
AKTUALNO

Grafiti so bili  
način protesta
»Gre za absurd brez primere, ko 
sta se kapital in občinska uradni-
ca spravila na človeka z vrtoglavo 
odškodnino, potem ko je več me-
secev opozarjal na problem one-
snaženja,« pravi Boštjan Zavrl iz 
Dorfarij.

3

KULTURA

Medalje in Drobiž
V Gorenjskem muzeju so minuli 
teden odprli dve razstavi: v Ste-
briščni dvorani razstavo Heroji 
revolucije v vojni in miru – odliko-
vanja druge Jugoslavije, v Galeriji 
Mestne hiše pa se z razstavo Dro-
biž naš vsakdanji predstavlja nu-
mizmatično društvo.

8

ŠPORT

Zlato za mlade rise
Z zmago nad Ukrajino, prvim me-
stom in uvrstitvijo v divizijo 1A je 
naša mlada hokejska reprezentan-
ca zaključila tekmovanje na doma-
čem svetovnem prvenstvu divizije 
1B na Bledu. Veselje naših hokej-
skih upov je bilo po zmagi nad 
Ukrajino nepopisno.

9

ZADNJA

Po Kranju s Kranvajem
Od včeraj naprej lahko obiskovalci 
mestnega jedra Kranja po telefonu 
pokličejo električno vozilo Kran-
vaj, ki je namenjeno prevozu petih 
potnikov in prtljage. Kranvaj vozi 
po prilagod ljivem voznem redu, 
čas in relacija vožnje pa se obliku-
jeta glede na potrebo potnika.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno. Jutri bo pretežno 
oblačno z rahlim dežjem. 
V četrtek bo oblačno in 
zelo deževno.

8/17 °C
jutri: pretežno oblačno

9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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NA DNEVU ODPRTIH VRAT 13.5.2017!
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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

Radovljica – »Vabilo župa-
na Radovljice in direktori-
ce Turizma Radovljica je 
bilo malce zlobno, ker ve-
sta, da imam rad čokolado, 
a se ji skušam upirati, ker ... 
redi. Zato sem s seboj pripe-
ljal Tanjo in Luka, ki sicer 
ne gresta nikamor z mano, 
sem pa sta prišla brez obo-
tavljanja, saj sta oba velika 
sladkosneda,« je šaljivo ko-
mentiral svoj obisk predse-
dnik države Borut Pahor, ki 
se je v nedeljo udeležil 6. Fe-
stivala čokolade v Radovljici, 

ko so točno opoldne zdrobi-
li 95-kilogramsko čokolado 
velikanko iz leške Gorenj-
ke. Predsednik je čokolado, 
izdelano iz 63 kilogramov 
mlečne čokolade in 32 ki-
logramov lešnikov, zdrobil 
skupaj z županom Radov-
ljice Cirilom Globočnikom 
in generalnim direktorjem 
Žita Janezom Bojcem. Košč-
ke lešnikove velikanke so 
nato razdelili med številne 
ljubitelje čokolade, ki so tudi 
v nedeljo, tako kot že v petek 
in soboto, napolnili ulice in 
trge Radovljice. Po besedah 
direktorice zavoda Turizem 

in kultura Radovljica Nataše 
Mikelj so v treh dneh našteli 
več kot 50 tisoč obiskovalcev, 
kar je le nekaj manj kot lani, 
ko jih je bilo rekordnih 55 ti-
soč. Letos je bil festival odlič-
no obiskan zlasti v petek in 
soboto, medtem ko jih je v 
nedeljo zaradi res hladnega 
vremena morda prišlo nekaj 
manj kot lani.

Letošnje dogajanje je bilo 
še pestrejše kot prejšnja leta, 
predstavljalo se je več kot šti-
rideset razstavljavcev, med 
njimi tudi iz Danske, Hrva-
ške in Italije. 

Predsednik pomagal zdrobiti čokolado
Vrhunca 6. Festivala čokolade v Radovljici, razbitja 95-kilogramske čokolade 
velikanke iz Gorenjke, se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor s 
partnerko Tanjo Pečar in sinom Lukom. V treh dneh je festival obiskalo več 
kot 50 tisoč ljudi.

Obiskovalci so na več kot štiridesetih stojnicah lahko poskusili najrazličnejše vrste čokolad 
in drugih dobrot iz čokolade. /Foto: Gorazd Kavčič420. stran

Mateja Rant

Preddvor – »Nikoli več ne bo-
ste tako mladi, kot ste danes. 
To velja za vse nas in tudi 
tako je mogoče gledati na ži-
vljenje,« je slavljenko nago-
voril predsednik Borut Pa-
hor in jo povabil na obisk 
v predsedniško palačo. »A 
sam predsednik Pahor me 
je obiskal,« se je veselo na-
muznila Marta Polak, ko ji 
je stisnil roko. Še bolj vese-
la je bila čokoladnih bombo-
nov, ki ji jih je podaril, saj je 
priznala, da je »na čokolado 
prav bolna«. Ob osebnem ju-
bileju ji je čestital tudi ljub-
ljanski pomožni škof Anton 
Jamnik in z njo celo zaplesal.

Nikoli ne bo več tako mlada ...
Ob njenem 107. rojstnem dnevu sta Marti Polak na praznovanju v Domu starejših občanov Preddvor 
nazdravila tudi predsednik države Borut Pahor in ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.

Marto Polak, ki je pred dnevi praznovala 107. rojstni dan, sta na praznovanju v Domu 
starejših občanov Preddvor obiskala predsednik republike Borut Pahor in ljubljanski 
pomožni škof Anton Jamnik. / Foto: Tina Dokl 46. stran

Urša Peternel

Jesenice – V SIJ Acroni so 
včeraj zagnali novo sodob-
no peč z AOD-tehnologijo 
za izdelavo nerjavnih jekel. 
Investicija je vredna kar tri-
deset milijonov evrov, z njo 
pa bodo bolj ekonomično iz-
delovali visoko specialna ne-
rjavna jekla, s tem pa še do-
datno okrepili svojo pozicijo 
na trgu, so povedali. V pod-
jetju letno izdelajo od 120 do 

130 tisoč ton nerjavnega je-
kla, z novo AOD-tehnologijo 
(argon-kisikovo dekarbura-
cijo) pa naj bi v desetih letih 
to količino vsaj podvojili. V 
podjetju, ki ima nekaj več kot 
1200 zaposlenih, bodo v pri-
hodnje tudi po zaslugi nove 
investicije še zaposlovali.

Zagon nove peči sovpada 
s praznovanjem 30-letnice 
delovanja Jeklarne 2, v kate-
ri so izdelali že okoli 8,7 mi-
lijona ton jekla.

Zagnali novo 
sodobno peč
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme DRAGICA HLEBANJA iz Gozda - Martuljka.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Cveto Zaplotnik

Kranj – Svet Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije je na če-
trtkovi seji obravnaval razi-
skavo o socialno-ekonom-
skem položaju upokojen-
cev in starejšega prebival-
stva in problematiko uskla-
jevanja pokojnin, pri tem 
pa je sklenil predlagati vla-
di sprejetje ukrepov, s ka-
terimi bi postopoma vrni-
li pokojnine na raven, kot 
so bile pred sprejetjem in-
terventnih zakonov oziro-
ma pred začetkom gospo-
darske krize. Pokojnine so 
se namreč v obdobju 2010–
2017 zvišale le za 4,8 od-
stotka, v primeru, da bi se 
usklajevale po sistemski 
zakonodaji, pa bi se zviša-
le za 12,8 odstotka. Uskla-
jevanje, katerega glavni na-
men je ohranjanje vrednos-
ti pokojnin v času njihovega 
izplačevanja, je bilo od leta 
2010 z interventnimi zako-
ni omejeno oziroma one-
mogočeno, izjemi sta le lan-
sko in letošnje leto, kar pa ni 

odpravilo negativnih učin-
kov interventnih ukrepov. 

Raziskava, ki jo je pripravil 
Inštitut za ekonomska razi-
skovanja in zajema obdobje 
2006–2014, je pokazala, da 
so bili v vseh teh letih upoko-
jenci v slabšem dohodkov-
nem položaju v primerjavi z 
ostalim prebivalstvom, med 
upokojenci pa so bila na naj-
slabšem enočlanska gospo-
dinjstva. Medtem ko je bilo v 
letu 2014 v celotni populaci-
ji približno 6,5 odstotka res-
no materialno prikrajšanih 
ljudi (to je prikrajšanih vsaj 
za štiri od devetih elementov 
materialne prikrajšanosti, 
na primer za barvno televizi-
jo ali primerno ogrevano sta-
novanje), je med upokojenci 
ta delež znašal osem odstot-
kov, med samskimi upoko-
jenci 16,9 odstotka in med 
samskimi upokojenkami 
13,5 odstotka. Med tistimi, ki 
si v letu 2014 niso mogli za-
gotoviti primerno ogrevane-
ga stanovanja, je bilo 7,3 od-
stotka upokojencev, v letu 
2006 je bilo takih le štiri od-
stotke.

Pokojnine na raven pred 
začetkom krize

Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 14. aprila 2017, prejmeta 
štiridnevno vstopnico za koncerte Collegium Spring break 
festival 2017 Danica Juvan iz Škofje Loke in Klemen Feher iz 
Kranja. Nagrajencema čestitamo!

Matevž Pintar

V tokratni anketi je sodelova-
lo 390 prebivalcev občine Go-
renja vas - Poljane. V občini je 
v letu 2017 predvidenih precej 
sanacij in investicij, zanimalo 
nas je, kako so občani zadovolj-
ni z razvojem in življenjem v 
občini. Krajani, ki so vključeni 
v društva, igrajo pomembno 

vlogo v razvoju turizma, saj se 
vključujejo v pripravo priredi-
tev in v ostale turistične pro-
jekte. Anketirane smo vpraša-
li, če so tudi sami včlanjeni v 
katerega izmed društev. V Po-
ljanah znova oživljajo stara hi-
šna imena, ki se že pozabljajo 
na podeželju. Zanimalo nas je, 
ali podpirajo ta projekt Razvoj-
ne agencije Sora.

Dve tretjini sodelujočih sta 
zelo zadovoljni z razvojem in 
življenjem v občini Gorenja 
vas - Poljane, 31 odstotkov je 
delno zadovoljnih in trije od-
stotki so nezadovoljni. 

Petinštirideset odstotkov 
vprašanih je članov katerega 
izmed društev in 55 odstot-
kov ni včlanjenih v nobeno 
društvo.

Velika večina, kar 94 od-
stotkov sodelujočih, podpira 
projekt oživljanja starih hi-
šnih imen, ki se že pozablja-
jo na podeželju. Trije odstot-
ki tega ne podpirajo in trije 
odstotki projekta ne poznajo. 

Vsem, ki ste z nami sode-
lovali in na Gorenjski glas 
še niste naročeni, smo po-
nudili brezplačno 14-dnev-
no prejemanje časopisa. Če 
bi se želeli pridružiti kro-
gu naročnikov in si ob tem 
izbrati tudi lepo darilo, nas 
pokličite v kontaktni center 
invalidskega podjetja v Ško-
fjo Loko na številko 04/51 
16 440.

Podpora projektu oživljanja 
starih hišnih imen

Aleš Senožetnik

Spodnji Brnik – Družba Ae-
rodrom Ljubljana, ki je že 
dve leti stoodstotni v lasti 
nemškega Fraport AG, od 
prejšnjega tedna nastopa 
pod novo blagovno znam-
ko Fraport Slovenija. Za 
označevanje letališča (de-
stinacije) bodo uporablja-
li ime Ljubljana Airport, 
medtem ko je Letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana 
stvarno ime poslopja in se 
bo uporabljalo še naprej, 
so pojasnili na petkovi no-
vinarski konferenci. Chris-
toph Nanke s Fraporta, je 
izrazil prepričanje, da bo 
nova blagovna znamka pri-
spevala tudi h konkurenč-
nosti podjetja.

Hkrati s preimenovanjem 
pa so naznanili tudi širitev 
obstoječega potniškega ter-
minala, ki bo dokončan do 
leta 2020. Po besedah poslo-
vodnega direktorja Zmaga 
Skobirja bo širitev razreši-
la problem ozkih grl na leta-
lišču, predvsem dolge vrste 
pred okenci za registracijo 
in varnostno točko pri odho-
du potnikov. 

Obstoječi terminal ima 
kapacitete za petsto potni-
kov na uro, z dodatnimi 
8700 kvadratnimi metri pa 
jo bodo povečali na 1280 po-
tnikov na uro. Širitev so na-
črtovali v skladu s pričako-
vano rastjo prometa, ki jo 
beležijo. Letos so tudi zara-
di novih linij nizkocenov-
nikov in prestrukturiranja 

Adrie v prvih treh mesecih 
zabeležili 20-odstotno rast 
števila potnikov, sicer pa je 

pričakovana povprečna le-
tna rast v naslednjih tridese-
tih letih 3,1 odstotka.

Lani so v potniškem pro-
metu oskrbeli 1,4 milijona 
potnikov, s povečanim ter-
minalom pa bi bilo letališče 
zmožno oskrbeti od 2,5 do 
3 milijone potnikov letno. 
Vrednost naložbe po Skobir-
jevih besedah znaša 16 mili-
jonov evrov. Terminal, ki se 
bo širil v smeri proti Šenčur-
ju, pa bo zasnovan tako, da bo 
omogočal dodatno širitev, če 
bi bila ta v prihodnje potreb-
na. To pa ni edina investicija, 
ki se jo lotevajo na brniškem 
letališču. V teku je prestavitev 
glavne ceste, hkrati pa bodo 
uredili tudi priključne in in-
terne ceste ter obnovili vodo-
vod in kanalizacijo.

Večji terminal čez tri leta
Aerodrom Ljubljana se je preimenoval v Fraport Slovenija, ob tem pa napovedujejo širitev terminala, ki 
bo dokončan do leta 2020.

Poslovodni direktor Zmago Skobir in Christoph Nanke, 
predsednik odbora vlagatelja Fraport Slovenija

Tako bo videti povečan terminal, ki bo dokončan leta 2020. / Vir: Fraport Slovenija

Kranj – Združenje borcev za vrednote NOB Kranj bo v sode-
lovanju s krajevnima organizacijama Kokrica in Duplje orga-
niziralo 24. Pohod prijateljstva in spomina – Udin boršt 2017, 
in sicer v četrtek, 27. aprila. Gre za največjo manifestacijo 
Združenja, ki zaobjema tako rekreativni del, pohod po poteh 
Udin boršta, kot tudi spomin na NOB. Udin boršt je bil med 
drugo svetovno vojno zibelka prvih partizanskih enot na tem 
območju, jim nudil zatočišče, vsaj dvakrat pa na žalost tudi 
kraj hudih spopadov s tragičnim koncem. Prireditev se bo 
začela pred trgovskim centrom Mercator na Kokrici ob 8. uri, 
ko se bodo prvi pohodniki odpravili na pot v osrčje Udin bor-
šta po urejenih in označenih poteh. Na razpolago bosta dve 
poti; krajša ima sedem kilometrov, daljša (13 kilometrov) pa 
bo vodila do Kapnika, kjer je v spomin na partizanski tabor 
spomenik. Na tem mestu bo tudi kulturni program, pohodnike 
bodo pogostili s čajem. Ob 12. uri bo pred trgovino Mercator 
na Kokrici sklepni del prireditve s kulturnim programom in 
govorom zgodovinarja dr. Martina Premka, ki bo osvetlil do-
godke na tem območju med NOB.  

Pohod prijateljstva in spomina – Udin boršt 2017

Podkoren – Krožek za ročna dela, ki deluje v okviru KPD Podko-
ren, v petek, 28. aprila, ob 18. uri v gasilskem domu pripravlja 
slovesno odprtje razstave ročnih del. Razstava bo na ogled 
še v soboto, nedeljo, ponedeljek in torek od 10. od 18. ure.

Razstava ročnih del
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Mesec april je čas, ko 
se začenjajo sestajati 
tudi motoristi. Letos 

je bilo druženj že kar nekaj, 
veliko pa jih je bilo povezanih 
z blagoslovom. 

Največ motoristov se je na 
velikonočni ponedeljek zbralo 
na vseslovenskem blagoslovu v 
Mirni Peči, malce manj jih je, 
predvsem zaradi slabega vre-
mena, na belo nedeljo prišlo na 
tradicionalni žegen v Križe pri 
Tržiču. Motoristi so v začetku 
meseca zbrali na blagoslovu 
Šmarjetni gori, minulo soboto 
v Kranjski Gori, na praznični 
četrtek se bodo odpeljali na bla-
goslov pri Novi Štifti. 

Blagoslovi so tudi v nekate-
rih drugih krajih, pripravljajo 
jih različni organizatorji. Za-
nimivo je, da na njih srečamo 
tako najmlajše, ki bi na zad-
njih kolesih skorajda potrebo-
vali še dodatna kolesca, kot 
sivolase, izkušene motoriste. 
Imajo različne motorje – od 
tistih, ki jih komaj poženejo 
do petdeset kilometrov na uro, 
do najmočnejših, ki v nekaj se-
kundah zdrvijo prek sto kilo-
metrov na uro. Vsem je skup-
no, da uživajo v vožnji in da si 
želijo srečnih vrnitev s krajših 
in daljših poti.

Da blagoslov še zdaleč ni 
garancija za varno vožnjo, 
opozarjajo tako župniki kot 
organizatorji žegnov, žal 
pa je še vedno preveč moto-
ristov, ki to pogosto presliši-
jo. Dejstvo je namreč, da kar 
22 odstotkov smrtnih žrtev 

predstavljajo motoristi in da 
je bilo samo v lanskem letu 
več kot devetsto prometnih 
nesreč, v katerih so bili ude-
leženi motoristi. Umrlo je 22 
voznikov motorjev, med nji-
mi kar 82 odstotkov takih, ki 
so sami povzročili prometno 
nesrečo. Od tega jih je tretji-
na imela vozniško dovoljenje 
manj kot dve leti.

Glavni vzroki najhujših ne-
sreč so prevelika hitrost, neu-
poštevanje pravil o prednosti, 
nepravilna stran vožnje, še 
vedno tudi alkohol. 

Tudi letošnja motoristič-
na sezona, ko že preštevamo 
nov žrtve med motoristi, se 
ni začela obetavno. Zato je 
ena pomembnejših novosti, 
ki jih pripravljajo organiza-
torji blagoslovov motorjev in 
motoristov, tudi ozaveščanje o 
nevarnostih. 

Zlasti na začetku sezone je 
namreč dobro vedeti, da je za 
vožnjo treba pridobiti kondici-
jo in da denarja za vadbo na 
poligonih in šole varne vožnje 
še zdaleč ne zapravimo po ne-
potrebnem. 

Če imamo takrat, ko se use-
demo na motor, v mislih tudi, 
da je treba imeti tehnično 
pripravljeno vozilo in ustrezno 
opremo, upoštevati prometne 
predpise ter žejo s pivom poga-
siti šele, ko motor parkiramo 
v domači garaži ali na cilju 
potovanja, potem smo za var-
nost naredili, kar je bilo v naši 
moči. V tem primeru menda 
blagoslov res pomaga.

Blagoslovljeni in varni

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

Danica Zavrl Žlebir

Dorfarje – »In to samo zato, 
ker sem hotel pred strupe-
nimi izpusti (njihovo ško-
dljivost potrjuje tudi zdra-
vstvena stroka) zaščiti sebe, 
svojo družino in ostalo pre-
bivalstvo,« nadaljuje Bo-
štjan Zavrl, ki ga obtožuje-
jo, da je z anonimnimi kli-
ci in grafiti na javnih mes-

tih opozarjal na smrad in iz-
puste iz Knaufa. S tem si je 
nakopal dve tožbi: podjetje 
Knauf Insulation ga toži za 
69.000 evrov, vodja oddel-
ka za okolje na Občini Ško-
fja Loka Tatjana Bernik pa 
za 7100 evrov. Zavrl naj bi 
z grafiti škodoval dobremu 
imenu podjetja Knauf In-
sulation, k zahtevku so priš-
teli še škodo zaradi meritev 
onesnaževanja in škodo za-
radi popisanih tabel. Ber-
nikova pa ga toži, ker ji je s 
svojimi dejanji povzročil du-
ševne bolečine in strah ter jo 
razžalil. Tožba se nanaša na 
Zavrlova dejanja, ki so vrh 
dosegla leta 2014 z grafiti o 
hrupu, smradu, zastruplja-
nju in izpustih iz Knaufa, ki 
da povzročajo raka ...

Grafiti in klici 

»Do leta 2014 so me 
zastrupljali fizično, sedaj 
me psihično,« z grenkobo 
navrže Zavrl, ki se je za de-
janja proti onesnaževalcu iz 
soseščine odločil pred leti, 
ko je za rakom še ne petdese-
tleten umrl brat njegove par-
tnerice. „Na pogrebu so ljud-
je kazali na dimnik, češ naj 
tam iščemo krivdo za sva-
kovo zgodnjo smrt. Že pred 
tem sem več let prenašal dim 
in smrad iz Knaufovega di-
mnika, ki je bil zlasti nezno-
sen ob koncih tedna. Takrat 
pa sem se odločil, da je temu 
treba narediti konec. Nekaj 
klicev na sedež podjetja in 

občino ter grafiti, ki so opo-
zarjali, da Knauf z izpusti 
rakotvornega formaldehida 
iz tovarne zastruplja ne le 
mene in moje družine, pač 
pa vse v okolici, je bil moj na-
čin protesta zoper tako rav-
nanje. Seveda moji klici s ča-
som niso bili več prijazni, a 
kako naj bi tudi bili, ko so 
me denimo na občini zgolj 
ignorirali, me zapostavljali, 

se sprenevedali, da onesna-
ževanja ni, in se mi celo ro-
gali.« Ko so mu v letu 2014 
prišli na sled in ga je tožil-
stvo obtožilo za poškodova-
nje tuje stvari in je tudi pla-
čal za povzročeno škodo, 
prizadetim pa se je opravi-
čil, je menil, da je s tem op-
ravljeno. Potem pa je prišel 
šok s tožbama in neznansko 
visokim odškodninskim 
zahtevkom. Kako naj bi ga, 
preprost delavec z minimal-
no plačo, edinim dohodkom 
v družini in brez vsakega 
premoženja, sploh plačal, se 
sprašuje. Še bolj pa ga boli, 
ker so mu pripisali več de-
janj, kot jih je dejansko sto-
ril. »Na vesti imam tri gra-
fite, dva na tablah pri tovar-
ni in enega na zidu uprav-
ne enote, za to škodo sem 
tudi plačal. Nisem pa na-
risal kljukastega križa, kot 
me obtožujejo, ali sodeloval 
z mednarodnimi okoljskimi 
organizacijami. Sem samo 
preprost človek z osnovno-
šolsko izobrazbo in brez 
znanja tujih jezikov, kako bi 
imel kakršno koli zvezo s ta-
kimi organizacijami,« nava-
ja Zavrl in poudarja, da ni on 
tisti, ki ogroža podjetje, am-
pak ravno obratno. Prepri-
čan je tudi, da ni on oblatil 
dobrega imena podjetja, pač 
pa si ga je z nevarnimi iz-
pusti umazalo samo, sedaj 
pa, pravi, si ga blati s tožbo 
proti njemu. 

Knauf je eden največjih 
onesnaževalcev v Sloveniji, 

ki je še leta 2011 v ozračje iz-
puščal velike količine nevar-
nega formaldehida, po sana-
ciji v letu 2015 so se izpusti 
občutno zmanjšali. Da je po 
sanaciji življenje nedaleč od 
tovarne znosnejše, priznava 
tudi Zavrl. In obenem pou-
dari, da nikoli ne bi klical in 
pisal grafitov, če bi vedel, da 
bodo s posodobitvijo tovar-
ne zmanjšali izpuste. Če bi 

mu to povedali, ko je klical 
v podjetje in na občino, na-
mesto da so se mu posme-
hovali, bi mu bila današnja 
stiska prihranjena.

 

Kdo je ogrožen?

 Slovenska zakonodaja 
formaldehida, ki ga upora-
bljajo kot vezivo pri proizvo-
dnji izolacijskih materialov, 
ne prepoveduje in izpus-
ti so bili tudi vselej v mejah 
dovoljenega, kar je bil ved-
no tudi odgovor iz tovarne, 
kjer smo o tem poizvedova-
li v prejšnjih letih v poveza-
vi z grafiti in tudi opozorili 
okoliških prebivalcev iz Vir-
maš, Reteč, Godešiča, Tra-
te. Na teh območjih naj bi se 
močno povečala umrljivost 
za rakom, kar civilne inici-
ative s tega območja povezu-
jejo prav s povečano Knau-
fovo proizvodnjo. Domača 
zdravstvena stroka te pove-
zave sicer ne vidi, tudi ne-
davna nacionalna raziskava 
Zdravje v občini tega ne po-
trjuje, strah in dvom pa pri 
ljudeh ostajata. Tudi zara-
di države, ki dopušča uma-
zano industrijo z zahoda, ki 
pomanjkljivo in neustrezno 
izvaja nadzor nad škodljivi-
mi izpusti. Mali človek pri 
tem ne more storiti ničesar, 
pravi Zavrl. Prisiljen je vdi-
havati izpuste in celo tožijo 
ga, ko opozori na problem. 
Zaradi tožbe sedaj trpi nje-
govo duševno zdravje. Če ne 
bi bilo okoljskih organizacij 

Ekologi brez meja in Eko 
krog, ki mu sedaj stojita ob 
strani, bi najbrž že obupal.

Kaj sedaj? Mediacija v po-
stopku s Knaufom ni uspe-
la, zgodba se bo verjetno 
razpletla na sodišču, kjer 
Zavrla v postopku brani od-
vetnik Janez Stušek, ki je bil 
uspešen v postopku aktivi-
stov Eko kroga proti trbo-
veljskemu Lafargu.

V podjetju Knauf pa me-
nijo, da za Zavrlova deja-
nja med leti 2011 in 2014 
ne zahtevajo previsoke od-
škodnine. »Višina zneska 
odškodnine je sestavljena 
iz neposrednih material-
nih stroškov, povzročenih s 
strani Zavrla, ter odškodni-
ne za nematerialno škodo. 
Znesek je – glede na nasta-
lo škodo –  minimalen v pri-
merjavi s tem, kakšne so od-
škodnine za take primere v 
tujini. Menimo namreč, da 
je šlo v primeru groženj za-
poslenim, poškodovanja 
lastnine in blatenja dob-
rega imena podjetja Kna-
uf Insulation s strani Bo-
štjana Zavrla za premišlje-
no in dobro načrtovano de-
lovanje proti podjetju Knauf 
Insulation, ki je kot podjetje 
v tuji lasti in IPPC-zaveza-
nec predstavljalo primerno 
tarčo,« odgovarjajo na naše 
vprašanje. Pri odškodnini 
bodo vztrajali, češ: »Verja-
memo, da bo sodišče ustre-
zno presodilo materialne do-
kaze v omenjenem primeru 
in prisodilo teži dejanja pri-
merno odškodnino. Ključno 
je, da preprečimo ponovitev 
neprimernih dejanj s strani 
g. Zavrla. Do zaključka sod-
nega postopka ne namera-
vamo podajati dodatnih iz-
jav in komentarjev, vezanih 
na ta primer.« Da teh dejanj 
Zavrl ne bi storil, če bi ve-
del za načrtovano sanacijo, 
pa pravijo, da je bil obtože-
ni o izvedenih in načrtova-
nih ukrepih podjetja večkrat 
informiran tako ob njegovih 
telefonskih klicih (a je njiho-
vo argumentacijo zavračal), 
o tem so poročali v medi-
jih, redno Knauf tudi dvak-
rat letno organizira srečanja 
s predstavitvami poslova-
nja in načrtovanih aktivno-
sti za lokalno skupnost, ka-
mor so povabljeni vsi zain-
teresirani, obveščala je tudi 
Občina Škofja Loka. »Izved-
li smo vse javnosti predsta-
vljene ukrepe – višji dimnik, 
povečanje kapacitet čistilnih 
naprav, izboljšave učinko-
vitosti čistilnih naprav, pre-
hod na plin, izboljšano vezi-
vo, nekatere od ukrepov pa 
smo še dodatno nadgradili,« 
dodajajo v Knaufu.

Grafiti so bili način protesta
O primeru Boštjana Zavrla iz Dorfarij je pred nami poročalo že več medijev. »Gre za absurd brez 
primere, ko sta se kapital in občinska uradnica spravila na človeka z vrtoglavo odškodnino, potem ko je 
več mesecev opozarjal na problem onesnaženja,« pravi Zavrl.

Dimni oblak iz Knaufovega dimnika, preden so bili izvedeni sanacijski ukrepi.
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Zveza združenj borcev  
za vrednote NOB 

Gorenjska

Spoštovane borke, borci, tovarišice  
in tovariši ter vsi simpatizerji vrednot 

narodnoosvobodilne borbe,
čestitamo vam ob prazniku upora proti okupatorju –  
27. aprilu in mednarodnem prazniku dela – 1. maju!

Gorenjci, vabimo vas na tradicionalni 24. pohod prijateljstva  
in spomina Udin boršt 2017 v četrtek, 27. aprila 2017, z začetkom  

ob 8. uri pred trgovskim centrom Mercator na Kokrici.  
Trasa pohoda poteka po gozdnih poteh pretežno po ravninskem 

terenu. Dolžina proge je 13 km in 7 km.
Zaključek pohoda bo ob 12. uri pred centrom  

Mercator na Kokrici.
Istočasno vas vabimo, da se udeležite vseh praznovanj  

ob dnevu upora proti okupatorju in slovesnostih ob 1. maju,  
ki so organizirane na vašem območju.

Združenje borcev za vrednote NOB Kranj   
Združenje borcev za vrednote NOB Mojstrana

Združenje borcev za vrednote NOB Jesenice in Kranjska Gora
Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica

Združenje borcev za vrednote Škofja Loka
Združenje borcev za vrednote NOB Tržič

ZD
R

U
ŽE

N
JE

 B
O

R
C

E
V 

ZA
 V

R
E

D
N

O
TE

 N
O

B
 K

R
AN

J,
 S

LO
VE

N
S

K
I T

R
G

 1
, K

R
AN

J

Danica Zavrl Žlebir,  
Maja Bertoncelj

Trnovec, Škofja Loka – V do-
lini Ločnice je bila v nedeljo 
slovesnost z naslovom Ko-
der sonce hodi, posvečena 
postavitvi obeležij partizan-
skima tiskarnama Trilof in 
Donas. Temeljila je tudi na 
tem, da so leta 1944 v tiskar-
ni Trilof ob 100. obletnici 
nastanka ponatisnili Prešer-
novo Zdravljico, in na vlo-
gah partizanskih tiskarn za 
ohranjanje slovenskega je-
zika. Slavnostni govornik je 
bil minister za kulturo An-
ton Peršak, ki se je v svojem 
govoru dotaknil treh po-
membnih obletnic oziroma 
dni, in sicer obletnice usta-
novitve Osvobodilne fron-
te, svetovnega dneva knjige 
in spomina na partizanske 
tiskarne. »Danes slavimo 
tudi spomin partizanskih 
tiskarn, tistih, ki so s svo-
jo dejavnostjo skrbeli za to, 
da je resnica boja za nacio-
nalno osvoboditev prihajala 

do ljudi. Vsega tega niso de-
lali kakšni poklicni revolu-
cionarji, politiki ali poklic-
ni vojaki. To so delali nava-
dni ljudje. Nauk te zgodbe je 
to, da nobenega naroda ne 
osvobodijo, nobene vojne ne 
dobijo poklicni generali, po-
klicni politiki, vedno jo do-
bijo navadni ljudje, takšni, 
kot so bili v teh tiskarnah. 
Slovenska narodnoosvobo-
dilna borba je bila edinstve-
na po tem, da je bila tudi, 
kot bi danes rekli, kulturna 

revolucija. Ljudje iz kulture 
so bili nosilci narodnoosvo-
bodilne ideje in sodelovali so 
tudi v spopadih. Ta enotnost 
kulture in političnega boja 
je najbrž edinstven v evrop-
skem merilu,« je med dru-
gim povedal Peršak.

Spomin na upor naj se 
ohrani

Dne 27. aprila 1941 je 
bila v Ljubljani ustanov-
ljena Osvobodilna fronta 
(OF) slovenskega naroda, 

na Škofjeloškem so OF us-
tanovili julija, sicer so pra-
vi odbori nastali šele jeseni 
naslednjega leta. V spomin 
na tiste čase je škofjeloško 
združenje borcev za vred-
note NOB v sodelovanju z 
občino pripravilo v nedeljo 
slavnostno prireditev. Kot 
je v nagovoru dejala škof-
jeloška rojakinja Mirjana 
Nastran Ule, hči partizan-
ke in dachauskega tabo-
riščnika, so se štiri najbolj 
ozaveščene politične sku-
pine v Sloveniji leta 1941 
dogovorile za odpor zoper 
okupatorja in organizirale 

učinkovito odporniško gi-
banje, kakršnega ni bila 
sposobna nobena druga 
sila. Edina je OF, ki jo je go-
vornica označila za nesek-
taško in združevalno, tudi 
ponudila program osvobo-
ditve. Danes se zaradi ne-
katerih nesprejemljivih de-
janj po osvoboditvi relati-
vizira partizanski odpor in 
skušajo nekateri potvarja-
ti zgodovino tistega obdob-
ja. Upor proti okupator-
ju je treba ohraniti v zgo-
dovinskem spominu naro-
da, s tem ohranjamo tudi 
vrednote, ki so obdržale 

slovenski narod, to je naša 
moralna dediščina, je med 
drugim dejala govornica na 
slovesnosti v Škofji Loki. 

V prihodnjih dneh bodo 
dan upora proti okupator-
ju proslavili tudi v nekaterih 
drugih gorenjskih krajih. 
Prav na praznični dan, 27. 
aprila, bodo prireditve na Je-
senicah (v Gledališču Tone-
ta Čufarja), v občini Domža-
le (v Žejah pod Sv. Trojico) 
in v Kamniku, na ta dan pa 
Združenje borcev za NOB 
Kranj organizira tudi tradi-
cionalni pohod tovarištva in 
spomina Udin boršt 2017.

NOB je bila tudi kulturna revolucija 
Minuli konec tedna so se na Gorenjskem že začele prireditve ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju, še več jih bo v naslednjih dneh.

Lara Jankovič, Ravi Shrestha in Tilen Stepišnik v Škofji Loki: 
Kako diši svoboda in kakšne barve je mir / Foto: Andrej Tarfila

Slovesnosti, posvečeni postavitvi obeležij dvema partizanskima tiskarnama v dolini 
Ločnice, se je udeležil tudi minister za kulturo Anton Peršak, na sliki desno poleg njega 
medvoški župan Nejc Smole. /Foto: Peter Košenina

Suzana P. Kovačič

Tržič – Vsi krajani na sed-
mih naslovih v Ročevni-
ci so do danes prejeli od-
ločbe o izreku ničnosti de-
nacionalizacijskih odločb 
iz let 1999 in 2000. To po-
meni, da bo morala uprav-
na enota ponovno odloči-
ti o zahtevku za denaciona-
lizacijo premoženja nekda-
njih lastnikov. Naj spomni-
mo: občina leta 1989 ni op-
ravila dolžnega vpisa novih 
lastnikov (Ročevničanov) v 
zemljiško knjigo, zato so de-
nacionalizacijski upravičen-
ci zemljišča zahtevali nazaj. 
Ker se zazidana zemljišča v 
postopkih denacionalizacije 
ne vračajo, je odvetnica kra-
janov Mateja Likozar Rogelj 
dosegla odločbe o izreku nič-
nosti denacionalizacijskih 
odločb. Kar pa krajane tre-
nutno zelo skrbi, so vložene 

izvršbe iz vzporednega ci-
vilnega sodnega postopka, 
ki so ga peljali denacionali-
zacijski upravičenci. Na če-
trtkovi seji občinskega sve-
ta je župan Borut Sajovic po-
vedal, da je kranjsko sodišče 
dalo pobudo za mediacijo za 
štiri od vloženih izvršb. 

Svetnika Matejo Čadež in 
Marka Poljanca je zanimalo, 
kje je obljubljena pripravlje-
na in podpisana pogodba, s 
katero se občina zavezuje, 
da bo poravnala vse pravne 
stroške od 30. marca 2017 
dalje, ki jih bodo krajani še 
imeli v sodnih in upravnih 
postopkih, ter odvetniške 
stroške, kot so se med dru-
gim dogovorili na marčevski 
seji občinskega sveta. Po in-
formacijah Čadeževe vsebi-
na osnutka pogodbe, prip-
ravljene iz občinske strani, 
določa oz. omejuje pravna 
opravila v korist prizadetih 

Ročevničanov in niža ceno 
tarife njihovi odvetnici. Žu-
pan je povedal, da gre šele 
za osnutek pogodbe, ki naj 
bi bila z odvetnico krajanov 
usklajena in podpisana v 
enem tednu. Kot smo že pi-
sali, je občina po letih mu-
kotrpnih prizadevanj kraja-
nov le priznala moralno in 
materialno soodgovornost 
za nastalo situacijo iz dena-
cionalizacijskega postopka. 

Župan je svetnikom še 
sporočil, da je bila zoper nje-
ga vložena anonimna ovad-
ba z vsebino, da nastopa so-
vražno do denacionalizacij-
skih upravičencev in do rim-
skokatoliške cerkve. Prepri-
čan je, da gre za staro poli-
tikantsko prakso, ko nekdo 
napiše anonimko ... »V zaš-
čito občinskih interesov pa 
bomo v zvezi s tem sproži-
li določene postopke,« je na-
povedal Borut Sajovic. 

Pobuda za mediacijo
Krajane na sedmih naslovih v Ročevnici trenutno najbolj skrbijo vložene 
izvršbe iz civilnega sodnega postopka iz naslova denacionalizacije. Župan 
Borut Sajovic pa je dobil anonimno ovadbo z vsebino, da nastopa sovražno 
do denacionalizacijskih upravičencev in do rimskokatoliške cerkve.
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V zdravilišču Kurhotel Weißbriach v dolini Gitschtal na avstrijskem 
Koroškem (www.kurhotel-weissbriach.at) takoj zaposlimo

zdravnika/zdravnico
splošne medicine
(Allgemeinmediziner m/w)

Pogoji:
• Ius Practicandi - uradno dovoljenje za opravljanje dejavnosti
• vpis v register zdravnikov
• študij integrativne medicine je prednost, ni pa pogoj
• znanje nemščine
Nudimo vam delo za nedoločen čas. Delo poteka izključno podnevi,
urejen delovni čas (work-life balance). Mesečna plača najmanj 
4.500,00 EUR/bruto (osnova za polni delovni čas na podlagi 
zaposlitve na nedoločen čas).
Prosimo, javite se nam na:
tel. 0043/664/85 46 809, ga. dir. Truppe 
ali direktion@kurhotel-weissbriach.at

Kurhotel Weissbriach GmbH, Weissbriach 61, A-9622 Weissbriach

 
V zdravilišču Kurhotel Weißbriach v dolini Gitschtal na avstrijskem 
Koroškem (www.kurhotel-weissbriach.at) zaposlimo od sredine 
maja 2017 naprej

fizioterapevta/fizioterapevtko
(Physiotherapeut/in)

Pogoji:
• zaključena poklicna izobrazba fizioterapevta oz. nostrifikacija
• znanje nemščine
Nudimo vam delo za nedoločen čas, številne možnosti nadaljnjega 
izobraževanja, možnost napredovanja in malico po znižani ceni. 
Urejen delovni čas (work-life balance). Mesečna plača 2.124,31 
EUR/bruto (osnova za polni delovni čas).
Prosimo, javite se nam na:
tel. 0043/664/85 46 809, ga. dir. Truppe 
ali direktion@kurhotel-weissbriach.at

Kurhotel Weissbriach GmbH, Weissbriach 61, A-9622 Weissbriach
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Marjana Ahačič

Kranjska Gora – Z odprtjem 
kolesarskega parka in pole-
tnega sankališča se je pre-
tekli konec tedna v Kranjski 
Gori začel uvod v letošnjo 
poletno sezono. Kranjsko-
gorski turistični delavci so 
se, kot poudarja direktor 
Turizma Blaž Veber, dob-
ro pripravili. »Obetajo se 
nam številne novosti, v kraj 
smo pripeljali kar nekaj no-
vih prireditev; med večjimi 
je prav gotovo festivala kole-
sarjenja Trail days, kjer pri-
čakujemo približno dva ti-
soč kolesarjev in ki poleg 
tekmovanj vsebuje tudi za-
bavne prireditve in kulinari-
ko. Gre za enkratno promo-
cijo doline kot kolesarske 
destinacije, predvsem med 
nemško-govoreče goste, ki 
lahko dober glas o destina-
ciji razširijo po vsej Evropi. 
Druga novost prireditev je 
Gorski maraton treh dolin v 

juliju, letos prvič bo v Plani-
ci organiziran Oviratlon. Že-
limo namreč, da so vsi kon-
ci tedna v času poletne sezo-
ne maksimalno zapolnjeni 
s prireditvami. Veliko smo 
vložili tudi v infrastruktu-
ro, želimo si namreč, da je 
Kranjska Gora prepoznana 
kot urejena in zgledna turi-
stična destinacija – od Moj-
strane do Rateč. 

Končujejo gradnjo mostu 
za kolesarje

Zadovoljni so z novo ko-
lesarsko traso v Karavan-
kah, urejeno kolesarsko po-
tjo Rateče–Planica, novimi 
usmerjevalnimi in informa-
cijskimi tablami na kolesar-
ski stezi Rateče–Mojstrana, 
urejeno potjo med hotelom 
Lek in jezerom Jasna. »Kon-
čujemo gradnjo novega ko-
lesarskega mostu na začetku 
Mojstrane in počivališča To-
polino, kjer bo urejena vstop-
na turistično-informativna 

točka iz smeri Jesenic. Za 
obiskovalce je zanimiva tudi 
osvetljena sprehajalna pot 
med Podkorenom in Kranj-
sko Goro, ki je bila odprta je-
seni.«

Ogromno energije so vlo-
žili v novo spletno stran, kjer 
bo postavljena tudi spletna 
trgovina in 'online' rezerva-
cije, še poudarja Veber, ob 
tem pa poudarja, da je Kranj-
ska Gora ena glavnih desti-
nacij za priprave športnikov. 
Temu sledijo tudi hotelirji. 
Tako prav zdaj z mislijo na 
udobje vrhunskih športni-
kov obnavljajo hotel Kom-
pas, je povedal Fedja Pobe-
gajlo, direktor Hit Alpinee. 
Hotel Kompas je opredeljen 
kot delno specializiran ho-
tel prav za priprave in obiske 
športnikov in športnih ekip. 
V Alpinei veliko pozornos-
ti namenjajo tudi kulinarič-
ni ponudbi, med večjimi do-
godki, ki jih bodo na tem po-
dročju organizirali letos, pa 

je drugi mednarodni kulina-
rični festival Kranjska Gora 
v začetku maja, kjer bodo 
gostili 55 tekmovalcev iz os-
mih držav. 

Planica poslovala z 
dobičkom

Novosti se obetajo na po-
dročju igralniškega turiz-
ma, kjer priložnost vidijo 
v povezovanju zabaviščne-
ga centra Korona v Kranj-
ski Gori s hotelom Špik v 
Gozdu - Martuljku. Uspeš-
no zgodbo nadaljuje tudi 

Planica, kjer s prihajajočim 
koncem tedna začenja sezo-
na skokov na plastičnih ska-
kalnicah in teka na smučeh 
v podzemni dvorani. »Nor-
dijski center obratuje dob-
ro, z delovanjem v lanskem 
letu smo zadovoljni, saj smo 
celo presegli načrtovane šte-
vilke,« poudarja vodja nor-
dijskega centra Jure Žerjav. 
»Za preživetje moramo za-
služiti sami; prva sezona je 
pokazala, da so rezultati celo 
boljši od pričakovanj; Plani-
ca je poslovala z dobičkom. 

Realiziranih je bilo preko 14 
tisoč treningov na skakalni-
ca, od tega skoraj polovico 
tujcev, v podzemni garaži je 
na snegu teklo več kot 3.500 
tekačev. Obiskovalci so nav-
dušeni nad spustom z jekle-
nico, dobro so bili obiskani 
vodeni ogledi; zanje je v nas-
lednjih dveh mesecih pov-
praševanja še več kot v ena-
kem obdobju lani. V lanski 
sezoni so sicer v celotni de-
stinaciji dosegli 538 tisoč no-
čitev, kar je devet odstotkov 
več kot leto prej.

Pripravljeni na poletje
V Kranjski Gori je vse nared za začetek poletne turistične sezone. Poudarek 
bo na kolesarjenju in pohodništvu; novi nordijski center pomembno 
dopolnjuje in vzpodbuja ponudbo celotne Zgornjesavske doline. 

Glavni turistični akterji kranjskogorskega turizma so predstavili priprave za prihajajočo 
poletno turistično sezono.

Mateja Rant

Naklo – Za temo letošnjega 
tekmovanja so izbrali mle-
ko, a ne po naključju, je po-
jasnil direktor Biotehniške-
ga centra Naklo Marijan Po-
gačnik. Letos namreč mi-
neva sto deset let od začet-
ka mlekarskega izobraževa-
nja v Kranju. V sklopu kon-
zorcija biotehniških šol se 
danes izobražuje več kot tri 
tisoč dijakov. »Tovrstno iz-
obraževanje je še kako po-
membno, saj so to mladi, 
ki bodo krojili prihodnost 

našega podeželja,« je pou-
daril Pogačnik.

Letošnjega tekmovanja se 
je udeležilo največ tekmo-
valcev doslej, skoraj osem-
deset iz desetih biotehniških 
šol, ki se povezujejo v kon-
zorcij, je razložila Majda Ko-
lenc Artiček iz Biotehniške-
ga centra Naklo. Pred začet-
kom tekmovanja jih je na-
govorila državna sekretarka 
z ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ta-
nja Strniša, ki jo veseli, da so 
za letošnjo temo izbrali mle-
ko, saj je mlekarstvo vodilna 

kmetijska panoga v Sloveni-
ji. »Petnajst odstotkov kme-
tijske proizvodnje je mlečne 
in v mlečnem sektorju smo 
res lahko ponosni na to, kar 
smo naredili,« je poudarila in 
dodala, da se je število mleč-
nih kmetij v zadnjem obdob-
ju razpolovilo, kljub temu pa 
je mlečna proizvodnja večja 
za 18 odstotkov. »Vzpostavi-
li smo tudi izbrano kakovost 
za mlečni sektor, s čimer že-
limo potrošnike prepričati o 
kakovosti naših proizvodov.«

Na tekmovanju so dija-
ki in študenti pripravljali 

jedi ter pekovske in slašči-
čarske proizvode, ki vsebu-
jejo mleko ali mlečne izdel-
ke, se pomerili v spretnostih 
estetskega oblikovanja pog-
rinjkov, predstavili različne 
mlečne izdelke, se preizku-
sili v prepoznavanju različ-
nih vrst mleka in mlečnih 
izdelkov, tekmovali v zna-
nju o mleku ter predstavi-
li zanimive fotografije na 
temo mleka. »Največ dija-
kov in študentov, kar osem-
najst, se je odločilo za tek-
movanje v znanju, pri kate-
rem so prepoznavali različ-
ne vrste mleka, fermentira-
ne mlečne izdelke in sire. 
Če so prepoznali zadostno 
število vzorcev, so se uvrsti-
li v drugi krog, kjer so jih ča-
kala vprašanja iz treh različ-
nih področij – živilstva, vete-
rine in kmetijstva,« je razlo-
žila Majda Kolenc Artiček. 
Dijaki Biotehniškega cen-
tra Naklo so po najvišjih pri-
znanjih posegli na kar šti-
rih od šestih področij, in si-
cer na področju fotografije, 
znanja o mleku in mlečnih 
izdelkih, animaciji in vizu-
alni umetnosti. Osrednji cilj 
tekmovanja je bil sicer po be-
sedah Majde Kolenc Artiček 
promocija biotehniških pok-
licev ter druženje dijakov, 
študentov in zaposlenih.

Vse povezali z mlekom
Konzorcij biotehniških šol Slovenije je pretekli četrtek pripravil tretje tekmovanje v znanju in spretnostih 
za dijake in študente biotehniških šol z naslovom Mleko – na stičišču med tradicijo in sodobnimi trendi.

Tekmovalci so se med drugim pomerili v spretnosti estetskega oblikovanja pogrinjkov na 
temo mleka. / Foto: Tina Dokl

Kamnik – Člani Društva Demos na Kamniškem in Društva 
sv. Jakob vabijo na predavanje z naslovom Nadškof Alojzij 
Šuštar, eden od očetov slovenske samostojnosti, ki bo v petek, 
28. aprila, ob 19.30 v dvorani Frančiškanskega samostana v 
Kamniku. Pomemben del naše zgodovine bo predstavil msgr. 
dr. Anton Jamnik, pomožni škof ljubljanske nadškofije, izredni 
profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Predavanje pomožnega škofa msgr. dr. Jamnika
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Šenčur – Praznujejo na dan 
sv. Jurija, ki je tudi farni zave-
tnik Šenčurja. Letošnjo slav-
nostno akademijo so prip-
ravili učenci in učitelji šen-
čurske šole s podružnica-
mi, med nastopajočimi pa 
sta bila tudi priznana pevca 
Dejan Herakovič in Mojca 
Benedik. V uvodu je zbrane 
na slovesnosti pozdravil žu-
pan Ciril Kozjek, ki je nani-
zal nekatere dosežke minu-
lega leta in napovedal, kaj se 
bo v občini dogajalo letos. 
Gradijo ločen kanalizacij-
ski sistem v Sajovčevem na-
selju, obnavljajo vodovod v 
Srednji vasi, na pokopališču 
so uredili kostnico in prostor 
za raztros pepela pokojni-
kov, gradijo medgeneracij-
ski center ob Blagneči hiši, 
v letošnjem načrtu je zače-
tek gradnje čistilne napra-
ve v Trbojah in gradnja in-
frastrukture na južnem delu 
občine pa nadvoz nad avto-
cesto in ureditev kolesarske 
in pešpoti proti Voklemu ... 
Vlagajo tudi v družbeni stan-
dard, o čemer pričajo ureja-
nje športnega parka Rapa 
na Visokem, preselitev kra-
jevne knjižnice, ozvočenje v 
domu krajanov v Šenčurju 

in še nekaj drugih drobnih 
dosežkov. A niso pomemb-
ni le »kubiki« betona in ki-
lometri asfalta, temveč tudi 
spoznanje, da so v občini 
sami odgovorni za svoj ra-
zvoj (vsaj letos tudi odvisni 
od lastnih virov, saj ni pred-
videnega evropskega sofi-
nanciranja) in da ga občin-
ski vrh v sodelovanju z obča-
ni gradi soglasno in brez po-
litičnih konfliktov. V občini z 

8600 prebivalci v dvanajstih 
vaseh se dobro in lepo živi, 
da bi ustvarjali še večjo blagi-
njo in zadovoljstvo, pa so naj-
pomembnejši ljudje, je dejal 
župan Ciril Kozjek, ponosen 
na občino in njene prebival-
ce, ki jih v prihodnje čaka še 
več razvojnih izzivov.

Nekateri občani so se v pre-
teklih letih še posebej izka-
zali. Tem so ob občinskem 
prazniku podelili priznanja. 

Zlato plaketo je prejela rav-
nateljica šenčurske osnovne 
šole Majda Vehovec, srebrno 
zborovodkinja Mojca Gabri-
jel, bronasta ustanoviteljica 
zbora Trbojske pevke Jožica 
Rekar, športni delavec Drago 
Prdan in kulturnica Vesna 
Čulig, spominski priznanji 
pa oblikovalec lesa Jože Ko-
želj in mladi ustanovitelj iz-
obraževalne pobude Ervin 
Smajič. 

Za praznik priznanja
S slavnostno akademijo, na kateri so podelili tudi sedem občinskih priznanj, so v Šenčurju praznovali 
občinski praznik.

Dobitniki priznanj ob prazniku občine Šenčur z županom Cirilom Kozjekom / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški svetniki 
so na svoji aprilski seji potr-
dili rebalans letošnjega pro-
računa, ki vsebuje dve novi 
postavki, in sicer postavko 
za rekonstrukcijo cestnega 
odseka Medvedova ulica–
Glavni trg (200 tisoč evrov) 
in postavko za ureditev par-
kirišč in ceste mimo cerkve 
sv. Mavricija v Šmarci (50 ti-
soč evrov).

»Elektro Ljubljana nas je 
obvestil, da je glavni električ-
ni kabel v mestu dotrajan in 
da ga morajo nujno zame-
njati, gradbišče, ki ga bodo 
vzpostavili, pa bomo izko-
ristili tudi za zamenjavo dru-
ge komunalne infrastruktu-
ro in nov asfalt, saj nam se-
danje stanje res ne more biti 
v ponos. Glavna težava, ki se 
zdaj pojavlja, je obnova ceste 
na Cankarjevi ulici, ki jo izva-
ja država, poteka pa zelo po-
časi. Zaradi obvozov bomo 
z deli v centru mesta lahko 
začeli šele, ko bo gradnja na 
Cankarjevi zaključena,« je 
povedal župan Marjan Šarec. 
Denar za omenjeni dve po-
stavki so svetniki prerazpo-
redili s postavke za ureditev 
zbirnega centra za ravnanje z 

odpadki, za katerega je bilo v 
proračunu namenjenih 500 
tisoč evrov (ostaja jih še 270 
tisoč). Z ministrstva za okolje 
in prostor so občino namreč 
obvestili, da bodo pri pripra-
vi nove Uredbe za ravnanje 
z odpadki, ki predvideva, da 
naj bi center za ravnanje z 
odpadki imela vsaka občina, 
skušali najti rešitev za 22 ob-
čin – tudi Kamnik in Komen-
do, ki imata zdaj skupni cen-
ter za ravnanje z odpadki v 
Suhadolah. Preučili bodo va-
rianto, da bi ti dve občini še 
naprej imeli skupni center, 
odločitev pa naj bi bila spre-
jeta šele poleti. Zaradi tega 
večmesečnega zamika letos 
projekta ne bo možno izves-
ti v celoti, zato bo občina de-
nar delno lahko prerazpore-
dila za omenjene investicije.

Svetniki so sprejeli tudi 
amandma k tej točki, ki viši-
no denarja za rekonstrukcijo 
cestnega odseka med Med-
vedovo ulico in Glavnim tr-
gom povečuje za 70 tisoč 
evrov, saj je Občina Kamnik 
pridobila projektne pogoje s 
strani Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, v katerih je 
navedeno, naj se ureditev 
Glavnega trga podaljša do 
objekta Glavni trg 2.

Središče Kamnika 
bo gradbišče
Električna napeljava v središču Kamnika je 
dotrajana, zato bodo letos položili novo, ob tem 
pa bo občina zamenjala tudi drugo komunalno 
infrastrukturo. Zaradi investicije so svetniki že 
potrdili rebalans proračuna.

Kamnik – Rojstna hiša Rudolfa Maistra vabi na Maistrov večer 
– predavanje dr. Matije Turka z naslovom Gore v vojni: Julijske 
Alpe 1915–1917, ki bo v sredo, 26. aprila, ob 19. uri v rojstni 
hiši Rudolfa Maistra na Šutni. Letos bo minilo sto let od pre-
boja pri Kobaridu, ki je pomenil konec soške fronte. Arheolog 
dr. Matija Turk bo ob ostankih vojne, kot so bojni položaji, 
spominska obeležja, ostanki orožja in opreme, spregovoril 
o pomembnejših dogodkih na gorski fronti med Trbižem in 
Tolminom (od Viša do Mrzlega vrha). Predstavil bo življenje, 
oskrbovanje in posebnosti vojskovanja v visokogorju. Pre-
davanje je namenjeno vsem, ki jih zanima vojna zgodovina, 
preteklost, dogodki iz prve svetovne vojne.

Maistrov večer o gorah v vojni

Podjetje Jurčič & Co., d. o. o., je rastoče družinsko podjetje s  
tradicijo in vizijo, poznano po številčnem in modernem voz-
nem parku, prevozu nevarnega blaga, servisu vozil, kleparskih 
ter ličarskih delih, oddaji prostora za skladiščenje in parkiranje 
tik ob gorenjski avtocesti. 

Za zagotavljanje zanesljivih in fleksibilnih prevoznih stori-
tev zaposlimo LOGISTA-ORGANIZATORJA MEDNARODNE-
GA TRANSPORTA, VOZNIKE (CE) za prevoz tovora po Evropi,  
za vzdrževanje tovornih vozil ter priklopnikov v delavnici pa 
AVTOMEHANIKA in AVTOKLEPARJA.

Zainteresiranim kandidatom nudimo:
– zaposlitev za nedoločen, 
– delo v modernem delovnem okolju, 
– vključitev v mlad kolektiv.

Pisne prijave z opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite na 
info@jurcic.com ali po pošti na naš naslov Jurčič & Co., d. o. o., 
Poslovna cona A 45, 4208 Šenčur.

Marta Polak je za svoja leta 
še vedno dokaj čila in zdra-
va, le pri hoji si pomaga s pa-
licami ali berglami. »Taka je 
kot roža. Vsako jutro pride k 
meni po kavo in vpraša, ali 
bo kaj tudi za popiti. Po ko-
silu si namreč rada privošči 
kozarček vina,« je pojasnila 
sestra Mateja Ogrin, na ka-
tero je Polakova v domu sta-
rejših najbolj navezana. Še 
vedno se zanima in tudi so-
deluje pri dogajanju v domu. 
»Pa tudi vsak dan stopi ven, 
da preveri, kakšno je vreme, 
a je tudi takoj nazaj,« se po-
smeje Mateja Ogrin. Vra-
ta doma starejših občanov 
je prestopila malo pred svo-
jim stotim rojstnim dnevom 
in direktorica doma Andre-
ja Valant se spominja, da so 
se takrat spraševali, kako naj 
ustrezno proslavijo tako vi-
sok jubilej. »A takrat ni ho-
tela nobenega velikega slav-
ja,« se spominja Valanto-
va, saj jim je v svojem hu-
domušnem slogu dejala, da 
jo že od devetdesetega leta 

skrbi, kaj bo, ko bo prazno-
vala stoletnico. »V čast nam 
je, da je naša stanovalka in da 
nam vsaj enkrat na leto prip-
ravi take vragolije,« je še do-
dala Andreja Valant.

Kot izredno navihano in 
polno radosti do življenja 
jo je označil tudi škof Ja-
mnik, s katerim sta se spo-
znala pred dvema letoma, 
ko se je z mladinci iz orato-
rija pred nevihto zatekel pod 
streho doma starejših obča-
nov v Preddvoru. »Takrat 
sem ji obljubil, da jo bom pe-
ljal na Brezje k Mariji Poma-
gaj.« Svojo obljubo je izpol-
nil januarja lani, včeraj pa 
ga je na praznovanju znova 
vprašala, kdaj bosta šla spet 
na Brezje skupaj. »To me ve-
seli, saj kdor ima načrte za 
prihodnost, lahko resnično 
ustvarjalno živi,« je dejal Ja-
mnik.

Nikoli ne bo več 
tako mlada ...
31. stran

Davča – V soboto ob 17. uri bo v cerkvi v Davči spominska 
sveta maša ob 70. obletnici prekopa v Štulčevi grapi in pokopa 
po 2. svetovni vojni ubitih duhovnikov prof. Filipa Terčelja 
in Franca Krašne, župnika v Sorici in Davči, na davško po-
kopališče. Mašo bo daroval domači župnik Mirko Turk ob 
somaševanju vabljenih duhovnikov. Pred tem bo ob 16. uri 
molitvena ura za poveličanje obeh mučencev, po maši pa 
Župnija Davča vabi še v župnišče na srečanje udeležencev in 
pogovor o tem dogodku.

Spominska slovesnost za ubita duhovnika

Železniki – Železnikarski občinski svetniki so na zadnji seji 
dali soglasje k novi ceni pomoči na domu v občini Železniki. 
Ekonomska cena je odslej skoraj tri evre nižja in znaša 19,37 
evra na uro, cena za uporabnike pa ostaja nespremenjena: 
pet evrov na uro. K nižji ekonomski ceni so po besedah Mar-
tine Logar z Občine Železniki veliko pripomogli nižji stroški 
prevoza, saj ena oskrbovalka uporablja tudi občinski službeni 
avto, druga, ki so jo v Centru slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka (CSS) zaposlili na novo, pa je domačinka. Število 
uporabnikov pomoči na domu v občini Železniki je sicer lani 
naraslo s 15 na 19, je razvidno iz poročila CSS Škofja Loka, 
ki izvaja pomoč na domu v vseh štirih škofjeloških občinah. 
V Železnikih je bilo decembra lani povečanje potreb tako iz-
razito, da ena izvajalka ni več zmogla opraviti vsega dela, 
zato so s soglasjem občine zaposlili dodatno oskrbovalko za 
polovični delovni čas. 

Ekonomska cena nižja, za uporabnike ostaja enaka

Marta Polak je za svoja 
leta še vedno dokaj čila, 
le pri hoji si pomaga s 
palicami ali berglami.

Domžale – Zavod za šport in rekreacijo Domžale je na pobu-
do članov Športnega društva Jekleno telo in številnih drugih 
občanov postavil nov park za ulično vadbo, ki so ga slovesno 
odprli minulo soboto. V Domžalah so doslej že imeli nekaj 
orodij za ulično vadbo, zdaj pa so tik pred virskim mostom 
v parku 88 lip postavili še enega. Na odprtju je predsednik 
društva Simon Grižon predstavil ulično vadbo, njen namen in 
poslanstvo, in prikazal pravilno gibanje vzorcev osnovnih vaj.

Odprli nov park za ulično vadbo
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BREZPLAČEN PREVOZ ZA UPOKOJENCE*
PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ
 OMEJITVE KILOMETROV!

   POSVET PRI ZDRAVNIKU
   + STORITVE ZA KREPITEV ZDRAVJA*

Že sedaj si zagotovite
poletne počitnice

50 % UGODNEJE**

Brezplačna številka: 080 22 10
info@terme-dobrna.si, www.terme-dobrna.si

POMLADNI ODDIH
od 03. 05. do 23. 06. 2017

 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ MEDICO bon v višini 5,00 €,
 ✓ brezplačen vstop v fitnes,
 ✓ plesni večeri z živo glasbo, vsak petek in soboto.

1 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 37,90 € oseba / noč, min. 2 noči

 ✓ BREZPLAČNI PREVOZ od vašega doma    
 do Term Dobrna in nazaj,

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku + zdravstvene storitve,
 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ brez doplačila za enoposteljno sobo.

5 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 205,00 € oseba / 5 noči

LEPO JE BITI UPOKOJENEC*
do 30. 12. 2017

NA ODDIH ŠE 
PRED POLETJEM
TERME DOBRNA

FIRST MINUTE POLETJE - 50% popust**
od 23. 06. do 03. 09. 2017, first minute velja za rezervacije
in predplačilo do 26. 05. 2017

 ✓ do 2 OTROKA BIVATA BREZPLAČNO,
 ✓ otroški počitniški klub: vodne igre, aktivnosti  

 v naravi, mini disko in družinski pohodi,
 ✓ WELL bon v višini 5,00 €,
 ✓ sladko presenečenje,
 ✓ plesni večeri z živo glasbo, dogodki in koncerti v parku...

1 x polpenzion + neomejeno kopanje

že od 74,00 € 37,00 € oseba / noč, min. 2 noči

Suzana P. Kovačič

M
arija Mohar 
iz Šenčurja 
je dejavna v 
več druš-
tvih – v 

Turističnem društvu Šen-
čur, Gorenjski turistični zve-
zi, gorenjski podružnici 
Društva za srca in ožilja Slo-
venije. Je sovoditeljica šen-
čurske skupine prostovolj-
cev pri medgeneracijskem 
društvu Z roko v roki in je 
tudi članica Društva upoko-
jencev Šenčur ter Prostovolj-
nega gasilskega društva 
Šenčur. Kljub temu da se v 
domačem okolju zelo dobro 
počuti, se prav rada potepa 
tudi po svetu – "pogledala" 
je tudi že čez Atlantski oce-
an, in pa, kar je v zadnjih 
letih postalo tradicionalno, 
nekajkrat na leto po nekaj 
dni s prijateljicami obišče 

Terme Dobrna. »Z leti sem 
se začela vse bolj zavedati, 
kako pomembno je tudi, da 
vlagam v lastno zdravje in 
dobro počutje. Ni ostalo 
samo pri besedah, v resnici 
temu posvečam pozornost,« 
je poudarila. In tako v ter-
mah, najprej so jih obisko-
vale štiri prijateljice, zdaj jih 
je v druščini skupaj sedem, 
ne igrajo zgolj taroka, ampak 
je obvezna na njihovem pro-
gramu tudi udeležba na kak-
šnem predavanju. »Predava-
jo zdravniki in drugo zdrav-
stveno osebje o različnih 
temah, npr. s področja kar-
diologije, urologije, ortope-
dije, fizioterapije ... tudi o 
zdravilnih čajih smo že pos-
lušali. Lahko pa povem, da 
so bila vsa predavanja doslej 
kvalitetna,« je povedala 
Marija. In kako prijateljice 
začnejo dan v termah? »Zaj-
trk, jutranja telovadba v 

vodi, počitek, kosilo, spre-
hod, igra taroka (kar seveda 
sodi zraven tudi iz vidika 
druženja in družabnosti), 
počitek. Tak je običajen vrst-
ni red in vse smo pri tem 
dosledne, nobena ne zamu-
ja,« se nasmeji sogovornica. 
Ob petkih in sobotah je ples 

ob živi glasbi, morda kakšna 
prireditev. »Sprehodi pa so 
sploh nekaj enkratnega. 
Narava v okolju Dobrne je 
čudovita; zdraviliški park s 
starimi drevesi, lepe stezice, 
negovana trava. Pred krat-
kim so bila tla posuta s tro-
benticami, kmalu bo zacve-

tel kostanj. V vseh letnih 
časih sem imela priložnost 
občudovati, kako se spremi-
nja narava. Do vasice Dobr-
na je le nekaj deset metrov 
in je prav prijeten sprehod. 
No, pot iz Šenčurja do Dobr-
ne je res malce daljša 
(smeh), ampak saj nas tako 
pridejo iskat na dom in je 
vožnja brez skrbi.« 
Njej je še posebno všeč 
kopel v naravni termalni 
vodi brez dodanega klora, 
kar ji je še posebej koristilo 
lani, ko je bila z napotnico 

zdravstvene zavarovalnice 
pri njih na rehabilitaciji 
kolena. Prijajo ji fango 
obloge in kakšna masaža, 
na primer s šipkovim oljem. 
»Imeli smo tudi že jogo 
smeha. Res je bilo zabav-
no,« se spominja in sklene, 
»balzam za dušo in telo so 
zame majhni koščki sreče. 
Pomembno je, da se vsega, 
kar lahko drobnega zauži-
jem v življenju ob vsakod-
nevnih skrbeh, zavem in 
znam to ceniti. Le tako lah-
ko ostanejo lepi spomini.«

Terapije in tarok za zdravje
Marija Mohar iz Šenčurja je kompas na jesen življenja usmerila v aktivnost, dobro voljo in pozitivno naravnanost. »Z leti sem se začela vse bolj zavedati, 
kako pomembno je tudi, da vlagam v lastno zdravje in dobro počutje. Ni ostalo samo pri besedah, v resnici temu posvečam pozornost,« je poudarila. 
Pred štirimi leti je prvič obiskala Terme Dobrna, danes jih obiskuje v družbi šestih prijateljic. 

Marija Mohar (spredaj na sredini) z Vido, Anico, Pavlo, 
Cilko, Marišo in Cirilo v Termah Dobrna / Foto: osebni arhiv

»Pomembno je, da se vsega,  
kar lahko drobnega zaužijem  
v življenju ob vsakodnevnih 
skrbeh, zavem in znam  
to ceniti.«



8 Gorenjski glas
torek, 25. aprila 2017KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Kranj – Najprej smo v vi-
trine pospremili odlikova-
nja. Razstavo sta pripravi-
la upokojeni profesor zgo-
dovine, navdušen zbiralec 
in zvest proučevalec lokalne 
zgodovine Mišo Serajnik in 
dr. Jože Dežman iz Gorenj-
skega muzeja. Kot pove na-
slov razstave Heroji revolu-
cije v vojni in miru – odliko-
vanja druge Jugoslavije, so v 
Stebriščni dvorani tokrat v 
prvem planu odlikovanja, ki 
so jih podeljevali v času soci-
alistične Jugoslavije.

»Ni pogosto, da v muze-
jih razstavijo kakršnako-
li odlikovanja, še zlasti ko 
gre za tako bogato in skrb-
no pripravljeno zbirko, kot 
je na ogled tokrat. Muzeji 
imajo v primerjavi z zbiralci 
v svojih fondih precej manj 

odlikovanj,« je v uvodnem 
nagovoru povedal prav tako 
eden večjih zbiralcev pri nas 
David Tasič in poudaril, da 
so odlikovanja še posebno 
zanimiva, ker s seboj vedno 
nosijo neko zgodbo. Odliko-
vanja so dokument časa, dr. 
Jože Dežman pa jih je ozna-
čil kar za osebno izkaznico 
vsake družbe. 

V času SFRJ je bilo pode-
ljenih skoraj dva milijona 
odlikovanj, približno polo-
vico redov in prav toliko me-
dalj. Najbolj pogosto so se 
podeljevala v prvih letih po 
drugi svetovni vojni. Mišo 
Serajnik odlikovanja zbira 
že več kot štirideset let. Prvo 
odlikovanje si je kupil v sta-
rinarnici februarja 1974 po 
opravljenem izpitu iz splo-
šne zgodovine. »Za nagra-
do. Od takrat naprej sem se 
zapisal zbiranju odlikovanj. 

Za osnovo moje zbirke so 
bila odlikovanja mojega oče-
ta in delno sorodnikov, po-
tem pa se je zbirka tako po-
večala, da sem se moral odlo-
čiti in zožiti tematiko zbira-
nja. Zbiranje sem omejil na 
odlikovanja SFRJ, do kate-
rih je bilo v sedemdesetih in 
osemdesetih letih prejšnje-
ga stoletja precej težko priti – 
še posebno do vojaških odli-
kovanj. Takrat si tvegal tudi 
zaporno kazen. Dobitniki so 
namreč ta odlikovanja skrb-
no čuvali zase. Pri iskanju 
posameznih primerkov sta 
mi veliko pomagala že uve-
ljavljena zbiralska kolega Pa-
vel Pipp in David Tasič,« je o 
svojem zbirateljstvu povedal 
soavtor razstave, ki na odli-
kovanja gleda kot na estet-
sko lepe in dovršene izdelke 
in ga pri tem ne obremenju-
je ideološki predznak. »Naj-
ljubše mi je očetovo odliko-
vanje red partizanske zvez-
de s puškami. Zame imajo 
večjo moralno ceno odliko-
vanja, ki so jih borci dobili za 
hrabrost v boju, kot pa tista, 
ki so jih politiki kasneje pre-
jemali ob svojih funkcijah.«

Odlikovanja so razdelje-
na na dva sklopa, vojaška 
in civilna. So pa tu še diplo-
matska odlikovanja, zani-
mive pa so tudi partizanske 
spomenice iz leta 1941. Na 
ogled je tudi nekaj odliko-
vanj, ki niso bila tako mno-
žična, recimo red svobode, 

ki je bil podeljen le sedem-
krat. Poleg Tita so ga preje-
li štirje partizanski genera-
li poveljniki armad, kasne-
je pa še ruski maršal Žukov 
in predsednik Brežnjev. Kot 
je še dodal Serajnik, so me-
dalje za razstavo poleg njega 
prispevali tudi kolegi zbiral-
ci. Razstavo dopolnjujejo pa-
noji za razlagami in fotogra-
fije s podeljevanj odlikovanj 
tako borcem kot politikom.

Drobiž opazimo, ko ga 
primanjkuje

Sad vsakoletnega sodelo-
vanja Gorenjskega muzeja 
s Slovenskim numizmatič-
nim društvom, letos že os-
mič po vrsti, je nova razsta-
va, tokrat z naslovom Dro-
biž naš vsakdanji. Z drobi-
žem imamo opravka vsak 
dan, pri vsakem plačilu, ob 
besedi pa najprej pomisli-
mo na kovanec manjše vred-
nosti. Čeprav v novejšem 
času drobiž ne predstavlja 
več polnovrednega denarja, 

ampak je njegova kovinska 
vrednost nižja, pa nam raz-
stava na zanimiv in pregle-
den način prikazuje, da ni 
bilo vedno tako.

»Razstavo smo zasnova-
li predvsem skozi zgodbe 
kriznih časov, kot sta reci-
mo prva in druga svetovna 
vojna, ko je drobiža na trgu 
manjkalo. Drobiž največ-
krat opazimo šele, ko ga pri-
manjkuje. V kriznih časih 
si lahko v žepu imel banko-
vec, da bi pri peku kupil ves 
kruh s polic, nisi pa imel dro-
biža za žemljico,« o ideji za 
razstavo pojasnjuje avtor po-
stavitve Vito Čop, tudi sicer 
poznavalec tematike drobi-
ža od preteklosti do danes. 
»Skušamo opozoriti na po-
men drobiža v posebnih raz-
merah, da bi bil naša zgodba 
še bolj prepričljiva, pa smo 
dodali tudi izrezke iz časopi-
sov, povezane z drobižem.«

Na razstavi drobiž tako v 
vitrinah kot v razlagah na pa-
nojih spremljamo skozi ce-
lotno zgodovino, od iznajdbe 

denarja, pojave drobiža pa do 
današnjega evra. Izvemo, da 
je bil na začetku denar de-
jansko vreden toliko kot ko-
vina, iz katere je bil izdelan. 
Naj je bil zlatnik še tako maj-
hen, je bil v primerjavi s sre-
brnikom vreden več. Pra-
vi drobiž se je pojavil šele z 
bakrenimi kovanci. Zanimi-
vo je, da so v preteklosti velja-
le tudi omejitve za sprejema-
nje količine drobiža. Tako je 
tudi z evrskimi kovanci, ki 
jih nihče ni dolžan sprejeti 
več kot petdeset v posame-
znem plačilu. Razstavo v vi-
trinah slikovito dopolnjuje-
jo tudi hranilniki iz različnih 
obdobij. Kot je dodal Čop, 
je razstavo pripravil skupaj 
s člani društva, tako je vsak 
prispeval v tokratno skupno 
zgodbo. Razstavo je dopolni-
la tudi Gimnazija Kranj, ki 
prvič javno predstavlja tako 
imenovano časovno kapsu-
lo, najdbo izpred dveh mese-
cev, v kateri je bil med dru-
gim tudi drobiž s konca 19. 
stoletja.

Medalje in Drobiž
V Gorenjskem muzeju so minuli teden odprli dve razstavi. V Stebriščni 
dvorani je na ogled razstava Heroji revolucije v vojni in miru – odlikovanja 
druge Jugoslavije, v Galeriji Mestne hiše pa se z razstavo Drobiž naš 
vsakdanji predstavlja Numizmatično društvo Slovenije.

Soavtor razstave Mišo Serajnik odlikovanja SFRJ zbira že več kot štirideset let. / Foto: Igor Kavčič

Drobiž le ni tako nepomemben, kot sprva pomislimo. 
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Igor Kavčič

Kranj – Igra z naslovom Jo-
hana, gre za njeno krstno iz-
vedbo, avtorja besedila in re-
žiserja Iztoka Alidiča, je naš-
la pot na oder BB teatra, ki 
po petnajstih letih obstoja 
odslej deluje v lastni mini 
dvoranici na Prešernovi uli-
ci v Kranju in je usmerjen 
predvsem v uprizarjanje ko-
mornih predstav in iskanje 
novih izraznih možnosti v 
gledališču. Slutimo nadalje-
vanje nekoč zelo uspešnega 
Gledališča čez cesto, v kate-
rem je bil eden pomembnih 
akterjev tudi Iztok Alidič. 

Če predstavo uprizori rav-
no prav »odštekana« igral-
ska ekipa, lahko zapišemo 
le še, da se predstava Johana 
v BB teatru počuti tako zelo 
doma.

Zgodba nam pokaže vso 
trpkost slovenske duše, 
neke vrste esenco narodove 
biti. V vaški gostilni, občutek 
imamo, da nekje na koncu 
sveta, se srečajo trije prota-
gonisti, Jozej, pohabljenec, 
ki ga vedno znova sprem-
lja njegova težka življenjska 
zgodba, njegov prijatelj v lju-
bezenskih zadevah skočni 
Anzej in odrezava invalidna 
natakarica Roswita. Moška 

za gostilniško mizo obujata 
spomine na stare čase, pred-
vsem pa nekdanjo natakari-
co Johano, ki je zaradi takih 
in drugačnih razlogov po-
begnila na Dunaj. Johana je 
zaljubljenemu Jozeju angel 
na zemlji, drugim moškim 
na vasi le prijazna ženska to-
lažnica, sama sebi pa lastna 
črna usoda. Čeprav je nosil-
ni lik zgodbe, se pojavlja le 
v fikcijskih prebliskih, vse-
lej povezana s smrtjo – otro-
ka, lastno in tistih, ki so ime-
li z njo opravka. Igralska eki-
pa je odlična, vloge pa kot da 
so vsakemu izmed trojice 
pisane na kožo. Tako je Bo-
jan Bešter kot Jozej izjemen 
propadlež, življenjski razo-
čaranec, mladi Bine Šara-
bon v vlogi Anzeja iznajdljiv 
praktik, Delajda Hribernik 

pa odlična natakarica, ki se 
ne sprašuje, ampak ukrepa. 
Kolikor so liki tragični, so na 
trenutke tudi komični, prav-
zaprav groteskni, na odru pa 
v svojem početju vseskozi 
suvereni. 

Johana nam da misliti, 
hkrati pa se ob njej sprosti-
mo, saj je zgodba jasna in 

zanimiva, prav tako pa nas 
v uro in deset minut dolgi 
predstavi navdušijo igral-
ci. Tokrat v kostumih Boja-
ne Jelenc. Prva ponovitev je 
bila v soboto, sledita pa še 
dve ponovitvi konec tega te-
dna – v petek, 28., in soboto, 
29. aprila, obakrat ob 20. uri 
v dvoranici BB teatra.

Trpkost slovenske duše
V prostorih BB teatra so v petek premierno uprizorili igro Johana Iztoka 
Alidiča. Igra o esenci narodove biti.

Johana ali pogled v slovensko dušo z igralci Bojanom 
Beštrom, Binetom Šarabonom, Delajdo Hribernik in 
avtorjem besedila in režiserjem Iztokom Alidičem. 
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Kranj – V torek, 25. aprila, 
ob 19. uri bo v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev odpr-
tje razstave Prešernovega 
nagrajenca akademskega 
kiparja  Draga Tršarja. Raz-
stava je prva v nizu projekta 
Monument Drago Tršar, s ka-
terim obeležujemo Tršarjevo 
90-letnico.

Razstavlja Drago Tršar

Kranj – Gorenjski muzej da-
nes, v torek, 25. aprila, ob 19. 
uri vabi v Vojnomirovo dvo-
rano Ullrichove hiše na pro-
jekcijo filma Banditenkinder 
– slovenskemu narodu ukra-
deni otroci. 

O ukradenih otrocih

 Če predstavo uprizori ravno prav »odštekana« 
igralska ekipa, lahko zapišemo le še, da se predstava 
Johana v BB teatru počuti tako zelo doma.

Kranj – Predstavo Alamut, po 
Bartolovem romanu jo je dra-
matiziral Dušan Jovanović, 
z igralsko ekipo Gimnazije 
Kranj pa režiral Milan Go-
lob, bodo ponovili v sredo, 
26. aprila, ob 18. uri v Stolpu 
Škrlovec. Vstopnice so na vo-
ljo v Prešernovem gledališču.

Ponovno Alamut
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Odličen zaključek sezone  
v mlajših kategorijah

Kadeti in dečki kranjskega 
Triglava so v drugem aprilskem 
koncu tedna nastopili na 
močnem turnirju v Budimpešti 
in Feldikchu. Kadeti so v 
Budimpešti med desetimi 
ekipami osvojili tretje mesto. 
V predtekmovanju so osvojili 
v svoji skupini drugo mesto in 
se nato v polfinalu pomerili s 
slovaško ekipo  Martin, ki jih 
je premagala z 2 : 3 in so nato 
igrali z ekipo HKM Zvolen za 
končno tretje mesto. Bili so 
boljši, zmagali s 4 : 3 in zasluženo 
osvojili tretje mesto. 
Na turnirju so pod vodstvom 
trenerja Eda Hafnarja nastopili 
okrepljeni z dvema nekdanjima 

igralcema Triglava Gabrom 
Podrekarjem (HK MK Bled) 
in Lenartom Markunom (SC 
Rappersvile Jona – Švica) ter 
še enim Blejcem Gašperjem 
Koncem. Ostali igralci: vratarja 
Gal Jeler Remškar in Ažbe Žibert, 
Jan Pavlovič, Gal Žagar, Jure Jelar, 
Đorđe Kremenovič, Aleks Vidjak, 
Žiga Udir, Ožbej Janežič, Nejc 
Burgar, Nik Lombar Mravlje, Jure 
Kleindienst, David Klemenčič, 
Žan Gradišek in Matic Černe. 
Dečki do 12. leta starosti pa so 
nastopili v avstrijskem Feldkirchu 
in kar po vrsti premagovali 
nasprotnike ZSC Lions (Švica), 
VEU Feldkirch, EC Gotzens in EHC 
Immobau Mils (vsi Avstrija) in bili 

poraženi šele v tekmi za končno 
prvo mesto. Pod vodstvom 
trenerja Domna Jemca so 
nastopili: Gal Ocepek, Erik 
Cuznar, Luka Kuhar, Aljaž Marc, 
Martin Vogrinc, Luka Zorn, Beno 
Vrečar, Jan Bitežnik, Tim Vetrnik, 
Maj Crnkič, Maj Bertoncelj, Matej 
Kuhar, Val Marn, Žan Eržen, 
Mark Gradišar in Žak Matelić. 
Za zaključek uspešne sezone 
pa se je peterica Kranjčanov 
v reprezentanci do 18. leta 
starosti okitila z zlato medaljo na 
svetovnem prvenstvu Divizije I 
skupine B. Uroš Plavc, Nejc Brus, 
Jakob Jugovic, Peter Pavc in Maj 
Tavčar ter trener Mitja Kern so si 
jo nataknili okoli vratu.

Jakob Jugovic je bil junak 
zadnje tekme na svetovnem 
prvenstvu na Bledu.
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Vilma Stanovnik

Bled – Zadnji tekmoval-
ni dan na svetovnem hokej-
skem prvenstvu divizije 1B 
do 18 let je bil obenem tudi 
dan odločitve za mlado slo-
vensko reprezentanco U18, 
saj je bila po štirih tekmah 
s tremi zmagami in enim 
porazom ter skupno deveti-
mi točkami na prvem mes-
tu, vendar le točko pred re-
prezentanco Avstrije. Za za-
nesljivo slavje so potrebova-
li zmago nad ekipo Ukrajine, 
ki so si jo mladi risi tudi za-
gotovili. Pot do nje pa ni bila 
tako lahka, kot je kazalo na 
začetku tekme, ko so hitro 
povedli z 2 : 0. V nadaljeva-
nju so namreč borbeni Ukra-
jinci izenačili na 3 : 3 in šele z 
golom Kranjčana Jakoba Ju-
govica dobrih osem minut 
pred koncem tekme so spet 
laže zadihali in na noge spra-
vili polno tribuno navijačev. 
Pri rezultatu 4 : 3 je tudi osta-
lo in veselje naših hokejskih 
upov je bilo res nepopisno.

Poleg zmage in zlatih me-
dalj na prvenstvu so si po 

letu 2013 ponovno priigra-
la uvrstitev v divizijo 1A. 
»Na prvenstvu smo si želeli 
zmago, saj imamo res dob-
ro generacijo mladih hoke-
jistov. Vedeli pa smo, da bo 
težko, saj so bile reprezen-
tance in tekme zelo izena-
čene, kar kažejo tudi rezul-
tati. Na koncu se je izkaza-
lo, da vedno potrebuješ tudi 
nekaj športne sreče, zagoto-
vo pa sta odločila znanje in 
disciplina, s čimer so se fan-
tje res izkazali,« je ob slavju 

v blejski Ledeni dvorani po-
udaril selektor Mitja Kern. 

Tudi fantje so bili navdu-
šeni. »Vsi smo si želeli, da 
zmagamo, in že od začet-
ka je bila v garderobi prava 
kemija. Igro smo gradili do 
konca in si priborili še da-
našnjo zmago,« je povedal 

17-letni Jakob Jugovic iz 
Hrastij, sicer član kranjske-
ga Triglava, ki je iz rok pred-
sednika HZS Matjaža Ra-
kovca prejel tudi nagrado za 
najboljšega igralca petkove 
tekme. Najboljši slovenski 
igralec in prvi strelec prven-
stva je bil Jan Drozg.

Zlato za mlade rise
Z zmago nad Ukrajino, prvim mestom in uvrstitvijo v divizijo 1A je naša mlada hokejska reprezentanca 
zaključila tekmovanje na domačem svetovnem prvenstvu divizije 1B na Bledu.

Naši mladi hokejski upi so bili na svetovnem prvenstvu na Bledu najboljši in so se 
zasluženo veselili prvega mesta.

Slovenska članska reprezentanca je četrto pripravljalno 
tekmo pred svetovnim prvenstvom v nedeljo odigrala 
proti reprezentanci Italije in zmagala s 4 : 1.

Kranj – S tretjo tekmo v Mariboru so se v petek končali finalni 
obračuni za odbojkarice. Tudi v tretje so bile od odbojkaric 
Calcita Volleyballa boljše Nove KBM Branik, ki so slavile s 3 : 
1. V moški konkurenci je ekipa Calcita Volleyballa s porazom v 
Tivoliju zapravila priložnost, da bi včeraj v svoji športni dvorani 
imela prvo zaključno žogo za naslov državnega prvaka. Tako 
so pred sinočnjo tekmo, ki se do zaključka naše redakcije še ni 
končala, v zmagah z 2 : 1 vodili odbojkarji ACH Volleya. So se 
pa zgodovinskega tretjega mesta v državnem prvenstvu raz-
veselili odbojkarji Triglava. Slavili so namreč tudi na povratni 
tekmi v Hočah, ko so domačine premagali s 3 : 0.

Mariborčanke prvakinje, Kranjčani tretji

Šenčur –  Hamburgu je poteka 32. Haspa maraton, na njem 
pa je Šenčurjan Rok Puhar izpolnil normo za avgustovsko 
svetovno prvenstvo v atletiki v Londonu. Uspeh je za mladega 
tekača toliko večji, saj je Rok v Nemčiji premierno nastopil na 
svojem prvem maratonu v življenju. Osvojil je 14. mesto, v cilj 
pa je pritekel s časom 2;18:22, kar je 22 sekund pod normo za 
avgustovsko svetovno prvenstvo (2;18:44). 

Rok Puhar odličen v Hamburgu

Novo mesto – Rokometaši moštva Urbanscape Loka so na 
tekmi 5. kroga Lige NLB za prvaka v Novem mestu premagali 
gostitelje s 27 : 26 in zabeležili drugo zmago v končnici. Riko 
Ribnica in Koper 2013 sta se razšla brez zmagovalca, Gorenje 
Velenje in Celje Pivovarna Laško pa bosta igrala jutri.

Loški rokometaši boljši od novomeških

Jože Marinček

Kranj – V 1. SNL Telekom 
so nogometaši odigrali tek-
me 30. kroga. Ekipa Kalcer-
ja Radomlje je doživela po-
raz na domačem igrišču, ko 
jih je z 1 : 2 premagala Gori-
ca. Na derbiju v Mariboru so 
Domžalčani izgubili z 1 : 0. V 
vodstvu ostaja Maribor s 67 
točkami. 

Tekme 22. kroga so odi-
grali nogometaši v 2. SNL. 
Ekipa Rolteka Dob je Dra-
vo Ptuj v gosteh premagala 
z 2 : 1, Triglav je 2 : 2 igral 

z Brdi, pomembno zmago 
pa si je na domačem igri-
šču priborila Zarica Kranj, 
ki je z 2 : 0 premagala Far-
mtech Veržej. Vodi Triglav 
s 50 točkami, drugi je Rol-
tek Dob s 47 točkami, Za-
rica Kranj ima na sedmem 
mestu z 19 točkami.

V 3. SNL center so odigra-
li tekme 20. kroga. Tinex 
Šenčur je z 1 : 0 premagal 
Ivančno Gorico, Šobec Lesce 
s 4 : 0 Jevnico, poraz s 3 : 0 pa 
so na gostovanju v Zagorju 
doživeli nogometaši Veleso-
vega. Savo Kranj je porazila 

Kolpa s 4 : 1, neodločeno 2 : 2 
pa sta se končali tekmi Bled 
Hirter – Ilirija 1911 in Ko-
menda – Brinje Grosuplje. 
Na lestvici vodi AŠK Bravo z 
48 točkami. V 21. krogu, ki se 
bo odigral jutri, so pari: Ko-
menda -Šobec Lesce, Veleso-
vo – AŠK Bravo, Rudar Trbo-
vlje – Bled Hirter, Ilirija 1911 
– Tinex Šenčur, Sava Kranj – 
Jevnica.

V 15. krogu Gorenjske no-
gometne lige je vodilni Bo-
hinj doma premagal Vi-
soko z 2 : 1. S to zmago so 
Bohinjci obdržali dve točki 

prednosti pred Žirovci, ki so 
tokrat odpravili JuRentA Bi-
tnje s 4 : 1. V tretji tekmi sku-
pine za prvaka sta se Naklo 
in SIJ Acroni Jesenice razšla 
brez zadetkov, tako da Jese-
ničani na tretjem mestu za 
vodilnim Bohinjem zaosta-
jajo štiri točke. 

V skupini za obstanek je 
druga ekipa Zarice Kranj 
B premagala domači Polet 
s 5 : 3. Jecom Sport DLN je 
doma premagal Kondor s 3 : 
2, z enakim izidom pa so Že-
lezniki zmagali na gostova-
nju v Britofu. Še naprej pa je 
najbolj učinkovita ekipa po-
mladanskega dela Preddvor, 
ki je tokrat doma remiziral s 
Škofjo Loko (3 : 3). 

Zarica suvereno do zmage

Vilma Stanovnik

Bled – Na 58. Prvomajski ve-
slaški regati na Bledu so v so-
boto in nedeljo poleg mladih 
veslačev iz vseh slovenskih 
klubov nastopili tudi kandi-
dati za reprezentanco. V so-
boto so veslali v enojcih, med 
člani, ko so skupaj nastopili 
lahki veslači in člani do 23 let, 
pa je na zanimivi tekmi slo-
ves trenutno najboljšega slo-
venskega veslača potrdil Raj-
ko Hrvat (VK Argo Izola). 
Ta je za dobre štiri sekunde 
ugnal Aleša Jalna (VK Bled), 
še enkrat toliko pa je zao-
stal Nik Krebs (VK Dravske 
elektrarne Maribor) na tret-
jem mestu. Četrti je bil Miha 
Aljančič (VK Bled), peti Mar-
ko Bolha (VK Argo Izola) in 
šesti Tevž Koselj (VK Bled). 
Pri članicah je zmagala Va-
lentina Alicija Miklavčič (VK 
Dravske elektrarne Maribor) 
pred Nino Kostanjšek (VK 

Argo Izola) in Aljo Škrlj (VK 
Izola). »Zadovoljen sem, 
čeprav ni šlo čisto po pričako-
vanjih. Rajka sem nameraval 
malce bolje držati,« je po tek-
mi povedal mladi up blejske-
ga kluba Aleš Jalen. 

Na nedeljskem tekmova-
nju sta med dvojci zmagala 
Nik Krebs in Miha Aljančič, 
ki sta za slabih šest sekund 
premagala Aleša Jalna in 
Marka Bolho, še enkrat toli-
ko pa je zaostala posadka Ma-
tej Čuk in Tevž Koselj. Vsi ti 
veslači razen Bolhe so sicer 
še tekmovalci v kategoriji do 
23 let, kljub temu pa sta prva 
dva čolna dobila zeleno luč 
selektorja Iztoka Čopa za na-
stop na svetovnem pokalu v 
Beogradu, Krebs in Aljan-
čič med dvojnimi dvojci, Ja-
len in Bolha pa med lahkimi 
veslači. Tam bo nastopil tudi 
Rajko Hrvat, ki je v nedeljo 
brez težav ponovno zmagal 
med enojci.

Veslači nastopili  
na Blejskem jezeru

Aleš Jalen je med mladimi upi slovenskega veslanja.

Medijski pokrovitelj

N
K 

Tr
ig

la
v 

Kr
an

j, 
Pa

rt
iz

an
sk

a 
ce

st
a 

37
, K

ra
nj

:
2. SNL, 22. krog

NK Triglav Kranj : Drava Ptuj
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 1 7 )

Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Energijski bančni račun
Imate tri bančne račune:

–  Levega, na katerega lah-
ko polagate denar – brez 
omejitev, kolikor hočete, 
le dvigniti ga ne morete ni-
koli več.

–  Srednjega, na katerega lah-
ko poljubno polagate de-
nar in ga dvigate – kadar-
koli želite in kolikor želite.

–  Desnega, na katerega lah-
ko sicer polagate denar, ne 
veste pa, ali ga boste lahko 
kdaj tudi dvignili.
Preden berete dalje, odgo-

vorite na vprašanje: Na ka-
terega od teh računov boste 
polagali denar? 

Denar lahko vložite le na 
en račun, lahko ga poljub-
no razporedite na dva ali 
vse tri od teh računov. Ima-
te sto odstotkov denarja. Ko-
liko ga daste na levi, sred-
nji in koliko na desni račun?  
Odgovore zapišite, da boste 
kasneje v razlagi lahko ugo-
tovili, kako funkcionirate. 

Sedaj berite dalje. 
Koliko vaših misli in ener-

gije je usmerjenih v pretek-
lost? Razmislite in odgovori-
te v odstotkih od 0 do 100 ter 
odgovor zapišite. Koliko vas 
skrbi prihodnost? Razmisli-
te in odgovorite v odstotkih 
od 0 do 100 ter zapišite.

Če gornje denarne račune 
pretvorimo v energijske ra-
čune, je levi račun vaša pre-
teklost, srednji račun je se-
danjost, desni račun pa je 
vaša prihodnost, tisto, kar 
šele bo, ko bo, če bo.

Sedaj preverite, kaj ste za-
pisali. Koliko denarja ste vlo-
žili na levi račun? Koliko va-
ših misli je usmerjenih v pre-
teklost? Seštevek predstavlja-
ta delež energije, ki jo imate 
ujeto v preteklost. Kakšni so 
vaši »izvidi« – 10, 20, 30 od-
stotkov? To pomeni 10, 20, 
30 odstotkov vaše energije, ki 
je ujeta v preteklosti in vam ni 
na razpolago tukaj in sedaj. 

Preverite še, kaj ste zapisa-
li pri desnem računu. Koliko 
denarja ste vložili na desni 
račun? Koliko vas skrbi pri-
hodnost? Seštejte; 10, 20, 30 
odstotkov? Tudi ta energija 
je vezana, in sicer vaši priho-
dnosti in vam prav tako ni na 
razpolago za delovanje zdaj.  
Če ste 100 odstotkov de-
narja vložili na srednji ra-
čun in se po nepotrebnem 
ne ubadate s preteklostjo 
in vas ni strah prihodno-
sti, vam čestitam. Deluje-
te v sedanjem trenutku.  
Pri denarju nam je kristalno 
jasno, da ga ne bomo vlagali 
na račun, od koder ga ne mo-
remo dvigniti (levi in desni). 
Pri energiji in mislih pa se 
zaplete, čeprav stvari funk-
cionirajo po istem principu.  
Denar = energija = misel. 

Če je 20 odstotkov vaših 
misli ujetih v preteklost in 
vas 30-odstotno skrbi pri-
hodnost, pomeni, da tukaj 

in zdaj funkcionirate le s 50 
odstotki energije. Lahko si 
čestitate. Pomislite, kaj vse 
vam kljub temu uspe doseči. 
Samo pomislite, kaj vse vam 
še bo, ko boste uporabljali 
100 odstotkov energije zdaj, 
v sedanjosti, ko z njo zares 
lahko nekaj naredite. Nič več 
za »travmiranje« o preteklo-
sti in skrbi o prihodnosti.

Preteklost je mimo, četu-
di še toliko svojih misli (ener-
gije) vlagate vanjo. Se ubada-
te z njo v smislu: vse bi bilo 
drugače, če bi namesto tega 
naredil tisto; kako bi bilo, če 
bi se odločil drugače in ne 
tako, kot sem se … Zgodila 
se je, ne morete je več spre-
meniti. V bistvu samo zap-
ravljate svojo energijo, ko 
se ukvarjate s »kaj bi, če bi« 
scenariji. Sprejmite pretek-
lost. Poglejte, zakaj se je zgo-
dilo, kar se je. Naučite se iz 
nje, da je ne boste ponavlja-
li. Nehajte se ukvarjati z njo. 

S tem sprostite ujeto energi-
jo in jo prenesete v tukaj in 
zdaj. Ko ste energijo poklica-
li nazaj iz preteklosti in priho-
dnosti, jo imate na razpolago 
100 odstotkov za to, da dela-
te tukaj in zdaj, ko edinole 
resnično lahko nekaj storite.  
Ko ste s pozornostjo in ener-
gijo tukaj in zdaj, delajte stvari 
korak za korakom. V vsak ko-
rak vložite 100 odstotkov po-
zornosti in energije. Vaš do-
sežek bo tako sestavljen in sa-
mih 100-odstotnih korakov.  
Tako je tudi končni rezul-
tat lahko le 100-odstoten. 
Svojo prihodnost si kreirate 
sami, na podlagi svojih seda-
njih misli. Pomembno je, da to 
niso misli negotovosti in stra-
hu. Razmišljajte o tem, kaj si 
želite, ne o tem, česa se bojite.  
Srečno, zagotovo vam bo us-
pelo.

Misel = energija = de-
nar. To, o čemer razmiš-
ljate, si ustvarite (kupite).  

Jelena Justin

Če odmislim obisk Lašč-
ka pred letom in pol, sem 
bila tokrat prvič na Banj-
ški planoti, prav v njenem 
osrčju. Planota, ki s svojo 
pomladno zeleno panora-
mo preseneti na vsakem ko-
raku. Močno zakrasela pla-
nota, polna številnih brezen 
in kraških jam. Svet, kjer ni 
tekoče vode, kjer lega ponu-
di čudovit razgled, svet, ki bi 
bil idealen tudi za kolesar-
jenje. Privoščimo si ščepec 
neodkritega, zato bomo obi-
skali Sveti Lovrenc in se po 
krožni poti Milana Kalana 
vrnili do izhodišča. 

Da bomo na izhodišču čim 
hitreje, se po primorski av-
tocesti zapeljemo proti Novi 
Gorici, kjer sledimo Solka-
nu. Pred Solkanom zavijemo 
desno v smeri Svete gore in 
Grgarja. Na križišču za Sve-
to goro, kamor bi zavili levo, 
peljemo naravnost do vasi 
Grgar. Nadaljujemo do Gr-
garskih Raven, kjer na pri-
mernem mestu parkiramo. 
Zagledamo prvo smerno ta-
blo, ki nas usmeri desno; Lo-
vrenc, 1 ura, Kalanova kro-
žna, pot 3 ure. Sledimo sko-
zi vas, mimo starega vodnega 
zajetja in vodnjaka oz. fonta-
ne iz 1. svetovne vojne. Po ma-
kadamskem kolovozu gremo 

celo malce navzdol, nato pa 
nas smerokaz usmeri v listna-
to-borov gozd. Pot se zmer-
no vzpenja. Izrazita zakrase-
la pokrajina, kjer ni nič teko-
če vode. Višje prečkamo trav-
nik, kjer so jasli za hranjenje 
divjadi. Nadaljujemo naprej v 
gozd in dosežemo manjše se-
dlo, kjer nas smerokaz usme-
ri levo proti Lovrencu. V tej 
smeri gre tudi pot v vas Bate. 
Prečna pot se komaj občutno 
dviga, zadnjih nekaj korakov 
je malce strmejših, ko dose-
žemo travnat predvrh. Na 
Sv. Lovrencu je bilo že v rim-
skem času gradišče, ostaline 
cerkvice, ki so vidne danes, pa 
datirajo v leto 1520. Vizitacija 

iz leta 1593 navaja, da je bilo 
tukaj tudi pokopališče. Mimo 
klopi se povzpnemo na skal-
nati vrh, ki navduši z razgle-
dom, saj se nam razprostre 
pogled po celotni Banjški 
planoti, ki ji kuliso delajo Ju-
lijske Alpe, Karnijske Alpe, 

proti jugovzhodu Trnovski 
gozd, na jugu pa se izza Sve-
te gore lesketa morje. Na vrhu 
je skrinjica z vpisno knjigo in 
žigom.

Z vrha Lovrenca sestopi-
mo nazaj na sedlo, kjer za-
vijemo levo s smeri vasi Sve-
to, spomenika M. Kalana in 
vasi Zabrdo. Sledimo kolo-
vozni poti in tik pred vas-
jo Sveto zavijemo desno na 
makadamsko cesto, ki se 
začne vzpenjati. Sledimo ji 
vse do konca, kjer nadaljuje-
mo po stezici, ki zavije levo 
in se začne spuščati. Preči-
mo travnato območje in se 
povzpnemo do makadam-
ske ceste. Nadaljujemo des-
no in v nekaj minutah do-
sežemo spomenik Milanu 
Kalanu, 18-letnemu mlade-
niču, rojenemu na Blejski 
Dobravi, ki je življenje iz-
gubil dobrih deset dni pred 
koncem druge svetovne voj-
ne. Spominska pot je bila 
urejena leta 2011, tudi kot 

opomin na vojni nesmisel. 
Pri spomeniku je skrinjica z 
vpisno knjigo in žigom. Od 
spomenika, ob katerem je 
tudi klop in mesto za malico, 
se spustimo po makadamski 
cesti navzdol. Po nekaj mi-
nutah nas smerokaz usmeri 
desno proti vasi Zabrdo, na 
star, lepo urejen kolovoz, ki 
mi je deloval skoraj kot mu-
latjera. Kolovoz se spušča 
proti glavni cesti, ki jo dose-
že tik pred vasjo Zabrdo. In 
zdaj sledi še približno 20 mi-
nut hoje po glavni cesti, na-
zaj v vas Grgarske Ravne. 
Upala sem, da je že urejena 
pot, ki se asfaltne ceste izog-
ne, a je žal še ni. 

Banjšice so lepe in zani-
mive, z ogromno poti, ki so 
dokaj neznane, zato se sem 
zagotovo še vrnemo.

Nadmorska višina: 799 m
Višinska razlika: skupaj 450 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Sveti Lovrenc (799 m)

Kulisa Julijskih Alp
Banjška planota se razprostira med Čepovanskim dolom, dolino spodnje 
Soče in spodnje Idrijce. Imenuje se po vasi Banjšice, ki leži nekako na sredini 
planote. Odmaknjen in čaroben zakraseli svet.

Z vrha Svetega Lovrenca se odpre čudovit razgled na kuliso Julijskih Alp, iz povsem 
drugega zornega kota. / Foto: Jelena Justin

Ostaline stare krščanske cerkve na vrhu Lovrenca 
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Spomenik Milanu Kalanu, rojenemu na Blejski Dobravi 
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Miroslav Cvjetičanin

Korte – Udeleženci priprav 
na Sealps Challenge so se 
zbrali na Kortah v Stari šoli 
Korte, kjer so pod vodstvom 
trenerja Alekseja Dolinška 
opravili priprave na prvo 
večdnevno rekreativno ko-
lesarsko dirko v regiji. Med 
njimi sta bila tudi Gorenjca 
Tit Košir in Tina Brelih.

Sealps je edinstvena šti-
ridnevna kolesarska preiz-
kušnja, ki bo tekmovalce po-
peljala od Jadranskega mor-
ja do osrčja slovenskih Alp. 
Je prva večdnevna amater-
ska kolesarska etapna dirka 
v regiji. S kolesarskim par-
tnerjem boste, saj se vozi v 
dvojicah, lahko izkusili do-
godek, katerega organiza-
cija je primerljiva s profesi-
onalnimi kolesarskimi dir-
kami, na katerih so prisotni 
servisni avtomobili, reševal-
na vozila, redarji, fotografi 
in seveda masaža ter servis 
koles v cilju.

Tako izkušeni kolesar-
ji kakor tudi začetniki bos-
te lahko doživeli pravi izziv 
in hkrati uživali v vožnji čez 
prelepo pokrajino Primor-
ske, Krasa in dolino ene naj-
lepših rek v Evropi, Soče. Od 
vas je odvisno, ali boste med 
izzivom svoje telo in sposob-
nosti preizkusili do meje in 
dirkali kot pravi profesional-
ci ali pa boste z nekoliko bolj 
umirjenim tempom pred-
vsem uživali v slikoviti nara-
vi štirih slovenskih pokrajin.

Organizatorji so že v za-
četku leta naključno izbrali 
osem kolesarjev, ki se bodo 
pod budnim očesom stro-
kovnjakov pripravljali za 
nastop. Med njimi sta tudi 
Kamničanka Tina Brelih in 
Kranjčan Tit Košir. 

Izbranci so se prvič zbra-
li v Stari šoli Korte, kjer je 
Aleksej Dolinšek, kondicij-
ski trener in trener kolesar-
stva, z vsakim udeležencem 
opravil individualno testira-
nje na trenažerju. Vsakega 
udeleženca je čakal obreme-
nilni test, ki ga mnogi poz-
najo pod imenom Conco-
ni. Prvi dan so teorijo pre-
nesli še v prakso ter se po-
dali na terenski test na ko-
lesu, po vrnitvi v Staro šolo 
Korte, raztezanju in kosilu 
je sledilo še predavanje o os-
novah kolesarskega trenin-
ga. Nedeljsko jutro se je za-
čelo s sprehodom in vajami 
za moč, nato pa trening: vo-
žnja v skupini ter ogled prve 
in delno druge etape.

»Cilj prvega srečanja je 
bilo preverjanje kondicij-
ske pripravljenosti kolesar-
jev ter usklajevanje načr-
tov treningov za prihajajoče 
obdobje. Ker gre za rekrea-
tivce z različnim obsegom 
družinskih in službenih 

obveznosti, je usklajevanja 
urnikov več in vadba obi-
čajno ni na prvem mestu. 
Treba je iskati kompromi-
se, včasih izpeljati zgolj naj-
nujnejše treninge, spet dru-
gič pa bolj ''kampanjsko'' 
načrtovati vadbo. To je da-
leč od teoretično optimal-
nih smernic, za udeležence 
pa edino izvedljivo,« je Do-
linšek komentiral glavni cilj 
prvih skupnih priprav.

Prvi dan so kolesarji opra-
vili dve testiranji, najprej na 
ergometru, kasneje še zu-
naj na terenu. Test na ergo-
metru je najbolj merodajen 
za oceno kondicijskega na-
predka. Poteka v nadzoro-
vanih okoliščinah, kjer me-
rijo veliko parametrov. Nje-
gova slabost je, da gre za ko-
lesarjenje na trenažerju, ki 
ni tako ''naravno'' kot zunaj 
na terenu. Zato so popoldan 
odšli še na pet kilometrov 
dolg vzpon, kjer so kolesarji 
opravili maksimalno inten-
zivna intervala različnega 

trajanja. Testiranji se dob-
ro dopolnjujeta in dajeta 
precej dobro sliko trenutne 
zmogljivosti. Prihodnjič jih 
bodo ponovili in določili na-
predek posameznika.

»V prvem obdobju, ki je 
trajalo pet tednov, so kole-
sarji izvajali veliko razno-
vrstnih športnih aktivnosti. 
Kolesarjenje je bilo v manj-
šini; precej so hodili v hribe, 
tekli, plavali in vadili v telo-
vadnici. Šlo je za nekakšno 
splošno kondicijsko pripra-
vo, da bi začetek pretežno 
kolesarskega treninga mi-
nil brez težav. V prihajajo-
čem pettedenskem obdob-
ju bo vadba že pretežno ko-
lesarska. Izvedli bomo blok 
intenzivnejšega treninga, 
saj nas zanima odziv vsake-
ga posameznika na vadbo. 
Tisti bolj odzivni bodo tako 
v tretjem obdobju vadili dru-
gače od manj odzivnih kole-
gov. To je glavni princip in-
dividualizacije treninga,« je 
nadaljeval Dolinšek.

»Trenutna pripravljenost 
udeležencev je solidna in 
na našo srečo so med seboj 
zelo izenačeni. To pomeni, 
da bomo vsaj v naslednjem 
obdobju še lahko skupaj ko-
lesarili v skupini brez večjih 
odstopanj med posamezni-
ki. Pričakujem, da bo to pre-
cej težje v tretjem priprav-
ljalnem obdobju, ko bodo 
individualne razlike že to-
likšne, da bo treba naredi-
ti na skupnih treningih dve 
skupini. Drugi pripravljal-
ni konec tedna na Kortah bo 
tako minil v preverjanju na-
predka, nedeljo pa bomo iz-
koristili tudi za trening kro-
nometra v parih,« pa se je 
na pripravljenost udeležen-
cev in na naslednje priprave 
ozrl Dolinšek.

Prve skupne priprave
Sealps Challenge je prav gotovo letošnji rekreativnokolesarski dogodek leta. Dirka je na koledarju šele 
septembra, vendar je zanimanje že zdaj neverjetno veliko.

Tit in Tina, prva dva z desne, sta s pripravami izredno zadovoljna.

Tina na obremenitvenem testu, kjer ji je trener s številkami 
pokazal njeno trenutno pripravljenost.

Aleš Senožetnik

Trzin – V soboto je potekal 
že 19. Tek Petra Levca Skir-
ca, tokrat že drugič tudi pod 
okriljem tekaške serije Go-
renjska, moj planet, ki se je 
po otvoritveni prireditvi le-
tošnje sezone v Tržiču nada-
ljeval v Trzinu. 

Na desetkilometrski raz-
dalji je zmagal Gašper Bre-
gar pred Vidom Senico in 
Andrejem Lindičem, med 
dekleti pa so bile najhitrej-
še Katja Kosmatin, Tjaša 
Vrhovnik in Darja Dacar.

Posebnost teka, ki ga orga-
nizira Športno društvo Trzin, 
je, da se na progo podajo tudi 
tekači s psi. Letos se je na pet-
kilometrsko traso podalo 28 
lastnikov in prav toliko štiri-
nožnih prijateljev, najhitreje 
pa je s progo opravil Žan Že-
pič pred svojim očetom Da-
mjanom. Kranjčan, ki zad-
nja leta živi v Trebnjem, je 
stari znanec podobnih tek-
movanj in tudi že večkratni 

zmagovalec trzinskega teka 
s psi, ki je letos potekal šestič. 

»Trzinski tek je eden red-
kih, ki so mu priključili tudi 
tek s kužki – in glede na to, da 
vse več ljudi teče s psi, orga-
nizator pa zaradi tega nima 
kakšnega posebnega doda-
tnega dela, bi o čem podob-
nem lahko razmislili tudi or-

ganizatorji drugih tekov,« je 
v cilju povedal Žepič, preden 
se je podal še na petkilome-
trsko razdaljo (brez psa) in 
tudi tam zmagal. 

Prav Trzinci so bili med 
prvimi, ki so uvedli tudi ka-
tegorijo teka s psi. Kot je po-
vedal vodja organizatorjev 
Matjaž Erčulj, sicer ne gre 
za klasični canicross, saj 
tekmovalci startajo v skupi-
ni. »Zaradi tega je morda na 
startu nekaj več laježa, am-
pak sicer pa tek poteka brez 
težav po prijetni in razgiba-
ni trasi. Tekmujejo pa lahko 
vse pasme kužkov, tudi čiva-
vo smo že imeli na startu,« 
zaključuje Erčulj.

Na tek tudi s psi
V soboto je v Trzinu potekal drugi tek letošnje 
serije Gorenjska, moj planet.

Na teku v Trzinu so se pomerili tudi tekači s psi.

Vilma Stanovnik

Kranj – V organizaciji Špor-
tnega društva Divji zajci je 
minulo soboto potekal dru-
gi Jošt trail. To je tekmova-
nje v gorskem teku, ki poteka 
po pobočju Jošta in sosednjih 
hribih. Tekači so namreč mo-
rali poleg desetkilometrske 
razdalje premagati še 800 
metrov vzponov in 350 me-
trov spustov, kar tek uvršča 
med težje v Sloveniji. Tako 
so se na startu zbrali le naj-
bolj odločni in pogumni te-
kači. Letos jih je bilo 41, med 

njimi pa kar nekaj zvenečih 
imen gorskega teka.

V odličnih vremenskih 
pogojih je bil najhitrejši 
Miran Cvet z novim rekor-
dom proge 54:38. Pri žen-
skah je zmagala Tina Klinar 
s časom 1;10:59. V limitnem 
času dveh ur so s težko pro-
go opravili tudi vsi preosta-
li tekači.

Sledila je še pogostitev ude-
ležencev in organizatorjev na 
Joštu, za kar je poskrbelo ose-
bje Doma na Joštu, prireditev 
pa se je zaključila s podelitvi-
jo medalj in nagrad.

Na Joštu najhitreje Cvet

Tekači so se iz Stražišča podali proti Joštu. / Foto: Primož Pičulin
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Simon Šubic

Kranj – Dobre pol leta po zak-
ljučni akciji policije je v pe-
tek na Okrožnem sodišču v 
Kranju stekel kazenski po-
stopek zoper obtožene tr-
govine s prepovedano dro-
go. Potem ko so kriminalisti 
v začetku lanskega oktobra 
po izvedenih 19 hišnih pre-
iskav na območju Gorenj-
ske, Celja in Ljubljane za-
radi suma storitve 67 kazni-
vih dejanj neupravičene pro-
izvodnje in prometa z droga-
mi in orožjem kazensko ova-
dili trinajst oseb, zdaj kranj-
sko tožilstvo pregon nada-
ljuje zoper dvanajsterico. 
Lani so policisti navajali, 
da naj bi osumljeni delova-
li kot kriminalna združba v 
okviru hierarhično organi-
zirane motoristične skupi-
ne, neuradno jeseniške sku-
pine Hells Angels MC Steel 
City, pa tožilstvo nazadnje 
ni našlo dovolj dokazov, da 
bi obtoženi delovali kot hu-
dodelska združba. Kmalu po 
oktobrskih hišnih preiska-
vah so sicer tudi predstavni-
ki skupine Hells Angels na 
novinarski konferenci v nji-
hovih klubskih prostorih na 
Jesenicah, ki so jih policisti 
prav tako podrobno preiska-
li, zatrdili, da so le motori-
stični klub, in ne kriminal-
na organizacija. 

Kriminalistično preiska-
vo so gorenjski kriminalisti 

sprožili po prejetem ob-
vestilu avstrijske policije, da 
je slovenski državljan nave-
zal stik s stalnim policijskim 
sodelavcem, ki je bil infiltri-
ran na območju Avstrije za-
radi preiskave tamkajšnje 
kriminalne združbe, ki naj 
bi preprodajala drogo. Ko so 
kriminalisti na podlagi od-
redb tožilstva in sodišča za-
čeli prisluškovati telefon-
skim pogovorom nekaterih 
osumljenih, se je izkazalo, 
da je v čezmejno trgovino z 
drogo, večinoma kokainom, 

vpletenih več slovenskih dr-
žavljanov. Po besedah tožil-
ke Vesne Primožič naj bi 
bila glavna akterja Dejan Pe-
rić in Armin Mujagić, pri če-
mer naj bi bil Mujagić glav-
ni dobavitelj kokaina Periću, 
ki naj bi drogo spravljal čez 
mejo. Policija je med sko-
raj enoletno preiskavo izpe-
ljala tudi štiri navidezne od-
kupe droge, ob tem je zaseg-
la pol kilograma visokokako-
vostnega kokaina. »Nazad-
nje, ko je bilo konec nadzo-
ra, sledenja in opazovanja, je 

prišlo do dogovora za proda-
jo še dveh kilogramov koka-
ina, ki pa ni bila realizirana, 
ker je prišlo do aretacije,« je 
pojasnila tožilka.  

Večina obdolženih je v pe-
tek stopila pred kranjsko so-
dnico Mileno Turuk. Tri-
je so že predhodno s tožil-
stvom sklenili sporazum o 
priznanju krivde in si izpo-
slovali pogojne zaporne kaz-
ni, še trije so krivdo prizna-
li na predobravnavnem na-
roku. Tudi zanje je tožilka 
predlagala pogojne obsod-
be, odločitev sodišča o njiho-
vih kaznih pa bo znana v za-
četku maja. Po besedah to-
žilke so imeli vsi le obrobne 
vloge pri preprodaji droge. 
Trije obdolženi v petek kriv-
de niso priznali, med njimi 
tudi drugoobtoženi Muja-
gić. Njegov zagovornik Ma-
tej Sršen je ob tem sodnici 
Turukovi predlagal, naj iz 
sodnega spisa izloči vse do-
kaze, ki jih je policija prido-
bila na podlagi odredb o nad-
zoru elektronskih komu-
nikacij in v končnih hišnih 
preiskavah, ker da so bile iz-
dane nezakonito. 

Predobravnavni narok zo-
per prvoobtoženega Perića, 
ki ga obtožujejo tudi trgovi-
ne z orožjem in omogočanja 
uživanja mamil, bodo pred-
vidoma opravili 8. maja, saj 
se s tožilstvom še pogovar-
ja o morebitnem priznanju 
krivde. 

Kokain pošiljali v Avstrijo
Med obtoženimi trgovine z drogo, ki so v petek sedli v zatožno klop kranjskega sodišča, ni bilo 
glavnega osumljenca Dejana Perića, ki se s tožilstvom še pogovarja o morebitnem priznanju krivde. 

Jeseničan Armin Mujagić, ki je tako kot drugi glavni 
osumljenec Dejan Perić v priporu, je na petkovem 
predobravnavnem naroku zanikal vse očitke iz obtožnice.  

Kranj – Policisti so minuli konec tedna obravnavali več nevar-
nih ravnanj na hitrejših cestah. V petek popoldan so dobili 
prijavo o vožnji kolesarja po glavni cesti iz Podbrezij proti 
Tržiču v Podtaboru. V soboto dopoldan so nato preverjali 
tudi prijavo o vožnji kolesarja po gorenjski avtocesti iz Brezij 
proti Radovljici. V nedeljo zvečer so obravnavali še pešca, ki 
je po gorenjski avtocesti pešačil proti Ljubljani. »Taka ravna-
nja močno zvišujejo tveganje za nesrečo in so prepovedana, 
vozniki pa jih na teh cestah tudi ne pričakujejo. Zato pozi-
vamo udeležence, naj se izogibajo nevarnim situacijam in 
naj uporabljajo samo njim namenjene prometne površine,« 
pravijo policisti.

S kolesom in peš po avtocesti

Vilma Stanovnik

Kranj – Gorenjski policisti so 
minuli konec tedna obrav-
navali več prometnih nesreč 
z materialno škodo, tri pa 
tudi s telesnimi poškodba-
mi. V vseh treh so bili udele-
ženi vozniki enoslednih vo-
zil, motoristi in mopedisti 

V soboto zgodaj popoldan 
je voznik mopeda brez ve-
ljavnega vozniškega dovo-
ljenja v Kranju padel zaradi 
vožnje preblizu roba ceste.

Prav tako v soboto pozno 
popoldan je motorist zara-
di prehitre vožnje na Posav-
cu trčil v avtomobil, ki se je 
na cesti ustavljal zaradi ovi-
re. Motorist se je v nesreči 
poškodoval. Gasilci JZ GRS 
Kranj so nudili pomoč reše-
valcem, požarno zavarovali 
kraj in odklopili akumulator 
na motorju. 

Skoraj istočasno je na Par-
tizanski cesti v Škofji Loki 
mopedist trčil v osebni av-
tomobil. Po trčenju je padel 
po tleh, se pobral in zbežal 

s kraja proti Novemu Sve-
tu. Gre za moškega, ki je vi-
sok okoli 180 centimetrov, 
s temnimi lasmi in črnim 
zgornjim kosom oblačil. Vo-
zil je moped, ki je na sliki.

V vseh treh nesrečah gre 
za nedoslednost voznikov 
enoslednih vozil, ki so v ne-
srečah kot povzročitelji naj-
pogosteje udeleženi zara-
di prehitre vožnje, vožnje 
preblizu roba ceste ali po na-
sprotni polovici, zelo pa jih 
ogroža tudi vožnja na neu-
strezni varnostni razdalji. 
»Zato opozarjamo na ustre-
zen nivo previdnosti in na 
doslednost pri upoštevanju 
prometnih pravil, ki glede 
hitrosti pravijo, da mora vo-
znik znotraj omejitev vozi-
ti s takšno hitrostjo, da vozi-
lo stalno obvladuje in varno 
ustavi. Glede strani in sme-
ri vožnje so pravila prav tako 
jasna. Voziti je treba po svoji 
strani ceste in na takšni od-
daljenosti od roba, da se pro-
met lahko poteka varno,« 
pravijo policisti.

Nesreče motoristov  
in mopedistov

Po nesreči je voznik mopeda (na sliki) zbežal in ga iščejo.

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je včeraj 
nadaljevalo sojenje obto-
ženima Mirzanu Jakupiju 
in Sandi Alibabić, ki jima 
sodišče očita vrsto kazni-
vih dejanj surovega ravna-
nja, zanemarjanja otroka 
in povzročitve telesnih po-
škodb, zaradi katerih je umr-
la dveletna Arina Kardaše-
vić. Na nadaljevanju sojenja 
so za zaprtimi vrati najprej 
zaslišali izvedenca psiho-
loga. Ko so sodno dvorano 
spet odprli za javnost, so se 
na prostoru za priče zvrsti-
li medicinski strokovnjaki, 
najprej specialist travmato-
log Matej Cimerman in spe-
cialist travmatolog Simon 
Herman, ki sta oba pojasni-
la poškodbe na okostju male 
Arine, in sicer dve zlomljeni 

rebri, ki jih izvedenec medi-
cinske stroke Anton Lah na 
posnetkih nižje ločljivosti 
ni videl. Oba vztrajata, da so 
na rebrih Arine vidne zade-
belitve kostenine zaradi ce-
ljenja zlomov dveh reber 
na hrbtnem delu prsnega 
koša. Nastanek teh poškodb 
vsi povezujejo z močnejšim 
udarcem ali padcem z višine 
pol metra do metra na rob, 
vsi pa poškodbo ocenjujejo 
kot zelo bolečo in potrebno 
protibolečinskega zdravlje-
nja, ki pa ga Arina ni bila 
deležna. Opazili pa so tudi 
zlom ključnice, ki ga ravno 
tako opisujejo kot zelo boleč, 
dopuščajo pa možnost, da bi 
ta poškodba nastala, kot opi-
sujeta obtoženca, pri padcu s 
trampolina. 

Posebej dramatično pa 
je bilo pričanje izvedenca 
medicinske stroke Antona 

Laha, ki je poleg poškodb na 
okostju opisal tudi poškod-
bi, ki sta na koncu pripelja-
li do dekličine smrti. Gre za 
dve možganski krvavitvi, ki 
sta po Lahovih opisih nasta-
li najverjetneje v razmiku te-
dna dni. Prva poškodba mo-
žganov, ki naj bi nastala oko-
li teden dni pred smrtjo, je 
povzročila možganske krva-
vitve, kronični hematom, ki 
je po Lahovem prepričanju 
zagotovo vplival na psihofi-
zično stanje deklice. Nastal 
pa je zaradi močnega udar-
ca v predel glave, najverje-
tneje kot posledica udarca 
ob predmet. Posledice tega 
kroničnega hematoma so 
morale biti po izvedenče-
vem mnenju očitne na dekli-
ci, in sicer izguba ravnotež-
ja, neješčost, zaspanost, psi-
hične spremembe. Tudi na-
stanek druge krvavitve, ki je 

bila za Arino usodna, ni na-
tančno pojasnjen, saj vidnej-
ših zunanjih poškodb na de-
klici ni – razen očitno moč-
nejšega udarca v usta, zara-
di katerega je imela prebi-
ti ustnici iz zlomljenih več 
zob. Kot je navedel Lah, je 
pri tem lahko prišlo tudi do 
ponovne krvavitve v kronič-
nem hematomu, posledi-
ce pa so bile opazne precej 
hitro, npr. hitro poslabšanje 
stanje Arine zaradi narašča-
jočega pritiska na možga-
ne, kar je očitno tudi iz opi-
sov stanja ob prihodu nujne 
medicinske pomoči. To pa 
še niso bile vse poškodbe na 
telesu male Arine, saj so pri 
obdukciji odkrili tudi vrsto 
vbodnih ran na njenem tele-
su, za katere izvedenec Lah 
glede na mesto in slučajnost 
ni našel drugega pojasnila, 
kot da je bil namen v ozad-
ju njihovega nastanka zgolj 
povzročanje bolečine. 

Pred zaključkom redakci-
je se tokratna glavna obrav-
nava še ni zaključila, pred-
videno je bilo še pričanje iz-
vedenca sodne medicine Ar-
mina Alibegovića. 

Kar dve možganski krvavitvi
Na nadaljevanju sojenja Mirzanu Jakupiju in Sandi Alibabić za smrt male 
Arine so medicinski strokovnjaki pojasnjevali poškodbe na njenem telesu.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Škofjeloška planin-
ka se je minulo soboto smr-
tno ponesrečila tik pod vr-
hom Velike Babe na avstrij-
skem Koroškem ob sloven-
ski meji. Padla je na nad-
morski višini 2100 metrov. 
Na pomoč ji je sicer prisko-
čil 30-letni spremljevalec, ki 
pa je prav tako padel, a se je 
pravočasno ujel za skalo. Kot 

so tudi sporočili iz avstrijske 
tiskovne agencije APA, se je 
nesreča zgodila okoli 12.30, 
na pomoč pa sta poletela dva 
helikopterja. Policijski je re-
šil moškega s pomočjo vrvi, 
reševalni pa je med tem reše-
val žensko. Do prihoda reše-
valcev je ta že umrla. Moške-
ga so sprva oskrbeli na vmes-
nem pristajališču, nato pa so 
ga prepeljali v celovško bol-
nišnico.

Smrt na Veliki Babi



Alenka Brun

T
ako so v bistvu 
šesthodni meni, 
tokrat z druga-
čnim pozdra-
vom (iz kuhin-

je) in zaključkom, pripravili 
kuharski mojster iz domače 
kuhinje gostiteljice Vile Pod-
vin Uroš Štefelin, pri kreiran-
ju krožnikov pa sta se mu pri-
družili še kolegici, ravno tako 
izjemni slovenski »kuhalni-
ci« – Tanja Pintarič iz gostil-
ne Rajh iz Prekmurja in pa 
Ksenija Krajšek Mahorčič iz 
Gostilne Mahorčič z obrobja 
Brkinov in Krasa. Pri večer-
ji so se tako z jedmi pokloni-
li trem regijam: Gorenjski, 
Krasu in Prekmurju.

Posebnost jedilnika je bila 
tokrat zagotovo »čokolad-
nost«, saj je čokolado vse-
bovala prav vsaka jed, za kar 
sta poskrbela s svojo, lahko 

bi rekli, kar slovensko čoko-
lado Martina in Sebastjan 
Kalinšek iz 20chocolate, ki 
sledita filozofiji »od zrna 
do tablice«. Njuna čokolada 
nastaja v Sloveniji – od zače-
tne faze mletja do praženja 
in obdelave zrn do končne-
ga izdelka; kakavova zrna pa 
so doma iz Nikaragve, Kube, 
Ekvadorja in Santa Domin-
ga. Prav za ta dogodek sta 
se ljubitelja kakavovih zrn 
prvič spopadla še z izdela-
vo bele in mlečne čokolade. 
Štefelin pravi, da je bil pre-
senečen, kako se je z nju-
no čokolado pravzaprav lepo 
dalo ustvarjati. Načeloma pa 
je Uroš bolj pristaš uporabe 
čokolade v sladicah.

Ni enostavno sestavi-
ti jedilnika ter v prav vsako 
jed vplesti čokolade, tokrat 
pa so pri večerji poleg hrane 
ponudili v izbor vino ali pale-
to svetovno znanih rumov, 
zaključili pa s požirkom 

filipinskega ruma, kjer lah-
ko okusiš cvetico mandari-
ne in čokolado s pridihom 
Kube. 

Za uvod je poskrbela s 
svojim pozdravom iz obro-
bja Brkinov in Krasa Kse-
nija s slano pralino iz tem-
ne čokolade in kraške pan-
cete ter že tu napovedala, da 
bodo njene jedi nekaj poseb-
nega. Pripravila je še simpa-
tične bombone iz testenine 
(kakav, čemaž, kraška sku-
ta in brkinski jurček), ki so 
pri večini gostov poželi veli-
ko odobravanja, njena sla-
dica s tartom mandlja, mle-
čno čokolado z nežno kara-
melno noto in tekočo sredi-
co manga, ingverja in pasi-
jonke pa oblizovanje žlic in 
tihi aplavz. Urošu in Tan-
ji so tokrat zaupali pripra-
vo glavnih jedi in predjedi. 
Tanja se je pri jabolčni juhi 

s peno bele čokolade poi-
grala s sladko-kislimi okusi; 
Uroš se je odločil, da bosta 
med drugim Zupanovi pos-
trvi na krožniku delala dru-
žbo tudi mavrahova juhica 
in hren v beli čokoladi, jag-
nječjem hrbtu in skorjici iz 
kakavovih zrn ter Gartnerje-
vega sira pa divji hmelj, zele-
ni šparglji, jagnječji priželjc 
z zelenjavo v testu in polenta 
s kakavovimi zrni. Pri Tanji-
nem krožniku, ki ga je poi-
menovala jajce v gnezdu, pa 
je za glavno sestavino – poši-
rano oziroma zakrknjeno jaj-
ce – poskrbel njen sin Leon. 
Čokoladne mrvice na jajcu 
je tokrat predstavljal (nari-
ban) posip iz gosjih jeter in 
temne čokolade; krožnik 
pa so sestavljali še dimljeni 
mürski krompir, čips vijo-
ličastega krompirja, rezan-
ci kataifi in peteršiljevo olje. 

ČOKOLADA NA KROŽNIKIH
Ker si vsak festival zasluži kakšno premiero, so tokrat v Vili Podvin v času Festivala čokolade, ki se 
je v Radovljici odvijal konec tedna, skupaj stopili trije slovenski kuharski mojstri oziroma mojster in 
dve mojstrici – vsi trije člani mednarodnega združenja JRE – in pripravili večerjo, začinjeno s sladko 
pregreho iz kakavovih zrn.

Glavne »kuhalnice« čokoladnega večera: Tanja Pintarič, 
Uroš Štefelin in Ksenija Krajšek Mahorčič

Bomboni iz testenin: kakav, čemaž, kraška skuta in 
brkinski jurček – krožnik, ki je izjemno predstavil gostujočo 
kuharsko mojstrico Ksenijo Krajšek Mahorčič.

Urša Peternel

S
ladko!« je na vpra-
šanje, kako je bilo 
ustvarjati veli-
ko skulpturo iz 
čokolade, v sme-

hu odgovoril Miro Rismon-
do (na fotografiji), umetnik 
izdelovanja skulptur iz ledu, 
ki se je pred festivalom čoko-
lade lotil posebnega izzi-
va. Led je namreč zamen-
jal s čokolado in skulpturo, 
podobo Gorenjkine dekli-
ce, je izklesal iz tristokilo-
gramskega bloka Gorenjki-
ne čokolade. Kot je povedal, 
je skulpturo ustvarjal tri dni, 
delo pa je bilo povsem dru-
gačno od ustvarjanja v ledu, 
saj se čokolada kot material 

obnaša drugače, je trša od 
ledu. In če Miro pri izdelo-
vanju umetnin iz ledu veči-
no časa uporablja motorno 
žago, je deklico iz čokolade 
izdeloval pretežno z dleti, 
motorno žago je uporabljal 
le na začetku. »Čokoladno 
deklico« je Gorenjka pred-
stavljala na festivalu čokola-
de, kot je dejal Miro, pa naj 
je ne bi pojedli, temveč ohra-
nili vsaj do izteka roka tra-
janja čokolade. Pa prvi pos-
kus ustvarjanja iz čokolade 
pomeni, da bo umetnik v tej 
smeri nadaljeval? »V svetu je 
kar nekaj umetnikov, ki dela-
jo s čokolado, pri nas s tem 
šele začenjamo, a me to vse-
kakor zanima in mislim, da 
je to zame začetek ustvarja-
nja tudi s čokolado,« je dejal.

DEKLICA  
IZ ČOKOLADE
Umetnik izdelovanja skulptur iz ledu Miro 
Rismondo je tokrat ustvarjal iz povsem novega 
materiala: čokolade.
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Nismo gledali oblek, izdelanih iz čokolade, so pa dijakinje 
drugega letnika Srednje oblikovne šole v Mariboru našle 
navdih zanje v čokoladi – v njenih različnih stanjih, mleč-
ni, beli, temni čokoladi; kombinacijah z malinami, lešniki; 
čokoladnih fondijih; različnih odtenkih, večplastnosti, 
različnemu lomu, mrvicah … Videli smo nekaj nosljivih 
kosov, nekaj pa tudi idejnih zasnov, pri katerih je avtorica 
črpala idejo iz čokoladnih dinozavrov, tigrov, in tudi piko-
vo kraljico, odeto v barvo temne čokolade.

Modna revija v odtenkih sladke pregrehe
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Mateja Rant

P
omladni koncert so 
letos pripravili dru
go leto. Po besedah 
ravnateljice Glas
bene šole Kranj 

Petre Mohorčič si namreč 
prizadevajo, da bi v orkestre 
vključevali tudi njihove naj
mlajše učence, torej otroke 
od prvega do četrtega raz
reda. Na tokratnem koncer
tu so se predstavili s prired
bami ljudskih skladbic in z 
drugimi popularnimi pes
mimi.

Učenci so se povezali v 
orkester Godalčkov, Kitar
ski orkester napetih strunc, 
orkester harmonik Smeh
ci, orkester flavtistov Črvič
ki in trobilni ansambel Cici 
brass. V najštevilnejši zased
bi so se predstavili Godalčki, 
saj v orkestru letos sodeluje 

kar 35 otrok, je pojasnila Pe
tra Mohorčič. Zanje je njiho
va mentorica Barbara Sne
dec priredila slovenske ljud
ske skladbice Šmentana 
muha, Majhna sem bila in 
Izidor ovčice pasel. Mali kita
risti so se predstavili s skla
dbo Ne bodi kot drugi, har
monikarji so odigrali venček 

narodnih, Črvički pa skladbe 
Lovec, Kukavica in Sinička. 
Cici brass se je predstavil s 
slovensko ljudsko Jaz pa poj
dem na zeleno trav'co. »Za 
otroke so tovrstni nastopi še 
dodatna motivacija za vad
bo inštrumentov, saj se želi
jo dokazati tudi pred vrstni
ki, ker nihče ne bi rad igral 

slabše kot drugi,« je ob tem 
še poudarila Petra Mohorčič.

Omenjenim orkestrom 
bo znova mogoče prisluhni
ti 17. maja ob 17. uri na Glav
nem trgu v Kranju, ko bodo 
nastopili v sklopu Parade 
učenja, ki jo prireja Ljudska 
univerza Kranj v okviru Ted
na vseživljenjskega učenja.

PRED PUBLIKO  
ŽE NAJMLAJŠI
Na Pomladnem koncertu v začetku aprila se je v dvorani Doma krajanov Primskovo predstavilo več kot 
sto najmlajših glasbenikov Glasbene šole Kranj. 

Mladi kitaristi so se predstavili s skladbo Ne bodi kot drugi. / Foto: arhiv Glasbene šole Kranj

Uroš Brankovič

A 
za sijajem središ
ča mesta Lvov so 
stavbe na obrob
ju v precej slab
šem stanju, živ

ljenje običajnih Ukrajincev 
pa zelo težko. In v zadnjih 
dveh letih je šlo vse le še nav
zdol. Ko sem v svojem več
nem iskanju rokovskih klu
bov zaman obstal pred zapr
timi salonskimi vrati enega 
od njih, sta se obme z zani
manjem obregnila mlada 
domačina. Eden precej oka
jen, zaradi česar se je pov
sem znebil zadrege zaradi 
slabše angleščine. Skozi jezo 
in žalost njegovih besed se 
mi je marsikaj razkrilo. Naj
bolj nezadovoljstvo s seda
njim predsednikom Poro
šenkom. Ta jim je namesto 
obljubljenega razcveta prine
sel pravo, čeprav »zamrznje
no« vojno na vzhodu, zara
di skoraj štirikratnega padca 

vrednosti nacionalne valut
ne grivne pa so plače pogos
to med sto in dvesto evri. Ob 
tem pa naj bi predsedniko
vi posli v »hudičevski« Rusi
ji povsem nemoteno potekali. 
Zame kot popotnika iz Slove
nije je taka situacija pomeni
la, da so cene predvsem hra
ne, pijače in namestitve prib
ližno polovica ali celo le tretji
na tistih v Sloveniji. Slab stan
dard pa naj bi imel vpliv tudi 
na možnosti domačih fantov 

pri domačih dekletih. »Arab
ci prihajajo s svojim denar
jem po naša dekleta. Ali mis
liš, da ima Ilija kaj možnosti 
z dvesto evri plače picopeka?« 
je nekoliko trpko pomignil na 
svojega prijatelja.

Zgodba o bogatih Arab
cih, predvsem iz zalivskih 
držav, ki naj bi prihajali lovit 
lepe Ukrajinke, se mi je vse
eno zdela malce lovska. Nas
lednji dan pa sem se odpravil 
v Metro, enega najbolj znanih 

klubov v mestu. Na zgornjem 
plesišču sem po prvem prese
nečenju, kako temni so tukaj
šnji gostje, opazil, da je velik 
del obiskovalcev pravzaprav 
... Arabcev. Kaj veliko se niso 
trudili biti zabavni in šarman
tni, saj so se lokalna dekle
ta kljub njihovi statičnosti na 
veliko vrtela okrog njih. 

Še ena žalostna zgodba dana
šnje Ukrajine je vojna v Don
basu, na vzhodu države. Čep
rav se zaradi razdalje zdi zelo 
daleč, nanjo zelo pogosto tako 
ali drugače naletiš. Ne samo 
posredno, s prodajanjem stra
niščnega papirja in predpraž
nikov z motivi ruskega pred
sednika Putina. Na enem od 
glavnih trgov so razstavili veli
ke stoječe panoje s slikami in 
zgodbami ljudi, ki so umrli kot 
vojaki v spopadih na vzhodu 
Ukrajine. Na ta način, z ozad
jem iz razstavljenega bojnega 
orožja, organizirajo tudi nabi
ranja prostovoljnih prispevkov 
za ukrajinsko vojsko. 

(Nadaljevanje prihodnjič)

Zahodna Ukrajina (3)

TEŽKA SEDANJOST UKRAJINE 
IN NJENIH LJUDI

Lepim Ukrajinkam domači fantje pogosto finančno nimajo 
veliko ponuditi.Osovraženega Putina so dali na hišne predpražnike.

Kaj hiti se ne ustavi,
a vseeno težav ne odpravi.
Prej jih povzroča,
ko polna vode 
je počitniška koča.

Saj ne da vreme bi hitelo,
a vedno nekaj bi počelo.

Naš april je zdaj,
za njim pa sledi maj.

Vsi premočeni
bomo hodili
in se
suhega doma veselili.

A zaradi vetra
potrebovali bomo dva merilna metra
in še nekaj orodja,
da popravimo streho,
s katere vsi so »cegli« zleteli
Bog ve, kam so prileteli.

Saj kmalu bo maj,
takrat bo pravi raj.

Zala

Draga Zala tvojih pesmic sem vesela, vedno me spravijo 
v dobro voljo. Hvala, ker jih deliš z nami. Metka

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.

Vreme

PESMI MLADIH
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Samo Lesjak

G
lasbeno pous-
tvarjanje slo-
venske zborov-
ske glasbe in 
druženje s pev-

ci drugih vokalnih skupin je 
rdeča nit delovanja Vokal-
ne skupine Kokrčan. Tako 
so tudi letos na Pevski večer 
na Kokrici povabili mnoge 
pevske zasedbe iz celotne 
dežele: poleg domače zase-
dbe so nastopili tudi Moški 
pevski zbor Štinglc iz Boro-
vnice, Mešana vokalna sku-
pina Zala iz Poljan nad Ško-
fjo Loko, sekstet Kostanar-
ji s Trstenika, Moški pevski 
zbor Kresn z Idrije pri Bači 
in Trebanjski oktet iz Treb-
njega. Izvrstno se je z dia-
tonično harmoniko pred-
stavil tudi domačin Benja-
min Pivk, ki očitno stopa 
po glasbenih poteh svoje-
ga očeta Tomaža. Domačini 
so občinstvu, ki je napolnilo 
Kulturni dom, na pevskem 
večeru premierno predsta-
vili tudi svojo novo pesem z 
naslovom Kokrčan. Besedi-
lo je napisal Robert Štucin, 

glasbo Jure Valjavec, nekaj 
pa je dodal tudi umetniš-
ki vodja Ignac Gorjanc in 
nastala je mogočna pesem, 
ki bo zelo verjetno postala 
njihova himna ter vsekakor 
prepoznavna pesem celotne 
Kokrice.

V enaindvajsetih letih se 
je odru Kulturnega doma 
na Kokrici predstavilo že 
skoraj petdeset različnih 

zborovskih skupin, prire-
ditev pa so obogatili tudi 
mnogi glasbeniki, plesal-
ci in igralci. Pevski večer 
se je uveljavil kot osrednja 
prireditev, ki odmeva pre-
ko občinskih meja in ved-
no znova odpira nove poti 
v glasbene svetove. Vokalna 
skupina Kokrčan pod vods-
tvom Ignaca Gorjanca vel-
ja za zrel vokalni ansambel, 

v svoj program so vnesli 
tudi glasbena dela Josipine 
Urbančič - Turnograjske, 
ki predstavljajo svojevrs-
ten, skorajda pozabljen dra-
gulj slovenskega glasbene-
ga ustvarjanja. Najpomem-
bnejši del njihovega reper-
toarja pa ostajajo sloven-
ske narodne pesmi, s kate-
rimi so tudi tokrat navduši-
li zbrano občinstvo.

VESEL PEVSKI VEČER
V dvorani Kulturnega doma na Kokrici je potekal tradicionalni, že 21. Pevski večer, ki ga od vsega 
začetka prireja domača vokalna skupina Kokrčan.

Vokalna zasedba Kokrčan že več kot dve desetletji zelo uspešno prireja Pevske večere na 
Kokrici. / Foto: Primož Pičulin

Kranjska Gora – Od 28. do 30. aprila bo v Kranjski Gori 
potekal tridnevni festival, prvi Zavoda Alfa 3p, ki temelji 
na izobraževanju, kulturnem ozaveščanju, kulinariki in 
zabavi. V petek, 28. aprila, bo ob 17. uri na Liznjekovi 
domačiji predavanje Marjete Keršič Svetel Mitološka 
bitja – varuhi narave v slovenskem ljudskem izročilu, 
ob 20. uri bo v Ljudskem domu igra v domačem narečju 
Rutarška vinjeta, ob 21. uri pa odprtje slikarske razstave 
šole Arteia. V soboto bo dopoldne potekal družinski 
izlet S pastirico v Krnico, v popoldanskih urah pa bo 
potekala ustvarjalna delavnica Čwešpaw knedl. Ob 20. 
uri bo v Ljudskem domu impro-komedija Čwešparije, 
ob 22. uri pa na trgu pred cerkvijo koncert zasedbe 
Čedahuči. V nedeljo ob 10.30 bo v Ljudskem domu 
otroška matineja Vila Škrlatica, otroci pa bodo sami 
izdelali figure za igro.

Premierni festival Čwešpaw Knedl

Skupina Čedahuči bo na festivalu nastopila v soboto, 
29. aprila. / Foto: arhiv skupine

Kranj – V Klubaru bo v sredo, 26. aprila, ob 21. uri koncert 
zasedbe Made in Yugoslavia, v soboto, 29. aprila, bo ob 
21. uri nastopila skupina Rock Partyzani, dan kasneje pa 
bodo za najdaljšo kresno noč poskrbeli DJ-ji elektronske 
glasbe.

Koncertni teden v Klubaru

Samo Lesjak

P
etkov večer v Kul-
turnem hramu 
Ignacija Borštni-
ka v Cerkljah je 
potekal v odlič-

nem vzdušju koncerta pev-
ke Nine Pušlar, ki je s svojo 

toplino in dobrosrčnostjo 
ter seveda z izvrstno inter-
pretacijo dobesedno prepla-
vila celotno dvorano. Občin-
stvo se ji je pridružilo pri pet-
ju uspešnic, Nina pa se je z 
mnogimi prijazno fotogra-
firala, po koncertu pa tudi 
pokramljala z njimi ter jim 
s svojim albumom podarila 

podpis in posvetilo. Nino je 
spremljala tudi skupina v 
zasedbi vokalistke Ane Fer-
me ter glasbenikov Janeza 
Skaze, Aleša Ogrina, Janija 
Šepetavca, Giovannija Tof-
folonija, Tomija Puricha in 
Gorana Moskovskega. Nina 
je lani podirala vse rekorde 
s skladbo To mi je všeč, pri-
pravljena je na nove glasbe-
ne podvige, 27. maja pa bo 
nastopila tudi na Škofjeloš-
kem gradu.

To je bil sicer letošnji dru-
gi koncert pod okriljem vod-
je Izobraževalnega centra 
Čveka Maruše Korelc, ki je 
v februarju napolnila dvora-
no s skupinama Kvatropirci 
in M.J.A.V., 3. junija pa se v 
Cerkljah obeta koncert tre-
nutno dveh zelo oboževanih 
fantov iz skupine BQL ter 
pevke Nike Zorjan, posebna 
gostja pa bo Ula Ložar. Kon-
cert je namenjen predvsem 
mlajši publiki za lep zaklju-
ček šolskega leta.

NINA PUŠLAR NAPOLNILA 
KULTURNI HRAM

To mi je všeč: Nina Pušlar na odru Kulturnega hrama 
Ignacija Borštnika / Foto: Matic Zorman

Kranj – V sredo, 26. 
aprila, bo ob 21. uri na 
odru Trainstation Subar-
ta nastopila češka hip 
hop-soul zasedba The 
High Corporation.

Češka zasedba na 
Trainu

Vodice – Člani Prosvetnega društva Vodice se pripravljajo 
na toplejše dni s tradicionalnim kresovanjem. V nedeljo, 
30. aprila, ob 19. uri bo Pod lipami potekalo veselo druže-
nje s kantri skupino Mali oglasi.

Na kresovanju z Malimi oglasi

Zalog pri Cerkljah – Na glasbeno-družabni prireditvi ob 
kresovanju bodo v Zalogu pri Cerkljah v nedeljo, 30. apri-
la, nastopili Pero Lovšin, skupina Tabu in Poskočni muzi-
kanti, naslednji večer pa Mambo Kings in Gadi.

Zbudi me za prvi maj
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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
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Danes se bomo posveti-
li bralki pod šifro Encijan. 
Izbrala si je pet kart in rada 
bi imela postavitev v sistemu 
mala zvezda. Kot že veste, 
se pri tem sistemu zmešajo 
karte in naredijo trije kupčki. 
Zgornje tri karte vzamemo in 
jih položimo zgoraj, na sredi-
no in na levo stran. Preostale 
karte še enkrat zmešamo in 
naredimo dva kupčka. Vza-
memo spodnji dve karti in 
ju položimo na mesto štiri in 
pet oziroma spodaj in zadnjo 
na desno stran. Vprašanje je, 
kaj lahko pričakuje od osebe, 
na katero je čustveno nave-
zana, ali se njuna pot konča 
ali pa napreduje. Prva karta 
je Sovražnik in nam pove, 
kje je oseba z mislimi sedaj. 
Počuti se nelagodno, ima 
stalen občutek kontrole, ki jo 
občuti ali pa sama izvaja do 
druge osebe. Je ujeta v svo-
jem času in zelo previdna 
ter nezaupljiva. Druga karta 
nam da vedeti, kje je ovira, da 
se želenega ne doseže, in ta 
je Sodnik. Sodnik se odloča 
in primerja dane možnosti 

z zavestjo, da odločitev pri-
naša ogromne spremem-
be, da nič več ne bo, kot je 
bilo. Tretja karta je Vdovec 
in prinaša dogodek iz pre-
teklosti, v tem primeru nam 
pove, da to stanje nemoči 
traja že zelo dolgo časa in 
da se bralka počuti osamlje-
no. Sreča je četrta karta in 
prinaša prihodnost, zadnja 
peta karta je Veselje, pome-
ni odgovor, rešitev. Njuna 
pot se vsekakor ne konča, 
ampak napreduje do konca. 
Obeta se lepo partnerstvo, 
iskreno, zvesto, tisto pravo. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.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

»Otroci«
Pišem vam, ker me zanima za 
hčerko, ki je sicer zaposlena, 
vendar je začela razmišljati, 
da bi začela na svoje. Je to dob-
ra, pametna odločitev ali naj 
se raje drži službe, ki jo ima. 
Zanima me tudi, ali bosta šla 
s partnerjem v nakup nepre-
mičnine in ali je na vidiku še 
kakšen otroček? Dva že ima. 
Zanima me še njeno zdravje, 
je diagnoza dokončna ali pa 
lahko še pride do sprememb 
in ali bo zveza ali je uspešna 
in bo trajala, kar srčno upam?
Hčerina odločitev je dobra. 
Razmišlja v pravo smer. 
Videti je, da bo še malo 
počakala, tam nekje dve leti. 
Na daljši rok je videti, da se 
pri poslovanju pridruži tudi 
partner. Ideja je zelo dobra, 
volje imata veliko, svetujem 
vam, da jo podprete, saj ji to 
veliko pomeni. Služba, ki jo 

ima, je sicer dobra, a ona si 
želi več, in to je samostojna 
poslovna pot. Odločita se za 
nakup nepremičnine, tudi 
tretji otrok je kmalu na poti. 
Lahko že v tem letu. Njuna 
zveza je kvalitetna, imata se 
rada, zato so vse skrbi odveč. 
Diagnoza jo je potrla, vendar 
se je sedaj že navadila na 
nov način življenja oziroma 
prehranjevanja. Življenjsko 
ni ogrožena, le pri hrani bo 
morala biti vedno previdna. 
Vse drugo je v redu in ne 
vidim nobenih težav. Tretji 
vnuček prinaša sonce, prav 
tako kot preostala dva. Lep 
pozdrav.

»Sreča« 
Znova vas prosim, da mi sve-
tujete. Nikakor se mi f inance 
ne obrnejo na bolje. Prosila bi 
vas za moje srečne številke. In 
še glede moža me zanima, ali 

se bova kaj bolje razumela, 
kot se. Hvala vam!
Vaše srečne številke so 4, 6, 
10, 13, 17, 20 in 35. Res vam 
želim, da vam prinesejo sre-
čo pri denarju. Na splošno 
imate videti v nekaj mese-
cih pozitivne spremembe. 
Kadar z moževe strani začu-
tite negativno energijo, se 
samo umaknite in ne rešujte 
sporov, ki se jih ne da reši-
ti. Poskrbite zase in za svoj 
mir. On se ne bo spremenil, 
saj ga dobro poznate. Obrne 
vsako vašo besedo in nikjer 
ne vidi prav nič dobrega, 
je vaše popolno nasprotje. 
Srečno.

»Parcela«
Draga Tanja, redno berem 
vaše odgovore v časopisu. Všeč 
so mi vaši odgovori, zato pro-
sim, da odgovorite tudi meni. 
Zanima me, kako bo s prodajo 

moje parcele, saj nujno potre-
bujem denar. Kot drugo me 
zanima ljubezen.  Kdaj bom 
srečala primernega partner-
ja,  s katerim bom preživela 
preostanek življenja? Prosim 
tudi za srečne številke. Hvala.
Res je, zadnji čas je, da se 
vam v življenju pojavi pravo 
partnerstvo – in to se zgo-
di najkasneje do meseca 
avgusta. Prišla bo, ljubezen 
namreč, kot strela z jasnega 
in v hipu se vam zamajejo tla. 
Ne boste veliko premišljeva-
li, prisluhnili boste svojemu 
notranjemu glasu, ki vas ne 
bo varal. Je vaših let in dobro 
situiran. Po duši romantik, 
največ mu pomeni zvesto-
ba, saj je bil zelo prizadet v 
preteklosti. Parcela se proda 
za dobro ceno še pred pole-
tjem, brez skrbi. Vaše srečne 
številke so 3, 7,8, 9, 12, 14, 30. 
Lepo se imejte.

Pikapoloničinih 
dvanajst pik

Pred kratkim je Gorenjski glas organiziral izlet v Trst in 
udeležile so se ga tudi štiri predstavnice iste družine: 
najstarejša Frančiška Kolman je ravno dopolnila 80 let 
(druga z desne), njeni hčeri sta skrajno levo in desno: 
Mateja Ogrin in Marjana Dokl. V nasmejani družbi pa 
je tudi Marjanina hči in fotografinja naše časopisne hiše 
Tina Dokl. Dekleta so si privoščila topel napitek v kavarni 
Caffe degli Specchi na sedaj Trgu enotnosti, včasih glav-
nem mestnem trgu.

Kolmanova dekleta obiskala Trst

V Krajevni organizaciji Rdečega križa (KO RK) in Turistič-
nem društvu (TD) Bašelj so se že nekaj časa dogovarjali, 
da ponovno organizirajo srečanje starejših – tistih, ki so 
starejši od osemdeset let. Tako so se zbrali na velikonočni 
ponedeljek v brunarici turističnega društva. Od 23 se je 
vabilu odzvalo 15 starostnikov. Nekaterim jo je namreč 
zagodlo počutje in se srečanja niso mogli udeležiti. Za 
kulturni program so na srečanju poskrbeli pevka Cirila 
s citrarko Francko ter otroški glasovi. Ogledali so si tudi 
stare posnetke veselice oziroma Kmečkega praznika pod 
Storžičem iz leta 1994. Po programu je sledila pogosti-
tev, za kar so poskrbeli organizatorji srečanja, za krofe pa 
Anka iz planinske koče na Lovrencu. KO RK je poskrbel, da 
so udeleženci prejeli tudi darilne vrečke, njihov predstav-
nik Miro Roblek pa je ženskam podaril nageljne. Tiste, ki 
se srečanja niso mogli udeležiti, bodo obiskali na domu. 
Dodatno poživitev pa so predstavljali najmlajši: vsi otroci 
so namreč iskali sladkarije, ki jih je skril velikonočni zaj-
ček, pa tudi »pirhali« so se.

Srečanje starejših v Bašlju

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 42 novorojenčkov.
V Kranju je prvič zajokalo 11 deklic in 14 dečkov. Najlažja je 
bila deklica z 2090 grami, najtežjemu dečku pa je tehtnica 
pokazala 4170 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 8 deklic 
in 9 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2960 grami, najtežji 
pa deček s 4450 grami porodne teže.

Novorojenčki

ROMAN SE ŽENI

Roman Božič iz Doslovč verjetno ni razmišljal prav o čokoladni pustolovščini, se je pa v njej 
znašel po zaslugi prijateljev: svojo fantovščino je namreč v soboto doživel kar na 6. Festivalu 
čokolade v Radovljici. V posebni opravi je šel v boj za »nabirko«: en evro za mali koledarček, 
pet za tlesk po desni ritnici in deset po levi ali obeh. Večina nagovorjenega ženskega spola 
se je odločila za nakup koledarja, sem pa tja pa je kakšna zbrala pogum, a še v tem primeru 
so mu dekleta (bolj kot ne) petaka in desetaka raje kar podarila. Ko se je tako vesela druščina 
premikala po nabito polnem radovljiškem parku, se je od nekod zaslišal nežen deški glas: 
»Očka, zakaj pa tega fanta dekleta tepejo po riti?« Iznajdljivi očka pa je odgovoril: »Ker je bil 
poreden.«

Fo
to

: A
rh

iv
 o

rg
an

iz
at

or
ja

Na Savskem otoku v Kran-
ju je Pikapolonica v sobo-
to praznovala dvanajsti 
rojstni dan. Dopoldne je 
tako otroško prodajalno 
preveval živžav, saj so za 
najmlajše na dan prazno-
vanja rojstnega dne orga-
nizirali zanimive delav-
nice, postregli pa tudi s 
sadno-čokoladno torto, 
s katere so se smehljale 
sladke pikapolonice – kot 
da bodo vsak hip vzletele.
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Nagrade:  3-krat knjiga Hrana kot zdravilo

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, 10. 
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.

                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 

16

12  50
EUR

                                                     Cena knjige je 

Ko pomislimo 
na podeželje, se 
spomnimo na 
raznolike dobrote, 
ki jih znajo pripraviti 
spretne gospodinje 
kmetij. Vedno znova 
nas navdušijo z 
izvirnimi jedmi, 
takimi, ki so se jih 
naučile pripravljati 
od svojih mam in 
babic, drzne pa so 
tudi pri preskušanju 
sodobnejših jedi. 
Dobro kosilo se 
konča s sladico, 
drobno pecivo se 
poda h kavi ali čaju, 
sladka so lahko tudi 
jutra in večeri….

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

           + poštnina

11 90
EURKnjigo 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

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava
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Hillary Duff (29) in Matthew Koma (29) 
sta se po nekaj mesecih zveze razšla. 
Igralka je iz svojega Instagram profila že 
odstranila njune fotografije. Novice ni 
komentirala, pred kratkim pa je sprego-
vorila o svojem ljubezenskem življenju. 

»Nisem dobra v zmenkih. V enem letu spoznam mogoče 
enega, ki me privlači. Nisem ženska, ki mora imeti ob 
sebi moškega,« je pred časom povedala igralka, ki ima z 
nekdanjim možem petletnega sina Luca.

Hilary Duff spet samska

Demi Moore (54) prodaja luksuzno 
posest v New Yorku. Zanjo želi dobi-
ti petinštirideset milijonov dolarjev. 
Posest sta z nekdanjim možem Bruceom 
Willisom kupila v devetdesetih letih, ima 
pa sedem tisoč kvadratnih metrov bival-

ne površine in tisoč petsto metrov terase s panoramskim 
razgledom na park, mesto, reke. Igralka pravi, da ga pro-
daja, ker večino časa živi drugje.

Demi Moore prodaja posest

Poslovila se je Erin Moran, najbolj pozna-
na po vlogi Joanie Cunningham iz serije 
Srečni dnevi iz sedemdesetih let. Stara je 
bila šestinpetdeset let. Vzrok smrti zaen-
krat še ni znan. Oblasti so jo nedavno 
zaradi kaljenja miru prisilile, da zapusti 

svojo prikolico, kjer je živela. V svoji karieri je zaigrala še 
v serijah Ladja zaljubljencev, Umor, je napisala in Bogati 
in lepi, bila pa je tudi gostja resničnostnih šovov.

Umrla zvezdnica serije Srečni dnevi

Nekdanja članica skupine Spice Girls Mel 
B (41) se je znašla na sodišču zaradi obre-
kovanja. Varuška družine  Lorraine Gil-
les je proti njej vložila tožbo, ker naj bi pev-
ka v ločitvenem postopku proti Stephenu 
Delafonteju o njej širila laži. Mel B namreč 

trdi, da sta njen mož in varuška imela afero. Pričakovala naj 
bi otroka, prešuštnika pa naj bi ji tudi ukradla denar.

Varuška jo toži zaradi obrekovanja

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

T
udi letos so ljubi-
telji centrov dob-
rega počutja s 
pomočjo turisti-
čno-informativ-

nega portala www.dj-slove-
nija.si izbirali wellness cen-
tre, ki so skozi celotno sezo-
no najbolj navduševali s svo-
jo urejenostjo in ponudbo. 
Izbor je pod okriljem ured-
ništva Dobro jutro, Slovenija 
v sezoni 2016/2017 potekal 
že deveto leto zapored, ljubi-
telji tovrstnih razvajanj pa so 
oddali več kot 13.500 glasov 
za 43 centrov.

»Iz leta v leto se na podro-
čju wellnessa razvijajo novi 

produkti in storitve, vse več 
je poudarka na različnih teh-
nikah sproščanja, aktivno-
stih za dušo ter zdravi pre-
hrani. Wellness že dolgo ni 
več le sproščanje v savnah in 
bazenih in to želimo predsta-
viti vsem, ki želijo izboljšati 
svoje življenje. Hkrati pa se 
z izborom spodbuja zdrava 
konkurenčnost med centri 
in s tem dviguje kakovost nji-
hovih storitev,« so prepriča-
ni pri Dobro jutro, Slovenija.

Centre so glede na veli-
kost in posebnosti ponudbe 
razporedili v pet kategorij. 
Prvo mesto v kategoriji veli-
kih rezidentov je tudi letos 
osvojil ljubljanski wellness 
Vodnega mesta Atlantis, na 
drugem mestu je pristala 

Harmonjia iz Mengša in tre-
tja je bila Galactica iz Vele-
nja. V kategoriji malih rezi-
dentov je najbolj prepriča-
la Oaza miru iz Maribora, 
potem Fanči iz Ljubljane 
in na tretjem se je znašel še 
en predstavnik Gorenjske – 
Beli lotos iz okolice Kranja. 
Po priznanje je prišla Jaar 
Supanun Dolenc v družbi 
svojega sina, priznanja pa se 
je iskreno razveselila. 

Zmagovalec kategorije 
Turizem – mali je Wellness 
Paradiso, sledita mu Vita-
rium iz Šmarjeških Toplic 
in wellness Term Dobrna. 
Wellness Orhidelia Term 
Olimia je ponovno postal 
naj wellnes v kategoriji veli-
kih centrov sproščanja in 

užitka; sledita pa mu Well-
ness Spa Center Thermane 
Laško in Balnea Dolenjskih 
Toplic. V kategoriji Pode-
želski wellness je tokrat sla-
vila Lara z Jelenovega gre-
bena; drugi je bil Wellness 
Korošec iz Mozirja, tretji pa 
s Kmetije Podpečan.

Podelitev je tokrat gostila 
Harmonija Mengeš, za vez-
ni tekst je skrbela Tamara 
Bračič Vidmar, prisotne pa 
sta nagovorili Darja Legat 
in Barbara Boh, organiza-
torki in soustvarjalki tega 
in tudi drugih izborov ure-
dništva Dobro jutro, Slove-
nija. Za glasbeni del sta pos-
krbela akademska glasbeni-
ka Matej Lacković in Petra 
Herič.

NAJ WELLNESS
V uredništvu Dobro jutro, Slovenija so v sezoni 2016/1017 ponovno izbirali naj wellness, letos deveto 
leto zapored. S 27. aprilom pa se ekipa že odpravlja raziskovat ponudbo slovenskih kopališč.

Petra in Matej sta izbor pospremila z glasbo.Barbara Boh, Darja Legat in Tamara Bračič Vidmar

Jaar Supanun Dolenc se je izbora udeležila v družbi sina. 
Beli lotos je bil tretji med malimi rezidenti.

V kategoriji velikih rezidentov so priznanja prevzeli moški 
predstavniki: Miha Rakar, Gregor Mihelak in Bojan Oremuž.

Naziv najboljšega so si tokrat v kar petih kategorijah prislužili Wellness Orhidelia Term Olimia, Wellness Paradiso, Oaza 
miru iz Maribora, wellness Vodnega mesta Atlantis in Wellness Lara z Jelenovega grebena. 

Osemindvajsetletna Meta Šolar iz Radovljice je 
študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani. Na Festivalu čokolade je 
ustvarjala čokoladne slike, med njimi največ ženskih 
portretov. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
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

Jagodna torta
Za pripravo torte potrebu-

jemo: za biskvit: 3 jajca, 4 žli-
ce moke, pol pecilnega pra-
ška, 1 vanilin sladkor, 3 žlice 
sladkorja, sadni kompot za 
navlažitev. Za jagodni žele: 
350 g jagod, 30 g gustina (ko-
ruzni škrob), 1 žlico sladkorja; 
za prvo kremo: 400 g jagod, 4 
dl smetane, 250 g grškega jo-
gurta, 6 listov želatine, 3 žlice 
sladkorja; za drugo kremo: 2 
dl smetane, 200 g mascarpo-
neja, 300 g skute, lupinico in 
sok pol limone, 1 vanilin slad-
kor, 3 žlice sladkorja. 

Priprava biskvita: Rume-
njake ločimo od beljakov. Iz 
beljakov stepemo trd sneg. K 
rumenjakom stresemo slad-
kor in vaniljev sladkor. Sku-
paj s sladkorjem jih penas-
to vmešamo. Postopoma 

dodajamo 3 žlice moke, ki 
smo jo predhodno pomešali 
s pecilnim praškom. Nazad-
nje na rahlo vmešamo sneg iz 
beljakov. Maso za biskvit vli-
jemo v namaščen tortni mo-
del. Pečemo v pečici, ogreti 
na 180 °C, 10–15 minut.

Priprava želeja: Jagode 
pretlačimo in jih pomešamo 
s sladkorjem. V kozici jih se-
grejemo do vretja. Gustin po-
mešamo z 1 dl hladne vode, 
da nastane gladka zmes. 
Vmešamo ga k jagodam. 
Med stalnim mešanjem ku-
hamo, dokler se ne zgosti. 
Žele prelijemo v okrogel tor-
tni model, ki smo ga prekrili s 
peki papirjem. Tortni model 
naj ima manjši premer kot 
model pri peki peciva. Tortni 
model z želejem postavimo 

v hladilnik. Ko je žele popol-
noma ohlajen, odstranimo 
obroč in peki papir.

Priprava prve kreme: Že-
latino namočimo v hladni 
vodi. Jagode pretlačimo in 
jih zmešamo s sladkorjem. 
V kozici jih segrevamo, dok-
ler ne zavrejo, in takoj ods-
tavimo s štedilnika. V jagode 
vmešamo ožeto želatino. Ko 
se jagode nekoliko ohladijo, 

jih zmešamo z jogurtom. 
Smetano stepemo. V sme-
tano vmešamo pripravljeno 
zmes iz jagod. 

Priprava druge kreme: 
Skupaj zmešamo mascarpo-
ne, skuto, limonino lupini-
co in limonin sok, sladkor ter 
vanilin sladkor. Nato vmeša-
mo še stepeno smetano.

Sestavljanje torte: Okrog bi-
skvita postavimo tortni obod. 

Biskvit namočimo s sad-
nim kompotom. Nanj zlije-
mo prvo kremo. Ko se krema 
strdi, nanjo postavimo jago-
dni žele. Nato prelijemo še z 
drugo – skutino kremo. Torto 
postavimo za nekaj ur v hla-
dilnik (najbolje čez noč). Pre-
vidno odstranimo tortni obod 
in okrasimo z jagodami.

Nasvet: Da bomo žele laž-
je prestavili na torto, ga za 
30 minut postavimo v zamr-
zovalnik. V skutino kremo 
lahko po želji dodamo nekaj 
ruma. Če nimamo na voljo 
svežih jagod, uporabimo za-
mrznjenje ali jagode iz kom-
pota. Sestavine so primerne 
za tortni model premera 26–
28 cm. Če imamo možnost, 
za žele uporabimo model, ki 
ima manjši premer.

Mojca Logar

Z mojim zborom Myste-
rium smo tekmovali v Bra-
tislavi. Slovakia cantat se 
imenuje ta reč, kjer je letos 
tekmovalo veliko slovenskih 
osnovnošolskih zborov. Tu so 
bili odrasli zbori z Litve, Esto-
nije, Češke, Poljske, Avstri-
je, Slovaške in Slovenije. Iz 
naše domovine smo bili edini 
odrasli zbor. Ko takole gleda-
mo zbore, so večinoma pevci 
mlajši, prav tako zborovodji. 
Torej smo pevci v zboru že 
kar nekoliko stari za merjenje 
»mišic« in nabiranje točk. Je 
torej očitno res, da tovrstno 
potrditev večinoma potrebuje-
jo mlajši. Pevci in ustvarjalci 
potrebujemo publiko in publi-
ka potrebuje nastopajoče. To 
je tako vzajemno kot na pri-
mer blago in kupci ali otroci 
in starši ali učitelj in učenec. 
Ne funkcionirajo eden brez 
drugega. No, tole tekmovanje 
je videti tako, da na odru sto-
ji zbor, pod njim v ravni vrsti 
sedem članov komisije, ki si 
beležijo, gledajo, preverjajo 
intonacijo na glasbene vilice, 
zavijejo z očmi ali navdušeno 
privzdignejo obrvi. Publike 
ni. Na je res tega treba? Ko-
misija ima vedno pripombe, 
nikoli ni povsem idealno, 
vedno bi bilo lahko še bolje 
in vedno je tudi nekaj subjek-
tivnosti. Na osrednjem trgu v 
mestu so razglasili rezultate. 
Prejeli smo srebrno prizna-
nje, kar smo tudi pričakovali, 
in res je, da zares nekaj šteje 
le zlato. Kadar vsi vriskajo, 
moraš tudi ti. Dvignili smo 
svojega dirigenta na rame, 
kot to delajo športniki. Potem 
so osnovnošolci kar sponta-

no prešli v krog in naenkrat 
nas je bilo veliko. Mi smo bili 
edini starejši, otroci so tekli s 
slovensko zastavo in tekli smo 
v krogu tudi mi, si podajali 
»petke«, prepevali smo, na 
koncu tudi Zdravljico. Bodi-
te kakor otroci ali vzbudite v 
sebi svojega otroka. 

V nedeljo smo se ustavili na 
Dunaju na sedežu slovenske 
skupnosti. Obvestila pošiljajo 
na petsto naslovov. Nedeljska 
maša jih združuje in potem se 
še malo podružijo, praznujejo, 
pečejo, prepevajo. Tam so že 
40 in več let. So še Slovenci? 
So, vendar njihov dom je se-
daj tam. Peli smo pri maši in 
potem še nekaj pesmi. Župnik 
je namesto pridige prepustil 
glasbo pevcem. Nekaj je le po-
vedal, namreč da prihajamo 
z dežele Kranjske, kjer diši po 
domači potici, kjer po vrtovih 
rastejo »gautrože«. Kaj pome-
ni njim na tujem slovenska 
pesem? Pojte deset ur, je rekel. 
Polepšali ste nam dan, kaj 
dan, cel teden. Oče je še pose-
bej dvignil otroka, ko smo peli 
Zelenega Jurija, da bi slišal ta 
napev. Eden od župljanov je 
tudi dunajski filharmonik in 
še nekaj je bilo glasbenikov. Ti 
ne merijo točk, ne zapisujejo 
napak. Zamižijo in uživa-
jo. Na ovitek zgoščenke smo 
se morali vsi pevci podpisati, 
zborovodji so si izmenjali šte-
vilke. Morda se še kdaj sreča-
mo. Taki trenutki so vredni 
več kot tekmovanje. Polepšali 
smo obred in ožarili smo jim 
dan. Ne le njim, najprej sebi. 
In to lahko počnemo brez točk 
in brez komisij.

Točke
Janez Logar

Od nekdaj so jo iskali, vedno 
jo bodo in tudi mi si jo želimo. 
Sicer v vrtincu hitrosti pozabi-
mo nanjo, mnogokrat nas šele 
nesreča opomni, da obstaja 
sreča. Tudi je res, da si jo pred-
stavljamo vsak po svoje. Nihče 
se noče odpovedati dobremu 
počutju. Nismo zadovoljni, da 
si privoščimo odklop le nekaj 
dni na plaži. Želimo biti srečni 
ves čas. To je naša zemeljska 
pravica. Samo zato, ker smo se 
rodili. Bodimo zahtevni glede 
količine sreče. Pripada nam le 
najboljše. 

Kaj lahko storimo? Predvsem 
mi sami lahko največ storimo. 
Ni se koristno zanašati na 
koga drugega. Če smo bili do 
sedaj bolj nesrečni kot srečni, 
so se naši možgani navadili na 
takšen način funkcioniranja. 
Tako deluje naša narava. Naj-
manj energije bodo možgani 
porabili, če se ne spreminjamo. 
Odklon od sreče pomeni nemir 
v naši glavi. Navadili smo se, 
da ta nemir pomirjamo s skrb-
mi za to in ono ali pa nemir v 
sebi umirjamo, da se počutimo 
krive in se polivamo s sramom. 
Kako nelogično, vendar tako 
razlagajo nevroznanstveniki. 
Zanimivo, da sram, krivda in 
ponos aktivirajo iste predele mo-
žganov. Torej je prva možnost, 
kako prelisičiti naše možgane, 
da se zavestno osredotočamo 
na ponos v sebi. Najprej pri sebi 
raziščimo, kje smo ga izgubili. 
Zakaj sem premalo ponosen 
nase? Zakaj druge občudujem, 
sebe pa ne? Kje sem se tega nau-
čil? Zakaj tako mučim samega 
sebe? Nihče mi ne more dati 
ponosa, če si ga sam ne priz-
nam. Saj ni mogoče, da je dru-

gi človek kot bitje več vreden kot 
jaz. Vsi smo enako pomembni 
pred življenjem. Občutke po-
nosa nam najbolj lahko da oče. 
Ob njem se učimo te kreposti, 
ob njem ponotranjimo lastno 
notranjo vrednost, ob njem se 
naučimo hoditi ponosno ali 
sključeno. Zato, očetje, zberite 
pogum in povejte svojim otro-
kom, da ste ponosni nanje. 

Srečo si bomo povečali, če 
bomo bolj hvaležni. Hvale-
žnost, ki je usmerjena v druge 
ljudi, nam bo povečala pri-
jetnost druženja. Poiščimo, 
kdaj in kje nam je prijetno z 
drugimi, in za to bodimo hva-
ležni. Dobro je, če se sočloveku 
(partnerju, sosedu, sodelavcu, 
prijatelju) zahvalimo, ker smo 
skupaj. Če želite biti hvaležni, 
se morate osredotočati na pozi-
tivne dogodke svojega življenja. 
Vendar najti hvaležnost ni tis-
to, kar največ šteje. Če ni veliko 
pozitivnih dogodkov ali ljudi, 
ki bi jim lahko izkazovali hva-
ležnost, začnimo iskati dobre 
spomine za hvaležnost. Že 
samo iskanje po naših spomi-
nih naredi isti učinek kot sam 
spomin. No, to se pa že lahko 
vsak potrudi. Več kot smo sta-
ri, več bomo dobili pozitivnih 
dogodkov in ljudi. Nato pa se 
ugnezdimo vanje, uživajmo, 
obujajmo prijetnosti, ne pobeg-
nimo od pozitivnih čutenj. In 
se začnimo zahvaljevati: za 
red v vesolju, za sonce in dež, 
hribe, za travo, za človeka, 
ki je izdelal našo posteljo, za 
kmeta, ki je pridelal moko, za 
elektriko … x 1000.

Kako najti več sreče? Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kurja juha z ribano kašo, puranji zrezki po 
pariško, pečen krompir z grahom, rdeča pesa s hrenom, jane-
žev piškotni kruh; večerja: narezek, paprika, melona
Ponedeljek – kosilo: grahova juha s trdo kuhanim jajcem in 
posebno salamo, zdrobov pečenjak, kompot; večerja: mlada 
goveja jetra na žaru, okisan krompir s čemažem, jogurt
Torek – kosilo: česnova juha s kruhom in drobnjakom, mesni 
polpeti s skuto, zelena solata s krompirjem, malinov puding; 
večerja: jabolčne omlete, kompot.
Sreda – kosilo: krompirjeva juha z luštrekom in smetano, špa-
geti z bolonjsko omako, zeljna solata z jajcem in korenjem; 
večerja: močnik na suhi juhi, drobno pecivo, bela kava
Četrtek – kosilo: koprivna juha s kislo smetano, goveji zrezki 
v naravni omaki, njoki z drobtinami, zelena solata; večerja: 
hrenovke, sirove štručke, pečena paprika iz kozarca
Petek – kosilo: fižolova juha, na vinu in začimbah dušeni osli-
čevi fileji, kuhan krompir v kosih, zelena solata; večerja: skutni 
ali jajčni namaz z drobnjakom, črn kruh, bela kava
Sobota – kosilo: gobova juha, marinirani svinjski zrezki na 
žaru, okisan krompir s čebulo in česnom, jabolčna pita; ve-
čerja: domača pica, pečene paprike, jogurt

Pečen krompir z grahom

Potrebujemo: 1 kg mladega krompirja, zavitek zamrznjenega 
graha, pol lončka kisle smetane, olje in začimbe.
Krompir umijemo s krtačko in neolupljenega zrežemo na kocke, 
ga stresemo v slan krop in kuhamo dobrih 5 minut. Nato ga 
stresemo v pekač, prelijemo z malo olja, ga potresemo in pre-
mešamo in damo v pečico za pol ure, da se lepo rumeno zapeče.
Grah prepražimo na malo olja, solimo, dodamo žličko začimb-
nega posipa, nekaj ščepcev kopra, žličko sladkorja in malo 
vode. Kuhamo 15 minut, dodamo smetano, premešamo in 
ponudimo s krompirjem. 

Janežev piškotni kruh

Potrebujemo: 10 dag moke, 3 cela jajca, 10 dag sladkorja, za 
noževo konico stolčenega janeža, maslo za model.
Jajca s sladkorjem stepamo v kotličku ali skledi toliko časa, da 
se spenijo. Nato vanje presejemo moko, rahlo premešamo in 
dodamo janež: Testo zlijemo v pomaščen podolgovat model in 
pri zmerni vročini okrog 180 stopinj C pečemo približno 35 minut. 

Jajčni namaz
Potrebujemo: 8 dag surovega masla ali margarine, 4 jajca, 8 
dag sira, 2 žlici dobre kisle smetane, sol in žlico sesekljanega 
drobnjaka.
Surovo maslo penasto umešamo, dodamo kuhane in pretla-
čene rumenjake, drobno sesekljane beljake, nariban sir, sme-
tano, sol in sesekljan drobnjak. S tem namažemo tanke rezine 
črnega kruha in jih ponudimo z rdečo redkvijo.

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

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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sudoku_LAZJI_17_33
NALOGA

4 3 9
4 2 1

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

7 8 4
6 7 4

8 3

sudoku_LAZJI_17_33

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_17_33
NALOGA

3 2 9 7
8 7 4 1

1 2
1 5 9 2

3 1
5 2 7 6

7 8
6 3 1 4

4 5 3

sudoku_TEZJI_17_33

REŠITEV

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

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_33
NALOGA

3297
8741

12
1592

31
5276

78
6314

453

sudoku_TEZJI_17_33

REŠITEV

324198675
879625341
561734289
716589423
482361597
953247168
297413856
635872914
148956732

sudoku_LAZJI_17_33
NALOGA

439
421

317
683
293156
542

784
674

83

sudoku_LAZJI_17_33

REŠITEV

451763829
786429315
932518674
648152793
293847156
517936482
379685241
165274938
824391567

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 26. 4.
21.15 MAŠČEVANJE
16.30, 19.00, 20.30, 21.30 HITRI IN 
DRZNI 8
15.00, 16.50, 18.40 MALI ŠEF, sinhro.
17.15 UPOKOJITEV V STILU
15.30 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
19.00 LEV: DOLGA POT DOMOV

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 26. 4.
18.50, 21.00 VELIKANKA
15.30, 17.30, 18.30, 20.10, 21.10, 
22.20 HITRI IN DRZNI 8
15.30, 17.50 MALI ŠEF, sinhro.
16.30 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
20.45, 22.40 UPOKOJITEV V STILU
18.10 KOLIBA
17.00 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.
16.00 SMRKCI: SKRITA VAS, 3D, sinhro.
19.50 LEPOTICA IN ZVER, 3D

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 26. 4.
20.00 IZGINOTJE

Četrtek, 27.4.
17.00 JEŽEK IN VRAN NA SIROVI DIR-
KI, sinhro.
19.00 MAMA
21.00 DUH V ŠKOLJKI, 3D

Petek, 28. 4.
16.30 LEPOTICA IN ZVER
19.00 V MREŽI
21.00 MAMA

Sobota, 29. 4.
17.00 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
19.00 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
21.15 KO LJUBEZNI NI VEČ

Nedelja, 30. 4.
17.00 MALI ŠEF, sinhro.
19.00 V MREŽI
21.00 KO LJUBEZNI NI VEČ

Ponedeljek, 1. 5.
18.00 MAŠA IN MEDVED, sinhro.
20.00 NERUDA

Torek. 2. 5.
17.30 LEGO BATMAN FILM, sinhro.
20.00 DAN OSVOBODITVE

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo 
pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 25. aprila
9.00 Svetlana Makarovič: COPRNICA ZOFKA
18.00 Osrednja prireditev ob dnevu upora proti okupatorju
19.30 Gimnazija Jesenice: PIKNIK NA BOJIŠČU

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
25. 4. 

9/20 °C

Nedelja 
30. 4.

4/15 °C

Sreda 
26. 4. 

Četrtek
27. 4. 

Petek
28. 4. 

Sobota
29. 4.

11/19 °C 9/13 °C 5/12 °C 4/12 °C

Ponedeljek 
1. 5.

Torek
2. 5.

Sreda
3. 5.

Četrtek
4. 5.

4/17 °C 8/19 °C 7/18 °C 8/18 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

Organizatorji so poskr-
beli za kar nekaj novosti, 
tako so bile na ogled čo-
koladne skulpture, ki jih 
je izdeloval Miro Rismon-
do, obiskovalci so se lahko 
poskusili v čokoladni rule-
ti, posebna zanimivost je 
bila tovarna čokolade, v ka-
teri so prikazovali izdelavo 
od zrna do tablice. Poteka-
le so kuharske delavnice in 
šovi, novost je bil bio čoko 
kotiček z bolj zdravo, pre-
sno čokolado za vegane, di-
abetike in alergike, nekaj 
posebnega je bil lepotil-
ni šotor s čokoladnimi fri-
zurami, nohti, ličenjem, 

masažami. Otroci so lahko 
tekmovali v čokoladni dirki 
s skiroji, streljali z lokom, 
ustvarjali v čokoladnih de-
lavnicah ... Na festival je 
obiskovalce iz Ljubljane v 
nedeljo pripeljal tudi čoko-
ladni muzejski vlak. 

Pa imajo po šesti us-
pešni izvedbi festivala 

organizatorji že načrte za 
sedmi festival? »Seveda!« 
odgovarja direktorica Turiz-
ma Radovljica Nataša Mi-
kelj. »Imamo še ogromno 
idej, naša vizija je, da posta-
nemo največji festival čo-
kolade v jugovzhodni Evro-
pi, ki bo namenjen ne le 
obiskovalcem, ampak tudi 

strokovni javnosti z razstav-
ljavci opreme za izdelavo čo-
kolade. Vendar pa za ures-
ničitev vizije potrebujemo 
podporo občine, celotne-
ga turizma, ne nazadnje pa 
tudi države, zlasti v odnosu 
do razstavljavcev iz tujine, 
da poenostavi pogoje za nji-
hovo udeležbo na festivalu.«

Predsednik pomagal  
zdrobiti čokolado
31. stran

Predsednik države Borut Pahor je pomagal razbiti 95-kilogramsko čokolado velikanko, ki so 
jo ob 95-letnici izdelali v naši edini tovarni čokolade leški Gorenjki, in v dar dobil tudi prvi 
košček. / Foto: Gorazd Kavčič

Tovarno čokolade od zrna do tablice je predstavljal 
Sebastjan Kalinšek, proizvajalec čokolad 20chocolate, 
skupaj z gostoma iz tujine, Mikkelom Friisom-Holmom 
Ottosenom iz Danske in Marinkom Biškićem iz Hrvaške. 
Slednji je izdelal gramofonske plošče iz temne čokolade, ki 
so zares igrale. /Foto: Gorazd Kavčič

S čokoladami so se predstavljali tudi nekateri lokalni 
izdelovalci, med njimi Marta Gašperlin iz Ljubnega, 
ki deluje pod blagovno znamko Martisan. Predstavila 
je novo linijo čokolad z geografskim poreklom in nove 
okuse čokolad s polnilom iz suhih sliv in z lešnikovim 
polnilom. /Foto: Gorazd Kavčič

Letošnji novi okusi 
festivala so bili čokolada 
z zaseko, ocvirki, olivnim 
oljem in mohantom. 
Pripravili so fontano iz 
bele čokolade, nova okusa 
sadja v čokoladi pa sta 
bila kaki in mango. Poleg 
bele in črne čokolade 
so predstavili še blond 
čokolado.

25. 4. tor. Marko 5.58 20.02

26. 4. sre. Marcelin 5.57 20.04

27. 4. čet. Jaroslav,  5.55 20.05

28. 4. pet. Pavel 5.53 20.06

29. 4. sob. Robert 5.52 20.08

30. 4. ned. Katarina 5.50 20.09

1. 5. pon. Jože, praznik dela 5.49 20.10

dan upora proti 
okupatorju

Ribčev Laz – Turistično društvo Bohinj je razpisalo natečaj 
na najlepšo pastirsko Pal'co leta 2017. Ročno izdelane palice 
bodo sprejemali na ocenjevanje na prireditvi Aktivne počitnice 
na podeželju 17. junija v Studorju. Palice bo ocenila petčlanska 
komisija, ocenjevala pa bo motiviko palice, njeno estetsko, 
dediščinsko in uporabno vrednost, izvirnost in ustvarjalnost, 
spretnost in natančnost izdelave, dekorativnost in izbor upo-
rabljenih materialov. Palice bodo 17. septembra razstavljene 
na Kravjem balu, kjer bodo razglasili Pal'co leta 2017.

Izbrali bodo najlepšo pastirsko palico
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Vabimo vas na izlet v Beograd. Z lokalnim vodnikom se bomo najprej peljali na ogled mesta 
in se ustavili v elitnem predelu mesta Dedinje s Hišo cvetja. Po vožnji nazaj v mesto se bomo 
sprehodili do hrama svetega Save, ene največjih pravoslavnih cerkva na svetu. Naslednji 
dan se bomo po zajtrku odpeljali v Topolo, kjer si bomo ogledali Karadžordžev kompleks, 
nekdaj rezidenco Karadžordža, vodje prve srbske vstaje proti turškemu jarmu. Na vrhu hri-
ba Oplenac stoji cerkev sv. Jurija (sv. Djordje), v kateri so zanimivi mozaiki. Popoldne sledi 
vožnja nazaj proti Beogradu in postanek na Avali. Lahko se bomo povzpeli na televizijski 
stolp. Pozno popoldne se bomo vrnili v Beograd. Po želji sledi skupna večerja na Skadarliji 
ob starogradskih melodijah in srbski hrani. Zadnji dan si bomo ogledali Muzej Nikole Tesle, 
znanstvenika, izumitelja in inženirja. Popoldan bomo namenili ogledu znamenitosti po 
željah gostov. Na izletu bomo z vami sodelavci Gorenjskega glasa, ki se bomo potrudili, da 
vam bo še posebej lepo. 

Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine in vstopno takso v Srbijo, namestitev v hotelu s 
tremi zvezdicami v dvoposteljnih sobah, turistično takso, eno lokalno vodenje v Beogradu,  
izlet v Šumadijo in Avalo, slovensko vodenje, organizacijo in DDV.

Za rezervacijo in dodatna pojasnila čim prej pokličite na tel. št. 04/201 42 41 ali Grega Flajnika 
na 031 38 26 25. Lahko se oglasite tudi osebno na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju ali pišete na: 
narocnine@g-glas.si.

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

Vilma Stanovnik

Križe pri Tržiču – Okolica 
bara Košuta v Križah pri Tr-
žiču minulo nedeljo ni bila 
tako polna motorjev kot lani, 
ko so jih organizatorji Veli-
konočnega moto žegna naš-
teli krepko več kot tisoč, vse-
eno pa se jih je vse dopol-
dne zvrstilo okoli tristo. Mo-
toristi so vajeni tudi kakšne 
kaplje dežja na čeladi in hi-
trih ohladitev, večinoma pa 
so prepričani, da jim tudi 
blagoslov, ko se odpravljajo 
na pot, lahko pomaga, da se 
srečno vrnejo domov.

»Vozite po pameti, dokler 
ste še na motorju, ne na asfal-
tu. Poleg tega se imejte radi, 
da bo drugo leto poleg motor-
jev še več otroških vozičkov. 
Z iskrenim srcem se obrni-
mo na Boga, ki nam je blizu 
na vseh poteh našega življe-
nja, in ga prosimo, da se bodo 
vsi udeleženci v prometu za-
vedali odgovornosti za lastno 
življenje in življenja drugih,« 
je zbranim spregovoril žu-
pnik Pavel Juhant.

»Varuj nas ter naše doma-
če pred nesrečami in nam 
podari milost, da se bomo 
z vsake poti srečno vrnili. 
Sprejmi k sebi žrtve prome-
tnih nesreč in potolaži nji-
hove svojce,« je med proš-
njami še posebno poudaril 
Pavel Juhant ter nato blagos-
lovil motorje ter motoriste in 
motoristke.

Vsi zbrani so v spomin za 
udeležbo na žegnu dobili 

priložnostne podobice, poz-
dravil pa jih tudi tržiški žu-
pan Borut Sajovic, ki je po-
udaril tako pomen varnos-
ti kot druženja motoristov, 
obenem pa pohvalil organi-
zatorje blagoslova, ki so se 
odločili, da zbrani denar po-
darijo v dobrodelne name-
ne. 

»Letos smo se res odloči-
li, da zbrani denar ob žegnu 
podarimo invalidu za grad-
njo dvigala. Žal udeležba da-
nes ni tako množična, kot je 
bila lani, ko je bilo res kras-
no vreme. Kljub temu da 
je deževno, se je še vedno 
zbralo okoli tisto motoristov 
in motoristk, prav tako so 

prišli iz AMZS in predsta-
vili šolo varne vožnje. Mo-
toristi smo sicer prepričani, 
da je blagoslov pomemben, 
še zdaleč pa ne zadošča za 
našo varnost. Sam z motor-
jem še nisem imel nesreče, 
je pa res, da sem previden, 
da upoštevam omejitve. Na-
nje je treba biti pozoren zlas-
ti, ko se pelješ skozi naselje, 
skozi vas in mimo šole, ko 
nikoli ne veš, kdaj ti bo pot 
prečkal traktor ali z dvorišča 
pritekel otrok. Zato je treba 
biti vsaj še trikrat bolj pazljiv 
kot v avtomobilu. Še kako pa 
je treba biti na motorju pa-
zljiv spomladi, ko še nisi v 
pravi kondiciji,« je povedal 

organizator blagoslova v Kri-
žah Bojan Mertelj z bara Ko-
šuta ter se zahvali za pomoč 
vsem, ki so pomagali pri do-
brodelni akciji, pa tudi tis-
tim, ki so pomagali pri pri-
reditvi. 

Med njimi so bili zlasti do-
mači gasilci, ki pa se te dni že 
pripravljajo na kresovanje. 
»Naše tradicionalno kreso-
vanje je na Polani nad Križa-
mi, začelo pa se bo 30. aprila 
ob 19. uri. V Križah smo zna-
ni po tem, da vedno naredi-
mo zelo lep kres – in tudi le-
tos bo tako, zato vabljeni vsi, 
ne le motoristi,« je povedal 
Gregor Kokalj, član PGD 
Križe.

Tudi blagoslov je pomemben
Kljub kislemu nedeljskemu dopoldnevu se je na belo nedeljo blizu tristo motoristov in motoristk zbralo 
na desetem Velikonočnem moto žegnu v Križah pri Tržiču, kjer so dobili napotke in blagoslov za srečno 
vožnjo v novi motoristični sezoni. Ob jubileju so bili tudi dobrodelni.

Župnik Pavel Juhant je poskrbel za blagoslov, zbranim motoristkam in motoristom pa je 
delil tudi koristne nasvete. 

Suzana P. Kovačič

Kranj – »Ponosni smo na to, 
da nam je v domovih upo-
kojencev uspel nov podvig 
– ustanoviti bende starejših, 
ki z vso vnemo in veseljem 
združujejo terapevtske vaje, 
pesem in dobro voljo,« je 
zbrane nagovorila direktori-
ca Doma upokojencev (DU) 
Kranj mag. Zvonka Hoče-
var in segla nekaj let nazaj, 
v ustanovitev prvega Žoga 
benda: »Dom starejših obča-
nov (DSO) Preddvor je v letu 
2014 organiziral in izvedel 
delavnice Trening motorič-
nih, kognitivnih, perceptiv-
nih spretnosti ob glasbi – po-
imenovali so jo Žoga bend. 
Da je bil to nov izziv, je bilo 
jasno takoj, saj se je delav-
nic udeležilo kar 39 terapev-
tov iz dvajsetih slovenskih 
domov. Vsi udeleženci so 
bili nad pridobljenim zna-
njem izjemno navdušeni. 
Idejne vodje vadbe, delov-
ni terapevtki Irma Čebašek 
in Lidija Grašič ter fiziotera-
pevtka Katja Logar, vse tri iz 
DSO Preddvor, so po konča-
nih delavnicah obljubile, da 
bodo v letu 2015 organizira-
li prvo srečanje žoga bendov 
stanovalcev. Na prvem sre-
čanju so se stanovalci osmih 
slovenskih domov z bobna-
njem s kuhalnicami po ve-
likih gimnastičnih žogah 

predstavili drug drugemu 
z dvema pesmima. Dogod-
ka se je udeležil tudi predse-
dnik Borut Pahor.« 

Poleg gostiteljev so na 
tretjem srečanju nastopili 
žoga bandi DSO Preddvor, 
DSO Ajdovščina, Pegazov 
dom Rogaška Slatina, DU 
Nova Gorica, DU Nova Go-
rica – enota Podsabotin, 
DU Podbrdo – enota Petro-
vo Brdo, Dom starejših na 
Fari, DSO Tezno, DU Idri-
ja, DU Jesenice, DSO Ko-
čevje, Dom Petra Uzarja Tr-
žič in DU Gradišče. »Že od 
vsega začetka sem pri Žoga 
bendu in pomeni mi veliko: 
druženje, poslušanje glas-
be in gibanje. Vadimo naj-
manj enkrat na teden in 
kar redno hodim,« je pove-
dala Marija Praznik iz DSO 
Preddvor. Nad srečanjem 
je bil navdušen tudi Franc 
Oman iz Doma Petra Uzarja 
Tržič. »Danes bo pa cel dan 
pester,« je napovedal še pred 
nastopom. Žoga bendi radi 
nastopajo tako na domskih 
prireditvah kot širše v lokal-
ni skupnosti. Kot pa je še 
pou darila Zvonka Hočevar, 
so tudi dokaz, da za ustano-
vitev benda človek ni nikoli 
prestar. In da je to tudi lahko 
recept za zdravo staranje, je 
potrdil Ivo Miklavčič iz DU 
Kranj, ki bo avgusta dopol-
nil 98 let.  

Srečanje žoga 
bendov
V Domu krajanov na Primskovem v Kranju je 
v četrtek potekalo tretje srečanje žoga bendov. 
Poleg gostitelja Doma upokojencev Kranj se je 
odzvalo kar trinajst domov iz vse Slovenije. 

Del ekipe kranjskega Žoga benda / Foto: Tina Dokl

Cerklje – Prejšnji torek so se v okviru petega Unescovega na-
cionalnega projekta Ex tempore Strmol 2017 v Cerkljah zbrali 
učenci 25 osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije, pridružili 
pa so se jim tudi vrstniki iz likovne šole Colorit iz bolgarske-
ga Plevna. Motivika letošnjega likovnega ustvarjanja je bila 
vezana na stavbno, naravno in kulturno dediščino posestva 
Strmol. Dela je ocenila strokovna komisija, ki sta jo sestavljala 
akademska slikarka in ilustratorka Andreja Peklar ter akadem-
ski slikarja Timotej Prosen. Najboljšim iz druge in tretje triade 
osnovnih šol ter srednješolcem so podelili tudi nagrade. Med 
Gorenjci je nagrado za drugo mesto v konkurenci učencev dru-
ge triade osvojil Luka Seljak z domače Osnovne šole Davorina 
Jenka, ki je tudi organizirala prireditev. Med učenci tretje triade 
je tretje mesto osvojila Jennifer Dauti (OŠ Železniki), med 
srednješolci pa drugo Manca Povšin z Gimnazije Jesenice. 

Učenci iz cele Slovenije ustvarjali v Cerkljah
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Rdeča laterna obrne 
Tour na glavo in nas 
prisili v razmislek o 
pomenu uspeha, 
poraza in prave narave 
kolesarstva. To je 
knjiga o 99 odstotkih 
profesionalnih 
kolesarjev, ki nikoli ne 
zmagajo, dvigujejo 
pokalov in se sončijo 
v soju žarometov. 
Knjiga o tem, 
kako dojemamo 
kolesarstvo, življenje 
in same sebe.

18
EUR

270 strani; 220 x 150 mm; mehka 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 ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

Po dveh 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

                      + p oštnina

15 
EUR

Redna cena vodnika je 20 EUR. Če ga kupite 
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

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

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

Kresovanja
Jesenice – Planinsko društvo Jesenice vabi na tradicionalno 
prvomajsko kresovanje v nedeljo, 30. aprila, ob 20. uri pri 
Koči na Golici.

Kovor – Prostovoljno gasilsko društvo Kovor organizira in vabi 
v nedeljo, 30. aprila, na družabno srečanje ob tabornem og-
nju na vrtu gasilskega doma v Kovorju od 19. do 1. ure zjutraj. 

Križe – Prostovoljno gasilsko društvo Križe v nedeljo, 30. apri-
la, vabi na prvomajsko kresovanje na Polani nad Križami. V 
primeru zelo slabega vremena bodo kres zakurili 1. maja.

Leše – Prostovoljno gasilsko društvo Leše organizira v nede-
ljo, 30. aprila, kresovanje na stari Lešanski cesti.

Visoko – Tradicionalno prvomajsko kresovanje bo v nedeljo, 
30. aprila, od 19.30 dalje v Športnem parku Rapa. Za zabavo 
in ples bo skrbel narodno-zabavni ansambel Skrivnost.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 25. apri-
la, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 26. aprila, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v petek, 28. aprila, pa bo 
Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Slovenski Javornik – V Domu Julke in Albina Pibernika bodo 
danes, v torek, 25. aprila, ustvarjalne delavnice ob 15. uri, 
žrebanje nagrajencev knjižne uganke pa bo ob 16. uri. 

Tržič – Zaključek bralne značke za otroke bo v torek, 25. aprila, 
ob 11. uri v prostorih knjižnice. Gost bo Vinko Möderndorfer.

IZLETI
Na letovanje v Izolo
Škofja Loka – Pokrajinska zveza društev upokojencev Go-
renjske vabi gorenjske upokojence na letovanje v Hotel Del-
fin Izola v terminu od 24. junija do 1. julija. Prijave sprejema-
jo po tel.: 040 226 667.

PREDAVANJA

Aljaska
Trzin – Danes, v torek, 25. aprila, bo ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin predavanje Roka Kofola o Aljaski. 

OBVESTILA

Počitniška delavnica Pomladno veselje
Tržič – Počitniška delavnica za otroke Pomladno veselje bo v 
petek, 28. aprila, od 10. do 12. ure v večnamenskem prosto-
ru knjižnice. Delavnica je brezplačna.

Medgeneracijsko dogajanje
Kranj, Preddvor, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bo jutri, v sredo, 26. aprila, ob 10. uri delavnica Medkulturno 
v Kranju, kjer boste pridobivali nova znanja, delili izkušnje, 
spoznavali slovensko, orientalsko in drugo folkloro, ob 18. 
uri pa se bo začelo petje ljudskih pesmi. V petek, 28. apri-
la, se bodo 8. uri začele počitniške aktivnosti. V Preddvoru 
bo v TIC-u danes, v torek, 25. aprila, ob 17. uri predavanje 
Sladkorna bolezen in nevarnosti, ki jih prinaša. Jutri, v sredo, 
26. aprila, bo ob 13.30 v Domu starejših občanov Preddvor 
Brain Gym. V Cerkljah bo danes, v torek, 25. aprila, v sejni 
sobi Občine Cerklje ob 18. uri pletarska delavnica. Obvezne 
prijave za dogodke po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov 
mck-prijava@luniverza.si.

Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s 
petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v petek, 28. aprila, na brezplačno delavnico 
Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje s petjem. Za-
četek bo ob 16. uri v društveni pisarni v Kranju, Oldhamska 
14 (pri Vodovodnem stolpu). Delavnico bo izjemoma vodila 
Eva Mladenovič.

Počitniške delavnice v TNP
Stara Fužina – V času prvomajskih praznikov bodo v Centru 
TNP Bohinj potekale počitniške delavnice: v četrtek, 27. apri-
la, ob 17. uri Kako nastane sir – sirarska delavnica z Lucijo 
Gartner; v petek, 28. aprila, ob 17. uri Skrivnosti zelenih trav-
nikov – naravoslovna delavnica z biologinjo Majo Fajdiga Ko-
mar; v petek, 28. aprila, ob 20. uri opazovanje nočnega neba 
na Voglu: Življenje v vesolju, delavnica opazovanja nočnega 
neba s prof. dr. Tomažem Zwittrom in Tilnom Kuharjem; v 
soboto, 29. aprila, ob 17. uri Moja piščal – ustvarjalna delav-
nica izdelave pastirske piščali iz vrbe z Anžetom Krekom. 
Priporočajo, da svojo udeležbo zaradi velikega zanimanja in 

omejenega števila prostih mest najavite vsaj dva dni pred 
dogodkom na info.bohinjka@tnp.gov.si ali na 04 5780 245.

Tečaj feratanja
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj tudi letos vabi na te-
čaj feratanja in gibanja po zelo zahtevnih zavarovanih poteh. 
Tečaj bo izveden v dveh delih: v torek, 9. maja, bo ob 19. 
uri v sejni sobi društva na Laborah najprej teoretični del, v 
soboto, 13. maja, pa praktični del v Bekštanju/Finkensteinu 
na avstrijskem Koroškem. Prijave in dodatne informacije: ru-
cigaj.marjan@gmail.com ali po tel.: 041 350 204 (Marjan).

KONCERTI

Koncert MePZ DU Šenčur
Šenčur – Jutri, v sredo, 26. aprila, se bo ob 19.30 v Domu kraja-
nov Šenčur začel koncert MePZ Društva upokojencev Šenčur.

RAZSTAVE

Razstava ročnih del
Zgornji Brnik – Skupina Rožce Društva upokojencev Cerklje 
vabi na ogled in odprtje razstave ročnih del z naslovom 
Dolgčas, kaj je to, ki bo s krajšim kulturnim programom v 
četrtek, 27. aprila, ob 17. uri v Gasilskem domu na Zgornjem 
Brniku. Razstava bo odprta vsak dan do 2. maja od 10. do 18. 
ure. V času razstave bodo potekale tudi različne delavnice.

Proizvodni delavec m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
V podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., zaposlimo več delavcev/delavk za delo v 
proizvodnji brizganja polimerov. Delo je 3-izmensko in zajema posluževanje stro-
jev in procesno kontrolo. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 
4223 Poljane nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 10. 5. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Proizvodni delavec nastavljalec m/ž (Poljane nad Škofjo Loko) 
VV podjetju Polycom Škofja Loka, d. o. o., na lokaciji Poljane zaposlimo kandidata na de-
lovnem proizvodni delavec nastavljalec. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas 
s poskusno dobo. Polycom Škofja Loka, d. o. o., Poljane nad Škofjo Loko 76, 4223 Polja-
ne nad Škofjo Loko. Prijave zbiramo do 7. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Operater na CNC-laserskem rezalniku m/ž (Cerklje na Gorenjskem ) 
Vaše delovne naloge bodo: razrez pločevine in cevi na laserskem rezalniku (v nadalje-
vanju LR), priprava materialov za razrez, pakiranje in zlaganje izdelkov iz LR, usposa-
bljanje za delo z LR, vzdrževanje in poznavanje LR, urejanje okolice LR ... Gorenc, Igor 
Stare, s. p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 20. 5. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Ličar/pomočnik v ličarski delavnici m/ž (Spodnji Brnik) 
Glavne naloge in odgovornosti: pomoč pri lakiranju kmetijske mehanizacije, pomoč 
pri montaži kmetijske mehanizacije, peskanje, priprava za lakiranje ... Gorenc, Igor 
Stare, s. p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 20. 5. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog elektrotehnike m/ž (Kamnik) 
Imate končano VII. stopnjo izobrazbe s področja elektrotehnike, elektronike, vas bo-
gati vsaj 3 leta delovnih izkušenj na razpisanem področju, dobro obvladate programe 
za načrtovanje in analizo tiskanih vezij, električnih shem, ste seznanjeni s fazami teh-
noloških procesov ter poznate standarde kakovosti za elektroniko, vam angleščina ne 
dela težav in govorite še en tuj jezik pasivno? GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 
45, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 6. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar-picopek m/ž (Kranjska Gora) 
Naloge: priprava ter peka pic, priprava jedi v penzionski ponudbi in priprava jedi po naroči-
lu, izvajanje standardov, navodil in normativov s področja gostinstva, izvajanje standardov 
HACCP s ciljem primernega ravnanja in shranjevanja živil, zagotavljanje reda in čistoče v 

kuhinji in skladiščnih prostorih ... Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. 
Prijave zbiramo do 17. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Mizar m/ž (Škofja Loka in montaža po Sloveniji) 
Zaposlimo mizarja z izkušnjami pri izdelavi pohištva po meri. Delo v mladem kolek-
tivu, stimulativno plačilo in urejeni delovni pogoji. Alič Darko, s. p., Mizarstvo Alič, 
Kidričeva cesta 33e, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 21. 5. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Komercialist m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: višješolska ali visokošolska ali univerzite-
tna izobrazbo tehnične smeri, metalurgija ali strojništvo je prednost; izkušnje na enakih 
ali podobnih delih so prednost; pogajalske sposobnosti, dinamičnost in prodajno narav-
nanost; sposobnost za timsko, povezovalno delo, komunikativnost, samoiniciativnost, 
osebno urejenost in natančnost ... SIJ Acroni, d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jese-
nice. Prijave zbiramo do 21. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Čistilka m/ž (Kranjska Gora) 
Zaposlimo odgovorno, natančno in vestno osebo za čiščenje poslovnih prostorov, gar-
derob in umivalnic, sanitarij, gostinskega lokala in igralnega salona. HIT Larix, d. d., 
Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 20. 5. 2017. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Ključavničar-kovinar m/ž (Spodnji Brnik) 
Dobrodošli in zaželeni kandidati na začetku svoje karierne poti (študenti/absolventi) 
z ustrezno strojno izobrazbo. V delovni proces dela vas bomo uvedli pri nas. Gorenc, 
Igor Stare, s. p., Spodnji Brnik 81, 4207 Cerklje. Prijave zbiramo do 20. 5. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični produktni vodja m/ž (Medvode) 
Naloge: analiziranje in nadzorovanje uspešnosti proizvodov (dodana vrednost, kako-
vost, rast), predlaganje in nadzorovanje ukrepov za dvig uspešnosti proizvodov, zbi-
ranje in posredovanje informacij s trga ter analiziranje konkurence, pripravljanje stra-
teških načrtov razvoja proizvodov ... Goričane, d. d., Ladja 10, 1215 Medvode. Prija-
ve zbiramo do 20. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za pripravo tehnične dokumentacije m/ž (Podnart) 
Delo obsega predvsem: sprotno spoznavanje delovanja izdelkov v merilni tehniki 
in sodelovanje pri razvoju, potrebno za pripravo dokumentacije, izdelavo in obliko-
vanje tehnične dokumentacije, pripravo sistema za ažuriranje, dopolnjevanje, ar-
hiviranje … dokumentacije, sodelovanje z razvojno ekipo, testnim laboratorijem, 
marketingom in prodajo. Iskra, d. d., Stegne 21, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 
20. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni tehnolog strojništva m/ž (Kamnik) 
Imate končano VII. stopnjo izobrazbe s področja strojništva, vas bogati vsaj 3 leta de-
lovnih izkušenj na razpisanem področju, dobro obvladate programska orodja za kon-
struiranje in MS Office, ste seznanjeni z fazami tehnoloških procesov ter poznate stan-
darde kakovosti, vam angleščina ne dela težav in govorite še en tuj jezik pasivno, ste 
natančni in zanesljivi? GEM motors, d. o. o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik. Prija-
ve zbiramo do 6. 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
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Je čas, ki da, 
je čas, ki vzame, 
pravijo, je čas, 
ki celi rane, 
in je čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

Z bolečino v srcu sporočamo sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je dne 16. 4. 2017 v 89. letu starosti zapustil dragi oče, ded in praded

Jože Smerdu
Od njega smo se poslovili v ožjem družinskem krogu v petek,  

dne 21. 4. 2017, na pokopališču Ljubljana Polje.
Nikoli te ne bomo pozabili.

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi
Tržič, 25. aprila 2017

OSMRTNICA

V 76. letu se je od nas poslovil naš dragi oči, dedi, pradedi, brat, stric in partner

Zvone Rolih
Od dragega pokojnika se bomo poslovili v sredo, 26. aprila 2017, ob 16. uri na kranjskem 

pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Vsi njegovi

MALI OGLASI, ZAHVALE malioglasi@g-glas.si

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

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

 ZAHVALA

Ob prerani izgubi dragega moža, očeta, brata, dedka, pradedka, 
strica, botra 

Ladislava Eržena 
iz Radovljice

se žalujoči zahvaljujemo požrtvovalnemu osebju Bolnišnice Jeseni-
ce, enoti urgentne pomoči in intenzivne terapije operativnih strok, 
zdravnici dr. Tomšičevi, reševalcem ZD Radovljica in ZD Bled.
Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno soža-
lje, darovano cvetje, sveče in denarno pomoč. Posebna zahvala gre 
patru Leopoldu Grčarju za lepo opravljen pogrebni obred z mašo, 
pevcem iz Kovorja za zapete žalostinke in sodelovanje pri maši, 
govorcem, praporščakom in lovskim tovarišem LD Begunjščica za 
sodelovanje pri zadnjem slovesu. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Slavica, sinova Marko in Vili, hčerka Barbara, brat 
Lojze, vnuki, pravnuka in ostalo sorodstvo
Radovljica, Brezje, april 2017

V 84. letu starosti nas je zapustila naša draga 

Marija Jeglič
Matijovčeva Minka iz Podbrezij

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 26. aprila 2017, ob 16. uri izpred 
domače hiše na pokopališču v Podbrezjah. 
Od mame se lahko poslovite v domači hiši od torka od 9. ure dalje.
Namesto cvetja in sveč lahko darujete za taborsko cerkev.

Žalujoči: sinovi Jernej, Tone, Franci in Janko z družinami, brat 
Franci, sestre Ančka, Jelka in Veronika ter ostalo sorodstvo

Lidiji Križnar

Ob nenadni in tragični izgubi smo globoko pretreseni  
ostali brez besed. 

Pogrešamo te. Ostala boš vedno v naših srcih in spominu.

Sodelavci Dispanzerja za mentalno zdravje  
in Zdravstvenega doma Kranj

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

ODDAJA MALIH OGLASOV in 
ZAHVAL med prazniki:

Male oglase in zahvale oziro-
ma osmrtnice za sredino izda-
jo Gorenjskega glasa, 3. 5. 
2017, sprejemamo do petka, 
28. aprila, do 11. ure.  
 

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek 
nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto, petek, 28. 
aprila 2017, od 7. do 13. ure.

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

OPEL Astro, let. 1996, registrirana, 
vozna, kosilnico BCS in mlin za mletje, 
tel.: 041/694-938  
 17001424

TEHNIKA
PRODAM

LCD TV Samsung, 106 cm, odličen, 
star 7 let, cena 150 EUR, tel.: 04/25-
61-319, 041/223-155  
 17001428

STROJI IN ORODJA
PRODAM

DOBRO ohranjen, malo rabljen cirkular 
(žaga) za drva. 3-fazni motor, 2.2 kw, 
tel.: 040/711-961  
 17001417

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

HRASTOVE goli, tel.: 041/584-048  
 17001423

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

RAZTEGLJIV kavč, v Škofji Loki, tel.: 
030/999-162 17001425

KNJIGE,  
PUBLIKACIJE
PODARIM

REVIJE: Ognjišče, Naša družina in Od-
mev Medžugorja, tel.: 031/357-703  
 17001418

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 17001429

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

ZLOŽLJIV športni voziček, otroško 
kolo Miki Miška, sedež za otroka, ski-
ro, tel.: 040/389-518 17001426

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNO negovalno posteljo, še 
v garanciji  in toaletni stol, še nikoli upo-
rabljen, tel.: 041/543-876 17001427

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 17001430

KUPIM

DEUTZ, IMT, Ursus, Zetor, Store, Uni-
verzale, TV ali podobno, tel.: 031/851-
485 17001375

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

PRIDELKI
PRODAM

PLAČILNE pravice, tel.: 031/311-924 
 17001432

SVEŽA jajca, kokoši so pašne reje, 
cena 2 EUR/10 jajc, tel.: 040/305-
559 17001422

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

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

PAŠNO kravo po izbiri in brejo telico, 
možna dostava, tel.: 041/211-602 
 17001433

KUPIM

BIKA simentalca, težkega od 400 do 
500 kg, in prodam silažne bale, tel.: 
031/343-177 17001419

BIKCE in teličke do 300 kg ter kravo, 
pašno, lahko s teletom, tel.: 051/372-
468 17001431

OSTALO
PRODAM

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

ODDAM

KOŠNJO travnika v Hlebcah, približno 
6000 m2, tel.: 04/25-71-522  
 17001420

ZAPOSLITVE (m/ž)

NUDIM

REDNO ali honorarno zaposlim več 
telefonistk. Warmont, Rado Ovčar, 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 17001416

ZAPOSLIM gradbenega delavca za 
nizkogradbena dela, z izpitom B kat., 
iz okolice Kranja. Gragor Tomaž Ro-
gelj, s.p., Nova vas 40, Preddvor, tel.: 
041/347-429 17001415

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 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, antigli-
vične premaze proti plesni ter dekora-
tivne omete in opleske vam nudi Pavec 
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 kna-
uf, Armstrong, predelne stene, spuš-
čeni stropi, izdelava mansard in ostala 
gradbena dela. Slobodan Ćulibrk, s.p., 
Ul. Simona Jenka 11, Domžale, tel.: 
031/577-900 17001075

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

LOPO – toplar, na 6 stožnikih, 10 x 6 
m, možna pomoč pri demontaži, tel.: 
041/548-288 17001421

Rezultati 33. kroga – 23. aprila 2017
19, 25, 27, 28, 31, 33, 37 in 15

Loto PLUS: 2, 11, 15, 16, 20, 21, 39 in 34
Lotko: 2 9 6 7 4 7

Sklad 34. krog za Sedmico: 610.000 EUR
Sklad 34. krog za PLUS: 900.000 EUR
Sklad 34. krog za Lotka: 160.000 EUR

LOTO

www.gorenjskiglas.si

V hotelu Marinšek Naklo  
zaposlimo kvalificiranega kuharja 

m/ž. Prošnje sprejemamo na  
e-naslovu: info@marinsek.net.

Hotel Marinšek, d. o. o., 
Glavna cesta 2, 4202 Naklo,  

T: 031 658 155.
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Anketa

Polona Fonda, Radovljica:

»Festival čokolade se mi zdi 
super za promocijo Radovlji-
ce in cele Gorenjske. Čoko-
lada je nekaj prijetnega, po-
zitivnega, privlačnega, tak je 
tudi festival.«

Mihela Blatnik, Kranj:

»Z možem prideva vsako 
leto, ker imava v Radovljici 
veliko prijateljev. Ko zvečer 
'pade cukr', je treba hitro 
pojesti malo čokolade, naj-
raje mlečne. Tako sva prišla 
napolnit zaloge ...«

Pettr Adamič, Cerklje:

»Ne vem, kako se nihče že 
prej ni spomnil česa tako 
odličnega, kot je festival čo-
kolade! In vesel sem, da so se 
ga domislili prav v tej majhni 
Radovljici. Bravo!«

Sylviane Blondel, Švica:

»Švicarji seveda obožujemo 
čokolado in jo tudi veliko po-
jemo. Festival je lep, nekaj 
podobnega sem že videla v 
Švici. Sicer bivamo v Bohinju, 
v Radovljico pa smo prišli na 
izlet.«

Urša Peternel

Radovljiški Festival čokola-
de so v treh dneh napolnili 
ljubitelji čokolade od blizu in 
daleč, od najmlajših sladkos-
nedov do upokojencev, ki jim 
zvečer »pade cukr« ... Pa res 
čisto vsi marajo čokolado?  

Foto: Gorazd Kavčič

Kdo pa ne mara 
čokolade?!

Maj Brun, Mojstrana:

»Na festival smo prišli s šolo, 
in sicer vsi, ki smo izbrali 
predmet sodobna priprava 
hrane. Jaz sem tukaj prvič 
in predvsem upam, da sem 
bom res lahko najedel čoko-
lade.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Vilma Stanovnik

Kranj – Če boste poklicali na 
telefonsko številko 031 383 
700, boste že lahko slišali: 
Kranj, prosim? 

Mestna občina Kranj 
je namreč tako prebival
cem mestnega jedra kot 
tudi obiskovalcem ponudi
la brezplačni prevoz na klic, 
ki so ga poimenovali Kran
vaj (združeno iz besed Kranj 
in tramvaj). V električnem 
vozilu je prostora za pet po
tnikov in prtljago. Je zapr
te izvedbe, najvišja dovolje
na hitrost je štirideset kilo
metrov na uro. V vozilo je 
možno naložiti tudi invalid
ski in otroški voziček širine 
do 65 cm. Opremljeno je z 
električnimi drsnimi potni
škimi vrati, ki jih odpira voz
nik iz kabine, kar je zelo po
membno zaradi varnosti po
tnikov pri vstopu in izstopu. 

Kranvaj vozi po prilagod
ljivem voznem redu, čas in 
relacija vožnje pa se obliku
jeta glede na potrebo potni
ka. Prevozi se izvajajo vse 
dni v letu od 8. ure do 19.30. 
Potnik prevoz na klic lahko 
uporabi tako, da počaka na 
vstop na označenih vstopnih 
točkah, ki so pri knjižnici, na 
Pungertu in Hujah. Prevoz 

na klic je mogoč z dvigom 
roke ali na javno dostopni 
številki mobilnega telefona 
031 383 700. Prevoz se lahko 
naroči ali rezervira vnaprej, 
rezervacije pa sprejema vo
znik osebno ali po telefonu.

Zunaj območja za pešce 
uporabniki lahko vstopajo 
ali izstopajo na parkirišču 

(Huje ob Likozarjevi cesti) 
in na postajališču mestne
ga potniškega prometa (po
stajališče Planina Novi dom) 
ob robu območja za pešce. 

Vozniki Kranvaja bodo z 
veseljem nudili pomoč sta
rejšim, invalidom, potni
kom z gibalnimi omejitva
mi in drugim potnikom, ki 

potrebujejo pomoč pri vsto
pu in izstopu ter prenosu pr
tljage.

Kranvaj je eden od ukre
pov trajnostne mobilnosti 
za uvajanje okolju prijaznej
ših oblik prevoza v mestu, 
omogoča ga Mestna občina 
Kranj, izvaja pa podjetje Al
petour.

Po Kranju s Kranvajem
Od včeraj naprej lahko obiskovalci mestnega jedra Kranja po telefonu pokličejo električno vozilo, ki je 
namenjeno prevozu petih potnikov in prtljage.

Po Kranju že vozi Kranvaj, ki ponuja brezplačen prevoz na klic.

Danes bo spremenljivo oblačno s sončnimi obdobji, možen 
je občasen rahel dež. Pihal bo jugozahodnik. Jutri bo pretežno 
oblačno z rahlim dežjem, ki se bo čez dan z jugozahodnim 
vetrom krepil. V četrtek bo oblačno in zelo deževno.

Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski župan Bo
štjan Trilar je predlagal, me
stni svetniki pa sprejeli, da 
se občina vendarle poravna v 
zvezi s tožbo podjetja Dimni
karstvo Dovertel. »Zadeve se 
vlečejo že deset let, imeli smo 
tri tožbe. Prvo tožbo v vred
nosti 866 tisoč evrov je obči
na lani oktobra plačala, pre
ostali dve tožbi pa sta še od
prti, a sta vsebinsko že odlo
čeni. Gre za skupno en mili
jon in dobrih sedemsto tisoč 
evrov, zaradi obresti pa zne
sek vsak dan narašča,« je po
vedal kranjski župan Boštjan 
Trilar in pojasnil, da je eden 
pomembnejših razlogov za 
poravnavo, da sta vsebinsko 
tožbi že odločeni in da je so
dišče že odločilo o nezakoni
tosti poteze bivšega župana. 

»Z vodji svetniških skupin 
smo ocenili, da se je smisel
no pogajati, zato smo v aprilu 
opravili dva kroga pogajanj. 
Odločili smo se za poravnavo 
v vrednosti 1,1 milijona evrov, 
kar je potrdil tudi mestni 

svet, s čimer smo Mestni ob
čini Kranj prihranili 609 ti
soč evrov. Prvi obrok v zne
sku petsto tisoč bomo plačali 
še letos iz splošne proračun
ske rezerve, iz naslova pritož
benih tveganj, drugi del pa 
naslednje leto. Ocenjujem, 
da je bila poravnava dobra, 
kar je potrdilo tudi 26 glasov 
mestnih svetnikov, ki so gla
sovali za poravnavo«, je pove
dal župan Boštjan Trilar. 

Glede kazenske in odško
dninske odgovornosti nek
danjega župana Mohorja 
Bogataja, povezane z doka
zano nezakonito odpoved
jo omenjene koncesijske po
godbe, so mestni svetniki po
trdili sklep, da Mestna obči
na Kranj ne začne postop
ka ugotavljanja kazenske in 
odškodninske odgovorno
sti. Kazenska odgovornost 
je namreč že zastarala, prav
no mnenje po raziskavi do
kaznega gradiva pa je izkaza
lo, da Mestna občina Kranj ne 
razpolaga z relevantnimi do
kazili o namerni povzročitvi 
škode iz hude malomarnosti. 

Poravnava  
z Dovrtelom
Kranjska občina po več kot desetih letih želi 
zaključiti tožbe z Dimnikarstvom Dovrtel.

Kamnik – V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik bodo danes, 
25. aprila, ob 19. uri predstavili knjigo Tomaža Humarja z 
naslovom Svet ni meja. Mladi Kamničan, sin legendarnega 
alpinista, se je takoj po opravljeni maturi s kolesom sam po-
dal na 209 dni in 28.968 km dolgo pot okoli sveta. Z 19 leti 
je tako postal najmlajši človek, ki je s kolesom obkrožil svet. 
Svoja doživetja je opisal tudi v knjigi. Pogovor z avtorjem bo 
vodil Tomaž Okorn.

Predstavitev knjige Tomaža Humarja Svet ni meja

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država v skladu z vladno uredbo še naprej na 
vsaka dva tedna določa cene teh goriv na preostalih črpalkah. 
Danes, v torek, se bo tako na teh črpalkah cena 95-oktanskega 
motornega bencina zvišala za 2,3 centa na 1,308 evra za liter, 
cena »dizla« pa za dva centa na 1,192 evra za liter. Na vseh 
črpalkah pa se prosto oblikujeta ceni 100-oktanskega motor-
nega bencina in kurilnega olja.

Podražitev bencina in »dizla«


