglav Asistenca
    080 2864

V Zavarovalnici Triglav vam omogočamo, da vse, kar se da, uredite na daljavo – od doma.  

#ostanidoma

OD DOMA Delamo na daljavo
   info@triglav.si
   080 555 555
   

Življenjska zavarovanja        

   kontaktirajte zastopnika
   sklenite na triglav.si

www.triglav.si
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Simon Šubic

Kranj – Policija v zadnjem 
času zaznava različne oblike 
goljufij na spletu, ki so po-
vezane s koronavirusom in 
s katerimi si storilci posku-
šajo pridobiti premoženjsko 
korist. Spletni goljufi se na-
mreč prilagajajo trenutnim 
razmeram in vas pod pretve-
zo širjenja različnih infor-
macij o koronavirusu lah-
ko oškodujejo. Na tovrstne 
primere v zadnjem obdobju 
opozarjajo tudi mnoge sve-
tovne in domače organiza-
cije, med drugim Europol, 
Interpol, Mednarodna zdra-
vstvena organizacija in naci-
onalni odzivni center za ki-
bernetsko varnost SI-CERT, 
so pojasnili na generalni po-
licijski upravi. 

Policija svetuje veliko po-
zornost pri spletnih naku-
pih, po katerih v tem času 
posega tudi vedno več Slo-
vencev, saj goljufi upora-
bljajo različne prevare. Tako 
pošiljajo lažna elektronska 
sporočila in sporočila pre-
ko družabnih omrežij, v ka-
terih se storilci predstavljajo 
kot člani dobrodelnih orga-
nizacij Fundacije OZN, Sve-
tovne zdravstvene organiza-
cije (WHO) in prosijo za do-
nacije.

Ena od skritih pasti je tudi 
lažno trgovanje preko sple-
ta, kjer goljufi preko lažno 

ustvarjenih spletnih stra-
ni, objav na spletnih social-
nih omrežjih ali s posredo-
vanjem elektronskih sporo-
čil ponujajo zaščitno opre-
mo, kot so maske za obraz, 
kirurške maske, razkužila 
za roke, zdravila ... Običaj-
no pri tem želijo, da kupni-
no plačate vnaprej, blaga pa 
vam nikdar ne dostavijo. 

Pojavljajo se tudi telefon-
ske prevare, kjer storilci po 
telefonu kličejo starejše ob-
čane pod pretvezo, da jih 
kliče sorodnik (na primer 
vnuk), ki je trenutno v bol-
nišnici zaradi zdravljenja 
okužbe s koronavirusom. 
Od vas zahtevajo, da nuj-
no izvedete plačilo stroškov 
zdravljenja in drugih stori-
tev, opozarjajo na policiji.

Policisti so zaznali tudi t. i. 
ribarjenje (phising), kjer vas 
storilci z elektronskimi spo-
ročili pod pretvezo, da je po-
šiljatelj Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO) ali 
druga obstoječa organizacija, 
pozivajo, da odprete poveza-
ve ali spletne strani na temo 
koronavirusa, s čimer širi-
jo zlonamerno programsko 
opremo. Pri tem prevaran-
ti od uporabnikov zahtevajo 
vpis različnih podatkov, kot 
so uporabniško ime in geslo, 
številke plačilnih kartic, banč-
nih računov in podobno. 

V policiji svetujejo, da na 
tovrstna prejeta sporočila ne 
odgovarjate, da ne odpirate 
morebitnih datotek, ki so v 
priponkah, in ne klikate na 
podane povezave. Prav tako 

ne nakazujete denarja, ne 
posredujete svojih osebnih 
ali katerih koli drugih podat-
kov (na primer podatkov pla-
čilnih kartic in bančnih raču-
nov). Prejete spletne pošte, 
ki ni bila posredovana iz ura-
dnih virov, ne širite naprej, 
dodajte jo na t. i. listo neza-
želene pošte oziroma jo blo-
kirajte.

Pri spletnih nakupih bodite 
še posebej previdni pri naro-
čanju izdelkov za zaščito pred 
koronavirusom. Policisti sve-
tujejo uporabo le priznanih 
spletnih prodajnih mest, pred 
nakupom pa preverite razpo-
ložljive informacije o izdelku 
in prodajalcu. Še posebej bo-
dite pozorni v primerih, če se 
plačila izvajajo preko plačil-
nih sistemov Western Union 
in Moneygram.

Če kljub vsemu postane-
te žrtev spletnih prevarantov, 
zadevo prijavite policiji. »V 
trenutnih razmerah svetu-
jemo, da oddate elektronsko 
prijavo, saj v skrbi za zdrav-
je ljudi v teh dneh svetujemo, 
da nas raje pokličete ali nam 
pišete. Če nimate te možnos-
ti, pa se seveda lahko zglasite 
na najbližji policijski enoti,« 
sporočajo s policije. 

Več informacij in preven-
tivnih nasvetov lahko med 
drugim najdete tudi na sple-
tni strani nacionalnega od-
zivnega centra za kibernet-
sko varnost SI-CERT.

Spletni goljufi izkoriščajo 
strah pred koronavirusom
Policija svari pred različnimi prevarami na spletu. Prevaranti tudi kličejo starejše občane, da naj plačajo 
stroške zdravljenja svojih najožjih sorodnikov, okuženih s koronavirusom. 

Pojavljajo se tudi lažne spletne strani, na katerih ponujajo 
zaščitno opremo, kot so obrazne maske, kirurške maske, 
razkužila za roke, zdravila ... / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Škofja Loka – V času epide-
mije koronavirusa, ko je jav-
no življenje povsem ustavlje-
no, oblasti pa prebivalce po-
zivajo, naj ostanejo doma, si 
skušamo na različne nači-
ne krajšati čas za štirimi ste-
nami. Poslušanje glasbe je 
eno prijetnejših kratkočas-
nih aktivnosti, seveda, dok-
ler k nam ne prihaja iz sose-
dovega stanovanja, še pose-
bej, če se to dogaja v poznih 
urah, ko bi radi legli k počit-
ku. Dolgotrajno tičanje v is-
tem prostoru hitro privede 
tudi do prepirov med sosta-
novalci in podobno. Ni čud-
no torej, da tako kot njiho-
vi kolegi po vsej državi tudi 

gorenjski policisti v zad-
njem obdobju obravnavajo 
povečano število prijav krši-
tev javnega reda in miru v za-
sebnih prostorih. 

»Pretežno gre za kršitve 
v popoldansko-večernih in 
nočnih urah, največkrat za-
radi povzročanja hrupa z 
glasno glasbo in hrupom, ki 
ga povzroča človek,« je po-
jasnil Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj. Minuli konec 
tedna so na primer policisti 
prejeli deset takšnih prijav. 
»Povezane so bile s povzro-
čanjem hrupa po stanova-
nju, glasno igro otrok, po-
slušanjem glasbe in v po-
sameznih primerih večino-
ma z manjšimi prepiri med 
stanovalci, razen v enem 

primeru, ko so se trije med 
seboj stepli in lažje poškodo-
vali,« je razložil.

Kadar so policisti prijavlje-
ne kršitve s hrupom in prekr-
ške tudi neposredno zazna-
li, so kršitelje kaznovali z 

globo, je še dodal Kos. Tako 
se je zgodilo tudi v sredo po-
zno zvečer, ko so škofjeloški 
policisti zaradi kršitve jav-
nega reda in miru pridrža-
li vinjenega moškega, ki je 
kljub njihovim opozorilom 

nadaljeval s prekrški. V do-
godku sta bila sicer obrav-
navana dva moška, ki sta 
najprej povzročala hrup v 
stanovanju, potem pa sta s 
kršitvami nadaljevala še zu-
naj, so pojasnili na Policij-
ski upravi Kranj. Oba kršite-
lja so kaznovali z globo za-
radi nedostojnega vedenja 
na javnem kraju in do poli-
cistov ter zaradi neupošte-
vanja njihovih ukazov. Pri-
držanega moškega pa so za 
nameček oglobili še zaradi 
nasilnega vedenja. 

Po zakonu o varstvu javne-
ga reda in miru je sicer pre-
povedano motiti mir in poči-
tek ljudi s hrupom med 22. 
in 6. uro, razen če gre za nuj-
ne intervencijske ali vzdrže-
valne posege. Ne glede na 
dnevni čas je prepovedano 
tudi motiti ljudi z uporabo 
televizijskega ali radijskega 
sprejemnika, drugega aku-
stičnega aparata ali akustič-
ne naprave ali glasbila. Glo-
ba za prekršek znaša od 83 
do 208 evrov.

Ko pri sosedih postane prehrupno
Policija v času, ko se vsi trudimo ostati doma, prejema večje število prijav zaradi kršitev javnega reda in 
miru, največkrat zaradi preglasnih otrok ali glasbe, pa tudi zaradi prehrupnih prepirov pri sosedih.

Kadar policisti prijavljene kršitve s hrupom in prekrške 
neposredno zaznajo, kršitelje kaznujejo z globo, ki se giblje 
od 83 do 208 evrov. / Foto: arhiv GG

Simon Šubic

Mojstrana – Kranjskogorski 
policisti in gorski reševalci iz 
Mojstrane so v torek popol-
dan obravnavali prijavo po-
grešane osebe. Moški je iz 
Mojstrane odšel proti Dovški 
Babi, svojcem pa se ni oglašal 
na telefon. Policistom ga je 
še v začetni fazi iskalne akci-
je vendarle uspelo priklicati. 
Ugotovili so, da je bilo z njim 
vse v redu, svojcem pa se na 
klice ni oglašal zaradi slabega 
telefonskega signala v gorah. 

Policija ponovno poziva, 
da nista ne vreme ne trenu-
tna situacija primerna za od-
hod v gore. Ob tem opozar-
jajo, da se lahko pri morebi-
tnem reševanju pojavijo te-
žave zaradi trenutnega epi-
demiološkega stanja. »Ni-
komur se ne odreka pomoči, 
vendar je in bo prva varnost 
reševalcev in policije, 'šele' 
potem je reševanje, ki se bo 
v slabšem vremenu zagoto-
vo tudi zelo zavleklo,« pou-
darjajo na Policijski upravi 
Kranj. 

Ni se oglasil na klice

Simon Šubic

Kranj – V torek sredi popol-
dneva je storilec na javnem 
kraju v Kranju poskušal izves-
ti drzno tatvino. S skirojem se 
je pripeljal naproti starejši ob-
čanki in ji nameraval iz rok iz-
trgati torbico. To je opazil mi-
moidoči, ki je nepridiprava za-
držal na kraju do prihoda poli-
cije. Ker so posumili, da je bil 
ukraden tudi skiro, so ga poli-
cisti zasegli in s pomočjo me-
dijev ter svoje Facebook stra-
ni hitro poiskali lastnika. Kot 
so sporočili, je bil skiro ukra-
den iz bloka. 

V drugem primeru so 
varnostniki pri izhodu iz 

trgovine zalotili dve osebi, 
ki sta poskušali ukrasti par-
fume v vrednosti okoli 600 
evrov. Varnostnik ju je zadr-
žal do prihoda policije.

Pozno zvečer pa so kranj-
ski policisti obravnavali še 
prijavo delavcev bencinske-
ga servisa, kjer je neznani 
storilec odtujil sredstva za 
gorenje. Policisti so v bliži-
ni servisa našli gorilni gel in 
izsledili osumljenca. Ugoto-
vili so, da ga že dobro pozna-
jo, saj so ga že večkrat obrav-
navali zaradi tatvin, obrav-
navajo pa ga tudi zaradi pod-
tikanja ognja v zabojnikih za 
smeti. Tudi njega bodo ka-
zensko ovadili.

Zadržal tatu s skirojem
Kranjski policisti so v torek obravnavali tri primere 
tatvin, v vseh so osumljence tudi prijeli.

Jezersko – Na Jezerskem je v 
torek izbruhnil manjši požar 
v naravi, ki so ga pogasili lo-
kalni gasilci. Policisti so ugo-
tovili, da je najverjetneje nas-
tal, ker je veter razpihal pepel 
iz bližnjih zabojnikov. Tuje 
krivde niso ugotovili. V zad-
njih dneh sta zaradi neprevi-
dno odloženega pepela na 
Gorenjskem zagorela tudi 
lesen pomožni objekt in za-
bojnik, zato policija opozarja 
na povzročanje nevarnosti z 
neprevidnim odlaganjem 
pepela in poziva k skrbnemu 
ravnanju z njim.

Zagorelo zaradi pepela

Preddvor – V sredo zvečer so zagorele saje v dimniku župnij-
skega urada v Preddvoru. Domači gasilci so pogasili požar, 
očistili dimno tuljavo in pregledali okolico s termovizijsko 
kamero. Dimniška požara so gasilci v torek pogasili tudi v 
Lescah in Bohinju.

Dimniški požar v župnijskem uradu
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Aktualno
Jeseničan Mirko Bogataj si želi, 
da bi se Slovenci iz primera 
Bergama kaj naučili. Stran 14

Aktualno
Psihologinja Polona Žgajnar:  
»V času koronavirusa je treba živeti 
kar se da normalno.« Stran 14
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Ob 50. Tednu slovenske drame 
muzejska razstava o zgodovini in 
pomenu festivala ... Stran 15

Igor Kavčič

Na študijsko izmenjavo v 
okviru programa Erasmus+ 
ste se prvič podali jeseni 
2018. Letos februarja ste se 
v Bilbao vrnili še za pol leta 
in ste sprva kljub izrednim 
razmeram zaradi epidemi-
je nameravali ostati v Špa-
niji in nadaljevati izobraže-
vanje.

Ko sem prvič prišel na uni-
verzo v Bilbao, nisem imel 
velikih pričakovanj, zame je 
bilo predvsem vse novo, štu-
dij pa izkušnja več. Potem ko 
sem doma opravil vse izpite, 
sem v Bilbao prišel napisat 
še diplomsko nalogo. Dobro 
sem se ujel s tukajšnjim pro-
fesorjem in se pridružil nje-
govemu oddelku, ki se ukvar-
ja s preučevanjem življenja 
netopirjev, kar me – glede na 
to, da se ukvarjam tudi z ja-
marstvom – še posebno za-
nima. Zato sem sprva mis-
lil ostati, a sem se - glede na 
to, da smo tu vse dni zaprti v 
stanovanju, pa tudi po posve-
tu s starši - odločil za vrnitev 
domov.   

Razmere v Španiji so ta čas 
še posebej kritične. Koliko 
spremljate stanje v državi in 
koliko v Sloveniji. So ukre-
pi pri vas podobni kot v do-
movini? 
Tu smo bolj v Baskiji kot v 
Španiji. Baski veliko dajo 
nase in se ne počutijo preveč 
Špance. Običajno dvakrat na 
dan preberem njihove novi-
ce na spletu, da sem na teko-
čem z dogodki, sicer pa ni-
sem preveč odvisen od novic, 

ki po navadi res niso najbolj 
spodbudne, saj to lahko hitro 
preraste v anksioznost. Bliž-
je so mi informacije doma-
činov, tu imam namreč sku-
pino prijateljev, s katerimi 
se družim, obiskujem jame 
in podobno. Pridružil sem 
se tudi vaterpolski ekipi v lo-
kalnem klubu. Dva Baska sta 
bila na Erasmusu v Sloveniji 
in preko njiju sem se integri-
ral v sicer zaprto baskovsko 
družbo. Kar se tiče stanja v 
Sloveniji, po spletu sprem-
ljam televizijo in po Skypu 
izvem novice od domačih.

Po mojem so ukrepi tukaj 
podobni kot v Sloveniji. Ni-
kogar ni na ulici, vsi se drži-
mo doma, ven gremo le v tr-
govine. Pred dnevi sem se že 
mislil povzpeti na hrib neda-
leč od mesta – nekaj čez 1000 
metrov nadmorske višine, tri 
do štiri ure hoda, je priljublje-
na pohodna točka domači-
nov. Pa me je prijatelj opozo-
ril, da na glavnih poteh polici-
ja opravlja kontrole, zato naj-
bolj vztrajni že iščejo alterna-
tivne poti. Jaz sem misel na to 
raje opustil. Prava uspešnica 
so tu domače živali. Ven greš 
lahko le, če pelješ na sprehod 
psa. Ponudba teh v oglasih se 
je povečala, bili pa so tudi pri-
meri, ko se je kdo znašel s pli-
šastim psom na povodcu. Si-
cer policija tudi po megafonih 
sporoča, naj ne hodimo ven, 
vojakov pa na ulicah ni.

Kako v Bilbau poteka študij? 
Sam sicer ne opravljam 

izpitov, saj sem se posvetil 
predvsem pisanju diplom-
ske naloge. Sodelujem s 

profesorjem in njegovim 
oddelkom na univerzi. V pe-
tek, 13. marca, smo se zad-
njič dobili, preden so preki-
nili predavanja in zaprli uni-
verzo. Dogovorili smo se o 
delu in sodelovanju v pri-
hodnjih dneh – slišimo se po 
Skypu, sicer pa vsak razisku-
je in dela doma. V kontaktu 
sem z doktorsko študentko, 
večkrat pa se slišiva tudi s ko-
legom, s katerim piševa po-
dobni diplomski nalogi. Po-
leg tega imam po spletu ob 
ponedeljkih in sredah še ure 
španščine, ki jih tujim štu-
dentom brezplačno ponuja 
univerza. Študenti imajo si-
cer ure po internetu, kar ni 
ravno najboljša rešitev, saj 
bodo tako ali tako študijsko 
leto najbrž podaljšali v po-
letje.

Dolgčas?
V najetem stanovanju ži-

vim z dvema sostanovalka-
ma, Indijko Nishto in Cami, 
ki prihaja s Floride, obe pa 
delujeta v mednarodnem 
programu in poučujeta 
angleščino. Ni nam dolgčas 
in imamo kaj početi. Včasih 
plešemo salso, na ozek bal-
kon smo si prinesli blazine 
s foteljev, kjer potem sku-
paj prebiramo kakšno knji-
go, dekleti tudi radi rišeta, 
poskušamo kaj zanimive-
ga skuhati … Sicer pa je to 
čas, ko lahko narediš kakšno 
stvar, za katero prej nisi imel 
časa. Včasih se do trgovine 
sprehodim malo naokrog, 
da sem vsaj malo zunaj. Po 
potrebi se zapeljem tudi z 
metrojem. Javni promet je 
za zdaj še vedno na voljo.

Vas je strah virusa, ki se je po 
Italiji v zadnjih dneh še po-
sebno razširil tudi v Španiji?

Niti ne. Mogoče bi me bilo 
bolj, če bi bil sam, tako pa 
sem s sostanovalkama, ki ju 
sicer poznam čele mesec in 
pol, a vendarle smo na istem 
in se v redu razumemo. Mis-
lim, da je reakcija ljudi tu ne-
koliko blažja kot v Sloveniji. 
Nekoliko smo morali spre-
meniti siceršnji življenjski 
slog, ampak kar gre.
Če bi v teh razmerah potre-
bovali recimo zobozdravni-
ka ...? 

Sicer imam že od doma 
urejeno zdravstveno zava-
rovanje, bi pa seveda najprej 
o tem, kako in kaj, vprašal 
koga od prijateljev domači-
nov. So zelo solidarni in us-
lužni, pomagali bi mi, če bi 

kar koli potreboval. Tu v na-
selju ljudje vsak večer ob os-
mih na balkonih zaploskajo 
delavcem, ki delajo v bolni-
cah in javnih službah, med-
tem ko smo drugi doma. 
Pozdravljamo se čez ulico, 
se smejimo, otroci rišejo ris-
bice jih dajejo na okna ...

Rekli ste, da v diplomski na-
logi obravnavate netopirje. 
Menda naj bi prav ti prinesli 
korona virus med ljudi?

So neke razlage na to temo, 
a ni nič zanesljivega. Mogo-
če bo prav iz tega naslova, 
četudi seveda iz povsem na-
pačnega razloga, zdaj več de-
narja za raziskave netopir-
jev. To so sicer zelo drobne 
živalce, najmanjši lahko teh-
tajo zgolj pet ali šest gramov, 
ki živijo tudi trideset let. Tu 
smo v dneh, ko smo se lahko 
še gibali v naravi, v neki jami 
naleteli na skupino več kot 
devetsto netopirjev. Znan-
stveniki jih tu že desetletja 
spremljajo.

Kaj v Bilbau najbolj pogre-
šate?

Najbolj pogrešam doma 
skuhano turško kavo. In nik-
jer tu ni moč dobiti bučnega 
olja, medtem ko je olivnega 
na pretek.

(Kot je včeraj povedal Vid 
Naglič, so ga na slovenski 
ambasadi v Madridu uvrsti-
li na letalo, ki bo iz glavne-
ga mesta poletelo v soboto, 
sam pa upa, da se bo po kon-
cu izrednih razmer lahko 
čim prej vrnil v Bilbao in do-
končal začeto delo.)  

Manjka psov za sprehajanje
Vid Naglič s Prebačevega je dvaindvajsetletni študent programa Biodiverziteta na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze 
na Primorskem. Ta čas v okviru programa Erasmus+ biva v baskovski prestolnici Bilbao, kjer na tamkajšnji univerzi Universidad del Pais Vasco pripravlja 
diplomsko nalogo. Pogovarjala sva se v začetku tedna, ko je še nameraval ostati v Španiji, a se je zaradi vse slabših razmer kasneje odločil za vrnitev domov. 

Vid Naglič in njegovi sostanovalki Nishta in Cami v težkih razmerah poskušajo ohraniti 
vedro razpoloženje. / Foto: osebni arhiv
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Vojska še ni prejela 
izrednih pooblastil

Vlada se je na torkovi seji 
odločila, da z dnevnega reda 
umakne predlog notranjega 
ministra Aleša Hojsa o ak-
tivaciji 37. a člena zakona o 
obrambi, s katerim bi vojski 
podelili izredna pooblasti-
la. Minister je napovedal, 
da se bo o aktivaciji, do kate-
re ima opozicija pomisleke, 
v teh dneh pogovoril s pos-
lanskimi skupinami, da tudi 
te prispevajo ideje in razmi-
šljanja o podelitvi izrednih 
pooblastil vojski. Po pogovo-
rih se bodo odločili, ali bodo 
aktivacijo 37.a člena predla-
gali. »Skoraj prepričan sem, 
da bomo predlog podali,« 
je povedal Hojs in razložil, 
da vojska ne bi patruljirala 
na cestah slovenskih mest, 
ampak bi delovala na meji 
s Hrvaško in pomagala po-
liciji pri preprečevanju ile-
galnih prehodov meje. Vla-
da je sicer v torek sklenila, 
da podobno kot z Italijo tudi 
na meji z Avstrijo vzpostavi 
kontrolne točke. 

Kako čim prej razglasiti 
interventne zakone

V trenutnih razmerah, ko 
si oblasti prizadevajo čim 
prej spraviti v življenje spre-
jete interventne zakone, se 
je pojavilo tudi vprašanje, 

kako skrajšati čas od njiho-
vega sprejetja v državnem 
zboru do razglasitve. Tre-
nutno je najkrajši možni čas 
osem dni. Pri iskanju rešit-
ve se je premier Janez Jan-
ša prek Twitterja obrnil tudi 
na pomoč ustavnih pravni-
kov. Ti odgovarjajo, da je čas 
za razglasitev zakonov mož-
no skrajšati. Rešitev bi lah-
ko bila, tako sta na primer za 
STA razložila pravnika Ci-
ril Ribičič in Igor Kaučič, da 
državni svet že prvi dan po 
sprejetju zakona pove, ali bo 
sklical sejo za obravnavo veta 
ali ne, morebitni pobudniki 
referenduma pa bi morali na 
poziv predsednika državne-
ga zbora v 24 urah sporočiti, 
ali bodo zbirali podpise, si-
cer gre zakon v razglasitev. 
Po veljavni zakonodaji ima-
jo pobudniki za to čas sedem 
dni po sprejetju zakona. 

Bavčar in Šrot zaradi 
epidemije ostala doma

Zaradi nevarnosti okuž-
be s koronavirusom se mar-
ca s prostih izhodov v zapor 
ni vrnilo okoli 130 zaporni-
kov, med njimi naj bi bila 
tudi nekdanji prvi mož Istra-
benza Igor Bavčar in nekda-
nji predsednik uprave Pi-
vovarne Laško Boško Šrot, 
je ta teden poročal Večer. 
V zaporih zaradi epidemi-
je od 13. marca velja prepo-
ved vseh obiskov in zunajza-
vodskih ugodnosti za zaprte 

osebe, zaradi omejitve mož-
nosti okužbe pa so nekateri 
zaporniki, ko so bili na pros-
tem izhodu, prejeli obvesti-
lo, da se jim še mesec dni ni 
treba vrniti v zapor, za to ob-
dobje pa so jim prekinili pre-
stajanje kazni, so navedli v 
Večeru. Nekaterim kaznjen-
cem, ki so bili manj kot tri 
mesece pred koncem pre-
stane zaporne kazni, so di-
rektorji zaporov izrekli tudi 
predčasni odpust. V sloven-
skih zaporih je sicer trenu-
tno okoli 1300 zapornikov in 
pripornikov. 

Janša razburil s tvitom

Predsednik vlade Janez 
Janša se je pred tednom dni 
na kritičen prispevek TV 
Slovenija o razvrstitvi mini-
strov in državnih sekretar-
jev v najvišje možne plačne 
razrede, o čemer so se pogo-
varjali s predsednico Sindi-
kata Mladi plus Teo Jarc, od-
zval s tvitom: »Ne širite laži, 
TV Slovenija. Plačujemo vas 
za to, da v teh časih informi-
rate, ne pa zavajate javnost. 
Očitno je vas preveč in ste 
predobro plačani.« V Dru-
štvu novinarjev Slovenije in 
Sindikatu novinarjev Slove-
nije so se odzvali, da Janše-
ve izjave razumejo kot grož-
njo zaposlenim na RTV Slo-
venija pred morebitno iz-
gubo zaposlitve ali drugimi 
represivnimi ukrepi, ki jih 
utegnejo doleteti, če ne bodo 

poročali tako, kot ustreza tre-
nutni oblasti. »RTV Sloveni-
ja ne laže, če objavlja novi-
ce in odmeve, ki komu niso 
všeč. To samo kaže, da smo 
sposobni prispevati svoj de-
lež k demokratičnosti druž-
be. Brez tega ni demokraci-
je. Če nam bo kdajkoli spo-
drsnilo in naše sporočilo ne 
bo resnično, ga bomo ved-
no na ustrezen način korigi-
rali,« pa je za nacionalni ra-
dio dejal generalni direktor 
RTV Slovenija Igor Kadunc 
in dodal, da javni servis rav-
no v teh časih izkazuje spo-
sobnost natančnega in celo-
vitega informiranja. 

Tudi Mcdonald's podaril 
sveža živila

Gostincem, ki so zaradi 
odrejenega zaprtja lokalov v 
preteklih dneh dobrodelnim 
organizacijam podarili sve-
ža živila, se je ta teden prid-
ružilo tudi podjetje Alpe Pa-
non, nosilec franšize za veri-
go restavracij s hitro prehra-
no Mcdonald's v Sloveniji, 
ki je dobrodelnim organiza-
cijam in domovom za starej-
še po vsej državi podarilo več 
kot dve toni živil. Po zaprtju 
restavracij jim je namreč v 
skladišču ostala zelenjava 
ter jabolka, jajca in meso, so 
sporočili. Hrano so podarili 
tudi kranjskemu domu upo-
kojencev, Centru za socialno 
delo Kranj in Medgeneracij-
skemu centru Bled.

Zaradi virusa na prostosti 
tudi Bavčar in Šrot

Vlada s pomočjo ustavnih pravnikov išče rešitev, kako čim 
prej razglasiti interventne zakone po sprejetju v državnem 
zboru. / Foto: Tina Dokl

Zaradi nevarnosti okužbe s koronavirusom se v zapor s 
prostega izhoda ni bilo treba vrniti tudi Igorju Bavčarju (na 
sliki) in Bošku Šrotu. / Foto: arhiv GG

Mcdonald's je ta teden dobrodelnim organizacijam in 
socialnim ustanovam, tudi na Gorenjskem, podaril dve toni 
svežih živil. / Foto: Alpe Panon

Jože Košnjek

med sosedi

Slovenci v zamejstvu (739)

Europeada prihodnje leto
Letos poleti bi se mora-

lo na Koroškem začeti 4. 
Evropsko nogometno prven-
stvo avtohtonih narodnih 
skupnosti iz Evrope z ime-
nom Europeada 2020. Za-
radi zdravja in varnosti ude-
ležencev in organizatorjev 
je prvenstvo prestavljeno na 
prihodnje leto med 19. in 27. 
junijem. Federalistična uni-
ja evropskih narodnih skup-
nosti (FUEN) je organizacijo 
tokratnega četrtega zapore-
dnega prvenstva zaupala Ko-
roški oziroma organizator-
jem Narodnemu svetu ko-
roških Slovencev, Slovenski 
športni zvezi na Koroškem 
in deželi Koroški. Priprave 
na velik dogodek so potekale 
zelo dobro in obetal se je pi-
san, vesel in upov poln pra-
znik jezikovne in kulturne 
raznolikosti Evrope. Koro-
ški prireditelji so prepričani, 

da bo prihodnje leto prven-
stvo najmanj tako uspešno, 
kot bi bilo letos, saj bo po-
tekalo v veliko bolj varnih 

razmerah. Za letošnji turnir 
se je prijavilo 24 moških in 
sedem ženskih ekip. Nem-
ška manjšina iz Južne Tirol-
ske in Ladinci, oboji iz Itali-
je, Retoromani iz Švice, Lu-
žiški Srbi iz Nemčije, nem-
ška manjšina iz Rusije, Ok-
citanci iz Francije in koro-
ški Slovenci iz Avstrije bodo 
sodelovali tako na moškem 
kot na ženskem turnirju, 17 
manjšin pa je prijavilo samo 
moško ekipo. Te so Gradi-
ščanski Hrvatje iz Avstrije, 
Pomaki iz Bolgarije, danska 
manjšina in severni Frizijci 
iz Nemčije, nemška manjši-
na iz Danske, Romi, nemška 
manjšina iz Poljske, Madža-
ri in Aromuni iz Romuni-
je, Hrvatje iz Srbije, Cimbri, 
Madžari iz Slovaške, krim-
ski Tatari in Slovenci iz Ita-
lije. Organizatorji upajo, da 
zaradi prestavitve nihče ne 

bo odpovedal udeležbe in 
da bomo skupaj, kar je tudi 
moto tekmovanja, premaga-
li tudi nevarnost virusa. 

Federalistična unija 
evropskih narodnih skup-
nosti FUEN je bila ustanov-
ljena leta 1949 v Parizu. Va-
njo je včlanjenih dobrih sto 
od skupno štiristo narodnih 
manjšin, ki živijo v Evropi. 
Doslej so bila organizirana 

tri nogometna prvenstva. 
Prvo so leta 2008 organizi-
rali Retoromani v Graubu-
endnu v Švici, drugo le bilo 
leta 2012 pri Lužiških Srbih 
v Nemčiji, tretje pa leta 2016 
pri Ladincih in nemško go-
vorečih Južnih Tirolcih v 
Pustertalu/Pustriška dolina 
in Gadertalu v Italiji. Četrto 
prvenstvo pa bo prihodnje 
leto na Koroškem. 

Marko Oraže, sekretar 
odbora za organizacijo 
nogometnega prvenstva 
evropskih narodnih 
manjšin Europeada 2021 na 
Koroškem

Na Koroškem, kjer je oblast veljavnost sedanjih 
ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa 
podaljšala do velikonočnega ponedeljka, 13. aprila, 
se novim razmeram prilagajajo tudi slovenske 
organizacije. Tako Slovenska prosvetna zveza pod 
geslom Kultura v dnevni sobi vabi na spletni dostop do 
e-knjig, na ogled lutkovnih in gledaliških predstav ter 
filmov in k učenju na domu. »Ostanimo doma, da se 
bomo lahko čim prej družili,« sporočajo iz Slovenske 
prosvetne zveze. 
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Ivka Sodnik

Miha Naglič

Desetdnevna karantena

Deset mladih ljudi (se-
dem deklet in trije fantje), 
ki se pred kugo zatečejo v 
toskanski azil, si deset dni 
pripovedujejo zelo »čutne« 
zgodbe. V uvodu Prvega 
dne pa beremo, kakšna je 
bila tedanja epidemija, na-
vajam le krajši odlomek. 

»Pravim torej, da je šte-
vilo let po blagodejnem 
učlovečenju Sina božjega 
narastlo že na tisoč tri sto 
oseminštirideset, ko je v ve-
leslavno Florenco, ki preka-
ša po lepoti vsa druga mes-
ta Italije, prodrla smrtono-
sna kuga, in ta je bodisi pod 
vplivom nebesnih teles ali 
zaradi naših krivičnih del 
po pravični jezi božji zade-
la smrtnike zato, da bi se 
poboljšali; začela se je bila 
nekaj let poprej v vzhodnih 
deželah, pobrala po njih 
nešteto živečih, se širila ne-
zadržno od kraja do kraja 
in se s svojimi nadlogami 
razprostrla proti zahodu. 
Zoper njo ni pomagala no-
bena razsodnost, tudi no-
beni človeški ukrepi, dasi 
so za to določeni uradni-
ki dali očistiti mesto mno-
ge nesnage in ni smel no-
ben bolnik v mesto; mimo 
tega so izdali mnogo nas-
vetov za ohranitev zdrav-
ja. Prav tako niso pomaga-
le ponižne prošnje, ki so jih 

ne le enkrat, temveč mno-
gokrat pobožne osebe po-
šiljale k Bogu v naročenih 
procesijah in tudi kako dru-
gače. Nekako v začetku po-
mladi prej omenjenega leta 
je začela kar strahotno in 
na čuden način kazati svoje 
bolestne učinke. /…/ Kaza-
lo je, da za ozdravljenje teh 
nadlog nič ne pomaga in 
nič ne zaleže ne zdravniški 
nasvet ne moč kateregakoli 
zdravila; bodisi da zlo že po 
svoji naravi tega ni dopuš-
čalo, ali pa nevednost pa-
darjev (če ne štejemo znan-
stveno izobraženih zdrav-
nikov, je silno narastlo šte-
vilo takih, ki so zdravili, bo-
disi moških, bodisi žensk, 
ne da bi se kdaj učili zdra-
vstva) ni mogla spoznati, od 
kod prihaja zlo, in zato tudi 
ni izbirala primernih pri-
pomočkov. Resnica je, da 
je le malo bolnikov ozdra-
velo, skoraj vsi so umrli po 
treh dneh, odkar so se pri 
njih pokazala zgoraj ome-
njena znamenja; ta je umrl 
prej, drugi pozneje, veči-
na brez vsakršne mrzlice 
ali kakega drugega pripet-
ljaja. /…/ Nekateri so me-
nili, da se bodo tej nadlogi 
uspešno postavili v bran, če 
bodo zmerno živeli in se va-
rovali vsega nepotrebnega; 
ustanovili so svojo drušči-
no in živeli ločeno od vseh 
drugih; zbirali in zapirali so 
se v hišah, kjer ni bilo bol-
nika in kjer so lahko bolje 

živeli; v njih so prebivali ob 
godbi in zabavah, kolikor 
so si jih le mogli privoščiti, 
pri tem pa so prav zmerno 
uživali najizbranejše jedi 
in najboljša vina, izogiba-
joč se slehernemu razkoš-
ju; niso trpeli, da bi kdor-
koli govoril z njimi ali da bi 
od zunaj dobivali kakršne-
koli novice o smrti ali bol-
nikih. Drugi so bili ravno 
nasprotnega mnenja; trdi-
li so, da je najzanesljivejše 
zdravilo zoper toliko zla, če 
ljudje obilno pijejo in se ve-
selijo, če jim minevajo dne-
vi v petju in zabavah in si 
privoščijo, kolikor le more-
jo, vsega, karkoli si poželi-
jo, in če se smejejo ter zbi-
jajo šale iz tega, kar se godi. 
In kakor so govorili, tako so 
po svojih močeh tudi delali; 
obiskovali so ponoči in pod-
nevi zdaj to, zdaj ono pivni-
co ter popivali brez dostoj-
nosti in mere; vse to so po-
čenjali najraje po tujih hi-
šah, samo da so mogli sliša-
ti v njih kaj takega, kar jim 
je ugajalo in jih zabavalo.« 
(Prevedel Andrej Budal)

Naivna Madonna

»Bolezni covid-19 je vsee-
no, če si bogat, če si slaven, 
če si duhovit. Vseeno je, 
kako pameten si, kje živiš, 
koliko si star in kake čudo-
vite zgodbe si doživel. Bo-
lezen je veliki izenačevalec: 
to je pri njej najbolj grozno 

in najbolj čudovito … V več 
pogledih nas je bolezen vse 
naredila enakopravne. Kot 
sem včasih rekla na vsakem 
koncertu ob koncu komada 
Human Nature: Če se ladja 
potopi, gremo vsi z njo na 
dno.« Te besede je februar-
ja letos, po nekem london-
skem koncertu izrekla slav-
na Madonna (roj. 1958). V 
njeno trditev, da ta bolezen 
enako prizadeva revne in 
bogate, je treba podvomiti. 
Ker najbrž ni hotela namer-
no zavajati, jo lahko imamo 
vsaj za naivno oziroma ne-
umno. Možnosti bogatih, 
da preživijo to bolezen, so 
gotovo bistveno večje od to-
zadevnih možnosti revnih. 

Zgovorne številke

Tedros Adhanom Ghe-
br eyesus, generalni direk-
tor Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO), je po-
jasnil, da je minilo 67 dni 
do prvih 100.000 potrje-
nih primerov okužbe, po-
tem je minilo 11 dni do nas-
lednjih 100.000 prime-
rov in le štiri dni do tretjih 
100.000 primerov. Po sve-
tu so do 23. marca v 190 
državah potrdili 332.935 
okužb z novim koronaviru-
som in 14.510 smrti. Doma 
pa po vsem planetu osta-
ja že več kot milijarda lju-
di. Sicer pa Gebreyesus ver-
jame, da bomo pandemijo 
ustavili.

Dekameron 1348 in 2020
Branje knjig je ena od dejavnosti, ki bogatijo aktualno »samoizolacijo« posameznika. Dekameron pa je 
knjiga, ki našemu trenutku tudi vsebinsko ustreza; godi se v Firencah v času kuge, davnega leta 1348 …

Tako je kugo v Firencah leta 1348 upodobil Luigi Sabatelli – 
kot ilustracijo Boccacciovega Dekamerona. / Foto: Wikipedija

Etiopijec Tedros Adhanom Ghebreyesus (desno) in Kitajec 
Houlin Zhao, prvaka svetovne zdravstvene (WHO) in 
telekomunikacijske organizacije (ITU), 17. 9. 2017 / Foto: Wikipedija

Za boljšo šolo (66)

Stiske učenja na daljavo
Končuje se drugi teden iz-

obraževanja na daljavo, saj 
so se iz zdravstvenih razlo-
gov sredi marca zaprle vse 
vzgojno-izobraževalne usta-
nove. Poučevanja na daljavo 
so vešči le redki učitelji, saj se 
je doslej izvajalo samo za tis-
te učence, ki so bili zaradi bo-
lezni ali aktivnega udejstvo-
vanja na športnem ali ume-
tniškem področju velik del 
šolskega leta odsotni. 

Šolanje na daljavo pome-
ni, da sta učitelj in učenec ve-
činoma prostorsko in časov-
no ločena, vendar s pomoč-
jo različnih medijev v učnem 
procesu kljub temu komuni-
cirata in sodelujeta. Ne gre 
za samoizobraževanje, saj 
učenje organizira in usmer-
ja šola. Glede na to, da večina 
naših šol v trenutku zaprtja 

ni bila tehnično in strokov-
no pripravljena na izobraže-
vanje na daljavo, bi bilo ver-
jetno najbolj smiselno prvi 
teden nameniti pripravam 
in usklajevanju, kako pouče-
vati v novih razmerah, učen-
ce pa poslati na »prisilne« 
počitnice. V tem tednu bi se 
tudi starši lahko pripravili na 
nove razmere, saj je bilo tre-
ba poskrbeti za varstvo otrok 
in se hkrati organizirati za 
delo na domu. 

Tako pa so lahko že prvi te-
den začele suvereno in kako-
vostno izvajati pouk na dalja-
vo le tiste šole, ki imajo zna-
nje in izkušnje s področja ko-
munikacijskih tehnologij in 
so za njihovo uporabo uspo-
sobili in opremili tudi učen-
ce. Učenci so že prvi dan pre-
jeli natančna navodila, kje so 

gradiva za vse predmete za 
ves teden. Učitelji so jih us-
merjali k uporabi spletnih na-
slovov, vadnic in izobraževal-
nih portalov, spletnih učilnic 
in tiskanih učbenikov ter de-
lovnih zvezkov. Naročali so 
jim, naj naloge prepišejo in 
jih rešujejo v svojih zvezkih. 
Opozorili so jih tudi na različ-
na e-gradiva, ki so jih v upo-
rabo brezplačno ponudile ne-
katere založbe. Starše ali sta-
rejše sorojence so prosili, naj 
otrokom, ki še ne znajo bra-
ti, preberejo učiteljeva navo-
dila, sicer pa naj naloge rešu-
jejo sami. 

Tako opremljenih in ino-
vativnih učnih okolij pri nas 
še ni veliko, saj večina peda-
goških delavcev še vedno pri-
sega na učiteljevo razlago in 
zapis učne snovi v zvezek. V 

tak koncept učenja še vedno 
sodijo predvsem učbeniki in 
delovni zvezki. Zato imajo v 
trenutnih razmerah takšne 
šole in posledično učenci pre-
cejšnje težave, saj se pričaku-
je, da bodo starši delno prev-
zeli vlogo učiteljev in da imajo 
vse družine doma računalni-
ke in tiskalnike. V resnici pa je 
precej staršev kljub izrednim 
razmeram še vedno v službi 
ali delajo od doma, nimajo so-
dobne računalniške opreme 
ali niso dovolj izobraženi, da 
bi znali pomagati svojim otro-
kom pri učenju. Imajo pa vsi 
učenci doma tiskane učbeni-
ke in delovne zvezke, in če so 
se v šoli naučili učiti se, v teh 
dneh učno snov iz učbenikov 
lahko predelujejo tudi sami, 
si delajo zapiske in odgovarja-
jo na vprašanja. 

V nastalih razmerah se bo 
dobro pokazalo, koliko otrok 
ima delovne in učne navade 
in ali so dovolj samostojni 
in odgovorni, da se samo-
iniciativno vsak dan lotijo 
šolskih obveznosti. Šole se 
po svojih najboljših močeh 
trudijo, da bi otrokom poši-
ljale čim zanimivejša učna 
gradiva in učence motivi-
rale za učenje, izboljšuje se 
tudi pomoč podpornih usta-
nov. V vsej vnemi izobraže-
vanja na daljavo pa ne sme-
mo pozabiti številnih dru-
žin, ki se v teh kriznih raz-
merah srečujejo s hudo sti-
sko. Strah staršev, ali bodo 
obdržali službo in hkrati po-
polna nemoč, da bi svoje ot-
roke pripravili do učenja. Ne 
morejo in ne znajo jim po-
magati.

Madonna med koncertom v Antwerpnu, Belgija, 28. 11. 2015  
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Ana Šubic

Koronavirus in z njim po-
vezane razmere občutijo tudi 
otroci in mladostniki, na kak-
šen način jih bodo sprejema-
li, pa je odvisno predvsem od 
staršev. »Pri otrocih se trenu-
tne razmere odražajo zelo po-
dobno, kot se nanje odzivajo 
starši. Če oni to vzamejo kot 
del življenja v tem času in sku-
šajo normalno funkcionirati, 
otroci to enostavno sprejme-
jo,« je pojasnila Polona Žgaj-
nar, specialistka klinične psi-
hologije v Zdravstvenem 
domu Škofja Loka, in dodala, 
da je z mladostniki malce tež-
je, saj so nekoliko bolj upor-
niški. »So v posebni fazi, raz-
mišljajo, da se jim tako ali tako 
ne more nič zgoditi, da so na 
neki način nedotakljivi in da 
odrasli pretiravamo. A če jim 
prikažemo situacijo na ustre-
zen način in z zgledom, tudi 
oni uvidijo, da je stvar resna.«

Za dobro otrok je torej izje-
mno pomembno, da starši to 
obdobje sprejemajo umirje-
no, nikakor s paniko, nervozo 
ali strahovi, saj jih utegnejo ot-
roci prevzeti tudi nase. »Starši 

naj se umirijo in najprej po-
skrbijo sami zase, da bodo 
lahko potem poskrbeli tudi za 
otroke,« je poudarila. 

Kako jim pojasniti, kaj se 
dogaja, ne da bi jih s tem stra-
šili? Kot pravi Žgajnarjeva, 
vsak otrok razmišlja po svo-
je, odvisno, v katerem obdob-
ju je. »Če imajo otroci vpra-
šanja, naj jim starši čim bolj 
enostavno odgovorijo. Ne 
nazadnje že iz samega nači-
na življenja zaznavajo razli-
ke in je prav, da jim stvari po-
jasnijo. Šolski otroci so zago-
tovo že sposobni razumeti, 
kakšna je situacija.« Razlaga 
naj ne bo preveč podrobna, 
pač pa prilagojena starosti ot-
roka, je opozorila sogovorni-
ca in ob tem kot primer ome-
nila znano slovensko pevko, 
ki je pred kratkim objavila vi-
deo, v katerem je hčerkama 
širjenje virusa približala s po-
močjo bleščic ter ju obenem 
na nevsiljiv način opozorila 
še ne pomen higiene rok in 
drugih zaščitnih ukrepov.

Čeprav se ta čas vse vrti oko-
li virusa, pa Žgajnarjeva sve-
tuje, naj to ne bo osrednja 
tema pogovorov v družini. 

Opaža tudi, da nekateri preti-
rano spremljajo novice v me-
dijih. »To nikomur ne koris-
ti. Mislim, da imamo sedaj že 
dovolj informacij o virusu in 
o tem, kako moramo ravnati. 
Prav tako naj starši pazijo, kaj 
se pogovarjajo po telefonu, saj 
imajo otroci dobre senzorje. 
Pomembno je tudi, kako star-
ša funkcionirata v partner-
stvu, nekateri se preveč osre-
dotočajo na virus, kar ni dob-
ro, saj so še vedno pomembne 
tudi druge stvari. V tej situaci-
ji naj skušajo živeti kar se da 
normalno, se ukvarjati z dru-
gimi aktivnostmi, si zapolni-
ti dneve z neko rutino, seveda 
pa ob tem upoštevati opozori-
la, ki jih dobivamo. Prav tako 
naj starši ne razmišljajo pre-
več vnaprej in naj se ne ukvar-
jajo z daljno prihodnostjo.«

Šolarji in njihovi starši se te 
dni srečujejo tudi z učenjem 
na daljavo, ki ni vselej eno-
stavno. Kako motivirati otro-
ke, da bo potekalo čim bolj 
gladko? »Že na začetku je tre-
ba jasno in odločno poprije-
ti za šolske obveznosti. Nuj-
no je vzpostaviti red: zbujanje 
naj bo ob določeni uri, delo za 

šolo naj začenjajo ob isti uri, 
določijo naj ure in odmore. 
Ker delo poteka individual-
no, je za otroka bolj naporno, 
zato naj bodo učne ure kraj-
še kot v šoli: morda po pol ure 
naenkrat oz. kolikor je otrok 
sposoben. Če potrebuje po-
moč, naj mu starši pomagajo, 

kolikor mu pač lahko, ven-
dar pa pri tem niso vsi enako 
kompetentni.« To je še bolj 
izrazito pri starših otrok s po-
sebnimi potrebami, ki jih se-
daj prav tako poučujejo v do-
mačem okolju. »Njim bi bilo 
dobro na neki način ponuditi 
pomoč, ker bodo sicer ti otroci 

precej prikrajšani,« je prepri-
čana.

Priporočila glede psiholo-
ške podpore in druge kori-
stne informacije so na voljo 
tudi na spletni strani Zdru-
ženja za otroško in mla-
dostniško psihiatrijo www.
zomp.si.

Živeti kar se da normalno
Če bodo starši obdobje koronavirusa sprejemali umirjeno, se bodo na ta način nanj odzvali tudi njihovi otroci, poudarja klinična psihologinja Polona Žgajnar.

Kljub koronavirusu naj družine skušajo živeti kar se da normalno, pogovori z otrokom o 
trenutnih razmerah pa naj bodo prilagojeni njegovi starosti. / Foto: Gorazd Kavčič

Urša Peternel

»Razmere se vsak dan 
spreminjajo. Vsi smo že te-
dne zaprti doma. Po cestah 
skoraj ni nikogar, le sem ter 
tja vidiš koga s psom ali z na-
kupovalno vrečko, kak avto 
in pa seveda policijo. Nih-
če ne ve, ali smo že dosegli 
vrhunec epidemije, ta trenu-
tek imamo več kot šest tisoč 
mrtvih, kar je enkrat več kot 
Kitajska,« pravi Mirko Boga-
taj, Jeseničan, ki že več kot 
trideset let živi v Bergamu. 
Na svojem Facebook profilu 
objavlja zapise o tem, kako 
se sam sooča z razmerami 
in predvsem opozarja prija-
telje na Gorenjskem, naj za-
res ostanejo doma in s tem 
preprečijo širjenje virusa. 
Italijani namreč tega predol-
go niso upoštevali ... A kot 
pravi Mirko, zdaj, ko od bli-
zu doživljajo tragedijo, živijo 
povsem drugače. Zares osta-
jajo doma in se držijo navo-
dil. Tudi Mirkova družina. 
»Sin redno študira na strojni 

fakulteti in predavanja ima-
jo tudi po sedem ur na dan. 
Hčerka podobno, doma je 
tudi žena. Jaz grem edini 
ven, v službo, kjer sem sam 
v pisarni, enkrat na teden v 
trgovino in lekarno,« pripo-
veduje. Za odhod v trgovino 
si je pripravil posebno pro-
ceduro: nakupuje eno uro 
pred zaprtjem, ko je gneča 
najmanjša. Izbere trgovino, 
ki najbolj upošteva zaščitne 
ukrepe. Ko parkira, si nade-
ne masko in sveže zaščitne 
rokavice. Vzame voziček in 
se postavi v vrsto, med čaka-
jočimi mora biti vsaj dva me-
tra razdalje. V trgovino var-
nostniki spuščajo le toliko 
ljudi, kolikor jih trgovino za-
pusti. V trgovini je tako zelo 
malo ljudi in je nevarnost 
okužbe relativno majhna, 
pravi sogovornik. Po naku-
povanju vrečke zloži v avto, 
vrne voziček, sname rokavi-
ce in jih vrže v koš, sname 
masko in se odpelje domov 
... Vsi socialni stiki so omeje-
ni na telefon in računalnik.

A zakaj je prav v Bergamu 
toliko okužb? »O tem si niso 
enotni niti znanstveniki. Po 
eni od razlag je problem cele 
Italije v tem, da smo drugi 
najstarejši narod na svetu, 
takoj za Japonci. Poleg tega 
ima v Italiji zelo veliko sta-

rih staršev in vnukov stalne 
in zelo tesne stike. Tako se 
starejši nalezejo od vnukov, 
ki sploh ne vejo, da so pozi-
tivni.«

Mirko zato posebej po-
udarja, da se je treba drža-
ti navodil. Ostajati doma, 

hoditi ven po res najnuj-
nejših opravkih, si temelji-
to umivati roke. Posledice 
neupoštevanja pravil so na-
mreč v Bergamu tragične. V 
lokalnem časopisu L'Eco di 
Bergamo, ki izhaja na pet-
desetih straneh, je namreč 

že enajst strani namenjenih 
osmrtnicam ... Običajno jih 
je za stran in pol ...

»Samo od vsakega posebej 
od vas (in ne od vaših politi-
kov) je odvisno, koliko bos-
te dopustili, da se epidemi-
ja razširi. Vso srečo vsem!«

V časopisu enajst strani osmrtnic
Najbolj pretresljivi prizori boja s koronavirusom v teh dneh prihajajo iz italijanskega Bergama, ki ga mnogi imenujejo kar evropski epicenter smrtonosne 
epidemije. V enem tednu je umrlo več kot tristo ljudi, kolone vojaških vozil pa ponoči trupla odvažajo v druge kraje, saj jim v lokalnem krematoriju ne uspe 
upepeliti vseh ... V tem lombardskem mestu že več kot tri desetletja živi tudi Jeseničan Mirko Bogataj, ki si želi, da bi se Slovenci iz primera Bergama kaj 
naučili. Zato poudarja: »Ostanite doma in preprečite širjenje virusa!«

Mirko Bogataj je Jeseničan, delal je v Železarni Jesenice, 
konec osemdesetih pa je odšel v Italijo, v Bergamo. Žena je 
Italijanka, imata sina in hčer. Je podjetnik in glasbenik, znan 
je iz nekdanje zasedbe Ultimat, v kateri je pela tudi Simona 
Vodopivec Franko, s katero še vedno sodeluje. / Foto: osebni arhiv

Mirko pravi, da v Italiji zaradi karantene v zadnjih 
dneh prihaja tudi do čedalje več družinskega nasilja. 
»Mislim, da bo to vedno večji problem. Zaradi obvezne 
karantene so družine že tedne zaprte v stanovanja. 
Recimo mož, žena in trije majhni otroci. Stopnja 
živčnosti se dviguje. V zadnjih dneh se je izredno 
povečalo nasilje mož nad ženami pa tudi nad otroki.  
A število klicev na centre za pomoč žrtvam nasilja  
se je zelo zmanjšalo, ker so možje doma in kontrolirajo 
telefone, tako da ženske ne morejo klicati na pomoč. 
Grozno!«
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Igor Kavčič

V rokah držim lično ob
likovano zloženko, na ka
tere prvi strani piše 50. Te
den slovenske drame, 27. 
3.–6. 4. 2020. V njej najde
mo vse, kar naj bi se v okvi
ru jubilejnega festivala slo
venske dramatike v besedi
lih in na odru zgodilo v tradi
cionalnem terminu na kon
cu marca in v začetku apri
la – objavljena sta program 
in časovnica vseh uprizori
tev s fotografijami in kratki
mi zapisi o njih, predstavlje
ne so spremljevalne priredi
tve, lokacije dogodkov in na
vodila, kako še pravočasno 
priti do vstopnic. Žal je vse 
zapisano zaradi izrednega 
stanja ob epidemiji korona
virusa postalo preteklost, še 
preden se je zgodilo, a ven
darle tudi prihodnost, saj je 
50. Teden slovenske drame 
prestavljen na doslej sicer še 
nedoločen termin, a so v Pre
šernovem gledališču prepri
čani, da bodo jubilejni festi
val izvedli. 

Razstava ni postavljena, 
a je pripravljena

Danes, 27. marca, je sve
tovni dan gledališča in zad
njih osem let je bil to tudi 
uvodni dan Tedna sloven
ske drame. Že po tradiciji 
ga je odprla premiera Pre
šernovega gledališča, letos 
Škofjeloški pasijon v režiji 
Jerneja Lorencija. Pred tem 
naj bi v Gorenjskem muze
ju v gradu Khislstein odprli 
še pregledno razstavo, pos
večeno polstoletnemu festi
valu. Razstavo Dogodek je 
tu, dogodek imate v mestu – 
naslov je povzet po festivalu 
iz leta 2014, navdahnjen pa 
pri dramatiku Slavku Gru
mu – so na pobudo Prešer
novega gledališča v Gorenj
skem muzeju pripravili v so
delovanju s Slovenskim gle
dališkim inštitutom (SLO
GI) in programom Ars Ra
dia Slovenija. O njej sta spre
govorili soavtorici kustosinji 

Monika Rogelj iz Gorenj
skega muzeja in Tea Rogelj 
iz Slovenskega gledališkega 
inštituta, ki zanimivo nista 
prav nič v sorodu.

Kot je povedala organiza
torka in soavtorica razsta
ve Monika Rogelj, je razsta
va vsebinsko in oblikovno 
pripravljena in čaka na zad
njo fazo izvedbe – tisk pano
jev in postavitev, ki ju zara
di razmer še ni bilo mogo
če do konca izpeljati. Prip
ravljeni so tudi predmeti, ki 
jih bodo razporedili v vitri
ne. Gostitelj Gorenjski mu
zej je razstavo uvrstil v svoj 
program za letošnje leto in 
s tem prevzel tudi organiza
cijo ter koordinacijo njene 
priprave. Če so na inštitutu, 
kjer hranijo gradivo sloven
ske gledališke zgodovine in 
seveda topogledno tesno so
deluje z gledališči, bili zadol
ženi za vsebine s pregledom 
dosedanjih festivalov, Gru
movih nagrajencev in nagra
jenih predstav in so v Prešer
novem gledališču prispevali 
gradivo iz svojih arhivov, so 
v programu Ars pripravili 
radijske igre, posnete po na
grajenih besedilih, ki jih bo 
na razstavi tudi mogoče pos
lušati. 

Teden slovenske  
drame in Kranj

»Moje prvo vodilo pri prip
ravi razstave je bilo, da gleda
lišče vedno – bolj neposred
no kot druge umetnosti – od
seva duha časa in prostora, v 
katerem nastaja. Zato sva s 
soavtorico razstavo že od za
četka snovali tako, da naju je 
zanimalo sobivanje festiva
la in mesta Kranj,« poudar
ja Tea Rogelj, ki se je zato od
ločila, da bo za besedilni del 
razstave, ki spremlja razvoj 
in življenje festivala, upo
rabila zgolj citate iz medi
jev, s poudarkom na regio
nalnih odmevih. »To pome
ni, da sem veliko zajemala iz 
časopisa Gorenjski glas. Za
nimivih člankov, ki so odse
vali družbeno klimo, hkrati 

pa govorili o razvoju festiva
la, se je ob tem nabralo res 
veliko. Ob tem smo seveda 
posebno pozornost name
nili prejemnikom nagrade 
Slavka Gruma – spremlja
nje in spodbujanje sloven
ske dramatike in Grumova 
nagrada so srž tega festivala, 
zato so na razstavi tudi pou
darjeni.«

Vsebino, ki se še posebej 
navezuje na Kranj in življe
nje v mestu v času vsakole
tnega festivala, je pripravi
la Monika Rogelj: »Pregled 
vseh dosedanjih festivalov 
sem dopolnila s pregledom 
dogajanja v Kranju in okoli
ci v preteklih petih desetle
tjih, kako se je Kranj razvijal, 
kaj se je v določenih obdob
jih dogajalo v mestu, kakšne 
so bile novosti, posebno
sti, izjemni dogodki. Pose
bej sem poudarila dogajanje 
na področju kulture, kakšen 
je bil kulturni utrip in kaj je 
vsakokratni TSD pomenil za 
mesto.« O tem je pripravila 
tudi članka za katalog, ki bo 
izšel ob razstavi, poudarila 
je zgodovino gledališke de
javnosti ter delovanje in po
men Prešernovega gledali
šča, ki je ves čas nosil glav
no breme priprave festiva
la in skrbel za njegovo rast. 
»Skupaj z zunanjimi sode
lavci sem posnela tudi po
govore s posamezniki, sou
stvarjalci in sopotniki TSD, 
ki so z nami delili svoje spo
mine na festival in delovanje 
Prešernovega gledališča.« 

Triindvajset nagrajencev, 
nekateri večkrat

Ko gre za pomembne pre
lomnice v petdesetletni zgo
dovini festivala, seveda ve
lja v prvi vrsti omeniti uved
bo Grumove nagrade za 
najboljše izvirno sloven
sko dramsko besedilo leta 
1979. »Podeljevanje teh na
grad pomembno prispeva k 
temu, da tudi širša kulturna 
javnost spremlja slovensko 
dramatiko, ob tem pa spod
buja tudi pisce in pripomo
re k lažjemu prodoru nomi
niranih in nagrajenih del na 
odre. Doslej je nagrade Slav
ka Gruma prejelo 23 ustvar
jalcev za 46 dramskih bese
dil in le štiri nagrajena be
sedila še čakajo na praizved
bo,« poudarja Tea, ki dodaja 
še en razvojni preskok festi
vala. Leta 1980 so uvedli se
lektorski izbor programa, po
membna prelomnica, čeprav 
se je zgodila postopoma in 
tiho, pa je bila tudi ponovna 
profesionalizacija kranjske
ga gledališča konec osemde
setih let. Zanjo si je izjemno 

prizadeval takratni ume
tniški vodja Matija Logar, k 
njej pa je nedvomno pripo
mogel tudi Teden slovenske 
drame. 

Leta 1999 festival dobi 
tekmovalni značaj, prvič po
delijo veliko nagrado za naj
boljšo predstavo, ta je kasne
je preimenovana v Šeligovo 
nagrado. »Teden slovenske 
drame v novem tisočletju 
zaznamujeta težnja k pro
mociji slovenske dramatike 
v mednarodnem prostoru – 
uvedba mednarodnega pro
grama v okviru festivala, pre
vodi nagrajenih del v tuje je
zike, mednarodni simpozi
ji, povezovanje s tujimi to
vrstnimi festivali in združe
nji – ter sistematična skrb 
za ''podmladek'', saj od leta 
2004 v okviru festivala or
ganizirajo delavnice dram
skega pisanja, od leta 2013 
pa podeljujejo tudi Grumo
vo nagrado za mladega dra
matika,« pojasnjuje sogo
vornica.

Zanimiva je statistika Gru
movih nagrajencev. Naj
večkrat, kar petkrat, je bil 
nagrajen dramatik Matjaž 
Zupančič. Le enkrat – leta 
1997 – se je žirija odločila, da 
nagrade ne podeli. »Prva do
bitnica nagrade Slavka Gru
ma je Dragica Potočnjak – 
prejela jo je leta 2007 za be
sedilo Za naše mlade dame. 
K sreči ni ostala osamljena, 
saj so kasneje nagrade pre
jele še Žanina Mirčevska, 
Simona Semenič trikrat in 

Simona Hamer,« našteva 
izvrstna poznavalka sloven
ske sodobne dramatike Tea 
Rogelj; da so največ uprizo
ritev na slovenskih poklic
nih in polpoklicnih odrih 
med nagrajenimi dožive
le igre Svatba Rudija Šeliga, 
Veliki briljantni valček Dra
ga Jančarja in Moj ata, soci
alistični kulak Toneta Par
tljiča. Med najbolj prevajane 
slovenske dramatike se uvr
ščajo Dušan Jovanović, Dra
go Jančar, Evald Flisar, Ma
tjaž Zupančič in Simona Se
menič.

Entuziazem Prešernovega 
gledališča 

Kot posebej poudarja Tea 
Rogelj, je bil idejni oče Te
dna slovenske drame prav
zaprav Lojze Filipič, ki je 
že leta 1955 v Celju zasno
val Prvi festival slovenske in 
jugoslovanske sodobne dra
me, sledilo je nekaj ponovi
tev v šestdesetih letih. Malo 
znano pa je, da je prav njego
va ideja botrovala pomemb
nemu, tudi mednarodno 
uveljavljenemu festivalu 
Sterijevo pozorje (do razpa
da nekdanje države se je fe
stival imenoval Jugoslovan
ske gledališke igre). 

»Ne morem si kaj, da se 
ob tem ne bi nekoliko ujezila 
ob misli na zamujeno prilož
nost – ideja se je porodila v 
Sloveniji, a se verjetno takra
tnim oblastnikom ni zdelo 
vredno investirati denarja in 
kadrov, da bi tovrstni festival 

lahko polno zaživel in se raz
vil – ali pa je pri vladajočih 
šlo preprosto za pomanjka
nje vizije in podcenjujoč od
nos do kulture in kulturnih 
ustvarjalcev. V Srbiji so to 
voljo pokazali in rezultat ni 
izostal,« poudarja Rogljeva, 
ki je prepričana, da bi tudi 
Teden slovenske drame lah
ko že pred desetletji dose
gel prepoznavnost in velja
vo v jugoslovanskem in kas
neje mednarodnem prosto
ru, če bi le oblastniki uvideli, 
da so za kaj takšnega potreb
na tudi finančna sredstva in 
kadrovska podkrepitev, ne le 
zagnanost in dobra volja or
ganizatorjev festivala.

Teden slovenske drame 
spremlja od študentskih let, 
bodisi kot gledalka bodisi 
kot bolj aktivna udeleženka. 
»Moram reči, da vseskozi ob
čudujem neumorno zagna
nost organizatorjev festivala, 
članov Prešernovega gledali
šča Kranj. Ob ''študiju'' festi
vala sem se še toliko bolj za
vedela, da bi ta festival brez 
velikega entuziazma nave
denih že zdavnaj ugasnil. 
In prijetno me je preseneti
la tudi podpora, ki jo festival 
uživa pri kranjskih gledalcih 
in lokalnih medijih; svoj čas, 
v bolj stabilnih razmerah, jo 
je tudi pri sponzorjih.«

Ob razstavi še dva 
kataloga 

Seveda k privlačnosti ra
zstave pripomorejo tudi 
kakšne dokumentarne po
sebnosti oziroma slikovi
ti predmeti. Monika Rogelj 
pri tem poudarja rokopi
sa dveh dram, ki sta prejeli 
Grumovo nagrado, in sicer 
Šeligovo Svatbo (hrani Ar
hiv Republike Slovenije) in 
Voranc Daneta Zajca (hra
ni NUK). Slednji je bil leta 
1979 tudi prvi dobitnik. »Na 
ogled bodo kostumi iz neka
terih predstav, ki so sodelo
vale na festivalu. Razstavlje
ni bodo plakati in program
ske knjižice vsakokratnih 
TSD in prevodi nekaterih 
nagrajenih dram. Življenje 
v Kranju pa bo ilustrirano 
s predmeti, ki tudi na sim
bolni način predstavljajo do
gajanje v posameznih dese
tletjih,« še dodaja sodelavka 
Gorenjskega muzeja. 

Ob razstavi so pripravili 
tudi obsežno jubilejno pu
blikacijo in še dodatni kata
log (oba v dvojezični sloven
skoangleški izvedbi), ki vse
buje faktografske podatke za 
obdobje petdesetih let (sode
lujoče predstave, žirije, no
minirana in nagrajena dela, 
simpozije, delavnice ...). 

Festival, ki je večji kot petdeset let
Danes je svetovni dan gledališča in bi se v Kranju moral začeti 50. Teden slovenske drame. Ta je zaradi aktualnih razmer v državi in svetu prestavljen za 
nedoločen čas. Enako velja za uvodno dejanje, odprtje muzejske razstave o zgodovini in pomenu petih festivalskih desetletij. Razstava pa je že pripravljena.

Za besedilo Svatba je Rudi Šeligo leta 1981 prejel nagrado 
Slavka Gruma. Krstno uprizoritev so v režiji Dušana 
Jovanoviča pripravili v Prešernovem gledališču. Na 
fotografiji: Ivanka Mežan, Milena Zupančič in Ivo Ban.

Žlahtno pero bo na letošnjega Grumovega nagrajenca še 
nekoliko počakalo. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Luka Podlipnik iz Rateč je 
dijak Zvezne gimnazije in 
zvezne realne gimnazije za 
Slovence v Celovcu. Mladi 
publicist, avtor več knjig se 
zaveda pomena slovenščine 
na avstrijskem Koroškem. 
Aktiven je na ravni deželne 
in evropske politike, kot član 
pri mnogih organizacijah je 
dejaven tudi pri snovanju 
mednarodnih projektov. Na 
različnih podočjih je dosegel 
že ogromno, med drugim je 

prejel slovenski naziv mladi 
up 2018.

Letos je bil zaradi inova-
tivne podjetniške ideje spre-
jet v fundacijo za ustvarjal-
ne mlade Ustvarjalnik, pre-
jel je priznanje predsednika 
Boruta Pahorja in direktorja 
Ustvarjalnika Matije Goljar-
ja. Zasnoval je produkt Spi-
rits of Slovenia pod mentor-
stvom podjetnika in inovator-
ja Josha Rocchia, poliglota in 
nekdanjega profesorja zgodo-
vine in latinščine na univer-
zi Maryland v Ameriki. Prof. 

Rocchio je tako navdušen nad 
lepotami Slovenije, da se je 
k nam preselil in tu ustvarja 
naprej.

»Spirits of Slovenia je tu-
ristični produkt, namenjen 
vsem navdušencem nad Slo-
venijo, da preizkusijo tudi 
pestro ponudbo avtohtonih 
žganj. V paketu je šest različ-
nih žganj (borovničevec, pe-
linkovec, teranov liker, medi-
ca, sadno žganje, smrekovec), 
ki izvirajo iz različnih sloven-
skih regij. Na ta način povezu-
jemo slovensko turistično po-
nudbo in spodbujamo proi-
zvajalce žganjekuhe k sodelo-
vanju in medsebojni poveza-
nosti,« je pojasnil Luka Podli-
pnik. Vsako žganje sprem-
lja zgodba. »Ljudje smo želj-
ni dobrih zgodb. Tako sem 
vsako regionalno pijačo po-
vezal s slovenskimi miti in le-
gendami. Zgodbe sestavljajo 
med drugim tudi stvarne vse-
bine, ki opisujejo ozadje al-
koholnih pijač, nadgrajujejo 
pa jih zgodbe kralja Matjaža, 
Kurenta, Petra Klepca, Kekca, 
Martina Krpana in povodne-
ga moža.« Produkt je na voljo 
v slovenskem in angleškem 

jeziku. »Vsak paket je pre-
ko QR-kode povezan s sple-
tno platformo, kjer je možno 
prebrati zgodbe tudi v drugih 
jezikih. Poleg tega so na sple-
tni strani predstavljeni po-
samezni proizvajalci žganj, 
podrobneje opisane zgod-
be, miti in legende ter pred-
stavljena turistična ponudba 
Slovenije,« je pojasnil avtor. 

Lukov cilj je razširiti proda-
jo po celotni Sloveniji, takoj 
ko bo minila grožnja novega 
koronavirusa. Prodajna veri-
ga niso samo gostinski in tu-
ristični ponudniki, prepričan 
je tudi, da je to lahko lepo po-
slovno darilo. »Produkt Spi-
rits of Slovenia ni le še en nov 
turistični produkt na trgu tiso-
čerih. Je produkt, ki dokazuje, 

da še znamo sodelovati, se po-
vezovati in poudarjati kako-
vost in ljubezen do okolju pri-
jaznega turizma,« je prepričan 
mladi ustvarjalec. Po končani 
gimnaziji želi Luka Podlipnik 
v Avstriji nadaljevati študij di-
gitalnega poslovnega mene-
džmenta in zatem specializi-
rati s področja marketinga na 
Univerzi Bocconi v Milanu.

Avtohtono žganje povezal z miti 
Luka Podlipnik je zasnoval produkt Spirits of Slovenia. S svojo inovativno podjetniško idejo je bil sprejet v fundacijo za ustvarjalne mlade Ustvarjalnik.

Luka Podlipnik / Foto: Tina Dokl

Še znamo sodelovati. Avtorica ilustracij je Dana Kodermac.

Jasna Paladin

Člani Študentskega kluba 
Kamnik so po svoji dobro-
delnosti znani že dlje časa. 
Prav marec je mesec, ko bi 
letos že osmič zapored izpe-
ljali svoj projekt Dobrodelni 
marec, ki pa je v večji meri 
moral odpasti. Ker jih je te 
dni večina ostala še brez štu-
dijskih obveznosti in brez 
študentskega dela, so po 
svojih zmožnostih ponu-
dili pomoč. Kako ta poteka, 
smo povprašali predsednico 
Študentskega kluba Kamnik 
Anamarijo Dolenc. »Prosto-
voljce smo najprej poiskali 
znotraj svoje interne ekipe, 
tam se nas je nabralo že de-
set. Nato smo pa objavili še 
poziv za vse preostale člane 
študentskega kluba in nale-
teli na neverjeten odziv. Tre-
nutno imamo v bazi prosto-
voljcev nabranih štirideset 
kontaktov, torej nas je sku-
paj kar petdeset! Poziv smo 
objavili samostojno, zatem 
pa smo spontano prejeli ve-
liko podporo skupnosti, ki je 
delila našo objavo, oglasil se 

nam je tudi e-servis, poziv so 
objavili tudi lokalni mediji ... 
– vsi z namenom, da o pro-
stovoljstvu razširijo glas.«

Ker so se zadeve želeli lo-
titi kar se da odgovorno, so 
se najprej obrnili na občino 
in jim pojasnili, da želijo po-
magati le z njihovo odobrit-
vijo. »Le pet minut po posla-
nem elektronskem sporoči-
lu me je klical župan oseb-
no, se iz dna srca zahvalil za 
našo pripravljenost poma-
gati in poudaril, da bodo do-
datne roke zagotovo prišle 
prav. Že naslednji dan smo 
imeli usposabljanje na šta-
bu Civilne zaščite in sesta-
nek z vsemi predstavniki 
zdravstvenih institucij, da 
so povedali svoje potrebe. 
Vsi so nas sprejeli z vese-
ljem, nam pomagali pri or-
ganizaciji prostovoljcev, z 
varnostnimi navodili, opre-
mo, usposabljanji, bili do-
segljivi za razna vprašanja. 
Tu moram res pohvaliti ob-
čino, ker odlično koordinira 
vse skupaj in se tako poču-
timo kot del ekipe, ki je po-
memben in cenjen v dani 

situaciji,« še pravi Anamari-
ja in opiše, kaj vse sploh poč-
nejo. Njihovo pomoč najbolj 
potrebujejo na treh točkah, 
in sicer v Domu starejših 
občanov Kamnik, pri razvo-
zu hrane in zdravil ter - dok-
ler ga niso zaprli - na vhodu 
v zdravstveni dom. »Najbolj 
ključni točki sta bili vhod 
zdravstvenega doma ter ra-
zvoz hrane in zdravil, kjer 
se še vedno aktiviramo na 

dnevni ravni, saj kar nekaj 
starostnikov potrebuje zdra-
vila, pa nimajo nikogar, ki bi 
jim jih lahko dostavil. Nekaj 
prostovoljcev je bilo tudi na 
usposabljanju v Domu sta-
rejših občanov, kjer za zdaj 
še ne potrebujejo dodatnih 
rok, a so te pripravljene, če 
jih bodo potrebovali. Kot re-
zerva pa smo tudi Mestnim 
lekarnam, predvsem za po-
moč na vhodu. Potencialno 

bomo pomagali tudi z indi-
vidualnim varstvom otrok 
na domu. Za zdaj nas je do-
volj, da bomo lahko poma-
gali na vseh teh ključnih toč-
kah, seveda pa si vsi želimo, 
da za to ne bo potrebe.«

Pomoč prinaša tudi ve-
liko osebnih zgodb, ki jih 
vsakodnevno bogatijo. Naj-
več stika s pomoči potreb-
nimi ima trenutno njihov 
aktivist Žiga, ki predvsem 

starejšim vsakodnevno do-
stavlja hrano, zdravila, sko-
či pa tudi v trgovino po naj-
nujnejše stvari. »Vsi so izje-
mno hvaležni za pomoč, po-
hvalijo tudi njegovo prijaz-
nost. En gospod mu je re-
kel, da ga spominja na mla-
dino včasih, ko so hitro pri-
skočili na pomoč. V stiski bi 
se znašli predvsem tisti sta-
rostniki, ki zaradi zdravstve-
nih razlogov sami ne zmore-
jo v trgovino ali celo opravlja-
ti osnovnih domačih opravil. 
Tako vsak dan starejši ob-
čanki dostavimo kosilo, ki ga 
pripravijo v Domu starejših 
občanov, saj gospa okreva po 
operaciji. Moram poudariti, 
da Civilna zaščita Kamnik 
skrbi za varnost tako prosto-
voljcev kot občanov. Vsi naši 
izpostavljeni prostovoljci so 
prejeli zaščitno opremo za 
vsak dan, prav tako se strogo 
držijo preventivnih ukrepov 
in osebne stike s starostniki 
omejujejo na minimum,« 
zaključi Anamarija Dolenc, 
tudi sama hvaležna, da so se 
mladi odzvali na takšen na-
čin in v takem številu.

»Mladina dobra kot nekoč«
Občina Kamnik ima v času epidemije koronavirusa zelo razvejano mrežo pomoči občanom, razveseljivo pa je, da so svojo pomoč med prvimi ponudili člani 
Študentskega kluba Kamnik. Kar petdeset je takšnih, ki so tako ali drugače pripravljeni pomagati občanom in uradnim institucijam.

Študentje – prostovoljci so takole ob vhodu pričakali obiskovalce Zdravstvenega doma 
Kamnik, dokler ga niso pred dnevi zaprli.
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Peter Colnar

Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Anton Pf leger iz Železnikov do priznanja cesarja
Železniki so med kraji v 

deželi Kranjski, kjer so pre-
bivalci za svoje delo v cesar-
stvu dobili več priznanj z Du-
naja, to je dunajskega cesar-
skega dvora. Med njimi je 
tudi pravnik Anton Pfleger, 
plemeniti Wertenau, ki mu 
je cesar Franc I. podelil vite-
ški naslov. 

Rodil se je 27. marca 1748 
v Železnikih v manj premo-
žni družini, ki se je ukvarja-
la s fužinarstvom. Gimnazijo 
in filozofske študije je končal 
v Ljubljani, pravne z juridič-
nim doktoratom pa na Duna-
ju, kjer se je preživljal tudi s 
poučevanjem. 

Leta 1774, ko je bil star 26 
let, so ga imenovali za profe-
sorja prava na liceju v Lvo-
vu. Na prošnjo, da se mu po-
trdi baje leta 1667 podeljeno 
rodbinsko plemstvo, ga je ce-
sar leta 1806 povišal v viteški 
stan. 

Od leta 1796 je bil tudi sve-
tnik deželnega sodišča, leta 
1798 pa apelacijski svetnik 
v Lvovu, odvezan od pro-
fesure. Leta 1801 je postal 
dvorni svetnik za pravosod-
ne posle pri takratni gališki 
dvorni pisarni, leta 1802 pa 
pri vrhovnem justičnem 
oblastvu. Od leta 1805 je de-
loval v državni upravi, na-
zadnje kot predsednik od-
delka za zakonodajo in pra-
vosodje v državnem svetu. 
Ko so ga leta 1805 poklicali 
v državni in konferenčni od-
delek za notranje posle, je bil 
imenovan za pravnega dr-
žavnega in konferenčnega 
svetnika. Za avstrijski civil-
ni zakonik je leta 1808 prip-
ravil 79 spreminjevalnih 
predlogov, ki so bili tudi vsi 
sprejeti. Leta 1808 je postal 
kancler reda zlatega runa in 
kranjski deželan. Leta 1814 
je postal tajni svetnik.

V državnem svetu je bil 
predsednik sekcije za zako-
nodajo in pravosodje. V tej 
funkciji je imel pomembno 
besedo pri odločitvah o re-
organizaciji ilirskih dežel. 
»V višjem državnem inte-
resu« se je zavzemal, da os-
tanejo te dežele tudi pod av-
strijsko upravo skupaj. 

Pridobil si je veliko oseb-
no zaupanje cesarja Fran-
ca, ki je od njega zahteval 
pismena ali ustna poročila 
o vseh stvareh, ki so se tika-
le cesarjeve zasebne lastni-
ne in lastnine vladarske 
rodbine, tajnih družb, za-
rot, ovadb višjih sodnikov, 
policijskih poročil o inter-
ceptih, zločinih itd. To vla-
darjevo zaupanje se je po-
kazalo zlasti, ko mu je pred 
sankcijo občinskega držav-
nega zakonika leta 1808 iz-
ročil zakonski osnutek z na-
ročilom, naj ga pregleda in 

spremeni, kar misli, da je 
treba. Njegove spreminje-
valne predloge je cesar 5. 
novembra 1809 poslal za-
konodajni komisiji z na-
ročilom, da se skliče nova 
seja in nanjo povabi tudi 
Pfleger. Na tej je bilo spre-
jetih vseh 76 spreminjeval-
nih predlogov. Po tem je 

cesar občinski državni za-
konik potrdil. Zadnjih 16 
let življenja je krepko in us-
pešno na najodgovornej-
ših mestih posegal v zamo-
tani ustroj velike države in 
velikega dvora, kakor pred 
njim in v stari državi (mor-
da tudi za njim) nobeden 
naših rojakov. 

Zanimivi Gorenjci tedna iz dežele Kranjske: 
  V Breznici pod Lubnikom se je 18. 3. 1887 rodil   
 zdravnik in publicist Frank Kern. Leta 1903 je   
 emigriral v ZDA in na univerzi v Clevelandu končal  
 študij medicine. Od leta 1916 je bil uradni zdravnik  
 slovenskih izseljenskih organizacij. 
  V Ljubljani se je 20. 3. 1895 rodil Joso Gorec, športni 
 delavec in pobudnik gradnje planiških skakalnic.  
 Imel je velike zasluge za razvoj smučarskih skokov in  
 poletov. 
  V Ljubljani je 21. 3. 1544 umrl tretji ljubljanski  
 škof  Franc Kacijanar. Bil je sin Lenarta   
 Kacijanarja iz graščine Katzenstein v Begunjah  
 in Uršule, roj. Herberstein. 

Milena Miklavčič

Rezi je imela dva majhna 
otroka, zagrenjene in nes-
rečne starše, tri brate, ki so 
živeli bogvedi kje. Jokala je 
tudi za četrtim, ki je izginil 
in se ni javljal. Še sreča, da 
je vztrajala, da je oče prepi-
sal kmetijo nanjo! Ker če je 
ne bi, bi jo bratje, ki so se po 
njegovi smrti znašli na pra-
gu, oskubli do kosti!

»Predstavljate si to prek-
leto življenje, ki smo ga ži-
veli!« je vzkliknila Rezi in 

prekladala nakvačkan pr-
tiček iz ene roke v drugo.« 
Vsi nesrečni – jaz, ker me je 
mož pustil in prevaral, oče, 
ker si ni hotel priznati, da 
je naredil napako pri sino-
vih, in mama, uboga in vda-
na ženička, ki je menila, da 
se bo z molitvijo vse uredi-
lo. Pa se ni. Najprej je zaradi 
kapi umrl oče, čez tri leta je 
ob obiranju češenj še mama 
padla z lestve. In ker ni ho-
tela k zdravniku, ji je krvni 
strdek zamašil žilo. Umrla 
je sama samcata enkrat sre-
di noči. Najbolj žalostno pa 
je bilo, da ni poiskala pomo-
či zato, ker kot revni kmetje 
nismo bili zavarovani. De-
narja pa nismo imeli …

Kakšen dan mi je bilo tako 
hudo, da sem mislila, da 
se mi bo zmešalo! Sedaj pa 
vam bom povedala nekaj, 
kar bi sicer najraje zamolča-
la: ko je bilo najtežje, so mi 
pod večer, v zavetju teme, tr-
kali na vrata vaški poročeni 
kurbirji, prepričani, da sem 
tako ''potrebna'', da komaj 
čakam, da se uležejo name. 
Na bruhanje mi je šlo, saj 
sem jih poznala in sem ve-
dela, kako svetniško se sicer 
obnašajo. Niti pomisliti ne 
smem, kako so morale trpe-
ti njihove žene, če so možje 
hodili okoli drugih žensk. 

Je pa nekaj res: v najtežjih 
trenutkih sem malo pozabi-
la na vero in na Boga. Zde-
lo se mi je, da me usoda pre-
več tepe, da je Bog pozabil 

name. Le otroka sta obisko-
vala verouk, pa k maši sta ho-
dila, jaz pa ne. Nisem mogla.

Potem so me začeli izsi-
ljevati še bratje zaradi dediš-
čine. Tisti moji dragi in lju-
bi bratje, zaradi katerih sem 
prejokala marsikatero noč, 
ker je oče grdo ravnal z nji-
mi. Eden mi je celo grozil, da 
me bo ubil, nemarnež! Pa ga 
je pijača pokopala, preden je 
izpolnil obljubljeno. Z dru-
gima dvema sem se pogodi-
la za parceli, a sta jih že vnap-
rej zapila, tako da je zemlji-
šče prišlo v tuje roke. 

Še sreča, da sta bila sino-
va pridna v šoli in da sta mi 
doma rada pomagala. Vsa-
ko jutro, preden sta sedla 
na šolski avtobus, smo šli v 
hlev. Moram ju res pohva-
liti, vse do danes se mi nis-
ta nikoli izneverila. Niti tak-
rat ne, ko sem jima naredila 
sramoto.

To pa je bilo takole: Oko-
li mene se je začel sukati 
Lovro, ki ni bil iz naše vasi. 
Imel pa je traktor, večkrat mi 
priskočil na pomoč, pa nič ni 
zahteval v zameno. Seveda 
sem mu s časom vedno bolj 
zaupala, zdelo se mi je, da 
ga žene nesebičnost in skrb 
za takšne reve, kakršna sem 
bila. A meso je bilo šibkejše, 
kot sem mislila. Marsikate-
ro dopoldne, ko sta bila fanta 
v šoli, sva preživela na peči, 
kjer se je dogajalo vse sorte, 
dokler nisem zanosila. Po-
tem ni bilo več ne Lovra in ne 

traktorja. Pa ni bil poročen, 
le tako hudo mamo je imel. 
Ko je izvedela, da sem nose-
ča, ga je po glavi natepla s po-
krovko, da je revež ves krvav 
pritekel do prvega soseda po 
pomoč. V svoji preprostosti 
in naivnosti mu je tudi pove-
dal, zakaj se ga je mama lo-
tila. 

Potem je začel prihajati 
ob nedeljah, ko sta bila moja 
fanta in njegova mama pri 
maši. A sva imela bolj malo 
priložnosti za tiste reči, saj 
je bila hčerka, ki se je rodila 
konec avgusta, precej jokave 
sorte. A jo je imel rad, to mo-
ram reči. Rad ji je pel naro-
dne pesmi in jo nosil štupo-
ramo. 

Obljubil mi je, da se bo 
preselil k meni tisti trenu-
tek, ko bo mama umrla. Jaz, 
trapa neumna, sem zače-
la verjeti in po tihem sem 
celo molila, da bi se to zgo-
dilo čim prej. Pa se žal ni. 
Hudobnica je dočakala viso-
ko starost, preživela je celo 
lastnega sina! 

Fanta sta odraščala, starej-
ši se je vpisal na kmetijsko 
šolo v Novo mesto, mlajši, ki 
je bil precej pameten, pa se 
je odločil, da bo študiral me-
dicino. Laura je bila šolarka, 
polna energije, in rada je te-
kala za fanti. Nisem ji zame-
rila, saj je bila doma pridna 
gospodinja. 

Študij ni bil poceni, proda-
la sem najprej prvo, nato še 
drugo in tretjo parcelo. Srce 
se mi je trgalo, ko so na na-
šem začele rasti hiše ... A kaj 
sem hotela? Otroci so mi po-
menili vse! Naj povem, da 
sem bila na papirju še zme-
raj poročena z Jožijem. Dok-
ler je bil še živ, se je veselo 

zadolževal po Ljubljani, k 
meni pa so potem hodili up-
niki. Še dobro, da je sosedov 
fant študiral pravo. Veliko 
mi je pomagal, da sem se te 
pokore za vse večne čase re-
šila! 

Ko se danes spominjam 
tistih let, ne morem dou-
meti, kako je bilo mogoče, 
da sem jih sploh preživela. 
Drži, da sem pazila na vsak 
dinar, varčevala, da bolj ni-
sem mogla. Nosila sem ma-
mine obleke, čevlje. Spo-
dnjega perila sem imela ko-
maj kaj. Kljub vsemu mi je 
leta 1975 uspelo, da sem na-
redila kopalnico in v hišo 
napeljala radiatorje. Zadnji-
ca mi po tistem ni nikoli več 
zmrzovala, ko sem sedla na 
straniščno školjko! 

Potem nas je že drugič za-
pored obiskal brat Lojzi iz 
Avstralije. Tokrat je prišel 
skupaj z ženo, lepotico polj-
skega rodu, ki pa je znala 
odlično slovensko. A sta pri-
nesla žalostno novico: nista 
mogla imeti otrok. ''Kaj, če 
bi vzela s seboj Lauro? Vse ji 
bova nudila, kar bo želela, pa 
še šolanje ji bova omogoči-
la!'' sta se mi dobrikala, dok-
ler nisem popustila. Laura, 
živahna in neugnana, kot je 
bila, je vriskala od veselja, saj 
je bila prepričana, da se po-
daja novim pustolovščinam 
naproti. O, kako mi je krva-
velo srce, ko je ni bilo več! 
Zavedela sem se, da sem na-
redila največjo napako v živ-
ljenju. Tudi sinovoma ni 
bilo prav, da sem ji dovolila 
oditi. Nekako sta mi dala ve-
deti, da sem jo prodala, kar 
me je še najbolj bolelo. 

Leta 1996 so mi poslali le-
talsko vozovnico. Po dolgih 

letih si bova s hčerko prvič 
padli v objem. Nisem mogla 
verjeti! Do Münchna me je 
peljal najmlajši sin, od tam 
naprej pa sem se do Melbo-
urna peljala z letalom. Bilo je 
več kot vznemirljivo, pa tako 
prijazno stevardeso smo 
imeli! 

Hčerke nisem prepozna-
la. Kako bi jo? V objem mi 
je poletela mlada dama s 
kar obilnim trebuščkom. 
Od sreče sem zajokala, ko 
mi je rekla, da je želela, da 
sem zraven nje, ko bo rodi-
la. Brat Lojzi je bil zelo pos-
taran, mučile so ga števil-
ne bolezni. Šele ko mi je na 
samem zaupal, da ga drži 
pri življenju zgolj očeto-
vska ljubezen do moje hče-
re, sem mu odpustila, da jo 
je odpeljal s seboj. Z ženo 
sta mi odstopila svojo spal-
nico, kar se mi je zdela po-
sebna čast. 

Sicer sta imela oba sinova 
že otroke, a takšnega čude-
ža, kot sem ga doživela pri 
rojstvu hčerkinega prvoro-
jenca, nisem doživela niko-
li prej. Njen mož Gabriel mi 
ga je položil v naročje nekaj 
minut po rojstvu, ko otroče 
sploh še ni bilo očedeno. Vsi 
smo jokali od sreče. 

Kasneje sem jih še večkrat 
obiskala, oni pa mene. Med 
otroki so se spletle trdne 
vezi, kar mi je v veliko ve-
selje. Večkrat sem jim v šali 
zagrozila, naj se me pazi-
jo, če se bodo prepirali, kaj-
ti v tem primeru jih bom še 
z onega sveta hodila strašit! 
Ja, sedaj sem pa v domu, da 
ima lahko prvi vnuk doma 
mir. Stari in mladi pač ne 
sodijo skupaj!«

(Konec)

Rezi, ki ne sodi v noben predal, 2. del

Sama za vse
usode
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Vaš razgled

Razgledi

Miha Naglič

»V sredo, 3. decembra 1919, 
je bil slovesen dan in tega so 
se zavedali vsi. Ivan Kolar, štu-
dent prvega letnika, je pozne-
je takole opisal svoje občut-
ke: 'Završalo je v prvem nad-
stropju Deželnega dvorca v 
Ljubljani, oživel je hodnik, ki 
vodi v deželno zbornico, ka-
kor da se pripravlja zborova-
nje deželnih poslancev. Ob-
razi izražajo nestrpno priča-
kovanje, kakor vselej, kadar je 
bilo pričakovati odločilne be-
sede, ki je padla v prav tej zbor-
nici in črtala od časa do časa 
usodo našega ljudstva.' Nek-
danji Deželni dvorec je pos-
tal univerza, poslance pa so 
zamenjali študenti, ki očitno 
še niso bili vsi inskribirani: 
'V prvem delu hodnika polna 
miza pisarjev, ki z mrzlično 

hitrostjo črtajo po papirjih. 
Šum, premetavanja, obrača-
nja listov, beležk, knjižnic, fo-
tografij, lahen šepet, vse to va-
lovi s čudovito hitrostjo med 
rokami pisarjev. Sami mlade-
niški obrazi trudnega pogle-
da vsled pravkar prestale voj-
ne. Med revno civilno obleko 
se vrsti uniforma – Kaj je? Kdo 
so ti! Prvi akademiki, prvi čla-
ni slovenske univerze, hite k 
vpisovanju.' Zaživela je naša 
alma mater. Vsem se je mu-
dilo, kajti ob devetih dopoldne 
se bo začelo predavanje o hi-
storični gramatiki slovenske-
ga jezika (glasoslovje) Frana 
Ramovša, ki je pravkar pra-
znoval svoj devetindvajseti 
rojstni dan. Tik pred vojno je 
pod mentorstvom Rajka Nah-
tigala promoviral s tezo o pra-
slovanskih reduciranih voka-
lih v slovenščini, na fronti je 

onemogel, po zdravljenju pa 
se je habilitiral kot privatni 
docent za slovansko filologi-
jo v Gradcu, kjer so nanj raču-
nali še v zimskem semestru 
1919/20, saj je omenjen v Se-
znamu predavanj. A Ramovš 
se je odločil za Ljubljano in 
postal eden od prvih 18 pro-
fesorjev nove univerze. Priča-
kovanja študentov so bila zato 
velika: 'Z obrazov nam je si-
jala svečanost, ko smo drhta-
jočim srcem pričakovali prve 
besede svojega predavatelja 
na svoji univerzi. Tišina je 
vladala v dvorani, ko je vstopil 
vseuč. prof. dr. F. Ramovš.' 
Zahvaljujoč Kolarjevemu 

zapisu so se ohranile prve slo-
venske besede, izrečene izza 
katedra ljubljanske univerze: 
'Z današnjim dnem, ko priča-
kujemo novo dobo, novo živ-
ljenje, ko ustvarjamo sloven-
sko univerzo, naj vas iskreno 
pozdravim kot prve slušatelje 
naše almae matris. S tem sve-
tim trenutkom stopa naš na-
rod v zgodovino, ki je ne izbri-
še nihče nikoli več …'« (str. 33)

Človeku dobro dene, ko 
bere, da je fakulteta, na kate-
ri si svoj čas diplomiral tudi 
sam, konec leta 2019 dopol-
nila sto let in živahno deluje 
še naprej. Naj živi naš prvi fi-
lofaks!

Nove knjige (531)

Zgodovina Filozofske fakultete

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
več avtorjev, Znanstvena založba FF UL, Ljubljana, 
2019, 232 strani

Ana Šubic

Zaradi epidemije koronvi-
rusa so vrata zaprle tudi knji-
garne in knjižnice, zaradi če-
sar se je povečalo povpraše-
vanje po knjigah in drugem 
gradivu v elektronski obliki. 
Dostop do čtiva jim omogo-
ča tudi največja spletna knji-
žnica in knjigarna pri nas 
Biblos, kjer si e-knjige lah-
ko brezplačno izposojajo 
člani vseh slovenskih splo-
šnih knjižnic. Kot je pojas-
nil tehnični direktor Beletri-
ne Marko Hercog, so v sis-
temu Biblos doslej beležili 
med dvesto in štiristo izpo-
soj dnevno, minuli četrtek 
pa jih je bilo denimo že več 
kot tisoč. Predvideva, da bo 
izposoja še naraščala.

Bralci so najbolj posegali 
po sodobnih romanih, sle-
dili so ljubezenski romani, 
kriminalke in trilerji in nato 
biografije in spomini. Naj-
bolj brana knjiga je najpo-
gosteje roman Belo se pere 
na devetdeset Bronje Ža-
kelj, sledijo kriminalka Jeze-
ro Tadeja Goloba, ljubezen-
ski roman Zvezda večera Su-
san Elizabeth Phillips, knji-
gi Ogenj, rit in kače niso za 
igrače Milene Miklavčič in 
Luciferka Svetlane Makaro-
vič, Mateja Šurca in Kotika 

ter ljubezenski roman Srce 
vedno zmaga Lise Kleypas.

Sistem Biblos sicer zaje-
ma skoraj štiri tisoč naslo-
vov, vendar se dostopnost 
do e-gradiva med knjižni-
cami razlikuje. »Od same 
knjižnice, v katero je posa-
meznik včlanjen, je nato od-
visno, ali je knjiga na voljo 
in koliko izposoj je knjižni-
ca sprostila v uporabo. Tu si 
želimo priti uporabnikom 
Biblosa čim bliže in s knji-
žničarji si zelo prizadevamo, 
da bi bile e-knjige še posebej 
v teh težkih časih v čim več-
jem številu na voljo. Upaj-
mo, da bodo prizadevanja 
že zelo kmalu obrodila sado-
ve,« je razložil Hercog.

V kranjski knjižnici se je 
izposoja e-knjig potrojila

Tudi v Mestni knjižnici 
Kranj je naraslo povpraševa-
nje po e-knjigah. Med 13. in 
18. marcem so denimo njeni 
člani opravili 363 izposoj oz. 
trikrat več kot prej. »Imamo 
1500 licenc za e-knjige in šte-
vilo stalno povečujemo, saj 
je to za mnoge edini način, 
da pridejo do knjig in bra-
nja. Zaradi povpraševanja 
smo pri bolj branih knjigah 
tudi povečali število dosto-
pov,« je pojasnila direktori-
ca kranjske knjižnice Breda 

Karun. Dostop do e-knjig in 
ostalih e-virov omogočajo 
tudi članom z neporavnani-
mi obveznostmi in jih zdaj, 
ko je knjižnica zaprta, ne 
morejo urediti.

Za prijavo v sistem Biblos 
posameznik poleg akroni-
ma knjižnice, v katero je 
včlanjen, potrebuje še član-
sko številko in geslo za stori-
tev Moja knjižnica. »Če ge-
sla nima, ga zahteva v svoji 
knjižnici. Potem se postop-
ki med seboj razlikujejo gle-
de na to, na kateri napravi 
nameravamo brati e-knjige, 
lahko na osebnem računal-
niku, tablici, telefonu z iOS 
ali Android sistemom,« je 
razložil Hercog. Brezplačno 
si je možno izposoditi štiri 
knjige naenkrat za obdob-
je dveh tednov, sicer pa je 
e-knjige možno tudi kupiti.

Omeniti velja še, da je v 
času ukrepov za omejitev 
širjenja koronavirusa več 
založb omogočilo dostop do 
nekaterih gradiv na dalja-
vo. Mladinska knjiga je de-
nimo v svoji spletni knjigar-
ni e-Emka brezplačno po-
nudila 50 e-knjig za različ-
ne generacije. Prav tako so 
nekatere založbe omogočile 
dostop do elektronskih in in-
teraktivnih gradiv za šolarje, 
ki se ta čas šolajo na daljavo.

Narašča tudi 
izposoja e-knjig
Če so v virtualni knjižnici Biblos prej izposodili med dvesto in štiristo 
elektronskih knjig na dan, izposoja sedaj presega že tisoč izvodov. 
Pričakujejo, da bo še naraščala.

Novi koronavirus v vseh zahtevnih okoliščinah, ki jih prinaša, v sporočilu lahko razumemo 
tudi takole: upoštevajmo vse preventivne nasvete, ukrepe, da zajezimo širjenje virusa,  
le tako bomo zgled drug drugemu in »večji od vseh«. Ko nevarnost novega virusa mine,  
bo pravi čas, da »zacvetijo« in se na pravo mesto spet postavijo tudi medosebni odnosi.  
S. K. / Foto: Tina Dokl

Nelagodno obdobje epidemije je prineslo omejitev združevanja na javnih površinah, 
športno-rekreacijski objekti pa so zaprti – obvestilo o zaprtju igrišča se je nenamenoma 
znašlo tudi na vhodu kranjskega Prešernovega gaja. Kljub vsemu pa še vedno lahko 
krepimo svoj imunski sistem z rekreacijo v zavetju svojega doma. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič
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TA JE DOBRA

HOROSKOP
TANJA

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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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        
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Oven (21. 3.–21. 4.) 
Vedno za vsako zagato najdete pozitiven odgovor ali pred-
vidite dober rezultat. Zato tudi v krizi, v kateri smo, ne 
bo nič drugače. Za svojo bližnjo okolico boste podporni 
steber, kar vam ne bo čisto nič odveč. Zmorete in uspelo 
vam bo.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Kdor išče, ta najde. To bo vaš moto v teh dneh. Iskali boste 
priložnosti in jih tudi našli. Težave, če se pojavijo, vas ne 
bodo ovirale, ampak zgolj povečale energijo. Spretno se 
boste izogibali virusu in pomagali vsem drugim.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Čas, v katerem moramo biti pozorni na vsakem koraku, 
čas, v katerem se ne smemo in moremo družiti z ljudmi, 
ki nam veliko pomenijo, boste posvetili sebi, tako kot še 
nikoli doslej. Na površje pridejo nova spoznanja in s tem 
rešitve.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Za nekaj časa se je ustavil čas in stvari potekajo po drugih 
tirnicah. Bodite brez skrbi, vse se bo kmalu postavilo nazaj 
na svoje mesto. V tem obdobju pa bodite to, kar ste. Osta-
nite zvesti svojim vrednotam in vse bo v redu.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Zaradi višje sile so res odpovedane določene poti. Ampak 
vse to bo počakalo in lahko boste še vse nadoknadili. Na 
prvem mestu je zdravje, potem je šele vse drugo. Naredili 
si boste dober načrt za prihodnost. Presenečeni boste.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Vse je za nekaj dobro. Situacija, v kateri ste se znašli, 
vas bo na neki način prisilila, da se postavite zase. Pov-
sod so meje in samo od nas je odvisno, kje in s kakšnim 
namenom jih postavimo. Brez skrbi, vse bo lepo potekalo 
naprej.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Počutili se boste ujeti, saj vam ne odgovarja, da vam 
nekdo postavlja omejitve, kaj se sme in kaj ni dovoljeno. 
Čeprav vam na splošno odgovarja, da namesto vas drugi 
držijo vajeti v rokah. Ni kaj, morali se boste prilagoditi in 
počakati.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Želeli si boste razbremenitve, saj v kaosu niste nekje za 
varnim robom, ampak v središču dogajanja. Od vas bodo 
veliko pričakovali in nikakor nikogar ne boste razočarali. 
Ne pozabite, da se v vas skriva velika zaloga energije in 
zagona.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Že po naravi ste takšni, da vsakomur priskočite na pomoč 
– in tudi tokrat ne bo nič drugače. Ne smete pa pozabiti 
nase, saj tudi vi potrebuje odmor, čeprav ste prepričani 
nasprotno. Nekdo, ki vam veliko pomeni, pride z besedo 
na dan.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Na trenutke ste brezglavi in nosite glavo naprodaj. Nikoli 
ne smete za vsako ceno sebe postaviti v ospredje. Vedno 
se morate najprej prepričati o okoliščinah in šele potem 
stopiti v igro. A kot veste, se nikoli ne boste spremenili.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Umaknili se boste v samoto, saj si ne upate tvegati dolo-
čenih razmer, kar je tudi prav. Kmalu bo posijalo sonce in 
lahko boste vse nadoknadili. Ljudje, ki vam veliko pome-
nijo, vas pogrešajo; ne samo vi njih. Zato samo pogumno 
naprej.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Ne smete že takoj na prvi mah pomisliti na najslabše. Ni 
vse samo črno ali belo, je tudi nekaj vmes. Ne glede na 
razmere se vam bo veliko dogajalo in znali boste poskrbe-
ti, da bo za vse prav. Osebno vas čaka nekaj lepega.

Spomin ga daje 
Stari Miha pride na obisk k vrstniku Poldetu. Nekaj časa 
sedita za mizo in obujata spomine, nato pa Polde vpraša 
Miho: »Ali se še spomniš, kako se imenuje tista roža, ki 
ima bele lističe, znotraj je pa rumena?«
»Verjetno misliš marjetico?«
»Točno, marjetica! Marjetka, bodi tako dobra in nama 
skuhaj kavo!« reče Polde proti kuhinji. 

Avtomobilski strokovnjak odgovarja 
V avtomobilistično oddajo na radio pokliče poslušalec: 
»Kaj storiti, če si žena domišlja, da je avto?«
»Koliko pa je stara?«
»Triinštirideset.«
»Na odpad,« kot iz topa izstreli strokovnjak za avtomo-
bilizem.

Kupil je tri vstopnice 
»Draga, jutri bova pa uživala! Kupil sem tri vstopnice za 
gledališko predstavo!«
»Tri? Zakaj pa tri?«
»No, ja … Eno za tvojega očeta, eno za tvojo mamo in eno 
za tvojega bratca.«

Absolutna ničla 
Kaj je absolutna ničla?
Kar si Štajerec izmisli, Dolenjec naredi, Gorenjec pa plača. 

Prišla je 
Gospa srednjih let vstopi v ordinacijo in reče: »Doktor, 
verjetno se me ne spominjate več. No, pred letom dni 
ste bili pri meni doma na hišnem obisku in takrat ste mi 
naročili, da moram strogo ležati v postelji, dokler ne boste 
spet prišli.«
»In? Kaj potem delate tukaj?«
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1. nagrada: darilni bon trgovine Baldrijan Kranj  
v vrednosti 20 evrov, 2. in 3. nagrada: knjiga

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil
če nih polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 8. aprila 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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Marjana Ahačič

Gozd - Martuljek – Še jeseni 
so krajani Gozda - Martulj-
ka negodovali nad slabo ka-
kovostjo pitne vode, ki je bila 
po dolgotrajnem deževju po-
gosto motna in so jo morali 
prekuhavati. Kot je povedal 
direktor Komunale Kranj-
ska Gora Blaž Knific, so te-
žavo zdaj rešili z uvedbo teh-
nološko najsodobnejše me-
tode obdelave vode, to je sis-
tema ultravijolične dezin-
fekcije pitne vode. 

»Voda obdrži vonj, okus 
in barvo, obenem pa na ta 
način iz nje odstranimo kar 
99 odstotkov vseh mikroor-
ganizmov. Z ultravijolično 
svetlobo obdelana voda tudi 
ne potrebuje kloriranja,« je 
povedal direktor Knific.

Z rešitvijo so zadovolj-
ni tudi v Krajevni skupnosti 
Rute – Gozd Martuljek, Sred-
nji Vrh. »Zaradi zaostrovanja 
meril za kvaliteto pitne vode 

je prevečkrat prišlo do potre-
be po prekuhavanju, kar je, 
razumljivo, vznemirilo pre-
bivalce, sploh mlade starše, 
ki v tej dolini še bolj kot drug-
je cenijo vodo – pri nas ima-
mo vendarle najboljšo daleč 
naokrog,« je povedal Blaž 
Mertelj, predsednik sveta 
krajevne skupnosti. 

»Sem človek, ki vedno stavi 
na to, da se o problemih pogo-
vorimo. Zato smo se dome-
nili za sestanek z odgovorni-
mi, ki so se takoj odzvali. Že 
pred božičem smo se tako do-
bili z direktorjem Komunale 
Kranjska Gora Blažem Kni-
ficem in županom Janezom 
Hrovatom na zelo konstruk-
tivnem sestanku. Zelo jasno 
sta napovedala, da bo teža-
va do konca marca urejena z 
vzpostavitvijo sistema ultra-
vijolične dezinfekcije vode. 
Sistem je bil vzpostavljen še 
pred dogovorjenim rokom, 
konec februarja, in videti je, 
da gre za res dobro rešitev. V 

času, odkar novi sistem delu-
je, se je že sestal svet krajevne 
skupnosti. Ugotavljamo, da 
je nov način čiščenja vode do-
ber, zadovoljni pa smo tudi z 
načinom reševanja težave.«

V občini Kranjska Gora 
imajo sicer podoben sistem 
čiščenja že uveden na vseh 

večjih vodohranih. Zado-
voljni so, pravi direktor Ko-
munale, da so bili vsi vzor-
ci vode v zadnjem obdob-
ju skladni s predpisanimi 
zahtevami. Vodo tako s klo-
rom obdelujejo zgolj še v ne-
katerih manjših vodohranih 
v Zgornjesavski dolini.

Spet pijejo dobro vodo
V vodohran v Gozd - Martuljku so namestili posebno napravo za ultravijolično dezinfekcijo,  
tako da vode ni treba več klorirati.

Z vzpostavitvijo novega sistema obdelave z ultravijolično 
svetlobo zdaj tudi v Gozdu - Martuljku spet pijejo vodo 
najboljše kakovosti. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – V občini Šenčur so 
se Civilna zaščita, društvo 
upokojencev in Rdeči križ 
dogovorili, kako bodo oskr-
bovali prebivalce vasi na ob-
močju občine v času korona-
virusa. Pozvali so tudi pro-
stovoljce in so zadovoljni z 
njihovim dobrim odzivom, 
je povedal župan Ciril Koz-
jek. Odzvalo se jih je 18, med 
njimi je razveseljivo števi-
lo mladih, za zdaj pa še niso 
potrebovali pomoči vseh za 
oskrbo starejših, bolnih in 
drugih ranljivih skupin pre-
bivalcev.

»Trenutno oskrbujemo 
družino, ki ima okužene-
ga člana in je zato v izolaci-
ji. Hrano jim pripravljajo so-
rodniki, mi pa poskrbimo za 
dostavo,« je povedal Kozjek. 
V Šenčurju transparent čez 

cesto poziva ljudi, naj osta-
jajo doma, tudi sicer jih opo-
zarjajo k samozaščitnemu 
ravnanju. Vse ustanove v 
občini so zaprte, vključno z 
občinsko upravo, a uradni-
ki delajo in za nujne potrebe 
občanov je med tednom do-
segljiva številka njihove cen-
trale (04 25 19 100) ali elek-
tronski naslov obcina@sen-
cur.si. Ob koncu tedna pa 
dežura podžupan Aleš Perič 
Močnik. »To nam je minu-
li konec tedna že prav priš-
lo, ko smo za potrebe starej-
še osebe z Luž na dom dosta-
vili paket Rdečega križa,« je 
dejal župan. Dodaja tudi, da 
imajo še nekaj zaščitne opre-
me iz leta 2015, ko so se z njo 
oskrbeli zaradi takratne be-
gunske krize, po potrebi jo 
bodo razdelili tistim, ki se v 
teh časih ne morejo izogniti 
stikom z ljudmi. 

Zadovoljni z odzivom 
prostovoljcev

Aleš Senožetnik

Mengeš – Kot smo že pred ča-
som poročali, je Občina Men-
geš med prispelimi ponud-
bami za opremljanje men-
geške športne dvorane kot 
najugodnejšega ponudni-
ka izbrala podjejte Elan In-
venta. Lesnina MG Oprema 

se je na odločitev pritožila in 
občini očitala netransparen-
tno in nezakonito postopa-
nje. Državna revizijska ko-
misija je pred dnevi odločila, 
da je zahtevek družbe Lesni-
na MG Oprema neutemeljen 
in vse očitke zavrnila.

Kot so še zapisali v obrazlo-
žitvi, je bila ponudba Lesnine 

MG Oprema zavrnjena, ker 
iz ponudbe ni bilo razvidno, 
kdo bo dobavil in vgradil do-
ločene sklope opreme ter za 
teleskopsko tribuno ni pred-
ložila potrdila FIBA in zago-
tovila zahtevanih standardov 
ter je v ponudbi predložila re-
ference družb, ki jih ni nomi-
nirala kot podizvajalce.

Kot je pojasnil direktor 
mengeške občinske uprave 
Urban Kolar, so takšno od-
ločitev pričakovali, a ima za-
deva »grenak priokus«, saj 
se bodo dela, ki bi po prvo-
tnih načrtih morala biti za-
ključena v začetku poletja, 
zavlekla. »Izgubili smo dra-
gocen čas (petdeset dni), se-
daj nas je pa ujel še koronavi-
rus, tako da se bo celotna in-
vesticija, tako gradnja špor-
tne dvorane kot tudi dobava 
in montaža športne opreme, 
zavlekla globoko v jesen,« je 
trenutno situacijo komenti-
ral Kolar.

Revizija pritrdila občini
Državna revizijska komisija je kot neutemeljen zavrnila zahtevek Lesnine MG 
Oprema za revizijo javnega naročila za opremo mengeške športne dvorane.

Kamnik – Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, ki je do 
preklica zaprt oz. ambulante izvajajo zgolj administrativno 
delo, občane občin Kamnik in Komenda obvešča, da so zara-
di ogromne količine administrativnega dela in neobvladljive 
količine klicev s potrebo po administrativnih storitvah okrepili 
administrativne ambulante in obstoječi dodali še dodatno te-
lefonsko številko. Številki za naročanje receptov, napotnic, bol-
niških listov in podobnega sta sedaj: 01/8318 626 in 01/8318 
628. »Naše občane prosimo, da zaradi čim hitrejšega in 
nemotenega dela uporabljajo spletno naročanje, tisti, ki to 
lahko, in sicer na povezavi https://www.gospodar-zdravja.si/
reservation/patients/service_provider/664/doctor/13/409, in 
ne po telefonu, v nobenem primeru pa za te storitve ne kli-
čejo v Zdravstveni dom Domžale, saj jih tam ne bodo mogli 
opraviti,« še pozivajo.

Dodatna telefonska številka za kamniške paciente

Žirovnica – Tako kot v drugih občinah so tudi v žirovniški 
začasno zaprli zbirni center, je pa podjetje Jeko na predlog 
župana vseeno postavilo dva zabojnika za odlaganje najnuj-
nejših (kosovnih) odpadkov. A kot ugotavlja župan Leopold 
Pogačar, se je odločitev izkazala za slabo, saj so številni občani 
čas izolacije izkoristili za čiščenje kleti in podstrešij. Tako so 
zabojnika napolnili z vsem mogočim, tudi s starimi hladilniki 
in zelenim odrezom. Župan zato poziva občane, da je eden 
najpomembnejših ukrepov za preprečitev širjenja virusa ome-
jevanje človeških stikov, domove naj bi zapuščali le zaradi 
nujnih opravkov. »Odvoz zelenega odreza ne sodi med nujne 
opravke. Lahko ga imamo, dokler to ne mine, doma na vrtu. 
Tudi odvoz starega hladilnika ni nujen opravek,« opozarja in 
dodaja, da bodo, če bo nenujnih odvozov odpadkov preveč, 
zabojnika prisiljeni umakniti.

Odvoz starega hladilnika ni nujen opravek

Suzana P. Kovačič

Tržič – Komunala Tržič v 
času epidemije koronavi-
rusa ne izvaja brezplačne-
ga kosovnega odvoza od-
padkov in zbiranja nevar-
nih odpadkov iz gospodinj-
stev. Že pred dvema tedno-
ma so zaprli blagajno podje-
tja in ukinili osebne obiske 
v upravni stavbi. Začasno 
je zaprt zbirni center v Ko-
vorju, kot je pojasnil direk-
tor Komunale Tržič Primož 
Bajželj: »Namen zaprtja je 
bila zaščita tako zaposlenih 
kot obiskovalcev zbirnega 
centra. Občane prosimo, da 
odpadke začasno skladiščijo 
doma in jih ne odlagajo na 
ekološke otoke ali v naravo. 

Prejšnji teden je bil vremen-
sko res primeren za čiščenje 
okolice hiš in blokov, vendar 
gre za izredne okoliščine in 
prosimo za razumevanje ob 
tej situaciji.« Odvoz odpad-
kov sicer poteka po rednem 
razporedu, s prvim aprilom 
začenjajo tudi tedenski od-
voz biološko razgradljivih 
odpadkov. Tržnica v Tržiču 
za zdaj obratuje kot običajno 
– ob sredah, petkih in sobo-
tah dopoldan. Za primer huj-
ših ukrepov, ki bi onemogo-
čili normalno oskrbo z nuj-
nimi življenjskimi potrebšči-
nami, je občina pozvala lokal-
na podjetja, ki dobavljajo in 
prevažajo živila, naj pripra-
vijo svoje ponudbe, cenike in 
načrte oskrbovanja občanov.

Tržnica deluje, zbirni 
center v Kovorju zaprt

Urša Peternel

Jesenice – Člani hokej-
ske navijaške skupine Red 
Stee lers Ultras Jesenice so 
v podporo vsem zdravstve-
nim delavcem, ki v teh 
dneh požrtvovalno skrbijo 
za obolele, nasproti jeseni-
ške bolnišnice obesili tran-
sparent z zahvalo za njiho-
vo delo. Obenem so v sode-
lovanju z Gostilnico in pi-
zzerijo Chilli zdravnikom 
in medicinskim sestram 

dostavili trideset pic. Kot so 
sporočili iz kluba HDD SIJ 
Acroni Jesenice, si gesta na-
vijačev zasluži vse spoštova-
nje in je hkrati tudi dokaz, 
da je kljub težkim časom 
čut za sočloveka na Jeseni-
cah še vedno prisoten. 

"Člani hokejskega kluba 
pa se jim bomo s podobno 
potezo pridružili že kmalu 
in se s tem zahvalili zdrav-
stvenemu osebju SB Jeseni-
ce," so še napovedali v HDD 
SIJ Acroni Jesenice.

Zahvala navijačev 
zaposlenim v bolnišnici

Pice za osebje v jeseniški bolnišnici

Kranj – Vlada je s spremembo odloka o začasni prepovedi 
ponujanja blaga in storitev potrošnikom določila tudi mini-
malni delovni čas za prodajalne, ki v pretežni meri ponujajo 
živila. Spremenjeni delovni čas velja tudi za prodajo kmetij-
skih pridelkov na kmetiji. Po novem morajo tako tudi kmetije 
zagotavljati prodajo pridelkov najmanj od 8. do 18. ure, pri 
tem morajo v času od 8. do 10. ure dati prednost invalidom, 
upokojencem, nosečnicam in drugim ranljivim skupinam. 
Prodaja ob nedeljah in dela prostih dnevih pa ni dovoljena. 

Časovna omejitev prodaje na kmetijah
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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  po poš ti. Cene 
ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

Rezultati 25. krog – 25. marec 2020
6, 9, 10, 25, 31, 34, 37 in 39

Loto PLUS: 3, 13, 15, 17, 19, 25, 32 in 21
Lotko: 5 7 0 9 2 7

Sklad 26. kroga za Sedmico: 1.080.000 EUR
Sklad 26. kroga za PLUS: 70.000 EUR

Sklad 26. kroga za Lotka: 120.000 EUR

LOTO

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

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

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

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

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
ODDAM

GARSONJERO, 24 m2, opremljeno, v 
I. nadstropju, brez balkona, ostalo po 
dogovoru, tel.: 041/816-528 20000730

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MERCEDES Klas 1.4 bencin, 
228.000 km, cena 1.000 EUR, tel.: 
041/967-554 20000728

KUPIM

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 20000537

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019 20000531

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

Domplan, d. d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj
T: 04/20 68 773, F: 04/20 68 701
M: 030 641 621, I: www.domplan.si
E: domplan@domplan.si
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V zadovoljstvo naših strank upravljamo 
zanesljive in varne storitve posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 
Obiščite nas na naši spletni strani:  
www.domplan.si 

Maja Bertoncelj

Lesce – Odkar se so se v Slo-
veniji zaprle vse šole in vrtci, 
se je začelo šolanje na dalja-
vo. O tem, kako se sooča z 
nastalo situacijo, smo se po-
govarjali s Tamaro Dovžan, 
učiteljico prvega razreda in 
mamo dveh otrok, enega šo-
loobveznega. 

Starši in tudi učitelji smo se 
znašli v situaciji, ki je nismo 
vajeni. Vi ste v obeh vlogah. 
Kako poteka vaše delo kot 
učiteljica? Imate že kaj odzi-
vov staršev in otrok? 

Delo v prvem razredu je 
res specifično, uporablja 
se veliko didaktičnih pri-
pomočkov in učil. Tak na-
čin poučevanja je skoraj ne-
mogoče prenesti v domače 
okolje. Pri pripravi navodil 
za delo doma skušam čim 
manj obremenjevati starše, 
a žal brez njihove pomoči ne 
gre. Prvošolci se šele učijo 
branja in pisanja, torej nuj-
no potrebujejo nekoga, da 
jim prebere navodila za delo. 
Veliko staršev in otrok se mi 
je že oglasilo po e-pošti, po-
šiljajo mi fotografije, risbice, 
veliko jih že pogreša šolo. 

Kaj se vam zdi najpomemb-
nejše? Vaši nasveti?

V tem obdobju na začet-
ku šolanja otrok pridobiva 
učne navade. Pomembno 
je, da redno opravlja naloge, 
da je čim bolj samostojen pri 
delu, da sam išče rešitve. Naj 
pa učenje v teh dneh ne bodo 
le zvezki in učbeniki. Vklju-
čite jih v vsakdanja opravi-
la doma: naj pomagajo pri 
kuhanju, obesijo perilo, po-
magajo na vrtu ... S tem se 
bodo veliko naučili. V pros-
tem času naj bodo otroci čim 
manj izpostavljeni tablicam, 
računalnikom, tega je trenu-
tno več kot dovolj že v času 
opravljanja šolskih nalog. 
Prosti čas naj preživijo zu-
naj na svežem zraku, koli-
kor je to možno v trenutnih 
razmerah, in z gibanjem na-
domestijo čas, ki so ga preži-
veli za zasloni.

Kako pomembno je učno 
okolje? Kako si doma urediti 
mini učilnico?

Učno okolje je zelo po-
membno, sploh za najmlaj-
še, ki šele pridobivajo de-
lovne navade. Ni toliko po-
membno, kje je delovni ko-
tiček, pomembnejše je, da 

je stalen, urejen, brez mote-
čih dejavnikov, ki bi otroku 
odvračale pozornost, in da je 
prijeten, da se otrok dobro 
počuti. Delovni kotiček lah-
ko predstavlja tudi miza v je-
dilnici, zraven pa lahko ure-
dimo poličnik, kjer naj bodo 
potrebščine.

Doma imate drugošolca. 
Kako poteka njegov dan?

Razen tega, da popoldne 
ne zahaja na igrišče in nima 
nekaterih popoldanskih ob-
veznosti, se njegov delovni 
dan ni bistveno spremenil. 
Dopoldanski čas je name-
njen šolskemu delu. V tem 
času tudi jaz lahko postorim 
kaj za službo, najmlajšega 
pa zaposlim s kakšno dejav-
nostjo. Popoldneve preživlja 
na vrtu, vadi instrument ali 
dela z materialom, ki mu ga 
pripravim.

V učenje vključujete tudi 
druge materiale, ne le delov-
ne zvezke ... 

V učenje skušam tako 
doma kot tudi v šoli uvesti 
čim več dela s konkretnim 

materialom. Navdušujem 
se nad montessori peda-
gogiko, kjer je okolje vnap-
rej pripravljeno. Materia-
li otroku omogočajo globlje 

razumevanje vsebin. Pri 
delu v svojem tempu se lah-
ko giba in je samostojen. 
Tak način dela omogoča op-
timalen razvoj otroka. 

Vaš najstarejši sin obisku-
je še glasbeno šolo, kjer 
pouk prav tako poteka na 
daljavo. Kako je steklo? 
Za pouk solfeggia sem po 
e-pošti prejela vsa navodila 
in zvočne posnetke, pouk in-
strumenta pa sta z učiteljem 
opravila po Skypu.

Še v težji situaciji so starši ot-
rok s posebnimi potrebami, 
ki potrebujejo različne prila-
goditve že v fazi podajanja 
učne snovi. 
Vsak starš najbolje poz-
na svojega otroka. Tu odgo-
vora ne moremo posploši-
ti, odvisno, s kakšnimi teža-
vami se srečuje otrok. Star-
ši naj otroku, ki ima težave 
npr. s pozornostjo, razdeli-
jo delo na več manjših enot, 
mogoče težji del nalog opra-
vi v dopoldanskih urah, laž-
je v popoldanskih. Vmes naj 
ima več krajših gibalnih od-

morov. Pomembno je ime-
ti urnik, da otrok točno ve, 
kdaj je na vrsti šolsko delo 
in kdaj prosti čas. Verjamem 
pa, da se starši spopadajo z 

različnimi izzivi, biti morajo 
učitelji, hkrati pa opraviti svo-
je delo. Če so izzivi preveliki, 
se starši vedno lahko obrnete 
na učitelje, ki poučujejo vaše-
ga otroka, pojasnite jim svo-
jo stisko. Tudi šolska sveto-
valna služba je ves čas na vo-
ljo. Zagotovo vam bodo pri-
skočili na pomoč. 

Vsekakor pa sedaj niso poči-
tnice. Po vrnitvi v šolo bo tre-
ba pokazati znanje.

Trenutno je najpomemb-
nejše, da vsak posameznik 
pripomore k temu, da se epi-
demija zajezi. V tem času je 
pomembno, da smo razum-
ni. Da se učitelji zavedamo, 
da po spletu ne moremo ob-
delati vseh učnih vsebin 
tako, kot bi jih sicer v šoli, 
otroci pa, da je njihova od-
govornost, da opravijo šol-
sko delo in potem bodo lah-
ko izkazali tudi znanje. Star-
ši smo tu zato, da jim poma-
gamo, čeprav je včasih zelo 
naporno, saj moramo tudi 
sami opraviti svoje delovne 
obveznosti.

Je pomembno, da imajo za-
dolžitve tudi predšolski otro-
ci, še posebno bodoči prvo-
šolci?
To je pomembno za vse ot-
roke, ne le za bodoče prvo-
šolce, tudi za mlajše. Seveda 
morajo biti zadolžitve prila-
gojene njihovi starosti. Ko 
ima otrok obveznost oziro-
ma zadolžitev, se uči odgo-
vornosti, sodelovanja, samo-
stojnosti, solidarnosti ...

Učenje naj ne bodo le  
zvezki in učbeniki
Tamara Dovžan je v teh dneh šolanja na daljavo v dvojni učiteljski vlogi: kot učiteljica prvega razreda 
na OŠ F. S. Finžgarja Lesce in svojega sina drugošolca. »Pomembno je, da smo razumni, da se učitelji 
zavedamo, da po spletu ne moremo obdelati vseh učnih vsebin tako, kot bi jih sicer v šoli, otroci pa,  
da je njihova odgovornost, da opravijo šolsko delo,« poudarja.

Tamara Dovžan med delom od doma, njena sinova pa med učenjem na daljavo. / Foto: osebni arhiv

Medvode – Jutri bi v Medvodah morala biti prireditev v po-
častitev stote obletnice rojstva antropologinje, jezikoslovke 
in raziskovalke Branislave Sušnik, ki se je rodila v Medvodah. 
Zaradi zdravstvenih razmer v državi je odpovedana, bodo pa 
jutri zagnali portal https://branislavasusnik.wordpress.com/, 
na katerem bodo postopno, vsak dan z eno objavo, v tridese-
tih dneh razprli pogled na metaforična bivališča Branislave 
Sušnik: njeno rojstno hišo, rojstni kraj, jezike, ki jih je govorila 
in preučevala, knjige in besedila, ki jih je napisala, pa tudi na 
podobe, obeležitve, spomenike, besedila in spomine, ki govo-
rijo o njej. Na portalu bodo predstavili rezultate lastnega dve-
letnega raziskovanja in opozorili na umetniška, antropološka, 
raziskovalna dela različnih umetnikov in raziskovalcev, ki so 
se v Sloveniji in po svetu ukvarjali z življenjem in delom Brani-
slave Sušnik. Portal v sodelovanju s Franciscom Tomsichem 
in Henrike von Dewitz pripravlja medvoška založba Malinc.

Jutri bodo zagnali portal o Branislavi Sušnik

Domžale – Tržni prostor v Domžalah je zaradi koronavirusa 
zaprt, a na občini so se odločili, da kljub vsemu podprejo 
lokalne pridelovalce hrane. Kontakti vseh tistih, pri katerih 
hrano lahko kupite, so objavljeni na občinski spletni strani.

Povezali ponudnike domače hrane

»Učenje naj v teh dneh ne bodo le zvezki in učbeniki. 
Vključite jih v vsakdanja opravila doma: naj pomagajo 
pri kuhanju, obesijo perilo, pomagajo na vrtu ... S tem 
se bodo veliko naučili.«
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ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustila naša draga mama in sestra

Angelca Rozman
iz Vogelj

Zahvaljujemo se ekipi nujne medicinske pomoči ZD Kranj. Hvala 
za izrečena sožalja in pomoč ob teh težkih trenutkih. Najlepša 
hvala vsem pri izvedbi pogrebnega obreda ter vsem, ki ste karkoli 
dobrega v življenju storili zanjo. Iskrena hvala vsem, ki ste se v teh 
izrednih razmerah poslovili od naše mame.
 
Mama, radi te imamo. Vsi tvoji

ZAHVALA

V 83. letu starosti se je od nas poslovil

Vinko Bajželj
Drulovka

V krogu domačih smo se od njega poslovili na kranjskem poko-
pališču v sredo, 18. marca 2020. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi 
in ste karkoli dobrega naredili za njega v času njegovega življenja.
 

Žalujoči vsi njegoviZAHVALA

K večnemu počitku in na pot brez vrnitve je odšel naš ljubljeni 

Blaž Grašič

Hvala vsem, ki ste ga poznali, imeli radi, se ob uri slovesa poklo-
nili spominu in čustvovali  z nami.

Hvala za vse podarjene sveče in denarno pomoč.

Solze žalosti brišejo preklano vez: 
žena Marta, hčerka Tanja in Roman, vnuk Nejc

Podbrezje, 14. marca 2020

Ko ugasne sonce življenja,
se prižgejo zvezde spominov,
in te so večne ...

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

ZAHVALA

V 89. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenil naš dragi mož, 
oče, ata in stari ata

Feliks Bobnar 
18. 5. 1931–18. 3. 2020, iz Most pri Komendi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče. Hvala g. žu-
pniku Zdravku Žagarju, pogrebni službi Pogrebnik, pevcem Grm 
in Marjanu za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi
Marec 2020

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

OSMRTNICA

V žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
da nas je v 88. letu starosti za vedno zapustila naša draga mama, 
babica in tašča 

Darinka Radojčič 
iz Kranja

Pogreb pokojne bo v petek ob 10. uri, zaradi trenutnih razmer le 
ob prisotnosti njenih najožjih družinskih članov.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 77. letu se je poslovila teta, svakinja

Marija Polšak - Marja
iz Kranja

Ob izgubi tete se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prija-
teljem, sodelavcem, sosedom za izrečeno sožalje, darovanje sveč 
in cvetja. Hvala vsem sodelujočim pri izvedbi pogrebnega obreda.
Posebna zahvala vsem, ki ste jo v času njene dolgotrajne bolezni 
obiskovali in ji dajali moč in upanje v lepši dan. Hvala. 

Žalujoči vsi njeni

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

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

JESENOVA drva, možna dostava, tel.: 
041/643-949 20000726

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 20000613

SUHA bukova drva, možna dostave, 
tel.: 041/822-754 
 20000711

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 20000721

STANOVANJSKA 
 OPREMA

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

KAMIN – obložen s ploščicami, na trda 
goriva, v rdeči barvi, zaradi selitve, tel.: 
030/655-413 20000723

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
IŠČEM

PODARITE odvečne knjige. Pokličite, 
pridem z veseljem, jih odpeljem in oh-
ranim, tel.: 030/996-225  
 20000714

STARINE
PRODAM

STAR čevljarski brusilni stroj – Puc 
mašino in leseno čevljarsko prešo, tel.: 
04/53-18-664  
 20000722

KUPIM

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

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kipe in drobnarije, tel.: 
051/258-936 
 20000536

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

PAJKA širine približno 3,5 m, na g rog-
lov, tel.: 051/336-749  
 20000704

PRIKLJUČKE in traktor, tel.: 031/525-
793 20000699

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v slabšem stanju, tel.: 
031/500-933 
 20000557

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir in drobnejši za saje-
nje sora, red lady in ječmen za krmo, 
tel.: 041/894-493 20000707

KROMPIR jedilni, drobnejši, desiree in 
savanna ter krmni, tel.: 040/355-865  
 20000729

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BIKA za zakol ali nadaljnjo rejo, tel.: 
041/624-586 20000727

BIKCA simentalca, starega 10 dni, tel.: 
031/223-102 20000715

ČEBELJE družine na od 7 do 10 AŽ 
satih, z lanskimi maticami, Kranj, tel.: 
041/386-662 20000716

JARKICE, rjave, bodo na voljo po 6. 
aprilu, zbiram naročila, tel.: 041/820-
594 20000706

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste in bele, pred nesnostjo, 
in KG piščanci za dopitanje. Pripeljemo 
na dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarje-
va ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 20000534

KRAVO simentalko, visoko brejo, po 
izbiri, tel.: 040/324-742 20000708

KRAVO in telico, simentalki, breji 6 me-
secev, pašni, tel.: 040/539-023  
 20000724

TELICE simentalke, pašne, tel.: 
031/312-323 20000720

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 040/878-848 20000709

KUPIM

BIKCA simentalca ali križanca, starega 
od 4 do 10 tednov, tel.: 051/441-722  
 20000705

BIKCA simentalca, starega do 14 dni, 
tel.: 04/51-46-318, 031/712-769  
 20000710

BIKCA simentalca, starega do enega 
meseca, tel.: 04/25-91-294 20000719

BIKCE in teličke, od enega tedna do 
300 kg, ter kravo ali telico, lahko s te-
letom, tel.: 051/372-468 20000725

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 20000533

OSTALO
PRODAM

TRAVNIŠKE brane, nakladalno, zidake 
nove - modularce in bikca simentalca, 
za rejo, tel.: 031/642-953 20000718

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

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 20000717

ZAPOSLITVE (m/ž)
IŠČEM

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

STORITVE
NUDIM

POSEK, spravilo in odkup lesa.  
M-LES, Matej Urh, s.p., Bodešče 18, 
Bled, tel.: 031/561-613 20000566

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 
 20000532

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 20000538

ADAPTACIJE hiš in stanovanj, urejanje 
dvorišč, fasade, ometi, izkopi, dimniki, 
... LEARD, d.o.o., Pivka 11, Naklo, tel.: 
041/583-163 20000539

BARVANJE napuščev, ograj in nad-
streškov, barvanje fasad, glajenje in 
beljenje sten, dekorativni ometi in 
oleski, antiglivični premazi. Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 20000500

BELJENJE – Najcenejše in kvalitetno 
beljenje na Gorenskem – samo 1,70 
EUR. Dvakrat pobeljeno, z materialom. 
Pokličite za brezplačni ogled in izmero. 
Korošec Mateja, s.p., Glavarjeva 75, 
Komenda, tel.: 068/137-109 20000292

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 20000535

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

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 20000530

IŠČEM

IŠČEM DELO – pomoč v gospodinj-
stvu starejši osebi, v zameno za naje-
mnino, tel.: 031/429-543 20000713

RAZNO
PRODAM

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

SUHO seno v balah in Opel astro 1.6 
diamond, letnik 1996, celo ali po delih, 
tel.: 041/694-938 20000176

ODDAM

OGRAJEN vrt za vrtičkarje, v Šenčurju, 
tel.: 041/774-277 20000703

IŠČEM

STARO odpadno železo, pralne stroje, 
pipe, akumulatorje, računalnike. Odvoz 
brezplačen, tel.: 070/385-956 20000569
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Dina Kavčič

Kranj – Gorenjec, star 35 let, 
v dobri psihofizični kondici-
ji, ki ne želi biti imenovan, se 
je okužil v času, ko pri nas še 
niso veljali strogi preventiv-
ni ukrepi za preprečevanje 
širitve koronavirusa. Razi-
skovanje, od koga bi se lah-
ko okužil, ni prineslo rezul-
tatov, saj od njegovih sode-
lavcev in prijateljev ni zbo-
lel nihče, torej prenos okuž-
be ostaja neznanka. Pogovor 
z njim je nastal še pred njego-
vim popolnim okrevanjem.

Kdaj se je bolezen začela, 
kakšni so bili prvi simptomi?

Bolezen se je začela v sobo-
to, 14. marca, zjutraj. Ko sem 
se zbudil, sem se že slabo po-
čutil, a še nisem imel poviša-
ne temperature. Potem pa je 
temperatura v roku dveh ur 
narasla na 38 stopinj Celzi-
ja, sočasno pa so se pojavlja-
le vedno močnejše bolečine v 
mišicah, praktično po celem 
telesu.

Ste o tem, da ste zboleli, ob-
vestili svojega zdravnika ali 
koga drugega?

O stanju sem že prvi dan 
obvestil osebnega zdravni-
ka. Obvestil pa sem tudi vse 
ljudi, s katerimi sem se pred 
kratkim družil, in jim predla-
gal, naj gredo tudi sa mi v sa-
moizolacijo.

So vam svetovali testiranje?
Osebni zdravnik je, zara-

di odsotnosti težav s plju-
či sprva menil, da ne gre za 
okužbo s covidom-19, am-
pak za neko drugo virozo. 
Testiranje mi je predlagal 
kasneje, šele osmi dan bo-
lezni so me tudi testirali.

Morda veste, kje bi se lah-
ko okužili?

Ne vem, kje sem se oku-
žil. Vsekakor nekje v lokal-
nem okolju, saj drugje ni-
sem bil.

Kako poteka bolezen?
Bolezen poteka v več fa-

zah, verjetno pa od prime-
ra do primera različno. Pri 
meni se je začela s poviša-
no temperaturo, ki so jo ves 
čas spremljale močne bole-
čine v mišicah. To je trajalo 
prve štiri dni, temperatura 
pa se je ves čas gibala med 
38 in 39,5 stopinj Celzija. 
Peti dan se je stanje hitro 
izboljšalo, saj temperatura 
praktično ni zrasla čez 37 
stopinj, tudi bolečine so v 
večini izginile. Šesti dan pa 
je sledilo poslabšanje, saj se 
je vrnila temperatura, sicer 
ne tako visoka, in bolečine, 
hkrati pa izcedek iz oči in 
nosu. Takšno stanje je tra-
jalo dva dni. Sedmi dan se 
je pojavilo občasno pokaš-
ljevanje, ki se je do nasled-
njega dne razvilo v pogost 

suh kašelj. Deseti dan sem 
imel že normalno telesno 
temperaturo, bolečin ni bilo 
več, ostal je še kašelj.

Ste se po potrditvi okužbe 
s covidom-19 počutili živ-
ljenjsko ogroženega?

Glede na to, da sem obi-
čajno zdrav in brez kronič-
nih bolezni, se nikoli nisem 
počutil življenjsko ogrože-
nega; o tej bolezni pa sem 
precej vedel, že preden 
sem zbolel. Glavna skrb je, 
da bolezni ne preneseš na 
koga, ki bi zaradi tega lahko 
bil življenjsko ogrožen.

Bi radi kaj sporočili bralcem 
Gorenjskega glasa?

Ljudem bi rad sporočil, naj 
novi koronavirus jemljejo res-
no. Narediti moramo vse, da 
pred okužbami zaščitimo naj-
bolj ranljive, saj je zanje lahko 
covid-19 ogrožujoča bolezen. 
Širitev virusa moramo upoča-
sniti, da bodo imele bolnišni-
ce dovolj kapacitet za bolnike s 
hujšimi simptomi. Zato svetu-
jem vsem, naj upoštevajo spre-
jete ukrepe in ostanejo doma, 
če le imajo to možnost. Če se 
bodo pojavili kakšni simp-
tomi, pa naj takoj obvestijo 
zdravnika. In brez panike ...

Ne vem, kje sem se okužil 
Pogovor s petintridesetletnim Gorenjcem, ki se je okužil s koronavirusom

Gorenjec, ki se je okužil s koronavirusom, svetuje: 
upoštevajte sprejete ukrepe in ostanite doma. Slika je 
simbolična. / Foto: Gorazd Kavčič

V ponedeljek, 23. marca 2020, 
popoldne mi je mlad fant na 
skiroju na Maistrovem trgu v 
Kranju hotel iztrgati torbico 
iz rok. Torbico mi je uspelo 
zadržati, na pomoč pa mi je 
priskočil mimoidoči gospod, 
ki ga je zadržal do prihoda 
policistov. Zahvaljujem se 
temu gospodu in policistom 
ter policistki za hitro obrav-
navo.

I. J. (naslov v uredništvu)

Zahvala
Danes bo večinoma oblačno in v glavnem suho, zvečer se bo 
oblačnost trgala. Pihal bo vzhodni veter. Jutri se bo razjasni-
lo. V nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj 
spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha. Topleje bo.

Jasna Paladin

Kranj – Planinske koče, na-
ravna plezališča in nekatere 
planinske poti po vsej Slove-
niji so zaprti, zato naj se lju-
bitelji gora odločajo le za laž-
je sprehode v bližini doma in 
upoštevajo priporočila pri-
stojnih, pozivajo na Planin-
ski zvezi Slovenije.

»Družbena omrežja so še 
vedno polna aktualnih foto-
grafij iz gora, na katerih se 
turno smuča, gorsko kolesa-

ri, pleza ... Gorski reševalci 
smo v prejšnjem tednu poz-
vali javnost, da se za čas iz-
redne situacije odpove vsem 
dejavnostim v gorskem sve-
tu, kamor sodi tudi plezanje 
v plezališčih, ker je s tem po-
vezano tveganje za poškod-
be, poleg tega pa so jasna 
navodila, da v primeru po-
škodbe v gorah in suma na 
okuženost s koronavirusom 
posadka helikopterja ne bo 
odobrila prevoza, gorski re-
ševalci pa moramo v tem 
primeru postopati po poseb-
nih predpisanih metodah, 

s čimer se podaljšata inter-
vencijski čas do ponesrečen-
ca in sam sistem reševanja; 
prav tako se moramo zave-
dati, da zdravstveni domo-
vi obratujejo v posebnih po-
gojih. Težko razumem, da 
posamezniki tega ne razu-
mejo, še težje pa, da neka-
teri toliko intenzivneje obja-
vljajo na družbenih omrež-
jih, kaj počnejo, kje so bili 
– od plezanja v plezališčih, 
vzpona na Triglav, Raduho 
in še ne vem, kam. To razu-

mem kot spodbujanje mno-
žic k neodgovornosti in ne-
potrebnemu izpostavljanju 
ne le sebe, ampak predvsem 
tistih, ki bodo morali v pri-
meru nesreče poskrbeti za-
nje, torej gorskih reševalcev, 
medicinskega osebja, gasil-
cev ...« je ogorčen Kamni-
čan Matjaž Šerkezi, strokov-
ni sodelavec PZS in inštruk-
tor gorskega reševanja.

Gore nas bodo počakale, 
da ohranimo stik z njimi, pa 
so na PZS pripravili spletno 
knjižnico S knjigo v gore in 
spletno Malo šolo planinstva.

Zapirajo se tudi 
planinske poti
Planinska zveza Slovenije še vedno poziva vse 
ljubitelje gora, naj se v trenutnih razmerah 
odpovejo aktivnostim v gorah in se ne 
izpostavljajo nepotrebnim tveganjem.

Planinska zveza Slovenije poziva ljubitelje gora, naj se v 
trenutnih razmerah odpovejo aktivnostim v gorah in se 
odločijo le za sprehod v bližini doma. / Foto: Manca Ogrin (PZS)

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica – Obči-
na Bohinj je v času epidemi-
je koronavirusa za ljudi ozi-
roma družine v samoizolaci-
ji, starejše in socialno šibke 
pripravila tri vrste vrste pre-
hrambnih paketov. Prve so 
občanom, starejšim, ki pre-
ventivno ostajajo doma in se 

ne želijo izpostavljati nevar-
nosti okužbe, že razdelili ko-
nec tedna. Paket A je priprav-
ljen za oskrbo ene osebe za tri 
dni (zajtrk, večerja), paket B 
je namenjen pripravi toplih 
obrokov za družino in vse-
buje: sol, olje, kis, sladkor, 
moko, mleko, testenine ..., 
paket C pa vsebuje higienske 
artikle. Do dve naročili vseh 

treh paketov sta brezplačni, v 
primeru večkratnega naroči-
la pa bo sredstva založila ob-
čina in jih bo po koncu epi-
demije zaračunala prejemni-
kom preko izdanega računa. 
Socialno ogroženim bodo 
pakete brezplačno dobavlja-
li ves čas. Naročila spreje-
majo na telefon 04 577 01 35 
ali e-naslov pomoc@obcina.

bohinj.si, in sicer od 8. do 20. 
ure vse dni v tednu. Dosta-
va poteka do vrat, dostavlja-
vec paket pusti pred vhodni-
mi vrati, se umakne na varno 
razdaljo in pokliče naročni-
ka, da ta prevzame paket. Po 
podobnem sistemu, poudar-
jajo na Občini Bohinj, so ure-
jeni tudi nujni prevozi ter do-
stava zdravil na dom.

V Bohinju že razdelili prve pakete 

Brdo pri Lukovici – Upravni 
odbor Čebelarske zveze Slo-
venije je podprl predlog člana 
Marjana Časarja, da bi čebe-
larji do 10. aprila zbirali denar 
za nakup zaščitne opreme, ki 
jo pri svojem delu potrebuje-
jo zdravniki in drugo medi-
cinsko osebje. Prostovoljni 
prispevek naj bi znašal 12,58 
evra, kolikor je lani znašala 
povprečna maloprodajna 
cena za kilogram medu.

Čebelarji zbirajo denar


