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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

NUSZ še ni pozabljen
Civilna iniciativa je v poštne nabi-
ralnike po občini Naklo raznesla 
dopis, s katerim želi občane spod-
buditi, naj na občino naslovijo od-
škodninski zahtevek za vračilo 
preveč plačanega zneska NUSZ za 
leto 2015. Občinsko vodstvo trdi, 
da je ravnalo zakonito.

2

ZANIMIVOSTI

Jezerškove potice  
v Vatikanu
Začelo se je s kranjsko klobaso, 
nato je svojo monografijo dobila 
tudi potica. »Zakrivil« jo je dr. Ja-
nez Bogataj. Letos pa se je zgodi-
lo, da so bili v znamenju sloven-
ske potice velikonočni prazniki v 
Vatikanu.

20

ZANIMIVOSTI

Tudi traktorje  
so blagoslovili
Kmetje iz Vopovelj in Spodnjega 
Brnika so se zbrali na prvem bla-
goslovu traktorjev po več kot štiri-
desetih letih. Krajani so blagoslov 
izkoristili tudi za prijetno praznič-
no druženje, ki ga dandanes vse 
bolj pogrešajo.

21

ZADNJA

»Filmski vložek«  
v Mali Pišnici
Na delovni akciji, s katero so 
Kranjskogorci urejali pot v Malo 
Pišnico, naj bi prišlo do incidenta: 
župan Janez Hrovat naj bi odrinil 
nadzornika TNP, tako da je ta pa-
del po pobočju in se poškodoval. 
Župan to zanika.

24

VREME

Danes bo oblačno, občasno 
bo deževalo. V četrtek bo 
zmerno oblačno in suho. 
Pihal bo severni veter.  
Razmeroma hladno bo.

–2/8 °C
jutri: oblačno in suho

21-23 APRIL 2017   
RADOVLJICA

PETEK OD 15.00 DO 20.00
SOBOTA OD 9.00 DO 20.00
NEDELJA OD 9.00 DO 19.00
WWW.FESTIVAL-COKOLADE.SI
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NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

že od

168,72€ 

+ DDV/t

Kako pa, na www. lesnipele.si
ali na 051 250 440

KAKOVOSTNI RAZRED 1
Pele ustrezajo zahtevam kakovostnega
razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014

pele že od 168,72€ + DDV/t
ENERGIJA NARAVE D.O.O., POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO 90, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

Urša Peternel

Jesenice – »Danes zjutraj 
sem v tridesetih minutah 
na Titovi cesti na Plavžu na
štel vsaj petnajst težkih to
vornjakov, ki si krajšajo ko
lono na Karavankah z vož
njo skozi Jesenice ...« Tako
le je opozoril eden od obča
nov Jesenic Občino Jeseni
ce prejšnji teden, ko se je, 
tako kot v zadnjem času po
gosto, na avtocesti pred pre
dorom Karavanke vila več
kilometrska kolona tovor
njakov. Domačini že nekaj 

mesecev opažajo, da so si 
nekateri vozniki začeli kraj
šati čakanje v koloni tako, da 
že na Lipcah zavijejo z avto
ceste in pot nadaljujejo sko
zi mesto Jesenice, na avtoce
sto pa se priključijo na Hru
šici, torej tik pred predorom. 
To pa povzroča zastoje v sa
mem mestu, ki je že tako 
prometno precej obreme
njeno. Država je sicer na iz
vozu z avtoceste v februarju 
postavila prometni znak, ki 
voznike opozarja, da tranzi
tni promet težkih tovornja
kov skozi mesto ni dovoljen, 

a številni vozniki prepovedi 
ne upoštevajo. 

Na problem tranzita tež
kih tovornih vozil skozi me
sto opozarjajo tudi na Obči
ni Jesenice. Kot je pojasnila 
direktorica občinske upra
ve Valentina Gorišek, gre za 
državno oziroma regional
no cesto, zato so se za ukre
panje obrnili na ministrstvo 
za infrastrukturo. Direkcija 
za ceste je tako postavila pro
metni znak, ki pa ga mnogi 
vozniki ne upoštevajo.

Tovornjaki kar skozi Jesenice
Zaradi zastojev pred predorom Karavanke so nekateri vozniki težkih 
tovornjakov našli obvoz: z avtoceste zavijejo že na izvozu Lipce in se 
zapeljejo skozi Jesenice. Zato so odgovorni postavili prometni znak, ki 
prepoveduje tranzit težkih tovornjakov skozi mesto, a mnogi vozniki 
prepovedi ne upoštevajo.

Prometni znak pri Lipcah prepoveduje vožnjo težkih tovornjakov, ki so v tranzitu proti 
Avstriji, skozi Jesenice. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Po lanskem odprtju 
predstavništva v Teheranu 
(skupaj s še tremi slovenski
mi partnerji) je kranjski Is
kratel pridobil že dva večja 
posla v Iranu. Glavni direk
tor Željko Puljić je tako pred 
dnevi z največjim iranskim 
operaterjem Telecommu
nication Company of Iran 
(TCI) podpisal 15 milijonov 
evrov vredno pogodbo za 
modernizacijo dostopovnih 
omrežij, v kratkem pa bo z 
istim kupcem sledil še pod
pis pogodbe v višini 21 mi
lijonov evrov. Oba projekta 
bodo izpeljali še letos. 

V Iskratelu, kjer bodo ta 
teden praznovali 70letnico 

ustanovitve, ob tem pou
darjajo, da so bili na razpisu 
TCI izbrani kot edini evrop
ski ponudnik IKT, projekt 

modernizacije pa si delijo s 
še tremi uglednimi svetov
nimi podjetji Huawei, Fi
berHome, Zyxel. »Oba posla 

smo pridobili, ker imamo 
dobre referenčne rešitve, 
ki smo jih uspešno izpelja
li v več državah. Druga naša 
prednost pa je, da projekt v 
celoti izpeljemo sami. Naš je 
celoten razvoj, proizvodnja 
vseh delov in imamo lastno 
blagovno znamko,« je poja
snil Puljić. Gre za izjemno 
pomembno uresničitev ci
ljev Iskratela, ki je iransko tr
žišče že pred leti uvrstil med 
svoje ciljne trge, je dodal.

Iskratel bo zagotovil širo
kopasovni dostop v sedmih 
iranskih provincah, veči
noma z optično tehnologi
jo GPON, za TCI pa bo do
bavljal terminalno opremo 
in opremo za centralne lo
kacije.

Iskratelu nova posla v Iranu
Kranjski Iskratel je v Iranu pridobil dva posla za modernizacijo dostopovnega omrežja v skupni 
vrednosti šestintrideset milijonov evrov. 

Glavni direktor Iskratela Željko Puljić in Rasoul Saraeian, 
generalni direktor iranske družbe TCI, sta prvo pogodbo 
podpisala prejšnji teden. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANDREJ PERČIČ z Golnika.

Ceca – Live in Ljubljana

Koncert priljubljene srbske folk-pop pevke Cece je v sklopu 
svetovne turneje z naslovom Autogram. V Ljubljani bo na kon-
certu z naslovom Live in Ljubljana 20. maja 2017 predstavila 
nove skladbe z zadnjega albuma Autogram in vse svoje hite iz 
preteklosti. Autogram je 16. studijski album Svetlane Ražna-
tović - Cece, ki je izšel junija  2016. Besedila enajstih novih 
pesmi (Autogram, Dobrotvorne svrhe, Didule, Anđeo drugog 
reda, Jadna ti je moja moć, Cigani, Nevinost, Metar odavde 
in Trepni) tudi tokrat govorijo predvsem o ljubezni. Pevka bo 
na velikem koncertu na Gospodarskem razstavišču 20. maja 
svoje zveste oboževalce znova očarala s svojim stasom in 
glasom. Vstopnice so na voljo: na www.karte24.si, prodajni 
mreži Karte24, na prodajnih mestih Kompasa, v Mercator 
centrih – M Holidays in Avditoriju Portorož.

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo eno vsto-
pnico. V žrebu boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili 
na nagradno vprašanje: Kako je naslov zadnjega Cecinega 
albuma? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 26. 
aprila 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, 
ali na: koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

»The Voice« v družbi džezovskega orkestra  
RTV Slovenija

V sklopu abonmaja BigBand@SiTi bo v petek, 21. aprila 2017, 
ob 20. uri v SiTi Teatru v Ljubljani na sporedu koncert, na kate-
rem se bo Big Bandu RTV Slovenija na odru pridružil priznani 
hrvaški vokalist Jacques Houdek.

Izjemno cenjen pop-soul voka-
list mlajše hrvaške generacije 
Jacques Houdek je širši javno-
sti znan predvsem kot eden iz-
med članov žirije nepozabnega 
pevskega šova The Voice, tok-
rat pa bo skupaj z dirigentom 
in aranžerjem Tadejem Tom-
šičem  in Big Bandom RTV 
Slovenija pripravil nepozaben 
večer. Njegove in svetovno 
znane skladbe iz pop-soul zak-
ladnice bodo zazvenele v novih 
preoblekah, prirejenih prav za 
to priložnost in mednarodno 
glasbeno sodelovanje.
RTV Slovenija podarja trem 
naročnikom Gorenjskega gla-

sa zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu bos-
te sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: Kako 
je naslov skladbe, ki jo bo Jacques Houdek kot predstavnik 
Hrvaške prepeval na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije? 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 26. aprila 2017, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Suzana P. Kovačič

Naklo – V imenu civilne inici-
ative je Tatjana Stepišnik po-
vedala, da so z dopisom, ki so 
ga raznesli na naslove po ob-
čini, občane želeli še enkrat 
opozoriti na to, da je bil sklep 
občinskega sveta iz novembra 
2014, na katerem so izglaso-
vali več kot stoodstotno pove-
čanje vrednosti točke za izra-
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) 
za leto 2015, neustaven in ne-
zakonit. Civilna iniciativa na-
vedbe utemeljuje s tem, da je 
po odločbi ustavnega sodišča 
iz marca 2014 prenehal ve-
ljati zakon o davku na nepre-
mičnine, uveden januarja is-
tega leta, s tem pa je prenehal 
veljati tudi zakon o stavbnih 
zemljiščih in občinski odlok. 
Zato kasnejši sklep, sprejet 
na občinskem svetu, pravno 
ne vzdrži. Pravne posledice 
je, kot še navaja civilna inici-
ativa, kot neustavno in neza-
konito ravnanje občinskega 
sveta prepoznalo tudi uprav-
no sodišče. Občinski odlok, 

ki je prenehal veljati, ne more 
biti predmet nadaljnjih spre-
memb in dopolnitev, kar po 
mnenju civilne iniciative po-
meni, da se še vedno uporab-
lja tudi vrednost točke, kot je 
veljala za leto 2013 za zazida-
no in nezazidano stavbno ze-
mljišče. Prepričani so, da ob-
čina za sprejem sklepa o do-
ločitvi povečane vrednos-
ti točke za leto 2015 ni ime-
la materialnopravne podlage 
in zato predlagajo zavezan-
cem za plačilo NUSZ, da ob 
občine zahtevajo odškodnin-
ski zahtevek. Pričakujejo, da 
bo o tem razpravljal tudi ob-
činski svet.

Župan Občine Naklo 
Marko Mravlja je v prete-
klih letih povedal, da je ob-
čina po razveljavitvi zakona 
o davku na nepremičnine 
zahtevala ponovno odme-
ro NUSZ za leto 2013, ven-
dar je republiška finančna 
uprava ponovno izdajo od-
ločb odklonila. Ker občine 
pristojno sodišče ni prepoz-
nalo kot stranke v postop-
ku, občina ni mogla sprožiti 

ustreznih postopkov za uve-
ljavitev svojih interesov. Žu-
pan je prepričan, da je bila 
podlaga za odmero NUSZ 
čas nastanka obveznosti in 
ne čas izdaje odločb, kot iz-
haja iz davčne zakonodaje. 

Do petka 288 
odškodninskih zahtevkov

Direktor občinske upra-
ve Občine Naklo Tomaž Pli-
beršek je potrdil, da je v mi-
nulih mesecih vse do 14. 
aprila občina prejela 288 
odškodninskih zahtevkov, 
kot jih je občanom predla-
gala civilna iniciativa. In do-
dal: »Občina Naklo se v zve-
zi z NUSZ za leto 2015 za-
veda pričakovanj zavezan-
cev za plačilo. Hkrati pa 
tudi pomena in vloge pri-
hodkov od NUSZ kot ene-
ga najpomembnejših izvir-
nih davščin prihodkov obči-
ne, s katerim uresničujemo 
razvojni program na vseh 
področjih življenja v občini. 
Občina prihodke od NUSZ 
strogo namensko usmer-
ja v razvoj in posodobitev 

prostora, infrastrukture, v 
izobraževanje, zdravstvo, 
urejanje površin za šport in 
prosti čas, izboljšanje javne 
komunalne infrastrukture 
... Želim spomniti, da odme-
ra NUSZ za leto 2013 sploh 
ni bila izvedena. Pristojni 
davčni organ je namreč iz-
dal odločbe o odmeri nado-
mestila, ki niso bile skladne 
s tedanjo zakonodajo. Obči-
na je posledično utrpela pri-
manjkljaj v višini približno 
osemsto tisoč evrov.« 

Upravno sodišče je med-
tem pritrdilo občanom, ki so 
ubrali sodno pot. Na podlagi 
pravnomočne odločitve so-
dišča je morala Občina Nak-
lo štirim zavezancem, skla-
dno z zahtevkom republi-
ške finančne uprave, vrni-
ti skupno 73.180,72 evra, en 
zavezanec – pravna oseba pa 
je od te namere po Pliber-
škovih informacijah odsto-
pila. »Glede NUSZ bomo 
okrepili dialog z občani, 
bomo pa o tem še razprav-
ljali na občinskem svetu,« je 
še zagotovil Pliberšek.

NUSZ še ni pozabljen
Civilna iniciativa je v poštne nabiralnike po občini Naklo raznesla dopis, s katerim želijo občane 
spodbuditi, naj na občino naslovijo odškodninski zahtevek za vračilo preveč plačanega zneska NUSZ za 
leto 2015. Civilna iniciativa je prepričana, da občina za to ni imela materialnopravne podlage. Občinsko 
vodstvo trdi, da je ravnalo zakonito, o tej novo nastali situaciji bodo razpravljali na občinskem svetu.

Aleš Senožetnik

Kranj – Regionalna razvoj-
na agencija Gorenjske BSC 
Kranj v sodelovanju z regij-
skimi partnerji drugič zapo-
red izvaja program podje-
tniškega usposabljanja Iz-
koristimo talente. Gre za 
več kot stourno serijo de-
lavnic za samozaposlitev in 
večjo zaposljivost, ki pote-
ka v kranjski Kovačnici in jo 
BSC Kranj izvaja v sodelova-
nju z Zavodom RS za zapo-
slovanje, Območno službo 
Kranj in ob podpori Mestne 
občine Kranj ter Občin Nak-
lo, Preddvor, Cerklje na Go-
renjskem in Šenčur.

Številni brezposelni da-
nes težko dobijo zaposlitev, 
zato jih mnogo razmišlja o 
samostojni podjetniški poti, 
za kar pa so potrebna doda-
tna znanja, informacije in 
izkušnje drugih. Prav temu 
je namenjen program Iz-
korsitimo talente. »Namen 
programa je, da z mentor-
stvom, motiviranjem, uspo-
sabljanjem, predstavitvijo 
in ogledi dobrih praks ter 

prenosom izkušenj pripe-
ljemo udeležence do obliko-
vanja pogojev za ustanovitev 
lastnega podjetja in samoza-
poslitve ter večjih zaposlit-
venih zmožnosti. Brezpo-
selni tako proučijo trg, kon-
kurenco, pridobijo določene 

izkušnje in dodatna znanja, 
s katerimi se lahko v prihod-
nje izognejo marsikateri za-
četniški napaki,« pojasnju-
jejo v BSC Kranj.

Z izvajanjem delav-
nic, ki bodo potekale do 
konca maja, je dvajset 

posameznikov začelo v dru-
gem tednu aprila. Del pro-
grama obsega tudi uvodni 
podjetniško-motivacijski 
timbilding, ki so ga minu-
li teden udeleženci skupaj z 
ekipo FeelGreen izvedli po 
ulicah Kranja.

Usposabljanje za samozaposlitev
V kranjski Kovačnici je s serijo delavnic za samozaposlitev začelo dvajset posameznikov, ki si bodo  
s pridobljenim znanjem izboljšali možnost uspešnega nastopa na trgu dela. Delavnice bodo potekale 
do konca maja.

Udeleženci letošnjih delavnic Izkoristimo talente
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Urša Peternel

Bled – V času velikonočnih 
praznikov je bil Bled skoraj 
povsem poln. Po besedah di-
rektorja Turizma Bled Jake 
Ažmana je bila že v petek za-
sedenost hotelskih kapaci-
tet 95-odstotna, po zaslugi 
rezervacij v zadnjem trenut-
ku pa so bili hoteli med pra-
zniki skoraj stoodstotno za-
sedeni. »Poleg tujih indivi-
dualnih gostov, ki so prišli na 
Bled za praznike, so na Ble-
du tudi športniki nogometaši 
na mednarodnem nogome-
tnem turnirju ter udeležen-
ci svetovnega prvenstva v ho-
keju U18,« je povedal Ažman. 
Med gosti so prevladovali tuj-
ci, zlasti Italijani, Avstrijci, 
Madžari in Hrvati. Na Bledu 
so zelo zadovoljni tudi s pote-
kom rezervacij za poletno se-
zono, saj je po Ažmanovih be-
sedah povpraševanje veliko. V 
prvih treh mesecih so v hote-
lih imeli za dvajset odstotkov 
več nočitev kot lani v tem ob-
dobju, dvignila se je tudi pov-
prečna cena na enoto. Po lan-
ski rekordni sezoni pričakuje 

nadaljnjo rast, zlasti v zaseb-
nih namestitvah. Turisti sicer 
na Bledu v povprečju ostanejo 
2,2 dneva. 

V Bohinju so bili hoteli 
med prazniki zasedeni 50- do 
70-odstotno, zasebne name-
stitve nekoliko slabše, je pove-
dal direktor Turizma Bohinj 

Klemen Langus. Pomemben 
dejavnik je bilo tudi letos vre-
me, ki je bilo bolj kislo, zara-
di česar je bilo zlasti enodnev-
nih gostov manj, kot bi jih bilo 
v sončnem vremenu.

V Kranjski Gori pa so bili 
hoteli zasedeni od 80- do 
90-odstotno, podobno tudi 

manjši zasebni penzioni in 
apartmaji. Tudi obeti za po-
letje so dobri, je povedala Na-
taša Makovec iz TIC Kranjska 
Gora, saj so hoteli glede na re-
zervacije zasedeni že 80-od-
stotno, podobno pa je stanje 
rezervacij tudi pri manjših za-
sebnih ponudnikih. 

Bled skoraj povsem poln
Čeprav je bilo zaradi slabšega vremena med prazniki na Gorenjskem manj enodnevnih gostov, pa so 
bili sicer turistični kraji dobro zasedeni. Na Bledu so bili tako hoteli skoraj povsem polni.

Kljub slabšemu vremenu je bil Bled med prazniki poln gostov, zlasti veliko je bilo Italijanov, 
Avstrijcev, Madžarov in Hrvatov. Turisti sicer na Bledu v povprečju ostanejo 2,2 dneva.
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Suzana P. Kovačič

Kar spremljam pobliže 
Bolnišnico za gineko-
logijo in porodništvo 

Kranj, nisem zasledila kakšnih 
utemeljenih očitkov na račun 
strokovnega dela zdravnikov in 
zdravstvenega osebja nasploh, 
se pravi zagotavljanja varnosti 
in strokovne obravnave paci-
entk in najobčutljivejše popu-
lacije, novorojenčkov. Sem pa 
kdaj v preteklosti že zasledila 
težnje po njeni ukinitvi. Kar je 
ponovno postalo aktualno, le 
da so sedaj odločevalci (drža-
va kot ustanoviteljica in njeni 
nadzorniki) tokrat izbrali fi-
nejši ovojni papir – v načrtih 
ni ukinitev kranjske bolnišnice, 
ampak poslovodska združitev 
z jeseniško. Lokacija v Kranju 
naj bi menda ostala ... Za jav-
nost je glavni argument v prid 
tej nameri, da ima kranjska 
bolnišnica dva milijona evrov 
kumulativne izgube.

Informacija o rešitvi kot 
združitvi z jeseniško bolnišni-
co je v javnost prišla »čez noč«, 
šele s protestnim odstopom di-
rektorice kranjske bolnišnice 
Andreje Cerkvenik Škafar. Ko-
liko je rešitev dejansko premi-
šljena? Naj spomnim samo na 
nedavni primer, za katerega so 
v Kranju izvedeli »čez noč«, 
brez vnaprejšnjega dogovora. 
Jeseniška bolnišnica je s prvim 
februarjem letos ukinila cen-
ter za bolezni dojk, neuradno 
zato, ker je bil mamografski 
aparat zastarel, za nakup 
novejšega pa se očitno niso 
odločili. Tako je pacientkam 
z zgornjega konca Gorenjske 

preostalo, da potrkajo na vra-
ta trenutno edinega centra za 
bolezni dojk v regiji, ki deluje 
v Bolnišnici za ginekologijo 
in porodništvo Kranj. Koga, 
razen v tem primeru Kranjča-
nov, so »čez noč« še brigale 
čakalne vrste in jeza pacientk? 

Verjamem v to, da je kranj-
ska bolnišnica za ginekologijo 
in porodništvo v regionalnem 
in ožje lokalnem okolju dra-
gocena. Tudi sama imam 
kot njihova pacientka dobre 
izkušnje. Žal ne verjamem v 
to – pa naj gre samo za moj 
slab občutek – da jo vladajoča 
politika želi zgolj pridružiti 
jeseniški. Izpraznjeni položaj 
direktorice kranjske bolnišnice, 
ki je bila očitno trn v peti, ste 
dobili. Kdo bo v. d. direktorja, 
bo morda znano že danes na 
izredni seji sveta zavoda. Ku-
mulativna izguba dveh milijo-
nov evrov sicer res ni nekaj, za 
kar bi človek kar zamahnil z 
roko, a treba je analizirati, za-
kaj je do nje prišlo. Kajti če je 
ta nastala zato, ker bolnišnica 
zgolj sledi osnovnim sodobnim 
strokovnim standardom zago-
tavljanja kakovostne in varne 
obravnave pacientk in novoro-
jenčkov (in je iz tega razloga 
ustvarila minus), potem je z 
državnim financiranjem ne-
kaj hudo narobe. A kaj resnič-
no sledi? 

P. S. Klic na pomoč pa zago-
tovo velja glede temeljite preno-
ve kranjske bolnišnice. Naj bo 
prvi spodbudni korak za letos 
načrtovana prenova porodne-
ga bloka ... 

Kaj v resnici šteje

Mateja Rant

Kranj – Letošnje Gradbenia-
de se je udeležilo 183 dijakov 
iz vseh petih gradbenih šol v 
Sloveniji. Prvič so tekmova-
nje gostili v Kranju, saj dokler 
je bila šola v središču mesta, 
niti niso imeli pogojev za iz-
vedbo tovrstnih dogodkov, je 
pojasnila ravnateljica Srednje 
ekonomske, gradbene in sto-
ritvene šole Nada Šmid. Na 
tekmovanju, kjer so morali 
pokazati strokovno znanje, je 
sodelovalo 64 dijakov, ki so se 
pomerili v šestih tekmovalnih 
panogah, na športnem podro-
čju pa je v malem nogometu, 
namiznem tenisu, odbojki in 
športnem plezanju tekmova-
lo 119 dijakov.

Na strokovnem področju 
so se morali tekmovalci izka-
zati s svojim znanjem s pod-
ročja gradbeništva in poklic-
nimi veščinami. V ekipi sta 
bila po dva dijaka, ki sta mo-
rala nalogo opraviti v dveh 
urah. Preizkusili so se v iz-
delavi stopnišča, obložene-
ga s keramiko, suhem pola-
ganju keramike, izdelavi sa-
mostoječe konstrukcije iz si-
likonske opeke, izdelavi le-
sene rešetkaste konstrukcije 

brez lepil, žebljev in vijakov 
ter uporabi različnih barv in 
materialov. Gradbeni tehni-
ki pa so morali na tekmova-
nju predstaviti projektno na-
logo z naslovom Sporočilna 
moč stavbarstva slovenske-
ga podeželja. Dijaki kranjske 
gradbene šole, tokratne go-
stiteljice tekmovanja, so na 
koncu osvojili skupno drugo 
mesto. Letošnje tekmovanje 

so v sodelovanju z Gospo-
darsko zbornico Slovenije 
in ljubljansko Fakulteto za 
šport obogatili še z neobve-
znimi meritvami moči, od-
zivnosti in koordinacije, obe-
nem pa so dijake podučili, 
kako pravilno dvigovati bre-
mena. »Statistični podatki 
namreč kažejo preveliko šte-
vilo poklicnih obolenj in po-
škodb, ki so posledica slabe 

psihomotorične pripravlje-
nosti zaposlenih na podro-
čju gradbeništva,« je opozo-
rila Nada Šmid in dodala, da 
je skrb za zdravje pri delu še 
kako pomembna, zato želijo, 
da bi v prihodnje projekt pri-
speval k večji ozaveščenosti 
glede pomena ohranjanja 
zdravja pri delu in preventiv-
nega delovanja za zmanjša-
nje poklicnih obolenj.

Pomerili so se gradbeniki
Na Srednji ekonomski, gradbeni in storitveni šoli Šolskega centra Kranj je pretekli četrtek potekala 
jubilejna Gradbeniada – dvajseto tekmovanje srednjih gradbenih šol.

V Srednji ekonomski, gradbeni in storitveni šoli so pretekli četrtek gostili dvajseto 
tekmovanje srednjih gradbenih šol. / Foto: Tina Dokl



4 Gorenjski glas
torek, 18. aprila 2017

info@g-glas.si
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Radovljica – V središču Rado-
vljice danes začenjajo priprav-
ljati prizorišče za šesti Festival 
čokolade. Prireditev se bo zače-
la že v petek popoldan in se na-
daljevala v soboto od 9. do 20. 
ter v nedeljo od 9. do 19. ure. 
Prizorišča so v glavnem ena-
ka kot lani. »Ugotovili smo, da 
najboljšo pretočnost zagotovi-
mo, če pot speljemo od Vurni-
kovega trga mimo hotela Graj-
ski dvor prek grajskega parka 
do Linhartovega trga,« je po-
vedala direktorica Turizma 
Radovljica Nataša Mikelj. »Na 
Vurnikovem trgu bodo obi-
skovalci lahko igrali čokola-
dno ruleto, si ogledali kulina-
rične šove, čokoladne skulptu-
re in čokoladne slike ter Tovar-
no čokolade od zrna do tablice, 
kjer se bodo predstavili doma-
či in tuji priznani proizvajalci 
čokolade. Na parkirišču pred 
mestom pripravljamo čokola-
dno dirko s skiroji, pred Graj-
skim dvorom pa bosta šotor 
Živ žav in Lepotilni šotor. Ši-
ritev smo uvedli zaradi izje-
mno velikega obiska festiva-
la, poleg tega pa želimo raz-
bremeniti osrednje prizorišče 
na Linhartovem trgu.« Tudi 
letos bodo prizorišče označi-
li z usmerjevalnimi tablami 
in zemljevidi, izdelali pa so 
še promocijsko trganko z na-
tančnim seznamom vseh lo-
kacij. Na festivalu se bo tokrat 

predstavilo približno štiride-
set razstavljavcev, med njimi 
je pet novih ponudnikov. Po 
en ponudnik čokolade prihaja 
iz Italije, Hrvaške in Danske. 

Degustacije bodo tudi letos 
potekale prek degustacijskih 
kuponov. Njihova cena in na-
čin nakupa ostajata enaka kot 
v preteklih letih, organizator-
ji so zagotovili le še nekaj več 
točk za nakup kuponov. V 
času prireditve, ponekod pa 
zaradi pripravljanja prizori-
šča tudi že prej, bo v starem 
mestnem jedru spremenjen 
prometni režim. Linhartov 
trg bo tako za ves promet za-
prt že od torka, 18. aprila, od 

7. ure do ponedeljka, 24. apri-
la, do 19. ure. Del parkirišča 
pred starim mestnim jedrom 
bo zaprt od ponedeljka, 17. 
aprila, zvečer pa vse do torka, 
25. aprila, celotno parkirišče 
pa od četrtka, 20. aprila, od 
19. ure do nedelje, 23. aprila, 
do 22. ure. Od ponedeljka, 17. 
aprila, od 20. ure do torka, 25. 
aprila, bo zaprto tudi parki-
rišče pred Grajskim dvorom. 
V času festivala bo za promet 
zaprta tudi Gorenjska cesta 
od stavbe Gorenjske banke 
do starega mestnega jedra. 
Organizatorji ob tem zago-
tavljajo, da bo v času priredi-
tve tako kot vsa leta doslej za 

obiskovalce urejenih dovolj 
parkirišč. 

Obiskovalce sicer spodbuja-
jo, naj se na festival pripeljejo z 
vlakom. Na muzejskem vlaku, 
ki bo v nedeljo pripeljal iz Lju-
bljane, bo potnike tokrat ani-
miral čokoladni Linhart, sicer 
pa na festival vse tri dni lahko 
pridete tudi z rednimi linijami 
vlakov Slovenskih železnic. 
Za domačine bo pred vhodom 
v mesto urejen prostor za par-
kiranje koles, prav tako bo tudi 
letos organizirano varstvo za 
pse, ki so ga letos nadgradili 
s kotičkom za učenje bonto-
na in socializacijo pasjih ljub-
ljenčkov.

V Radovljici festival čokolade
V petek popoldan se začenja šesti Festival čokolade. Tridnevna prireditev je lani v Radovljico privabila  
več kot petdeset tisoč obiskovalcev. Podobnih številk se organizatorji nadejajo tudi letos.

Lani je Festival čokolade v Radovljici obiskalo okoli 55 tisoč ljudi; organizatorji pričakujejo, 
da bo letos podobno. / Foto: Tina Dokl, arhiv Gorenjskega glasa

Igor Kavčič

Kranj – V Stolpu Škrlovec 
bo v četrtek, 20., in v pe-
tek, 21. aprila, potekal tretji 
mednarodni festival odrskih 
umetnosti za ranljive skupi-
ne Integra 2017, ki ga orga-
nizira Društvo ProSoc. Na-
men festivala je vključeva-
nje različnih ranljivih sku-
pin prebivalstva skozi kultu-
ro in umetnost, ne glede na 
njihovo posebnost, ki je lah-
ko ovira ali prednost, pred-
vsem pa je čar vsakega po-
sameznika, da je tak, kot je 
– enkraten, edinstven in ne-
ponovljiv. Častna pokrovi-
teljica festivala je tudi letos 
varuhinja človekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer. V četr-
tek ob 18. uri bo na sporedu 
igra V mojih sanjah skupi-
ne Carnium Legendarium, 
uro za tem pa bo na ogled 

dokumentarni film Bomz-
hi – cestni otroci v Makejev-
ki, ki mu bo sledil še pogovor 
z avtorjem Andrejem Nate-
rerjem. Po uradnem odpr-
tju festivala v petek ob 15. uri 
in nagovoru častne pokrovi-
teljice bo sledila predstava 
Flashback skupine Divadlo 
bez domova iz Slovaške Bra-
tislave, nekaj po 16. uri bo 
glasbeni nastop 4 letni časi 
s plesnim vložkom Andre-
je Lazar, sledila pa bo plesna 
predstava Sejalec sanj skupi-
ne KD Qulenium iz Kranja. 
Ob 17.45 bo na ogled lutkov-
na predstava Na poti skupi-
ne Teatr Grodzki iz mesta 
Bielsko-Biala s Poljske, sle-
dila bo predstava Pika na i 
skupine Ažmurk iz Nove 
Gorice, festival pa bo ob 19. 
uri zaključil glasbeni per-
formans Alternativa band 
Društva Altra iz Ljubljane.

Dva dni za festival Integra

Tržič – Občina Tržič bo gospodarstvu pomagala tudi z akcij-
skim načrtom, podlaga zanj so izsledki štirih lani izvedenih 
delavnic, na katerih so bili prisotni deležniki na področju pod-
jetništva in gospodarstva v občini. Delavnice je pripravil Goran 
Novković, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije. 
Med prednostmi, ki jih občina Tržič ima in lahko ponudi bo-
dočim investitorjem, župan Borut Sajovic omenja strateški 
položaj, ugodno ceno nepremičnin, oprostitve NUSZ, obrtno 
in industrijsko tradicijo, naklonjenost občine za spodbujanje 
podjetništva, dobro sodelovanje SPIRIT-a in državne javne 
diplomatske mreže kot pomoč gospodarstvu za prodor na 
tuje trge in tudi naravno okolje. Javna obravnava osnutka ak-
cijskega načrta za spodbujanje razvoja podjetništva in gospo-
darskega razvoja v občini Tržič je že zaključena, o njem bodo 
na seji v četrtek, 20. aprila, razpravljali tudi občinski svetniki. 

Načrt spodbujanja gospodarstva

»Postavljena prometna si-
gnalizacija pomeni, da to-
vorna vozila, ki so namenje-
na v Avstrijo, ne smejo zapu-
stiti avtoceste na Lipcah in 
morajo nadaljevati z vožnjo 
proti izvozu Hrušica. Ali bo 
ukrep zadosten, bo poka-
zal čas. Spoštovanje prome-
tne signalizacije bo mogo-
če nadzorovati le na izvozu 

z avtoceste, kjer ga lahko iz-
vaja policija. Menimo, da bi 
bil ta ukrep uspešen, če bi 
bil prepovedan tovorni pro-
met tudi na relaciji izvoza 

Lesce–Jesenice in uvoza z 
avtoceste Hrušica–Jeseni-
ce z vključeno izjemo 'dovo-
ljeno za lokalni promet'. To 
bomo pristojnemu ministr-
stvu tudi predlagali,« je po-
jasnila Valentina Gorišek z 
Občine Jesenice.

Ali se jim ukrep postavitve 
table zdi zadosten ali načrtu-
jejo še kakšen drug ukrep, 
ki bo preprečil tranzit to-
vornih vozil skozi Jeseni-

ce, smo vprašali tudi na Di-
rekcijo Republike Slovenije 
za infrastrukturo, a odgovo-
rov do zaključka redakcije še 
nismo prejeli.

Tovornjaki kar 
skozi Jesenice
31. stran

Vožnja tovornih vozil skozi Jesenice zaradi izogibanja 
koloni je prepovedana. Policisti bodo v zgostitvah 
prometa na koncu gorenjske avtoceste v okviru svojih 
zmožnosti povečali svojo prisotnost, v prekrških bodo 
proti voznikom ukrepali, vzdrževalca ceste pa bodo 
pozvali, naj ob zgostitvi prometa na Lipcah voznike 
tovornih vozil na prepoved dodatno opozarja še s 
svetlobnimi tablami, je povedal Bojan Kos s Policijske 
uprave Kranj.

Andraž Sodja

Koprivnik – Gasilci Prostovolj-
nega gasilskega društva Kop-
rivnik v Bohinju so v začet-
ku aprila prevzeli novo gasil-
sko vozilo cisterno za gozdne 

požare, ki bo dopolnilo nji-
hov vozni park, saj je staro vo-
zilo iz leta 1985 že zelo dotra-
jano. Novo vozilo se ponaša s 
skoraj trikrat večjo močjo in 
pet tisoč litri vode za gašenje, 
s čimer je posebno primerno 

za gašenje v hribovitih prede-
lih nad Bohinjem. Nakup vo-
zila in nadgradnje je financi-
rala Občina Bohinj, za opre-
mo vozila pa so poskrbeli 
gasilci sami, vložek v opre-
mo pa je ob ceni okoli 240 

tisoč evrov za vozilo in nad-
gradnjo, po besedah predse-
dnika PGD Koprivnik Franca 
Benedika znašal še dodatnih 
16 tisoč evrov. S starim vozi-
lom so skrbeli tudi za prevoz 
vode in gasilne vode, saj hi-
drantnega omrežja ni, tako 
jim bo novo vozilo tudi bi-
stveno olajšalo delo.

Po besedah župana Fran-
ca Kramarja je bil vozni park 
bohinjskih gasilcev že zelo 
zastarel, zato v zadnjih letih 
posvečajo veliko pozornost 
nadomestitvi dotrajanih vo-
zil. »Tokrat smo pričakali ga-
silsko vozilo cisterno za PGD 
Koprivnik, pričakujemo pa 
še vozilo za PGD Bohinjska 
Bistrica. Treba je vedeti, da so 
gasilci vedno prvi, ko se zgo-
di nesreča, zato je prav, da 
občina skrbi za posodobitev 
ne le voznega parka, temveč 
tudi opreme. Bohinj je velik, 
vasi so razpršene, a ko se zgo-
di večja nesreča, gasilci stopi-
jo skupaj in delujejo kot eno.«

Novo vozilo za koprivniške gasilce
Prostovoljni gasilci s Koprivnika so dobili novo gasilsko vozilo, ki bo nadomestilo staro iz leta 1985.

Sprejem novega gasilskega vozila s cisterno za PGD Koprivnik
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Priznane blagovne znamke najdete tudi v Lidlu Slovenija!
Vaši najljubši izdelki so vam v Lidlovem tednu blagovnih znamk 

na voljo po prav posebej ugodnih, Lidlovih cenah.
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Lokalna ak-
cijska skupina (LAS) za 
preprečevanje zasvojenosti 
je usmerjena v preventivno 
delovanje. Spodbuja, pod-
pira, organizira, načrtuje 
in izvaja preventivne dejav-
nosti za ozaveščanje mla-
dih ter odraslih za zdravo 
in ustvarjalno življenje, s či-
mer jih odvrača od pasti za-
svojenosti. Aprila je minilo 
dvajset let, kar so v času žu-
pana Igorja Drakslerja usta-
novili komisijo, ki je začela 
s preventivnim delovanjem. 
Skupina ima po besedah Sa-
bine Gabrijel z Občine Ško-
fja Loka danes 21 članov, nje-
ne že utečene dejavnosti pa 
so srečanja, izobraževanja, 
predavanja, šola za starše, 
družinska rekreacija, poči-
tniške dejavnosti, posveto-
valnica, družbeno odgovor-
ni akciji Veter v laseh in Pre-
vetrimo igrišča, teden otro-
ka in teden družin, radijske 

oddaje, posveti za strokov-
ne sodelavce. Vključujejo se 
tudi v mednarodni program 
za mlade MEPI.

Na kratki slovesnosti ob 
jubileju je spregovorila nje-
na ustanovna članica in se-
danja predsednica Polon-
ca Maček, ki je z lastno re-
fleksijo predstavila dvajset 
let dela LAS-a. Zakaj to poč-
ne, se je vprašala. In si od-
govorila: ker s svojim zna-
njem in voljo prispeva k le-
pši in boljši prihodnosti tis-
tih, »ki nas gledajo z zaupa-
njem v očeh«. Enako čutijo 
tudi njeni sodelavci, ki s svo-
jim delom ohranjajo otroške 
oči srečne in polne življenja. 
Tokrat so sodelavke LAS-
-a pozdravile in se zahvali-
le tudi nekdanjim članom 
akcijske skupine. Med nji-
mi je bil tudi Jure Svoljšak, 
ki mu za ustanovitev skupi-
ne pripisujejo enake zasluge 
kot takratnemu županu. Se-
danji župan Miha Ješe je po-
hvalil skupino, katere delo ni 

toliko na očeh, je pa zelo po-
membno, saj prispeva h ka-
kovosti življenja ljudi, zlas-
ti tistih, ki v življenju nale-
tijo na težave. Izrazil je upa-
nje, da bo skupina še dolgo 

delovala, čemur so se pridru-
žile tudi članice, ki verjame-
jo, da bodo proslavili tudi tri-
deset let. 

Letošnje slavnostno leto 
bo delavno, takšna je bila 

tudi jubilejna prireditev, saj 
sta slavnostnemu uvodne-
mu delu sledila ogled filma 
Še žal ti bo in pogovor s stro-
kovnjakinjo Ingrid Klemen-
čič o medvrstniškem nasilju.

Za lepšo prihodnost otrok
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti iz Škofje Loke je na sceni že dvajset let. Praznovali so delavno:  
s filmom in pogovorom o medvrstniškem nasilju.

Sedanji in nekdanji sodelavci Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti  
v Škofji Loki / Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Šmartno – Naprave za vadbo 
starejših na prostem so plod 
ideje in razvoja Igorja Žerja-
la in Vojka Strojnika, izdela-
lo pa jih je podjetje Elan In-
venta. Naprave so namenje-
ne izboljševanju ravnotež-
ja, koordinacije in moči ter 
spodbujajo k ponovni čim 
boljši gibljivosti in pokončni 

drži uporabnikov ter so po-
sebej zasnovani za starostni-
ke in druge, katerih gibanje 
je omejeno. Pred poslopjem 
Doma Taber stojijo že kak-
šen mesec in nekateri upo-
rabniki jih že s pridom upo-
rabljajo, vodstvo doma na 
čelu z direktorico Elizabeto 
Pristav Bobnar pa se nade-
ja, da se bodo v toplih dneh, 
ki so pred nami, za vadbo na 

napravah odločili tudi tisti, ki 
jih še niso preizkusili. K tem 
so jih spodbudili tudi zgledi 
stanovalcev, ki že vadijo na 
napravah. Posebno ganlji-
va je bila izpoved Marte Bir-
kič, ki si ni mislila, da bo še 
kdaj hodila po stopnicah, a 
je z veliko truda in gorečo že-
ljo premagala tudi to oviro. 
Zadnje tedne resno Treni-
ra tudi Alojz Vrtnik, ki je že 
zaznal pozitivne učinke vad-
be. »Imam manj bolečin v 
mišicah, roke in noge so bolj 
gibljive. Z vztrajnostjo po-
skušam motivirati tudi dru-
ge stanovalce,« pravi Vrtnik.

Naprave so enostavne za 
uporabo in primerne za vsa-
kogar, tudi za tiste, ki so na 
vozičku, njihova uporaba 
pa je prilagojena tako, da je 
varna, pravi Žerjal. »Vsa-
ka fizična aktivnost, tudi če 
ne moremo več hoditi, pri-
pomore k boljšemu počut-
ju,« pravi Žerjal, ki je minu-
li petek na kratki predstavi-
tvi ob uradnem odprtju par-
ka predstavil nekaj vaj, ki jih 
je mogoče izvajati na napra-
vah. Čeprav gre za preproste 
vaje, so zelo raznolike in jih 
lahko uporabnik izvaja po 
svojih sposobnostih.

Vadbene naprave na prostem 
tudi za starejše
V Domu Taber so tudi uradno odprli zunanji vadbeni park z napravami, 
namenjenimi prav starostnikom.

Alojz Vrtnik je že zaznal pozitivne učinke vadbe na napravah 
pred Domom Taber.

Kamnik – Člani predsedstva 
Skupnosti občin Slovenije 
(SOS) bodo jutri, 19. aprila, 
zasedali v prostorih Občine 
Kamnik. Ključne teme seje 
bodo nova Uredba o plačah 
direktorjev v javnem sektor-
ju, predlog Zakona o pode-
ljevanju koncesij in predlog 
Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu.

Seja Skupnosti občin 
Slovenije bo v Kamniku

Gorenja vas – V občini Go-
renja vas - Poljane naj bi po 
novem za razvoj kulture in 
turizma skrbeli pod okriljem 
Zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina. Poslanstvo 
zavoda bo doseganje usklaje-
ne, kakovostne turistične po-
nudbe, izkoriščanje naravnih 
danosti ter etnoloških in kul-
turnih posebnosti območja, 
promocija in spodbujanje ra-
zvoja turizma in kulture ter 
usklajevanje in povezovanje 
turističnih ponudnikov na 
območju občine, so zapisa-
li v osnutku odloka, ki je v 
enomesečni javni obravna-
vi. Na zavod naj bi prenesli 
upravljanje Šubičeve hiše in 
dvorca Visoko. Po besedah 
župana Milana Čadeža naj 
bi zavod vodila Lucija Kavčič.

Za kulturo in turizem 
bo skrbel javni zavod
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Kamnik – Posebna komisija 
je med prispelimi ponudba-
mi – na javni razpis so se javi-
li štirje potencialni najemni-
ki, pri čemer sta dva oddala 
nepopolni ponudbi – izbrala 
podjetje BVG storitve in pro-
daja iz Radomelj, ki ga vodi 
samostojni podjetnik Boris 
Golob. Zavod za turizem, 
šport in kulturo Kamnik, ki 
objekt upravlja, je najemno 
pogodbo z izbranim naje-
mnikom podpisal za pet let 
z možnostjo podaljšanja za 
nadaljnjih pet let, cena naje-
ma znaša 500 evrov na me-
sec, ponudnik pa bo izvajal 
tudi dodatni program v ob-
segu 42 ur mesečno.

»Obe popolni ponudbi sta 
bili zelo zanimivi, zato ko-
misija ni imela lahkega dela. 
Posebno pozornost smo na-
menili dopolnilnemu pro-
gramu, ki so ga ponudniki 
morali predložiti svoji po-
nudbi. Kakovost prejetih 
ponudb samo potrjuje naše 
mnenje, da gre za zelo dob-
ro lokacijo s prečudovitim 
razgledom, ki ponuja veliko 
različnih možnosti. Zado-
voljna sem tudi, da je obnova 
gostišča potekala skladno s 
terminskim planom in da so 
dela že končana. Tako lahko 
na Zavodu za turizem, šport 
in kulturo Kamnik Staremu 

gradu vrnemo ugled, ki si ga 
glede na lego tudi zasluži,« 
je dejala direktorica Zavoda 
za turizem, šport in kulturo 
Kamnik Božena Peterlin, ki 
je bila tudi predsednica ko-
misije.

Nad lokacijo je navdušen 
tudi Boris Golob, ki se bo 
projekta lotil skupaj s po-
slovnim partnerjem Alešem 
Rodetom. »Naš cilj je, da iz 
te prelepe lokacije naredimo 
obiskano izletniško točko. 
Gre za prečudovito lokacijo, 

v kateri vidim neizmeren 
potencial. Zato sem se tudi 
odločili za oddajo ponud-
be.  Imam 15-letne izkušnje 
z gostinstvom in velik nabor 
znanja, zato verjamem, da 
bo gostišče na Starem gra-
du nad Kamnikom ponovno 
zaživelo. Zagotavljam, da bo 
prijaznost vedno na prvem 
mestu in da bodo izletniki 
vedno toplo sprejeti,« je po-
vedal ob podpisu pogodbe.

Najemnik bo z obrato-
vanjem začel ob koncu 

meseca, predvidoma 28. 
aprila, prvi večji dogodek 
pa bo že prvomajsko pra-
znovanje s kresom, ki ga 
na Starem gradu organizi-
ra Zavod za turizem, šport 
in kulturo Kamnik. Spom-
nimo, da je objekt v zelo sla-
bem stanju po letih prav-
danja nazaj v občinsko last 
prešel pred dvema letoma, 
občina pa je samo letos za 
obnovo pritličja, ki je bila 
pravkar končana, namenila 
135 tisoč evrov.

Stari grad dobil najemnika
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je z izbranim najemnikom podpisal petletno najemno 
pogodbo. Po tem, ko je bil Stari grad več let zaprt, bodo goste znova sprejeli že konec aprila.

Boris Golob s poslovnim partnerjem Alešem Rodetom in direktorico Zavoda za turizem, 
šport in kulturo Kamnik Boženo Peterlin / Foto: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Mateja Rant

Gorenja vas – Preteklo leto 
je bilo za STC Stari vrh pre-
lomno leto, je v uvodu po-
udaril v. d. direktorja To-
maž Trobiš. Zaznamovala 
ga je zamenjava vodstva ko-
nec septembra, treba pa se 
je bilo tudi odločiti, ali naj 
sploh načrtujejo novo smu-
čarsko sezono. »Prvi teden 
po mojem prihodu so nam 
odklopili električno energijo 
zaradi neplačanih obvezno-
sti, na tekočem računu pod-
jetja pa ni bilo nobenih pri-
hodkov,« je razložil Trobiš. 
S pomočjo obeh občin, Ško-
fje Loke in Gorenje vasi - Po-
ljan, jim je po njegovih bese-
dah vendarle uspelo zagoto-
viti pogoje za začetek sezone 
in pokriti del odprtih obve-
znosti za nazaj, precej obve-
znosti pa je ostalo neporav-
nanih še do danes, je priznal 
Trobiš. A z letošnjo smu-
čarsko sezono jim je uspelo 

ustvariti celo dobiček v viši-
ni petdeset tisoč evrov, zato 
verjame, da smučišče Sta-
ri vrh ima prihodnost, vse 
pa bo odvisno od uspešnos-
ti dogovora z največjo upni-
co, banko Heta, glede zniža-
nja dolga.   

Glavni Trobišev cilj je zdaj 
zagotoviti, da bo podjetje, 
ki negativno posluje že de-
set let, tudi dolgoročno spo-
sobno preživeti. »Vsako leto 
so sicer zagotovili smučar-
sko sezono, znesek odpr-
tih računov pa se je poveče-
val.« Zato so marca na skup-
ščini podjetja izvedli poe-
nostavljeno zmanjšanje ka-
pitala za pokritje izgube s 
sočasno dokapitalizacijo za 
minimalni znesek. »To je bil 
edini možni manever, saj z 
dokapitalizacijo nismo žele-
li obremenjevati vseh druž-
benikov, ker še danes ni do-
končnega dogovora s Heto 
in bi v primeru najbolj črne-
ga scenarija, to je stečaja, vsi 

družbeniki vložek izgubi-
li.« Z občinama kot edini-
ma lastnicama, je še dodal, 
so v pogovorih s Heto dobi-
li tudi verodostojnega sogo-
vornika. Obenem so se loti-
li priprave poslovnega načr-
ta za prihodnje petletno ob-
dobje. »Zaradi investicij v 
naprave letos načrtujemo iz-
gubo v višini 120 tisoč evrov, 
v prihodnjih letih pa bi lah-
ko ustvarili od 50 do 150 ti-
soč evrov dobička ob predpo-
stavki, da bi na sezono pre-
peljali 36 tisoč smučarjev in 
bi povprečna cena vozovni-
ce znašala 15 evrov.« Že v le-
tošnji smučarski sezoni so 
po Trobiševih besedah pov-
prečno ceno smučarske vo-
zovnice dvignili za šest od-
stotkov, znižali stroške dela 
in energije ter podvojili šte-
vilo prepeljanih smučarjev. 

V dveh tednih naj bi priš-
lo do končnega dogovora z 
največjo upnico za nakup 
šestsedežnice, banko Heta. 

»Odprte obveznosti znašajo 
3,4 milijona evrov, kar je šte-
vilka, ki je za STC Stari vrh 
nedosegljiva. Zato se dogo-
varjamo o višini popusta, 
s katerim bi Staremu vrhu 
omogočili s svojimi aktiv-
nostmi zagotavljati dohod-
ke sebi in drugim ponudni-
kom, ki so vezani na poslova-
nje smučišča.« Za dolgoroč-
ni obstoj, je še dodal, pa bo 
treba razmišljati tudi o raz-
širitvi ponudbe še na pole-
tne mesece. »Pred leti so že 
izdelali strategijo za poletno 
sezono, v kateri je devetdeset 
odstotkov uporabnega, vklju-
čuje pa tudi turistične kme-
tije in društva na tem obmo-
čju.« Kot je ocenil tudi župan 
Milan Čadež, direktorju ne 
manjka odločnosti in znanja, 
načrtovana pot se mu zdi pra-
va. »Posluh za potrebe Stare-
ga vrha je opaziti tudi pri lo-
kalnem gospodarstvu, kar 
me navdaja z optimizmom,« 
je še dodal Čadež.

Optimistični glede smučišča
Svetniki Občine Gorenja vas - Poljane so se na zadnji seji seznanili tudi z letnim poročilom o poslovanju 
Smučarsko turističnega centra (STC) Stari vrh in potrdili njegovo dokapitalizacijo v višini 3750 evrov.

Jasna Paladin, Aleš 
Senožetnik

Domžale, Komenda – Že v 
petek, 7. aprila, so šestnajst 
novih uličnih zbiralnikov za 
e-odpadke in odpadne bate-
rije, ki jih bodo namestili na 
nekaterih ekoloških otokih, 
predstavniki družbe Zeos 
skupaj z lokalnim partner-
jem Javnim komunalnim 
podjetjem Prodnik preda-
li županom občin Domža-
le, Lukovica, Mengeš, Mo-
ravče ter Trzin. »Naše pod-
jetje je do zdaj zbiralo e-od-
padke in odpadne baterije 
dvakrat letno preko zbiral-
nih akcij, čez celo leto pa v 
zbirnem centru, kamor lah-
ko občanke in občani še ved-
no oddajajo svoje stare apa-
rate. S postavitvijo uličnih 

zbiralnikov na nekatere eko-
loške otoke pa se standard 
za uporabnike dviguje, kar 
predstavlja drug nivo stori-
tve zanje. Pričakujemo, da 
bo količina ločeno zbranih 
e-odpadkov in odpadnih ba-
terij zaradi nove infrastruk-
ture še naraščala,« je ob pre-
daji povedal direktor Javne-
ga komunalnega podjetja 
Prodnik Marko Fatur. Žu-
pan Toni Dragar pa: »Pozd-
ravljam novo pridobitev na 
naših ekoloških otokih, saj 
imamo vsi v gospodinjstvih 
podoben problem, in sicer 
kam odvreči elektronske na-
prave in odpadne baterije, 
ki niso več v uporabi. Ver-
jamem, da bodo občani te 

nove ulične zbiralnike s pri-
dom uporabljali.«

Tudi v Komendi in Ka-
mniku bo odslej možno zbi-
ranje baterij in ostalih elek-
tronskih odpadkov v uličnih 
zbiralnikih. Prejšnji ponede-
ljek so namreč pred občin-
sko stavbo v Komendi s pod-
pisom listine o predaji zbiral-
nikov začeli s postavljanjem 
tovrstne infrastrukture. V 
občini Komenda bo tako na 
različnih lokacijah v kratkem 
stalo pet zbiralnikov, v obči-
ni Kamnik pa deset. Kot pa je 
povedala Alenka Gruden Be-
lavič z družbe ZEOS, nosilke 
projekta LIFE Gospodarje-
nje z e-odpadki, tovrstni od-
padki naraščajo kar trikrat 
hitreje kot ostali, občani pa 
večkrat ne vedo, kam z njimi. 
Kot izvajalec zbiranja odpad-

kov v obeh občinah in lokal-
ni partner pri projektu pobu-
do pozdravljajo tudi v Publi-
cusu. Kot je povedal tamkaj-
šnji predstavnik za odnose z 
javnostjo Gregor Kranjec, pa 
občani elektronske odpadke 
lahko oddajo tudi preko ko-
sovnega odvoza, ki ga lah-
ko naročijo dvakrat letno ali 
v zbirnem centru v Suhado-
lah. V upanju, da bodo obča-
ni baterije in ostale okolju ne-
varne elektronske odpadke 
odslej še bolj vestno zbirali v 
za to namenjenih zabojnikih 
po občinah, sta projekt, ki de-
luje pod sloganom E-cikliraj, 
pozdravila tudi župana obeh 
občin Stanislav Poglajen in 
Marjan Šarec.

Prevzeli zabojnike 
za e-recikliranje
Polovici slovenskih občin, ki že imajo ulične 
zbiralnike za e-odpadke in odpadne baterije, 
so se te dni pridružile tudi občine s kamniško-
domžalskega območja.

Zbiralnika pred občinsko stavbo v Komendi je že uporabil 
tudi komendski župan Stanislav Poglajen. / Foto: Aleš Senožetnik

Milje – Hiša čez cesto pri Franč' na Miljah bo v okviru svojih 
literarnih srečanj gostila igralca Aljaža Jovanoviča. Igralec, 
doma iz Srednje vasi pri Šenčurju, je bil leta 2006 nagrajenec 
sklada Staneta Severja za študentsko igro, leta 2007 dobitnik 
Borštnikove nagrade za mladega igralca, 2012 prejemnik pri-
znanja ZDUS, 2015 pa nagrade sklada Staneta Severja, tre-
nutno ga gledamo v nadaljevanki Usodno vino. Srečanje, ki 
je bilo v časopisu Jurij napovedano za četrtek, 20. aprila, bo 
sedaj v nedeljo, 7. maja, ob 18. uri. 

Aljaž Jovanovič maja v Hiši čez cesto



Service MAXX svetuje

Service MAXX – 
AVTOSERVIS ERŽEN, d.o.o.

Mreža certificiranih servisnih 
centrov Service MAXX

Grenc 19, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 513 70 00, 051 350 317
Odpiralni čas: pon - pet: 08:00 - 17:00

Service MAXX je mreža neodvisnih certificiranih 
servisnih centrov po vsej Sloveniji, v katerih prijazno 
in po ugodnih cenah poskrbimo za vse potrebe vašega 
vozila ter vašo varno vožnjo.

erzen.servicemaxx.si

V Service MAXXu zavore vozila 
servisiramo ugodneje
Service MAXX – Avtoservis Eržen, d.o.o. iz Škofje Loke je družinsko podjetje, ki ga s skup-
nimi močmi vodita Robert, zaposlen kot direktor in serviser, in njegova mama Danica, ki 
v podjetju počne vse ostalo – najdete jo v vlogi sprejemnice, nabavnice in še v kakšni 
drugi. Podjetje je sredi 80. let prejšnjega stoletja ustanovil zdaj že upokojeni Robertov oče. 
Avtoservis je pri strankah odlično zapisan in se odlikuje s tridesetletno tradicijo uspešnega 
delovanja. Govorili smo z Robertom Erženom.

Odgovarja Robert Eržen,

direktor Service MAXX - AVTOSERVIS ERŽEN, d.o.o.

Pohvaliti moram zaposlene na servisu, avto je 
bil vzet na pregled do minute točno ob dogov-
orjenem času, ponujena mi je bila kava in ker 
sem imel pol ure časa, sem si ogledal knjigo 
pohval, kjer ni zaslediti niti ene pritožbe. Kar 
tako naprej.  — Franc Galun

V Avtoservisu Eržen nudite celovite servisne storitve? 
Tako je. Za vozila vseh znamk zagotavljamo celovit avto-
servis, nudimo vse avtomehanične storitve, diagnostiko 
vozil, storitve karoserije, vulkanizerstvo ter zagotavljamo 
nadomestne dele in dodatno opremo. Poskrbimo tudi za 
avtokleparske in avtoličarske storitve. Poleg tega ponu-
jamo odkup rabljenih vozil.

Stranke vas zelo pohvalijo. Kaj je vaša skrivnost? 
Naša prednost je, da z vsako stranko delamo kot z 
domačim človekom. Mnoge od njih z mamo poznava 
in sva z njimi prijatelja, znanca. Tudi ostali, ki pridejo 
prvikrat, se pri nas kmalu začnejo počutiti udobno. Naša 
posebnost je, da se vsakomur popolnoma posvetimo. 
Stalne stranke poznamo že tako dobro, da v tem gotovo 
vidijo prednost. Poskrbimo za vse njihove potrebe in jih 
tudi znamo predvideti.

Imate eno prednost pred ostalimi servisi. Povezana je 
z ameriškimi vozili. 
Strokovno področje, ki ga temeljito obvladamo, je 
popravilo in restavriranje vozil ameriških blagovnih 
znamk. K nam redno prihajajo stranke iz vse Slovenije, 
ki imajo ameriška vozila in nam zaupajo. Marsikateri od 
teh avtomobilov je starodobnik, ki je čisto nekaj poseb-
nega, unikatnega. In stranka pričakuje, da bomo zanj 
poskrbeli najbolje.

Predvidevam, da ste tudi drugače naklonjeni ameriškim 
vozilom? 
Sem velik ljubitelj ameriških vozil, še posebej starodobnih 
cestnih mišičnjakov. Ti so nekakšna kulturna ikona, saj 
jih vsi poznamo iz ameriških filmov. Tudi ljudje, ki se za 
avtomobile sicer ne zanimajo. 

Vaše podjetje je vključeno v servisno mrežo Service 
MAXX. Kakšne so prednosti? 
Kar nekaj jih je. Posebej bi izpostavil tehnično podporo, 
ki jo mreža Service MAXX zagotavlja, izobraževanje na 
MAXX akademiji z vrhunskimi inštruktorji ter marketinške 
aktivnosti, ki jih mreža izvaja.

Kaj bi svetovali voznikom spomladi? Kaj je ključno za 
varno vožnjo?
Ključne za varnost so zavore, ki so prvi in najpomembnejši 

Lastna akademija, ki skrbi za visok nivo servisiranja

43 certificiranih servisnih centrov po vsej Sloveniji

Vaše vozilo pri nas ohrani tovarniško garancijo

Servis celotnega vozila z 12-mesečnim jamstvom

100 % zadovoljstvo strank

Odpeljali se boste
z nasmehom

PREGLED IN POPRAVILO ZAVOR

Akcija velja do 30. 4. 2017. Popust velja za material in delo. MP cene vsebujejo vse popuste in prihranke. Cene veljajo za člane MAXX Cluba. Članstvo je 
brezplačno. Slike so simbolične. Mreža servisov d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana.

-15% POPUST
NA DELO IN MATERIAL

+ GRATIS PREGLED VSEH SKLOPOV VOZILA

varnostni sistem v avtomobilu. Brez njihove brezhibnosti 
je varna vožnja nemogoča. Mnogo ljudi se šele v kritičnih 
trenutkih zave pomembnosti vzdrževanja zavornih siste-
mov. Po izteku zimskih mesecev je dobro vedeti, če še 
vedno dobro delujejo. Tu navajam nekaj informacij o 
delovanju zavor, ki jih je dobro poznati.

KO ZAVORE CVILIJO IN HREŠČIJO
Na slabe zavore najpogosteje pokažejo vklopljena opo-
zorilna lučka zavornega sistema in nenehno cviljenje 
ali hreščanje zavornih komponent. Zavore cvilijo iz 
različnih razlogov in pogosto so zvoki neškodljivi, saj 
zavorne obloge zacvilijo zaradi vlage, ki se nabere na 
površini zavornih ploščic. Bolj alarmantno je stanje, ko 
zavore cvilijo ali hreščijo konstantno. To zahteva resno 
obravnavo, saj so ploščice izrabljene in je čas za njihovo 
menjavo. Obrabljene ali izrabljene zavore lahko povzročijo 
očitno podaljšanje zavorne razdalje. Zavorni koluti ali 
bobni, ki so zaradi obrabe stanjšani, lahko zaradi preo-
bremenitve počijo in se celo zlomijo. Zato je treba ob 
konstantnem cviljenju ali hreščanju takoj preveriti delo-
vanje zavor, saj se lahko že naslednji pritisk na pedal 
izkaže kot pritisk v prazno!

NIZEK ALI MEHAK ZAVORNI PEDAL
Mehak ali zelo nizek pedal pomenita, da je v hidravlič-
nem delu zavornega sistema najverjetneje zrak. Njegova 
prisotnost v primeru zaviranja znižuje hidravlični tlak, 
kar pomeni, da zavorne ploščice neustrezno pritiskajo 
na zavorne kolute. Zaviralni učinek je nizek, zaradi česar 
vozila ne moremo pravočasno zaustaviti. Priporočljiv je 
takojšen pregled zavornega sistema.

SERVIS ZAVOR JE POTREBEN VSAJ ENKRAT LETNO
Tudi če navedenih znakov ni, servis zavor v vsakem prim-
eru opravite vsaj enkrat na leto, saj je mogoče varnost in 
zanesljivost zavornega sistema zagotoviti le z vsaj eno-
letnim rednim vzdrževanjem in preverjanjem.

OGLASITE SE PRI STROKOVNJAKIH
V servisnih centrih Service MAXX z najsodobnejšimi 
napravami ugotovimo nepravilnosti na zavornem sistemu 
vašega vozila in jih v najkrajšem času strokovno in 
cenovno ugodno odpravimo.

Skrb za vaše vozilo lahko v celoti prepustite strokovnjakom certificiranih servisnih centrov Service MAXX, kjer z 
12-mesečnim jamstvom na storitve in vgrajene dele poskrbimo za vozila vseh znamk in starosti. V primeru, da 
imate vozilo v tovarniški garanciji, bodite brez skrbi, saj pri nas vozila vseh znamk ohranijo tovarniško garancijo.
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Igor Kavčič

Kranj – Pihalni orkester 
Mestne občine Kranj se je 
pred dnevi vrnil z uspešne-
ga nastopa na priznanem 
mednarodnem tekmovanju 
pihalnih orkestrov Flicorno 
d’Oro (Zlata krilovka), ki že 
dolgo vrsto let v zgodnjem 
pomladnem času poteka v 
mestu Riva del Garda v Ita-
liji. V šestih kategorijah je v 
treh dneh tekmovanja nasto-
pilo kar 45 orkestrov iz raz-
ličnih delov Evrope – Itali-
je, Nemčije, Avstrije, Hrva-
ške, Madžarske, Liechten-
steina, Nizozemske, Belgi-
je, tradicionalno tudi več or-
kestrov iz Slovenije. Kranjski 
orkestraši so letos sodelova-
li v drugi kategoriji z dvema 
skladbama. Ob obvezni Ru-
bus Adventure mladega ita-
lijanskega skladatelja Lucca 
Pettinata, ki govori o dogodi-
vščini, ki jo doživi mladi fant 
ob rabutanju malin, so izbra-
li še skladbo Moses and Ram-
ses japonskega skladatelja 
Satoshija Yagisawe. Gre za 
epsko simfonično pesnitev, 

ki popelje poslušalca v sta-
ri vek, čas epskih svetopi-
semskih podvigov in oseb-
nosti. Orkestre je ocenjevala 
petčlanska mednarodna žiri-
ja, ki je Kranjčanom v konku-
renci enajstih orkestrov dru-
ge kategorije namenila 85,37 
točke, kar je pomenilo skup-
no tretje mesto.

V orkestru, ki ga uspeš-
no vodi dirigent in trobentač 
Matej Rihter, so z rezultatom 
zelo zadovoljni, saj so se na 
tekmovanje pripravljali več 
mesecev. Člani orkestra pou-
darjajo, da se velja za uspeh 

zahvaliti tako dirigentu za 
vodenje in pripravo kot nji-
hovim zvestim poslušalcem 
in podpornikom, še posebno 
Mestni občini Kranj. Pri tem 
gre za uspeh čestitati tudi 
članom orkestra za njihovo 
vztrajnost in željo po napre-
dovanju. Njihov naslednji iz-
ziv je udeležba na 37. tekmo-
vanju slovenskih godb v Len-
davi v mesecu maju, kjer na-
meravajo v višji (drugi) kate-
goriji ponoviti zmago iz leta 
2014, ko je bilo tekmovanje 
na Prevaljah. V naslednjem 
letu bo orkester praznoval 

120-letnico delovanja, kar 
bodo obeležili s slavnostnim 
koncertom, srečanjem godb, 
razstavo in številnimi drugi-
mi aktivnostmi.

  Seveda pa se bo kranjski 
orkester že v prihodnjih dneh 
predstavljal tudi domači pu-
bliki. Naslednja priložnost 
bo tradicionalna prvomajska 
budnica, ko se bo njihova mu-
zika ustavila na več lokacijah 
v Kranju in okolici. Razpored 
obiskov prvomajske budni-
ce in prihodnje dejavnosti or-
kestra so objavljeni na njiho-
vi spletni strani in Facebooku.

Bron na Zlati krilovki
Na že tradicionalnem tekmovanju pihalnih orkestrov Flicorno d’Oro v italijanski Rivi del Gardi je Pihalni 
orkester Mestne občine Kranj v drugi kategoriji dosegel tretje mesto.

Pihalni orkester Mestne občine Kranj je na Zlati krilovki posegel po bronu v drugi kategoriji. 

Igor Kavčič

Bled – Na šestdnevni likov-
ni koloniji v čudovitem oko-
lju Plemljeve vile na Bledu je 
prejšnji teden sodelovalo 14 
likovnih umetnikov iz Slove-
nije in Makedonije, katerih 
umetniška dela bodo konec 
maja prodali na dražbi in iz-
kupiček namenili v dobrodel-
ne namene. Umetniška kolo-
nija na Bledu je namreč prva 
v vrsti akcij v okviru medna-
rodnega dobrodelnega pro-
jekta Umetniki v Rotary. 
Projekt je nastal ob stoletni-
ci Rotary fundacije na pobu-
do Rotary kluba Logatec in v 

sodelovanju z vodstvom Rota-
ry Slovenija – Distrikta 1912. 
Projekt združuje umetnike, 
ki so hkrati tudi člani Rota-
ry klubov, ki so pripravljeni z 
donacijo svojih del prispeva-
ti k humanitarnosti. Dobro-
delne umetniške kolonije naj 
bi postopoma pripravili tudi 
v drugih državah sveta, zaje-
le naj bi vedno več umetnikov 
in ustvarjalcev ter s tem širile 
humanitarno poslanstvo pro-
jekta Umetniki v Rotary.

»Slovenski rotarijci letno iz-
vedemo okrog 130 dobrodel-
nih projektov, s katerimi zbe-
remo več kot sedemsto tisoč 
evrov, skupaj z Makedonci, 

ki sodelujejo tudi tokrat, pa 
je tovrstnih donacij za prib-
ližno milijon evrov,« je po-
vedal Jože Zadravec, aktual-
ni Guverner Distrikta 1912, 
in dodal, da v 112 Rotary klu-
bih združujejo okrog 2300 
članov. »Hvala organizator-
ju dobrodelne kolonije Rota-
ry klubu Logatec in predvsem 
umetnikom, ki žrtvujejo svoj 
čas in ustvarjalnost za huma-
nitarni namen.« 

Na Bledu so ustvarjali ume-
tniki iz različnih Rotary klu-
bov po Sloveniji, med njimi 
Dime Temkov (vodja pro-
jekta), Klavdij Tutta, Vla-
dimir Pezdirc, Maša Gala, 

Klementina Golija, Vasja 
Ulrih, Siniša Rančov, Jože 
Marinč, Jožef Vrščaj, Klemen 
Brun, Vinko Železnikar, Da-
nilo Cvetnič, in dva predstav-
nika Rotary klubov iz Make-
donije Zoran Jakimovski in 
Živko Prendžov. Pozdravil 
jih je tudi blejski župan Ja-
nez Fajfar in poudaril, da na 
ta način nadaljujejo plemeni-
to delo, ki je bilo značilno za 
nekdanjega lastnika matema-
tika Josipa Plemlja, tudi ene-
ga ustanoviteljev in prvega 
rektorja Univerze v Ljubljani. 

Dražba, ki jo bo vodil Mi-
tja Meršol, bo potekala na 
distriktni konferenci Rota-
ry Slovenija 27. maja v Hote-
lu Union, izkupiček od pro-
daje del pa bo razdeljen v do-
brodelne namene, in sicer za 
tri projekte: letovanje otrok 
iz socialno šibkejših okolij v 
Soča centru, projekt Handi-
camp in mednarodni projekt 
Rotary Internationala Clean 
water. Kot je še povedal Za-
dravec, bi radi zbrali vsaj 12 
tisoč evrov, prepričan pa je, 
da bodo na dražbi zbrali pre-
cej več. V petek so udeležen-
ci kolonije simbolno podpi-
sali tudi dokument s pobudo 
Umetniki v Rotary.

Dobrodelnost umetnikov Rotary
V Plemljevi vili na Bledu je pretekli teden potekala mednarodna umetniška in dobrodelna kolonija 
Umetniki v Rotary, na kateri je ustvarjalo štirinajst umetnikov iz Slovenije in Makedonije.

Skupinska fotografija ob predstavitvi projekta Umetniki v Rotary na vrtu Plemljeve vile  
na Bledu / Foto: Igor Kavčič
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Igor Kavčič

Kranj – Vseslovenski literar-
ni festival, letos bodo to že 
22. Slovenski dnevi knjige, 
v ospredje postavlja samo je-
dro knjižnega ustvarjanja – 
avtorja in bralca. Med 19. in 
23. aprilom se bodo v Lju-
bljani na več lokacijah zvrsti-
li številni dogodki, na katerih 
bo sodelovalo več kot sedem-
deset različnih ustvarjalcev 
na področju knjige, med nji-
mi tudi gostje iz tujine. Letos 
enega od dogodkov pričaku-
jemo tudi v Kranju. Kot je za-
pisal Robert Simonišek, član 
programskega odbora Slo-
venskih dnevov knjige, letoš-
nji festival odpira vprašanja, 
ki sodijo k samemu začetku 
ustvarjanja, k bistvu knjižne 
produkcije in vpetosti bralne 
kulture v družbeni sistem. V 
ospredje namreč postavljajo 

tvorca sporočil in vsebin ter 
tistega, ki mu je besedilo na-
menjeno, ki prestreza pome-
ne, vibracije ter se z njimi 
identificira ali jih zavrača. To 
razmerje ni bilo in ne more 
biti enosmerno, saj so avtorji 
sami marsikdaj najizrazitej-
ši bralci.

Potem ko bodo Dneve slo-
venske knjige uradno odprli 
v sredo opoldan v Ljubljani, 
bo že dan prej, danes, v torek, 
18. aprila, ob 19. uri v Layer-
jevi hiši v Kranju pogovorni 
večer s pisateljico, pesnico, 
esejistko in lončarko Ifigeni-
jo Simonović in nemško pe-
snico Birgit Kreipe, ki ta čas 
gostuje v Kranju. Pogovor, ki 
ga bo vodila Breda Biščak, bo 
potekal v okviru projekta Li-
terary Europe Live (LEUL), 
ki ga iz programa Ustvarjal-
na Evropa financira Evrop-
ska unija.

Dnevi za knjigo 
Slovenski dnevi knjige v pogovornem večeru  
z literatkama Ifigenijo Simonović in Birgit Kreipe 
danes tudi v Kranju.

 Kranj – V stolpu Škrlovec bosta jutri, v sredo, 19. aprila, ob 20. 
uri intermedijska umetnika Saša Spačal in Slavko Glamočanin 
predstavila ekološki audiovizualni performans Touchscaping. 
V projektu, kjer sta se združila kranjska Layerjeva hiša in lju-
bljanska CONA, Spačalova in Glamočanin raziskujeta odziv 
človeškega telesa na skorajda neznatne dotike deževnikov. 
Jutri bosta tako predstavila prvo intraaktivno živo skulpturo, 
kjer se v steklenem gnezdu umetnica sooči z deževniki. Preko 
sistema senzorjev se njihovi dotiki spreminjajo v vizualne 
in zvočne podobe. Mikro intervencije deževnikov generirajo 
makro avdiovizualno pokrajino v dvorani. To bo prvi izmed 
treh performansov, v maju bosta sledila še v Hortikulturnem 
vrtu v Kranju in v Botaničnem vrtu v Ljubljani.

Avdiovizualni performans Touchscaping

Kamnik – V Galeriji Pogled bo v četrtek, 20. aprila, ob 19. 
uri odprtje fotografske razstave z naslovom Prazno ali polno 
vizualne umetnice Arven Šakti Kralj Szomi. Ob odprtju bo 
nastopila glasbena skupina Kontrabant z gostjo. Razstava bo 
na ogled do 12. junija.

Prazno ali polno v Galeriji Pogled

Radovljica – Mestni muzej Radovljica v četrtek, 20. aprila, 
ob 19. uri vabi na muzejski večer v Projekcijsko sobo (vhod 
skozi Čebelarski muzej) Radovljiške graščine, na katerem bo 
Radovljičan Tomaž Grohar predstavil bogato paleto vojaških 
uniform iz svoje zasebne zbirke.

Vojaške uniforme iz zasebne zbirke

Kranj – V sredo, 19. aprila, ob 20. uri bo v Galeriji Pungert 
odprtje fotografske razstave z naslovom Življenje je lepše s 
pravičnimi izdelki, ki je nastala v sodelovanju med Društvom 
fotografov Fotorama in Pravično trgovino v Sloveniji. Avtorji 
razstave s fotografijami želijo osvetliti nekatere probleme, ki 
jih povzroča naš način življenja, in prikazati, da lahko z izbiro 
izdelkov iz alternativnih sistemov svoje potrebe zadovoljimo 
tudi drugače. Spodbuditi želijo razpravo med obiskovalci 
razstave ter vzbuditi željo po spremembi najprej njihovih 
potrošniških navad, kasneje pa mogoče celo načina življenja, 
v katerem se nenehno sprašujemo, od kod stvari prihajajo, 
kako so narejene in pod kakšnimi pogoji ter kaj z uporabo 
teh izdelkov podpiramo. Razstava bo na ogled do 15. maja.

Življenje je lepše s pravičnimi izdelki

Kranj – V Mestni knjižnici Kranj bo v torek, 18. aprila, ob 18. uri 
odprtje razstave z naslovom Zgodba o KLG. V nadaljevanju 
bo sledila predstavitev delovanja Kluba ljubiteljev glasbe v 
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Zgodba o KLG
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HKMK Bled zaključil  
uspešno sezono

Tekmovalni del sezone 
2016/17 se je za hokejiste 
HKMK Bled zaključil. Vse 
selekcije so se po končanem 
tekmovanju za državno 
prvenstvo udeležile vsaj 
dveh turnirjev, in sicer enega 
v Sloveniji in enega v tujini. 
Fantje so na vseh turnirjih 
dokazali, da se razvijajo v 
odlične športnike in zrele 
osebnosti, saj so prav na vseh 
turnirjih prikazali veliko mero 
odgovornosti in borbenosti. 
Osvojeni pokali pa so kot 
po tekočem traku prihajali v 
klubsko pisarno.

Z gotovostjo lahko trdimo, 
da se s takšnim pristopom 
tako igralcev kot tudi celotne 
strokovne in trenerske ekipe 
za prihodnost hokeja na Bledu 
in v Sloveniji ni bati.
Pred igralci in trenerji je sedaj 
skoraj cel mesec zasluženega 
počitka. Novo sezono bomo 
na Bledu začeli v prvi polovici 
maja s suhimi treningi, že v 
začetku poletja pa upamo, da 
tudi že na ledu. HKMK Bled 
bo namreč v sredini julija 
organiziral dva enotedenska 
hokejska kampa v svoji domači 
dvorani.

Mlade selekcije HKMK Bled  
Foto: Grega Podrekar 

Vilma Stanovnik

Bled – Slovensko moško 
člansko hokejsko reprezen-
tanco čaka nastop na svetov-
nem prvenstvu elitne skupi-
ne, ki bo od 5. do 21. maja v 
Parizu in Kölnu. Naši bodo 
igrali v Parizu, na pripravah 
za prvenstvo pa so se pome-
rili na dveh domačih prija-
teljskih tekmah. Prvo so od-
igrali v Celju, kjer so repre-
zentance Madžarske prema-
gali z 2 : 1, drugo tekmo pa so 
nato igrali v soboto v Tivoliju 
z reprezentanco Kazahstana. 
Po rednem delu je bil rezul-
tat izenačen 1 : 1, tako je os-
talo po podaljšku, pri kazen-
skih strelih pa so imeli več 
sreče gostje in zmagali z 2 : 1.

Včeraj so naši hokejski 
reprezentanti odpotovali v 
Budimpešto, kjer jih danes 
čaka pripravljalna tekma z 
reprezentanco Madžarske. 
Priprave bodo varovanci se-
lektorja Nika Zupančiča na-
daljevali v Sankt Peterbur-
gu, kamor bodo odpotovali 
v torek, 25. aprila. Opravili 
bodo najmanj sedem trenin-
gov ter odigrali prijateljski 
tekmi z Norveško in Rusijo.

Čeprav so hokejisti in 
vodstvo naše reprezentance 
trenutno z mislimi predvsem 

pri pripravah in nastopu na 
bližnjem svetovnem prven-
stvu, pa so se minuli četrtek 
udeležili slovesnega podpi-
sa sponzorske pogodbe med 
Olimpijskim komitejem Slo-
venije – Združenjem špor-
tnih zvez in družbo Coca-Co-
la. Kot je ob druženju v infor-
macijskem centru Triglavska 
roža na Bledu povedal direk-
tor franšize za Hrvaško, Slo-
venijo in Bosno v Coca-Coli 
Luca Santandrea, Coca-Cola 
podpira olimpijsko gibanje 
že skoraj devetdeset let, se-
daj pa so se odločili podpre-
ti tudi slovenske športnike. 
Nad zavezo Coca-Cole, da 

bo podpirala olimpijko gi-
banje in slovenske športni-
ke do leta 2020, je bil navdu-
šen tudi predsednik OKS – 
ZŠZ Bogdan Gabrovec. Slo-
venski hokejisti, kandidati za 
nastop na olimpijskih igrah, 
so povedali, da si želijo, da se 
tudi v Pjongčangu izkažejo 
tako kot v Sočiju, ko so osvoji-
li sedmo mesto. O spominih 
na Soči je spregovoril nekda-
nji kapetan slovenske hokej-
ske reprezentance Tomaž 
Razinger, ki bo na olimpij-
skih igrah v Pjongčangu vod-
ja slovenskih navijačev.

Tako Tomaž Razingar kot 
drugi ljubitelji hokeja pa si te 

dni lahko na Bledu ogledate 
obračune naših mladih ho-
kejskih upov. V Ledeni dvo-
rani namreč poteka svetov-
no prvenstvo za hokejiste do 
18 let. Naša reprezentanca je 
prvo tekmo odigrala v sobo-
to, ko so se varovanci trener-
ja Mitje Kerna pomerili z Ja-
ponci, Slovenci pa so bili bolj-
ši kar z 10 : 0. V nedeljo so 
naši mladi risi igrali z ekipo 
Avstrije in izgubili s 3 : 4. Nov 
nastop naše čaka danes ob 
16.30, ko bodo igrali s Polja-
ki, jutri ob 16.30 se bodo po-
merili z Italijani, v petek ob 
16.30 pa še z reprezentanco 
Ukrajine.

Pred hokejisti novi izzivi
V maju našo člansko hokejsko reprezentanco čaka nastop na svetovnem prvenstvu elitne skupine  
v Parizu, na Bledu, kjer trenutno poteka svetovno prvenstvu mladih hokejskih upov do 18 let, pa so se 
predstavili tudi hokejisti, ki so kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Naša hokejska reprezentanca se je v četrtek zbrala na Bledu, kjer so bili igralci prisotni tudi  
ob podpisu sponzorske pogodbe med OKS – ZŠZ in družbo Coca-Cola. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Triatlonska zve-
za Slovenije je predstavila 
cilje za letošnje leto. Visoke 
imata tudi najbolj prepoznav-
na gorenjska triatlonca. Ma-
teja Šimic, najboljša sloven-
ska triatlonka, se je odločila, 
da bo nadaljevala triatlonsko 
pot. Dvakratna udeleženka 
olimpijskih iger je poudarila, 

da želi v letošnji sezoni pred-
vsem uživati. »Moj glavni le-
tošnji cilj je evropsko prven-
stvo v triatlonu v avstrijskem 
Kitzbühelu, saj želim tudi na 
tem tekmovanju končno do-
seči odličen rezultat,« je de-
jala športnica iz Vikrč. Mladi 
biser slovenskega triatlona, 
18-letni Kamničan Matevž 
Planko, ima po lanskem sed-
mem mestu na svetovnem 

prvenstvu v triatlonu v Cozu-
melu ter po tretjem mestu na 
evropskem prvenstvu v dua-
tlonu velike načrte: »Letos na-
stopam zadnje leto kot mla-
dinec, zato so moje želje po-
vezane z izboljšanjem rezul-
tatov na mladinskem evrop-
skem in svetovnem prven-
stvu. Vsekakor pa si želim 
tudi dobrega nastopa na član-
skem evropskem prvenstvu.« 

Prva tekma slovenskega po-
kala je bila v soboto, 8. aprila, 
z duatlonom v Ribnici, ki je 
štel tudi državno prvenstvo. 
Zaradi tekem in treningov je 
manjkalo nekaj triatloncev 
»prvokategornikov«, drugič 
zapored pa je državni prvak 
na glavni tekmi – v sprint du-
atlonu – postal Matevž Plan-
ko, član TK Trisport Exo-
term iz Kamnika.

Triatlonci optimistično v sezono

Jože Marinček

Kranj – V 1. SNL Telekom so 
nogometaši v soboto odigrali 
le dve tekmi, tri pa včeraj. V so-
boto je Maribor v Velenju z 1 : 
0 premagal Rudar, srečanje v 
Novi Gorici med Gorico in Ce-
ljem pa se je končalo z 1 : 1. Vče-
rajšnje tekme se do zaključka 
naše redakcije še niso končale.

Drugoligaši so odigrali tek-
me 21. kroga. V Kranju varo-
vanci trenerja Siniše Brkiča 
niso imeli večjih težav, da so 
s 3 : 0 premagali ekipo Zari-
ce Kranj, ki jo v spomladan-
skem delu vodi nekdanji tre-
ner mladincev Triglava Erik 
Kržišnik. Srečanje sta moštvi 
začeli taktično, prvi zadetek 
pa je bil dosežen v 25. minuti, 
ko je bil poslan močan predlo-
žek z desne strani v kazenskih 
prostor Zarice Kranj, kjer pa je 
žogo hotel izbiti branilec Adri-
an Hajdarevič, a jo je names-
to z igrišča poslal v zgornji levi 
kot svojega gola. V 39. minuti 
je Triglav izvedel hiter napad, 
pred vratarjem se je znašel 
Matej Poplatnik, ki pa je lepo 
našel še bolje postavljenega 
Enisa Đurkoviča, ki je Triglav 
popeljal v vodstvo z 2 : 0. V 60. 

minuti je sledila mojstrovina 
Mateja Poplatnika, ki je izve-
del hiter protinapad, prevaral 
vratarja gostov Gašperja Boži-
ča in se sam sprehodil v prazen 
gol za končnih 3 : 0. Na Dobu 
so nogometaši Rolteka Dob z 
2 : 1 premagali Brda. Na lestvi-
ci še naprej vodi Triglav, ki je 
zbral 49 točk, pet manj in tek-
mo več ima na drugem mestu 
Roltek Dob. Zarica Kranj je na 
predzadnjem devetem mes-
tu s 16 točkami. Šest tekem 
19. kroga so v soboto odigra-
li nogometaši v 3. SNL center. 

Rezultati predstavnikov Go-
renjske so: Brinje Grosuplje 
– Šobec Lesce 4 : 4, Velesovo 
– Komenda 2 : 0, Ivančna Go-
rica – Bled Hirter 4 : 1 in Sava 
Kranj – Tinex Šenčur 2 : 2. 
Vodi AŠK Bravo s 44 točkami, 
Bled Hirter je tretji s 40 točka-
mi, Tinex Šenčur je z 29 točka-
mi šesti, Komenda je z 22 toč-
kami sedma, Sava Kranj je z 21 
točkami deveta, Šobec Lesce je 
s 16 točkami dvanajsti, Veleso-
vo pa s 15 točkami na 13. mestu.

V Gorenjski nogometni ligi, 
ki je razdeljena v dva dela, pa 
so v soboto nogometaši odi-
grali tekme 14. kroga. Za pre-
senečenje so poskrbeli nogo-
metaši Naklega, ki so na do-
mačem igrišču premagali vo-
dilni Bohinj in na lestvici pre-
hiteli nogometaši JurRenta 
Bitnje. Rezultati: Naklo – Bo-
hinj 1 : 0, Visoko – Žiri 0 : 0, 
JuRentA Bitnje – SIJ Acroni 
Jesenice 0 : 4, Britof – Jecom 
Sport DLN 1 : 3, Kondor Go-
dešič – Preddvor 3 : 4, Ško-
fja Loka – Polet 3 : 0 in Zarica 
Kranj B – Železniki 3 : 4. Vr-
stni red – skupina za prvaka: 
1. Bohinj (32 točk), 2. Žiri (30), 
3. SIJ Acroni Jesenice (30), 4. 
Naklo (25), 5. JuRentA Bitnje 

(24), 6. Visoko (23); skupina 
za obstanek: 1. Škofja Loka 
(24), 2. Zarica Kranj B (23), 3. 
Kondor Godešič (18), 4. Jecom 
Sport DLN (15), 5. Britof (13), 
6. Preddvor (12), 7. Niko Že-
lezniki (6) in 8. Polet (4). 

Jutri bodo nogometaši odi-
grali dve tekmi 4. kroga Poka-
la Medobčinske nogometne 
zveze Gorenjske, obe tekmi 
pa se bosta začeli ob 17. uri. V 
Bohinjski Bistrici se bodo po-
merili nogometaši Bohinja in 
Triglava, v Stražišču pa Sava 
Kranj in Zarica Kranj.

Mestni obračun Triglavu
V nogometnem obračunu med mestnima 
tekmecema je Triglav premagal Zarico Kranj.

Nogometaši Triglava v rdečih dresih so v kranjskem obračunu 
prikazali boljšo igro in zasluženo zmagali. / Foto: Tina Dokl

Kranj – V finalu državnega prvenstva v odbojki je ekipa Cal-
cita Volleyballa na prvi tekmi gostovala pri ACH Volleyu in 
zmagala s 3 : 1. Druga tekma v Kamniku je bila včeraj, a se 
do zaključka naše redakcije še ni končala. Tretja tekma bo v 
četrtek v Tivoliju. Ekipi igrata na tri zmage. V boju za tretje 
mesto je ekipa  Triglava gostila Hoče in zmagala s 3 : 1. Druga 
tekma bo v četrtek v Hočah. Ekipi igrata na dve zmagi. V finalu 
odbojkaric, kjer ekipe igrajo na tri dobljene tekme, je Calcit 
Volleyball gostoval pri Novi KBM Branik. Mariborčanke so 
zmagale s 3 : 0. Druga tekma bo danes ob 18. uri v Tivoliju, 
tretja pa v petek spet v Mariboru.

Zmagi za Calcit Volleyball in Triglav
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Glede na meridiansko uro 
organov se idealen dan zač-
ne med 5. in 7. uro zjutraj, 
ko se zdani. Takrat je najbolj 
aktiven meridian debelega 
črevesja, idealno opravilo je 
zatorej praznjenje črevesja. 
Na telo pa blagodejno v tem 
času vplivajo še globoko di-
hanje, meditacija, opazova-
nje sončnega vzhoda in di-
hanje energije sonca.

Energijsko najprimernejši 
čas za zajtrk je med 7. in 9. 
uro, ko je višek energije v že-
lodcu. Zajtrk zagotovi ener-
gijo za cel dan, zato ga nika-
kor ne bi smeli izpuščati. Če 
smo sladkosnedi, naj bi v tem 
času zaužili tudi sladkarije, 
saj potem prihaja čas ener-
gije slinavke, ki sladkor pre-
snavlja. Vse, kar sladkega za-
užijemo kasneje, pa izčrpava 
energijo vranice in slinavke.

Čas od 9. do 11. ure pripa-
da vranici in slinavki. To je 
čas v dnevu, ko naj bi bili kar 

se da aktivni in ustvarjalni, 
saj nas pri tem podpira nju-
na energija. 

Aktivno naj bo tudi ob-
dobje med 11. in 13. uro, ko 
je na višku energija srca. Do-
ber čas za nove projekte, ko-
munikacijo s sodelavci. Idea-
len čas za kosilo, saj mu med 
13. in 15. uro sledi čas viška 
energije tankega črevesja, ki 
skrbi za absorpcijo hranil, ki 
je v tem času najbolj optimal-
na, in zato je izkoristek zauži-
te hrane energijsko največji. 

Energija tankega črevesja 
nas tudi podpira v procesu se-
lekcije tega, kar je za nas dob-
ro, in izločevanja vsega, kar 
nam ne koristi. Čas za oceno 
vsega, kar smo počeli ta dan. 
Misli v tem obdobju počasi 
preusmerimo na zaključek 
tekočega delovnega dne ali 
odprtih delovnih procesov.

Od 15. do 17. ure vlada ener-
gija mehurja. Primeren čas, 
da končamo delo, spočijemo 

um in telo. V tem času tele-
su koristi gibanje. Od vseh 
dražljajev in obremenitev 
moramo spočiti tudi svo-
ja čustva, živčni sistem. Če 
smo zaskrbljeni, negotovi, 
nas je strah, vse to obreme-
nilno vpliva na energijo me-
hurja in njen pretok. Zato je 
pomembno, da ozavestimo 
strahove in obremenitve, jih 
predihamo in spustimo iz 
glave. Tako tudi simbolično 
naredimo »preklop« iz služ-
benega v domače okolje. 

Od 17. do 19. ure je višek 
energije ledvic. Čas za umir-
janje, druženja v krogu dru-
žine in prijateljev. Ukvarja-
nje s stvarmi, ki nas izpol-
njujejo in umirjajo. Čas za 
večerjo. Zadnji obrok naj bi 
namreč zaužili do mraka. 
Po mraku se prebavni enci-
mi ne tvorijo več in prepoz-
no zaužita hrana nam oble-
ži v želodcu neprebavljena 
do naslednjega dne (težave 

z nespečnostjo, čezmerno 
težo, izčrpavamo energijo, 
namesto da bi se ta okrepi-
la in obnovila). 

Med 19. in 21. uro je višek 
energije osrčnika. Čas, ko se 
moramo umiriti (pomagajo 
dihalne tehnike, meditacija, 
sproščanje, lahen sprehod 
ali masaža). To je čas pripra-
ve na spanje, ko je zelo ko-
ristno, da iz glave dokončno 
spustimo dogodke prežive-
tega dne.

Čas po 21. uri naj bi bil 
namenjen počitku in spa-
nju. Od 21. do 23. ure je vi-
šek delovanja trojnega grel-
ca. Energijskega organa, ki 
podpira delovanje pljuč, že-
lodca, črevesja, organov tre-
bušne votline. V tem času 
se začne regeneracija naše-
ga telesa. Vsaka ura spanja 
pred polnočjo je še posebno 
pomembna, če želimo osta-
ti zdravi, mladostni in vitalni 
ter energijsko v ravnovesju. 

Od 23. do 1. ure je čas žolčni-
ka in od 1. do 3. ure energijski 
višek delovanja jeter. Oba or-
gana pripadata elementu lesa, 
skrbita za regeneracijo in re-
vitalizacijo našega telesa, zato 
je počitek v tem obdobju noči 
najboljše, kar lahko storimo 
za svoje zdravje. 

Od 3. do 5. ure je višek ener-
gije v meridianu pljuč. Če se 
zbujamo v tem času, to lahko 
pomeni neravnovesje ener-
gije oziroma težave s pljuči. 
Lahko se zbujamo, ker nas 
obremenjujejo določeni ne-
razrešeni dogodki, ki nas ute-
snjujejo in nam ne pustijo di-
hati s polnimi pljuči.

Naučimo se poslušati 
ritme in cikle svojega telesa. 
Prisluhnimo jim čim bolj v 
okviru svojega vsakdanjega 
ritma in lažje bomo vzdrže-
vali energijsko ravnovesje 
svojega organizma, zdravje 
in vitalnost. Čim več ideal-
nih dni vam želim.

Idealen dan

Jelena Justin

Ena od označenih poti 
v Polhograjskem hribov-
ju, ki je še nismo prehodi-
li. Predlagam, da obiščemo 
Hom, ponekod precej strm 
hrib, ki se dviga jugozaho-
dno od vasi Sora, v zavetju 
cerkve sv. Štefana, in nada-
ljujemo naprej do Osolni-
ka. Ne bo preveč dolgo, a če 
je čas, je dolžina ture lahko 
tudi celodnevna.

Zapeljemo se po stari ces-
ti proti Ljubljani in tik pred 
Medvodami zavijemo des-
no proti Goričanam. Pelje-
mo čez most in v križišču 
zavijemo desno proti vasi 
Sora. Peljemo mimo odce-
pa proti vasi Topol oz. mimo 
odcepa v dolino Ločnice. 

Nadaljujemo v center vasi, 
kjer zavijemo levo proti 
Osolniku. Po nekaj 100 me-
trih parkiramo na parkirišču 
pod cerkvijo. 

Nadaljujemo po cesti, ko 
sledi izrazito oster levi ovi-
nek. Nadaljujemo naprej 
in kmalu nad ovinkom se s 
ceste odcepi markirana pot 
v gozd. Zavijemo desno na 
omenjeno pot, ki se v spo-
dnjem delu zmerno vzpenja. 

Sledi zmeren vzpon sko-
zi gozd, višje vzpon posta-
ne skoraj položen in se prib-
liža cesti, ki pelje na Osol-
nik. Naša markirana pot nas 
usmeri desno v strmino. Pot 
se malce višje razcepi in tu-
kaj bodimo pozorni. Levo 
gre pot na Osolnik in pravza-
prav obide Hom, desno pa se 

odcepi strma pot proti vrhu 
Homa. Strmina proti vrhu je 
precejšnja, a pot je speljana 
v lepih okljukih, tako da str-
mine ne občutimo. 

Vrh Homa se sicer skriva 
v gozdu, a nasproti skrinji-
ce z vpisno knjigo in žigom 
je lična klop, ki nudi čudo-
vit razgled proti delu Kam-
niško-Savinjskih Alp. Kočna 
in Grintovec sta kot na dla-
ni. Do vrha smo potrebova-
li približno 45 minut. 

Če z vrha Homa nadalju-
jemo proti zahodu, nas mar-
kirana pot pripelje na pot, ki 
vodi proti Osolniku. Na mes-
tu, kjer se poti srečata, na-
daljujemo desno. Pod seboj 
zagledamo cesto, ko jo do-
sežemo, nadaljujemo narav-
nost približno 100 metrov, 

nato pa ponovno zavijemo 
desno, da sekamo ovinek, 
če bi slučajno nadaljevali po 
cesti. Ko spet dosežemo ces-
to, hodimo nekaj časa po 
njej, nato pa zavijemo levo v 
gozdni graben, ki nas mal-
ce višje spet pripelje do ces-
te. Nadaljujemo na drugi 
strani naprej skozi gozd. Ja, 
ceste se ne bomo izognili in 
ko na desni strani zagleda-
mo INRI, nadaljujemo str-
mo navzgor. Na smerokazu 
piše, da je do Osolnika še 30 
minut. Ob poti je spominsko 
obeležje NOB. Strmina mal-
ce popusti. Ko dosežemo li-
čen smerokaz, nas ta usmeri 
levo, kjer zadnjo strmino pre-
magamo v okljukih. Ja, mož-
nost je tudi, da se preko trav-
nika poženemo kar direktno 

navzgor, a spoštujmo naravo 
in se držimo markiranih poti. 

Z vrha Osolnika, kjer je 
cerkev sv. Mohorja in Fortu-
nata, se odpira enkraten raz-
gled na gorenjsko okolico: 
Lubnik, Blegoš, Ratitovec, 
v ozadju Julijci, veriga Ka-
ravank, na vzhodu pa Kam-
niške Alpe z mogočnima 
Kočno in Grintovcem. Naj 
ne pozabim na hišna 'ku-
clja' Kranjčanov, Sveti Jošt 
in Šmarjetno, na drugi stra-
ni pa na Šmarno goro. Sor-
ško, Kranjsko in Kamniško 

polje se pred nami razpro-
stirajo v vsej svoji širjavi. Na 
drugi strani doline Ločnice 
proti Osolniku pogleduje Sv. 
Jakob, ki je Osolniku zaradi 
izrazite lege glede razgleda 
zelo podoben.

Do jeklenega konjička se 
vrnemo po poti vzpona oz. 
obidemo Hom in se spusti-
mo v dolino. 

Nadmorska višina: 715 m
Višinska razlika: 355 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Hom (715 m) in Osolnik (837 m)

V zavetju svetnikov
Ko se peljemo proti vasi Sora, se nad cerkvijo sv. Štefana dviga poraščen hrib, ki kar vabi,  
da ga obiščemo. Vmesni cilj na današnjem polhograjskem pohodu.

Vrh Homa je skrit v gozdu, ob robu pa je klopca, ki nudi čudovit razgled. / Foto: Jelena Justin Od INRI-ja do vrha je še 30 minut, pravi smerokaz. / Foto: Jelena Justin

Cerkev sv. Mohorja in Fortunata na vrhu Osolnika 

 F
ot

o:
 J

el
en

a 
Ju

st
in



11Gorenjski glas
torek, 18. aprila 2017 REKREACIJA maja.bertoncelj@g-glas.si

Miroslav Cvjetičanin

Kranj – Glasovi kolesarji smo 
že prepoznavni na cestah in 
raznih športnih prireditvah. 
Ko smo začenjali, smo ime-
li pogled v prihodnost, hote-
li smo postati društvo kole-
sarjev, ki ne gleda na štopari-
ce, temveč okoli sebe in vase.

To naj bi pomenilo, da bi 
Glasov kolesar dajal pred-
nost predvsem cestami in 
da bi se naučil kolesarjenja, 
same tehnike vožnje s ce-
stnim dirkalnim kolesom 
oziroma specialko. Vendar 
se je že po nekaj sezonah iz-
oblikovalo trdno jedro tis-
tih, ki najbolj uživajo v šte-
vilu prekolesarjenih kilome-
trov in hitrosti. Torej, smo 
se pridružili miselnosti veči-
ni kolesarskih društev. Tega 
pa nismo hoteli. Hoteli smo 
postati unikatni, prvih deset 
let nam to ni uspelo. Uspe-
lo pa nam je zgraditi medse-
bojne odnose, ki jih zlahka 
prenesemo tudi v »civilno« 
življenje, torej proč od koles. 
Nekateri smo postali prijate-
lji za vedno. 

Varnost za zgled

Desetletje je za društvo 
dolga doba, marsikaj se je 
dogajalo in veliko spreme-
nilo. V zadnjem obdobju 
smo dokončno ugotovili, da 
je nevarnost na cesti zras-
la čez vse meje, na asfaltu 
je vsako leto manj prosto-
ra za kolesarje. Hoteli smo 
na makadam, na stranpo-
ti, proč od prometa, pa nam 
ni uspelo, ljubezen do suhih 
specialk je prevelika in osta-
li smo v pločevinasti gneči, 
na asfaltu, v nevarnosti. Po-
tem smo prišli do genialne 
ideje in se kompletno reor-
ganizirali. Iz treh jakostnih 
skupin smo se razdelili v več 
skupinic, ki jih sestavlja naj-
več šest kolesarjev. Ukinili 
smo vožnjo v dvojni koloni, 
ker tega zakon o cestnopro-
metnih predpisih enostav-
no ne dopušča oziroma do-
pušča pod pogoji, ki jih naše 
društvo ne more izpolnje-
vati, in se razporedili v gos-
ji red, kolono, v kateri šest 
kolesarjev vozi drug za dru-
gim. Genialna ideja zato, ker 

je našemu vzorcu sledilo ve-
liko društev v Slovenji, celo 
kolesarsko društvo Mestne 
občine Ljubljana. Gorenj-
ski glas je tako med kolesar-
ji postal vzorčen, prvi in naj-
zaslužnejši, ki je v zadnjem 
obdobju ogromno pripomo-
gel k varnosti kolesarjev na 
cesti. Danes lahko zagotovo 
prikimamo, da je to najbolj-
še, kar so kolesarji Gorenj-
skega glasa dali kolesarske-
mu svetu. Postali smo vzor. 
In ne samo vzorniki, ko gre 
za varnost. Vztrajamo, da se 
kolesar na specialki mora 
znati tudi voziti. Sliši se čud-
no, ker specialkar naj bi bil 
že dokončno izurjen kole-
sar, vendar pri rekreativcih, 
kot smo mi, ni vedno tako. 
Tu je še veliko rezerve. Mo-
goče nekoč pride na vrsto 
prava kolesarska šola, bomo 
redno poročali. Še vedno se 
uradno dobivamo le ob tor-
kih, neuradno še ob sobo-
tah, ko je več časa za dalj-
še kolesarske vadbe in izle-
te. Prvič smo ustanovili tudi 
žensko druščino, ki pa kole-
sari ločeno, dan kasneje, ob 

sredah. Zakaj ločeno, vemo: 
ker imajo ženske rade mir 
pred moškimi vsaj enkrat 
na teden. Moški se strinja-
mo, vendar pa na skupne 
priprave enkrat na leto hodi-
mo skupaj. Letos smo bili že 
osmič zaporedoma, vedno v 
hrvaški Istri, zdaj razmišlja-
mo še o Sloveniji, predvsem 
o Prekmurju in Beli kraji-
ni. Na skupnih pripravah, 
ki so vedno v marcu, le na-
biramo kondicijo in kilome-
tre in dobro voljo za prihaja-
jočo sezono. Na tekmovanja 
ne hodimo, ker je povpreč-
na starost članov 53 let, to pa 
pomeni, da smo bolj umir-
jeni kolesarji, da nam dirke 
niso ravno izziv. Izziv nam 
je še vedno naučiti se odlič-
no obvladati kolo, prevoziti 
najlepše poti doma in dru-
god po svetu, ohranjati pri-
jateljstvo, sklepati nova.

Grega Flajnik, ustanovi
telj in prvi predsednik Špo
rtnega društva Gorenjski 
glas: »Pred desetimi leti 
smo želeli našim bralcem 
ponuditi nekaj več kot samo 

časopis. Zato smo se odloči-
li ustanoviti tekaško sekcijo. 
K sodelovanju smo povabili 
takrat zagnanega tekača in 
organizatorja tekaških prire-
ditev Janeza Ferlica. Že prvo 
leto se nam je pridružilo 42 
tekačev iz vse Gorenjske, 
zato smo se morali organizi-
rati v športno društvo za na-
menom še bolj organizirane 
popularizacije športa in re-
kreacije med bralci Gorenj-
skega glasa in navduševanja 
za zdravo in ustvarjalno pre-
življanje prostega časa. Re-
dno smo se začeli dobivati ob 
torkih in petkih in nastopa-
li na vseh večjih prireditvah 
na Gorenjskem in v Sloveni-
ji. Že prvo leto smo si zadali 
velik cilj ob 60-letnici izhaja-
nja našega časopisa, in sicer 
organizirati odmevno teka-
ško prireditev. V septembru 
smo v Preddvoru organizira-
li pravi tekaški festival in za-
ključek Gorenjskega poka-
la v rekreativnih tekih. Dru-
gi cilj društva v tem letu je 
bila ustanovitev kolesarske 
sekcije. Zato smo k sodelo-
vanju povabili znanega kole-
sarskega strokovnjaka Miro-
slava Braca Cvjetičanina, ki 
je okrog sebe zbral prve ko-
lesarske navdušence. V jese-
ni je tako z nami redno kole-
sarilo že več kot deset članov. 
Pravi kolesarki razcvet smo 

doživeli naslednje leto, ko se 
je naših srečanj redno udele-
ževalo okrog 30 kolesarjev.«

Aleš Lužan, predsednik 
špo rtnega društva Gorenj
ski glas: »Vizija društva za-
jema tako varnost kot tudi 
športni duh. Ob pomoči 
policije, organizirali smo 
krajše predavanje za člane 
društva in samostojno ini-
ciativo, smo določili inter-
na pravila, s katerim poskr-
bimo, da je kolesarjenje var-
no. Ker bi bila velika skupi-
na ovira v prometu, se razde-
limo v skupine po šest. Sku-
pine so prilagojene moči po-
sameznikov. Upoštevanje 
prometnih predpisov je kot 
za vse udeležence v prome-
tu obveza. Kolesarske trase 
so različno dolge (glede na 
stopnjo zahtevnosti) in ob-
segajo navadno od 40 do 80 
km. Vse leto se udeležuje-
mo raznih kolesarskih pri-
reditev in vsaj en krat letno 
organiziramo kakšen ko-
lesarski izziv za najmlajše. 
Naš namen je ohranjati lju-
bezen do kolesarstva in jo ši-
riti na sokrajane, prijatelje in 
družinske člane. Ne nazad-
nje smo kolesarji del prome-
ta in z zglednim delovanjem 
društva bomo pripomogli k 
strpnosti do soudeležencev 
v prometu.«

Deset let Glasovih kolesarjev
V desetletju so se spletla mnoga prijateljstva na kolesu, prevozilo ogromno lepih poti, le še kolesarjenja se nismo dovolj naučili.

Zbrani na letošnjih pripravah v Poreču

Grega FlajnikAleš Lužan

Vilma Stanovnik

Trata – Tribune športne dvo-
rane na Trati v Škofji Loki 
so bile na velikonočno sobo-
to zvečer skoraj premajhne 
za vse ljubitelje floorballa 
oziroma dvoranskega ho-
keja, ki so si želeli ogledati 
odločilno tekmo za novi na-
slov državnih prvakov. Gla-
sni so bili tako navijači ekipe 
Polanska banda kot Inspor-
ta, saj se je po izenačenem 

rezultatu v zmagah 1 : 1 obe-
tal zanimiv dvoboj. 

Ločani so tekmo bolje za-
čeli, toda igralci iz Poljanske 
doline jim v nadaljevanju 
niso dovolili udobne pred-
nosti. Obupali niso niti tik 
pred koncem tekme, ko so 
Ločani vodili s 4 : 2 ter za-
bili gol za znižanje na 4 : 3. 
Za izenačenje in podaljšek 
je zmanjkalo časa, tako da 
so se zmage in naslova prva-
kov veselili igralci Insporta, 

ki so bili zadnjič prvaki v se-
zoni 2013/14. 

»Letošnja finalna serija je 
bila zelo izenačena. Na prvih 
dveh smo slabše začeli in bo-
lje nadaljevali, kar je prvič za-
doščalo za zmago, drugič pa 
smo izgubili po podaljšku. 
Tako je bila potrebna še dana-
šnja tekma, ki pa smo jo začeli 
odločeni, da po dvoletni suši 
znova osvojimo zmagoval-
ni pokal. Vseh sedemnajst, 
vključno s trenerjem, se je 

borilo po najboljših močeh. 
Hvala fantom in tudi odlič-
ni publiki, ki nas je spodbu-
jala. Na koncu smo bili bolj-
ši in srečnejši, zato se lahko 
veselimo zmage,« je po tek-
mi povedal kapetan Insporta 
Rok Ritonja, ki mu je zmago-
valni pokal predal podpred-
sednik Floorball zveze Slove-
nije Mišo Radon. 

V tekmi za tretje mesto je 
ekipa Borovnice z 8 : 6 pre-
magala Insport mladi. Tako 

je mlada ekipa Ločanov osvo-
jila končno četrto mesto.

Znani so tudi že držav-
ni prvaki v večini preostalih 
mlajših kategorij. Zaključni 

turnir zanje je bil v Ško-
fji Loki, naslov najboljših 
v U16 so osvojili Insport, v 
U13 in U11 Zelenci, v U9 pa 
Žiri.

Ločani so prvaki v floorballu
Na sobotni odločilni tekmi so igralci Insporta Škofja Loka v velikem finalu članskega državnega 
prvenstva premagali Polansko bando.

V odločilni tekmi za naslov prvakov so bili boljši igralci 
Insporta. / Foto: Tina Dokl
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Mavčiče – V Mavčičah svoj-
ci pogrešajo 28-letnega Jure-
ta Cegnarja, ki so ga nazad-
nje videli v soboto okoli 18. 
ure na Drulovki. Pogreša-
ni je visok okoli 180 centi-
metrov, ima svetle lase, ob-
lečen je v pulover s črtami 
in temen brezrokavnik ter 
hlače iz džinsa. Nosi rdeč 
nahrbtnik in uporablja rde-
če kolo, so sporočili s Policij-
ske uprave Kranj, kjer prosi-
jo vse, ki imajo informacije 
o pogrešanem, naj jih čim 
prej sporočijo na interven-
tno številko 113 ali anonimni 
telefon 080 1200.

V nedeljo so organizirali 
tudi dve iskalni akciji za po-
grešanim 28-letnikom. Po-
zno dopoldne so tako poli-
cistom pri iskanju pomagali 

kranjski poklicni gasilci, ki 
so s čolnom pregledali levi in 
desni breg Save od Elektrar-
ne Mavčiče do Planike, ven-
dar pogrešanega niso naš-
li. Popoldne so se v iskanje 
pogrešanega v vaseh Mavči-
če in Podreča vključili tudi 
mavčiški prostovoljni gasil-
ci, a ga do večera niso našli. 

Pogrešajo ga od sobote
V Mavčičah pogrešajo 28-letnega Jureta Cegnarja. 

Pogrešani Jure Cegnar 
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Kranj – Včeraj je stekla prva 
od treh letošnjih nacionalnih 
preventivnih akcij Hitrost, 
v kateri bo do konca aprila 
Agencija za varnost cestne-
ga prometa (AVP) s partner-
ji pripravila več preventiv-
nih aktivnosti, slovenski po-
licisti pa bodo na cestah iz-
vajali poostren nadzor hitro-
sti. Med drugim se bodo jut-
ri pridružili vseevropskemu 

nadzoru oziroma t. i. mara-
tonu merjenja hitrosti, ki bo 
potekal po vsej državi. Akci-
jo Hitrost bodo ponovili še 
junija in avgusta. 

Na AVP poudarjajo, da 
podatki za lansko leto ka-
žejo, da je hitrost še vedno 
med najpogostejšimi vzroki 
za najhujše prometne nes-
reče, neprilagojena hitrost 
pa je tudi poglavitni vzrok 
za nastanek prometnih ne-
sreč. Lani je povzročila kar 

tretjino vseh smrtnih žrtev 
na slovenskih cestah, nepri-
merna oziroma neprilagoje-
na hitrost pa je bila vzrok za 
nastanek 3371 prometnih ne-
sreč oz. kar slabe petine vseh 
prometnih nesreč. Nepri-
lagojena hitrost je pogosto 
povezana tudi z nekaterimi 
drugimi vzroki prometnih 
nesreč, kot so nepravilna 
stran oziroma smer vožnje, 
nepravilnosti pri prehiteva-
nju in izsiljevanje prednosti, 

so razložili. »Hitrost kot de-
javnik tveganja pomembno 
prispeva tudi k teži posle-
dic prometnih nesreč, števi-
lu hudo in smrtno poškodo-
vanih. Zato je naša naloga, 
da stremimo k zmanjšanju 
povprečnih hitrosti, kar bo 
posledično pomenilo manj 
mrtvih, hudo in lahko teles-
no poškodovanih v prome-
tnih nesrečah, ki se zgodijo 
zaradi hitrosti,« je poudaril 
direktor AVP Igor Velov. 

Jutri maraton merjenja hitrosti
V okviru aprilske nacionalne preventivne akcije Hitrost bodo policisti izvajali poostrene nadzore, jutri pa 
se bodo pridružili tudi maratonskemu merjenju hitrosti, ki bo potekalo po vseh evropskih državah. 

Gorje – V nedeljo nekaj pred polnočjo je v Pokljuški soteski 
stekla iskalna akcija za pogrešano osebo, v njej pa so poleg 
policistov sodelovali še gorski reševalci iz Radovljice ter vod-
niki reševalnih psov. Pogrešanega so gorski reševalci našli 
živega. Bil je že precej podhlajen, zato so zanj poskrbeli reše-
valci nujne medicinske pomoči in ga prepeljali v bolnišnico. 

Pogrešanega našli podhlajenega

Ukanc – V četrtek pozno popoldne se je v Ukancu voznik z 
avtomobilom prevrnil na streho. Že pred nesrečo je voznik, ki 
je bil vinjen (0,52 mg/l), vozil precej nezanesljivo, so pojasnili 
policisti. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, iz moč-
no poškodovanega avtomobila pa so ga s tehničnim posegom 
rešili gasilci. Za poškodovanega voznika so poskrbeli reševalci 
Nujne medicinske pomoči Bled in Bohinj.

Obrnil se je na streho
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Cerklje – V petek popoldne je v Cerkljah osebno vozilo zletelo 
s ceste in trčilo v drog javne razsvetljave. Gasilci so zavarovali 
kraj nesreče in odklopili akumulator. V nesreči sta se dve osebi 
poškodovali, zanju so poskrbeli reševalci Nujne medicinske 
pomoči Kranj. 

Z avtom v drog

Simon Šubic

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču so v petek na-
daljevali zaslišanje Mirzana 
Jakupija, ki je skupaj s San-
do Alibabić obtožen večme-
sečnega zanemarjanja otro-
ka in surovega ravnanja ter 
povzročitve več telesnih po-
škodb, tudi posebno hude 
poškodbe, zaradi katere je 
4. julija lani umrla dvele-
tna Arina, hči Alibabićeve. 
Medtem ko je mati umr-
le deklice v svojem zagovo-
ru krivdo prevalila na svoje-
ga tedanjega partnerja, pa 
dekličin očim govori pov-
sem nasprotno in za trage-
dijo krivi Alibabićevo. Kot 
je po koncu petkove obrav-
nave dejala tožilka Tina Le-
sar, ima sicer vsak obdolže-
nec tudi na sodišču pravi-
co govoriti neresnico, šele 
po predstavitvi vseh doka-
zov in njihovi končni oce-
ni sodišča pa se bo videlo, 
kaj je res. Jakupijevega za-
govornika Damijana Pavli-
na različni izpovedi obtože-
nih prav tako nista presene-
tili. »Samo obtožena vesta, 
kaj se je dogajalo,« je dejal 
in napovedal, da bo treba v 
tem postopku odgovoriti še 
na veliko vprašanj. Po bese-
dah Darje Roblek, zagovor-
nice Sande Alibabić, je dru-
gačna izpoved Jakupija pri-
čakovana, vendar pa sama 
pričakuje, da bodo materin 
zagovor podprle tudi dru-
ge priče. Roblekova bo sicer 
Jakupija izprašala v četrtek, 
ko se bo sojenje nadaljevalo.

Zagovora obtoženih se 
razlikujeta skoraj v vseh po-
drobnostih. Jakupi je tako 
priznal, da je za Arino upo-
rabljal tudi žaljive izraze, 
a da je to govoril, ker so se 
otroka vsi izogibali, kot ne 
bi bila od nikogar, in da je 

včasih žaljive izraze upo-
rabljal tudi za svoja otroka. 
Povedal je, da je Alibabiće-
va hčerki večkrat rekla, naj 
crkne, ker če se zanjo ne za-
nimajo njen oče in sestre, se 
tudi ona ne bo obremenjeva-
la. »Arina jo je vedno motila, 
nikamor je ni hotela vzeti s 
seboj,« je zatrdil. 

Medtem ko Alibabiće-
va trdi, da ji je Jakupi gro-
zil in se ga je bala, ta pravi, 
da z njegove strani ni sliša-
la žal besede in da se v sed-
mih mesecih nista nikdar 
niti prepirala, kaj šele, da bi 
ji grozil. Potrdil je, da Arine 
nista nikdar peljala k zdrav-
niku, a je ob tem zanikal, 
da bi to Alibabićevi prepo-
vedal. Nasprotno: ves čas ji 
je prigovarjal, naj se obrne 
po pomoč na center za soci-
alno delo in naj otroka pelje 
na pregled k zdravniku, ker 
da z Arino ni bilo vse v redu. 
Tako ji je svetoval tudi konec 

junija, ko je Arina med igro 
za nekaj minut izgubila za-
vest. Enako je bilo, ko je ot-
rok padel z omare in si poš-
kodoval nogo. »Tudi tedaj 
je Sanda ni hotela peljati k 
zdravniku. Rekla je, da jo bo 
peljala takrat, ko bo imela 
cepljenje.« 

Glede puščanja dveletne-
ga otroka samega doma je 
pojasnil, da druge možnosti 
v zadnjem tednu, ko sta bila 
oba istočasno v službi, tudi 
nista imela, saj nihče drug 
ni hotel skrbeti za Arino. Po 
njegovih besedah Arini nje-
na družina ni nudila pot-
rebne ljubezni in varnos-
ti: »Niso je peljali k zdravni-
ku, niso se zanimali zanjo. 
Sam nisem bil njen oče, bil 
sem njen skrbnik. Moja vest 
je čista. Kar sem jaz za Ari-
no storil v sedmih mesecih, 
njen oče ni zanjo storil v letu 
in pol,« je povedal. Kasneje 
je pojasnil, da nima nobene 

odločbe, da bi bil dekličin 
skrbnik, in da je Alibabiće-
va dokumente za ločitev od 
moža podpisala šele 7. julija 
lani, torej ko je bila že v pri-
poru. 

Na vprašanje, zakaj je de-
klica umrla, je odgovoril, 
da verjetno zaradi poškod-
be glave, vendar on ve le za 
poškodbo iz lanskega maja, 
ko se je po razlagi Alibabiće-
ve z glavo udarila v omaro in 
je zato nastala buška. O zad-
njem večeru, preden so de-
klico zaradi hudih možgan-
skih poškodb odpeljali na 
pediatrično kliniko v Lju-
bljani, je Jakupi pojasnil, da 
so skupaj povečerjali, nato 
je Alibabićeva deklico nesla 
spat, čemur se je Arina moč-
no upirala in z glavo tolkla v 
mater. »Odnesla jo je v sobo. 
Slišal sem udarce ob radia-
tor in zid. Nato je Sanda priš-
la iz sobe in zaprla vrata,« je 
dejal. 

Očim pravi, da ima čisto vest
Jeseničana Sanda Alibabić in Mirzan Jakupi, ki naj bi bila po mnenju tožilstva odgovorna za smrt 
dveletne deklice julija lani, na sodišču krivdo valita drug na drugega. 

Obdolženi Mirzan Jakupi trdi, da je Sando Alibabić ves čas rotil, naj svojo hčerko pelje na 
pregled k zdravniku.  / Foto: Gorazd Kavčič

Koroška Bela – V soboto dopoldne se je v jeklarni Acroni na 
Koroški Beli poškodoval delavec na žerjavu. Posredovali so 
gasilci GARS Jesenice, ki so mu nudili prvo pomoč ter ga s 
pomočjo avtolestve spustili do reševalnega vozila, kjer so ga 
prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Jesenice.

Poškodoval se je na žerjavu

Radovljica, Mavčiče – V noči na ponedeljek je na stanovanj-
skem objektu v naselju Spodnji Otok v občini Radovljica iz-
bruhnil požar, ki so ga še pred prehodom gasilcev pogasili 
sosedje. V Mavčičah pa je v soboto popoldne zagorel lesen 
objekt ob stanovanjski hiši. Požar so pogasili kranjski poklicni 
gasilci ter prostovoljni gasilci iz Mavčič in z Brega ob Savi. 
Pregledali so še okolico in pogasili preostala žarišča. Vaški 
gasilci so ostali še na požarni straži.

Požara so pogasili



Alenka Brun

M
ed 3. in 8. 
aprilom se je 
okoli osem-
deset sloven-
skih kolesar-

jev ponovno odpravilo na 
vsakoletno »cestno« popo-
tovanje, na katerega se veči-
na kar precej pripravlja, in 
tudi tisti, ki ob koncu reče-
jo, da je bilo letos pa res zad-
njič, si potem februarja nas-
lednje leto premislijo. 

Zadnja leta med udele-
ženci najdemo tudi tujce. 
Kanadski Slovenec Frank 
Kosec je stalnica, letos pa se 
je ekipi pridružil še Galle-
go Augustine Alejandro ali 
na kratko Alex. Američan, ki 
prihaja iz Montane, je lani v 
Sloveniji živel pol leta in se 
zaljubil v našo deželo. Sedaj 
razmišlja le o tem, kako bi 
si tu našel službo in se pre-
selil. Pravi, da večjih razlik 
med Montano in Slovenijo 
ne vidi: podobno imata vre-
me in tudi gospodarstvo, ki 
ni ravno najbolj blesteče. So 
pa vremenske razmere nje-
govemu hobiju, kolesarjen-
ju, morda pri nas malce bolj 
naklonjene.

Tokrat so se udeležen-
ci Toura spopadli s šestimi 
etapami. Prva jih je vodi-
la iz bosanskega Neuma, 
mimo Dubravnika do Iga-
la pri Hercegnovem v Črni 
gori; druga je bila namenje-
na kraljevski etapi, z vzpo-
nom na znameniti Njegošev 
Lovčen – Jezerski vrh 1546 
metrov nad morjem. Naj-
višji vrh pogorja Lovčen je 
sicer sosednji 1749 metrov 

visoki Štirovnik. Misel na to, 
da bodo kolesarji lahko sko-
raj ves vzpon opazovali pre-
lepi Kotorski zaliv, so hit-
ro opustili, saj jih je že po 
nekaj prvih kilometrih zače-
lo »prati«. Dež se je samo 

stopnjeval, z njim pa tudi 
mraz in megla, ki je z vzpen-
janjem prihajala v daljših ali 
krajših razmikih in še doda-
tno »polepšala« kraljevsko 
turo. Vendar ne velja zas-
tonj, da nas imajo naši juž-
ni sosedje za malce nore gle-
de nekaterih (rekreativnih) 
odločitev. Sploh Hrvati ne 
razumejo ravno, zakaj tako 
z veseljem gonimo kolesa 
in od kod nam taka želja po 
zdravem življenju. Za prebi-
valce obmorskega dela Bal-
kana vendar ni lepšega kot 
kozarec vina v baru ob obali 
ali jutranja kava okoli enajste 
ure, nežen vetrc z morja – in 
potem se počasi dan lahko 
začne. Zato ni prav nič čud-
no, da slišimo: »Opet ovi ludi 
Slovenci.« (Spet ti nori Slo-
venci.) Po drugi strani pa z 
veseljem pošljejo novinarje, 
saj prihod tolikšne skupine 

v kraj, kot je na primer Igalo 
ni le dogodek tedna, temveč 
kar dogodek meseca. 

In tako se je večina odlo-
čila, da bo »grizla«. Tokrat 
je tako na vrh prvi prikole-
saril Boris Zavodnik, med 
dekleti pa je bila tudi letos 
najhitrejša Živa Jenko Mra-
vlje. Vseeno pa je bil začetni 
načrt malce drugačen, saj so 
se tokrat prav vsi udeleženci 
Dalmacija toura že ob preje-
mu startnih številk stehtali, 
tako da bi zmagovalca dobili 
po malce drugačni formuli, 
ne klasični časovni, a o tem 
na letošnjem cilju pri –4 sto-
pinjah z meglo, dežjem in 
polno »kapo« utrujenos-
ti na 1546 metrih nadmor-
ske višine, pač nihče ni veli-
ko razmišljal. Po glavi se je 
kolesarjem podilo le eno: 
čim prej nazaj v dolino, kjer 
je vsaj topleje, če že ni sonca. 

Osemnajsti BAM.Bi Dalmacija tour 2017 (1)

TEHTANJE, DEŽ IN LOVČEN
Letošnji tradicionalni BAM.BI-jev Dalmacija tour je bil že osemnajsti po vrsti. Tokrat so se cestni 
kolesarji podali na kolesarjenje po Dalmaciji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori. Šestdnevno kolesarsko 
druženje se je začelo v Neumu in končalo v Radoniću pri Šibeniku. Letos vreme ni prizanašalo.

Letos naj bi tehtanje igralo posebno vlogo pri formuli za zmagovalca kraljevske etape,  
a je vreme poskrbelo, da bodo formulo preizkusili ob kakšni drugi priložnosti. 

Gallego Augustine 
Alejandro 

»Fantje, do vrha je dva evra po glavi,« je kolesarjem 
pred dokončnim vstopom v narodni park Lovčen razlagal 
možakar z dežnikom.

Kraljevsko etapo oziroma vzpon so pospremili dež, megla 
in mraz. Cesta pa je bila na trenutke bolj primerna za 
gorska kolesa ...

Zmagovalec letošnje kraljevske etape Boris Zavodnik

Cilj kraljevske etape naj bi bil veličasten, a je vreme 
poskrbelo, da so kolesarji potrebovali zimska oblačila.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

PESMI MLADIH

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Uroš Brankovič

P
otem ko sem obi-
skal najpomem-
bnejše točke v 
mestu Uzhgorod, 
sem se odpravil še 

kakšnih deset kilometrov 
proč na ogled gradu Nevit-
ski. Zgrajen prvič že v 13. 

stoletju je na 260 metrov 
visoki vulkanski skali zelo 
markantno branil pomem-
bne vojaške in trgovske 
poti. V njegovi veličini ga 
je zgradila rodbina Drughe-
ti. In čeprav je od napada v 
času verskih vojn v 17. sto-
letju v ruševinah, še vedno 
deluje viteško dramatično 
in romantično. 

Tam sem še tretjič v istem 
dnevu srečal simpatično sku-
pino mladih Ukrajincev iz 
Lvova. Potem ko smo se od 
srca nasmejali, češ Ukrajina 
ni dovolj velika za nas, so mi 
toplo priporočili, naj nikakor 
ne zamudim prvega šolskega 
dne. Ta se je hitro bližal.

Z avtobusom sem 
se odpeljal čez valovite 

travnato-gozdnate planja-
ve ukrajinskih Karpatov do 
Lvova. In če je treba danda-
nes v Slovenji senene kope 
že skoraj iskati, so tukaj bre-
govi posuti z desetinami. Ob 
zahajajočem soncu so se mi 
zdeli kot velikanski bradavi-
čast hrbet …

Mesto Lvov je danes z več 
kot sedemsto tisoč prebivalci 

največje mesto zahodne 
Ukrajine. A velikansko veči-
no svoje zgodovine, do 2. 
svetovne vojne, je bilo prav-
zaprav povsem poljsko mes-
to. In tudi tukaj s tretjinskim 
judovskim deležem. Cve-
telo je že v srednjem veku, 
nato pa je od konca 18. sto-
letja dobilo še obilo avstrij-
skega klasicističnega šarma. 
Danes se v njem bohoti vse 
polno sijanjih in razkošnih 
palač, cerkva in spomenikov 
različnih slogov; tudi glavna 
železniška postaja je videti 
kot prava palača. V naspro-
tju z bližnjim Krakovom so 
ulice »osvobojene« mno-
žice klasičnih zahodnih in 
vzhodnoazijskih turistov. 

Ob pomembnosti kulture 
za domačine priča njena pri-
sotnost na vsakem koraku: 
od tiste visoke v sijajni oper-
ni hiši do zelo raznovrstne 
ponudbe uličnih glasbeni-
kov in drugih ustvarjalcev. 
Ob tem so se tudi v Lvovu 
razcvetele male pivovarne. 
V trgovini najbolj znane od 
teh je na eni od pivskih ste-
klenic zelo umetniška etike-
ta prikazovala Frau Ribben-
trop v nacistični uniformi iz 
druge svetovne vojne – nem-
ško kanclerko Angelo Mer-
kel namreč. Očitajo ji, da je 
Ukrajino v zadnjih letih pre-
malo podpirala oziroma bila 
preveč popustljiva do Puti-
na. (Nadaljevanje prihodnjič)

Zahodna Ukrajina (2)

OD GRADU, SENENIH KOP DO 
KULTURNEGA BLIŠČA LVOVA

Osrednji del nekdanjega grajskega kompleksa Nevitski Sijajna operna hiša v Lvovu

Nekdanja palača avstrijskega predsednika vlade Potockega 
je danes Muzej umetnosti, leta 2016 pa je bila tudi 
prizorišče ženskega svetovnega prvenstva v šahu.

Kmalu ne bom več sama,
saj to pravi mi srce.
In že čutim,
da me neka roka  
boža po laseh.

Ta pomlad bo samo moja,
sreča roko mi poda.
In že slišim besede,
ki jih ljubezen šepeta.

Ne bo več solz bolečih,
saj prihajaš ti.
In želja po ljubezni
ne bo več nedosegljivi cilj.

Ta pomlad bo samo moja.
Ljubezen bom spoznala
in se spraševala:
»So to sanje?«

Manca

So to sanje

Mateja Rant

N
ajbolj številna 
skupina mla-
dih novinar-
jev je Gorenj-
ski glas obiska-

la iz OŠ Stražišče. Z novinar-
stvom se seznanjajo v okvi-
ru izbirnih predmetov šol-
sko novinarstvo in literarni 
klub. Nastanek časopisa si 
je ogledalo trideset učencev. 
O obisku na Gorenjskem 
glasu bodo poročali tudi v 
svojem šolskem časopisu 

Zgaga, ki ga izdajo ob kon-
cu šolskega leta.

Pretekli teden so nas obi-
skali še učenci OŠ Žiri in 
OŠ Bistrica pri Tržiču. V 
žirovski šoli si je v letoš-
njem šolskem letu izbirni 
predmet šolsko novinars-
tvo izbralo štirinajst učen-
cev, ki so pretekli ponedel-
jek lahko videli, kako pote-
ka priprava torkove šte-
vilke Gorenjskega glasa. 
Tudi njihovi učenci enkrat 

na leto izdajo šolski časo-
pis Iskrice, ob pomembnih 
obletnicah ali dogodkih 
v šoli pa tudi večkrat, a so 
potem te številke tematsko 
obarvane. Iz OŠ Bistrica pri 
Tržiču pa smo pretekli četr-
tek gostili sedem učencev, 
ki obiskujejo novinarski 
krožek, namenjen učen-
cem od 6. do 9. razreda. 
Prav zdaj, so nam zaupali, 
že pripravljajo prispevke za 
šolski časopis Stezice.

SPOZNALI ČASOPIS
V preteklih dneh smo na Gorenjskem glasu gostili mlade »novinarje« iz kar treh osnovnih šol.  
Učenci so tako iz prve roke izvedeli, kako poteka novinarsko delo.

OŠ Stražišče / Foto: Tina Dokl

OŠ Žiri / Foto: Tina Dokl

OŠ Bistrica pri Tržiču / Foto: Gorazd Kavčič

Pomlad prinaša sonce, rože in ljubezni vseh vrst. Lju-
bezen do ljubezni, do sonca, ljubezen do življenja … In 
najlepše je takrat, ko nam ljubezen v srcu šepeta čudo-
vite verze. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.
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Velikonočna razstava
Vabimo vas na ogled  razstave, ki bo v avli 
Gorenjskega glasa na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju vse 
do petka, 21. aprila 2017. Razstavo si lahko ogledate  
v torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure ter v sredo od 
7. do 16. ure. 

Lepo vabljeni!

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 31 novorojen-
čkov. V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 13 deklic, med 
njimi tudi dve sestrici in dva bratca. Najtežji je bil deček 
s 4110 grami, najlažjemu dečku pa je tehtnica pokazala 
1950 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 8 dečkov in 
4 deklice. Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je 
tehtnica pokazala 3890, drugemu pa 2870 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

D
omača rokovska 
institucija, ki po 
več kot dvajsetih 
letih ustvarjan-
ja še vedno pre-

mika meje in pomembno 
sooblikuje sodobno sloven-
sko rokovsko sceno, z mno-
gimi uspešnimi gostovan-
ji v tujini pa so prepoznavni 
tudi izven slovenskih meja, 
ostaja aktivna. Ob nedav-
nem jubileju, dvajsetletni-
ci ustvarjanja, so fantje pos-
neli albuma Infra in Ultra 
ter poskrbeli za uspešnico 
leta Ledena, konec lanskega 
decembra pa na posebnem 
koncertnem večeru v Stoži-
cah združili moči s še eno 
domačo glasbeno supersilo, 
zasedbo Big Foot Mama.

Na letošnji turneji polnijo 
dvorane po vseh slovenskih 
regijah, kjer občinstvo v uvo-
du ogrejejo domače perspe-
ktivne skupine, tokrat sta se 
izkazali zasedbi Prelude in 
Kori. Energija pa je dokon-
čno zaobjela vso publiko, ko 
je na oder stopila Siddharta. 
Svoje zimzelene uspešnice 

so nadgradili z novejšimi 
skladbami, občinstvo, ki je 
skoraj do konca napolnilo 
Športno dvorano, pa je lah-
ko uživalo v glasbeni nostal-
giji, dolgi več kot dve deset-
letji. Več kot dveurni koncert 
so začeli udarno, s skladba-
mi, kot sta Napoj in B Mas-
hina, nadaljevali pa s Klini-
kom, Platino in številnimi 

ostalimi uspešnicami. Na 
odru se jim je pridružil tudi 
znani ljubljanski glasbenik, 
bobnar skupine Sausages in 
profesor tolkal Martin Jane-
žič - Buco, s katerim so odi-
grali klasiko Big Footov Mala 
nimfomanka. Redni del 
koncerta so sklenili s sklad-
bo Samo edini, ki je vse spra-
vila v delirij, končali pa še s 

štirimi dodatki, med kateri-
mi nista manjkali standar-
dni skladbi Ledena in Pot v 
X. Spektakularni koncert, ki 
je bil tudi prava paša za oči, 
je ponovno vse utrdil v pre-
pričanju, da se za nadaljnje 
glasbene presežke skupine, 
ki vztraja na trdno tlakovani 
poti, ni treba bati. Do konca 
in naprej!

POGLED Z VRHA
Skupina Siddharta je v okviru svoje turneje Do konca! nastopila v kranjski Športni dvorani na Zlatem 
polju in dokazala, da še vedno zaseda prestol domače rokovske scene.

Siddharta je občinstvu v Športni dvorani poleg glasbenih klasik ponudila tudi ognjeni 
spektakel. / Foto: Primož Pičulin

Samo Lesjak

T
HeWET, škofje-
loški sestav šti-
rih prijateljev, bo 
ta petek ob 21. uri 
s koncertom na 

vrtu Loškega puba prosla-
vil deset let glasbenega udej-
stvovanja, zato pripravlja-
jo enourno poslastico udar-
nih komadov, dobre energi-
je in vlažnega vzdušja, ki jo 
bodo obogatili Matjaž Kafol 
s pozavno, Tilen Lebar s sak-
sofonom, Tilen Marolt s tro-
bento, Ana Žagar s čelom in 
Simon Gartner z violino. V 
svojih skladbah se dotikajo 
vsakdanje realnosti, so hkra-
ti družbeno kritični in sproš-
čeni, mladostno brezbrižni, 

v skladbah pa ne manjka 
tudi humorja, domišljije in 
ljubezni. Čeprav se žanrsko 
ne omejujejo, pa prevladuje 

unikatna različica funk, reg-
gae, ska in hard rok glas-
be. Lani so izdali prvenec 
Trip to Boston, svojevrstno 

mešanico glasbenih žanrov, 
pred kratkim pa so naredili 
nov korak na svoji glasbeni 
poti: predstavili so nov vide-
ospot za skladbo Funkolač, v 
katerem so funku dali člove-
ške lastnosti in ga spustili v 
svoj vsakdanjik.

Pred koncertom, ob 18. 
uri, pa bodo THeWET za 
vse oboževalce pripravi-
li tudi manjše (brezplač-
no) praznovanje 10-letnice 
– v prostorih Loškega puba 
bodo predstavili nov videos-
pot za skladbo Blue Lizard. 
V vseh teh letih so se nauči-
li, kako poskrbeti za dobro 
vzdušje in nepozabno zaba-
vo – njihovi koncerti so polni 
smeha, dinamike, pozitivne 
energije in glasbe, ki se dota-
kne vsakega na svoj način.

JUBILEJ THEWET V 
DRUŽBI BIG FOOTOV
Škofjeloška zasedba THeWET, ki obeležuje desetletnico glasbenega ustvarjanja, bo na koncertnem 
večeru v petek, 21. aprila, oder Loškega puba delila s skupino Big Foot Mama.

Ob desetletnici bodo THeWET v Loškem pubu predstavili 
nov videospot. / Foto: Grega Valančič

Tržič – Po dveh uspešnih sezonah projekta Glasbeni veče-
ri v Tržiškem muzeju je pred vrati nov cikel koncertov, ki v 
Tržič privabljajo obiskovalce, željne poslušanja vrhunskih 
izvajalcev in druženja v prelepem ambientu Pollakovega 
salona ali na vrtu muzeja. Tretji cikel prinaša dve novosti: 
letošnjim petim koncertom so dodali Festival Paradiž, ki 
bo potekal 25. in 26. avgusta v Germovki in v mestnem 
jedru, druga novost pa je možnost nakupa abonmaja. Prvi 
koncertni večer bo v petek, 21. aprila, ob 20. uri gostil 
navdušujočo zasedbo Kreativo, ki bo v Tržiču nastopila 
prvič. Gre za odlično vokalno skupino, ki se je medila v 
svetovno znani vokalni zasedbi Perpetuum Jazzile. Šest 
vokalnih zanesenjakov – Valentina Černe, Jana Gamser, 
Samo Vovk, Aleš Majerič, Dominik Štrucelj in Luka Černe, 
občasno pa z njimi sodeluje tudi Katja Kovačič – v glas-
benem ustvarjanju združuje preprosto načelo: naravno 
toplino in ubranost človeških glasov čimbolj ekološko ter 
pristno pretočiti v čutno doživetje poslušalcev. Slovenske 
in tuje uspešnice preoblečejo v atraktivno in igrivo vokal-
no izvedbo. Pred dvema letoma so izdali svoj prvi album, 
za njimi so že številni nastopi doma in v tujini, pohvalijo 
pa se lahko z mnogimi nagradami s tekmovanj.

Začetek Glasbenih večerov v Tržiškem muzeju

Na prvem koncertu v ciklu glasbenih večerov bo 
nastopila zasedba Kreativo. / Foto: arhiv skupine
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

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

w
w

.g
or

en
js

ki
gl

as
.s

i

V soboto, 8. aprila, sta se v Preddvoru poročila Haris 
Medović in Sergeja Stojilković, na Jesenicah pa Dražen 
Blagojević in Aleksandra Preradović ter Jasmin Šumež in 
Selina Abdić.

Mladoporočenci

Danilo Mištrafović (na sredini) je na letošnjem Dalmacija 
touru, ki je bil že 18. po vrsti, praznoval posebno obletnico: 
kolesarskega cestnega pohajkovanja (tokrat po Hrvaški, 
Bosni in Hercegovini ter Črni gori) se je namreč udeležil 
že desetič. In okroglo številko je proslavil na simpatičen in 
kolesarjem v bistvu nič kaj nenavaden način: ob polni mizi 
suhomesnatih in sirovih dobrot s svojo kolesarsko skupino. 
Kajti po prevoženih kilometrih in letos tudi muhastem vre-
menu, ki je postreglo z več dežja, vetra in mraza kot sončni-
mi žarki, se narezana klobasa in sir vedno priležeta.

Že desetič skupaj na kolesu

Minilo je nekaj mesecev od poroda, Rebeka Dremelj pa je 
že v polnem zagonu. Trenutno ves čas posveča hčerkama 
Šajani in Siji. Ker pa ima za seboj kar težko življenjsko 
obdobje, ko se je soočala tudi boleznijo in zdravljenjem, 
je skrb za zdravje zanjo postala izredno pomembna. Ni ji 
vseeno, kakšno hrano je ali kozmetiko nanaša na telo, še 
zlasti pa je previdna, kaj nanaša na nežno otroško kožo 
svojih hčerkic. In ker je njena štiriletna Šajana poskrbela 
za prigodo, ko se je naličila z ličili, ki jih je od svojih prija-
teljev dobila za rojstni dan, in s takšnim »večernim« make 
upom želela na plesne vaje, je Rebeka začela razmišljati o 
tem, kako malim princeskam omogočiti, da sanjajo svoje 
velike sanje in pri tem ne škodujejo svojemu zdravju s 
kozmetičnimi izdelki, ki so pravzaprav namenjeni odra-
slim. In tako se je rodila ideja o otroškem parfumu, ki je 
ustvarjen za nežno otroško kožo in je nekaj popolnoma 
novega na slovenskem trgu. Rebeka vsakič znova dokaže, 
da ji poslovnih izzivov ne zmanjka in tako je postala tudi 
prva Slovenka s svojim otroškim parfumom.

Rebeka se ne ustavi

Rebeka trenutno najbolj uživa v družbi hčerk Šajane  
in Sije. / Foto: pevkin arhiv (Tibor Golob)

Alenka Brun

G
lasnik legendar
nih Pankrtov 
in vodja popu
larnih Soko
lov je po devet

ih samostojnih albumih lan
sko jesen zaokrožil svoj tek
stovni opus z antološko zbir
ko Moj pogled na svet. Knji
gi je priložil tudi zgoščenko z 
istoimenskim singlom, ki pa 
je že takrat napovedoval novi 
album Območje medveda. 
Gre za jubilejni, deseti solo 
album s simboličnim ime
nom, ki je izšel letos na dan 
žena, konec marca pa je Lov
šin ob 40. rojstnem dnevu 
svoje glasbene kariere pripra
vil še veliki koncert v Cankar
jevem domu, kjer je potekalo 
tudi snemanje celovečernega 
dokumentarnega filma. 

Poleg Pankrtov, Prismo
jenih profesorjev bl uesa 

in njegovih zvestih spr
emljevalcev Španskih bor
cev ter kitarskega profesor
ja Mateja Mršnika se mu je 
pri snemanju albuma prid
ružila še skupina Big Foot 
Mama, ki je na začetku nje
gove samostojne kariere z 
njim kar nekaj norih let pol
nila dvorane in klube takrat 
mlade države. Po dvajsetih 
letih so se člani skupine Big 
Foot Mama tako ponovno 
pridružili Lovšinu in nasta
la je nova pesem z naslovom 
Ti lahko, za katero so posne
li tudi videospot. Pankrti pa 
so se po trideset letih pono
vno srečali s studiem in za 
album Območje medveda 
posneli To ni več Slovenija, 
ki med drugim napovedu
je tudi njihov veliki koncert 
20. oktobra v Areni Stožice. 
Prismojeni profesorju blu
esa pa so bili odlična izbira 
za izvedbo skladbe Na dobri 
poti, pri kateri je Peter dobil 

navdih od Johna Leeja Hoo
kerja. Album je po idejni pla
ti blaga utopija, na njem pa 
Lovšin združuje tako roken
rol kot veselje, tako liričnost 
kot pank, tako blues kot kali
pso, tako upor kot spogledo
vanje z vdanostjo v usodo.

Kot posebno zanimivo
st ob vsej tej pisani paleti 
ustvarjalnosti pa lahko ome
nimo še Lovšinov prispevek 

pri prvem rokovskemu 
muzikalu pri nas, Shakes
pearovi Komediji zmešnjav, 
saj je bil pri predstavi, ki je v 
drami SNG v Ljubljani nale
tela na izreden odziv občin
stva, avtor vseh pesmi. Poz
namo pa ga tudi kot avtorja 
športnih himn, za vedno pa 
bo ostala v spomin zapisana 
njegova zgodovinska Slove
nija gre naprej. 

LOVŠIN V OBMOČJU MEDVEDA
Letošnje leto je za starega glasbenega mačka Petra Lovšina polno jubilejnih številk. Pa še kakšno 
okroglo cifro najdemo, če pobrskamo po glasbeni življenjski skrinji ustvarjanja človeka, katerega pesem 
Moja mama je strela še danes večina ljubiteljev domačega roka zna na pamet.
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Danes nadaljujemo s siste-
mom keltski križ in imamo 
devet izbranih kart: Oficir, 
Sidro, Pismo, Vdova, Obisk, 
Sovražnik, Ljubosumje, Mis-
lec, Zvestoba. Končali smo 
pri osmi karti Mislec. Karta 
nosi v sebi notranje strahove 
pa tudi misli, upanja in želje. 
Mislec ima v naročju knjigo. 
Želi si obrniti nov list, začeti 
znova, a ga je preveč strah, kaj 
se bo zgodilo v prihodnosti. 
Naj stopi korak naprej ali pa 
naj ostane pri vsem tem, kar 
ima in pozna. Ampak potem 
se ne spremeni nič, vse osta-
ne tako, kot je. Kajti če sami 
ne naredimo sprememb, ne 
moremo tega pričakovati od 
drugih. Zadnja deveta karta 
je Zvestoba. Dobro poglejte 
to karto. Na njej vidimo psa, 
pes ima že od vedno oznako 
zvestobe. Zvestoba do gro-
ba. V ozadju karte je križ in 
na levi strani so klasi. Štirje so 
pokončni in peti počez. Križ 
predstavlja trpljenje in solze. 
Pet klasov nam predstavlja 
čas. Pet dni, tednov, mesecev 
ali pet let. Odvisno od tega, 

katera karta je v bližini. Vdo-
vec in Vdova čas podaljšata, 
Sreča, Duhovnik, Otrok pa 
skrajšajo. Veliko je rjave bar-
ve, kar nam pomeni revnost 
v duhu, ko je človek na dnu 
in pred seboj ne vidi sve-
tle točke. Zvestoba pomeni 
zvestobo do sebe, do svojih 
idealov ali pa do drugih oseb. 
Pes objokuje preteklost in se 
je pretirano oklepa. Lahko je 
ravno sedaj v trenutku, ko bo 
to končno pokopal in pustil za 
seboj. Kompletna slika nam 
pove, da je mogoče vse, če si 
le resnično želimo. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pripisom 
'šola vedeževanja' in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»April«
Končno mi je uspelo zaključiti 
študijske obveznosti iz prete-
klosti in upam, da kmalu obr-
nem nov list, na katerega bom 
pričel pisati svojo zgodbo. Ali v 
povezavi s tem lahko v prihod-
nje pričakujem samostojno 
podjetniško pot in še ali bom 
spoznal pravo ljubezen, imel 
otroke? 
Čestitke z moje strani, saj je 
bilo treba v ta projekt šolanja 
vložiti veliko truda. Ne boste 
samo obrnili novega lista in 
začeli pisati svojo zgodbo. 
Vzeli boste čisto novo knjigo, 
s popolnoma drugačno vse-
bino in vse zgodbe bodo vaše 
in nove. Absolutno vas čaka 
samostojna pot v poslovnem 
svetu in brez skrbi – boste 
uspešni. Po rojstnem dnevu 
si pridobite številko enajst 
in ta vam prinaša ljubezen, 
tisto pravo, s katero si ustva-

rite družino in začnete živeti 
tako, kot si že zelo dolgo živi-
te. Časa se ne da prehiteti, a 
zdaj ste končno tudi vi prišli 
na vrsto. Srečno.

»Mamma mia«
Oglašam se vam s kratkim 
vprašanjem glede odnosa 
med mamo in mano. Kaj ji jaz 
pomenim in kako se obnaša-
ti, nadaljevati. Hvala in vse 
dobro vam želim. 
Veliko časa sem preživela 
v prepričanju, da se vsaka 
mati dobro razume s svo-
jim otrokom in obratno. To 
je poseben odnos, ki se ga 
ne da z ničimer primerjati. 
A po izkušnjah z mnogimi 
ljudmi sem spoznala, da žal 
to ni res. Grenke so solze, ki 
se zgodijo v slabem odnosu 
z ljudmi, ki so nam v resnici 
najbliže. Zakaj do tega pride, 
kako to preprečiti in nadalje-

vati, je težko. Vsak od nas je 
lahko le boljši, in se trudi, da 
ne ponavlja napak, ki so nas 
prizadele. Bodimo do drugih 
taki, kot si želimo, da so oni 
do nas. Vaša mati vas ima 
rada, čeprav vam tega ne da 
vedeti – oziroma premalo. 
Pomenite ji veliko. Ne glede 
na karkoli, ostanite to, kar 
ste, srčni, dobri, iskreni in 
pošteni. Srečno.

»Resnica«
Ali bo drugi porod potekal 
hitro in brez komplikacij. Ali 
bova oba z otročkom zdrava 
ter ali lahko porod pričaku-
jem kaj pred rokom. Upam, 
da tudi zame najdete kakšno 
vzpodbudno besedo, ker sem 
pod stalnim pritiskom zaradi 
težav z venami.
Novi družinski član bo prine-
sel toliko veselja in sreče, da 
se vsega tega lepega ne da 

povedati z besedami. Tako 
posebno srečo se da lahko le 
občutiti. Pri porodu ne vidim 
prav nobenih težav in bo 
potekal normalno brez kom-
plikacij. Oba bosta zdrava in 
zadovoljna. Velikega odsto-
panja pri datumu poroda ne 
vidim, morda le razlika nekaj 
dni. Težave z ožiljem se vam 
bodo po porodu dokaj umi-
rile in sčasoma teh težav ne 
boste več imeli. Kljub temu 
da ste močnega in odločne-
ga karakterja, v sebi skrivate 
veliko strahov, zaradi sebe 
in tudi drugih. Niso potre-
bni, saj se vse obrača vam v 
korist in ne smete se več toli-
ko obremenjevati. Življenje 
je lepo in vsak dan posebej 
prinaša nova presenečenja. 
Imate se česa veseliti in znate 
biti srečni, česar vsak ne zna. 
Želim vam vse dobro in vas 
lepo pozdravljam.
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Nagrade:  3-krat knjiga Ena žlahtna štorija

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 3. 
maja 2017, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 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 Ble i we i so vi ce sti 4.

12  50
EUR

218 strani, 140 x 200 mm,  
spiralna vezava

V knjigi Moje 
najboljše pecivo se 
nahajajo recepti, 
ki ne temeljijo na 
znanju in ustvarjal-
nosti, ampak največ 
na izkušnjah bralk. 
Dvesto dokazanih 
ter na enostaven 
in dostopen 
način napisanih 
receptov z barvnimi 
fotografijami, bo 
našlo pot do vsake 
gospodinje z več 
ali manj izkušenj, ki 
bi rada presenetila 
in razveselila svojo 
družino ali goste z 
novimi in domisel-
nimi pecivi.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

18 90
EUR

140 strani, 190 x 245 mm,  
mehka vezava

Knjiga Kuhajmo brez 
glutena je kuharski 
vodnik od nakupov 
do receptov. V knjigi 
boste našli napotke 
za osnove kuhanja, 
kakšna je idealna 
kuhinjska shramba, 
kje nakupujemo, 
kako pripravljamo 
jedi in najboljše 
recepte 100% brez 
glutena. 
Preko 50 receptov 
je razdeljeno na 
kruh in peciva za 
zajtrk, prigrizke, 
predjedi in jedi ter 
sladice.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Z A L O Ž B A  K M E Č K I  G L A S

Mirjam Grilc
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12                50
EUR

Lokalno pridelana 
hrana je temelj 
zdravega  
prehranjevanja, 
predvsem so živila 
pridelana naravi 
prijazno, bolj 
polnega okusa in 
tudi nasitna. Kako 
pestre in zanimive 
obroke lahko 
pripravimo z zele-
njavo, kot glavno 
sestavino, vam 
ponujamo v novi 
knjigi z recepti za: 
25 domiselnih zaj-
trkov, 25 osvežilnih 
solat, 30 različnih 
juh, 15 zanimivih 
enolončnic, 40 
samostojnih jedi 
ter 25  sladic.

Cena knjige je
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Jeff Goldblum (64)  in njegova soproga, 
gimnastičarka in plesalka Emilie Living-
ston (34), sta postala spet starša. Tudi 
v drugo sta se razveselila sinčka ter ga 
poimenovala River Joe. Ta se je pridružil 
enoletnemu bratcu Charlieju. Emilie je 

na Instagramu zapisala, da je novorojenček star že teden 
dni. Več podrobnosti zaenkrat ni znanih.

Še en sinček za Emilie in Jeffa

Sandra Bullock (52) je donirala pet tisoč 
dolarjev Svenu Petersonu, možakarju, 
ki je pri devetinosemdesetih letih ostal 
brez strehe nad glavo. »Včasih sem bil 
tudi štiri dni brez hrane. Če sem imel pija-
čo, sem bil srečen,« je povedal nekdanji 

vodja Beverly Hills hotela, ki so mu s pomočjo fundacije 
GoFoundMe priskočili na pomoč mnogi in zbrali triintri-
deset tisoč dolarjev v le enajstih dneh.

Sandra Bullock pomagala brezdomcu

Kljub temu da sta bila večkrat opažena 
skupaj ter da so mnogi namigovali, da 
bosta zgladila nesporazume, sta Jennifer 
Garner (44) in Ben Affleck (44) po več kot 
dveh letih ločenega življenja sedaj vložila 
ločitvene papirje. Želita deljeno skrbniš-

tvo nad njunimi tremi otroki, njuni dohodki v času zako-
na pa bodo razdeljeni enakovredno. Ločitev naj bi bila 
dokončna v roku šestih mesecev.

Vložila sta ločitvene papirje

Igralski zvezdnik  Orlando 
Bloom (40) je v zvezi z osem-
indvajsetletno Kanadčanko 
bolgarskega porekla Nino 
Dobrev. »Poznata se že nekaj 
časa, pred kratkim pa sta pos-

tala par,« je povedal vir. Predstavnika igralcev novice nista 
komentirala. Igralka je bila pred tem v zvezi z igralcem 
Austinom Stowellom, Orlando pa je nedavno končal zve-
zo s Katy Perry.

Svež igralski parček je ...

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

G
rega Murn in 
Saša Zadnik 
na Radiu Eks-
pres vodita jut-
ranji program. 

Grega je še urednik, pri Sv. 
Duhu v Škofji Loki pa smo 
ju srečali tudi v družbi Žige 
Jamnika, producenta jutra-
njega programa omenjene-
ga radia – vsi trije pa so obis-
kali Tomaža Pippa, fanta, ki 
ustvarja vroče omakice. Saša 
in Grega sta namreč razmiš-
ljala, da bi štiri stene studia 
malce zamenjala za teren in 
rodila se je ideja o enourni 
zamenjavi ljudi na delovnem 
mestu. Seveda z dovoljenjem 

njihovega šefa. Tako sta se 
navihana radijca preizkusi-
la že v avtopralnici pa v vlogi 
varuške, na ladjici po Ljublja-
nici, bila sta oskrbnika mač-
jih pand v živalskem vrtu, 
spoznala proces Tomževih 
omak Chilli Pipp – od nasta-
janja do pakiranja, kar je bilo 
kar »pekoče in jokavo«. V 
nadaljevanju pa bosta spoz-
navala še delo gasilcev, mika 
ju izziv v pisarni, razvažan-
je pic. Zanima ju, kako je biti 
smetar za eno uro. Mogoče 
se celo preizkusita plašenju 
ptičev na ljubljanskem letali-
šču. »Mislim, da bi nama to 
delalo še najmanj težav, ker 
veliko govoriva in bodo že od 
tega vsi preplašeni,« smeje 
doda Saša. 

Ansambel Galop je zad-
nje dni v marcu in prve v 
aprilu letos gostoval v Fran-
ciji pri slovenskih izseljen-
cih, društvu Planika, ki ima 
sedež v mestu Loison sous 
Lens. Predsednik društva je 
Jean-Marc Tomc, katerega 
predniki prihajajo iz Golic 
v Tuhinjski dolini. »Njegov 
stari oče je z družino nekaj 
let po prvi svetovni vojni 
odšel s trebuhom za kru-
hom v Francijo, kjer je delo 
našel v tamkajšnjih rudni-
kih. V tej sicer zelo ravnin-
ski pokrajini opazimo zna-
čilne stometrske gomile, ki 
so nastale s prečiščevanjem 
rude,« razlagajo Galopov-
ci. Člani ansambla so pova-
bilo na gostovanje, ki so se 

ga zelo razveselili, izkoristi-
li tudi za obisk pariških zna-
menitosti in mesta Calais, 
za glasbo pa so skrbeli na 
veselici ob srečanju Sloven-
cev v mestu Sallaumines. 

V petek pa smo dobili novo 
zmagovalko festivala Popev-
ke, ki je del Dnevov slovenske 
zabavne glasbe 2017, projek-
ta Televizije Slovenija. Ta pet-
ek bo na sporedu pop rock. 
Na Popevki smo prisluhnili 
dvanajstim skladbam, vodila 
sta jo pevka Alenka Godec in 
igralec Uroš Smolej, med tre-
mi izbranimi finalnimi skla-
dbami pa so poslušalci in gle-
dalci s telefonskim glasova-
njem izbrali zmagovalko. In 
to je letos postala pesem Tak 
dan Nuške Drašček.

POPOLN ODMOR
Tega si v zadnjih dneh lahko privoščite na račun radijcev Saše in Grega. Velikonočni konec tedna nam 
je postregel tudi z zmagovalno slovensko popevko, zadnje dni v marcu ter prve v aprilu pa so člani 
kamniškega narodno-zabavnega ansambla Galop raziskovali Francijo.

Ansambel Galop je gostoval v Franciji. / Foto: arhiv ansamblaGrega Murn, Saša Zadnik, Žiga Jamnik in Tomaž Pipp / Foto: A. B.

Popevko sta povezovala pevka Alenka Godec in igralec 
Uroš Smolej. / Foto: RTV SLO (Jani Ugrin)

Med tri izbrane finaliste se je uvrstila tudi Medvoščanka 
Jana Šušteršič s pesmijo Sama. / Foto: RTV SLO (Jani Ugrin)

Nastopila je še simpatična Gorenjka Zala Smolnikar. Zapela 
je Fant z ulice. / Foto: RTV SLO (Jani Ugrin)

Zmagovalka letošnje Popevke je postala Nuška Drašček s 
pesmijo Tak dan. / Foto: RTV SLO (Jani Ugrin)

Kranjčanka Matejka Nabernik se je udeležila letošnjega 
BAM.Bi Dalmacija toura. Športnica, po duši tudi 
folkloristka, je kolesarila z drugo skupino, ki je na 
Dalmacija touru precej močna. Če je bilo treba, je 
poprijela tudi za »pisarniško« delo. / Foto: A. B.
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KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

n JAZ, MIDVA IN MI

Čebulni kruh
Že nekaj časa je v nekate-

rih trgovinah na voljo čebul-
ni kruh, kruh z dodatkom 
čebule, čebulne ciabatte … Ta 
kruh je precej dražji od nava-
dnega, zato je najbolje, da ga 
pripravimo kar sami. Samo 
čebula pripomore k tako dob-
rem okusu, da bi ta kruh lah-
ko jedli kar ''samega'', brez 
dodatkov. Prav tako se od-
lično poda k enolončnicam, 
okus sušenih mesnih izdel-
kov pa še dodatno obogati. 

Za pripravo čebulnega 
kruha potrebujemo: za te-
sto: 1 kg moke, 3 žlice oliv-
nega olja, 1 žličko soli, 1 koc-
ko kvasa, 0,5 l mlačne vode, 
1 žličko sladkorja; za čebulni 
nadev: 4 čebule, 2 žlici olja, 2 
žlički soli.

Čebulo olupimo in jo na 
grobo sesekljamo. V ponvi 
segrejemo olje, dodamo če-
bulo ter posolimo. Pražimo 
počasi pri nizki temperatu-
ri, dokler čebula ne porjavi 
in se nekoliko razpusti. Pra-
žimo približno 30 minut. 
Prepraženo čebulo ohladi-
mo in shranimo za kasneje.

Kvas nadrobimo v skode-
lico, mu primešamo žličko 
sladkorja in žličko moke. 
Prelijemo z 2 dl mlač-
ne vode in pustimo na to-
plem, da vzhaja 10 minut. 
V večjo skledo presejemo 
600 g moke. Potresemo jo 
s soljo in prepraženo čebu-
lo. S kuhalnico dobro pre-
mešamo, da se čebula dob-
ro porazdeli po moki. Na 

sredino vlijemo pripravljen 
kvasec in preostale 3 dl to-
ple vode. Vse skupaj zmeša-
mo v gladko zmes. Pokrije-
mo s čisto kuhinjsko krpo 

in pustimo vzhajati pol ure. 
Nato dodamo še preostalo 
moko in zgnetemo v testo. 
Mesimo vsaj 5 minut. Testo 
razdelimo na 4 dele in vsak 

del še enkrat dobro pregne-
temo. Vsak del poljubno 
oblikujemo – lahko nare-
dimo pravokotnike, hlebč-
ke ... Izoblikovano testo po-
ložimo na pekač, prekrit s 
peki papirjem, pokrijemo 
s kuhinjsko krpo in pusti-
mo počivati še 30 minut. 
Pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 30–40 minut. Pe-
čen kruh vzamemo iz peči-
ce in vsak del posebej zavi-
jemo za eno uro v kuhinj-
sko krpo.

Nasvet: Čas peke prilago-
dimo debelini in velikosti 
izoblikovanih delov kruha. 
Ko so pečeni, jih zavite v ku-
hinjsko krpo postavimo na 
mrežico, da na dnu ne pos-
tanejo mokri. 

Mojca Logar

Vstajenje, ponovno rojstvo, 
kot dobesedno lahko preve-
demo veliko noč. Največji kr-
ščanski praznik. Pa ne vem, 
če ni božič ljudem bolj pri 
srcu. Vsekakor ima božič več 
pompa, trgovci imajo cel me-
sec časa za ponujanje čim več 
navlake. Pred veliko nočjo pa 
je post, kar bi pomenilo odpo-
ved. Torej manj, kar je danda-
našnji lahko privlačen slogan, 
manj je več. Vendar je še ved-
no imeti veliko velikih reči in 
vsega kar privlačna stvar. 

Za veliko noč je naporen 
jedilnik, še bolj napornega 
si naredimo sami. Kolegica 
pravi, kar nekaj vas poznam, 
ki imate velike družine, kako 
zmoreš vse to speči … Tako 
nam je bilo dano, da mora-
mo v enakem času opraviti 
dvakrat toliko reči kot običaj-
ni ljudje. In ti imajo običajno 
še pomočnike zraven, pa so 
veliko bolj utrujeni. Vedno 
govorijo, da je res naporno za 
eno povprečno družino (na 
primer z dvema otrokoma) 
pripraviti vse za veliko noč. 
Jamramo toliko, kot nas dru-
gi poslušajo, če jim to ustreza. 
Že ustaljeno spečem sedaj tri 
potice. Končno sem dojela, da 
orehova potica potrebuje za 
nadev 80 dag orehov, če že-
lim, da je sočna, sicer je bolj 
kruh. Najraje imajo kokosovo 
in morda bi bilo vseeno, če bi 
pekla le to črno-belo lepotico. 
Tokrat pa se mi je »zalušta-
la« še pehtranova potica. Ta 
bo najpočasneje šla v promet. 
Prate v nedeljo po kosilu ni 
bilo več. Z mesom pa je nadlo-
ga taka, da je treba potem po 
praznikih skuhati ričet in je 

po njem. Za barvanje jajc smo 
žrtvovali en liter terana. Ko 
sosedi podarim pirh, njen sin, 
kemik, takoj znanstveno vpra-
ša, kako pride do kristalov 
na jajcu. Ne vem, to boš raz-
ložil ti. Vem le, da jih moraš 
namočiti v vinski kis, zalit z 
vodo, ter skuhati v teranu. Ni 
pomembno, ali je hrvaški, ita-
lijanski ali slovenski, na jajč-
ni lupini se lesketajo kristali. 
V soboto, ko so bile potice že 
pečene in tako željno pokuša-
mo zdaj to, zdaj ono, dekleta 
mažejo Viki kremo. V nedeljo 
sem rekla, da je prepovedano 
jesti karkoli drugega razen 
jedi, ki so na mizi. Potem pa 
so le jedli, kar se pač na veli-
ko noč je. Za božič pošljemo 
kakih 70 voščilnic in jih prib-
ližno toliko dobimo tudi na-
zaj. Za veliko noč ne pišemo 
nič voščilnic in jih vsako leto 
dobimo kakih pet, od stalnih 
družin. Še najlepša stvar je 
prepevanje pri maši. Molovske 
pesmi, ki so bile na vrsti v pos-
tu, se spremenijo v durovske, 
živahne in poskočne tone v 
velikonočnem času. Sploh ne 
vem, kako bi otrokom brez 
glasbe pričarala lepoto pra-
znikov pa tudi vere nasploh. 
Pomen besedil in lepota melo-
dije človeku približata vsebino 
in globino, ki jo začutiš in na 
koncu postaneš del nje. In na 
koncu maše ljudje hvaležno 
pristopajo k nam, pevcem, in 
rečejo, hvala, ker nam božate 
ušesa in dušo. Lahko je tudi 
čisto drugače. Ne vem, komu 
bolj božamo ušesa in dušo. 
Najbolj sebi. 

Velika noč

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Biološko gledano je spol-
nost namenjena nadaljevanju 
življenja. Pri odraslih ljudeh 
hkrati še za ustvarjanje bli-
žine med dvema osebama, ki 
se imata rada. Spolnost nas 
povezuje in ustvarja pripa-
dnost drug drugemu. Odrasli 
to razumemo in smo toleran-
tni drug do drugega – kakor 
imamo pač razumevanje do 
lastne intimnosti. Odvisno, 
koliko sami sebe spoštujemo.

Otrok še ni zrel za spolnost 
in nikoli ne more razumeti, 
zakaj odrasla oseba posega v 
njegovo telo. Ve samo, da je 
nekaj zelo narobe, ne more se 
pa upreti. To velja še posebej, 
kadar je rabelj oče. Precej red-
keje so mamice. Otrok očeta 
obožuje, zanj je nenadome-
stljiv, v njegovih očeh je to člo-
vek, ki mora nuditi varnost in 
zaščito. Zato se hčerki ob spol-
ni zlorabi očeta podre svet. Je 
v absolutnem razcepu: na eni 
strani najbolj pomemben moš-
ki na svetu, hkrati pa največji 
zločinec. V otroštvu se otrok ne 
more zoperstaviti tej zverini, 
saj je prej kot to zanj svetnik. 
Otrok si želi njegove bližine, 
hkrati se ga boji. Želi si brez-
pogojno pripadati, nato pa je 
zlorabljen. To razcepljenost, 
hrepenenje po pripadnosti in 
biti zlorabljen globoko v sebi 
potlačijo. Spolno zlorabljeni 
otroci so polni sramu, gnusa 
in strahu. Nikoli ne vedo, kaj 
se bo z njimi zgodilo, ko bos-
ta z očetom spet sama doma. 
Jeze ne smejo pokazati do člo-
veka, ki ga imajo radi. Vedo 
le, da je na svetu hudo, in ne 
vedo, kako se otresti tega gor-
ja. Mnogi menijo, da je tako v 

vseh družinah. Šele v odrasli 
dobi se zavedajo, kaj se je doga-
jalo doma. Veliko jih nikoli ne 
želi očitati očetu, saj ga nočejo 
prizadeti. Kako ironično! Raj-
ši še naprej trpijo. Sram, gnus, 
strah, občutki umazanosti, 
razočaranja jih spremljajo do 
smrti. Npr. nekateri s svojim 
vedenjem izzivajo, da so spet 
spolno zlorabljeni, drugi na 
spolnem področju popolnoma 
zamrznejo in od spolnosti ni-
majo nič, razen da rojevajo in 
so na uslugo. Mnoge ne morejo 
razviti intimnosti v njeni lepo-
ti, saj je spolnost za njih nekaj 
umazanega, veliko se jih gnusi 
sami sebi, nekatere v partner-
stvo privlačijo moške, ki jih 
tako ali drugače ponižujejo, 
in tako spet občutijo ves sram 
in gnus spolnega zlorabljanja. 
Ključno za ozdravitev je po-
iskati jezo do rablja in vrniti 
sram, gnus in strah storilcu. 
Tja to spada, ne pa k otroku.

Žal se zgodi še drugi del kri-
minala. Ko že otrok pove svoji 
mamici, kaj se dogaja, mami-
ca ne verjame svoji hčerki in jo 
grobo zavrne: nehaj se izmiš-
ljevati, to ni mogoče … To je 
za otroka neopisljiv šok, saj ji 
sedaj ne verjame niti oseba, ki 
jo je rodila. Pojavi se še bivanj-
ski občutek samote in krivde: 
z mano je res nekaj hudo na-
robe; ne vem, kaj sem storila, 
nekaj sem že, da me nihče ne 
mara. Mame ne morejo slišati 
svojih hčerk, ker imajo podob-
no zgodbo. Vendar jih to ne 
odvezuje odgovornosti.

Žrtev spolne zlorabe

Janez Logar je terapevt  
v zakonsko in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Nedelja – kosilo: goveja juha z rezanci, kruhovi cmoki s hre-
nom, kuhana suha svinjina, radič s fižolom, makove rezine; 
večerja: francoska solata, rezine prekajenega lososa, toast
Ponedeljek – kosilo: juha iz kopriv, popečena govedina iz juhe, 
pražen krompir, korenček na maslu, zelena solata; večerja: 
močnik na suhi juhi, bučni rogljički
Torek – kosilo: česnova juha s kruhovimi kockami, zelenjav-
na rižota s piščancem, rdeča pesa v solati; večerja: kvašene 
krompirjeve omlete, bela kava
Sreda – kosilo: krompirjeva juha z luštrekom, suhimi gobami 
in smetano, makaronovo meso, zelena solata s kuhano koru-
zo; večerja: rižev narastek z jabolki, sadni sok
Četrtek – kosilo: čemaževa kremna juha s smetano, krompir-
jevi svaljki z drobtinicami in z omako iz mletega mesa, zeljna 
solata s korenčkom; večerja: topli kruhki, bela kava
Petek – kosilo: fižolova juha z riževimi rezanci, fileti postrvi po 
tržaško, zelje s krompirjem po dalmatinsko, pečena jabolka; 
večerja: toast, skutni namaz z drobnjakom, bela kava
Sobota – kosilo: goveji golaž z rdečim vinom, polenta s par-
mezanom, glavnata solata z lečo, pehtranova potica; večerja: 
domača pica, pečene paprike v kisu

Kvašene krompirjeve omlete

Potrebujemo: 20 dag kuhanega pretlačenega krompirja, 20 dag 
moke, 2 jajci, 2 dag kvasa, 2 žlici sladkorja, sol, mleko.

Kvas vzhajamo v 1 dl mleka skupaj z žličko moke in sladkorja, 
nato primešamo preostale sestavine, nazadnje pa še sneg 
beljakov. Masa ne sme biti ne preredka ne pregosta. Tako 
pripravljeno testo vzhajamo pol ure do 1 ure in iz njega spe-
čemo omlete. Lahko pa ga damo v pomaščen, z drobtinami 
potresen pekač in v pečici spečemo krompirjev biskvit. Ponu-
dimo s kompotom, z belo kavo in podobnim, če pa opustimo 
sladkor, bo jed odlična s solato.

Rogljički z bučnimi peškami

Potrebujemo: 250 g moke, 100 g sladkorja, 100 g zmletih bučnih 
pešk, 1 vanilin sladkor, ščepec soli, 2 rumenjaka, 175 g hladnega 
masla, sladkorno moko za posip.

Moko, sladkor, bučke, vanilijev sladkor, sol, rumenjaka in na 
koščke zrezano maslo zamesimo v testo, ga oblikujemo v 
svaljek, zavijemo v aluminijasto folijo in damo v hladilnik za 
1 uro. Nato oblikujemo rogljičke in jih zložimo na pekač s pa-
pirjem za peko. Pečemo od 12 do 15 minut pri 200 stopinjah C. 
Po tem istem receptu lahko naredimo rogljičke z orehi, man-
dlji, lešniki itd.

Tedenski jedilnik

www.gorenjskiglas.si
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sudoku_LAZJI_17_31
NALOGA

1 5 6
8 2 5 1 3

4 8 1 7
7 2 9 5

4 2
5 4 6 1

8 6 3 5
4 6 2 8 9

3 7

sudoku_LAZJI_17_31

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_31
NALOGA

3 1 4 8
6 2 8

7 2 6
9 7 2 8 3

2 7 8 3 5
9 4 7

5 1 9
3 1 8

sudoku_TEZJI_17_31

REŠITEV

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

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. Sestavila: P. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_17_31
NALOGA

3148
628

726
97283

27835
947

519
318

sudoku_TEZJI_17_31

REŠITEV

312468759
456179238
879235164
965742813
183956427
247813695
698524371
531687942
724391586

sudoku_LAZJI_17_31
NALOGA

156
82513

4817
7295

42
5461

8635
46289

37

sudoku_LAZJI_17_31

REŠITEV

157932468
862754193
394861752
783219645
641385927
529476381
278693514
416527839
935148276

KINOSPORED

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 19. 4.
16.30, 19.00, 20.10, 21.30  
HITRI IN DRZNI 8
19.20 UPOKOJITEV V STILU
21.10 KOLIBA
16.50, 18.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
17.00 LEPOTICA IN ZVER 

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 19. 4.
17.20, 18.30, 20.00, 21.10 
HITRI IN DRZNI 8
16.55, 20.20 UPOKOJITEV V STILU
17.40 KOLIBA
18.50 DUH V ŠKOLJKI

15.30 MOJ ZMENEK NA SLEPO
15.40, 17.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
16.30 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
21.00 LEPOTICA IN ZVER 
19.30 LEPOTICA IN ZVER, 3D
15.30 MAŠA IN MEDVED, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Torek, 18. 4.
20.00 HITRI IN DRZNI 8

Nedelja, 23. 4.
20.00 POTOVANJE ČASA

Ponedeljek, 24. 4.
20.00 IZGINOTJE

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 19. aprila
20.00 William Shakespeare: MACBETH (v dvorani PGK)

Četrtek, 20. aprila
18.00 William Shakespeare: MACBETH (v dvorani PGK)
18.00 Društvo ProSoc: 3. festival Integra (v Stolpu Škrlovec)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 18. aprila
9.30, 11.30 Rok Vilčnik: MICKA

Četrtek, 20. aprila
18.30 Glasbena šola Jesenice: Slavnostni koncert ob 70-letnici

desetdnevna vremenska napoved

Torek
18. 4. 

4/11 °C

Nedelja 
23. 4.

2/16 °C

Sreda 
19. 4. 

Četrtek
20. 4. 

Petek
21. 4. 

Sobota
22. 4.

4/10 °C 1/10 °C 1/14 °C 2/17 °C

Ponedeljek 
24. 4.

Torek
25. 4.

Sreda
26. 4.

Četrtek
27. 4.

2/15 °C 5/16 °C 6/18 °C 7/19 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

18. 4. tor. Konrad 6.10 19.53

19. 4. sre. Leon 6.09 19.54

20. 4. čet. Neža 6.07 19.56

21. 4. pet. Simeon 6.05 19.57

22. 4. sob. Leonida 6.03 19.58

23. 4. ned. Vojko 6.02 20.00

24. 4. pon. Jurij 6.00 20.01

Strahinj – V četrtek, 20. aprila, od 14. ure dalje bo v Biotehni-
škem centru Naklo dan odprtih vrat. Obiskovalcem pripravljajo 
zanimiva brezplačna predavanja, svetovanja, stojnice, predsta-
vitev projektnih nalog ... V tem času bo potekalo tudi 3. tekmova-
nje dijakov in študentov biotehniških šol Slovenije z naslovom 
Mleko – na stičišču med tradicijo in sodobnimi trendi. Tekmo-
vanje je na ogled tudi za javnost. Tekmovali bodo iz kulinarike, 
živilskega izdelka, priprave mize in pogrinjka, predstavitve mleč-
nega izdelka in znanja o mleku in mlečnih izdelkih. Ogledali si 
boste lahko tudi fotografsko razstavo na temo Mleko.

Dan odprtih vrat v Biotehniškem centru Naklo

Alenka Brun

Zgornji Brnik – Jezeršek go-
stinstvo je namreč v sode-
lovanju z Veleposlaništvom 
RS v Vatikanu poskrbelo, da 
je v času velikonočnih pra-
znikov v Vatikanu dišalo 
tudi po slovenski potici. In 
s tem namenom je Sonja Je-
zeršek spekla osem oreho-
vih potic, ki jih je Veleposla-
ništvo RS v Vatikanu predalo 
najvišjim vatikanskim urad-
nikom, med katerimi sta po-
tici prejela tudi papež Fran-
čišek ter zaslužni papež Be-
nedikt XVI. Potice so v Vati-
kan pospremile tudi mono-
grafija Potice iz Slovenije (v 
nemškem jeziku) z avtorje-
vim posvetilom in posveti-
lom Sonje Jezeršek ter mi-
niaturne potičke, lePotičke. 
Sonja je bila namreč tudi za-
služna za vse potice, ki jih 
lahko vidimo na fotografi-
jah v knjigi oziroma mono-
grafiji Potice iz Slovenije dr. 
Janeza Bogataja.

Ampak v svetu potic se So-
nja v bistvu znašla – lahko bi 
rekli – pred kratkim. Vča-
sih je spekla kakšno za dru-
žino. Vedno pa je pekla oc-
virkovko, kar je še vedno nje-
na prva potica. Nekega dne 
je dr. Janez Bogataj prišel k 
njej z idejo, da bi spekla po-
tice za fotografiranje za knji-
go, a je najprej zavrnila. »Po-
tem sem na vse skupaj pog-
ledala kot izziv, se odločila, 
pristopila z dušo in srcem 

k takratni pripravi potic in 
moram reči, da so vse kar 
dobro uspele. Mislim, da 
sem samo eno, morda dve, 
ponavljala, ostale so uspele 
že prvič.«  

Potic je bilo takrat oko-
li štirideset – slanih in slad-
kih, kar je bil kar velik zalo-
gaj. »Vedno rečem: ko peče-
mo kruh, lahko v soboto do-
poldne pečemo kruh in po-
leg delamo še druge stva-
ri; kadar pa pečemo potico, 
potem ves čas namenimo le 
peki potice. Dobro se pripra-
vimo, naštudiramo receptu-
ro in jo korigiramo, če ugoto-
vimo, da je za neko potični-
co preveč ali premalo testa, 

recimo. Potem to naslednjič 
popravimo in potico tako iz-
boljšamo. Testo primerno 
vzhajano, razvaljano, nama-
žemo primerno debelosti te-
sta. Sama uporabljam gosti 
nadev; raje težje, kot lažje 
namažem. Ni ravno dobro, 
da je nadev preredek.«  

Pa se vrnimo k Vatikanu ...
Sonja je vseh osem potic 

spekla v potičnicah in po svo-
jem receptu – prav nič druga-
če, kot jih pripravlja za doma-
če, stranke ali ko vodi delavni-
ce na domači akademiji. Ker 
je bilo naročilo oziroma želja 
takšna, so bile potice samo 
orehove. »Kar je tudi prav, saj 
je praznična, velikonočna ali 

pa božična potica orehova.« 
Tudi pri peki za Vatikan ni 
imela nobenih težav. Spekla 
je celo eno več, da jo je poku-
sila: bila je zadovoljna. Za 
osem potic je potrebovala tri 
kilograme moke in ravno to-
liko orehov. Posebnih zahtev 
pri poticah, na primer glede 
sladkosti ali česa podobnega, 
ni bilo. 

Konec tedna so tako ore-
hove potice odpotovale v Va-
tikan. Tja pa so se peljale v 
družbi mojstrov cvetličnih 
aranžmajev dr. Sabine Šegu-
la in Petra Ribiča iz Biotehni-
škega centra Naklo, ki sta le-
tos ponovno 'na metre' krasila 
baziliko sv. Petra v Vatikanu.

Jezerškove potice v Vatikanu
Začelo se je s kranjsko klobaso, nato je svojo monografijo dobila tudi potica. »Zakrivil« jo je dr. Janez 
Bogataj. Letos pa se je zgodilo, da so bili v znamenju slovenske potice velikonočni prazniki v Vatikanu.

Sonja Jezeršek je za Vatikan spekla osem orehovih potic.

Šenčur – V Šenčurju je bilo namiznoteniško prvenstvo Po-
krajinske zveze upokojencev Gorenjske. Udeležilo se ga je 82 
tekmovalk in tekmovalcev iz 18 gorenjskih društev upokojen-
cev, gostitelj srečanja je bilo Društvo upokojencev Šenčur. V 
skupnem seštevku je zmagalo moštvo iz Škofje Loke, drugo 
mesto so dosegli Tržičani in tretje Šenčurjani. V dvojicah moš-
kih do 70 let sta zmagala Srečo Vida in Matjaž Glišič iz Bohinja, 
zmagovalca v kategoriji nad 70 let pa sta Jeseničana Janez Bo-
hinc in Vito Lavtižar. Pri ženskih dvojicah je slavila škofjeloška 
z Minko Bertoncelj in Nado Somrak. Med posameznicami se je 
v starosti nad 65 let najbolje odrezala Olga Benčina iz tržiškega 
društva upokojencev, v kategoriji do 65 let pa Dragica Lapanja 
iz Šenčurja. Med posamezniki v kategoriji od 66 do 70 let je 
zmagal Ciril Kozjek, šenčurski župan. V starosti do 65 let je 
bil prvi Matjaž Glišič iz Bohinja, med 71 in 75 let Jano Rant iz 
Škofje Loke in nad 75 let Janez Bohinc z Jesenic.

Upokojenci tekmovali v namiznem tenisu

Domžale – Občina Domžale ob občinskem prazniku vabi na 
odprtje fotografske razstave z naslovom Prostor zadovoljnih 
ljudi, ki bo jutri, 19. aprila, ob 19. uri v prostorih Knjižnice 
Domžale. Razstavili bodo fotografije posameznikov, aktivnosti 
in znamenitosti domžalske občine, ki jih je v svoj objektiv 
ujel Domžalčan Andraž Gregorič. Razstava bo na ogled vse 
do 13. maja.

Fotografska razstava podob iz Domžal

Radovljica – Avto-moto društvo Radovljica bo v četrtek, 20. 
aprila, organiziralo redni letni zbor članov društva. Srečanje 
bo ob šestih popoldne v prostorih Obrtne zbornice na Go-
renjski cesti v Radovljici, je sporočil Cveto Kvasnik, zastopnik 
društva, ki vabi člane vabi, da se letnega zbora udeležijo v čim 
večjem številu.

Zbor članov avto-moto društva
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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, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Literarni večer z Nežo Škofič-Maurer
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi v petek, 21. aprila, 
ob 18. uri v prostore društva na literarni večer z Nežo Ško-
fič-Maurer.

Dobrodelna glasbena prireditev
Šenčur – Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šenčur ter 
Vida Šušteršič z ljudsko pesmijo in mnogimi gosti prirejajo 
v soboto, 22. aprila, ob 17. uri v Domu krajanov Šenčur do-
brodelno glasbeno prireditev. Vstop bo prost, prostovoljni 
prispevki pa bodo v celoti namenjeni PGD Šenčur.

Ob dnevu upora proti okupatorju
Škofja Loka – Občina Škofja Loka in Združenje borcev za 
vrednote NOB Škofja Loka vabita na slavnostno prireditev 
ob dnevu upora proti okupatorju in 76. obletnici ustanovitve 
OF. Prireditev bo v nedeljo, 23. aprila, ob 18. uri v Sokol-
skem domu. V kulturnem programu bodo nastopili: učenci 
Glasbene šole Škofja Loka, Lara Jankovič ter kitarista Ravi 
Shrestha in Tilen Stepišnik. Slavnostna govornica bo prof. 
dr. Mirjana Ule. Program bo vodila Jerneja Tolar.

Blagoslovitev motorjev
Kranjska Gora – Na trgu pred cerkvijo bo v soboto, 22. apri-
la, ob 11. uri blagoslovitev motorjev.

Deseti Velikonočni motožegen
Križe – Bar Košuta vabi na 10. Velikonočni motožegen, ki bo 
v Križah pri Tržiču pred barom Košuta v nedeljo, 23. aprila, 
z začetkom motorističnega zajtrka ob 9. uri. Blagoslov mo-
toristov bo ob 11.30.

Drugi Podjetniški zajtrk z Evo Remškar
Tržič – V četrtek, 20. aprila, bo od 8. do 9. ure v Mestni ka-
varni Tržič 2. Podjetniški zajtrk, tokrat z Emo Remškar.

Preseljevanje ljudstev v pozni antiki
Škofja Loka – Loški muzej vabi jutri, v sredo, 19. aprila, ob 
19. uri v Galerijo Franceta Miheliča na muzejski večer: Pre-
seljevanje ljudstev v pozni antiki in naselbina Puštal nad 

Trnjem v luči drobnih najdb. Predaval bo kustos Loškega 
muzeja mag. arheologije Jože Štukl.

V sekundi od angela do hudiča
Žiri – Jutri, v sredo, 19. aprila, se bo ob 19. uri v Krajevni knji-
žnici Žiri začela predstavitev knjige avtorice Ivane Gantar V 
sekundi od angela do hudiča.

Torkov večer s knjižnico
Škofja Loka – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka vabi danes, v 
torek, 18. aprila, ob 19. uri v Kaščo na Torkov večer s knjižnico. 
Dr. Breda Poljanec bo spregovorila na temo Uporabna znanja 
prednikov za harmonično življenje in sobivanje z Naravo.

Za otroke
Tržič – Na otroškem oddelku Knjižnice Toneta Pretnarja bo v 
četrtek, 20. aprila, z začetkom ob 17. uri ura pravljic.

Jesenice – Danes, v torek, 18. aprila, bodo nemške urice ob 
17. uri, jutri, v sredo, 19. aprila, bodo ustvarjalne delavnice 
ob 17. uri, v četrtek, 20. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, žre-
banje nagrajencev knjižne uganke ter kviza butalsko pamet-
ni kviz pa ob 18. uri. V petek, 21. aprila, bo Brihtina pravljična 
dežela ob 10. uri.

IZLETI
Srečanje pri mlinčkih v Suhadolah
Cerklje – Društvo upokojencev Cerklje obvešča svoje člane, 
da bo srečanje Pri mlinčkih v Suhadolah v soboto, 22. aprila. 
Zbor udeležencev bo pred AMD Cerklje ob 8. uri. Prevoz do 
Suhadol bo po dogovoru. Odhod do mlinčkov izpred cerkve 
v Suhadolah bo ob 8.30.

Pohod po Tovorni poti
Možjanca – Okrepčevalnica Rožmarin z Možjance vabi v so-
boto, 22. aprila, na 7. pohod po Tovorni poti. Zbor bo med 
7. in 8. uro v okrepčevalnici Rožmarin. Hoje bo za približno 
štiri ure, pohod je primeren tudi za družine z otroki. Obve-
zne so prijave pri Tatjani Štirn, tel. 041 293 312.

S kolesom do Zbilj
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 20. 
aprila, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Kranj–Zbi-
lje–Mavčiče–Orehek–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred doma 
upokojencev Naklo.

Pohod na Španov vrh
Gozd - Martuljek – Mladinski odsek Planinskega društva 
Gozd Martuljk vabi cicibane planince in planinke na pohod 
na Španov vrh (1334 m) v soboto, 22. aprila, ob 8. uri. Zbor 
bo pred Penzionom Špik v Gozdu - Martuljku, od koder se 
boste z avtomobili odpeljali do Planine pod Golico. Celoten 
čas hoje je tri ure. Prijave zbirata do četrtka, 20. aprila, po 
telefonu: Špela 040 794 678 in Petra 041 934 542.

Prestavljen izlet v Varaždin, Čakovec in Lendavo
Preddvor – Društvo upokojencev Preddvor obvešča vse 
prijavljene potnike za izlet v Varaždin, Čakovec in Lenda-
vo, da bo ta izveden v ponedeljek, 24. aprila, z odhodom iz 
Preddvora ob 6.30, in ne 20. aprila. Ne pozabite na osebne 
dokumente.

PREDAVANJA
Načrtovanje zelenjavnega vrta in pomen 
organskega gnojenja
Žiri – Jutri, v sredo, 19. aprila, bo ob 18. uri v Galeriji DPD 
Svoboda brezplačno predavanje Načrtovanje zelenjavnega 
vrta in pomen organskega gnojenja. Predaval bo Vanes Hu-
sič, strokovnjak agronom iz Kluba Gaia.

Avstralija
Preddvor – Jutri, v sredo, 19. aprila, se bo ob 20. uri v Info 
centru začelo predavanje o Avstraliji. Svoje vtise s 7-te-
denskega potovanja bo predstavil Jan Šmid.

Prometno preventivno predavanje
Tržič – Predavanje o pešcih in kolesarjih kot udeležencih v 
prometu se bo začelo v četrtek, 20. aprila, ob 19. uri v pro-
storih Knjižnice dr. Toneta Pretnarja.

Svet danes s strani strokovnjaka in popotnika
Tržič – Knjižnica dr. Toneta Pretnarja v okviru Noči knjige 
vabi na predavanje Bogomira Ferfila Svet danes s strani 
strokovnjaka in popotnika. Predavanje bo v petek, 21. aprila, 
ob 19. uri.

O negi in vzgoji gorenjskega nageljna
Strahinj – Gorenjska turistična zveza vabi na brezplačno 
predavanje o negi in vzgoji gorenjskega nageljna v četrtek, 
20. aprila, ob 18. uri na BC Naklo. Predaval bo Gašper Sta-
nonik iz vrtnarije Stanonik iz Zakobiljka v Poljanski dolini.

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Šenčur, Preddvor, Cerklje – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo jutri, v sredo, 19. aprila, ob 11.15 Biodanza, 
delavnica druženja za spodbujanje dobrega razpoloženja 
in sprostitev od mentalnih naporov, ki jo bo vodila Nataša 
Kern. Ob 18. uri bo predavanje Urške Vrhovnik o strahu. V 
četrtek, 20. aprila, bo ob 18. uri predavanje Zorana Železni-
karja Ego, naš navidezni prijatelj – 6. del. V okviru projekta 
Večgeneracijski center Gorenjske bo v torek, 18. aprila, ob 9. 
uri pogovorna skupina za starejše Lepa beseda lepo mesto 
najde v Domu krajanov Šenčur; v sredo, 19. aprila, bo ori-
entacijski pohod, zbirno mesto bo v Športnem parku Rapa 

Aleš Senožetnik

Spodnji Brnik – Včeraj, na ve-
likonočni ponedeljek, so se 
pred cerkvijo svetega Simo-
na in Jude na Spodnjem Br-
niku zbrali vozniki traktorjev 
iz Spodnjega Brnika in Vop-
ovelj. Že v soboto so krajani 
postavili mlaje, nato pa vče-
raj zjutraj pred cerkev pripe-
ljali 26 traktorjev, ki jih je po 
praznični maši blagoslovil 
tamkajšnji duhovni pomoč-
nik Lucijan Potočnik, in se na 
kratko posvetil tudi vsakemu 
izmed zbranih kmetov.

»Pobudnik blagoslova trak-
torjev je bil Franci Fon, nato 
pa smo imeli s kmeti sesta-
nek, na katerem se nas je zbra-
lo kakšnih 17. Zelo sem bil ve-
sel pobude in sem se z vese-
ljem odzval. Sklenili smo, da 

bomo imeli tudi v prihodnjih 
letih blagoslov traktorjev na 
velikonočni ponedeljek,« je 
bil zadovoljen Potočnik.

Kot je zbrane nagovoril tudi 
Franci Fon, je bil to poseben 
dan, saj so se kmetje po dob-
rih štirih desetletjih znova 
srečali z namenom, da bla-
goslovijo zemljo, kmetijsko 
mehanizacijo in še posebno 
traktorje, ki so jih kmetje pri-
peljali iz obeh vasi. 

Poleg vere in tradicije pa 
so krajani blagoslov izkoris-
tili tudi za prijetno praznično 

druženje, ki ga dandanes vse 
bolj pogrešajo. »Žal je tako, da 
se tudi na kmetih prijatelji in 
sosedje vse manj srečujemo. 
V gostilne ne zahajamo po-
gosto in ob obilici dela in vsa-
kodnevnih skrbi kar zmanj-
ka priložnosti za druženje in 
povezovanje,« je povedal Ro-
bert Golc, eden izmed organi-
zatorjev dogodka. Zato je bilo 
kot nalašč, da so se po pre-
potrebnem nočnem deževju 
oblaki dopoldne razkadili in 
vaščanom omogočili prijetno 
druženje na praznični dan.

Tudi traktorje so blagoslovili
Kmetje iz Vopovelj in Spodnjega Brnika so se zbrali na prvem blagoslovu traktorjev po več kot 
štiridesetih letih.

Zbrani kmetje na prvem blagoslovu traktorjev na Spodnjem Brniku po več kot  
štiridesetih letih.

Duhovnik Lucijan Potočnik je blagoslovil 26 traktorjev.
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KOLESARSKI IZLET 10.–12. maja 2017
 

S kolesom  
po Goriškem in Krasu
Vabimo vas, da se nam pridružite na kolesarjenju po Goriških brdih, 
Furlaniji in Krasu. Predvidoma bomo kolesarjenje začeli na Livških 
Ravnah in se spustili do Šmartnega v Goriških brdih, potem kolesa-
rili po Brdih in svojo pot prvi dan zaključili v okolici Nove Gorice. 
Naslednji dan se bomo podali v Furlanijo, kjer bomo kolesarili veči-
noma po ravnini, tretji dan pa se bomo iz Nove Gorice podali proti 
Krasu. Ta okvirni načrt kolesarjenja ni zahteven in ga bomo sproti 
prilagajali kolesarjem. Ves čas kolesarjenja nas bo spremljal kombi, 
ki bo tudi prevažal našo dodatno opremo.

Datum:  od 10. do 12. maja (od srede do petka)

Cena izleta je 145 EUR in vključuje:

prevoz na relaciji Kranj–začetek kolesarjenja–Kranj, avtomobilsko 
spremstvo (kombi) med kolesarjenjem, dve nočitvi z zajtrkom za 
vse dni kolesarjenja, prehrana med kolesarjenjem. 

Izlet bomo izvedli, če se prijavi najmanj 16 oseb.  Plačilo opravite v 
dveh obrokih. Prvi obrok velja kot prijava, drugi obrok plačate en 
teden pred odhodom. Cena ne vsebuje zavarovanja.  

Za vse dodatne informacije v zvezi z izleti in za prijave  
pokličite 031 38 26 25 (Grega) ali   pišite na e-naslov:  
grega flajnik@g-glas.si.

Prodajalec pohištva m/ž (Kranj) 
Iščemo prodajalca pohištva v mömax Kranj. Od kandidatov pričakujemo: najmanj V. 
st. strokovne izobrazbe ekonomske, komercialne ali druge ustrezne smeri, zaželene 
izkušnje na področju prodaje pohištva, smisel in željo za delo s kupci ... LES-MMS tr-
govska družba, d. o. o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 13. 
5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: izpit za vožnjo viličarja, 1 leto delovnih izkušenj v skladišču, smisel za 
urejenost in natančnost pri delu, pripravljenost na delo v izmenah ... EGP Embalažno 
grafično podjetje, d. d., Kidričeva cesta 82, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 28. 
4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Od kandidatov pričakujemo: pripravljenost na delo v več izmenah (4 izmene), zaže-
lene izkušnje z delom v proizvodnji ter nočnim delom, spretne, prilagodljive, moti-
virane in odgovorne kandidate, osnovno znanje slovenskega jezika, urejeno delov-
no dovoljenje. Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o. , Škofjeloška 6, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 13. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni delavec varnosti in zdravja pri delu m/ž (Jesenice) 
Glavne naloge izbranega kandidata bodo: ugotavljanje skladnosti naprav, strojev, 
tehničnih sredstev, delovnih okolij, poti, transportnih poti, stavb s predpisi iz zako-
na o varnosti in zdravja pri delu in tehničnimi predpisi, svetovanje delodajalcu pri 
načrtovanju ... SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbi-
ramo do 23. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodilni razvojni inženir m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena visokošolska izobrazba elek-
trotehniške ali druge tehniške smeri, pet let delovnih izkušenj na podobnem delov-
nem mestu, aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno), analitičnost, sistema-
tičnost, visoka zmožnost komuniciranja, govorno in pisno, sposobnost prilagajanja 
hitrim spremembam ... Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo 
do 30. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Receptor m/ž (Bled) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo hotelske, turistične ali druge ustrezne smeri, aktiv-
no znanje dveh tujih jezikov od naslednjih: angleški, nemški oz. italijanski jezik, po-
znavanje dodatnih jezikov je prednost, spretna uporaba računalnika, časovna fle-
ksibilnost, samoiniciativnost in natančnost, vsaj 1 leto delovnih izkušenj pri delu na 

recepciji. Sava turizem, d. d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 21. 4. 
2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Pomočnik vodje delavnice m/ž (Škofja Loka) 
Vaše delo bo zajemalo: priprava delavniške dokumentacije, spremljanje in zaključe-
vanje delovnih nalogov, pomoč pri nabavi materiala in organizaciji dela v delavnici, 
vodenje evidenc. Habjan Transport, d. o. o., Škofja Loka, Trata 50, 4220 Škofja Loka. 
Prijave zbiramo do 12. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vzdrževalec m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: menjava orodij na brizgalnih strojih, vzdrževanje brizgal-
nih strojev in drugih delovnih naprav, povezovanje vod na orodju, skrb za čistočo in 
urejeno delovno okolje, druga dela po nalogu predpostavljenih. Plamtex INT., d. o. 
o., Pod bukvami 8, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 12. 5. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Kranj) 
Za našo novo poslovalnico v Kranju z oddelki parfumerija, naravna kozmetika, dro-
gerija, igrače, papirnica in nogavice iščemo prodajalce. Vaš profil: imate končano tr-
govsko izobrazbo oz. izobrazbo najmanj IV. stopnje, vas veseli delo v prodaji in ima-
te prijazen pristop do ljudi, zaželeno je, da ste opravljali delo v branži ali podobnem 
področju in vas veseli delo s strankami. Mueller Drogerija, d. o. o., Tacenska c. 26, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 4. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovni asistent m/ž (Slovenska Bistrica, Šenčur pri Kranju)
Pričakujemo: izobrazbo s področja ekonomije, zaželena V. ali VI. stopnja, dobro zna-
nje računalniških orodij Microsoft Word in Microsoft Excel, tekoče znanje angle-
škega in nemškega jezika, vztrajnost in odgovornost pri doseganju zastavljenih ci-
ljev, sposobnost timskega dela, odprtost in pripravljenost na učenje, 3–5 let delov-
nih izkušenj s področja poslovne asistence. Quadrofoil, d. o. o., Partizanska ulica 38,  
2310 Slovenska Bistrica . Prijave zbiramo do 10. 5. 2017. Podrobnosti na www. 
mojedelo.com.

Vzdrževalec-pomočnik v delavnici m/ž (Lesce) 
Od vas pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe, državljanstvo RS, vozniški iz-
pit B-kategorije, vozniški izpit za viličarja, zaželen je vozniški izpit vsaj C-kategorije, 
resen pristop do dela, delovne izkušnje na sorodnem področju, natančnost, delav-
nost in motiviranost za delo. Ažman, d. o. o., Lesce, Tržaška 1, 4248 Lesce. Prijave zbi-
ramo do 12. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Galanterist II m/ž (Sovodenj) 
Pričakujemo: zaključena poklicna izobrazba tehnične smeri, izkušnje niso pogoj, roč-
na spretnost, delo v timu in timska naravnanost, natančnost in zanesljivost, prilago-
dljivost glede delovnega časa in vrste dela. Termopol, d. o. o., Koprivnik 50, 4225 Sovo-
denj. Prijave zbiramo do 11. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni razvijalec programske opreme m/ž (Šenčur) 
Razvoj, spreminjanje in vzdrževanje poslovnih spletnih in mobilnih aplikacij, upora-
ba agilnih metodologij ter sodelovanje v SCRUM razvojni ekipi, delovanje v skladu z 
dodeljenimi nalogami, zahtevami strank in partnerjev pri implementaciji posameznih 
projektov. Descartes labs, d. o. o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 2. 
5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

www.gorenjskiglas.si

Vabimo vas na izlet v Trst. Ogledali si bomo Glavni trg, Narodni 
dom, Tržaško knjižno središče, po kosilu pa še grič s katedralo 
svetega Justa in za konec še grajski vrt gradu Miramar. Z nami 
bosta vodja Narodne in študijske knjižnice v Trstu Ivo Corva, ki 
nam bo predstavil, kako živijo Slovenci v Trstu, in naš novinar 
Jože Košnjek, ki zelo dobro pozna problematiko zamejskih Slo-
vencev tudi v Trstu.

Trst in grad MiramarTrst in grad Miramar

Odhodi avtobusa: 
z AP Radovljica ob 6.50, z AP Creina Kranj ob 7.15.,
z AP Mercator Primskovo ob 7.25, z AP Škofja Loka ob 7.45
Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure

Cena vključuje: prevoz, ogled Trsta, kosilo, 
ogled grajskega vrta gradu Miramar in DDV.

Za rezervacijo čim prej pokličite na  
tel. št.: 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Bleiweisovi cesti 4  
v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si. 

Cena izleta je 32 evrov.

 IZLET  sreda, 19. aprila 2017

PONOVITEV  

IZLETA

www.gorenjskiglas.si

(Visoko); v četrtek, 20. aprila, bo ob 18. uri v Domu krajanov 
Šenčur prireditev Pomladne šege in praznik zelenega Jurija; 
v četrtek, 20. aprila, bo pohod ob kulturni in naravni dedišči-
ni Preddvora; v petek, 21. aprila, bo v TIC Preddvor ob 17. uri 
delavnica Stare igre, v prostorih Občine Cerklje pa se bo ob 
17.30 začela predstavitev knjige Zverinice iz Smeholandije. 
Obvezna prijava in dodatne informacije za vse prireditve: 
telefon 041 724 134 ali e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Vadba joge
Jesenice – V četrtek, 27. aprila, bo ob 18. uri v Mladinskem 
centru Jesenice vadba Joga flow. Vadba je primerna za vse 
stopnje (tudi popolne začetnike), vodila jo bo Ana Pirih. Več 
informacij in prijave najkasneje do 25. aprila do 14. ure po 
e-pošti anapirih@gmail.com ali tel. 031 416 180. 

Učenje pravilnega dihanja in sproščanje s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 20. aprila, na brezplačno delavnico 
Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s petjem. 
Začetek bo ob 16. uri v društveni pisarni v Kranju, Oldham-
ska 14 (pri Vodovodnem stolpu). Delavnico bo vodila Tanja 
Mladenovič.

Fotografska delavnica
Jesenice – V soboto, 29. aprila, bo ob 17. uri v Mladinskem 
centru Jesenice fotografska delavnica Studijski portret, ki jo 
bo vodil fotograf Nik Bertoncelj (F2 FZS). Za vse, ki doma 
nimate svoje opreme, bo osnovna studijska oprema na raz-
polago na delavnici. Več informacij in prijave najkasneje do 
26. aprila do 14. ure na nik.bertoncelj.foto@gmail.com.

Delavnica Akrojoga jam 
Jesenice – V nedeljo, 30. aprila, bo ob 19. uri v Mladinskem 
centru Jesenice delavnica Akrojoga jam, ki je primerna tako 
za začetnike kot vse druge, ki ste se z akrojogo že srečali. 
Več informacij in prijave najkasneje do 28. aprila do 14. ure 
na sania.despotovic1@gmail.com.

KONCERTI
Petnajstletnica Pihalnega orkestra Šenčur
Šenčur – Pihalni orkester občine Šenčur v nedeljo, 23. 
aprila, ob 19. uri v Športni dvorani v Šenčurju prireja slav-
nostni koncert ob 15-letnici delovanja. Program bo povezo-
val Miha Brajnik, kot posebna gostja pa bo nastopila Nuša 
Derenda.

Koncert Simfoničnega orkestra Jesenice
Kranjska Gora – V Ljudskem domu se bo v soboto, 22. apri-
la, ob 18. uri začel koncert Simfoničnega orkestra Jesenice 

z dirigentko Natalijo Šimunović in solisti: Janja Hvala – so-
pran, Andreja Geržina – sopran, Klemen Torkar – tenor, 
Maja Horvat – violina.

Spomladanski koncert 2017
Križe – Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna 
izpostava Tržič in Osnovna šola Križe vabita na Spomladan-
ski koncert 2017 – območno srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov v četrtek, 20. aprila, ob 18. uri v Osnovno 
šolo Križe. Nastopili bodo otroški pevski zbori iz Osnovne 
šole Križe, Bistrica in Tržič ter mladinska pevska zbora iz 
osnovne šole Križe in Tržič ter pevski zbor Osnovne šole 
Bistrica. 

Glasbeni večer s Kreativom
Tržič – Letošnji prvi glasbeni večer v Tržiškem muzeju bo v 
petek, 21. aprila, ob 20. uri. Nastopila bo vokalna skupina 
Kreativo.

RAZSTAVE
Razstava ročnih del
Mlino, Zasip – Vezilje vabijo na ogled razstave ročnih del, ki 
bo od petka, 28., do nedelje, 30. aprila, odprta od 9. do 18. 
ure v prostorih na Bledu, Mlinska 28, pri Simoni, in v Zasipu 
v Domu krajanov.

Razstava ročnih del
Dovje – V Kulturnem domu bo v petek, 21. aprila, odprtje 
razstave ročnih del Sekcije za ročna dela KUD Jaka Rabič. 
Razstava bo na ogled do nedelje.

Razstava Mirka Bokšića
Jesenice – V Galeriji Kosova graščina bo v četrtek, 20. aprila, 
ob 17. uri odprtje razstave Mirka Bokšića, slikarja, kiparja, 
pesnika in tekstopisca iz Nagolda.

PREDSTAVE

Puškin – zadnji dvoboj
Tržič – V petek, 21. aprila, si ob 21. uri v Knjižnico dr. Tone-
ta Pretnarja lahko ogledate film, biografsko dramo Puškin 
– zadnji dvoboj.

Alamut
Kranj – V sredo, 26. aprila, si ob 18. uri v Stolpu Škrlovec 
lahko ogledate predstavo Alamut, ki jo je po romanu Vla-
dimirja Bartola dramatiziral Dušan Jovanović in je nastala 
v produkciji Gimnazije Kranj v sodelovanju s Prešernovim 
gledališčem Kranj. Predstava je za izven.
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                                                     Cena knjige je 

Preprost, 
učinkovit, 
praktičen in 
zabaven! Slovar 
za otroke, ki se 
začenjajo učiti 
angleščine. 
Slovar v slikah, 
da se otrok 
lažje seznani z 
angleščino in 
prične takoj 
govoriti.

145 strani; 
 242 x 202 mm; 
trda vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

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

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

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

14  90
EUR

Krajepisec Željko 
Kozinc nas s  
svojim  
značilnim  
srčnim  
doživljanjem,  
ki ga poznamo 
že iz njegovih 
sedmih  
izletniških 
knjig, vabi k 
naravnim in 
kulturnim 
biserom tega 
prelepega 
dela  
domovine.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Ta atlas vsebuje 
predvsem slike. Ko 
skušamo razumeti 
zgradbo ali lego 
določenega organa, 
nam nič ne pomaga 
bolj kot to, da 
vidmo, kateri in 
kakšni so sestavni 
deli organa oziroma 
kateri organi ga 
obdajajo. Anatomski 
atlas takov ključuje 
shematske, a 
dosledne in hkrati 
nazorne slike. Na 
njih so označeni 
posamezni deli 
telesa ali določenega 
organa, v kratkem 
besedilu zraven pa so 
razložene osnovne 
značilnosti.

11                              90
EUR

Cena knjige je

Knjigo  lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

OSMRTNICA

V 83. letu starosti se je od nas poslovil 

Stane Potočnik
Od njega se bomo poslovili danes, 18. aprila 2017, ob 15. uri na 
pokopališču v Zg. Besnici.
Žara pokojnika bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji 
poslovilni vežici.

Žalujoči: žena Mari, hči Irena in sin Janez z družinama ter ostalo 
sorodstvo in prijatelji

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

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

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

Rezultati 31. kroga –  
16. aprila 2017

1, 2, 3, 8, 14, 16, 24 in 5

Loto PLUS:
2, 4, 11, 14, 20, 22, 34  

in 38
Lotko: 8 5 8 3 2 3

Sklad 32. krog za Sedmico: 
480.000 EUR

Sklad 32. krog za PLUS: 
860.000 EUR

Sklad 32. krog za Lotka: 
130.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

V DELNICAH pri Poljanah prodam sa-
mostojno enodružinsko hišo, ki je slu-
žila kot vikend, s stanovanjsko površino 
87 kvadratnih metrov, na lepi razgledni 
lokaciji, z garažo, parkiriščem in vrtom, 
tel.: 04/512-51-22, 041/640-163  
 17001239

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HRASTOV les, suhe plohe, ugodno, 
tel.: 041/683-233 
 17001099

NOVO nerabljeno opeko špičak, šir. 
32 cm, 4000 kom, cena po dogovoru, 
tel.: 031/274-837  
 17001336

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

UGODNO prodam kotno sedežno gar-
nituro, tel.: 070/759-009  
 17001342

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

9 RADIATORSKIH ventilov termostat 
sparmatic, ugodno, tel.: 040/351-
342 17001334

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 17001329

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PRODAM

UGODNO – sadike malin, hibiskusov, 
razne trajnice, tel.: 070/280-706 
 17001348

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 17001341

KORUZNO sejalnico Pan-agra, dvo-
redna, malo rabljena, ugodno, tel.: 
041/911-822 
 17001340

KUPIM

TRAKTOR do 100 KM, kiper priko-
lico, mini bager, lahko v okvari, tel.: 
031/500-933 17001152

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, rdeči in beli, tel.: 
040/355-865 17001330

KROMPIR za krmo, tel.: 031/542-
877 17001343

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/942-015 17001328

JAGNETA za zakol, tel.: 031/296-
312 17001332

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste ter pitanci, purani, pri-
peljemo na dom, tel.: 041/710-113 
 17001151

ZAJKLJO z mladiči, cena 35 EUR, 
tel.: 040/938-931 17001347

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17001346

BREJO kozo srnaste pasme, tel.: 
030/270-280 17001339

OSTALO
PRODAM

KOLIČKE, late, fižolovke, smrekove, 
raznih dimenzij, možna dostava, tel.: 
04/51-88-063, 041/446-510 
 17001335

OKROGLE silažne bale, odlično seno, 
v kockah in bager Takeuchi 145 s pla-
nirko, tel.: 041/762-562  
 17001333

SENO v refuzi in butarice za kmečko 
peč, tel.: 04/25-03-702, 031/485-
450 17001331

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235  
 17001240

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO mizarja. Vrbn, d.o.o., 
Ul. Mirka Vadnova 22, Kranj, tel.: 
041/634-039 17001327

ZAPOSLIMO čistilke-sobarice na po-
dročju Bleda (6 mesecev, z možnostjo 
podaljšanja za nedoločen čas). Kon-
takt: 031/613-246, ga. Svetlana, Ak-
tiva čiščenje, d.o.o., Ljubljanska cesta 
12f, Trzin 17001344

ZAPOSLIMO čistilke, sobarice v Kranj-
ski Gori in Radovljici (6 mesecev, mož-
nost podaljšanja za nedoločen čas). 
Tel: 031/632-557, ga. Darja, Aktiva 
čiščenje, d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 
Trzin 17001345

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje 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  
 17001154

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001220

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, anti-
glivične premaze proti plesni ter deko-
rativne omete in opleske vam nudi Pa-
vec Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, 
tel.: 031/392-909 
 17001083

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17001155

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17001149

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419  
 17001144

UGODNO izvajamo slikopleskarska 
dela, beljenje, suhomontažna dela 
knauf, Armstrong, predelne stene, 
spoščeni stropi, izdelava mansard in 
ostala gradbena dela. Slobodan Ćuli-
brk, s.p., ul. Simona Jenka 11, Domža-
le, tel.: 031/577-900  
 17001075

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

INŠTRUIRAM matematiko za OŠ, stro-
kovno in z veliko izkušnjami. Nevenka 
Škrlj, Ul. Gorenjskega odr. 18, Kranj, 
tel.: 041/744-131                   17001283 

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 17001156

RAZNO
PRODAM

ŠOLSKO torbo na koleščkih in  zložlji-
vo poni kolo, tel.: 041/583-870  
 17001338

ZELO staro železno posteljo z mrežo 
in konjski komat, 22 col, lep, ugodno, 
tel.: 041/583-870 17001337

IŠČEM

IŠČEM stare, nedelujoče pralne stroje, 
TV, računalnike, vodov. pipe ... tudi od-
peljem, tel.: 070/385-956 17001284
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Anketa

Matic Urh, Vopovlje:

»Na njivah imamo že veliko 
posejanega in že raste, tako 
da je bil dež več kot potreben 
in smo se ga razveselili. Tako 
kot vsa živa bitja tudi rastline 
namreč potrebujejo vodo.« 

Tone Verbič, Sp. Brnik:

»Z vremenom se moraš kar 
sprijazniti, saj spremeniti 
tako ne moremo ničesar, pa 
če bi še tako radi. Zadnji dež 
je bil seveda koristen in mis-
lim, da preteklo sušno obdob-
je ne bo pustilo posledic.«

Franc Kuralt, Zg. Brnik:

»Pravijo, da če je deževen 
april, kmet ni reven. Suša 
mene ni posebej prizadela. Če 
bo počasi raslo, bo trava bolj-
ša in primerno zrela in tako 
tudi živali raje jejo. Več škode 
je žitu naredila huda zima.«

Ani Stare, Sp. Brnik:

»Mislim, da v tako zgodnjem 
obdobju suša še ni naredila 
kakšne posebne škode. Je pa 
dež prišel ravno pravi čas. 
Nekaj škode pri ječmenu je 
povzročila mrzla zima, sicer 
pa tudi to ne preveč.«

Aleš Senožetnik

Zaradi zadnje suše je verje-
tno kakšnega kmeta že skrbe-
lo, a velikonočni prazniki so 
s seboj prinesli tudi nekaj 
deževja. Kljub temu da so 
bile padavine dobrodošle, 
pa kmetje s cerkljanskih vasi 
menijo, da marčevska suša 
večje škode na poljih še ni 
povzročila.

Dobrodošel dež

Marjan Ropotar, Sp. Brnik:

»Večja težava kot zadnja suša 
je bila mrzla zima brez pada-
vin, predvsem zaradi žita. Se-
veda pa je bil tudi ta dež zelo 
koristen, saj imamo na njivah 
med drugim že krompir, jaro 
pšenico in ječmen.«

vre men ska na po ved

TOREK SREDA ČETRTEK
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info@g-glas.si

Urša Peternel

Kranjska Gora – Ker nam ni 
vseeno – s temi besedami je 
na delovno akcijo ureditve 
poti v Malo Pišnico vse ljubi-
telje Kranjske Gore prejšnji 
teden povabil župan Kranj-
ske Gore Janez Hrovat. Tako 
naj bi uredili »sramoto na 
našem pragu«, kot jo je ime-
noval župan. »Verjetno je 
res težko obiskovalcem, tu-
ristom in tudi občanom ra-
zumeti, kako lahko tabla z 
opozorilom, da je pot poško-
dovana, neprehodna in smr-
tno nevarna, stoji v Jasni že 
skoraj dvajset let,« je razloge 
za organiziranje akcije nave-
del župan. V sredo se je de-
lovni akciji pridružilo okrog 
petdeset prostovoljcev, žal 
pa je prišlo do incidenta, ki 
so ga nekateri očividci opi-
sali kot »filmski vložek« in v 
katerem naj bi bil poškodo-
van naravovarstveni nadzor-
nik Triglavskega narodnega 
parka. Ta namreč trdi, da ga 
je župan odrinil, tako da je 
padel po strmem pobočju in 
se poškodoval, na drugi stra-
ni pa župan to odločno zani-
ka.

»Z ozke poti, ki vodi 
v Malo Pišnico, na zelo 

nevarnem mestu je  župan 
med srečanjem z nadzorni-
kom  z bokom odrinil nad-
zornika, da je vznak padel 
po zelo strmem pobočju v 
ruševje  in se pri tem poš-
kodoval. Na pregledu na ur-
genci v jeseniški bolnišnici 
so ugotovili, da ima nadzor-
nik poškodovano zapestje 
in ramo. Po pregledu so ga 

odpustili iz bolnišnice, ven-
dar bo čez nekaj dni moral 
opraviti ponovni pregled,« 
je dogodek in poškodbe nad-
zornika opisal vodja naravo-
varstvene nadzorne službe v 
TNP Sašo Hrovat.

»Hodil je za mano in res 
ne vem, kako in kaj se je do-
gajalo, začel je pa kričati. 
Obrnil sem se nazaj in nekaj 

par metrov za mano je nad-
zornik res ležal v rušju,« pa 
je dejal župan Hrovat in do-
dal, da si takšnega incidenta 
pred petdesetimi udeleženci 
akcije, med katerimi je bila 
tudi njegova hčerka, zagoto-
vo ne bi privoščil.

Nadzorniki TNP so pok-
licali policijo in Bojan Kos 
s Policijske uprave Kranj je 
potrdil, da so policisti obrav-
navali prijavo nadzornikov 
TNP o težavah z osebami, ki 
naj bi s svojimi aktivnostmi 
v zvezi s potjo posegali v za-
varovano območje TNP. Pri-
javo še preverjajo in vodijo 
postopek, je dejal Kos.

Sicer pa območje Male Pi-
šnice leži v osrednjem ob-
močju narodnega parka in 
je hkrati ožje zavarovano 
območje (naravni rezervat) 
znotraj TNP, kar pomeni, da 
je pod posebnim varstvom. 
Kot poudarjajo v TNP, mo-
rajo biti vsi posegi v tem ob-
močju usklajeni z varstve-
nimi režimi zakona o TNP. 
Tako si je pred začetkom 
kakršnihkoli del treba prido-
biti naravovarstveno in tudi 
kulturnovarstveno soglasje. 
Za urejanje poti v Malo Pi-
šnico župan ni pridobil do-
voljenja, so poudarili v TNP.

»Filmski vložek« v Mali Pišnici
Na delovni akciji, s katero so Kranjskogorci urejali pot v Malo Pišnico, naj bi prišlo do incidenta: župan 
Janez Hrovat naj bi odrinil naravovarstvenega nadzornika TNP, tako da je ta padel po strmem pobočju 
in se poškodoval. Župan to zanika. V TNP poudarjajo: župan za urejanje poti ni pridobil dovoljenja.

S tablo, ki stoji na poti v Malo Pišnico, TNP opozarja 
obiskovalce, da je pot smrtno nevarna in zato zaprta. 
Domačini na čelu z županom so jo zato želeli urediti sami.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, nad okoli 
900 metri nad morjem pa snežilo. Jutri in v četrtek bo zmerno 
oblačno in suho. Pihal bo severni veter. Razmeroma hladno bo.

Danica Zavrl Žlebir

Šenčur – Že četrtič zapo-
red je Društvo upokojen-
cev Šenčur priredilo koncert 
Šenčurska glasbena sreča-
nja. Veselo razpoloženje 
so z občinstvom delili trije 

narodno-zabavni ansam-
bli: Ansambel Petra Fin-
ka, Skrivnost in Frančič, za 
še zabavnejše dogajanje je 
skrbel humorist Jože Mrgo-
le, dogodek v Domu kraja-
nov Šenčur pa je povezoval 
Miro Erzin. 

Vesela glasbena srečanja

Mladi narodno-zabavni ansambli so zabavali šenčursko 
občinstvo. / Foto: Matic Zorman

Cveto Zaplotnik

Kranj – V okviru priprav na 
državno razstavo Dobrote 
slovenskih kmetij so oceni-
li že tudi domače marmela-
de. Najvišjo možno oceno, to 
je dvajset točk, in s tem zla-
to priznanje je dobilo osem 
marmelad, med njimi tudi 
domača marmelada bučka s 
pomarančo, ki jo je na oce-
njevanje dala Dragica Štirn 
s Suhe pri Predosljah. Janez 
Markuta iz Čadovelj je dobil 

zlato priznanje za jagodno 
marmelado, kmetija Okršlan 
s Svetega Florijana nad Ško-
fjo Loko zlato za ribezovo 
marmelado, Robert Golc s 
Spodnjega Brnika zlato za ja-
godno marmelado, Andre-
ja Bogataj s Spodnjega Brni-
ka zlato za jagodno marme-
lado, Matej Megušar iz Sta-
re Loke srebrni priznanji za 
mešano marmelado, Franci 
Jenko iz Hraš pri Smledniku 
pa bronasto priznanje za sli-
vovo marmelado. 

Štirnova marmelada  
z najboljšo oceno

Kranj – Prejšnji teden so minila tri leta od ustanovitve finančne 
uprave (Furs), ki je prevzela naloge in pristojnosti tedanje 
carinske in davčne uprave. V finančni upravi so obletnico 
obeležili s prireditvijo, na kateri je generalna direktorica Jana 
Ahčin ob navzočnosti ministrice za finance Mateje Vraničar 
Erman podelila priznanja zaposlenim, ki so največ prispe-
vali k uspešni združitvi carinske in davčne uprave. Bronasti 
znak sta prejeli tudi Saša Arh Pretnar in Vlasta Srebotnjak iz 
Finančnega urada Kranj. V finančni upravi so preričani, da je 
združitev dosegla svoj namen. V treh letih so javnofinančne 
prihodke povečali za 1,5 milijarde evrov ali za 11,8 odstotka, 
zmanjšali davčni dolg za 11,8 odstotka, uvedli davčno potrje-
vanje računov, poenostavili carinske postopke ...

Tretja obletnica ustanovitve finančne uprave


