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AKTUALNO

Slavje sedemdesetletne 
»gospe«
V Splošni bolnišnici Jesenice so 
slavnostno zaznamovali sedem-
desetletnico. Ob jubileju so pose-
bej ponosni, da jim je po več letih 
finančnih težav uspelo sanirati 
poslovanje in pokriti izgubo, ki se 
je kopičila vse od leta 1995.
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GORENJSKA

Bled ima nova  
častna občana
Na slovesnosti ob občinskem pra-
zniku v Festivalni dvorani na Ble-
du so podelili tudi letošnja občin-
ska priznanja. Naziv častni občan 
sta prejela dramska igralka Milena 
Zupančič in zdravnik Branko Bro-
dnik.
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GG+

Monografija,  
kot je še ni bilo
Pri Slovenski matici je izšla mono-
grafija Zgodovina zdravstva in me-
dicine na Slovenskem.  Avtorica je 
zdravnica in zgodovinarka medici-
ne prof. dr. Zvonka Zupanič Sla-
vec iz Kranja, urednica pa Senta 
Jaunig. 
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GG+

Avstralci so zelo odprti
Škofjeločan Uroš Derlink se je leta 
2012, pri svojih 29 letih, preselil v 
Avstralijo. Začel je kot čistilec hiš, 
od zaključka študija pa dela kot 
manualni terapevt. Kot pravi, so 
Avstralci zelo odprti za priseljen-
ce, ki lahko hitro dobijo delo, če le 
niso preveč izbirčni.
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VREME

Danes se bo postopno  
zjasnilo. Jutri bo večino-
ma sončno. V nedeljo bo 
zmerno do pretežno 
oblačno. Toplo bo.

2/21 °C
jutri: večinoma sončno

080 23 23 www.jelovica-hise.si

79.500,00 €od
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Priloga:  jurij

Urša Peternel

Koroška Bela – Na minis
trstvu za okolje in prostor 
smo pridobili prve izsled
ke terenskih raziskav plazov 
nad Koroško Belo, ki so jih 
strokovnjaki geološkega za
voda opravljali lansko jesen. 
Ti kažejo, da je nad Koroško 
Belo aktivnih več kot dvaj
set zemeljskih plazov in po
dorov, najbolj resno grožnjo 
naselju pa predstavljata pla
zova Urbas in Čikla. 

V plazu Urbas se premika 
kar 900 tisoč kubičnih me
trov materiala, v plazu Čikla 

pa okrog 140 tisoč kubičnih 
metrov zemljin, ki se v pri
hodnje lahko vključijo v pre
mikanje. Oba plazova bi ob 
sprožitvi pomenila veliko 
nevarnost za Koroško Belo, 
izhaja iz poročila. 

»Ob kombinaciji neu
godnih vremenskih pogo
jev (močno in dolgotraj
no deževje, taljenje snega) 
in več jega enkratnega pre
mika plazu, ki bi zajezil od
tok hudournika Bela, in/ali 
močnejšega potresa bi se 
plaz Urbas lahko pretvoril 
v masni tok sedimentov, ki 
bi predstavljal nevarnost za 

spodaj ležeče naselje,« so o 
nevarnosti plazu Urbas za
pisali v poročilu. 

O nevarnosti plazu Čikla 
pa: »Glede na to, da se je del 
plazu pred nedavnim (aprila 
2017) že premaknil kot ma
sni tok in stekel 400 metrov 
daleč po strugi potoka Čikla, 
stroka ocenjuje, da se po
dobni dogodki tudi z večjimi 
intenzitetami v prihodnje 
lahko še ponovijo. V prime
ru mobilizacije večje količi
ne materiala in vode bi tudi 
ta mešanica lahko pomenila 
nevarnost za naselje.«

Krajani prestrašeni zaradi plazu
Raziskave so pokazale: Plazova Urbas in Čikla resno grozita Koroški Beli. 
Izsledke in predlagane ukrepe naj bi ministrstvo za okolje lokalni skupnosti 
predstavilo predvidoma v prihodnjih mesecih. Krajani so ogorčeni nad 
ignoranco in za ponedeljek sklicujejo zbor krajanov.

Koroški Beli grozi več kot dvajset plazov in podorov. / Foto: Gorazd Kavčič44. stran

Mateja Rant

Bled – Družbi Novi Kondor, 
ki je v prisilni poravnavi, je 
uspelo prodati vse štiri ho
tele na Bledu, med zadnji
mi hotel Ribno in Vilo Pre
šeren, še prej pa tudi hotel 
Krim in Vilo Viktorijo. Od
prodajo premoženja so iz
vedli v dogovoru z banka
mi oziroma v skladu s pro
gramom prisilne poravnave. 
»Umik iz turizma za Sporti
no Group pomeni vračanje k 
tistemu, po čemer je najbolj 

prepoznana v regiji in širše, 
to je dobrih trgovinah ter ši
roki ponudbi modnih obla
čil in dodatkov,« poudarjajo 
v Sportini in dodajajo, da se 
bodo v prihodnje osredotoči
li na rast svoje osnovne de
javnosti prek širitve na nove 
trge in nove prodajne kana
le, na večjo učinkovitost prek 
digitalizacije poslovanja ter 
na zagotavljanje najboljše 
ponudbe prek sklepanja no
vih partnerstev z globalnimi 
modnimi znamkami. 

Sportina se umika 
iz turizma
Vsi štirje hoteli, ki jih je imela v lasti Sportinina 
hčerinska družba Novi Kondor, so dobili nove 
lastnike. V Sportini Group se bodo zdaj znova 
osredotočili na svojo osnovno dejavnost, prodajo 
modnih oblačil.

46. stran

Ob Bohinjskem jezeru 
dražje parkiranje 45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme PAVEL OREHAR iz Dupelj.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenka

V nagradni igri, ki je bila objavljena 3. aprila 2018, prejme 
zgoščenko Ditke Marija Lampič Križaj iz Kranja. 
Nagrajenki čestitamo!

V Kulturni dom Šenčur prihaja Matjaž 
Javšnik s komedijo Striptiz

Si že dolgo želite imeti »radiatorčke« na trebuhu, pa se vam ne 
ljubi telovaditi? Nič lažjega! Do bolečin v trebuhu in posledič-
no treniranja smejalnih trebušnih mišic lahko pridete z ogle-
dom monokomedije Matjaža Javšnika z naslovom Striptiz. 
Ženske, ne veselite se prehitro, Matjaž se ne bo slekel, ampak 
bo le razgalil slovensko politično in estradno sceno! Sprehodil 
se bo tudi skozi slovenske posebnosti in zanimivosti ter naše 
prednosti in slabosti. Količine smeha so pri Javšniku neome-
jene. Pridite, da ne boste »fovš« tistim, ki se bodo nasmejali 
do solz! V nedeljo, 22. aprila, ob 19. uri si boste lahko ogledali 
predstavo v Kulturnem domu Šenčur. Vstopnice bodo na voljo 
na spletni strani www.kingkongteater.si, tel.: 040 33 66 72 ter 
eno uro pred predstavo pri blagajni Kulturnega doma Šenčur. 

Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled komedije Striptiz. Nagradno vprašanje za naročnike: Kje 
si boste 22. aprila lahko ogledali predstavo Striptiz? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do srede, 18. aprila 2018, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Izkoristite pomladne dni polni energije!

Prihajajo toplejši dnevi, z njimi pa 
pogosto pridejo tudi spomladanska 
utrujenost, slabo počutje in številne 
druge težave, povezane z oslabljenim 
imunskim sistemom. Zakaj v letošnjo 
pomlad ne bi raje zakorakali zdravi, 
nasmejani in polni energije? Podjetje 
Be Hempy je slovenskemu trgu po-
nudilo nov izdelek, mešanico konop-
ljinih vršičkov Adecanna z dodanimi 
vitamini A, D in E, ki odlično poskrbi-
jo za naše počutje. Konopljini vršički 
slovijo po svojih pozitivnih učinkih 
na imunski sistem, prebavni in srč-
no-žilni sistem, zmanjšujejo migrene, 

nespečnost, delujejo protivnetno in antibakterijsko; vitamini 
A, D in E pa bodo še dodatno pripomogli k boljšemu počutju. 
Zakaj ne bi izkoristili sončnih dni nasmejani in polni energije? 
Za več informacij lahko pokličete na tel. številko: 080 34 29 
in strokovni sodelavci vam bodo odgovorili na vsa vprašanja. 
Več informacij na: www.be-hempy.si.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo mešanico konoplji-
nih vršičkov Acadenna. Nagradno vprašanje: Za kaj se upo-
rablja mešanico konopljinih vršičkov Adecanna? Odgovore 
s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 23. aprila 2018, na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali na 
koticek@g-glas.

Za 13. maj 2018 je razpisan 
zakonodajni referendum o Za-
konu o izgradnji, upravljanju 
in gospodarjenju z drugim ti-
rom železniške proge Divača–
Koper. Gorenjski glas bo v skla-
du z zakonom o volilni kam-
panji in v skladu z uredniško 
politiko predstavljal referen-
dumsko tematiko. Uredniš tvo 
bo o novinarskih objavah odlo-
čalo samostojno. 

Vsi, ki so zainteresirani za 
referendum, lahko naročijo 
oglasne objave, pri katerih bo 
naveden naročnik, ki odgovar-
ja za točnost in resničnost na-
vedb v oglasu. 

V času referendumske kam-
panje bo Gorenjski glas v skladu 
z zakonom o medijih objavljal 
popravke in odgovore, pri tem pa 
bo zavrnil njihovo objavo vsem, 
ki bodo poskušali popravke in 
odgovore izkoristiti za prikrito 
referendumsko kampanjo. 

Pritožbe na izvajanje teh 
pravil naslovite na odgovor-
no urednico, pritožba mora 
vsebovati opis očitane kršitve, 
predlog razrešitve zapleta in 
naslov, kamor bo najpozneje v 
dveh dneh po prejemu pritožbe 
poslan odgovor.

Odgovorna urednica 
Marija Volčjak

Referendumska pravila 

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predsednik SD De-
jan Židan je predstavil volil-
ni program, vizijo inovativ-
ne, povezane, stabilne, na-
predne in solidarne Slove-
nije za prihodnjih osem let. 
V tem obdobju želijo, da se 
Slovenija uvrsti med deset 
najboljših držav v Evropi, 
in sicer tistih s socialdemo-
kratsko usmeritvijo (Šved-
ska, Finska, Danska ...). Pro-
gram so zasnovali na desetih 
osnovnih ciljih, 110 področ-
nih ciljih in več kot petsto 
ukrepih, s katerimi se želijo 
spopasti z družbeno neena-
kostjo in zagotoviti odporno 
gospodarstvo in varnost kot 
prvi pogoj blaginje. Prvi re-
zultati bodo po besedah De-
jana Židana lahko vidni že v 
štirih letih. 

Zdravstvo je ena od pri-
oritet volilnega progra-
ma SD, kjer želijo zagoto-
viti čim boljšo dostopnost 
vsem. Omenil je tudi, da jim 
je v času Pahorjeve vlade us-
pelo z dodatnim denarjem 
zmanjšati čakalne dobe, v 
zadnji vladi, kjer so bili ko-
alicijski partner, pa njihovi 
predlogi niso bili uslišani. 
V volilnem programu imajo 
natančen načrt, kako reše-
vati ta problem. Ugotavlja-
jo pa tudi, da zgolj z 8,6 od-
stotka BDP, namenjenega 
zdravstvu, ne gre pričakova-
ti sprememb na bolje. Tudi 
na področju sodstva, kjer 
se krivulja nerešenih naj-
težjih zadev vsa leta vzpe-
nja, obljubljajo spremem-
be. »Uredili bomo kazensko 

zakonodajo, da bo primer-
ljiva urejenim državam,« 
zagotavlja Židan. Pri zago-
tavljanju socialne varnosti, 
kjer sicer ocenjuje, da se je z 
vodenjem njihove ministri-
ce Anje Kopač Mrak marsi-
kaj obrnilo na bolje, bo treba 
pri odpravljanju socialne ne-
enakosti več narediti glede 
negotovih (prekarnih) oblik 
zaposlitve. Gospodarstvo se 
je izboljšalo in nam je spet v 
ponos. Napoveduje tudi pre-
strukturiranje davkov. Ne 
zato, ker bi bile davčne obre-
menitve previsoke (v dele-
žu BDP predstavljajo 37 od-
stotkov in so med evropski-
mi državami med nižjimi), 
temveč ker so prenizke zlasti 
obdavčitve nepremičnin in 
dobički podjetij. Slednji so 
celo pod povprečjem EU in 
spominjajo na davčne oaze. 

Niso pa za znižanje davkov, 
kajti če bi bili ti nižji, bi to 
lahko pomenilo tudi izpad 
na področju zdravstva, šol-
stva in drugih vidikov druž-
benega standarda. Več bodo 
vlagali v znanje in tehnologi-
jo, v načrtu pa imajo tudi nov 
zagon kulture. Na področju 
mednarodnih odnosov ver-
jamejo v EU, ker to zagota-
vlja večjo varnost in standar-
de, v okrilju te družine lahko 
izvažamo brez carin, kar je 
za naše izvozno usmerjeno 
gospodarstvo pomembno. 

Imamo pa tudi pričakova-
nja: od EU pričakujemo, da 
bo skupnost vladavine prava 
in človekovih pravic.   

Dejan Židan je na srečanju 
v Kranju predstavil ekipo, ki 
bo v prvi volilni enoti, na Go-
renjskem, kandidirala na li-
sti SD za državni zbor. To so: 
Vitomir Pretnar, Eva Štra-
vs Podlogar, Mojca Faganel, 
Janez Černe, Alenka Pod-
bevšek, Špela Šifkovič Sok-
lič, Drago Zadnikar, Mirjam 
Jan Blažič, Jože Prezl, Gre-
gor Goriup in Samo Bevk. 

Predstavili gorenjsko ekipo
Ob volilnem programu Samozavestna Slovenija 2018–2026 je predsednik Socialnih demokratov Dejan 
Židan predstavil tudi enajsterico, ki bo na Gorenjskem kandidirala na volitvah v državni zbor.

Enajsterica, ki bo v gorenjski volilni enoti kandidirala na letošnjih volitvah v državni zbor. 

Ko je Dejan Židan govoril o družbeni neenakosti, je 
dejal, da je leta 2008 odstotek najbogatejših v svetu 
razpolagal z 42,5 odstotka globalnega bogastva, leta 
2017 pa že s 50 odstotki. Bogati, ki so zaradi pohlepa 
povzročili krizo, reševali pa smo jo vsi drugi, so torej 
po koncu krize še bogatejši.
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Kranj – Referendum o zakonu o drugem tiru bo vendarle 13. 
maja, kot je določila Državna volilna komisija. Ustavni sod-
niki so namreč zavrnili pritožbo Vilija Kovačiča glede datuma 
ponovljenega glasovanja. Kovačič je želel doseči, da bi re-
ferendum izvedli skupaj s parlamentarnimi volitvami, saj bi 
tako po njegovem mnenju glasovalo več ljudi, obenem pa bi 
prihranili proračunska sredstva. Kovačič je v primeru neuspe-
ha na referendumu že napovedal pritožbo na izid ponovnega 
glasovanja, če bo kampanja nepoštena. Z današnjim dnem, 
13. aprila, se začenja tudi referendumska kampanja, ki se mora 
končati najmanj 24 ur pred začetkom glasovanja.

Referendum o drugem tiru bo trinajstega maja

Škofja Loka – V športni dvorani na Trati bodo jutri, 14. aprila, 
ob 19. uri uprizorili Ribniški pasijon pod naslovom Bodite 
pogumni. Gostovanje ribniških ustvarjalcev je še eden od do-
godkov letošnjih Dnevov Škofjeloškega pasijona. Prihodnjo 
soboto se bodo ti zaključili z Romualdovim dnem. 

Jutri v Škofji Loki Ribniški pasijon

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Predsednik Republi-
ke Slovenije Borut Pahor da-
nes opravlja zaključne ne-
formalne pogovore z vod-
ji poslanskih skupin o izbi-
ri datuma predčasnih voli-
tev. Pri določitvi datuma je 
neodvisen, vezan je zgolj na 
ustavno in zakonsko določe-
ne roke, a želi vseeno slišati 

različne argumente za izbi-
ro datuma predčasnih voli-
tev. Pričakovati je, da se bo 
predsednik dokončno odlo-
čil drevi. Kot je že najavil v 
govoru v državnem zboru, 
bo v soboto, 14. aprila, podpi-
sal odlok o razpustitvi držav-
nega zbora in razpisu pred-
časnih volitev. V igri za pred-
časne volitve sta datuma 27. 
maj ali 3. junij.

Kdaj na predčasne volitve



3Gorenjski glas
petek, 13. aprila 2018 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 

Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE

Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Marjana Ahačič, Maja Bertoncelj, Alenka Brun,  
Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič, Jasna Paladin, Urša Peternel, Mateja Rant, 

Aleš Senožetnik, Vilma Stanovnik, Ana Šubic, Simon Šubic,  
Ana Volčjak Aleksič, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;

stalni sodelavci: 
  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, Miha Naglič 

OBLIKOVNA ZASNOVA

Jernej Stritar, IlovarStritar, d. o. o.

TEHNIČNI UREDNIK

Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 

Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLASNO TRŽENJE

Marjan Potočnik, Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 
9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., 
Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, 
faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni 
čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
/ Redne priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog/ Tisk: Delo, d. d., 
Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične 
osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV 
po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja 
od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: 
tel.: 04/201 42 48.

Stanovalci zaselka Podre-
ber v Naklem morajo 
imeti zares jeklene živce, 

toliko praznih obljub so že pre-
poslušali v zvezi s selitvijo as-
faltne baze na drugo lokacijo. 
Prve stanovanjske hiše so v ne-
posredni bližini asfaltne baze, 
kako hudo je, mi je pripovedo-
vala tudi znanka, ki obiskuje 
sodelavko v Podrebru. Dejala 
je, da v toplejših mesecih zu-
naj ne terasi ne morejo popiti 
niti kave, ker se vali in vonja 
dim, sliši se hrup naprav in to-
vornjakov. Na nedavni okrogli 
mizi v Naklem, na kateri so 
govorili o kakovosti življenja v 
občini Naklo in njenem razvo-
ju, je eden od občanov omenil 
ta problem. Kot je opozoril, je 
asfaltna baza že več desetletij 
na tej lokaciji, prizadeti kra-
jani pa vse že vrsto let poslu-
šajo obete, da bo šla stran in 
se počasi zaprla. Danes smo v 
letu 2018. 

Tudi v Gorenjskem glasu 
smo večkrat pisali o obljubljeni 
selitvi. Asfaltna baza je v lasti 
in upravljanju Gorenjske grad-
bene družbe, avgusta leta 2016 
smo npr. v članku citirali izjavo 
vodstva družbe, da se bodo iz 
Podrebra selili »še letos«. Kdaj 
bo torej ta datum? Zadnje 
pojasnilo Gorenjske gradbene 
družbe na že omenjeni okrogli 
mizi je bilo, da so za asfaltno 
bazo leta 2017 dobili gradbeno 
dovoljenje za njeno rušitev in 
da bodo takoj, ko dobijo upo-

rabno dovoljenje na novi loka-
ciji v Gači, ta je v postopku po-
skusnega obratovanja, sanirali 
lokacijo v Podrebru; pred tem je 
podjetje že pogojevalo preselitev 
z gradnjo okrog 450 stanovanj 
na tej lokaciji. 

Asfaltno bazo so postavili 
v bivši državi Jugoslaviji na 
pritisk takratnih političnih 
funkcionarjev ne glede na to, 
da je bila lokacija že poseljena 
s hišami. Zanimivo, bazo so 
najprej postavili, v isti sapi pa 
že obljubljali, da jo bodo prese-
lili na primernejši prostor. Ta 
novi prostor naj bi imel oko-
lju prijaznejšo in sodobnejšo 
tehnologijo. Pa so vedno našli 
izgovor, da so obratovanje v 
Podrebru podaljševali. Kljub 
protestom krajanov uspeha ni 
bilo, vidnih ukrepov inšpekcij-
skih služb pa tudi ne. Krajani 
so tudi skozi lokalno Društvo 
za zdravo življenje in okolje 
poskušali dokazati, da dihajo  
onesnažen zrak. Leta 2012 so 
v Gorenjski glas v rubriko Pis-
ma bralcev zapisali: »Še eno 
leto naj bi torej dihali zrak, v 
katerem so rakotvorni benzen, 
ogljikov monoksid, dušikov di-
oksid, prenašali hrup naprav 
v bazi in tovornjakov, ki dova-
žajo pesek in odvažajo asfalt.« 
No, to je bilo leta 2012. Prav 
žalostno je, da se morajo kraja-
ni še v letu 2018 boriti za tako 
osnovno pravico, kot je čisto in 
zdravo okolje, in da ostajajo 
brez pravih informacij ... 

Selitev asfaltne baze še 
vedno zgolj obljuba

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič

Tržič – Na povabilo poslanke 
SMC Andreje Potočnik in tr-
žiškega župana Boruta Sajo-
vica je bil v torek na obisku 
v Tržiču minister za gospo-
darski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek. Ogle-
dal si je proizvodne prosto-
re podjetja Migi, ki se ukvar-
ja z izdelavo obutve. V pod-
jetju je 24 zaposlenih, in 
kot je povedal direktor pod-
jetja Mihael Gros, je njihov 
podjetniški potencial v ni-
šnih produktih, hitrih od-
zivnih rokih in prilagajanju 
na majhne količine. Večino 
izdelkov izvozijo na trge v 
Nemčijo, Švico in na Japon-
sko, so produktno-razvojni 
partner za več evropskih iz-
delovalcev obutve, v Sloveni-
ji pa so najbolj znani po orto-
pedski obutvi. Za slovensko 
podjetje Berk izdelujejo naj-
lažji kolesarski čevelj na sve-
tu, kot sta dodala brata Miha-
el in Jože Gros, ki se v pod-
jetju ukvarja z razvojem. Z 
izdelavo otroške in ortoped-
ske obutve sta pred trideseti-
mi leti začela že njuna star-
ša. Mihael je bil nekaj let teh-
nični vodja nemškega podje-
tja za obutev na Slovaškem, 

ker pa ni hotel zavreči sa-
dov dela staršev, se je vrnil 
domov in se posvetil doma-
čemu podjetju. Med zadnji-
mi inovacijami je omenil če-
velj, pri katerem se pri obu-
vanju ni treba prepogniti, 
kar je še posebno primerno 
za ljudi s težavami v križu. V 
podjetju Migi letos načrtuje-
jo tridesetodstotno rast, kar 
pomeni, da se bodo morali 
prostorsko in kadrovsko ši-
riti. Del proizvodnje že ima-
jo v nekdanji tovarni Peko, 

na tej lokaciji iščejo tudi dol-
gotrajnejšo rešitev. Najbolj 
Grosa skrbi, kje bodo dobi-
li zadosti delavcev. Kot je do-
dal tržiški župan, si je veli-
ko nekdanjih Pekovih zapo-
slenih, čevljarskih mojstrov, 
medtem že našlo druge za-
poslitve, čeprav bi čevelj iz-
delali »v miže«.

Za občino, ki ima bogato 
čevljarsko tradicijo, bi bilo 
res hudo, da se s to panogo 
ne bi več ukvarjali, je pouda-
ril minister, zato je še toliko 

bolj vesel razvojno naravna-
nih in uspešnih podjetij, kot 
je Migi. »Živimo od gospo-
darstva in živeli bomo od go-
spodarstva. Slovenija nima 
drugega motorja,« je pouda-
ril minister, ki je bil vesel, da 
je ob torkovem obisku dveh 
čevljarskih podjetij, poleg 
Migija je bil še v žirovski Al-
pini, v proizvodnji videl dvig-
njene glave zaposlenih. »Če 
bomo vam omogočili, da 
boste lahko delali, bomo tudi 
drugi lahko živeli.« 

So izzivi tudi v čevljarstvu
»Živimo od gospodarstva in živeli bomo od gospodarstva. Slovenija nima drugega motorja,« je 
poudaril minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ob obisku uspešnega 
tržiškega družinskega podjetja Migi, ki se ukvarja z izdelavo obutve.

Mihael Gros je ministru Zdravku Počivalšku, županu Borutu Sajovicu in drugim gostom 
razkazal proizvodne prostore na sedežu podjetja v Kovorju. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice – Pred sedemdese-
timi leti, natančneje 11. apri-
la 1948, je bila dokončana 
gradnja nove jeseniške bol-
nišnice. Ob odprtju je bila 
to najsodobnejša bolnišnica 
v srednji Evropi. Namenje-
na je bila predvsem potre-
bam železarne in okoliške-
ga prebivalstva. V prvem letu 
so v njej opravili dvesto ope-
racij, dobrih osemsto ambu-
lantnih pregledov in dva tisoč 
hospitalnih zdravljenj. V bol-
nišnici je bilo 65 zaposlenih, 
od tega dva zdravnika ... Ta-
kole je začetke Splošne bolni-
šnice Jesenice opisal njen di-
rektor Janez Poklukar ob ju-
bileju, ki so ga obeležili v sre-
do zvečer v Gledališču Tone-
ta Čufarja Jesenice. Slove-
snosti sta se udeležila tudi 
predsednik države Borut Pa-
hor in ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc.

Kot je poudaril Poklukar, 
se je v sedmih desetletjih 
bolnišnica razvila v sodobno 

regijsko bolnišnico, v kateri 
letno opravijo šest tisoč ope-
racij, 120 tisoč ambulantnih 

pregledov in 14 tisoč hospita-
lizacij. V njej je 688 zaposle-
nih, od tega 122 zdravnikov. 

V sedemdesetih letih se je 
razvila tudi stroka, zgodile 
so se širitve in prenove pro-
storov ... A kot je poudaril 
Poklukar, so v sedanjih stav-
bah tako po obsegu kot vse-
bini dosegli skrajno mejo ši-
ritve, nadaljnji razvoj ni več 
mogoč. »Zato mora gradnja 
nove regijske bolnišnice pos-
tati ena od nacionalnih prio-
ritet do leta 2025,« je pouda-
ril direktor, glede lokacije pa 
dodal, da je stroki popolnoma 
vseeno, kje na Gorenjskem se 
bo ta nahajala. Ob tem se je 
Poklukar zahvalil vsem, ki 
so v sedmih desetletjih sou-
stvarjali razvoj bolnišnice in 
z neizmernim trudom, pre-
danostjo in požrtvovalnostjo 
pomagali pacientom. 

Ob jubileju so v bolnišni-
ci posebej ponosni, da jim 
je po več letih finančnih te-
žav uspelo sanirati poslova-
nje. Tako že tri leta tekoče 
poslujejo pozitivno, uspelo 
pa jim je pokriti tudi kumu-
lativno izgubo, ki se je kopi-
čila vse od leta 1995. 

Slavje sedemdesetletne »gospe«
V Splošni bolnišnici Jesenice so slavnostno zaznamovali sedemdesetletnico. Ob jubileju so posebej 
ponosni, da poslujejo pozitivno in da jim je uspelo pokriti preteklo izgubo. 

Slovesnosti ob 70-letnici bolnišnice sta se udeležila tudi 
predsednik države Borut Pahor in ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc, ki ju je pozdravil direktor bolnišnice 
Janez Poklukar (v sredini). / Foto: Gorazd Kavčič

»Danes slavimo našo sedemdesetletno gospo, Splošno 
bolnišnico Jesenice, in njene dosežke. Čas je, da 
se aktivnosti prilagodijo njeni starosti in da se ob 
naslednjem jubileju srečamo v novi, enotni gorenjski 
bolnišnici,« je dejal direktor Janez Poklukar.
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Hotel Rosentaler Hof v Rožni dolini na avstrijskem 
Koroškem, samo 15 km od Jesenic, zaposli:

kuharja m/ž  
(Koch/Köchin)

Pogoj je zaključena poklicna izobrazba. Delo 5 dni 
na teden / 40 ur. Mesečna plača 1.500,00 evrov 

neto, 14 plač letno.

natakarja m/ž  
(Kellner/Kellnerin)

Delo 5 dni na teden / 40 ur. Mesečna plača 
1.250,00 evrov neto, 14 plač letno. 

V primeru boljše kvalifikacije je za obe delovni 
mesti možna še višja plača. Odprto imamo v poletni 

in zimski sezoni - delate 9 mesecev na leto.

Veselimo se vašega klica oz. vaše vloge:
Landhotel Rosentaler Hof,  ga. Stefan

tel. 0043/664/9236686
St. Jakob i.R./ Št. Jakob v Rožni dolini
(v bližini Vrbskega jezera/Wörthersee) 

office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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Gostilna Dežman na Kokrici pri Kranju takoj zaposli več 
delavcev gostinske stroke (m/ž), in sicer:

1.  Visoko kvalificiranega natakarja s sposobnostjo  
organizacije dela in vodenja

2.  Tri učence končane poklicne ali srednje šole  
gostinske stroke – smer natakar

3. Samostojnega kuharja z nekajletno prakso

Sprejemamo pisne prijave z osebnimi podatki, strokovno izo
brazbo in morebitnim praktičnim znanjem na naslov Inter-
sport, d. o. o., Kranj, Golniška cesta 1a, Kranj. Informacije na 
tel.: 04 204 90 70 ali po epošti: pisarna.dezman@gmail.com.
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Mesarsko podjetje Metzgerei Walser (Avstrija, Vorarlberg/
Predarlska) proizvaja vrhunske regionalne mesne specialitete za 

gastronomijo in trgovino. Pridružite se nam! Zaposlimo:

2 mesarja oz. mesarska mojstra m/ž
(2 Metzgergesellen/-meister) 

Delo obsega razrez in predelavo mesa. Delo 5 dni na teden. Odlična 
plača, bistveno nad kolektivno pogodbo, odvisna od delovnih 

izkušenj in kvalifikacije. Potrebno je osnovno znanje nemščine. Po 
ugodni ceni vam nudimo tudi stanovanje neposredno na kraju dela.

G. Herbert Walser se veseli vašega klica oz. vašega sporočila. 
Walser GmbH & Co KG

Tel.: +43/5522/71387-12
E-pošta: herbert.walser@walser-metzgerei.at

Priznano avstrijsko družinsko podjetje zaposli 

tehničnega sodelavca - zvonarskega tehnika m/ž
(Kirchturmtechniker)

Razgibano delo, ki ga ponujamo, zajema opravila na področju zvon-
cev in ur na stolpih. Delo poteka na področju avstrijske Štajerske. 
Pogoj je ustrezna poklicna izobrazba elektrotehnične smeri. Delali 
boste kot servisni tehnik (Servictechniker) oz. tehnik za montažo 
jeklenih konstrukcij (Anlagentechniker). Mesečna plača na osno-
vi 41,5-urnega tednika znaša 2.450,00 EUR bruto, 14 plač letno. 
Podrobnejše informacije najdete na: 
www.grassmayr.at/Unternehmen/Stellenangebote
Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini na: margit@grassmayr.at

Mateja Rant

Bled – Občinski praznik 
na Bledu praznujejo v spo-
min na prvo omembo Ble-
da v zgodovinskih virih. 
Dne 10. aprila 1004 je ce-
sar Henrik II. Bled z oze-
mljem med obema Savama 
podaril briksenškemu ško-
fu Albuinu. Fotokopijo ori-
ginalne darilne listine hra-
nijo v muzejski zbirki na 
Blejskem gradu. Po bese-
dah župana Janeza Fajfar-
ja je to velika prelomnica 
v blejski zgodovini, saj se 
s tako starimi zapisi o ob-
stoju kraja lahko pohvali le 
malo občin. Bled z jezerom 
se danes uvršča med naj-
lepše kraje na svetu, ki pri-
vablja množico turistov in 
jim prinaša številna laska-
va priznanja. A glavni po-
tencial kraja, je ob tem do-
dal župan, še vedno ostaja-
jo tamkajšnji ljudje.

Občanov, ki v kraju puš-
čajo pomembne sledi, se 
zato vsako leto spomni-
jo tudi ob občinskem pra-
zniku. Letos so podelili kar 
dva naziva častni občan, 
dramski igralki Mileni Zu-
pančič in zdravniku Bran-
ku Brodniku. Kot je ob tem 

poudarila Milena Zupan-
čič, je v življenju prejela že 
ogromno nagrad, a dobiti 
priznanje v domačem oko-
lju ima zanjo še posebno 
težo. »Zelo sem navezana 
na ta kraj. Bila sem po vsem 
svetu in videla ogromno le-
pih krajev. A tuje občuduje-
mo, domače pa ljubimo.« Z 
njo se je strinjal tudi Bran-
ko Brodnik, ki je prav tako 
veliko potoval, a lepote 

Bleda po njegovem ni mo-
goče opisati z besedami. 
»Tam, kjer odraščaš, pože-
neš korenine.« 

V torek so ob občinskem 
prazniku podelili še dva-
najst priznanj. Zlato plaketo 
so prejeli Prostovoljno gasil-
sko društvo Bohinjska Bela, 
Bojana Pipan, Anton Repe, 
Podružnična osnovna šola 
Ribno in Maja Poklukar. 
Častni znak rajska ptica sta 

prejela Društvo za razisko-
vanje jam Bled in Kolesarski 
klub Bled. Županova prizna-
nja pa so podelili Metki Far-
tek, Primožu Kerštanju, Na-
taši Klinar, Športnemu dru-
štvu Ribno in Josefu Gelmi. 
Kulturni program so poma-
gali oblikovati učenci glas-
benega centra DO RE MI. 
Vsem staršem novorojenčk-
ov v občini pa so ob tej prilož-
nosti podarili lipova drevesa.

Bled ima nova častna občana
Na slovesnosti ob občinskem prazniku v Festivalni dvorani na Bledu so podelili tudi letošnja občinska 
priznanja. Naziv častni občan sta prejela dramska igralka Milena Zupančič in zdravnik Branko Brodnik. 

Letošnji nagrajenci v družbi župana Janeza Fajfarja / Foto: Primož Pičulin

In kakšne ukrepe predla-
gajo na ministrstvu? Med 
drugim naj bi postavili ka-
mere za snemanje premikov 
plazu, opravljali periodične 
meritve ter namestili avto-
matski merilec pretoka Bela 
pod plazom Urbas, ki bi v pri-
meru hipnega zdrsa plazine 
zaznal nenadno prekinitev 
pretoka Bele. Med gradbeni-
mi ukrepi pa stroka predlaga 
regulacijo struge potoka Bela 
in s tem povečanje pretočne 
sposobnosti za morebitne 
drobirske tokove, gradnjo za-
plavno-zadrževalnih objek-
tov ter redno vzdrževanje 
in praznenje obstoječih za-
plavnih pregrad, so zapisali.

Koliko bodo ti ukrepi sta-
li, na ministrstvu še ne vedo. 
Aktivnosti na terenu bodo 
nadaljevali še to pomlad, ko 
bo sneg skopnel in bo teren 
dostopen in pregleden, so 

povedali in dodali, da bodo 
ugotovitve »predvidoma 
predstavljene lokalni skup-
nosti v naslednjih mesecih«.

Na Koroški Beli so ogorče-
ni. V civilni iniciativi, ime-
novani Plazovi nad Koroško 

Belo, pravijo: »Ugotovitve 
zahtevajo takojšnje ukrepa-
nje!« Kot so jim lani obljubi-
li pristojni, naj bi jim konec 
januarja predstavili rezulta-
te raziskav plazu, a se to ni 

zgodilo vse do danes. Konec 
marca so na ministrstvo pos-
lali dopis z zahtevo po posre-
dovanju rezultatov raziskav, 
a neuspešno. Za izsledke 
je ministrstvo večkrat pro-
sila tudi Občina Jesenice, a 

prav tako neuspešno. Kraja-
ni, razočarani, da so o izsled-
kih raziskav morali izvedeti 
iz medijev, so zaskrbljeni in 
prestrašeni. »Ugotovitve so 
resne, nevarnost za naselje 
in za naša življenja pa real-
na. Še posebej smo razoča-
rani, ker nismo vredni niti 
toliko, da bi nas kdo sezna-
nil s tem, kaj je bilo ugoto-
vljeno in kaj bo storjeno za 
našo varnost,« so nam po-
vedali. Ker so prepričani, da 
razmere zahtevajo takojšnje 
ukrepanje, so za ponede-
ljek zvečer sklicali zbor kra-
janov, nanj pa bodo povabi-
li tudi predstavnike ministr-
stva za okolje in od njih zah-
tevali odgovore in takojšnje 
ukrepanje. 

Krajani prestrašeni zaradi plazu
31. stran

»Zahtevali bomo seznanitev z ugotovitvami raziskav 
ter predstavitev ukrepov za našo varnost!« pravijo v 
civilni iniciativi in dodajajo: »V nobenem primeru ne 
bomo pristali na 'dodatne oglede, ko bo sneg skopnel' 
in seznanjanje krajanov 'v naslednjih mesecih' ...«

Škofja Loka – Po uspešno izvedeni sobotni očiščevalni akciji 
bodo v Škofji Loki jutri, v soboto, med 9. in 12. uro na Kapu-
cinskem predmestju zbirali odpadno električno in elektronsko 
opremo. Izvajalca mobilnega zbiranja odpadne električne in 
elektronske opreme, ki poteka v okviru trajnostne okoljske 
akcije Loško je ekološko, sta Loška komunala in ZEOS. Traj-
nostne aktivnosti, ki bodo v okviru okoljske akcije potekale vse 
leto, se bodo v Škofji Loki nadaljevale maja s tradicionalnim 
urbanim sprehodom Jane's Walk, ki bo tokrat pod naslovom 
Reka v mestu potekal v soboto, 12. maja. 

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme

Stražišče – Danes od 17. ure dalje bo na Baragovem trgu v 
Stražišču potekala lokalna ekološka in konvencionalna tržnica. 
Novost tržnice bo tako imenovana cunjarnica z izmenjavo 
oblačil za odrasle. Organizatorji vabijo, da prinesete čista in 
zlikana oblačila, obutev ali modni nakit in jih zamenjate z dru-
gimi. V okviru tržnice bo od 17.15 do 18. ure potekal tudi lov na 
zaklad, ob 18. uri pa se bo začela velika stražiška tombola, ki 
jo organizatorji pripravljajo skupaj z Ljudsko univerzo Kranj. 
Ljudska univerza Kranj bo med 17. in 19. uro pripravila tudi 
promocijsko tržnico.

Stražiška tržnica s cunjarnico
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Družba pro mente: kinder jugend familie GmbH že več kot 10 let s svo-
jimi specialisti skrbi za otroke, mladino in mlajše odrasle na področjih  
preventive, ambulantne oskrbe, krizne intervencije, socialne terapije 
in rehabilitacije. Družba pro mente: kinder jugend familie GmbH je 
priznan in stabilen ter inovativen delodajalec z dolgoročno perspekti-
vo, ki stalno razvija in nadgrajuje svoj ustvarjalen potencial. 

 Na avstrijskem koroškem zaposlimo

zdravnico specialistko/zdravnika 
specialista z vodstveno funkcijo - 

(fach-)ärztliche Leitung  
Pričetek delovnega razmerja: takoj
Stopnja dohodka: upoštevajoč shemo „K“, odvisno od delovne dobe

Vaša strokovnost:
Obračamo se na osebe, ki imajo zaključeno izobrazbo: zdravnica spe-
cialistka/zdravnik specialist otroške psihiatrije oziroma zdravnica/
zdravnik splošne medicine z diplomo PSY-II ali III na podlagi avstrijskih 
izobrazbenih standardov. Pričakujemo tudi znanje nemščine. Želimo 
osebo, ki je pripravljena tudi na osebni ravni strokovno in organizacijs-
ko aktivno sodelovati na področju nadaljnjega razvoja družbe pro men-
te: kinder jugend familie GmbH ter hkrati prevzeti odgovornost. 

Vaše osebnostne lastnosti:
• klienti so vam pomembni - empatija • obremenljivost
• odgovornost in zanesljivost  • prilagodljivost 
• ciljna usmerjenost   • delovna odgovornost
• zanimanje za sooblikovanje in razvoj naprednega delovnega okolja
• motiviranost za sodelovanje z interdisciplinarnimi ekipami
• pripravljenost nadaljnjega usposabljanja

Podrobnejše informacije najdete na: www.promente-kijufa.at

Če smo vzbudili vaše zanimanje, se veselimo vaše vloge do 
18. maja 2018 na:

pro mente: kinder jugend familie GmbH, Frau Mag. Tanja Bleis, 
Villacherstraße 161, A-9020 Klagenfurt/Celovec, 

e-pošta: Tanja.Bleis@promente-kijufa.at  

Dodatne informacije dobite tudi po telefonu +43/463/55 112.

 
 

 
 

 
Die pro mente: kinder jugend familie GmbH versorgt seit mehr als 10 Jahren Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in den Fachbereichen Prävention, Ambulanz, Krisenintervention, 
Soziotherapie und Rehabilitation. Die pro mente: kinder jugend familie GmbH versteht sich als 
anerkannter, stabiler und innovativer Arbeitgeber mit langfristigen Perspektiven, permanenten 
Entwicklungsmöglichkeiten und viel Gestaltungspotential.  

 
Wir suchen  

 
eine (fach-)ärztliche Leitung  

 
in Kärnten / Österreich 

 
Dienstantritt: ab sofort  
Einstufung: K-Schema, je nach Vordienstzeiten 
 
Ihre Qualifikation:  
Wir wenden uns an Bewerber-/innen, die eine abgeschlossene Ausbildung zur 
Fachärztin/zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie respektive zur Ärztin/zum Arzt 
für Allgemeinmedizin mit PSY-II oder III-Diplom in Anlehnung an die österreichischen 
Ausbildungsnormen sowie auch Deutschkenntnisse aufweisen. Wir suchen Bewerber-/innen, 
die in fachlicher, organisatorischer und personeller Hinsicht aktiv an der konzeptionellen 
Weiterentwicklung von pro mente: kinder jugend familie GmbH mitarbeiten möchten und bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen.  

  
Persönliche Voraussetzungen: 

- Klientenorientiertes Arbeitsverhalten/ Empathie 
- Persönliche Belastbarkeit 
- Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit  
- Flexibilität 
- Reflexivität 
- Einsatzbereitschaft 
- Interesse an der Mitgestaltung eines innovativen Arbeitsbereichs 
- Motivation und Bereitschaft zur Arbeit in interdisziplinären Teams 
- Bereitschaft zur fachlichen Fortbildung  

 
Detailauskünfte erhalten Sie auf unserer Homepage: www.promente-kijufa.at  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbungen bis 11. Dezember 
2017 an  
 

pro mente: kinder jugend familie GmbH, Frau Mag. Tanja Bleis, Villacherstraße 161, 
A-9020 Klagenfurt, Email: Tanja.Bleis@promente-kijufa.at  

 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0463 55112 gerne zur 
Verfügung.  
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Moste – Zaradi obnove ceste Spodnji Brnik–Moste bo do pri-
hodnjega četrtka popolna zapora od odcepa za Komendo do 
križišča proti Vodicam, od 20. do 26. aprila pa še delna zapora.

Popolna zapora ceste v Mostah

Andraž Sodja

Bohinj – Zaradi vse hujših 
prometnih obremenitev na 
vrhuncu poletne turistične 
sezone so v Bohinju pred 
začetkom letošnje sezone 
sprejeli vrsto ukrepov, s ka-
terimi želijo predvsem raz-
bremeniti jezersko skledo 
in zmanjšati vpliv na okolje, 
obenem pa tudi odpraviti 
problem napačnega parki-
ranja ter nezadovoljstvo go-
stov in domačinov. V ta na-
men so že predstavili vrsto 
ukrepov – od vzpostavlja-
nja novih parkirnih mest, 
alternativnih možnosti 

parkiranja in javnega pre-
voza do načrtov za ukinja-
nje parkirnih mest nepos-
redno ob jezeru, tem ukre-
pom pa sledijo tudi s cenov-
no politiko. Na marčevski 
seji občinskega sveta so 
svetniki tako soglasno zvi-
šali ceno parkiranja na par-
kiriščih ob jezeru z 1,5 na 
2,5 evra na uro, na parkiri-
šču Pod skalco pa bo par-
kiranje omejeno na največ 
dve uri. Hkrati so obisko-
valcem zagotovili ugodnej-
še alternative. Tako bo par-
kiranje na parkirišču Labo-
ra v Stari Fužini možno za 
deset evrov na dan, na še 

nekoliko bolj oddaljenem 
parkirišču nasproti hote-
la Kristal pa pet evrov na 
dan. Na parkirišču Senože-
ta v Srednji vasi vas bo ce-
lodnevno parkiranje stalo 
dva evra, v Bohinjski Bistri-
ci pri Danici pa bo brezplač-
no, s teh bolj oddaljenih lo-
kacij pa bo ob koncih tedna 
vozil brezplačni avtobus do 
jezera. Župan Franc Kra-
mar je pozdravil odločitev 
svetnikov kot pomemben 
korak k zaščiti neokrnje-
ne narave v Bohinju. »Viš-
ja cena parkiranja ob jezeru 
omogoča cenejše oziroma 
brezplačno parkiranje na 

obrobju s prevozom. Obi-
skovalcem ne zvišujemo le 
cen, ampak ponujamo al-
ternativo,« je dejal. 

Bohinjski svetniki so 
obravnavali tudi predlog za 
dvig globe za parkiranje iz-
ven urejenih površin, a se za 
spremembo niso odločili, 
ker bi lahko povzročil zme-
do in povečal število pri-
tožb. Sprejeli so tudi zapo-
slitve dodatnih redarjev na 
medobčinskem inšpekto-
ratu in redarstvu, vendar je 
vodja Primož Lah ocenil, da 
bo nove redarje težko najti, 
saj gre za poklic, ki ga ma-
lokdo želi opravljati.

Ob jezeru dražje parkiranje
Da bi zmanjšali prometne obremenitve na območju Bohinjskega jezera, so občinski svetniki sprejeli 
cenovno politiko, ki bo voznike nagrajevala za parkiranje dlje od jezera.

Kranj – Te dni po Sloveniji potekajo okrogle mize na temo 
prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov. Organizator je 
Zveza združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega 
boja Slovenije, v Kranju pa bo pobudo predstavil Marijan Kri-
žman, podpredsednik ZZB NOB Slovenije. V razpravi bodo 
sodelovali še dr. prof. Miran Hladnik, Lado Nikšič in Andrej 
Mohar. Okrogla miza bo potekala v torek, 17. aprila, v prostorih 
Mestne občine Kranj (soba 15). Začela se bo ob 18. uri.

Proti nacističnim in fašističnim simbolom

Bled – Jutri, v soboto, ob 18.30 bo v Ledeni dvorani na Bledu 
potekala dobrodelna hokejska tekma med ekipama Vzhod in 
Zahod. Organizatorji so HKMK Bled, Picerija Briksen, Picerija 
Rustika, Ljudska univerza Radovljica - Medgeneracijski center 
Bled in Bmc Bled. Zaigrali bodo nekdanji in sedanji hokejisti, 
ki so igrali ali živijo na Bledu. S prostovoljnimi prispevki bodo 
pomagali družini Kuhar, ki je v požaru izgubila stanovanje in 
vse imetje. Dogodek bodo popestrili Gajst band in Mina Košar. 

Dobrodelna hokejska tekma
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KOMUNALA RADOVLJICA, d. o. o.
Ljubljanska c. 27, 4240  RADOVLJICA

Razpisuje prosti delovni mesti

1. VOZNIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  IV. stopnja strokovne izobrazbe (voznik–avtomehanik),
•  najmanj 1 leto delovnih izkušenj,
•  vozniško dovoljenje kategorij B, C, CE,
•  znanje slovenskega jezika,
•  zaželen je izpit iz TGM in izpit za viličarja,
•  vrline komuniciranja s strankami,
•  fizične sposobnosti. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 7 mesecev.

2. VZDRŽEVALEC – VOZNIK (m/ž)
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
•  IV. stopnja strokovne izobrazbe ustrezne tehnične smeri,
•  najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
•  vozniško dovoljenje kategorij B in C,
•  znanje slovenskega jezika,
•  zaželen je izpit iz TGM in izpit za viličarja,
•  vrline komuniciranja s strankami,
•  fizične sposobnosti. 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje,  naj pisne prijave s kopijami 
zahtevanih  dokazil o izpolnjevanju pogojev  pošljejo v 8 dneh 
po objavi na naslov: Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljan-
ska c. 27, 4240 Radovljica z oznako »Prijava na razpis«.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

Montagemitarbeiter/in
für Leitschienenmontagen in Süd- und Ostösterreich

Ihr Aufgabenbereich:
• Umsetzung der Montage nach Plan
• Aktives Mitwirken und Eigenverantwortung

Ihr Profil:
• Vorzugsweise LAP-Abschlussprüfung im 

metallverarbeitenden Gewerbe

• Handwerkliche Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen 
und Flexibilität

• Führerschein B (C sowie Staplerschein von Vorteil – 
finanzielle Unterstützung für den Führerschein CE)

• Gute körperliche Verfassung
• AUFSTIEGSCHANCEN zum Teamleader!!!

Entlohnung lt. KV € 2.042,- brutto, Überzahlung nach Qualifikation und Alter möglich.

Schriftliche Bewerbung mit Lichtbild an: Sitec Verkehrstechnik GMBH, Herr Gilbert Locher, 
Tschadam 11, 9556 Liebenfels unter gilbert.locher@sitec.co.at

Širimo obseg svoje delovne ekipe in zaposlimo:

sodelavce za montažo m/ž
(Montagemitarbeiter/in)

Delo obsega montažo ograj ob cestah na območju 
južne in vzhodne Avstrije. 

Vaše delovne naloge:
• Izvedbe in montaže ograj po načrtih
• Aktivno sodelovanje in odgovornost

Vaš profil:
• V idealnem primeru zaključena poklicna izobrazba kovinske stroke
• Rokodelske spretnosti, vztrajnost in fleksibilnost
• Vozniško dovoljenje kategorije B (prednost je, če imate tudi
   dovoljenje kategorije C oz. dovoljenje za opravljanje viličarja; če
   se odločite za opravljanje izpita CE, vam ga bomo sofinancirali)
• Dobra telesna zmogljivost
• Osnovno znanje nemščine
• MOŽNOST NAPREDOVANJA za delovodjo

Mesečna plača po kolektivni pogodbi 2.042,00 EUR bruto, 
14 plač letno. V primeru dobre kvalifikacije in ustreznih 
delovnih izkušenj plačamo tudi več. 

Veselimo se vaše pisne vloge v nemščini s fotografijo na:

Sitec Verkehrstechnik GMBH, Herr Gilbert Locher, 
Tschadam 11, A-9556 Liebenfels, Avstrija 
oz. po e-pošti: gilbert.locher@sitec.co.at
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Jasna Paladin

Kamnik – Da v občinskem 
odboru stranke Desus v Ka-
mniku ni vse, kot bi moralo 
biti, sta v sredo na novinar-
ski konferenci opozorila sve-
tnika Mojca Jončeska Malo-
vrh in Roman Maligoj.

Kot sta povedala, sta zara-
di spornega, žaljivega in pro-
tipravnega delovanja pred-
sednice občinskega odbo-
ra Kamnik stranke DeSUS, 
poslanke Julijane Bizjak 
Mlakar, izstopila iz stran-
ke, hkrati pa tudi razpusti-
la svetniško skupino, v kate-
ri sta bila kot edina svetnika 
stranke. Do konca mandata 
bosta delovala kot samostoj-
na svetnika in se nimata na-
mena priključiti kakšni dru-
gi stranki, sta odgovorila na 

očitke, da je v ozadju vpliv 
župana Marjana Šarca in 
njegove liste.

Poudarila sta, da sta o do-
mnevnih nepravilnostih 

Julijane Bizjak Mlakar od 
jeseni 2016 redno obvešča-
la vodstvo stranke v Ljublja-
ni, da pa odziva ni bilo. Prav 
ignoranca naj bi bila tista 

kaplja čez rob, poudarjajo 
razočarani, zdaj že nekdanji 
člani stranke v Kamniku.

Julijana Bizjak Mlakar je v 
odzivu za medije pojasnila, 
da sta omenjena svetnika že 
pred več kot letom dni izgu-
bila zaupanje organov stran-
ke in tudi zaupanje na lo-
kalnem nivoju, zato »nima-
ta možnosti, da bi se uvrsti-
la na kakršnokoli funkcijo v 
stranki«. »Sodelovala sta tudi 
z dvema drugima stranka-
ma, torej nosila drese druge 
reprezentance,« je dejala in 
ocenila, da večje škode zara-
di razpustitve svetniške sku-
pine ne bo. Po njenih bese-
dah v DeSUS koristi od ome-
njenih svetnikov že doslej 
niso imeli, zato bodo počaka-
li, da na naslednjih volitvah 
izberejo druge svetnike.

Razkol v kamniškem Desusu
Svetniška skupina DeSUS v Kamniku se je razpustila, več kot dvajset članov pa je te dni izstopilo iz 
strankinega občinskega odbora.

Roman Maligoj in Mojca Jončeska Malovrh, zdaj že 
nekdanja člana stranke Desus. Do konca mandata bosta v 
Občinskem svetu Občine Kamnik delovala kot samostojna 
svetnika.

Po finančnih težavah, v ka-
terih se je pred štirimi leti 
Sportina znašla tudi zaradi 
vlaganj na področju turizma, 
so uvedli postopek finančne-
ga prestrukturiranja. Ta po 
njihovih zagotovilih poteka 
po načrtih. »Banke nas pod-
pirajo pri oblikovanju in im-
plementaciji novega poslov-
nega modela, ki bo Sporti-
no še utrdil med vodilnimi 
ponudniki modnih oblačil 
in modnih dodatkov,« pou-
darjajo v Sportini in doda-
jajo, da je zanje še bolj kot 

finančno pomembno po-
slovno prestrukturiranje. »S 
tem postavljamo zdrave te-
melje za nadaljnjo rast in ra-
zvoj.« Lansko leto je bilo tret-
je zaporedno leto po preven-
tivnem prestrukturiranju, 
ko so dosegali tako rast pri-
hodkov kot rast dobička iz 
poslovanja pred amortizaci-
jo (EBITDA) in je bilo tako 
najbolj uspešno leto po letu 
2014, ko so uvedli preventiv-
no prestrukturiranje. Po lan-
skih sicer še nerevidiranih iz-
kazih so prihodki presegli 111 
milijonov evrov, medtem ko 
so v letu 2014 znašali dobrih 

82 milijonov evrov. EBITDA 
se je v tem obdobju dvignil s 
0,4 milijona na 8,5 milijona 
evrov. »Najpomembneje je, 
da se je v tem obdobju raz-
merje med dolgom do bank 
in EBITDA konec leta 2017 
znižalo na vsega 2,5-kratnik. 
To jasno kaže na dejstvo, da 
Sportina postaja zdravo pod-
jetje, ki ima velik potencial za 
rast,« so poudarili v Sportini. 

Tudi letos pričakujejo iz-
polnitev zastavljenih ciljev, to 
je nadaljevanje rasti prihod-
kov in še večje donosnosti. V 
rast in razvoj so samo v zad-
njih treh letih vložili prek 15 

milijonov evrov. Odprli so 
60 novih trgovin in prodaj-
ne površine povečali za 17 ti-
soč kvadratnih metrov. Po 
novem so prisotni tudi na 
avstrijskem in italijanskem 
trgu, na novo so zaposlili šti-
risto ljudi. Del investicijskih 
sredstev namenjajo tudi digi-
talni transformaciji, ki se iz-
vaja v vseh poslovnih funkci-
jah. Njihov cilj je vitkejša in 
agilnejša organizacija, ki bo 
temeljila na podjetniški in 
odprti kulturi ter razvoju no-
vih prodajnih kanalov, da bi 
zadovoljili sodobne kupce, so 
še dodali v Sportini.

Sportina se umika iz turizma
31. stran

Poljane – V KD dr. Ivan Tavčar Poljane bodo po 34 letih po-
novno (tokrat v bralno-pevski izvedbi) ponovno uprizorili igro 
Ptički brez gnezda Frana Milčinskega. Igra bo v dvorani kul-
turnega doma v Poljanah na ogled v soboto, 14. aprila, ob 19. 
uri, prva ponovitev pa bo že naslednji dan, v nedeljo, 15. aprila, 
ob 18. uri na istem mestu. Predstava je ob prvi uprizoritvi 
imela velik uspeh, pesmice, zapete v njej, so si otroci še dolgo 
prepevali, odkupil jo je Cankarjev dom, ogledali so si jo člani 
družine Milčinski … Tokrat jo je obnovila ista ekipa, igralci in 
pevci: Bojan Trampuš, Andrej Dolenc, Milan Benedičič, Matjaž 
Rešek, Majda Irt (roj. Dolenc), Jerneja Bonča, Janez Oblak, 
Irma Zevnik (roj. Dolenc), Leon Demšar, Mirjam Šinkovec 
(roj. Šifrar), Vera Ahlin (roj. Galičič), Jože Debeljak in Aleš 
Šubic. Maja Šubic, ki je takrat uglasbila songe za predstavo, bo 
tokrat igralce v živo spremljala na klavirju. Tako kot pred štiri-
intridesetimi leti, je tudi tokrat predstavo režiral Andrej Šubic. 

Ptički brez gnezda po štiriintridesetih letih

Aleš Senožetnik

Mengeš – Ima Mengeš 
dovolj mestotvornih ele-
mentov, da mu lahko re-
čemo mesto, se spraševal 
kamniški arhitekt Tomaž 
Schlegl, ki mu je občinska 
uprava zaupala idejno za-
snovo mestnega središča. 
Kot je povedal župan Franc 
Jerič, je bila glavna spod-
buda za projekt dejstvo, da 
Mengeš nima prostora, ki bi 
bil prepoznaven kot mestno 
jedro, zato je čas, da se tak-
šen prostor vzpostavi.

Glavni potencial za razvoj 
mestnega središča Schlegl 
vidi na področju Kulturnega 

doma Mengeš, ki z občinsko 
stavbo in knjižnico predsta-
vlja jedro kulturnega, dru-
žabnega in javnega življenja 
v občini, hkrati pa je nepos-
redno navezano na rekrea-
tivne in parkovne površine 
ob Pšati. 

Med pomembnejšimi 
elementi, ki jih je v svo-
ji idejni zasnovi predvi-
del Schlegl, je vzpostavitev 
trga na severni strani doma 
kulture in tržnice kot enega 
glavnih gradnikov mestne-
ga središča pa tudi grad-
nja dvonivojskega parki-
rišča za kulturnim domom, 
kar bi verjetno rešilo seda-
nje težave s pomanjkanjem 

parkirnih prostorov. Na ob-
močju sedanje glavne ces-
te je namesto križišča ob 
gasilnem domu predvidel 
krožni promet.

Čeprav je urbanistič-
na zasnova, ki jo je izdelal 
Shlegl, nezavezujoča idej-
na zasnova, pa je po mne-
nju občinske uprave dob-
ra osnova, na kateri se lah-
ko gradi nadaljnji razvoj 

mestnega središča, še zlas-
ti ob dejstvu, da bo prihod-
nje leto vendarle dokončan 
še preostanek obvoznice, 
ki bo Mengeš očistila tran-
zitnega prometa in spro-
stila prostor za njegov na-
daljnji razvoj. »Z obvozni-
co, ki bo končno narejena, 
je Mengeš na prelomnici. 
Lahko gre spontano naprej 
ob glavni cesti, ki bo posta-
la lokalnega značaja, lahko 
pa smo priča rojstvu mesta 
kot kraja, s katerim se lah-
ko vsak Mengšan poistove-
ti,« je povedal Shlegl, ki je 
svojo idejo razvoja predsta-
vil v kratkem filmu, dostop-
nem tudi na spletu.

V Mengšu si želijo mestnega jedra
Arhitekt Tomaž Schlegl je na pobudo občinske uprave začrtal idejno zasnovo razvoja mengeškega 
mestnega jedra, saj takšnega prostora Mengeš trenutno nima.

Glavna spodbuda za 
projekt je dejstvo, da 
Mengeš nima prostora, 
ki bi bil prepoznaven kot 
mestno jedro.
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Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih 
nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.400 
zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.

Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavce/ke za delovna mesta: 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• izvajanje analiz v jeklarskem laboratoriju za potrebe obrata Jeklarne, ki zajemajo;
• sprejem zahtevka preko procesnega računalnika;
• sprejem bombice z vzorcem preko zračne pošte;
• pošiljanje bombice v obrat Jeklarne na ustrezno lokacijo (EOP, AOD, VOD);
• priprava vzorcev jekel, ki zajema hlajenje, vrtanje in brušenje;
• kontrola in rekalibracija vseh aparatur v jeklarskem laboratoriju 

z meritvami kontrolnih referenčnih materialov;
• izdelovanje kontrolnih kart;
• izvajanje analiz jekel na sežignih LECO aparatih za C, S, O in N;
• izvajanje analiz jekel na spektroskopskih aparaturah (OES, XRF);
• izvajanje meritev radioaktivnosti vzorcev jekel na aparatu EXPLORANIUM;
• pregled vseh analiznih rezultatov pred oddajo;
• oddaja rezultatov iz OES/XRF preko procesnega računalnika v obrat;
• ročni vnos rezultatov C, S in N v procesni računalnik in oddaja v obrat;
• prepis rezultatov v šaržno knjižico;
• sprejem in evidentiranje vzorcev žlinder pri spremljavi proizvodnje;
• analiza žlinder na XRF aparaturi;
• vpisovanje analize žlindre v procesni računalnik in oddaja rezultata v obrat;
• urejanje arhiva vzorcev;
• odstranjevanje vzorcev po roku hranjenja;
• analiza dodatnih vzorcev, ki niso vezani na spremljavo proizvodnje 

(vzorci prevzemov iz PDP, vzorci zunanjih odjemalcev,…);
• v primeru okvar na aparaturah obveščanje strokovnega sodelavca za spremljavo 

proizvodnje, vzdrževalcev RTA in izmenskega vodjo proizvodnje;
• časovno omejeno (maksimalno 7 minut) oddajanje rezultatov na odgovarjajoči agregat v jeklarno;
• izvajanje sistemov kakovosti ISO 17025, ISO 9001, varovanja okolja 

ISO 14001 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001;
• stalno sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v okviru ocene tveganja;
• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav;
• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji;
• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu nadrejenega.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• srednješolska izobrazba tehnične smeri;
• 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih;
• znanje tujega jezika (angleščina);
• poznavanje dela na računalniku;
• poznavanje standardov ISO 17025, ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001;
• ocena tveganja.

Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje  
za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev.

Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice.

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom o
pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov
zaposlovanje@sij.si ali na naslov SIJ Acroni, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, do 
popolnitve normativa.

ANALITIK JEKLARNE
2 kandidata (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• pripravlja vzorce žlinder in jeklarskih vhodnih surovin 

na talilniku-perle, ter stiskalnici – brikete;
• izvaja analize žlinder in jeklarskih vhodnih surovin na 

XRF aparaturi;
• po navodilih in predpisih opravlja različne analize 

rud, jekel, ferolegur in kovin v glavnem kemijskem 
laboratoriju;

• menja analitika JE;
• na osnovi meritev kontrolnih standardov izdeluje 

kontrolne karte;
• sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 

9001, varovanja okolja ISO14001 ter varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001;

• sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu v okviru ocene tveganja;

• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih 
predlogov in izboljšav;

• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji;
• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih 

nalog povezanih nalog, po navodilu nadrejenega.

Kandidat mora izpolnjevati  
naslednje pogoje:
• srednješolska izobrazba tehnične smeri;
• 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih;
• znanje tujega jezika;
• poznavanje dela na računalniku;
• ocena tveganja;
• poznavanje standardov ISO 9001, ISO 14001 in 

OHSAS 18001.

Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili 
delovno razmerje za določen čas 6 mesecev s 
poskusnim delom 2 meseca in z možnostjo 
podaljšanja.

Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o.,  
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice.

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v 
slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom o 
pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter 
opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov 
zaposlovanje@sij.si ali na naslov SIJ Acroni,  
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, do  
popolnitve normativa.

ANALITIK XRF
1 kandidat (m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• pregled programa dela in posebnih zahtev;
• kontrola ustreznosti šarže, mehanskih lastnosti in kemične analize z PMI 

testom;
• vnos vseh podatkov o plošči v računalniški informacijski sistem MADE;
• razporeja plošče po odlagalnih mestih;
• kontrola površine, dimenzijskih in geometrijskih ter ostalih parametrov;
• pregled homogenosti z UZ in površine s penetranti;
• meritev trdot na ploščah;
• blokiranje neustreznega materiala;
• potrditev primernosti materiala za posamezno naročilo oz. kupca;
• izvajati kontrolo in končno kontrolo v skladu s postopki med procesom v PDP;
• izdelava dnevnih poročil;
• menjava specialista NDT;
• skrb za čistost in urejenost delovnih prostorov;
• sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 

14001, upravljanja z energijo EN 16001 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 
18001;

• sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v okviru ocene 
tveganja;

• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav;
• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji;
• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po 

navodilu nadrejenega.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• višješolska izobrazba ustrezne tehnične smeri in vsaj eno leto delovnih 

izkušenj na enakih in podobnih delih ali;
• srednješolska izobrazba tehnične smeri in 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali 

podobnih delih;
• tečaj ultrazvoka level 2;
• tečaj za pregleda z penetranti level 2;
• osnovna znanja za delo na računalniku;
• ocena tveganja;
• poznavanje standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001, EN 16001, 

ASTM in ostalih standardov za jekla.

Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje  
za določen čas 4 mesece s poskusno dobo 2 meseca z možnostjo 
podaljšanja.

Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice.

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter 
dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih 
pošljite na elektronski naslov zaposlovanje@sij.si ali na naslov SIJ Acroni,  
Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, do popolnitve normativa.

KONTROLOR NDT
2 kandidata (m/ž)

SIJ Acroni je največja družba jeklarske divizije Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas visoka kakovost 
izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi 
potrebam trga, ter v prihodnost usmerjena proizvodnja jeklarskih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Na zadnji seji 
predsedstva Skupnosti ob-
čin Slovenije (SOS) so se 
župani seznanili s pozivom 
ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, naj 
občine zagotovijo ustrezni 
prometni režim na občin-
skih cestah in s tem omo-
gočijo čim hitrejšo sanacijo 
gozdov po vetrolomu.

Nekatere občine namreč 
omejujejo promet tovornih 
vozil na občinskih cestah, 

saj večinoma niso primer-
ne za obremenitve tako tež-
kih vozil, kot so potrebne za 
sanacijo gozdov, zaradi če-
sar se občinske ceste in tudi 
gozdne vlake uničujejo. Žu-
pane še posebno moti, da se 
sanacija opravlja tudi po de-
ževju, ko je zemlja razmoče-
na in so s tem cestne podla-
ge še toliko bolj dovzetne za 
poškodbe.

Razumemo, da je decem-
bra prišlo do naravne nes-
reče in da je gozdove treba 
sanirati, a zanima nas, na 

kakšen način se nam bo po-
magalo popraviti ceste, ki so 
se poškodovale med sanaci-
jo, se sprašujejo župani, ki 
dodajajo, da občine še zlas-
ti po dolgi zimi, ko so pre-
cej sredstev porabile zimske 
službe, denarja za poškodo-
vane ceste nimajo.

Težave občin razume tudi 
Jošt Jakša, generalni direktor 
direktorata za gozdarstvo, lo-
vstvo in ribištvo, ki poškodbe 
na nekaterih cestah opisuje 
kot »grozljive«. Rešitev vidi 
v sodelovanju več akterjev, 

tudi v prepovedi sanacije v 
času, ko je teren razmočen, 
in večjem nadzoru pristoj-
nih inšpekcijskih služb.

Nazadnje so se oboji stri-
njali, da ministrstvo pripra-
vi predlog za ureditev pod-
ročja vzdrževanja in sanaci-
je gozdnih cest in ga uskla-
di s predsedstvom največje-
ga slovenskega združenja 
občin. SOS predlaga tudi, 
da v predlog vključijo dolo-
čilo, da mora lastnik gozda 
po sečnji vzpostaviti stanje, 
kakršno je bilo pred tem.

Ob strani seje, ki je v sredo 
potekala na Mengeški koči, 
je Jakša komentiral tudi sta-
nje na Gorenjskem: »Z žu-
pani Zgornje Gorenjske 
smo se že večkrat pogovar-
jali o težavah. Predvsem na 

področju, kjer je lubadar, je 
problematika zelo izrazita. 
A kot sem povedal že na seji, 
težavo želimo reševati na ni-
voju celotne Slovenije, ne pa 
parcialno. Potrebujemo sis-
temsko rešitev.«

Zaradi sanacije se uničujejo ceste
Župani občin, še posebno tistih, ki jih je prizadel decembrski vetrolom, zahtevajo ukrepe in 
vzpostavitev pravil, saj se zaradi sanacije uničujejo gozdne in občinske ceste.

Jošt Jakša, predstavnik gostiteljske občine mengeški 
podžupan Bogo Ropotar in predsedujoči Branko Ledinek



www.gorenjskiglas.si

Vzemite si čas, zaslužite si ga. 
Naš namig so z zelenim goz
dom obdane Terme Zreče – 
čisto blizu višje ležeče Rogle. 
Udobne sobe v hotelih so sre
di mirnega in sproščujočega 
okolja z razgledom na čudovi
to Zreško Pohorje. 
Do bazenov se sprehodite kar 
v kopalnem plašču, ki ga naj
dete v sobi. Sprostitev boste 
našli v 1600 kvadratnih me
trih plavalnih površin; akrato
termalna voda, ki je naravno 
ogreta na 34,5 stopinje Celzi
ja, je bogata s kalcijem, mag
nezijem in hidrogenkarbona
tom. Toplejši meseci kar vabi
jo na prostorno in moderno 
teraso za nastavljanje soncu 
ali sproščen klepet na ureje
nih travnikih pod mogočnimi 
drevesi. 
Hišni kuharji pripravljajo odlič
ne obroke, primerne tudi za 

dietno prehrano, z izborom 
jedi iz lokalno pridelanih  živil 
in izdelkov.
Goste navdušuje tudi sprošča
nje v wellnessu Idila. Za dobro 
počutje lahko izbirate med 
Savna vasjo, kopelmi in masa
žami. Tukaj se čas ustavi in skr
bi razblinijo.
Del kompleksa je vrhunski 
Medico center, ki ponuja spe
cializirane zdravstvene storit
ve, tudi z navdihom iz pohor
ske narave. Morda preizkusite 
obloge iz naravne pohorske 
šote.
Sprehodi po zeleni naravi so 
nenadomestljivi. Ste vedeli, da 
sta blizu Zreč tudi odlična vin
ska klet Zlati grič, ki je ena naj
večjih v Evropi, in skrivnostni 
samostan Žička kartuzija?
In kar vsak gost posebno ceni, 
so prijazni, ustrežljivi in na
smejani zaposleni ...

Ste utrujeni, pa 
ne veste, zakaj?
Verjetno potrebujete malo počitka. 
Oddiha, kratkega pobega. Če imate čas, 
pa malo daljšega. Pa ste kdaj pomislili, da 
služba lahko počaka, vaše zdravje pa ne? 

Jasna Paladin

C
enter za social-
no delo Kam-
nik je postal 
prvi center pri 
nas, ki je zado-

stil vsem kriterijem in pri-
dobil naziv demenci prijaz-
na točka. 
»Vsi vemo, kaj je demenca. 
To je, preprosto povedano, 
ko ne veš, kdo si in kam si 
namenjen. Vsi vemo, da 
demenca lahko zagrize v 
življenje vsakogar izmed 
nas – če ne neposredno, pa 
posredno, ko zagrize v živ-
ljenje koga naših bližnjih. 
Svojci so ob večletni skrbi 
za bolnika izpostavljeni 
velikim psihičnim, fizičnim 
in čustvenim obremenit-
vam in izgorevanju, zato 
potrebujejo ustrezne infor-
macije, znanje in podporo. 
Osebe z demenco so pogo-
sto v stiski, se izgubijo, ne 
znajo priti domov, ne pre-
poznajo okolice, v kateri 

živijo. Prav temu so name-
njene demenci prijazne toč-
ke, ki v lokalnem okolju 
pripomorejo k razumevan-
ju oseb z demenco in njiho-
vih svojcev, in jim tudi 
nudijo pomoč. V teh točkah 
so zaposlene osebe usposo-
bljene, da nudijo informaci-
je o demenci in v primerih, 
ko se oseba z demenco 
znajde v stiski, znajo poma-
gati, se pogovoriti in poiska-
ti pomoč,« je povedala dire-
ktorica Centra za socialno 
delo Kamnik Maja Gradi-
šek in poudarila, da bo toč-
ka namenjena tako bolni-
kom, ki bodo potrebovali 
pomoč, kot svojcem, ki 
bodo želeli več informacij, 
pa tudi drugim v lokalni 
skupnosti, ki bi to znanje 
morali imeti.
Kot je povedala predsednica 
združenja za pomoč pri 
demenci Spominčica Štefa-
nija L. Zlobec je demenca 
bolezen, ki je skokovito v 
porastu, znanje pa temu ne 

sledi. Njihova glavna naloga 
je poleg pomoči svojcem 
tako ozaveščanje. »Zelo 
pomembno je namreč pre-
poznavanje prvih znakov 
bolezni, da bolnika čim prej 
odpeljemo k zdravniku. Za 
demenco je značilno, da je 
v začetku težko prepoznav-
na. Znaki se začnejo počasi, 
a se nezadržno stopnjujejo, 
zato jih je zelo pomembno 
prepoznati. Pa ne le to, tre-
ba je vedeti tudi, kako z 
dementnimi bolniki ravna-
ti. Moramo biti zelo potrpe-
žljivi in prijazni, govoriti 
moramo počasi in prepros-
to. Če bomo o demenci 
vedeli več, bomo prispevali 
k temu, da bodo dementne 
osebe čim dlje ostale doma 
in ne bodo izgubile svojega 
dostojanstva,« je povedala.
Demenci prijazno točko 
označuje znak s tremi spo-
minčicami, ki je od torka 
dalje nameščen tudi na vra-
tih Centra za socialno delo 
Kamnik.

Odprli demenci 
prijazno točko
Sedemnajstim demenci prijaznim točkam po Sloveniji se je pred dnevi 
pridružila še ena v Kamniku, ki deluje v sklopu Centra za socialno delo 
Kamnik. Usposobljeni zaposleni bodo pomoč in informacije nudili tako 
bolnikom kot njihovim svojcem.

O pomenu prepoznavanja demence je ob odprtju točke v Kamniku spregovorila 
predsednica Spominčice Štefanija L. Zlobec.

Demenci prijazno točko na vratih Centra za socialno delo Kamnik označujejo tri 
spominčice.
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Internet postaja v hitrem 
načinu življenja nepogreš
ljiv del našega vsakdana. 
S pomočjo interneta lah
ko iščemo številne infor
macije, kupujemo različ
ne izdelke, tudi nakupova
nje zdravil preko interneta 
postaja trend po celem sve
tu. Spletne lekarne tako po
stajajo nepogrešljive. Pa je 
nakup zdravil preko sple-
ta varen?

Raziskave kažejo, da je med 
uporabniki interneta najviš
ji odstotek tistih, ki iščejo 
zdravstene informacije  ali 
informacije o zdravilih. 
Gorenjske lekarne imamo 
svojo spletno stran od leta 
1999. Namenjena je pred
vsem posredovanju infor
macij. Na voljo so tudi stro
kovnjaki za svetovanje po 
elektronski pošti. Nova 
spletna stran je organizira
na tako, da so na prvi stra
ni predstavljene lekarne, 
aktualne novice, svetovan
je in spletna lekarna. V rub
riki svetovanje pa je še vrsta 
podkategorij: osebni posvet 
s farmacevtom, lekarniš
ka skrb, nosečnost in otro
ci, zdravilne rastline, home
opatija, negovalna kozmeti
ka ... Izpostavljeni so galen
ski izdelki, ki jih izdeluje naš 
lasten Galenski laboratorij.
V spletni lekarni so zdra
vila razvrščena po mes
tu delovanja. Ob sliki ori
ginalne zunanje ovojni
ne se nahajajo navodila za 
uporabo izbranega zdravi
la, ki ga doma lahko v miru 

preberemo in se na podlagi 
dobljenih informacij odloči
mo za nakup. Nakupovanje 
preko spletne lekarne je hi
tro, enostavno in diskretno.  
V Sloveniji je možen samo 
spletni nakup zdravil brez 
recepta, kozmetike, prehran
skih dopolnil in medicinskih 
pripomočkov. Izdajo zdra
vil prek medmrežja določa 
Pravilnik o izdaji zdravil prek 
medmrežja. Lekarne in spe
cializirane prodajalne, ki pri
dobijo dovoljenje za izdaja
nje zdravil prek medmrež
ja, uporabljajo skupni logo
tip, ki je v skladu z Izvedbe
no uredbo Komisije (EU) in 
zastavo države članice EU, 
v kateri ima spletna lekarna 
sedež. Tudi besedilo je pre
vedeno v uradni jezik te drža
ve. Ta logotip vsebuje zapis 
»Kliknite, da preverite, ali to 
spletišče deluje zakonito«. S 
klikom na logotip se odpre 
stran Ministrstva za zdrav
je, kjer je objavljen seznam 
lekarn in specializiranih pro
dajaln, ki prodajajo in imajo 
dovoljenje za prodajo zdra
vil na internetu. Namen tega 
logotipa je, da potrošnikom 
pomaga prepoznati spletne 
strani, ki lahko zakonito pro
dajajo zdravila in pomaga
jo preprečevati, da bi pona
rejena zdravila vstopila v 

zakonito dobavno verigo. Na 
vsaki spletni strani, ki proda
ja zdravila zakonito, se mora 
prikazati skupni EUlogotip. 
Logotip mora biti na spletni 
strani prikazan tudi na vsa
ki podstrani, kjer ponujajo 
zdravila za prodajo.

Prednosti spletnega  
nakupovanja zdravil
Med najpogostejše predno
sti spletnega nakupovanja 
zdravil sodijo udobje, zago
tavljanje zasebnosti in inti
mnosti, možnost nakupo
vanja 24 ur na dan in sedem 
dni v tednu, velika izbira 
produktov, enostavna in hi
tra primerjava cen, lažji in 

enostaven dostop do obse
žnejših informacij, prednost 
za ljudi z omejeno mobilno
stjo ( bodisi za invalidne ose
be ali osebe, ki živijo v odda
ljenih krajih). Hitro prideš 
do informacij o lastno stih in 
delovanju zdravil, njihovi ses
tavi, uporabi in opozorilih.
Proti nelegalni prodaji ali celo 
zdravju škodljivemu nakupu 
se lahko zavarujete le z lastno 
ozaveščenostjo. Nakup zdra-
vil preko spleta je varen, če 
pred nakupom preverite 
prodajalca in pridobite čim 
več informacij o izdelku, ki 
ga nameravate kupiti.

Janja Markič, mag. farm.

Varnost nakupovanja zdravil prek interneta

Spletna lekarna
varno in enostavno

www.lekarnagorenjske.si

QR koda za hitri dostop preko mobilnih naprav

Priloga I 
 
Skupni logotip za identifikacijo lekarn oziroma specializiranih prodajaln za opravljanje 
izdajanja zdravil prek medmrežja ter o tehničnih, elektronskih in kriptografskih 
zahtevah za preverjanje avtentičnosti 
 
 
 

 
 

Železniška ulica 5, 4248 Lesce, tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85
e-pošta: info@althea.si, spletna stran: www.althea.si
FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA
OLIMPIJSKI REFERENČNI ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER

ČE IMATE SKLENJEN PAKET ZAVAROVANJA, KI KRIJE FIZIOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO  
IN SPECIALISTIČNI PREGLED (ORTOPED, TRAVMATOLOG, FIZIATER) ZA VAS  

OBRAVNAVO PRI NAS PLAČA VAŠA ZAVAROVALNICA: ADRIATIC SLOVENICA, TRIGLAV 
ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, 

ZAVAROVALNICA SAVA, MERKUR ZAVAROVALNICA
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Urša Peternel

U
ši so nadloga, 
s katero se 
zadnja leta 
vsaj občasno 
srečajo skoraj 

v vsakem vrtcu ali šoli. Na 
nedavnem dogodku ob dne-
vu zdravja na Jesenicah je o 
tem, kako preprečevati ozi-
roma učinkovito odstranje-
vati naglavne uši, svetovala 
Lucija Pretnar, kozmetolo-
ginja iz jeseniške Lekarne 
Plavž. Kot je dejala, v lekar-
ni opažajo, da se v vrtcih in 
šolah z ušmi običajno sre-
čajo že septembra, ko otroci 
pridejo s počitnic, drugi val 
ušivosti pa je običajno pom-
ladi.
Uši se zelo lahko prenašajo 
in jih lahko dobijo vsi otro-
ci. "Ne drži, da bi uši dobili 
otroci, ki nimajo umitih 
glav," je dejala Pretnarjeva 
in dodala, da gredo uši tudi 
na čiste lase. Uš pač išče 
hrano, torej kri, zato otroka 
glava, ko ima uši, tudi srbi. 
V lekarnah imajo pestro 
ponudbo različnih prepara-
tov (šamponov, losjonov, 
gelov) za odstranjevanje 
uši, v zadnjem času zlasti 
bolj naravnih, ki delujejo 
tako, da ušem in gnidam 
zaprejo dihalne poti. Tako 

se uš zaduši in posledično 
posuši. Nekatere preparate 
je treba uporabiti na suhih, 
druge na mokrih laseh. V 
zadnjem času obstajajo 
tudi takšni za dolge lase. A 
kot poudarja Pretnarjeva, je 
ob tem nujno, da uši in gni-
de odstranimo tudi mehan-
sko, torej s pomočjo poseb-
nih gostih glavnikov. Naj-
bolj učinkovita je tako kom-
binacija preparata in glavni-
ka. Sicer pa obstajajo tudi 
različna preventivna pršila, 
ki jih starši razpršijo po 

otroških laseh po vsakem 
umivanju v obdobju, ko v 
vrtcu ali šoli "razsajajo" uši. 
"Otrokom pa je treba tudi 
povedati, naj si ne izposoja-
jo kap, glavnikov, slušalk 
..." je še poudarila Lucija 
Pretnar. 

Uši gredo tudi  
na čiste glave
Da bi bile uši nadloga otrok z umazanimi 
glavami, že dolgo ne drži več. Nasprotno,  
uši imajo posebej "rade" čiste lase ...

Kozmetologinja Lucija Pretnar

Slovenija sodi med države, kjer je verjetnost okužb, ki jih 
prenašajo klopi, izjemno visoka. Klopni meningoencefalitis 
(KME) lahko preprečimo s cepljenjem. Prvi odmerek cepi-
va naj bi prejeli še pred aktivnostjo klopov pred začetkom 
toplejšega obdobja. Drugi odmerek sledi prvemu po enem 
mesecu, tretji pa čez 5 do 12 mesecev. Prvi poživitveni odme-
rek je potreben čez tri leta, pozneje pa na pet let. Cepljenje se 
lahko opravi na območnih enotah Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje in pri izbranih zdravnikih. Klopi so v tem času 
že aktivni, na splošno pa velja, da za cepljenje proti KME ni 
nikoli prepozno. Klopi prenašajo še druge bolezni, pomembna 
je tudi ustrezna zaščita z oblačili in repelenti, če pa se klop 
prisesa, ga je treba čim prej previdno odstraniti.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil nove 
informacije na temo zdravja v občinah. Tako pripravljeni 
podatki so objavljeni tretjič, na spletni strani NIJZ so dosto-
pni tudi vsi prejšnji prikazi, kar omogoča primerjave s pre-
teklimi leti. V letu 2018 je dodan nov kazalnik, ki prikazuje 
podatke o deležu oseb, ki si umivajo zobe vsaj dvakrat na 
dan. Kazalniki, za katere ni novih podatkov, to so sosedska 
povezanost, delež kadilcev, delež visoko tveganega opijanja 
in samoocena zdravja, v objavi 2018 niso prikazani. Trije 
kazalniki o umrljivosti zaradi določenih vrst raka (pljuč, dojke 
in debelega črevesja) so nadomeščeni s kazalniki o novo 
odkritih primerih raka. Tudi letos je za vsako občino priprav-
ljena štiristranska publikacija.

Nove informacije o zdravju v slovenskih občinah

Naglavnih uši se ni treba 
sramovati; ko jih otrok 
dobi, je treba ukrepati 
takoj. Natančno mu je 
treba pregledati lasišče, 
upoštevati navodila na 
preparatih, obenem pa je 
treba oprati posteljnino, 
blazine, mehke igrače  na 
vsaj 60 stopinjah Celzija.
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Igor Kavčič

Tržič – Ko sem se na dan od-
prtja razstave Vinka Hleb-
ša v Galeriji Paviljon iz Bi-
strice spuščal proti Tržiču, 
se je ob sicer lepem vreme-
nu nebo kar naenkrat stem-
nilo in se je ulil dež. Kot bi 
se temno modri svod, obar-
van z vsemi vesolji z najno-
vejših Hlebševih slik, spus-
til na zemljo, nad Tržič, v ga-
lerijo polno povečanih sonč-
nic, granatnih jabolk, ameb, 
čudežnih rastlin … »Vedno, 
kadar imam v Tržiču razsta-
vo, dežuje,« se je pošalil zna-
ni tržiški slikar Vinko Hlebš, 
tudi tokrat ne brez zanj zna-
čilne baretke. Najlepši odgo-
vor o njegovi priljubljenosti 
v domačem mestu je bila do 
zadnjega kotička polna gale-
rija. Prihodnje leto bo obe-
ležil petdesetletnico ustvar-
janja. Od prve samostojne 
razstave leta 1969 do da-
nes je ustvaril impozanten 
opus, bržkone pa ga ni lju-
bitelja likovne umetnosti v 

tem koncu, ki ne bi prepoz-
nal njegove značilne likov-
ne govorice. Da je eden tis-
tih slikarjev, ki ga odlikuje 
dosledna želja po ustvarja-
nju in nenehnem likovnem 

raziskovanju novih možnos-
ti v okviru že izbrane motivi-
ke, s katero je dosegel takšno 
likovno formulo svojega 
ustvarjalnega jezika, da si 
je pridobil ugled javnosti in 

spoštovanje stroke, je k nje-
govi razstavi zapisala kusto-
sinja razstave Janita Košir iz 
Tržiškega muzeja.

Tokrat se Hlebš predsta-
vlja z najnovejšim ciklom 

slik, ki jih je ustvaril v zad-
njih dveh letih. Devetindvaj-
set jih je na ogled. »Vesel sem 
velikega obiska. Je pa res, 
da mi največ skrbi povzro-
ča prav razstava v Tržiču, 
ker vedno želim predstavi-
ti nekaj novega. To mi je bil 
tudi tokrat izziv,« je povedal 
Hlebš. »Vselej slikam po ci-
klusih in ta je nastajal pose-
bej za razstavo v Paviljonu. 
Na slikah sem izbral temnej-
ša ozadja – temne barve so 
barve skrivnosti, modra tudi 
barva prostora, ki se v mo-
jih slikah širi v kozmos, in 
poudarja neskončnost.« Z 
zemlje v kozmični svet nas 
avtor popelje tudi s poveča-
nimi rastlinami, ki so nje-
gov značilni motiv. In prav 
slednje na najnovejših de-
lih s še močnejšimi barvami 
s slik žarijo svetlobo. Košir-
jeva dodaja: »Čeprav je med 
obema univerzumoma, na-
ravnim in kozmičnim, ne-
skončna prostorskost ne-
znanega, ju avtor na slikov-
ni površini združuje v eno 
in odpira prostor za številna 
interpretativna in nova su-
gestivna sporočila. Z veliko 
mero občutljivosti upodab-
lja ciklus nastajanja, rojeva-
nja, bivanja in minevanja.« 

Vse ima svoj začetek in 
konec, meni umetnik, a to 
ne velja za njegovo likov-
no ustvarjanje. Čeprav ima 

doma več kot petsto del in še 
nekaj več kot toliko po raz-
ličnih zbirkah doma in po 
svetu, skoraj vsak dan sto-
pi v atelje. »Ne štejem ur, 
ki jih posvetim slikanju, 
zjutraj ponavadi pripravim 
platna, čez dan potem sli-
kam. Včasih se zavleče tudi 
v noč,« pove Vinko Hlebš, ki 
svoje slikarsko znanje brez 
zadržkov razširja naprej. 
Deluje na Ljudski univerzi 
Tržič, že 17 let, kot prosto-
voljni učitelj vodi likovno de-
javnost v tržiškem Varstve-
no-delovnem centru, deluje 
tudi v Domu Petra Uzarja, 
veliko slik tudi podari v do-
brodelne namene.

Župan Tržiča Borut Sajo-
vic je v svojem nagovoru po-
udaril, da so lahko ponos-
ni, da imajo takega umetni-
ka in človeka v svoji sredi-
ni, katerega ustvarjalni opus 
gre v neskončnost, na kar, 
tako Sajovic, kaže tudi nje-
gova 88. razstava – le števil-
ki moramo postaviti v vodo-
ravni položaj. Ob slikah je 
na ogled tudi film o slikarju, 
ki so ga posneli v tržiški iz-
postavi JSKD. Prihodnji če-
trtek, 19. aprila, ob 18. uri v 
galeriji skupaj s slikarjem 
pripravljajo pogovor in spre-
hod po razstavi, v soboto, 21. 
aprila, pa bo na tam tudi li-
kovna delavnica. Razstava 
bo na ogled do 7. maja.

Svetla temina kozmosa
V Galeriji Paviljon je na ogled razstava slik tržiškega slikarja Vinka Hlebša. Med naravo in kozmosom je 
prostor, v katerem se tokrat srečujemo z deli, ki jih je za to razstavo ustvaril v zadnjih dveh letih.

Vinko Hlebš v družbi sorodnice Tine Blaznik, študentke violine, ki je odprtje razstave 
začinila tudi z znanim Čardašem Vittoria Montija. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kamnik – Slikarka Maru-
ša Šuštar, živi in ustvarja v 
Mačah nad Preddvorom, je 
s svojo značilno likovno go-
vorico ena od izjemno pre-
poznavnih umetnic, ki je 
doslej razstavljala na števil-
nih samostojnih in skupin-
skih razstavah, pred sko-
raj desetletjem pa je za svo-
je delo prejela tudi prestižno 
Esslovo nagrado za mlade 
umetnike. Tokrat je sedem 
slik velikega formata razsta-
vila v butični galeriji Pogled 
nad Galerijo Mihe Maleša v 

Kamniku, ki deluje v okvi-
ru tamkajšnjega Medobčin-
skega muzeja. »Kadar prip-
ravljam razstave, se pogosto 
težko odločam, kaj je tisto, 
kar bi v določenem trenut-
ku želela predstaviti. Skupaj 
s kustosinjo Sašo Bučan sva 
se tako odločili predvsem za 
dela iz obdobja zadnjih let, 
dve sliki pa sta iz mojega za-
četnega ustvarjalnega ob-
dobja,« tokratni izbor pojas-
ni Maruša Šuštar.

Slikarstvo Maruše Šuštar 
se je razvijalo od začetne po-
polne abstrakcije v krajine, 
ki so jih poselili naključni 

mimohodci, ki pa jih na nje-
nih platnih v klasični likov-
ni tehniki opazujemo od 
zgoraj. Naslov razstave Iz-
nad torej ni naključen. Pog-
led od zgoraj jo navdihuje že 
več kot desetletje. Kot pra-
vi, ni poanta v samem pog-
ledu od zgoraj, ampak dej-
stvu, da male figure s te po-
zicije delujejo nekoliko po-
pačeno – človek z razdalje 
lahko deluje kot nekaj pov-
sem drugega, lahko je drob-
na packa v pokrajini. »Iz-
koriščam mejo med neraz-
poznavnostjo in prepoznav-
nostjo. Antropološke značil-
nosti človeške figure so tis-
te, ki naš pogled pritegnejo 
bližje k sliki,« pove Šuštar-
jeva. 

Slikarka je v svoji likovni 
govorici temeljita, in čeprav 
so se njene »krajine« z leti 
barvno in v potezi nekoliko 

omehčale, ne odstopa od 
začrtane smeri. To likov-
no pa tudi notranjo mehko-
bo, ki jo gledalci čutimo iz-
nad, prepoznava vodja ga-
lerije in kustosinja Medob-
činskega muzeja Kamnik, 
Saša Bučan: »Pred platni 
Maruše Šuštar stojimo v ti-
šini nedorečenega, neotip-
ljivega prostora. Vse se do-
gaja v neki mehkobni esen-
ci, v katero stopamo z nesli-
šnimi koraki, se pridružu-
jemo drobcenim neznan-
cem tam spodaj, vstopamo 
iz sfere Božjega, ki vidi vse v 
sfero neznanega, pristopa-
mo k sočloveku, k neznan-
cu, mimobežnemu naključ-
niku.«

Ogledujeva si veliko plat-
no z naslovom Brain-sca-
pes (Umobežniki). Kot pove 
Šuštarjeva, je želela naslika-
ti rumeno sliko, v katero je 
umestila labirint možgan-
skih vijug. »Dodajam sence, 
sliko obrnem, popade me 
neka jeza, jo poškropim, za-
mažem barve in počakam, 
da se slika posuši. Nasled-
nji dan dodam male človeš-
ke figure, ki so samostojne, 
a vendarle stopljene s podla-
go …« razlaga umetnica, na 
najnovejši sliki, ki še nima 
naslova, pa so figure, če jih 
gledamo z razdalje, ume-
ščene tesno ob nekakšne 
rahle madeže. Ti pritegne-
jo naš fokus in med megli-
cami, sredi mehkih preho-
dov barvnih sivin, razbere-
mo človeške figure. Razsta-
va v Kamniku bo na ogled do 
10. maja.

Iznad, od zgoraj
V Galeriji Pogled je na ogled razstava likovnih del 
z naslovom Iznad slikarke Maruše Šuštar.

Maruša Šuštar ob platnu iz leta 2015, ki ga je naslovila Brain-scapees (Umobežniki). 
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Petek, 13. aprila
20.00 Ferdinand von Schirach: TEROR (v dvorani PGK)

Sobota, 14. aprila
10.00 Ela Peroci, Desa Muck: MUCA COPATARICA (v dvorani PGK)

Ponedeljek, 16. aprila
18.00 Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Sobota, 14. aprila
19.30 Duo Accellorandom: IGRE RITMA (koncert)

Nedelja, 15. aprila
19.30 KUD Kamot Zasip: POKLJUŠKI ZDRAVNIK (veseloigra)

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sobota, 14. 4.
14.40, 18.30, 20.10, 21.50 TIHO MESTO
14.05, 17.50, 19.45, 21.40  
RAMPAGE: VELIKO RAZDEJANJE
19.30 DAN ZA DNEM
16.00 GASTON ZGAGA
21.15 NE Z MOJO HČERKO
14.20 POLNOČNO SONCE
16.05 PETER ZAJEC, sinhro.
16.20 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
17.30 MARIJINA ZEMLJA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sobota, 14. 4.
18.00, 20.00, 22.00 TIHO MESTO
15.40, 20.30, 22.40 RAMPAGE: VELIKO 
RAZDEJANJE
13.30, 14.30, 19.15 RAMPAGE: VELIKO 
RAZDEJANJE, 3D
16.00, 18.50 DAN ZA DNEM
15.30, 19.30 GASTON ZGAGA

17.15 PROJEKT: TITAN
21.20 GRINGO
21.15 IGRALEC ŠT. 1
17.50 IGRALEC ŠT. 1, 3D
16.40, 20.50 NE Z MOJO HČERKO
14.00 POLNOČNO SONCE
13.30, 15.30, 17.30 PETER ZAJEC, sinhro.
13.40 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

Petek, 13. 4.
20.00 MOŠKI NE JOČEJO

Sobota, 14. 4.
18.00 IGRALEC ŠT. 1, 3D
20.30 MOŠKI NE JOČEJO

Nedelja, 15. 4.
18.00 MOŠKI NE JOČEJO
20.00 DVOJNI LJUBIMEC

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED
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SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ
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SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H
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obiščete v majicah bordo ali bele barve,  
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SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

Navijači lepo vabljeni, da nogometni spektakel 
obiščete v majicah bordo ali bele barve,  

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJTRIGLAV : RUDAR

nedelja, 15. 4 ., ob 13. uri

PRIJAVITE SE!

10 km dolg žur
16. junij 2018, Škofja Loka
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Vilma Stanovnik

Bled – Risi, ki so lani na sve-
tovnem prvenstvu v Parizu 
izpadli iz elite, se bodo v sku-
pini A v madžarski prestol-
nici med 22. in 28. aprilom 
pomerili z Italijo, Kazahsta-
nom, Madžarsko, Poljsko 
in Veliko Britanijo. Na sku-
pnih pripravah na Bledu so 
se zbrali že prejšnji teden in 
nato v nedeljo na celjskem 
ledu kar z 12 : 1 premagali 
ekipo Hrvaške. 

Drugo pripravljalno tek-
mo so varovanci selektorja 
Karija Savolainena minulo 
sredo zvečer odigrali na Ble-
du, ko so gostili reprezentan-
co Madžarske. Madžarska 
bo nasprotnik Slovenije tudi 
v Budimpešti, kot gostitelji-
ca pa ima podobne cilje kot 
Slovenija, kar pomeni uvrsti-
tev na eno prvih dveh mest in 
napredovanje med elito.

Zaradi odsotnosti neka-
terih reprezentantov je se-
lektor Kari Savolainen na 

tekmi uigraval nove napa-
dalne trojke. Tako so skupaj 
v prvih napadih igrali Robert 
Sabolič, Žiga Pance in Anže 
Kuralt ter Miha Verlič, Jan 
Urbas in Rok Tičar, v vratih 
pa je bil Matija Pintarič.

Madžari so povedli z 2 : 0, 
naši pa so nato z goloma Ale-
ša Mušiča in Mihe Verliča ize-
načili. Sledil je podaljšek, v ka-
terem so v 64. minuti zadeli 
Madžari in zmagali s 3 : 2.

»Začetek tekme ni bil 
najboljši, konec tudi ne, 

vmes pa sem videl nekaj 
dobrih stvari. Popraviti mo-
ramo igro in predvsem de-
lati manj napak. Vemo, da 
nas na SP čaka težka tek-
ma z Madžari, saj sta eki-
pi na približno enaki rav-
ni,« je po tekmi povedal Sa-
volainen.

Sicer pa zadnji test našo 
reprezentanco pred svetov-
nim prvenstvom čaka 19. 
aprila, ko se bo na Dunaju 
na prijateljski tekmi pome-
rila z ekipo Avstrije. 

Risi zbrani na Bledu
Naša hokejska reprezentanca, ki jo konec tega meseca čaka nastop na svetovnem prvenstvu skupine A 
v Budimpešti, je v sredo na Bledu odigrala prijateljsko tekmo z Madžarsko in izgubila po podaljšku.

Hokejska zveza Slovenije in Slovenska antidoping organizacija sta ob podpori Madžarske antidoping organizacije in 
Mednarodne hokejske zveze pripravili preventivni program ob tako imenovanem Dnevu čistega športa, ki je spremljal 
sredino prijateljsko tekmo naše članske hokejske reprezentance proti izbrani vrsti Madžarske. / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Marinček

Kranj – Prvoligaški nogome-
taši prihajajo v zadnjo četr-
tino tekmovanja v ligi Tele-
kom. V sredo so nogometa-
ši Triglava in Maribora odi-
grali zaostalo tekmo dvajse-
tega kroga, ki se je končala 
s »petardo« v domači mreži, 
kajti Mariborčani so zmagali 
kar s 5 : 0. Prvi zadetek je do-
segel Luka Zahovič v 13. mi-
nuti, v naslednjem napadu, 
a je bil nepravilno zausta-
vljen v kazenskem prosto-
ru Maribora Matej Poplat-
nik, ki je bil tudi izvajalec 
kazenskega strela, a se je 

izkazal Jasmin Handanovič. 
Le minuto kasneje je sledi-
la enajstmetrovka v korist 
Maribora in rezultat je bil 0 
: 2. Ob tem je Triglav ostal 
še brez Davida Zeca. Z igral-
cem manj in danim avtogo-
lom, se je prvi polčas končal 
z 0 : 3. V nadaljevanju je za-
del Marcos Tavares, za ko-
nec pa je bil še enkrat uspe-
šen Luka Zahovič. Konec te-
dna prvoligaše čakajo tekme 
27. kroga. Domžalčani bodo 
jutri gostovali pri Olimpi-
ji, v Kranju pa se bo v nede-
ljo ob 13. uri začela tekma 
med Triglavom in Rudar-
jem. Za Kranjčane bo to zelo 

pomembno srečanje za ob-
stanek v ligi, saj za Alumi-
nijem zaostajajo šest točk in 
imajo le dve točki prednos-
ti pred zadnjim Ankaranom 
Hrvatini. 

Nogometaši v drugi slo-
venski nogometni ligi so v 
sredo odigrali tri zaostale 
tekme 19. kroga. Roltek Dob 
je gostoval pri Brdih in izgu-
bil s 4 : 0, Kalcer Radomlje in 
Fužinar Ravne Systems pa 
sta se razšla z rezultatom 1 : 
1. Konec tedna so na sporedu 
tekme 23. kroga. Roltek Dob 
bo jutrišnjo tekmo s Krko na 
Dobu začel ob 14. uri. Ob isti 
uri se bo začela tudi tekma 
v Lendavi med nogometaši 
Nafte 1902 in Kalcerjem Ra-
domlje. Na gostovanje odha-
jajo tudi nogometaši Zarice 
Kranj, in sicer v Brežice, kjer 
se bodo srečali z ekipo Breži-
ce Terme Čatež.

Zaostala tekma 16. kro-
ga, ki so jo v sredo odigra-
li nogometaši Komende in 
ekipe Arne Tabor 69 v tret-
ji slovenski nogometni ligi 
–  center, se je končala z 2 : 
1. Tekme 19. kroga bodo od-
igrali konec tedna. Jutrišnji 
pari so: SIJ Acroni Jesenice 
– Brinje Grosuplje, Šobec 

Lesce – Zagorje, Sava Kranj 
– Bohinj, Arne Tabor 69 – 
Kočevje in Tinex Šenčur – 
Kolpa. Nedeljska para pa sta 
Komenda – Ivančna Gori-
ca in Rudar Trbovlje – Bled 
Hirter. Vse tekme se bodo 
začele ob 17. uri.

V sredo so odigrali tek-
me tretjega kroga Pokala 
MNZG. Rezultati so bili: Ti-
nex Šenčur – Zarica Kranj 7 : 
8 (po kazenskih strelih), Bri-
tof – Škofja Loka 4 : 2 in Niko 
Železniki – Bled Hirter 0 : 8. 
V polfinale se je uvrstil še SIJ 
Acroni Jesenice, ker je Vele-
sovo odpovedalo tekmo. 

Jutri bodo nogometaši v 
Gorenjski nogometni ligi, 
ki je razdeljena v dve skupi-
ni, skupino za prvaka (šest 
moštev) in skupino za obsta-
nek (sedem moštev) odigra-
li tekme 14. kroga. Vseh šest 
tekem bodo začeli ob 16.30. 
V skupini za prvaka se bodo 
srečali: Naklo – Žiri, Bri-
tof – Visoko in JuRentA Bi-
tnje – Škofja Loka. V skupi-
na za obstanek pa so na spo-
redu tekme: Niko Železniki 
– Polet, Royal Sport DLN – 
Kondor Godešič in Velesovo 
– Preddvor. Prosta je Zarica 
Kranj B. 

Mariborčani napolnili kranjski gol
Minulo sredo se je gostovanje Maribora v Kranju končalo s petimi zadetki v mreži domačih, v nedeljo 
pa v Kranj prihaja ekipa Rudarja.

Kljub številnim uspešnim obrambam je moral vratar 
Triglava Elvis Džafić kar petkrat po žogo v svojo mrežo. 

Jesenice – Minuli torek je ekipa SIJ Acroni Jesenice v drugi 
tekmi finala državnega prvenstva v hokeju na ledu v gosteh 
premagala SŽ Olimpija s 5 : 3 (1 : 1, 1 : 1, 3 : 1). Tako so Jeseni-
čani v zmagah povedli z 2 : 0. Tretja, morda že odločilna tekma 
je bila včeraj zvečer v Podmežakli, vendar se do zaključka naše 
redakcije še ni končala.

Jeseniškim hokejistom tudi zmaga v Tivoliju

Jesenice – Hokejisti moštva Los Angeles Kings, ki so se letos 
uvrstili v končnico severnoameriške lige NHL, so odločilne 
tekme včeraj ponoči začeli s porazom. Na prvi tekmi je namreč 
ekipa Vegas Golden Knights na domačem ledu slavila z 1 : 0, 
edini zadetek je padel že po treh minutah in 23 sekundah igre, 
ko je zadel Shea Theodore. Druga tekma bo jutri, prav tako v 
Las Vegasu. »Pripravili smo si kar nekaj priložnosti, tudi sam 
sem imel dve. Toda plošček ni šel v gol. V drugi tekmi v Las 
Vegasu bomo morali igrati bolje, če želimo doseči uspeh,« 
je po tekmi povedal kapetan Anže Kopitar. Domači tekmi bo 
ekipa Los Angeles Kings doma odigrala 16. in 18. aprila.

Kopitar končnico začel s porazom

Koper – V sredo so vaterpolisti VD Koper 1958 in AVK Triglav 
odigrali tekmo drugega kroga drugega dela državnega prven-
stva. Kranjčani so bili boljši in zmagali s 16 : 7 (3 : 2, 5 : 1, 3 : 2, 
5 : 2). V naslednjem krogu, ki je na sporedu v sredo, 18. aprila, 
bodo vaterpolisti AVK Triglav v pokritem olimpijskem bazenu 
v Športnem centru Kranj gostili aktualne prvake vaterpoliste 
VK Ljubljana Slovan. Tekma se bo začela ob 20.45.

Zmaga vaterpolistov AVK Triglav v Kopru

Vilma Stanovnik

Kamnik – Odbojkarice Calci-
ta Volleyja so v drugi finalni 
tekmi končnice v 1. DOL za 
ženske pred svojimi navijači 
izgubile proti Novi KBM Bra-
niku z 0 : 3 (-13, -21, -23). Izid v 
zmagah je zdaj 2 : 0 za Mari-
borčanke, tretja tekma v boju 
za naslov državnih prvakinj 
pa bo v ponedeljek, 16. apri-
la, ob 18. uri, v dvorani Lukna 
v Mariboru. 

V moški konkurenci so 
se v sredo začeli polfinalni 

obračuni. ACH Volley Lju-
bljana je gostoval v Murski 
Soboti, kjer je slavil s 3 : 0 
proti Panviti Pomgrad. Po-
vratna tekma bo jutri ob 16. 
uri v Tivoliju. 

Odbojkarji Calcita Vol-
leyja so v prvi polfinalni tek-
mi končnice 1. DOL za moš-
ke na gostovanju v Kanalu 
izgubil proti domačemu Sa-
lonitu Anhovo z 0 : 3 (-23, 
-16, -29). Druga tekma bo 
na sporedu jutri, 14. aprila, 
ob 19. uri, morebitna tretja 
pa dan pozneje. 

Odločilne tekme 
odbojkarjev in odbojkaric
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KOMPRESORJI in OPREMA 
za KOMPRIMIRAN ZRAK

Za tiste, ki zasledujejo najvišjo kakovost!

USTVARJENI Z BOGATIMI IZKUŠNJAMI, GNANI Z NAPREDNO TEHNOLOGIJO

Z Vami že več kot 20 let! 
Prodaja • Svetovanje • Servis • Rezervni deli Obiščite nas na sejmu

TechExpo v Celju
18.-21.4.2018

Dvorana K, prostor 20

Cveto Zaplotnik

Kranj – Delničarji Hranilni-
ce Lon so na skupščini de-
cembra lani podprli preobli-
kovanje hranilnice v ban-
ko in s tem povezan pred-
log za spremembo firme iz 
Hranilnice Lon v Lon ban-
ko. Nadzorni svet je ob kon-

cu februarja uskladil statut z 
odločitvijo skupščine in do-
ločil 30. marec kot dan, ko 
naj bi tudi dejansko uvelja-
vili spremembo oziroma jo 
vpisali v sodni register. To 
se ni zgodilo. Postopek vpi-
sa spremembe firme v sodni 

register se je zavlekel, saj je 
registrsko sodišče za dodat-
no mnenje zaprosilo Banko 
Slovenije. Kdaj se bo posto-
pek končal, v Lonu ne mo-
rejo napovedati, zato do na-
daljnjega ostajajo hranilni-
ca. Delničarji Lona se bodo 
8. maja zbrali na skupščini, 
zahtevo za sklic je dal delni-

čar Alea Iacta, ki predlaga 
skupščini imenovanje po-
sebnega revizorja, ki bi pre-
veril troje: prvič – ali je hra-
nilnica v času od lanskega 1. 
januarja do letošnjega 28. 
februarja s kriptožetoni bi-
tcoin poslovala v skladu s 

predpisi, drugič – izgradnjo 
poslovne stavbe v Žanovi uli-
ci v Kranju, in tretjič – stro-
škovne skupine iz lanske-
ga poslovnega načrta, ki za 
več kot 20 odstotkov odsto-
pajo od načrta. Delničar zah-
teva preveritev naložbe v po-
slovno stavbo zato, ker oce-
njuje, da je bila cena izgra-
dnje visoka in da večina obli-
kovanih oslabitev, zaradi ka-
tere bo potrebna dokapitali-
zacija v višini najmanj treh 
milijonov evrov, izhaja prav 
iz slabitve naložbe v poslov-
no stavbo. Hranilnica Lon je 
25. septembra lani tudi zače-
la na svojih bankomatih pro-
dajati kriptožetone bitcoin, a 
ker naj bi bilo to v nasprot-
ju s predpisi, ji je Banka Slo-
venije na začetku februarja 
prepovedala nadaljnjo pro-
dajo; delničarja, ki je zahte-
val sklic skupščine, pa skrbi, 
ali morda hranilnica poslu-
je v nasprotju s predpisi tudi 
na drugih področjih.  

Lon še vedno ni banka
Hranilnica Lon naj bi se po sklepu decembrske skupščine delničarjev ob 
koncu marca preoblikovala v banko z imenom Lon banka, vendar postopek 
za vpis spremembe pri registrskem sodišču še ni končan.  Simon Šubic

Ljubljana – Med zmagovalci 
11. projekta Zlata nit je tudi 
podjetje RSL Merilna tehni-
ka iz Komende, ki je bilo raz-
glašeno za najboljšega zapo-
slovalca v letu 2017 v kate-
goriji srednjih podjetij. Naj-
boljša zaposlovalca 2017 sta 
postala še A1 med velikimi 
podjetji in Intera med ma-
limi podjetji. Priznanje za 
najboljšo zlato prakso 2017 
pa so podelili škofjeloški 
družbi Optiweb za projekt 
Razvoj organizacijske kul-
ture: Optikultura. Nagra-
de je zmagovalcem podeli-
la ministrica za delo, druži-
ne, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Anja Mrak Ko-
pač, ki opravlja tekoče posle. 
V tokratnem projektu Zlata 
nit, ki ga pripravlja medijska 
hiša Dnevnik, podpirajo pa 
ga tudi ministrstvo za delo, 
ljubljanska ekonomska fa-
kulteta in Združenje Mana-
ger, je sodelovalo 89 podje-
tij, so sporočili z Dnevnika. 

Kot so obrazložili, je RSL 
Merilna tehnika najboljši za-
poslovalec med srednjimi 
podjetji postal tudi zato, ker 
iz kolektiva veje razumeva-
nje pomena inoviranja, av-
tonomije in okolja, ki spod-
buja ustvarjalnost. Dobiček v 
podjetju razumejo kot dejav-
nik normalnega delovanja in 
varnosti, visoka dodana vred-
nost nad 77 tisoč evrov na za-

poslenega pa se odraža tudi 
na plačilnih seznamih in v 
zaslužku zaposlenih.

Med finalisti za nagrado 
zlata nit so bila še naslednja 
gorenjska podjetja: Med in 
mleko iz Domžal, Optiweb 
iz Škofje Loke, Kuehne + 
Nagel z Brnika, Lotrič Me-
roslovje iz Selc in SRC In-
fonet iz Kranja.

Letos so prvič podelili 
tudi priznanja na natečaju 
Starejšim prijazno podje-
tje: z leti še vedno zavzeti, 
ki je potekal v sodelovanju 
z javnim štipendijskim, ra-
zvojnim, invalidskim in 
preživninskim skladom v 
okviru njihovega projek-
ta Celovita podpora podje-
tjem za aktivno staranje de-
lovne sile – ASI. Priznanja 

so prejeli kranjski Iskratel, 
Danfoss Trata, Zaposlitve-
ni center Avantus, Bioteh-
niški izobraževalni cen-
ter Ljubljana, Kovinarstvo 
Bučar, Računovodski ser-
vis Zeus, Varis Lendava 
in Droga Kolinska, poseb-
na priznanja pa so preje-
li Kens, Komunala Brežice 
in Petrol.

Zlata nit tudi podjetju RSL
RSL Merilna tehnika iz Komende je najboljši zaposlovalec med srednjimi 
podjetji. 

Nadzorni svet Lona je 15. marca za novega 
predsednika imenoval dosedanjega člana sveta Janka 
Medja in na tem mestu zamenjal Srečka Kenda, ki 
je 1. marca letos odstopil iz osebnih razlogov. Kot so 
pojasnili v Lonu, bo Medja vpisan v sodni register kot 
predsednik nadzornega sveta po tem, ko bo sodišče 
izdalo sklep o spremembi firme. 

RSL Merilna tehnika iz Komende je najboljši 
zaposlovalec med srednjimi podjetji tudi zato, ker 
iz kolektiva veje razumevanje pomena inoviranja, 
avtonomije in okolja, ki spodbuja ustvarjalnost, so 
razložili.



13Gorenjski glas
petek, 13. aprila 2018 KMETIJSTVO cveto.zaplotnik@g-glas.si

Družba STC Stari vrh, d. o. o., Sv. Lenart 51, 4227 Selca

razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA DRUŽBE (M/Ž)

Kaj pričakujemo:
•  univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (magisterij  

je prednost),
•   želena je vsaj predizobrazba tehnične smeri,
•  slovensko državljanstvo,
•  aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, zaželena angleščina,
•  strateško naravnanost, usmerjenost k rezultatom in 

organizacijske sposobnosti,
•  najmanj deset let izkušenj, od tega vsaj pet let na 

vodilnem delovnem mestu,
•  odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti,
•  poznavanje dela z osebnim računalnikom,
•  da kandidat/ka ni pravnomočno obsojen/a zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja.

Odgovorni/a boste za:
•  uspešno poslovanje podjetja,
•  oblikovanje strategije za nadaljnji razvoj podjetja, 
•  organizacijo dela in optimizacijo poslovnih procesov,
•  učinkovito vodenje, koordiniranje in optimalno delovanje 

podjetja,
•  optimizacijo stroškov poslovanja.

Mandat direktorja traja 4 leta. Prijave pričakujemo do 27. 
aprila 2018 na naslov STC Stari vrh, d.o.o., Sv. Lenart 51, 
4227 Selca, s pripisom: »Za razpis – direktor. Ne odpiraj«. 
Kandidati/ke naj k prijavi predložijo življenjepis, dokazila o 
izobrazbi in dokazilo o nekaznovanosti.
Od izbranih kandidatov pričakujemo, da bodo predložili vizi-
jo razvoja družbe za mandatno obdobje.

Cveto Zaplotnik

Strahinj – Sindikat kmetov 
Slovenije izvaja v sodelova-
nju in s podporo ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in kmetijsko 
gozdarske zbornice projekt 
Družinske kmetije – temelj 
socialnega in ekonomske-
ga razvoja podeželja, s kate-

rim želi v družbi predstaviti 
vsem znan, a pogosto spre-
gledan pomen družinskih 
kmetij. V okviru projekta je 
prejšnji petek pripravil po-
govor na to temo tudi v Bi-
otehniškem centru Naklo v 
Strahinju. Izhodišča za po-
govor so bili podatki in ugo-
tovitve, da s povprečno ve-
liko kmetijo v Sloveniji ni 
možno preživeti, da je gos-
podar kmetije v povprečju 
star 57 let, da štiri petine po-
deželja obdelujejo družin-
ske kmetije in da v Sloveni-
ji nimamo jasne opredeli-
tve, kaj je družinska kmeti-
ja. »Pojem družinska kme-
tija se uporablja v zakono-
daji, vendar na žalost nima-
mo definicije, ki bi oprede-
lila njen socialno-gospodar-
ski in pravno-formalni polo-
žaj,« ugotavljajo v sindikatu 
in dodajajo, da to za trdnost 
in razvoj družinskih kme-
tij ni dobro, saj statusna ne-
urejenost omogoča državi 

neustrezne prilagoditve in 
ukrepe.

V razpravi je bilo slišati 
različne ugotovitve, mne-
nja in predloge. Marijan 
Pogačnik, direktor Bioteh-
niškega centra Naklo, je 
dejal, da kot izobraževal-
na ustanova nimajo nepo-
srednega stika z družin-
skimi kmetijami, vendar v 

okviru izobraževalnih pro-
gramov pripravljajo mlade 
za delo na takšnih kmeti-
jah. Problemov, povezanih 
z nasledstvom na kmetiji, 
po Pogačnikovem mnenju 
ni mogoče enostavno reše-
vati prek institucij. Opaža-
jo tudi, da mladi nočejo na 
kmetijah le delati, ampak 
želijo biti tudi ustvarjalni in 
inovativni. 

Premalo socialnega 
svetovanja

Mitja Kadoič, direktor 
Kmetijsko gozdarskega za-
voda Kranj, je dejal, da je te-
žišče njihovega dela na teh-
nološkem svetovanju, sez-
nanjanju kmetov z ukrepi 

kmetijske politike in sveto-
vanju glede dopolnilnih de-
javnosti. Premalo je poudar-
ka na socialnem svetovanju, 
v okviru katerega bi kmetom 
lahko svetovali tudi pri pre-
nosu kmetije na mladega 
prevzemnika. Ker so kmeti-
je ekonomsko precej opeša-
ne, se mladi težko odločajo 
za prevzem kmetije. Država 

z nekaterimi ukrepi spod-
buja prenos lastništva kme-
tije na mlajše generacije, si-
cer pa so primeri zelo raz-
lični in veliko odvisni tudi 
od odnosov v družini. Kme-
tijsko politiko bi po Kado-
ičevem mnenju v prihod-
nje morali prilagoditi tako, 
da bo omogočila preživetje 
tudi hribovskim in gorskim 
kmetijam.

Navezanost na zemljo 
ni dovolj

Stane Bergant, kmet iz 
Kokre, se je zavzel za takšno 
definicijo družinske kmeti-
je, s katero bi zajeli vse, ki 
na kakršenkoli način obde-
lujejo kmetijsko zemljo. V 

preteklosti, ko so na kme-
tijah še vse delali na roke, 
je bila razlika v konkurenč-
nosti gorskega in ravnin-
skega kmeta zanemarlji-
va, z razvojem mehaniza-
cije pa je ravninsko obde-
lovanje v izraziti prednosti. 
Samo navezanost na zemljo 
ni dovolj, mladi hočejo tudi 
ekonomsko primerljiv po-

ložaj. Država mora poskrbe-
ti za to, da bodo na teh kme-
tijah, ki so za Slovenijo zelo 
dragocene, tudi ekonom-
sko motivirani za nadalj-
nje gospodarjenje. »Pro-
pad hribovskega kmetijstva 
pomeni tudi 'propad' kraji-
ne,« je dejal Bergant in opo-
zoril tudi na težave, ki jim 
jih povzroča divjad, še zlas-
ti velike zveri.

Jernej Redek, strokovni 
tajnik Sindikata kmetov Slo-
venije, je ugotavljal, da je po-
ložaj družinskih kmetij tre-
ba jasno določiti in jim tudi 
priznati, da ne delajo zgolj 
za lastni zaslužek, ampak 
tudi za skupno dobro – ne-
govanje pokrajine, ohranja-
nje poseljenosti ... Na av-
strijskem Koroškem imajo 
v svetovalni službi tudi psi-
hologa, ki pomaga kmetom 
pri reševanju težkih proble-
mov, med katere sodi tudi 
prenos lastništva s starejših 
na mlade.

Kaj pa je družinska kmetija?!
V Sindikatu kmetov Slovenije ugotavljajo, da v Sloveniji nimamo jasne opredelitve, kaj je družinska 
kmetija, in da iz statusne neurejenosti izvira tudi več težav.

Marijan Pogačnik Mitja Kadoič Stane Bergant Jernej Redek

Cveto Zaplotnik

Jezersko – Člani Lovske dru-
žine Jezersko so se ob koncu 
marca zbrali na rednem le-
tnem občnem zboru. Gospo-
dar družine Fran Košir je po-
ročal, da so lovci lani v lovišču 
opravili 2230 ur neplačanega 
dela in uplenili 47 srnjadi, 44 
jelenjadi in 18 gamsov. Lani 
sta uspešno opravila lovski 
izpit in postala člana dva mla-
da lovca, tako da družina zdaj 
šteje 56 članov, ki so povpreč-
no stari 54 let. Glavna naloga 

družine je izvajanje lovsko 
upravljavskega načrta, sicer 
pa letos načrtujejo tudi orga-
niziranje tekmovanja lovcev 
v veleslalomu na Skutinem 
ledeniku in koncerta pev-
skih lovskih zborov in rogi-
stov. V razpravi je bilo sliša-
ti opozorila o škodi, ki jo jele-
njad z objedanjem povzroča 
na smreki in jesenu, pa tudi 
pobudo, da naj družina sku-
paj z občino ponovno zač-
ne postopek za povečanje lo-
višča z zemljišči, ki so zdaj v 
upravljanju države. 

Na zboru so zaslužnim čla-
nom podelili priznanja Lov-
ske zveze Slovenije – znake 
za lovske zasluge, Jurij Mar-
kič je prejel častno medaljo 
lovske zveze za štirideset let 
članstva v družini, ob 90-le-
tnici pa je posebno prizna-
nje družine dobil Alojz Ri-
bič. Jezerski župan Jurij Re-
bolj in starešina lovske dru-
žine Franc Ekar sta podpisa-
la pismo o nameri, da bo ob-
čina za potrebe lovstva dode-
lila lovski družini petsto kva-
dratnih metrov zemljišča na 

območju Ledin. Občni zbor 
je vedno tudi priložnost za 
posvetovanja in predava-
nja, letos so na zbor povabi-
li domačina prof. dr. Jane-
za Krča, rednega profesor-
ja na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, ki je lovcem spre-
govoril o nekaterih vplivih 
vremenskih ujm na lovstvo, 
Drejc Karničar, predsednik 
Gorsko reševalnega društva 
Jezersko, pa je lovce opozo-
ril na tveganja in nevarnosti, 
ki so jim izpostavljeni pri lo-
vski dejavnosti. 

Želijo pridobiti dodatna zemljišča
V Lovski družini Jezersko želijo pridobiti dodatne lovne površine in zemljišče na območju Ledin.

Cveto Zaplotnik

Bled – Svet blejske območ-
ne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije se je na seji v sredo 
seznanil z varstvenim sta-
njem gozdov na Zgornjem 
Gorenjskem. Kot ugotavlja-
jo v zavodu, je veliko gozdov 
na Zgornjem Gorenjskem 
zaradi čezmerne razmnoži-
tve lubadarja in lanskega de-
cembrskega vetroloma zelo 
poškodovanih, najhuje je v 
Bohinju. Dolga in s snegom 
bogata zima je otežila sana-
cijo, zato je večina poškodo-
vanega drevja še v gozdovih. 
Lastniki so kljub temu, veči-
noma že v januarju, poseka-
li okoli 50 tisoč kubičnih me-
trov poškodovanih dreves, o 
poseku še nadaljnjih sto ti-
soč »kubikov« so tudi že ob-
veščeni, zavod pa je z otopli-
tvijo in taljenjem snega še 
pospešil označevanje drevja 
za sanitarni posek in obve-
ščanje lastnikov. S posekom 
in spravilom pa se mudi, saj 
je v vetrolomu poškodovano 
drevje idealna tarča za luba-
darja. V zavodu ob tem opo-
zarjajo obiskovalce gozdov, 
da je zadrževanje v poško-
dovanih gozdovih in v goz-
dovih, kjer se izvajata posek 
in spravilo, smrtno nevarno.

»V zadnjih letih se v goz-
dovih dogajajo spremembe, 
ki jih v preteklosti ni bilo, 
zato tudi ni možno napove-
dati, kaj se bo dogajalo nap-
rej. Bistveno je, da lastniki 
redno pregledujejo gozdove 

in da v primeru, ko najde-
jo poškodovano drevje, čim 
prej začnejo s sečnjo,« pravi-
jo v zavodu za gozdove in do-
dajajo: »Videz gozda posta-
ja zaradi obsežnih poškodb 
in sanacije drugačen. Veči-
na ogolelih površin bo pre-
puščena naravnemu pomla-
jevanju, tam, kjer je takšno 
pomlajevanje oteženo, pa bo 
zavod brezplačno priskrbel 
lastnikom sadike za posadi-
tev. Kakšen gozd bo nastal 
na teh površinah, je odvisno 

od narave, predvsem pa od 
prizadevanj lastnikov, goz-
darji jim bomo pri tem stro-
kovno pomagali.«

V gozdovih na Zgornjem 
Gorenjskem se je smrekov 
lubadar začel čezmerno raz-
množevati leta 2015, v treh 
letih so posekali 861 tisoč 
kubičnih metrov lubadark, 
od tega lani rekordnih 430 
tisoč »kubikov«. Decem-
brski vetrolom je še »izbolj-
šal« možnost za razmnože-
vanje lubadarja, zato v zavo-
du pričakujejo, da se bo nje-
govo »smrtonosno delo« na-
daljevalo še vsaj tri leta.  

S posekom se mudi
Za drevesa, ki jih je napadel lubadar ali jih je 
poškodoval veter, je edina rešitev čim hitrejši 
posek in spravilo.

Lubadar povzroča 
ekološko in gospodarsko 
škodo. Lastniki gozdov 
so bili od leta 2015 
dalje zaradi slabše 
kakovosti prodanega lesa 
oškodovani že za enajst 
milijonov evrov.

Udeleženci pogovora so opozorili na problem prenosa 
družinske kmetije s starejšega gospodarja na mladega 
prevzemnika, pri tem pa so pozvali pristojne ustanove, 
da pomagajo pri rešitvi problema z dodatnimi 
spodbudami, psihološkim svetovanjem in mediacijo.



Sir je na voljo na lokacijah: Kavarna Triglavska roža, Bled; 
Pekarna Hitri kruhek, Bled; Trgovina Mak, Bled; Trgovina 
Ribno, Bled; Pekarne Planika: Kranjska Gora, Bled, 
Žirovnica; Mesarija Mlinarič, Lesce; Mesnica delikatesa 
Jure Šavs, Kranj; Resman Plus, Naklo; Interspar, izbrane 
trgovine; Mercator, izbrane trgovine; Bio Dan trgovina, 
Stročja vas, LjutomerVSE ZA UREJANJE VRTA  

IN OKOLICE VAŠE HIŠE 
( trava, gnojila, orodje ...)

• ZEMLJA IN GNOJILA ZA ROŽE

• SEMENA ZELENJAVE IN SADIKE  
TER ČEBULČEK

• SADIKE JAGODIČEVJA

• BALKONSKO CVETJE 
(možnosti nasaditve korit in prevoz  

le-teh na dom)

• CVETLIČNA KORITA

• TRAJNICE IN GRMOVNICE

MOTORNE KOSE STIHL ŽE  
OD 162 € + BREZPLAČNO 

ZAŠČITA ZA OBRAZ IN SLUH 

• ORODJE FISKARS 
(vrtne škarje, noži, vile, lopate) 

Za žago 1a, 4260 Bled
(pred železniško postajo)
Tel.: 04 575 05 19
trgovina@gozd-bled.si

Odprti smo vsak dan  
od 7. do 19. ure,

ob sobotah do 13. ure.

Drevesnice in grmovnice
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Suzana P. Kovačič

Šele ko pregledamo lego in 
ostale značilnosti vrta ter 
upoštevamo svoje želje, se 
odločimo za nakup rastlin. 
»Nakup je vedno najlažji in 
najcenejši tam, kjer dobimo 
dober nasvet. Da vam bo vr-
tnar lahko resnično dobro 
svetoval, imejte pri sebi čim 
več podatkov o vrtu, tudi sli-
ko vrta na mobilnem telefo-
nu,« svetuje Aljoša Ulčar. 
Velika večina rastlin prihaja 
iz uvoza in so t. i. substrat 
rastline. »Da jih lažje vzdr-
žujejo in prevažajo, so posa-
jene v lahke substrate z veli-
kim deležem šote, ki sama 
po sebi nima dovolj hranil, 
to pa ne pomeni, da sadika 
ni kvalitetna,« je dejal Ulčar. 
Bodite pa ob nakupu pozor-
ni na to, da korenine niso 
čezmerno razraščene oziro-

ma da gole korenine niso že 
olistane. 
Ulčar je dodal nekaj splo-
šnih nasvetov, kako pravilno 
posaditi sadiko okrasne ra-
stline: »Izkopana luknja v 
zemlji naj v premeru meri 
vsaj še enkrat toliko kot lo-
nec, v katerem je bila sadika. 
Rastlin ne sadimo globlje, 
kot so bile posajene ob na-
kupu. Ne pozabimo na do-
ber sadilni substrat, ki je na 
voljo v dobro založenih trgo-
vinah z vrtnarskim blagom. 
Pomladni čas nam še vedno 
omogoča sajenje večine vrst 
rastlin, kljub temu da je je-
senski čas bolj primeren za 
to, ker se rastlina v času 
zimskega mirovanja dobro 
ukorenini z manj naše po-
moči. Če pa se mora rastlina 
ukoreninjati najprej v času 
vegetacije, torej od pomladi 
do jeseni, ne pozabimo na 

zalivanje. Preprosto pravilo 
je, da se rastlina v prvem 
letu svoje rasti ne sme izsu-
šiti. Redno pregledujmo, da 
voda ne izpere preveč ze-
mlje, rastline po potrebi za-
strimo z zemljo oziroma še 
bolje z zastirko iz lubja.«

Japonski javor, glog, 
šmarna hrušica ...
Nekaj predlogov Ulčarja, kaj 
lahko posadimo. »Pri manj-
ših drevesih v vrtovih kralju-
jejo različne sorte japonske-
ga javorja; Acer palmatum 
''atropurpureum'' je eden 
izmed njih, drevo zraste v vi-
šino do petih metrov, razvije 
lepo rdeče nazobčane liste, 
dobro prenaša obrezovanje, 
sadimo ga v zavetne lege, če 
se le da, ga zavarujemo pred 
pozno pozebo. Zgodaj spo-
mladi, ko razvija manjše li-
ste, ne prenaša dobro direk-

tnega sonca, ki mu povzroča 
ožige na listih, zato ga sadi-
mo na polsenčne lege. Ze-
mlja naj bo dobro odcedna. 
Sorta Acer palmatum dissec-
tum razvije nekoliko poveša-
ve veje, zraste okoli 2,5 metra 
v višino in prav toliko v širi-
no. Zanjo veljajo podobni 
pogoji kot pri prej omenje-
nem javorju. Zanimivo, a 
premalo poznano drevo je 
Crataegus, glog po domače, 
ki zraste v višino do pet me-
trov in na pomlad navdušuje 
z obilnim cvetenjem, v po-
zno poleti pa nam nudi obilo 
zdravilnih plodov. Trudimo 
se z vzgojo ameriških borov-
nic, a večkrat neuspešno, 
zato lahko namesto tega po-
skusimo s sajenjem šmarne 
hrušice (Amelanchier la-
marckii). Grm je sestavljen iz 
več debel, zraste tudi do pet 
metrov, z obilnim cvetenjem 

opozori nase v aprilu. Njego-
vi plodovi spominjajo na bo-
rovnice, čeprav je okus bolj 
podoben jabolku."

Davidov metuljnik in  
vrtna igrivost
Med grmovnicami je Ulčar 
posebej omenil Buddlea da-
vidii, davidov metuljnik: 
»Kot že samo ime pove, me-
tuljnik poleti privablja me-
tulje na svoje do 15 centime-
trov dolge cvetove. Dobimo 
ga v raznoraznih barvah, od 
bele, rožnate, vijolične pa tja 
do pisanih barv na eni sami 

rastlini. Da nas bo razvese-
ljeval dolga leta, ga jeseni 
obrežemo le toliko, da ga 
zima ne bi polomila. Pa še 
to: v vrtu bodimo igrivi, čas 
dolgočasnih živih mej, v ka-
terih kraljuje le ena rastlina, 
počasi mineva. Vsaj vsak vrt 
ni primeren za to. Barve naj 
se med seboj prelivajo, nika-
kor pa ne tekmujmo v ra-
znolikosti barv. Vrt naj ''raz-
bije'' monotonost kvadra-
tnih življenjskih prostorov. 
Če pogledamo okoli sebe, se 
učimo iz naravnega okolja 
in rezultat ne bo izostal.«

Okrasne rastline v vrtu
Zasaditev vrta z okrasnimi drevesi, grmovnicami, trajnimi rastlinami nasploh zahteva celosten 
vpogled v vrt. »Kupovanje posamičnih rastlin brez predhodnega načrta navadno ne prinese tako 
želenega učinka lepega vrta. Pri načrtovanju vrta moramo poleg svojih želja upoštevati tudi potrebe, 
velikost, hitrost rasti in obliko drevesa oziroma grmovnice,« med drugim svetuje Aljoša Ulčar iz KGZ 
gozd Bled, svetovalec za urejanje parkov in vrtov.

Aljoša Ulčar 
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  Uporabite
biorazgradljive

vrečke, časopisni
papir ali

papirnate 
vrečke

Ravnanje z biološkimi odpadki 
Spomladi nastane pri delu na vrtu veliko bioloških odpadkov t.i. zeleni
odrez, ki ga je treba odstraniti in pravilno ločiti od ostalih odpadkov. 
Kam z omenjeno količino zelenega odreza?
 
Zaradi še boljšega ločevanja odpadkov lahko:
• debelejše kose lesa uporabimo za kurjavo,
• ostanke zdrobimo v mlinu/drobilniku vej,  
• zeleni odrez kompostiramo,   
• mlade poganjke in narezane ostanke obrezovanja ter vrtnega odpada lahko oddamo v rjavi zabojnik (pazimo, da kosi niso  
   predebeli, da ne poškodujejo nadgradnje v smetarskem vozilu),
• večje količine oddamo v zbirni center. 

    Kaj vse sodi v zabojnik za biološke odpadke?
    • kuhinjski odpadki
    • zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki,
        odpadki vseh vrst zelenjave, denimo solate, zelja …)
    • olupki in ostanki sadja
    • kavna usedlina
    • kavni filtri in čajne vrečke
    • netekoči ostanki hrane
    • jajčne lupine
    • pokvarjeni prehrambni izdelki
    • papirnate vrečke in robčki
    • vrtni odpadki
    • rože, plevel, pokošena trava
    • stara zemlja lončnic

Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnik za biološke odpadke moramo paziti, da jih nikoli ne odložimo v navadni plastični vrečki. 
S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov. Uporabimo vrečke iz biološko razgradljivih materialov. Odpadke lahko 
odložimo tudi zavite v časopisni papir ali v papirnati vrečki.

Več informacij na www.komunala-kranj.si ali na 080 35 55.

VRT-2012/18

Suzana P. Kovačič

Kranj – Posadi.si je aplikaci-
ja za vrtičkarje, ki v času vr-
tnarske sezone pomaga iz-
brati pravilen čas za delo na 
vrtu po vzoru setvenih kole-
darjev in z aktualno vremen-
sko napovedjo iz najbližje 
postaje ARSO. V koledar si 
lahko zabeležite aktivnosti 
na vrtu (kaj ste sadili, kdaj je 

vzklilo, kje ste pognojili, ka-
kšen pridelek ste imeli) in 
zaznamke obogatite s foto-
grafijami, da boste lahko iz-
kušnje uporabili pri nasle-
dnjem sajenju. Idejo sta Ti-
len in Bojan Blažica dobila 
pri očetu, kot otroka sta ga 
opazovala, ko je z ljubeznijo 
vrtnaril in si zapisoval po-
datke v vrtnarski dnevnik. 
Očetove zapiske sta skupaj s 

še nekaj sodelavci, strokov-
njaki s posameznih podro-
čij, uredila v digitalno verzi-
jo. Ekipa se je že predstavila 
kot zagonsko podjetje. 
Aplikacija deluje tako, da v 
računalnik najprej izrišete 
vrt, ki vam pokaže izbor sa-
dik, dobre in slabe sosede, 

priporoči razdalje med sadi-
kami, izračuna predvideni 
donos. Opisanih je več kot 
šestdeset vrtnin, te stalno 
dodajajo, pomagajo si tudi z 
vrtnarskimi priročniki, akti-
ven je vrtnarski forum z od-
govori strokovnjakov iz 
kmetijsko-svetovalne služ-

be. Namen ekipe Posadi.si 
pri razvoju aplikacije je 
omogočiti vrtnarjem, da čim 
več časa preživijo na vrtu, na 
svežem zraku, namesto pri 
načrtovanju in iskanju in-
formacij v priročnikih. 
Obstaja tudi verzija PRO 
aplikacije Posadi.si, ki pa je 

plačljiva (vsebuje še dodatne 
informacije, kot je npr. kolo-
barjenje ...). Letos so dodali 
prvi fizični produkt Posadi 
meter; vrtičkarjem se tako 
ni treba več ukvarjati s po-
števanko na vrtu, ker meter 
prikazuje tipske razdalje za 
sajenje vrtnin.

Predstavili spletni planer za vrtičkarje 
V Knjigarni Ognjišče v Kranju so pred nedavnim predstavili brezplačni digitalni žepni asistent za vrtnarjenje Posadi.si.

Eden od ustanoviteljev spletne strani Posadi.si Tilen 
Blažica v družbi agronomke Jerneje Jošar, ekološke 
vrtnarke in avtorice knjig s tega področja. / Foto: Gorazd Kavčič
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Simon Šubic

Škofja Loka – Po požaru, ki 
je v nedeljo ponoči izbruh-
nil v stanovanjskem objektu 
na območju Škofje Loke, so 
škofjeloški policisti odvzeli 
prostost stanovalcu in ga ka-
zensko ovadili. A razlog za 
tak ukrep ni bila le povzroči-
tev požara. V njegovem sta-
novanju so namreč odkrili 
tudi prostor za gojenje ko-
noplje.

Škofjeloški policisti so v 
nedeljo ponoči na obmo-
čju Škofje Loke obravnava-
li požar na stanovanjskem 
objektu. Zagorelo je v kuhi-
nji, domnevno zaradi vžiga 
snovi na štedilniku, eno ose-
bo pa so zaradi vdihavanja 
dima odpeljali v zdravstve-
no ustanovo in zadržali na 
zdravljenju. V tem času so 

škofjeloški kriminalisti pri-
dobili odredbo preiskoval-
nega sodnika za hišno pre-
iskavo, saj so gasilci med in-
tervencijo v objektu nalete-
li na prostor za proizvodnjo 
prepovedane droge, je razlo-
žil tiskovni predstavnik Po-
licijske uprave Kranj Bojan 
Kos. Kriminalisti so moške-
mu v ponedeljek za čas po-
stopka odvzeli prostost in pri 
njem opravili hišno preiska-
vo, v kateri so zasegli več de-
set sadik konoplje različnih 
velikosti ter predmete in pri-
pomočke za njeno proizvo-
dnjo. 

»Zaradi utemeljenega 
suma kaznivega dejanja v 
povezavi s prepovedanimi 
drogami in zaradi povzročit-
ve požara ga bodo krimina-
listi kazensko ovadili,« je še 
povedal Kos. 

Med gašenjem požara 
naleteli na konopljo

Simon Šubic

Mlaka pri Kranju – Razlog za 
januarsko eksplozijo v sta-
novanjski hiši Ivanke Šenk 
in njene hčere Suzane na 
Mlaki pri Kranju je bilo uha-
janje plina zaradi neustre-
znega tesnjenja med plinsko 
jeklenko in štedilnikom, so 
po končani preiskavi ugoto-
vili gorenjski kriminalisti, ki 
so pri ogledu kraja eksplozi-
je zavarovali več predmetov, 
ki so jih pregledali policijski 
forenziki. »Tesnjenje je naj-
verjetneje popustilo zaradi 
neustrezne menjave plinske 
jeklenke. Zaradi povzročit-
ve splošne nevarnosti in v tej 
zvezi kaznivega dejanja bodo 
kriminalisti kazensko ovadi-
li eno osebo,« je razložil Bo-
jan Kos s Policijske uprave 
Kranj. Po naših informaci-
jah naj bi ovadili mater, za 
povzročitev splošne nevar-
nosti iz malomarnosti pa ji 
grozi denarna kazen ali do 
enega leta zapora.  

Silovita eksplozija je v hiši 
na Dolenčevi poti na Mlaki 
pri Kranju odjeknila 30. ja-
nuarja nekaj pred 8. uro zjut-
raj. Eksplozijo je bilo sliša-
ti nekaj kilometrov daleč, za-
radi nje se je zrušila polovica 

stanovanjske hiše, poškodo-
vanih pa je bilo tudi več so-
sednjih hiš. V času eksplozi-
je je bila v hiši Ivanka, ki so 
jo izpod ruševin rešili gasilci. 
»Šlo je za tehnično izjemno 
zahtevno reševanje. Hiša se 
je po eksploziji zrušila sama 
vase, oseba je ostala zasu-
ta pod ruševinami, tako da 
smo poleg podpiranja objek-
ta, poleg dela z dvižnimi bla-
zinami uporabili tudi motor-
ne žage in ostalo hidravlično 
orodje, potrebno za reševanje 
zasutih oseb. Po približno 45 

minutah smo poškodova-
no osebo našli in jo iznesli iz 
objekta,« je tedaj povedal po-
veljnik operative Gasilske re-
ševalne službe Kranj Andraž 
Šifrer. Kot je dodal, so se ob 
eksploziji pretrgale tudi vo-
dovodne cevi in je voda zače-
la zalivati objekt ter ponesre-
čenko, zato so morali čas re-
ševanja čim bolj skrajšati.  

Takoj po eksploziji je stek-
lo zbiranje humanitarne po-
moči Šenkovima, ki sta osta-
li brez strehe nad glavo. Kot 
smo poročali že v torek, so 

doslej zbrali skoraj štirideset 
tisoč evrov. Kranjsko obmo-
čno združenje Rdečega kri-
ža Slovenije je s svojo akcijo 
zbralo dobrih 24 tisoč evrov, 
Župnijska karitas Kokrica 
slabih pet tisoč evrov, Kul-
turno društvo Gardelin s 
humanitarnim koncertom 
3200 evrov, dobrih šest tisoč 
evrov pa so prispevali sosed-
je. Krajevna skupnost Kok-
rica je poleg tega pred dne-
vi okoliške podjetnike zapro-
sila še za pomoč pri obnovi 
njunega doma. 

Eksplodiralo po menjavi jeklenke
Po ugotovitvah gorenjskih kriminalistov je do januarske eksplozije na Mlaki pri Kranju najverjetneje 
prišlo zaradi nepravilne menjave plinske jeklenke.  

V januarski eksploziji se je zrušila polovica stanovanjske hiše Ivane in Suzane Šenk.

Kranj – Policisti opozarjajo vse, ki se odpravljajo v hribe, da je 
ponekod v višjih predelih še vedno precej snega, na kar morajo 
biti pozorni. Pod Kriško steno so tako reševalci ta teden po-
magali turnemu smučarju, ki ga je poškodovala ledena kepa. 
Gmota je priletela s stene in ga zadela v nogo. Po podatkih 
policije je turni smučar utrpel lahko telesno poškodbo, s kraja 
pa so ga odpeljali s helikopterjem Slovenske vojske. »Nesre-
ča kaže, da so razmere v gorah ponekod še nevarne, kar naj 
obiskovalci upoštevajo pri izbiri poti in gibanju na oziroma 
pod nevarnimi mesti,« so sporočili s Policijske uprave Kanj. 

V gorah še vedno precej snega

Simon Šubic

Kranj – Raziskava, ki jo je 
Agencija za varnost prome-
ta (AVP) pred kratkim iz-
vedla med več kot 5300 mo-
toristi, je pokazala, da je bil 
skoraj vsak peti motorist v 
zadnjih dveh letih že udele-
žen v prometni nesreči z mo-
torjem, nekateri celo večkrat, 
velika večina motoristov (86 
odstotkov) pa se je v zadnjih 
dveh letih znašla v kritični si-
tuaciji na cesti, a se jim je us-
pelo uspešno izogniti trku. V 
nesrečah se je sicer vsak tretji 
udeleženi motorist huje poš-
kodoval. Raziskava bo podla-
ga za pripravo dodatnih ak-
tivnosti in ukrepov za večjo 
varnost motoristov, so raz-
ložili na AVP, ki bo rezultate 
raziskave v kratkem objavila 
tudi na svoji strani.

Iz odgovorov motoristov, 
ki so odgovarjali na anketo, 
je tudi razvidno, da še ved-
no tretjina motoristov servi-
sira motorno kolo izven regi-
striranih servisnih delavnic. 
Več kot polovica motoristov 

pa meni, da bi na boljšo pro-
metno varnost vplivali izgra-
dnja dirkališča, več ozavešča-
nja vseh voznikov motornih 
vozil, več preventivnih delav-
nic in treningov itd. 

V teh dneh na poligonih po 
vsej Sloveniji sicer potekajo 
brezplačne preventivne delav-
nice in predavanja, kjer lahko 
motoristi praktično preizku-
sijo svoje vozniške veščine in 

sposobnosti. AVP zato pozi-
va in opozarja vse motoriste, 
naj poskrbijo za svojo in tudi 
varnost drugih udeležencev 
v prometu. »Vsakega moto-
rista kdaj prime, da bi 'odprl 
gas', vendar naj to počne v va-
rovanem okolju, na poligo-
nu, in ne na cesti, kjer ogroža 
sebe in druge. Če se pelješ 150 
kilometrov na uro skozi nase-
lje, pa nisi motorist, ampak 

norec,« je ob koncu pravkar 
končane nacionalne preven-
tivne akcije za večjo varnost 
motoristov poudaril direktor 
AVP Igor Velov.

V času preventivne akcije, 
ki je potekala od 28. marca 
do 8. aprila, so policisti za-
segli 21 motorjev in mope-
dov, 888 motoristov je bilo 
preizkušenih z alkotesti, 
petnajst od njih je bilo vinje-
nih. 29 motoristom so poli-
cisti odredili strokovni pre-
gled za alkohol, trem pa za 
prisotnost drog. 

Žal sta se v času akcije zgo-
dili tudi dve prometni nesre-
či, ki sta terjali življenji dveh 
motoristov. V prvih treh me-
secih letos se je sicer v pro-
metnih nesrečah šest vozni-
kov motornih koles hudo te-
lesno poškodovalo in deset 
lažje. Od vseh udeleženih 
motoristov jih štirinajst ne-
srečo tudi povzročilo. Naj-
pogostejši vzrok za nesreče 
je bila neprilagojena hitrost, 
neupoštevanje pravil o pred-
nosti in nepravilno prehite-
vanje, so pojasnili na AVP. 

Vsak peti udeležen v nesreči
Zadnja raziskava med motoristi je pokazala, da je bil v zadnjih dveh letih kar vsak peti motorist 
udeležen v prometni nesreči, skoraj devetdeset odstotkov pa se jih je trku za las izognilo. 

V prometnih nesrečah se huje poškoduje vsak tretji 
udeleženi motorist, je pokazala zadnja anketa med 
motoristi. / Foto: Gorazd Kavčič
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Voklo – Gorenjski prometni policisti so v sredo zvečer na avtoce-
sti pri Voklem obravnavali hrvaškega državljana, ki je pri omejitvi 
130 km/h vozil s hitrostjo 224 km/h. Vozniku so policisti izrekli 
globo v višini 1200 evrov in sankcijo devetih kazenskih točk. 

Divjal po avtocesti

Tržič – V Tržiču je pred dnevi lastnik v stanovanju sredi do-
poldneva zalotil neznano žensko, ki se je izgovorila, da išče 
stranišče. Ko ji je že dovolil oditi, je pri pregledu stanovanja 
ugotovil, da mu je stikala po predalih. Ukradla ni ničesar, 
vseeno pa je žensko prijavil policistom. Policisti poizvedujejo 
po ženski, stari med 40 in 50 let. Ima kratke temne lase, ki 
so bili speti v čop, oblečena pa je bila v temno daljšo bundo.

Neznanka stikala po stanovanju
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Zanimivosti
Avguštin Mencinger je stari 
bunker v Radovljici preuredil v 
kapelo sv. Edith Stein. Stran 20

Pogovor
... z dr. Zvonko Zupanič Slavec o 
zgodovini zdravstva in medicine 
na Slovenskem Stran 21

MultiKulti
Škofjeločan Uroš Derlink se je 
leta 2012, pri svojih 29 letih, 
preselil v Avstralijo. Stran 22

Igor Kavčič

Takole med drugim v 
knjižici k razstavi beremo 
v zapisu grofice Jutte Auer
sperg, vnukinje Ota Detele 
ml., zadnjega lastnika gradu 
Turn: »Leta 1951 sta se star
ša prvič odpeljala nazaj do
mov. Leta 1954 smo se prvič 
vsi odpeljali čez Ljubelj v 
Preddvor. Tega ne bom ni
koli pozabila – te veličastne 
gore, od Naklega se v daljavi 
vidi Zaplata. In potem grad 
Turn. Bilo je neverjetno 
lepo. Bil je lep poletni dan, 
opoldne so se z vseh hribov 
oglasili zvonovi. V vasi smo 
obiskali mnogo ljudi. Bilo 
je nenavadno razpoloženje, 
med otožnostjo, žalostjo, ve
seljem in strahom. Ko smo 
se vrnili k avtu, je bil obsut s 
cvetjem in mama je jokala.«

Detelovi so na grad Turn 
prišli na začetku dvajsete
ga stoletja. Grad in posestvo 
v Potočah je od Janka Ur
bančiča leta 1909 kupil Oto 

Detela ml., njegova hčerka 
Avgusta se je leta 1911 po
ročila z Avstrijcem Heinri
chom Palmom, leto kasne
je pa se jima je rodil Karl 
Heinrich. Ta se je leta 1943 
poročil z Elso Siegmund in 
imel dva otroka, hčer Jutto 
Mario (1944) in sina Karla 
Otta (1946). Zadnji lastnik 
Turna Oto Detela in njego
va žena Magdalena sta umr
la v februarju leta 1946 v ta
borišču v Mariboru, Palmo
vi pa so bili po vojni izgnani 
iz Slovenije in živijo na Gra
škem. Po očetu Karlu Pal
mu (ta je po dolgoletnih pri
zadevanjih leta 1999 prido
bil slovensko državljanstvo, 
umrl pa je leta 2002) je Turn 
in posestvo dedovala njego
va hči Jutta. 

Avtor razstave dr. Jože De
žman iz Gorenjskega mu
zeja je v sodelovanju z dr. 
Aleksom Leom Vestom že 
leta 1999 napisal članek 
o zapletih, ki jih je pri pri
dobivanju državljanstva in 

denacionalizacijskem po
stopku imel Karl Palm. Dež
man je usodi Vestovih in De
telovih po drugi svetovni voj
ni predstavil že na stalni raz
stavi Slovenci v 20. stoletju 
v Muzeju novejše zgodovi
ne Slovenije, tokrat je v sre
dišču družina Detela in nji
hov grad Turn v Potočah nad 
Preddvorom, v katerem je že 
dolgo dom starostnikov.

Kaj je bilo vodilo za pripra
vo tokratne razstave? »Raz
stava je pomembna iz več ra
zlogov. Prvič, nekatere naše 
ljudi je treba vrniti v nacio
nalno zgodovinsko shemo, 
kar je priložnost, da obudi
mo zavest o nekdanji slo
venski eliti. Drugič, zave
dati se moramo devastaci
je gradov in dvorcev, bodisi 
v času medvojnega ropanja 
bodisi povojnih zaplemb in 
siceršnje socialne degrada
cije teh stavb. Treba je vsaj 
v dokumentarnem smislu 
rekonstruirati grad Turn in 
stavbo z umetninami, knji
žnico, pohištvom, različ
nim inventarjem ... Arhiv je 
bil na srečo rešen in je v Ar
hivu RS. Na ta način bi lah
ko dobili sliko o nekdanjem 
gradu. Tretje je opozorilo, da 
je že čas, da se denacionali
zacijski postopki v tej drža
vi dokončno rešijo. V prime
ru Turna so postopki večino
ma končani,« je ob razstavi 
povedal njen avtor dr. Jože 
Dežman in poudaril, kako 
pomembno je, da se potom
ci ljudi, ki so bili po vojni 
izgnani in izbrisani, spet in
kultivirajo v našo družbo in 
se ta vendarle zave, kako po
membni ljudje so to za nas. 

Bogat arhiv, a redki 
predmeti

V medprostoru k razsta
vi je najprej s plemiškim gr
bom in fotografijami pred
stavnikov treh rodov predsta
vljena družina Detela in po
tem še Palm. S stropa visijo 
trakovi s predstavljenim 201 
grbom, ki so del zbirke Arhi
va RS. O plemstvu in grbih 
pišeta strokovnjaka dr. Miha 
Preinfalk in dr. Jure Volčjak. 
Menda je na Slovenskem v 
preteklosti obstajalo okrog 
tisoč plemiških družin. Na
sproti grbom je predstavljen 
zemljevid požganih in uniče
nih gradov po drugi svetovni 
vojni, ki naj bi sledil raziska
vam Iva Žajdele. 

V stebriščni dvorani nas 
najprej z desne pozdra
vi veliki portret Ota pl. De
tele st., ki je živel v 19. sto
letju in bil med drugim več 
kot trideset let poslanec de
želnega zbora za Kranjsko. 
Slika je sicer v Narodni ga
leriji Slovenije. Na ogled je 
originalna plemiška diplo
ma. »Iz arhivskih podat
kov smo tudi poskušali re
konstruirati, kaj se je zgo
dilo po izgonu potomcev iz 
Turna in zaplembo gradu 
ter vsega, kar je bilo v njem. 
Izginila je celotna knjižni
ca, med drugim Valvasor
jeva Slava vojvodine Kranj
ske s posvetilom, izginila 
je večina inventarja ... Vse 
to smo poskušali prikazati 

s komisijskimi zapisniki.« 
Predstavljenih je nekaj pre
dmetov, ki so jih potomcem 
bodisi prinesli vaščani bo
disi so bili odkupljeni. Na 
ogled je nekaj zanimivih 
predmetov in predvsem fo
tografij. V osrednjem delu 
razstave je predstavljen tu
di predalnik, ki je že dlje 
časa v Gorenjskem muze
ju, a vse do izpred nekaj let 
niso vedeli, da je prav z gra
du Turn. Kot meni dr. Jože 
Dežman, naj bo razstava še 
en prispevek k enakopravni 
obravnavi nekdanjih elit na 
Slovenskem. Ob razstavi je 
izšla tudi lično oblikovana 
knjižica s podatki o razsta
vi in zadnjih lastnikih gra
du Turn.

Nekoč na gradu Turn
V Stebriščni dvorani Mestne hiše je na ogled razstava z naslovom Blagoslovljeni in prekleti, na kateri je predstavljen  
grad Turn v Potočah in njegovi zadnji lastniki. 

Pod portretom Otona pl. Detele st. iz leta 1911 avtorja Frana Klemenčiča: (z leve) avtor 
razstave dr. Jože Dežman, Damjana Pečnik, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo, 
Sigrid Berka, veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji, grofica Jutta Auersperg, Barbara 
Ravnik, direktorica Narodnega muzeja Slovenije, Marjana Žibert, direktorica Gorenjskega 
muzeja, in dr. Aleks Leo pl. Vest / Foto: Jelena Justin

Predalnik z gradu Turn, ki ga hranijo v Gorenjskem  
muzeju / Foto: Igor Kavčič
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Od petka do petka

Simon Šubic

Več kot štiristo kršitev

Varuhinja človekovih pra-
vic Vlasta Nussdorfer je v 
torek ob predstavitvi poro-
čila za lani kot najbolj pe-
reča področja navedla soci-
alno-ekonomsko sliko lju-
di, njihovo zdravje, slabo 
upravljanje in okoljska vpra-
šanja. Varuhinja je pouda-
rila, da številni živijo na so-
cialnem dnu in izgubljajo 
svoje dostojanstvo pri iska-
nju oblačil in hrane pri hu-
manitarnih organizacijah. 
Med skupno 77 priporočili, 
ki jih je podala, je tako tudi 
priporočilo državnemu zbo-
ru, vladi in ministrstvom, 
naj sprejmejo ukrepe za 
uveljavitev ustavnega nače-
la, da je Slovenija pravna in 
socialna država, da bi odpra-
vili revščino ter posamezni-
kom in družinam zagotovili 
pogoje za zadovoljevanje te-
meljnih človekovih potreb. 
Namestnik varuha človeko-
vih pravic Tone Dolčič je kot 
problematično označil tudi 
delovanje pravne države. 
Po njegovi oceni namreč v 
normativnem sistemu, kjer 
je »gora predpisov«, vla-
da kaos, žrtev pa so social-
na država in centri za soci-
alno delo. Varuh za človeko-
ve pravice je sicer lani obrav-
naval 4471 zadev (predlani 
4308). Kršitve so ugotovi-
li v 386 pobudah, v katerih 
je bilo 433 kršitev različnih 

človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin in drugih nep-
ravilnosti.

K tožbi pristopilo šest 
tisoč Slovencev

K skupinski tožbi Zveze 
potrošnikov Slovenije (ZPS) 
proti Volkswagnu zaradi 
prirejanja podatkov o izpu-
hih je pristopilo 6024 slo-
venskih potrošnikov. Pred-
sednica ZPS Breda Kutin 
je razložila, da s tožbo zah-
tevajo povrnitev kupnine za 
vozilo v zameno za njegovo 
vračilo. Gre za vozila znamk 
Audi, Seat, Škoda in Vol-
kswagen, izdelana med leto-
ma 2007 in 2015, v katera so 
bili vgrajeni sistemi za pri-
rejanje meritev količine iz-
pustov dušikovih oksidov. 
Tožbo so vložili prek nem-
ške družbe Financialright, 
ki je prevzela vse terjatve 
in se zavezala, da bo nosila 
vse stroške postopka, v pri-
meru uspeha pa bo zadrža-
la do 35 odstotkov izterjane-
ga zneska.

Za zaščito NLB pred 
hrvaškimi sodišči

Ustavna komisija v pone-
deljek ni sprejela sklepa o 
začetku postopka za dopol-
nitev ustavnega zakona za 
zaščito NLB pred odločit-
vami hrvaških sodišč zara-
di prenesenih deviznih vlog 
nekdanje LB. Medtem je 
skupščina NLB, na kateri je 

državo kot edinega delničar-
ja zastopal Slovenski držav-
ni holding, upravi NLB nalo-
žila sprejetje ukrepov, s ka-
terimi bo zagotovila, da bo v 
primerih obstoječih oz. mo-
rebitnih novih pravnomoč-
nih sodb hrvaških sodišč 
glede prenesenih deviznih 
vlog v celoti spoštovan vlad-
ni sklep iz julija 2015 in fe-
bruarja letos. Po njem izpol-
njevanje sodb hrvaških so-
dišč glede prenesenih deviz-
nih vlog nekdanje Ljubljan-
ske banke ni skladno s slo-
venskim pravnim redom in 
mednarodnimi pogodbami, 
ki sta jih sklenili Slovenija in 
Hrvaška.

Lenarčič poletel v Azijo

Letalec in raziskovalec 
podnebnih sprememb Ma-
tevž Lenarčič je v ponede-
ljek z ultra lahkim letalom 
Dynamic WT9 slovaške-
ga proizvajalca Aerospool z 
mariborskega letališča pole-
tel na novo okoljsko misijo, 
na kateri bo podatke o one-
snaženosti zraka zbiral na 
poti preko Azije. V približ-
no 40 dneh bo preletel Tur-
čijo, Iran, Pakistan, Indijo, 
Bangladeš, Mjanmar, Laos, 
Vietnam, Kitajsko, Mon-
golijo in Rusijo. Po njego-
vih besedah je logistika pre-
cej zapletena, saj pred od-
hodom ni pridobil vseh do-
voljenj za prelete in postan-
ke. »Izmeriti želimo stanje 
okolja, stanje podnebja, da 

lahko spremljamo učinkovi-
tost ukrepov za zmanjšanje 
segrevanja ozračja,« je raz-
ložil vodja znanstveno-raz-
iskovalnega dela ekipe Gri-
ša Močnik iz Inštituta Jožef 
Štefan.

Janša zahteva 
odškodnino

Predsednik SDS Janez 
Janša je vložil odškodnin-
sko tožbo zaradi sodnega 
procesa Patria, je poročal ča-
snik Delo. Od države, nek-
danje tožilke Branke Zobec 
Hrastar, ki je sestavila obtož-
bo, in štirih sodnikov zahte-
va okoli 900 tisoč evrov od-
škodnine. Od sodnikov so 
toženi okrajna sodnica Bar-
bara Klajnšek, ki je na za-
porne kazni poleg Janše ob-
sodila tudi Antona Krkovi-
ča in Ivana Črnkoviča, takra-
tni predsednik senata višje-
ga sodišča Milan Štrukelj ter 
vrhovna sodnika Vesna Ža-
lik in Branko Masleša, ki sta 
bila sodnica poročevalka in 
predsednik senata vrhovne-
ga sodišča. Oba senata sta 
namreč potrdila sodbo ok-
rajnega sodišča. Pravno-
močno obsodilno sodbo v 
zadevi Patria je razveljavilo 
ustavno sodišče, zadeva pa 
je nazadnje zastarala. Sko-
raj 900 tisoč evrov odško-
dnine zaradi procesa Patria 
od države zahteva tudi stran-
ka SDS. Obravnavo te tožbe 
so že končali, v kratkem pa 
bo izdana pisna sodba. 

Mnogi na socialnem dnu
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je ta teden opozorila, da v Sloveniji številni živijo na 
socialnem dnu in izgubljajo dostojanstvo pri iskanju oblačil in hrane pri humanitarnih organizacijah.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 
predstavila poročilo za lani, ko je urad ugotovil 433 kršitev 
pravic in drugih nepravilnosti s strani državnih organov. 

K skupinski tožbi proti Volkswagnu zaradi prirejanja 
podatkov o izpuhih je pristopilo 6024 Slovencev. 

Matevž Lenarčič bo na štiridesetdnevni okoljski misiji zbiral 
podatke o onesnaženosti zraka v Aziji. / Foto: arhiv GG

Slovenci v zamejstvu (607)

Dnevi slovenske kulture iz Koroške
Kdor želi spoznati pest-

rost, ustvarjalnost in trdo-
živost slovenske kulture na 
Koroškem, naj se udeleži tra-
dicionalnih Koroških kultur-
nih dni v Ljubljani. Letoš-
nji bodo že 16. po vrsti in se 
bodo začeli v ponedeljek, 16. 
aprila. Njihov organizator je 
Društvo slovensko-avstrij-
skega prijateljstva, ki ga zav-
zeto vodi bohinjski rojak Lov-
ro Sodja, pomagajo pa mu or-
ganizacije iz Slovenije in Ko-
roške. Prva in uvodna prire-
ditev v okviru letošnjih dni 
bo razstava umetniških del 
slikarja Hanzija Mlečnika iz 
Celovca z naslovom Nekaj je 
v zraku, ki jo bodo odprli v po-
nedeljek, 16. aprila, ob 18. uri 
v Galeriji Družina v Ljublja-
ni. O umetniku, ki je poklic-
no vodja Mohorjevega knji-
žnega središča v Celovcu, 
bo govorila Mateja Rihter, 

odprla pa jo bo veleposlani-
ca Republike Avstrije v Ljub-
ljani Sigrid Berka. Čast zače-
ti kulturne dneve pa bo pri-
padla slovenskemu ministru 
za Slovence v zamejstvu in 
po svetu Gorazdu Žmavcu. 

Druga prireditev v okviru 
letošnjih Koroških kulturnih 
dni v Ljubljani bo v torek, 17. 
aprila, ob 11. uri v dvorani Sve-
tovnega slovenskega kongre-
sa na Cankarjevi 1 v Ljubljani. 
Predstavili bodo najnovejše 

koroške slovenske publika-
cije, in sicer pesemsko izro-
čilo iz Radiš in okolice z na-
slovom Tiha zemlja, 80 pe-
smi Lenčke Kupper ob nje-
ni 80-letnici, zbornik pri-
spevkov o slovenščini v dru-
žini in dvojezične zemljevi-
de koroških občin Bekštajn, 
Bistrica v Rožu, Kotmara 
vas, Sele, Šentjakob v Rožu, 
Škofiče, Šmarjeta v Rožu in 
Radiše. V soboto, 21. aprila, 
ob 11. uri bo v Mini teatru v Križevniški ulici v Ljublja-

ni lutkovna predstava Rado-
vedni slonček, ki jo bodo ig-
rali lutkarji Slovenskega kul-
turnega društva iz Celovca. 
Sklepna prireditev bo v pone-
deljek, 23. aprila, ob 19. uri, 
ko bo v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma pevski 
koncert z naslovom Koroška 
pesem prek meja. Pela bo sta 
pevska skupina Akzent, ki 
deluje v okviru Slovenskega 

kulturnega društva Jepa iz 
Loč ob Baškem jezeru in jo 
vodi Anica Lesjak Ressmann, 
in ženski pevski zbor Rož iz 
Šentjakoba v Rožu s projek-
tom Shiva – Šiva. Zbor vodi 
gorenjski rojak Primož Ker-
štanj z Bleda. Obisk vseh pri-
reditev, razen koncerta, za ka-
terega je vstopnina pet evrov, 
je brezplačen. Vaš obisk bo za 
naše rojake na Koroškem ve-
likega pomena! 

Konec tedna vabimo na dve prireditvi na Koroškem. 
Danes, 13. aprila, ob 19.30 bo v farni dvorani v Bilčovsu 
premiera recitala Krst pri Savici (France Prešeren ga je 
napisal leta 1835), ki ga ob režiji Aleksandra Tolmaierja 
in glasbeni spremljavi Tonča Feiniga izvaja duhovnik 
in dekan Janko Krištof. V nedeljo, 15. aprila, ob 14.30 
pa bo v Kulturnem domu v Pliberku srečanje otroških 
in mladinskih pevskih zborov. Skupaj bo pelo osem 
zborov.

Nastopi Ženskega pevskega zbora iz Šentjakoba v Rožu 
pod vodstvom Primoža Kerštajna so vselej izvirni.  
Zbor, fotografija je z nastopa na prireditvi Koroška poje leta 
2015, bo pel tudi na sklepni prireditvi letošnjih Koroških 
kulturnih dni.
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Petinšestdeset let Gorenjskega muzeja (11)

Nastajanje muzejske fototeke
Pred 65 leti je z ustanovi-

tvijo Mestnega muzeja za-
čela nastajati tudi muzej-
ska fototeka, ki je danes 
ena največjih fototek na 
Gorenjskem.

Z intenzivnim zbira-
njem fotografskega gra-
diva na terenu, donacija-
mi in odkupi fototeka da-
nes šteje več kot tristo pet-
deset tisoč negativov, dia-
pozitivov in fotografij ter 
izvirnih starejših fotogra-
fij, ki ilustrirajo dogodke iz 
zgodovine Gorenjcev. Naj-
več gradiva je bilo pridob-
ljenega s preslikavami ori-
ginalnih fotografij, ki so 
nam jih posredovali posa-
mezniki. Pred leti smo pre-
jeli del bogatega arhiva ob-
činskega centra INDOK, 
časopisa Gorenjski glas in 

podjetja Exportprojekt. Bo-
gata je zbirka starih origi-
nalnih fotografij in razgle-
dnic s preloma iz 19. v 20. 
stoletje pa vse do druge sve-
tovne vojne. V fototeki hra-
nimo številne fotografije 
znanih gorenjskih avtor-
jev, npr. Jake Čopa, zapu-
ščino Slavka Smoleja. Mu-
zejski strokovni delavci od 
začetka delovanja muze-
ja fototeko bogatijo s foto-
grafijami, ki dokumentira-
jo dogodke s področja ur-
banizma, kmetijstva, go-
spodarstva, industrije, šol-
stva, kulture, športa ter po-
litičnega in družabnega 
življenja na Gorenjskem. 
Med večje zbirke sodijo fo-
tografije iz obdobja dru-
ge svetovne vojne, posnet-
ki o razvoju planšarstva v 

Bohinju, gorenjske indu-
strijske dediščine, posebna 
je zbirka fotografij Prešer-
novega spominskega mu-
zeja in Prešernovih nagra-
jencev. Poseben čar ima-
jo fotografije starih razgle-
dnic. Osebno so mi najljub-
še stare družinske fotografi-
je, posnete ob različnih pri-
ložnostih, saj vsaka od njih 
pripoveduje svojo zgodbo. 

Fototeka je v osnovi na-
menjena interni uporabi 
naših strokovnih delavcev 
za raziskovalno, razstavno, 
pedagoško in publicistič-
no dejavnost, na voljo pa 
je tudi zunanjim uporabni-
kom. Ti se za ogled drago-
cenega fotografskega gra-
diva najavijo vnaprej, v pri-
meru izposoje gradiva pa 
z uporabnikom sklenemo 

dogovor o medsebojnem 
sodelovanju z upošteva-
njem avtorskih pravic ob 
morebitni objavi.

Fotografije iz muzejske 
fototeke so eden najbolj iz-
povednih načinov pripove-
dovanja o preteklosti: so 
dokument, na katerem so 
skozi objektiv fotoaparata 
ujeti minljivi trenutki, ki so 
ohranjeni za prihodnost. 
So neprecenljiv spomin in 

odsev naših življenj. Vred-
nost muzejske fototeke je 
v vsebini posameznih po-
snetkov, saj so ravno foto-
grafije objektov pogostok-
rat edini dokaz o njihovem 
obstoju. Najpomembnejša 
pa je tista vsebinska vred-
nost na fotografijah,  ki do-
kumentira delo, ustvarjal-
nost in vsakdanje življenje 
nekdanjih prebivalcev Go-
renjske.

Današnja Koroška cesta v Kranju na začetku 20. stoletja
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Psihodrama v hotelu

Film z naslovom Moš-
ki ne jočejo je celovečer-
ni igrani prvenec režiserja 
Alena Drljevića. Nastal je v 
koprodukciji Bosne in Her-
cegovine, Slovenije, Hrva-
ške in Nemčije, posnet je 
bil v 18 snemalnih dneh v 
enem od hotelov, ki so bili 
zgrajeni za zimske olim-
pijske igre Sarajevo 1984. 
V tem hotelu v času zunaj 
sezone skupina veteranov 
različnih narodnosti in ve-
roizpovedi na pobudo mi-
rovne organizacije prede-
luje svoje travme na način, 
ki mu stroka pravi »psihod-
rama«. Gre torej za filmsko 
iskanje odgovora na vpraša-
nje, kaj se dogaja v ljudeh, 
ki so vojno preživeli. Psihi-
atri govorijo o posttravmat-
ski stresni motnji (PTSM). 
Kaj pa o tem pravi filmski 
režiser? »Res je. Na zunaj 
je videti, kot da je bila voj-
na že zdavnaj in se je ko-
maj kdo še spominja – go-
vorim lahko predvsem za 
Bosno in Hercegovino, ker 
tam živim, ampak mislim, 
da je tudi na Hrvaškem in 
v Srbiji podobno. Dejstvo 
je, da se vsi še vedno ukvar-
jamo s posledicami vojne: 
ne samo s tem, kar se doga-
ja v nas, ampak tudi s tem, 
kar se dogaja okrog nas – v 
medijih, v politiki. Najhuje 

je to, da politiki to vojno še 
vedno izkoriščajo za grož-
nje z možnostjo novih kon-
fliktov, za manipulaci-
jo in doseganje lastnih ci-
ljev. Zaradi tega si javnost 
ne more zastavljati pra-
vih vprašanj, vprašanj, ki 
se tičejo korupcije, revšči-
ne, izobraževanja ... Ved-
no se tema takoj preusme-
ri na nacionalna in verska 
vprašanja, torej na popol-
noma iracionalne stvari. 
Če je ljudi strah, je z njimi 
lahko manipulirati. To je 
po mojem mnenju največ-
ji problem. Po drugi stra-
ni pa seveda ogromno ljudi 
živi s PTSM, čeprav mnogi 
sploh ne vedo, da to motnjo 
imajo – še posebej v Sara-
jevu. Mesto je bilo oblega-
no in redno bombardira-
no dolga štiri leta; večina 
ljudi, ki so bili takrat tam, 
imajo vsaj blagi PTSM, ne 
glede na to, ali so bili voja-
ki ali civilisti. V Srbiji je te-
žava v tem, da država ura-
dno niti ne priznava, da je 
bila v vojni, da je v njej so-
delovalo vsaj 500 tisoč lju-
di. Kako naj ljudje torej 
dobijo benificiran staž in 
zdravljenje, ki ga potrebu-
jejo, če država niti ne regi-
strira njihove stiske? Vem, 
da je to ogromna težava za 
srbske vojne veterane. Na 
Hrvaškem je položaj neko-
liko boljši, a prav tako vem, 
da ima zelo malo ljudi be-
nificiran staž in da resnični 

vojni veterani zelo težko ži-
vijo.« / Zgodba se dogaja v 
hotelu, kjer poteka »delav-
nica« za veterane s PTSM. 
»To je hotel Bistrica na Ja-
horini, ki je bil zgrajen za 
olimpijske igre leta 1984; 
imel sem ga pred očmi, ko 
sem pisal scenarij. V etapi 
predprodukcije smo iska-
li tudi druge hotele in loka-
cije, ampak na koncu sem 
dojel, da potrebujemo prav 
Bistrico. Hotel sicer ni tako 
odmaknjen od sveta, kot se 
zdi na filmu: obstajajo tudi 
okoliški objekti, ki jih na-
menoma nismo posneli. 
Klavstrofobičnost, zaprtost 
hotela, ki ponazarja zapr-
tost ljudi v njihove lastne 
travme, ima protiutež v 
prostranosti in miru nara-
ve, ki ga obdaja; zaradi nje 
film lahko zadiha.« Zani-
miva je tudi režiserjeva raz-
laga naslova filma. »Patri-
arhat je del tradicije na Bal-
kanu – no, ne samo na Bal-
kanu, ampak po vsem svetu 
še velja, da so moški tisti, ki 
morajo biti močni, ki mora-
jo braniti čast države, naro-
da, vere, družine ... To je v 
resnici zelo težko breme, ki 
ga morajo ljudje prenašati. 
Jasno, da so tudi moški ran-
ljiva bitja, bitja s čustvi, ki 
jim patriarhat ne pusti na 
plano. Naslov filma je seve-
da ironično preizpraševa-
nje stereotipov: moški joče-
jo, pa še kako. Najzanimi-
vejše se mi je zdelo, ko je 

neka gledalka po projekciji 
na sarajevskem filmskem 
festivalu komentirala, da 
se ji je zdel Moški ne jočejo 
feminističen film …« (Vir: 
Ana Jurc, MMC RTV SLO)

Madžarsko čisti Orban

»Pozivam vas, da sprej-
mete veliko, skupno odloči-
tev, da migrantom ne bomo 
dovolili vstopa na Madžar-
sko in da zaščitimo deže-
lo.« Tako je madžarski pre-
mier Viktor Orban tik pred 
volitvami izigral glavni 
adut svoje zmage. Fidesz je 
v 199-članskem parlamen-
tu osvojil 133 sedežev. Vo-
lilna udeležba je bila skoraj 
70-odstotna. Pomenljivo je 
tudi, kateri politiki so Orba-
nu za zmago prvi čestitali: 
Francozinja Le Penova, Ni-
zozemec Wilders, Srb Vu-
čić, Evropska ljudska stran-
ka (EPP) in – Janez Janša. 

Kratki in jedrnati Kurz

»Zakrivanje majhnih ot-
rok ne sme imeti prostora v 
naši državi.« S temi beseda-
mi je avstrijski kancler Se-
bastian Kurz razložil zakon-
sko prepoved nošenja nag-
lavnih rut v javnosti. Prepri-
čan je tudi, da bodo z no-
vim zakonom omejili spol-
no diskriminacijo deklet 
in preprečili razvoj »mar-
ginaliziranih vzporednih 
družb« v Avstriji.

Moški ne jočejo
Malo smo že pozabili, da je v naši neposredni bližini še pred dvajsetimi leti divjala vojna. Se je zahodni 
Balkan od te vojne že umiril? V naše kinematografe je pravkar prišel film, ki to vprašanje prikaže na 
umetniški način …

Ekipa filma Moški ne jočejo na filmskem festivalu v 
Karovih Varih. Z leve: igralci Boris Ler, Boris Isaković, Emir 
Hadžihafizbegović, režiser Alen Drljević, Ermin Bravo in 
Sebastian Cavazza. / Foto: KVIFF

Viktor Orban in Angela Merkel na kongresu Evropske 
ljudske stranke (EPP) v Madridu, 21. 10. 2015 / Foto: Wikipedija

Mošeja in islamski center na Dunaju / Foto: Wikipedija
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Pevski začetki Tajde Jova-
novič segajo v njeno šesto 
leto, ko jo je sestra Anja nav-
dušila nad petjem. Kot otrok 
je dobivala pevske potrditve 
in pohvale, zato se je vpisala 
v Glasbeno šolo Kranj. Star-
ši sprva niso bili navdušeni 
nad njeno izbiro študija, to 
je opernim petjem, in so bili 
skeptični, ker so menili, da 
se s petjem ne bo mogla pre-
življati. Dokazala jim je na-
sprotno in danes jo brezpo-
gojno podpirajo.

Tajdo je od nekdaj privla-
čila odrska umetnost, poleg 
opere jo navdušujejo tudi 
muzikali. »Sem zelo izrazna 
oseba in igralsko usmerje-
na. Operni oder mi mnogo 
bolj leži kot pevski nastopi, 
kjer je potrebne več mirnosti 
in pripovedovanja. Opera mi 
daje širino prostora in časa, 

a če to povežem z igro, de-
jansko lahko podoživim ka-
rakter, ki mi je osebno po-
polnoma neznan.« Tajda 
meni, da imajo Slovenci do 
opere strahospoštovanje, 
morda zato, ker je ne razu-
mejo, saj gre vendarle za vi-
soko umetnost in jo je lju-
dem težko približati, hkrati 
pa opaža, da jo zelo cenijo.

Je izključno poustvarjal-
ka, avtorske glasbe ne na-
merava ustvarjati. Ima glas, 
ki je najbolj razširjen – lir-
ski sopran. Vadi vsak dan, 
pred projektom tudi večkrat 
dnevno, sicer pa je najbolj 
pomembno, da vsako jutro 
»razgiba« glas. Po vsakem 
projektu si vzame dva tedna 
počitka, tedaj ne poje, s tem 
se nagradi za uspešno delo.

Tajda je prejela Prešer-
novo nagrado Akademi-
je za glasbo v Ljubljani za 
umetniške poustvaritve na 

koncertnem in opernem po-
dročju. Kot operna solistka 
je poustvarila mnogo vlog: 
Natašo v operi Vojna in mir, 
Petro v Nesrečnih ljubim-
cih, Pamino v Čarobni piš-
čali, Guvernanto v Obratu 
vijaka, Marto v Adi. V Slove-
niji je vesela vsake vloge, ker 
je trg zelo nasičen, a dejstvo 
je, da tujina ponuja več. »Po-
snetke pošiljam različnim 
opernim agencijam in oper-
nim studiem po Evropi, že-
lim se prebiti na druge trge 
in opere.« Avdicije so tiste, 
ki ji prinesejo vlogo. »Na av-
dicijo vedno prinesem spro-
ščenost, ni me strah, grem 
in zasijem, predvsem ne raz-
mišljam o tem, kaj si misli-
jo drugi. Pomembna je sa-
mozavest, a hkrati tudi skro-
mnost. Če bom všeč sama 
sebi, vem, da bom všeč tudi 
drugim. Ljudje poslušajo 
z očmi in ocenjujejo mojo 

celostno podobo, zato na 
odru ne igram, sem taka, kot 
sem, Tajda in nihče drug.« 

Tajda pravi, da morajo v 
Sloveniji mladi umetniki 
in umetniki na začetku ka-
riere vse narediti sami, da 
bodo opazni in prepoznavni. 
»Do mene ne bo prišel nih-
če, sama se moram ponuditi 
in tržiti, ker sem pravzaprav 
''produkt''. Je pa res, da ko-
legi iz tujine to znajo mno-
go bolje, že v prvem letni-
ku akademije ima vsak vsaj 
svojo spletno stran, jaz o tem 
razmišljam šele zdaj. Ume-
tniki ne iščemo službe, tem-
več zgolj delo, a trdim, da se 
z umetnostjo da živeti zelo 
lepo in polno.«

Kot koncertna solistka je 
sodelovala že z Ruskim fil-
harmoničnim orkestrom, 
orkestrom ljubljanske ope-
re v SNG Opera in balet Lju-
bljana, zborom Slovenske 

filharmonije, Orkestrom 
Slovenske vojske in drugi-
mi. Uspešno se je udeležila 
več solopevskih tekmovanj 
doma in v tujini – na Hrva-
škem, v Črni gori, Srbiji, Ita-
liji in Avstriji, kjer je preje-
mala prve nagrade. »Tekmo-
vanja so nujno zlo, dajejo ši-
rino, nova poznanstva, pre-
poznavnost, kontakte.« Re-
dno se izpopolnjuje na se-
minarjih priznanih pev-
skih pedagogov in pevcev 
po Evropi. Novembra lani je 

postala tudi članica Sloven-
skega komornega glasbene-
ga gledališča.

V prihodnjem mesecu jo 
bomo lahko videli nastopa-
ti v ljubljanski operi v vlogi 
Marte v operi Ada, kot solist-
ka bo nastopila z orkestrom 
SNG Opera in balet Ljublja-
na na Zaključnem abonmaj-
skem koncertu solistov Aka-
demije za glasbo ter na Škof-
jeloškem gradu na koncertu 
Zvoki keltske glasbe z orke-
strom Crescendo.

Umetnik mora biti 
zvest samemu sebi
Štiriindvajsetletna sopranistka Tajda Jovanovič z Mlake pri Kranju je z odliko zaključila magistrski študij 
petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Matjaža Robavsa. Trenutno se izpopolnjuje 
na podiplomskem študiju petja na zagrebški akademiji za glasbo pri profesorici Martini G. Silić.

Sopranistka Tajda Jovanovič s celostno podobo in 
osebnostjo osvaja operne odre. / Foto: Tania Mendillo

Marjana Ahačič

Edith Stein se je v judovski 
družini Stein v tedanjem 
Breslavu, današnjem Wro-
clavu, rodila oktobra 1891 
kot najmlajša od enajstih ot-
rok. Kljub strogi verski vzgo-
ji se je odlična učenka od 
vere oddaljila in se, ko še ni 
dopolnila 15 let, že razglašala 
za ateistko. V času študija se 
je vedno bolj poglabljala v fi-
lozofijo, iz katere je leta 1916 
na univerzi v Freiburgu tudi 
doktorirala.

Katoliška vera jo je prev-
zela mnogo kasneje, ko je 
po naključju prebrala življe-
njepis svete Terezije Avil-
ske, prenoviteljice karmela. 
Leta 1922 se je, takrat 31-le-
tna, dala krstiti. Deset let 
kasneje je začela predava-
ti na Nemškem višjem in-
štitutu za pedagogiko v Mu-
enstru, a je bila že po nekaj 

mesecih, ko je na oblast pri-
šel Adolf Hitler, zaradi svo-
jega judovskega porekla 

poučevanje prisiljena opus-
titi. Oktobra 1933 je stopila 
v samostan karmeličank v 

Kölnu, kjer je naslednje leto 
prejela ime sestra Terezija 
Benedikta in leta 1938 polo-
žila večne zaobljube. 

Ker so se v tem času raz-
mere za Jude v Nemčiji že 
zelo zaostrile, je istega leta 
odšla v samostan Echt na Ni-
zozemskem, za njo je kmalu 
prišla tudi njena sestra Roza. 
Ko so junija 1942 nizozem-
ski škofje obsodili preganja-
nje Judov, so nacisti avgu-
sta prijeli vse katoliške Jude, 
tudi sestri Stein, in jih odpe-
ljali v Auschwitz, kjer so jih 
takoj po prihodu 9. avgusta 
pomorili s plinom in njiho-
va trupla sežgali. 

Papež Janez Pavel II. jo je 
leta 1998 razglasil za svetni-
co, leto kasneje pa je bila 
skupaj s Katarino Siensko 
in Brigito Švedsko razglaše-
na za sozavetnico Evrope.

Da ima tudi Radovlji-
ca prostor, posvečen 

spominu na to posebno 
žensko, je zaslužen Av-
guštin Mencinger, upo-
kojeni zdravnik, dolgo-
letni radovljiški občinski 
svetnik in predvsem ne-
utrudni skrbnik dediščine 
starega mestnega jedra Ra-
dovljice. Za Edith Stein je 
pravzaprav izvedel po na-
ključju, pravi. »Slovensko-
-argentinski operni pevec, 
tudi filozof Luka Debevec 
Mayer, ki ob svojih obiskih 
Slovenije redno koncertira 
tudi v Radovljici, je nekoč 
pred leti knjižico misli sv. 
Edith Stein pozabil v naši 
cerkvi. Pobral sem jo, preb-
ral in pomislil, da bi lahko 
v zapuščenem nemškem 
bunkerju pod obrambnim 
stolpom za cerkvijo ure-
dili kapelo, posvečeno tej 

izjemni ženski,« je pove-
dal Avguštin Mencinger. 

Povezal se je z zdaj že po-
kojnim slikarjem Brankom 
Čušinom s Koroške Bele, ki 
je na plošče iz pohorskega 
granita upodobil slike iz živ-
ljenja Edith Stein. Obnov-
ljeni bunker so za javnost 
odprli leta 2007 in prvi obi-
skovalec kapele je bil sam 
tedanji predsednik parla-
mentarnega sveta Evrope 
Rene van der Linden.

Sledili so mu številni obi-
skovalci iz Slovenije in tuji-
ne, ki še danes radi zaidejo 
za cerkev, kjer stoji obramb-
ni stolp iz 16. stoletja, pod 
njim pa, sicer malce skri-
ta očem, kapela, ki ponuja 
zanimiv pogled v življenje 
svetnice, filozofinje in kar-
meličanke Edith Stein.

Kapela, posvečena 
zavetnici Evrope
Avguštin Mencinger je stari bunker za srednjeveškim obrambnim stolpom v starem mestnem 
jedru Radovljice preuredil v kapelo sv. Edith Stein, filozofinje in mučenke, ki je leta 1942 umrla v 
koncentracijskem taborišču in bila leta 1999 razglašena za zavetnico Evrope.

Avguštin Mencinger že leta skrbi za številne manj znane 
kotičke Linhartovega trga, med katerimi je tudi kapela, 
posvečena Edith Stein. Kot pravi, je za podporo pri svojem 
delu posebno hvaležen radovljiškemu župniku Andreju 
Županu.

Na robu starega mestnega jedra Radovljice so stari bunker 
iz druge svetovne vojne preuredili v kapelo, posvečeno 
filozofinji in svetnici Edith Stein.
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Suzana P. Kovačič

Veselje do raziskovalnega 
dela in pisanja vas je pope-
ljalo med drugačne »pacien-
te«, to je zgodovinske like, ve-
like zdravnike, ki so oblikova-
li zdravstvo in njegove usta-
nove pri nas, razvijali medici-
no in ji utirali pot med prebi-
valstvo. Monografija tudi pri-
kazuje, kako v zdravstvu ni-
koli ni bilo lahkih časov, a so 
ti nenehno prinašali nova od-
kritja in z njimi upanje za še 
boljše zdravje. Kam torej se-
žejo začetki medicinske zna-
nosti na Slovenskem?

»Prvi ohranjeni ostanki 
segajo v rimske čase. Rimlja-
ni so bili vojaki, ki so osvaja-
li tuje kraje, si postavljali ta-
bore, imeli vojaške bolnišni-
ce valetudinarije za obolele 
vojščake. Na Ločici pri Vran-
skem, na območju stare 
Emone in drugod so ostan-
ki te rimske medicine tudi 
pri nas. Skozi srednji vek je 
zdravljenje potekalo pred-
vsem po samostanih. Kar je 
pa meni nekaj najlepšega in 
jezikovno povezanega s slo-
venščino, so Brižinski spo-
meniki iz obdobja okrog leta 
1000, ki že pišejo o zdravlje-
nju oz. balovanju in zdravi-
telju baliju. Bolezen je toliko 
stara, kot je staro človeštvo – 
in trud po ozdravitvi prav 
tako. Tudi v stiških rokopi-
sih iz 12. stoletja je ohranjen 
zagovor proti zobobolu. Lah-
ko rečem, da je medicina pri 
nas šla ob bok zahodni me-
dicini, le z veliko manjšo 
kadrovsko zasedbo in skro-
mnejšimi pogoji dela.«

Pišete tudi o nekdanjih zdra-
vstvenih poklicih. Zanimi-
vo,   kako se je s kirurgijo 
sprva ukvarjalo nižje zdra-
vstveno osebje. Celo briv-
ce, kopališke mojstre, samo-
stanske brate povezujte s ki-
rurgijo.

»Med 12. in 18. stoletjem 
se uporablja izraz kirurg, ki 
pa pomensko ni istoveten z 
današnjim kirurgom. Sredi 
12. stoletja se je kirurgija na-
mreč odcepila od medicine. 
Redovnikom so prepovedali 
ukvarjanje s kirurgijo, prav-
zaprav s krvjo, in kirurgija je 
postala najnižja zdravstvena 
obrt. Ponovno se je združi-
la z medicino konec 18. sto-
letja. To je bil prelomni čas 
prosvetljenstva, čas cesari-
ce Marije Terezije in njene-
ga sina Jožefa II. Takrat so 
tudi pri nas nastale prve ci-
vilne bolnišnice, ki so nasle-
dile špitale, to je karitativne 

ustanove, ki so jih vzdrževa-
li z dobrodelnostjo. Nasploh 
so vse do let po drugi svetov-
ni vojni negovalno in kari-
tativno delo v zdravstvenih 
in socialnih ustanovah op-
ravljali cerkveni redovi.«

Zmaga nad kužnimi bolez-
nimi je ena največjih zmag v 
medicini, kot tudi pišete.

»Absolutno. Samo leta 
1855 je za kolero na sloven-
skem ozemlju umrlo okrog 
dvajset tisoč ljudi. Škrlatin-
ka je bila tako nalezljiva, da 
so v kaki družini zaradi nje 
ob epidemiji pomrli vsi ot-
roci. Pa davica, oslovski ka-
šelj ... Cepljenje je največ-
ja dobrobit v zgodovini člo-
veštva in je obvarovalo lju-
di pred najdramatičnejši-
mi epizodami umiranja. V 
Kranju moram omeniti dr. 
Janeza Bleiweisa (1808–
1881), prosvetitelja, zdrav-
nika, veterinarja. Uredni-
kovanje Kmetijskih in roko-
delskih novic mu je nudilo 
priložnost, da širi zdravstve-
no znanje, kot je bilo ceplje-
nje proti črnim kozam, ki so 
tedaj terjale najvišji krvni da-
vek.«

Izvemo za  imena, kot so dr. 
Ivo Pirc (1891–1967), zdrav-
nik higienik, začetnik so-
dobnega javnega zdravstva 
pri Slovencih, prim. Edo 
Šlajmer (1864–1935), ute-
meljitelj sodobne kirurgije 
na Slovenskem, pa dr. Jože 
Rant (1896–1972) z Go-
dešiča, pionir slovenskega 
zobozdravstva ... Po kakšnih 
kriterijih ste izbirali imena? 

»Prve korake v strokah 
je najtežje narediti, zato je 
pionirstvo absoluten kri-
terij za uvrščanje med 

portretirance. Potem so 
predstavljeni strokovnjaki, 
po katerih se nekaj imenu-
je, ki so kaj novega razvili in 
vpeljali v naš oz. mednaro-
dni prostor. Predstavljeni so 
vsi akademiki in redni uni-
verzitetni profesorji ter šte-
vilni drugi, kar smo skrbno 
usklajevali v knjižnem ure-
dniškem odboru.

Kdaj so začeli ustanavljati 
zdravstvene domove? 

»Zdravstveni domovi so 
zamisel Slavonca akad. An-
drije Štamparja (1888–
1958). Bil je učenec dunaj-
ske medicinske šole, tam 
se je nalezel velikih idej za-
četnikov socialne medicine 
in higiene. Ti so poudarjali 
pomen socializacije družbe, 
nudenja zdravstvene oskr-
be vsem prebivalcem, asa-
nacijo okolja, ločevanje pi-
tne vode od fekalne, vpelja-
vo vodovodov in kanalizaci-
je, umivanje rok, pasteriza-
cije živil ... Štampar je kot 
vodja higienskega oddelka 
ministrstva za zdravstvo v 
prvi jugoslovanski vladi za-
čel ustanavljati higienske 
zavode. V Ljubljani smo ga 
dobili leta 1923 in ta je us-
tanovil številne zdravstvene 
domove, dispanzerje, pos-
vetovalnice za matere in do-
jenčke, šolsko mladino, bak-
teriološke postaje in dru-
ge preventivne in kurativ-
ne ustanove, okoli štirideset 
do leta 1941. Brata Ivo in Bo-
jan Pirc sta bila Štamparjeva 
sodobnika, dr. Karel Petrič, 
ki ima spominsko obeležje 
v Kranju, pa je tudi sodelo-
val ... Po drugi svetovni voj-
ni se je Štamparjevemu mo-
delu javnega zdravstva prid-
ružil še del ruskega modela, 

ki je poudarjal skrb za delav-
ce in v tovarne vpeljal obra-
tne ambulante ter širil me-
dicino dela. 

Dobrobit javnozdravstve-
nega nadzora nad širjenjem 
nalezljivih bolezni, ceplje-
nji, primarno zdravstveno 
varstvo s skrbjo za nosečni-
ce, dojenčke in šolsko medi-
cino, dispanzersko delo, pat-
ronažna služba in še kaj so v 
Sloveniji dediščina Štampar-
jeve medicine. Izjemnega 
pomena je pri tem še vpelja-
va Bismarckovega zdravstve-
nega zavarovanja, ki je posto-
poma prihajalo do vseh sku-
pin prebivalcev, leta 1962 
tudi do kmetov, da so se lah-
ko brezplačno zdravili.«

Kako pomembno je bilo po-
vezovanje zdravstva s farma-
cijo, ki ste ji namenili poseb-
no poglavje?

 »Zelo. Do sredine 13. sto-
letja sta bila zdravnik in far-
macevt v eni osebi. Takrat 
sta se stroki ločili, farmaci-
ja je postala samostojna. Ker 
so zdravila tako pomemb-
na za zdravljenje, je v knjigi 
obsežno poglavje o preskr-
bi zdravstva in prebivalstva 
z zdravili. Predstavljen je ra-
zvoj lekarništva, farmacevt-
ske industrije, veledrogerij, 
nadzor in kontrola nad zdra-
vil pa tudi farmacevtske zbir-
ke. Nekateri predstavljeni 
eksponati so iz Gorenjskih 
lekarn, v pomoč pa je bila ug-
ledna kranjska farmacevtka 
mag. Breda Kosirnik.« 

Kirurškim strokam ste v 
drugem delu monografije 
namenili zajeten del …

»Kirurgija je bila za zdravlje-
nje od nekdaj zelo pomemb-
na, razvijala pa se je v duhu 

časa, znanja in različnih (z)
možnosti. Nekaj dramatič-
nih razvojnih korakov je pri-
peljalo do sodobne kirurgije: 
odkritje etra za anestezijo sre-
di 19. stoletja ter kmalu zatem 
vpeljava antisepse in asepse, 
ki sta zagotovili sterilne po-
goje dela in uspešno ozdravi-
tev. Prim. Edo Šlajmer je ob 
koncu 19. stoletja k nam vpe-
ljal moderno kirurgijo, ki se 
je subspecializirala po organ-
skih sistemih (abdominalna, 
kardiovaskularna, torakalna 
... kirurgija) in je po teh po-
glavjih obravnavana tudi v 
monografiji.«

Leta 1753 smo dobili prvo 
babiško šolo v Ljubljani. Več 
znanja tudi na tem področju 
je pomenilo manjšo umrlji-
vost žensk na porodni poste-
lji in manjšo umrljivost no-
vorojenčkov. Kaj v knjigi še 
izvemo na temo ginekologi-
je in porodništva?

»Ginekologija je prav tako 
operativna stroka, tesno po-
vezana s porodništvom, ki 
sem mu v knjigi posvetila do-
datno pozornost, saj se je to 
področje skozi zadnjih 250 
let izjemno razvilo. Ljublja-
na je leta 1786 dobila prvo ci-
vilno bolnišnico, kmalu za-
tem še porodnišnico. Gine-
kološko-porodniški oddelki 
in samostojne porodnišnice 
pa so po drugih večjih mes-
tih nastajale veliko kasneje. 
Danes je pri nas porodništvo 
v vrhunski formi, v svetov-
nem merilu imamo najniž-
jo umrljivost mater in novo-
rojenčkov, imamo tudi odlič-
ne strokovnjake in ustanove. 
Želim si le, da bi se tudi na-
taliteta povečala.«

Tretji del monografije še pi-
šete. O čem bomo brali?

»Tretji del monografije 
prikazuje razvoj neoperativ-
nih medicinskih strok z in-
terno medicino in njenimi 
vejami, pediatrijo, infekto-
logijo, nevrologijo, derma-
tovenerologijo, onkologijo 
in psihiatrijo. Predstavljen 
bo tudi razvoj dentalne me-
dicine, nege, laboratorijsko-
diagnostične dejavnosti, mi-
krobiologije in imunologi-
je, patologije, sodne medici-
ne in drugih predkliničnih 
strokovnih in raziskovalnih 
dejavnosti, zdravstvenega 
delovanja zdravilišč, zdra-
vstvenega šolstva, zdravstve-
nih združenj in njihovih gla-
sil ter drugih, z zdravstvom 
povezanih ustanov na Slo-
venskem. Izšel bo nasled-
nje leto.«

Monografija, kot je še ni bilo
Pri Slovenski matici je izšla monografija Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem.  Avtorica je zdravnica in zgodovinarka 
medicine prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec iz Kranja, urednica pa Senta Jaunig. Monografija je v dveh knjigah s skoraj tisoč stranmi, 
opremljena je z 2200 slikovnimi prilogami. Prvi del ima podnaslov Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija, drugi pa 
Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo. Avtorici je uspelo ohraniti jasno berljiv jezik kljub zgoščeni in strokovni vsebini.

Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec / Foto: Tina Dokl

Nadzor javnega 
zdravstva 
nad širjenjem 
nalezljivih 
bolezni, 
cepljenji, 
primarno 
zdravstveno 
varstvo s skrbjo 
za nosečnice, 
dojenčke in 
šolsko medicino, 
dispanzersko 
delo, 
patronažna 
služba in še kaj 
so v Sloveniji 
dediščina 
Štamparjeve 
medicine.

Prof. dr. 
Zvonka 
Zupanič 
Slavec
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Številni mladi odpotujejo v 
Avstralijo z nahrbtnikom na 
ramah, v upanju, da jih tam 
čaka boljše življenje. Je bilo 
tako tudi v vašem primeru?

»Ni šlo ravno za upanje 
po boljšem življenju, bolj 
za izziv oz. neko spremem-
bo po nečem novem. Avstra-
lijo sem si izbral, ker je bila 
najboljša možnost za učenje 
angleščine, kajti moja angle-
ščina je bila zanič. Prvi dve 
leti sem v Sydneyju obisko-
val šolo angleščine in kasne-
je kolidž. Nato sem se prese-
lil v Melbourne, da nadalju-
jem študij, ker mi je kot mes-
to omogočalo boljše mož-
nosti. Življenje v Sydneyju 
je sicer veliko hitrejše kot v 
Melbournu, ljudje so manj 
potrpežljivi, a se tam da hit-
reje dobiti službo. Sam sem 
jo v treh tednih, in to s sla-
bim znanjem angleščine.«

In kako je danes? Ali mladi 
priseljenci še vedno tako hit-
ro dobijo delo?

»Avstralci so zelo odpr-
ti za priseljence. Delo se hit-
ro dobi, če le nisi preveč iz-
birčen. Najbolj pogosta dela 
za mlade, ki pridejo z nahrb-
tnikom, so pomivanje poso-
de, čiščenje objektov – hiš, 
razvažanje hrane, delo nata-
karja, receptorja. Za kakšna 
druga dela pa je pogosto tre-
ba imeti določeno izobrazbo, 
ki v večini primerov zahteva 
opravljane izpitov za izpolni-
tev avstralskih standardov.«

Kakšno delo opravljate vi?
»Ob prihodu v Avstralijo 

leta 2012 je bila moja angle-
ščina res slaba, tako da veli-
ko izbire nisem imel in sem 

pol leta delal kot čistilec za-
sebnih hiš. Kasneje sem do-
bil delo kot maser pri nekem 
Kitajcu; to delo sem dolga 
leta opravljal tudi v Sloveniji. 
Po štirih letih, ko sem končal 
študij, sem imel odprta vra-
ta. Sedaj delam v zasebni kli-
niki kot miofascialni oz. ma-
nualni terapevt.«

Kakšno je življenje v Avstra-
liji? Je res veliko manj stre-
sno kot pri nas?

»Življenje je različno gle-
de na to, kje živiš. V mestih 
je nedvomno bolj stresno 
kot v Sloveniji, življenjski 
tempo je hitrejši. V Melbou-
rne se, na primer, vsako leto 
priseli sto tisoč ljudi. Na po-
deželju pa je dolgočasno, nič 
kaj dosti za početi. Drugače 
je kot v Evropi oz. Sloveniji, 
veliko bolj dolgočasno, kajti 
vse je bolj oddaljeno.«

 
Kakšen je življenjski stan-
dard, kakšne so plače pa tudi 
stroški, najemnine, cene 
hrane in drugega blaga v tr-
govinah?

»Standard je zelo vi-
sok. Plače tu izplačujejo te-
densko oz. na dva tedna. 
Povprečna plača je nekje 
med 800 in 900 dolarji na 
teden! Najemnina za sobo je 
okoli 200 dolarjev na teden v 
mestu. Večina, ki pride sem, 
si deli stanovanje s tremi 
do petimi drugimi ljudmi. 
Jaz imam malo garsonjero, 
ki stane 250 dolarjev na te-
den, kar je zelo poceni. Izven 
mesta pa lahko dobiš hišo za 
500 dolarjev tedensko. Hra-
na je mogoče 20–30 odstot-
kov dražja kot v Sloveniji, al-
kohol pa je zelo drag, stane 
40 odstotkov več. Elektroni-
ka je mogoče še cenejša kot v 

Sloveniji, avtomobili stanejo 
podobno, storitve pa so zelo 
drage, na primer frizer, elek-
tričar, avtomehanik ...« 

Kako je poskrbljeno za soci-
alno varnost prebivalcev in 
kako so organizirani zdra-
vstvo, šole, vrtci?

»Socialno varstvo je zelo 
urejeno, bolje kot v Slove-
niji, predvsem za upokojen-
ce je veliko bolje poskrblje-
no. Država ti plačuje določe-
no vsoto ne glede na delovno 
dobo. Zasebno zdravstvo se 
plačuje, državno pa je brez-
plačno. Vrtci so zelo dragi, 
na primer 120 dolarjev na 
dan, država ti plača polovi-
co, če nimaš sredstev, nika-
kor pa ne vsega. Šole so dr-
žavne in zasebne. Slednje so 
lahko zelo drage, tudi tja do 
30 tisoč dolarjev letno in več, 
državne pa nekje 500–1000 
dolarjev na leto.«

Kaj vam je v Avstraliji in pri 
Avstralcih všeč in česa ne 
marate?

»Avstralci so zelo prijazni, 
pripravljeni pomagati, je pa 
tudi veliko rasizma, ki se ob-
čuti, a se o njem ne govori. V 
mestu praktično ni Avstral-
cev, večina je priseljencev, 
gre za mešanje vseh kultur, 
kar ima prednosti in tudi sla-
bosti. Večina ljudi je zelo pri-
jaznih, vendar ne pristnih, 
gre za nekakšno zaigrano 
prijaznost. Vse je nekako ne-
osebno, bolj formalno. Ljud-
je se težko sprostijo, mogo-
če zaradi mešanja kultur, ne 
vem. Potrebno je več časa, da 
se odprejo. Pri poslih so bolj 
pošteni kot v Sloveniji, plače 
se izplačujejo, dogovorov se 
držijo. Predvsem pogrešam 
sproščenost in pristnost 

med ljudmi, ki je tu zelo red-
ka. Prednost pa je vsekakor 
večja možnost za službo.«

Zadnja leta živite v več kot 
trimilijonskem Melbournu. 
Kakšno mesto je to?

»V samem mestu je veliko 
parkov, ki so zelo lepi. Ved-
no se dogaja, veliko je gleda-
lišč, muzejev, pa tudi noč-
no življenje je zelo zabav-
no. Industrija je na obrobju 
mesta. Pokrajina je raznoli-
ka: eno uro vožnje iz mes-
ta proti severu je veliko goz-
da in lepih poti za pohode, 
na jugu, 40 minut iz mesta, 
pa dokaj lepe plaže, a morje 
ni tako toplo kot jadransko, 
nekje med 20 in 22 stopinja-
mi Celzija.«

 
Melbourne je znan tudi po 
velikih športnih dogodkih. 
Jih obiskujete?

»Med Avstralci sta zelo po-
pularna ragbi in kriket. Ragbi 
je nacionalni šport, kot v Slo-
veniji nogomet. Nedavno je 
bil GP v Melbournu, formule 
se sliši po celem mestu. Tudi 
tenis je tu velik dogodek.«

Kakšna pa je avstralska ku-
linarika?

»Hmm … Jajca s slanino, 
hehe. Mislim, da Avstralci 
nimajo neke svoje kulina-
rike, vse je prišlo iz Evrope 
in Azije. Veliko je italijan-
ske kuhinje, mediteranske, 
indijske, praktično iz cele 
Azije. Veliko je vpliva Azij-
cev, predvsem Kitajcev. Tudi 
dve hrvaški restavraciji sta v 
Melbournu, z dalmatinsko 
hrano. Velika prednost tega 
mesta je, da je pri hrani iz-
bira ogromna. Skoraj vsaka 
država ima svojo restavraci-
jo in tradicionalno kuhinjo. 

Jaz osebno jem vsaj dvakrat 
na teden v japonski restavra-
ciji, občasno grem v turško 
restavracijo.«

Kenguru vam tekne?
»Je zelo žilav in ima pose-

ben okus, meni osebno ni 
ravno najljubši. Tudi v trgo-
vini se ga ne da dobiti. Pravi-
jo pa, da ima veliko železa.«

Kako ste v Avstraliji med se-
boj povezani Slovenci?

»Mislim, da slovenski klu-
bi propadajo, saj starejše ge-
neracije izginjajo, mladi pri-
seljenci se pa pomešajo. Ne-
kateri Slovenci smo pove-
zani, sploh če so zraven še 
kakšni skupni interesi, tudi 

pomagamo si. Tu imam dva 
dobra prijatelja iz Sloveni-
je pa tudi veliko prijateljev 
iz Makedonije in Hrvaške. 
Vsi, ki smo iz bivše Jugosla-
vije, se počutimo bolj pove-
zane tu kot pa doma.«

Boste v Avstraliji ostali in si 
tam ustvarili tudi družino?

»Vsekakor ne! Avstralija 
ni država, kjer bi si ustvaril 
družino in se ustalil. Po šes-
tih letih se je še vedno nisem 
navadil. Za zdaj nameravam 
še malo potovati, to poletje 
načrtujem odhod v Kanado. 
V Slovenijo se bom zagoto-
vo še vrnil, tam se počutim 
doma. Težko pa rečem, kje 
se bom ustalil.«

Avstralci so zelo odprti
Škofjeločan Uroš Derlink se je leta 2012, pri svojih 29 letih, preselil v Avstralijo. Začel je kot čistilec hiš, 
od zaključka študija pa dela kot manualni terapevt. Kot pravi, so Avstralci zelo odprti za priseljence, ki 
še vedno lahko hitro dobijo delo, če le niso preveč izbirčni. Življenjski standard je zelo visok; povprečna 
tedenska plača je med 800 in 900 avstralskimi dolarji oz. dobrih petsto evrov, a so tudi stroški precej 
višji. Živi v več kot trimilijonskem Melbournu, kjer Avstralcev skorajda ni, večina je priseljencev. Ob 
mešanju mnogih kultur se občuti tudi rasizem, o čemer pa se ne govori.

Uroš Derlink, 35-letni Škofjeločan v Avstraliji / Foto: osebni arhiv

Veliko ozkih ulic po Melbournu je porisanih. 

Melbourne se zelo hitro razvija. Nebotičniki na sliki so zrasli v zadnjih treh letih.Pristanišče v Melbournu
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Na Gorenjskem v deželi Kranjski

Lenart Mertlic in zametki 
protestantske miselnosti

Lenart Mertlic (Mertli-
tz) je bil 9. aprila 1537 prvič 
omenjen kot generalni vi-
kar v ljubljanskem stolnem 
kapitlju. Gre za visokega 
cerkvenega dostojanstve-
nika, saj stolni kapitelj po-
meni skupnost duhovni-
kov, ki naj bi škofu poma-
gali voditi škofijo. General-
ni vikar naj bi bil praktič-
no škofov namestnik. Ver-
jetno se je rodil v Kamniku 
v zadnjem desetletju 15. sto-
letja in umrl v Ljubljani leta 
1548. Ljubljanski kanonik 
je postal v času škofa Rav-
barja, škofov namestnik pa 
je ostal tudi v času škofov 
Kacijanarja in Textorja. Za-
nimiv je tudi, ker naj bi bil 
eden prvih pristašev Lutro-
ve reformacije.

Lenart Mertlic naj bi pos-
tal protestantske miselnosti 
v času protestantizma v Lju-
bljani. Tako sklepajo, ker je 
bil obveščen tudi ob obtož-
bah evangeličanskega ško-
fa Pavla Wienerja (tudi P. 
Biner), ki se je rodil okoli 
leta 1495 v Kranju in je pos-
tal Trubarjev sodelavec. Leta 
1547 so ga v Ljubljani zapr-
li. Leta 1548 je bil na Duna-
ju zaslišan. Nadvojvoda Fer-
dinand ga je pomilostil, ven-
dar je bil izgnan na Sedmo-
graško. S svojimi pogledi je 
Wiener seznanil tudi Mer-
tlica in ta se je ob zaporu 
zanj tudi potegnil. Kaže, da 
je Mertlic pod vplivom be-
ril in občevanja vse iskre-
neje soglašal s stvarmi, ki 
so merile na preorientacijo 

ljubljanskega stolnega kapi-
tlja, to je z določilom o pri-
diganju »čiste, preproste in 
zveste evangeljske resnice«. 
Strinjal se je z Wienerjevim 
delovanjem ter s pridigami 
Trubarja v letih 1535–1540 in 
od 1542 dalje. Trubarju naj bi 
pomagal gladiti prihod v Lju-
bljano z nazori novih stolnič-
nih vikarjev Jurija Dragolica 
in Gašperja Rokavca.

Mertličeva izpoved v pre-
iskavi, ki jo je v cesarjevem 
imenu na ovadbo iz Ljublja-
ne vodil okoli leta 1547 škof 
Textor, sicer ni ohranjena, a 
glavna vsebina očitkov pro-
ti njemu je očitna iz izpo-
vedbe prič in drugih poročil. 
Posebno so mu očitali grož-
njo, da bi imenovanje Mari-
je v cerkvi sploh zatrl, če bi se 

to dalo doseči, in da ni zavr-
nil trditve Trubarja, da maša 
niti za žive niti za mrtve 
nima pomena. Očitali so mu 
tudi, da se je tajno poročil s 
svojo gospodinjo. Sicer so to 
očitali vsem osumljenim pe-
tim ljubljanskim duhovni-
kom. Tudi zanj veljajo očit-
ki, da po njegovem procesi-
ja o Markovem nima nobene 
cene, da so vigilije za mrtve 
nepotrebne, da je zagovar-
jal krščevanja brez krizme 

in krstne vode in tudi zas-
mehovanja katoliških obre-
dov, zanemarjanje kanonič-
nih ur, posta itd. Verjetno je, 
da je Mertlic poznal Trubar-
jeva razmišljanja o potrebi, 
da začnejo protestanti širiti 
svoje ideje tudi s slovensko 
knjigo. Škof Textor Mertlica 
menda ni poslal v zapor, am-
pak ga je izobčil. Razsodba 
je najbrž leta 1548 pospešila 
smrt nekdanjega generalne-
ga vikarja.

Zanimivi Gorenjci tedna in dogodki iz dežele Kranjske:
   Kancler Egilbert je 10. 4. 1004 overovil listino,  

s katero je kralj Henrik II. podaril sabionskemu 
škofu Albuinu (sv. Albin) posestvo Bled.

   V Kamni Gorici se je 12. 4. 1657 rodil misijonar 
Marko Anton Kappus. Leta 1687 je šel misijonarit 
v Mehiko, potem pa je razširil svoj delokrog proti 
zahodu v Kalifornijo. 

   Srednji vasi v Bohinju se je 14. 4. 1809 rodil  
bohinjski gorski vodnik, graditelj koč in lovec Jožef 
Škantar, po domače Šest. 

   V Vodicah nad Kamnikom se je 14. 4. 1819 rodil 
eden najbolj znanih na Slovenskem delujočih 
zdravilcev, duhovnik, bioenergetik, homeopat Jurij 
Humar (primskovški gospod).

Peter Colnar

Milena Miklavčič

»Vrsto let sem delala kot 
novinarka,« pripoveduje Me-
lita. »Zapisala sem nešteto 
zgodb z bolj ali manj tragično 
vsebino in tudi posledicami. 
Vsakokrat, ko sem iz službe 
odhajala domov, me je stiska-
lo pri srcu. Zavedala sem se, 
da so moje težave težje in bolj 
boleče, kot so bile vse tiste, o 
katerih sem pisala, pa žal ni-
sem imela nikogar, da bi mu 
lahko zaupala.«

V poklicih, v katerih so 
žal zlasti ženske, je podob-
nih težav zelo veliko. Tiste, 
ki so si jih zadale na rame-
na, jih bolj ali manj uspeš-
no pometajo pod preprogo. 
Kaj pa se to pravi, da bi se iz-
vedelo, da neko socialno de-
lavko brutalno pretepa njen 
lastni mož! Kam pa bi priš-
li, da učiteljica, ki mora biti 
v razredu popolna, doma ne 

obvladuje lastnega otroka, 
ki ima kup težav tudi zara-
di nebrzdane potuhe starih 
staršev? Bi z vsaj malo sočut-
ja prisluhnili gospe, ki sicer 
dela na sodišču, a je nemoč-
na, ker je njen partner, s ka-
terim na srečo nista poroče-
na, zašel na kriva pota? 

»Življenje je zelo nepred-
vidljivo. Vsi smo krvavi pod 
kožo in tudi tistim, ki bi mo-
rali imeti znanje, voljo in iz-
kušnje, se zgodi, da v sle-
pi zaljubljenosti ravnajo 
nepremišljeno, zaradi česar 
se potem vse življenje tepejo 
po glavi,« razmišlja Melita. 
Izkušenj ji ne manjka, saj je 
primorana, da se z vseh sort 
težavami ukvarja že več kot 
deset let.

Odraščala je v rudarski 
družini, kjer so otroci pili 
skromnost že z materinim 
mlekom. Živeli so v kletnem 
stanovanju bloka, v katerem 
je zaradi slabe izolacije pi-
halo ne le pri oknih, temveč 
tudi pri številnih špranjah, 
ki se jih ni dalo zapolniti. V 
dveh sobah so imeli po tleh 
linolej, v kuhinji pa lesena 
tla. Mama in dve sestri so 
jih ribale vsako soboto s sir-
kovo krtačo. Še mokra so jih 
pogrnile z juto (razrezani-
mi vrečami), čez pa so polo-
žile časopisni papir. Majhna 
okna, ki so gledala na cesto, 
so vsak večer ''zagrnili'' s ča-
sopisi, ker se je očetu zde-
lo škoda denarja za zavese. 
Ves čas je namreč trdil, da je 

dober delavec, da bo vodstvo 
rudnika to opazilo in jim do-
delilo novo in lepše stanova-
nje. To se seveda ni zgodilo. 
V letu osamosvojitve je zbo-
lel, rak na pljučih, čez nekaj 
mesecev pa sta Melita in nje-
na sestra postali siroti.

»Sestra je ravno končala 
osnovno šolo. Le tragični si-
tuaciji, v kateri smo se znašli, 
smo se lahko zahvalili, da je 
dobila štipendijo in odšla od 
doma, v srednjo šolo v Celje. 
Z mamo sva ji pomagali pri 
žepnini tako, da sva nabira-
li gobe. Dve leti sta minili in 
vstop v srednjo šolo sem do-
čakala tudi jaz. Žal se je do 
takrat že pozabilo, da smo 
izgubili očeta. Štipendije so 
bile težko dosegljive. Mora-
la sem se vdati v usodo in se 
vpisati na poklicno šolo v do-
mačem kraju. Kakšen uda-
rec je bil to zame! Kriv pa je 
bil ta prekleti denar, ki ga je 
pri nas zmeraj primanjkova-
lo! Ne morem povedati, kako 
težko je bilo, ko pogosto ni-
sem imela niti za sendvič. 
Edina stvar, ki me je hrabri-
la, je bila misel, da sem bila 
od sošolcev leto mlajša, kar je 
pomenilo, da se bom po ma-
turi lahko zaposlila, pa se ne 
bo nič poznalo. To se je res 
zgodilo. Dopoldne sem dela-
la v tovarni, popoldan, takoj 
po kosilu, pa sem že bila za 
točilnim pultom, kjer sem 
stregla pijačo. Napitnine se 
mi je nabralo več, kot je bilo 
plačila. Nič nisem godrnjala, 
stiskala sem zobe, ker sem 
vedela, da drugače ne bom 
mogla iti v Ljubljano. Žal iz 
mojih sanj še nekaj časa ni 
bilo nič. Zaljubila sem se – 
in to noro in brezglavo. V ta-
kratni norosti sem pozabi-
la na prihodnost. Vse trdo 

prislužene prihranke sem 
zapravila za opremo garso-
njere, kamor sva se s Filipom 
preselila. Mama je bila v bi-
stvu srečna, da me je usoda 
prizemljila. Moja bližina ji je 
veliko pomenila, ne glede na 
ceno, ki sem jo zato plačala. 
S Filipom nama je na začet-
ku šlo lepo. Bila sva vneta no-
gometna navijača, obiskova-
la sva tekme, včasih smo se 
tudi kaj stepli, a nič hude-
ga. Vse je bilo v mejah nor-
male. Potem so začele stva-
ri uhajati iz rok. S seboj smo 
prinašali ne le pivo, temveč 
tudi žgane pijače. Konci te-
dna, ko je bil Filip trezen, so 
bili vse redkejši. Potem sem 
ugotovila, da sem noseča. Ri-
zično noseča. Ginekolog me 
je dal na bolniški dopust, žal 
pa sem se morala poslovi-
ti tudi od dela v bifeju, ki je 
s svojim vsakodnevnim iz-
kupičkom izdatno pripomo-
glo, da sva lahko živela na ve-
liki nogi. Denarja je bilo kar 
naenkrat premalo, kar Fili-
pu ni šlo v račun. Priznam, 
imela sem še nekaj zaloge, 
a sem jo skrivala pred njim, 
saj sem morala nakupiti še 
cel kup stvari za otroka. Po-
tem pa je prišla tista uso-
dna nedelja. Že to mu ni bilo 
prav, da sem ostala doma in 
je moral iti na tekmo sam. 
Potem mu je šlo na jetra, ker 
mu nisem mogla dati s se-
boj nič denarja. Čeprav je za-
služil več kot jaz, je vse spro-
ti zapravil. Poslal me je v p. 
m. in zaloputnil vrata za se-
boj. Njegove prostaške bese-
de so me zelo prizadele. To-
lažila sem se, da sem sama 
kriva, ker ga nisem razumela 
niti ga nisem podprla. Naše 
moštvo je tekmo izgubilo, 
navijači pa so utapljali žalost 

po različnih gostilnah. Filip 
je prišel domov šele okoli če-
trte ure zjutraj. Ne morem 
povedati, kako me je skrbe-
lo zanj! Kljub vsemu sem ga 
imela zelo rada, vse bi dala, 
da bi bil srečen in vesel. Bil 
je pijan kot krava, mislim, da 
je pokadil tudi kakšen džo-
int, ker se je precej neum-
no obnašal. Spravila sem ga 
v posteljo, prepričana, da bo 
takoj zaspal, saj je moral iti 
čez dve uri že v službo. A se to 
ni zgodilo. Od mene je zahte-
val seks, in to takšne sorte, da 
mu pri najboljši volji nisem 
mogla ustreči. Moja zavrni-
tev ga je zelo razkačila. Pri-
solil mi je klofuto, potem še 
eno in še eno. Nakar me je 
zagrabil za roke in me s kole-
nom na trebuhu pritisnil ob 
posteljo. Bila sem v šoku, ko-
maj sem dihala, niti zakriča-
ti nisem mogla. Potem me je 
grobo posilil, in to na način, 
kot si ga je že pred tem zaže-
lel. Ni še končal, ko sem za-
čela krvaveti. Kri, ki se je na-
birala na rjuhi, ga je za trenu-
tek streznila. Poklical je so-
sedo, ta je potem telefonirala 
na reševalno. V bolnišnici so 
mi povedali, da sem izgubila 
otroka. Pa da morda ne bom 
nikoli mama, ker sem ime-
la dvorogo maternico. Šok 
za šokom. Vse, kar se je od-
vilo v tisti noči, je bilo podob-
no najhujši grozljivki. Ko mi 
je zdravnik, ki je vedel, kaj se 
je zgodilo, predlagal, naj Fi-
lipa prijavim na policijo, me 
je skoraj kap od ogorčenja. 
Moja ljubezen je zabrisala 
vse pomisleke. Ob vrnitvi do-
mov je bilo nekaj časa malo 
bolje. A se je začela vmeša-
vati moja mama, ki ji ni bilo 
vseeno, da sem izgubila ot-
roka. Jaz se, če po pravici 

povem, niti nisem toliko se-
kirala. Bila sem stara komaj 
19 let, še precej otročja, ne-
zrela. Prihajala je k meni, in 
če je bil prisoten Filip, mu je 
nenehno pela levite v stilu, 
kaj bi se lahko zgodilo. Pa da 
je za tiste črne napovedi kriv 
izključno in samo on. To ner-
ganje mu je počasi najedalo. 
Bila sva približno enako sta-
ra, polna sama sebe, ne on ne 
jaz nisva dovolila, da bi nama 
kdorkoli solil pamet. In tako 
se je zgodilo, da je mamo ne-
koč, ko ni nehala obtoževa-
ti, na zelo grob način posta-
vil pred vrata. Pri tem ji je zlo-
mil ključnico. A me še ni spa-
metovalo. Bila sem prepriča-
na, da si je mama sama kriva. 
Saj se mi je smilila, ne nazad-
nje je bila moja mama, a Filip 
je bil moški, ki sem mu pripa-
dala. Potem je prišla na obisk 
še sestra. Takrat je že študi-
rala na fakulteti, bila je zelo 
uspešna, a hkrati tudi polna 
nasvetov. Šla mi je na živce. 
Kljub temu pa je v meni priž-
gala drobceno luč na koncu 
tunela. Dejala mi je, da bi 
lahko stanovala pri njej, da 
bi si delili stroške. Izzvala 
me je, da sem zadosti pame-
tna, da bi lahko naredila do-
ločene izpite, s pomočjo ka-
terih bi se lahko vpisala na 
fakulteto. Ko je odhajala, me 
je žalostno pogledala, češ ti 
si pa s tem kretenom uniču-
ješ življenje. 

Na njene besede bi poza-
bila, če se ne bi Filip ponov-
no spozabil in me, ker mu, 
pijanemu, v postelji nisem 
želela ustreči na ''njegov na-
čin'', posilil. Ko so sosedje 
slišali moje kričanje, niso 
poklicali reševalnega vozila, 
ampak policijo.«

(Nadaljevanje prihodnjič)

Prekleti denar, 1. del

Melita
usode
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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»85. Hrematizem, ki se-
daj obvladuje delovanje sve-
ta, ker se je po njem razsejal 
kot globalni koncept, želi, da 
ga jemljemo resno, kot edi-
no možno rešitev. Kakšen 
razlog za ironijo: očitna no-
rost (razbrana v stanju sve-
ta) želi, da jo jemljemo res-
no. 'Resnoba je bila vedno 
prijateljica goljufov!' je za-
pisal italijanski literat Ugo 
Foscolo (1778–1827). / 86. 
Zmage nad uveljavljenimi 
koncepti hrematizma ne 
moremo izbojevati z nasi-
ljem, hrematizem moramo 
izsmejati. Vredno je ironi-
zirati – in tudi treba je – ne 
le koncept hrematizma, iro-
nizirati je treba vse, kar ga 
udejanja: tiste, ki se razgla-
šajo za ekonomiste, pa so 

le hrematisti; tiste politi-
ke, ki nam blebetajo o eko-
nomskih rešitvah, pa so le 
hrematistične; posmeha so 
vredni tudi tisti, ki so kot psi 
iz Orwellove Živalske farme 
vzgojeni, da branijo gospo-
do, oblastnike ... Z ironijo 
jim bo treba spodnesti rde-
čo preprogo, da končno pa-
dejo v iztrebke in prepozna-
jo, kaj v svoji predanosti hre-
matizmu ustvarjajo. Med-
tem ko potrebuje 'primitiv-
ni' človek (dejansko, Bogu 
hvala, še vedno primarni) 
tam v pragozdu za dostojno 
preživetje le dve uri na dan, 
potrebujemo mi, ki nas hre-
matizem vedno boli 'civilizi-
ra' za minimalno preživet-
je, ne le osem ur trdega dela, 
tudi samo ena zaposlitev (ali 
samo pokojnina) mnogim 
že ne zadostuje. Čas je, da se 

od barbarizma hrematizma, 
ki mu je tuja naša blaginja, 
povrnemo k resnični civili-
zaciji (lat. civilitas), ki pome-
ni vljudnost, uglajenost do 
vsakega.« (Str. 52–53)

Ob lanski 500-letnici re-
formacije je pater Karel Gr-
žan na vrata slovenske javno-
sti po Lutrovem zgledu »pri-
bil« svojih 95 tez. Postale so 
ena najbolj branih knjig. Za 
uvod v njihovo razumevanje 
je ključno razlikovanje med 
ekonomijo in hrematizmom. 
Gržan jo sam pojasni takole: 
»Aristotel postavlja v svojem 
delu Politika dve vrsti ekono-
mije. Prva temelji na oiko-
su – to je ekonomija po meri 

človekovih potreb, ekonomi-
ja, ki je skrb za dom – za sle-
hernika v domu. To ne pome-
ni, da imajo v njem vsi ena-
ko, vsi pa imajo dovolj! Doma 
je za vse poskrbljeno: nihče 
ni lačen, brez strehe nad gla-
vo, brez zdravniške oskrbe, 
ljubeče pozornosti … Dru-
ga ekonomija pa je hremati-
stika – bogatenje, ki je name-
njeno samemu sebi – kopiče-
nju za posameznike, kar pa 
je mogoče le, če so ostali vir – 
če so izrabljani za pridobiva-
nje preobilja izbrancev. Žal je 
zavladala svetu izrojena eko-
nomija – hrematizem.« Res: 
čas je za osvoboditev od zaje-
davskega hrematizma!

Nove knjige (429)

95 tez patra Karla Gržana

Karel Gržan, 95 tez, pribitih na vrata svetišča 
kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega 
hrematizma, Sanje, Ljubljana, 2017, 80 strani

Alenka Bole Vrabec

Labod je ptica, ki nase-
ljuje mitske pokrajine že 
od antike naprej in slovi po 
svoji lepoti, moči in krh-
kosti obenem. Velikokrat je 
prispodoba ljubezni, srečne 
ali usodne in neizpolnjene. 
Posebno priljubljen v ro-
mantični glasbi je navdih-
nil Petra Iljiča Čajkovske-
ga, da je ustvaril priljublje-
ni balet Labodje jezero. Naj-
demo ga v Živalskem karne-
valu Camilla Saint-Saënsa, 
v Wagnerjevi operi Lohen-
grin, v drugem stavku Sibe-
liusove suite Lemminkäi-
nen, ki je nastala na podla-
gi štirih legend iz finskega 

mita Kalevala. Skrivnostni 
labod kroži okoli otoka 
mrtvih, ustrelil pa naj bi 
ga junak Lemminkäinen, 
ki sam omahne pod sovra-
žno puščico. V tretjem stav-
ku suite junakova mati se-
stavi dele razkosanega trup-
la in ga znova obudi v življe-
nje. Labod iz Tuonele je zelo 
priljubljen pri dirigentih in 
tudi občinstvu. Njegov stva-
ritelj, Jan Sibelius (1865–
1957) še danes velja za naj-
boljšega finskega skladate-
lja, ki je prodrl v svet okoli 
1900, ko mu je za tifusom 
umrla tretja po vrsti, dvele-
tna hči Kristi. Dotlej prija-
telj veselih družb in zabav 
je Jan pustil kozarec. Druži-
na, v kateri je bilo šest hčera, 
je zvečine živela na podeže-
lju, nedaleč od Helsinkov, 
kjer si je Sibeliusova žena 
Aino ustvarila vrtiček, vse 
svoje življenje pa je podre-
dila dolžnostim.  

Sibeliusov skladateljski 
opus je zelo obsežen, še ved-
no pa so najbolj priljubljene 
suite z zvočno podobo finske 
pokrajine, sag in mitov. Ko 
so ga nekoč vprašali, kakšna 
je njegova glasba, je odgovo-
ril: »V njej ni nič, čisto nič 
cirkusa, samo mrzla, čista 
voda.« Morda bi moral do-
dati: polna biserov … Ob de-
setletnici skladateljeve smrti 
1967 so v osrednjem helsin-
škem parku odkrili mogo-
čen spomenik. Valujoče 
orgle, ki ponazarjajo sklada-
teljevo nesmrtno delo, ima-
jo tri vrhove. Najvišji meri 
več kot 10 metrov, druga 
manjša pa nekaj nad šest in 
osem metrov, vseh jeklenih 
zvarjenih piščali pa je nad 

šeststo. Zasnovala ga je ki-
parka Eila Hiltunen. Ob od-
kritju je tej simboliki pretil 
državni škandal, ker ni bilo 
nikjer Sibeliusove statue, ki 
jo je avtorica pozneje izdela-
la in je prislonjena ob skal-
nat slop nedaleč od orgel. 
Kadar je vreme vetrovno, se 
spomenik oglaša z melodič-
nimi zvoki … 

Finski borovničev kolač

Za nizki pekač potrebuje-
mo:

za testo: 150 g masla, 100 
g sladkorja, 1 jajce, 150 g 
bele moke, 150 g polnozrna-
te moke, 1 žličko pecilnega 
praška,

za nadev: 200 g skyra 
(islandski mlečni izdelek, 
ki ga dobimo v večjih trgovi-
nah) ali pasirane skute, 1 jaj-
ce, 50 g sladkorja, 1 sladkor z 
vaniljo, 500 g borovnic, slad-
ko stepeno smetano po želji.

Zelo mrzlo maslo razreže-
mo na manjše koščke, prese-
jemo moko s pecilnim pra-
škom in dodamo jajce. Ume-
šamo z ročnim mešalnikom 
ali na roko, da dobimo glad-
ko testo. Nizek pekač za sad-
ne pite namastimo, razvalja-
mo testo in obložimo pekač, 
tako da testo seže skoraj do 
roba.

V skledi penasto umeša-
mo sladkor in jajce, dodamo 
sladkor z vaniljo in skyr ozi-
roma skuto ter nato še bo-
rovnice. Pečico ogrejemo 
na 200 ° in pečemo kolač od 
30 do 35 minut. Ne sme biti 
preveč suh. Kolač ohladimo 
v modelu. Po želji ga ponu-
dimo s sladko smetano.

Pa dober tek!

Labod iz Tuonele

mizica, 
pogrni se

Saj se spomnite, kako naše televizijske postaje v »družabnem« delu dnevnoinformativnih 
oddaj vsako leto poročajo o tistem hecnem tekmovanju na Finskem, ko morajo moški 
svoje ženske nositi čez drn in strn. Eni za vratom, drugi štuporamo, tretji spredaj. Iz 
nepreverjenih virov smo izvedeli, da v Hrašah pri Smledniku organizirajo podobno 
tekmovanje za žabe. Kakorkoli že – nekaj treninga na to temo ni odveč, sta si oni dan 
mislila žabec in žabica. I. K. / Foto: Primož Pičulin

Zima je letos res dobro obrodila in si je, v športnem žargonu bi rekli, privoščila tudi 
dostojen sodnikov podaljšek. Po občinah so tarnali, koliko denarja je šlo za pesek in sol za 
posipanje cest, svoje mojstrstvo pa so tudi letos dokazali tisti, ki so plužili cesto na Vršič. 
Obiskovalci, ki so se v preteklih dneh podali na prelaz, so v sončnih dneh lahko uživali v 
prelepem naravnem »tunelu pod milim nebom«. I. K. / Foto: Andrej Tarfila



Alenka Brun

A
leksandar Mla-
denov, večina ga 
kliče kar Alex, se 
je pred kratkim 
vrnil z »mini 

vikend balkanske turneje« 
kakor jo je sam poimenoval. 
Vskočil je namesto Gašper-
ja Gantarja, basista ska sku-
pine Red Five Point Star, ko 
je ta koncertirala najprej v 
Ljubljani, potem Zagrebu 
in nazadnje v Banjaluki: v 
spomin Akiju, koncertne-
mu fotografu iz Banjaluke, 
ki je umrl pred letom in pol. 
»Zanimivo popotovanje,« se 
je nasmehnil, ko sva se used-
la in začela pogovor o njego-
vi ljubezni do glasbe. Ker pa 
si je rekel, da bo v življenju 
počel nekaj, kar ga res vese-
li, je to tudi naredil: ozadje 
koncertnih zgodb, bendov 
in glasbeni management so 
ga prevzeli.

Osemindvajsetletni Gore-
njec živi ponovno v Potočah 
pri Preddvoru, kamor se je 
vrnil po štirih letih domova-
nja v Domžalah. V času štu-
dija telekomunikacij je živel 
v Ljubljani, a nekje vmes 
ugotovil, da mu je glasba 
pomembnejša. Ta ga je zani-
mala že od malega. Spomi-
nja se, da so vedno prepeva-
li, ko so se z družino odprav-
ljali na izlet. Oče mu je kupil 
celo dve kitari, a je po instru-
mentu segel šele s 17 leti. »V 
srednji šoli, ko so se pojavi-
li tudi srednješolski bendi,« 

pove. Kitaro in basovsko 
kitaro je tako začel igrati pri 
18 letih. Kot srednješolec je 
postal član takrat kar prilju-
bljene skupine Taking over 
Mars, a sploh še ni znal igra-
ti. Učil se je sproti, na vajah. 
»Člani pa so bili zelo ambi-
ciozni, saj smo imeli celo 
dve turneji po Evropi. Tra-
jali sta po en mesec; ime-
li smo po kakih 25 koncer-
tov, obšli enajst evropskih 
držav.« Razlaga, da je bilo 
kar hecno: »Pisal sem matu-
ro, kitaro igral pol leta, izpit 
za avto sem imel dva mese-
ca ... in smo šli. Pravi ''evrot-
rip''.« (smeh)

Zase Alex pravi, da je v 
veliki večini samouk, se je 
pa igranja kitare učil in nad-
grajeval svoje znanje nekaj 

časa pri že omenjenem Gaš-
perju Gantarju, lani pa še pri 
Gregu Robiču, članu glasbe-
ne skupine Muff. Bil je tudi 
član kranjskega Šundr ban-
da, kjer je igral akustično 
kitaro in tudi pel. Skupine 
že skoraj štiri leta ni več, a 
se njeni člani zberejo skupaj 
enkrat letno, decembra, ko 
pripravijo sedaj že kar tradi-
cionalni dobrodelni koncert 
v kranjskem KluBaru.

Vedno je gledal, da je ostal 
v stiku z igranjem, ko je nek-
je vmes ugotovil, da mu leži 
tudi organizacija, dogovarja-
nje za koncerte. Še ko je bil 
na KŠK-ju, se je srečal z orga-
nizacijo prireditev. Aktiv-
no je sodeloval pri organi-
zaciji Tedna mladih, neka-
terih študentskih zabav, 

mimogrede pa je še kakšni 
skupini uredil »špil« ali dva. 
»Vedno sem bil rad v stiku z 
bendi in managerji. Zelo me 
je zanimalo ozadje zgodbe.« 

Januarja 2014 je na sple-
tu našel Berklee College of 
Music, se prijavil, opravil 
šolanje prek spleta in pri-
dobil certifikat za glasbe-
no podjetništvo in manage-
ment. »Spoznal sem, kako 
te stvari tečejo na svetov-
nem trgu. Znanje, ki sem 
ga dobil, seveda pri nas zara-
di majhnosti trga ne funkci-
onira enako, ti pa da širino. 
Potem sem začel delati na 
Glasbeni agenciji Gig, prišel 
v stik s številnimi glasbeniki, 
s katerimi agencija sodeluje, 
sedaj pa primarno bdim nad 
skupino Hamo & Tribute 
2 Love, kar pomeni, da skr-
bim za vse: koncerte, stra-
tegijo benda, videospote, 
postavljam ceno za koncer-
te, barantam … Delam tudi 
z Omarjem Naberjem, pred 
kratkim pa sva se ''našla'' 
še s Slavkom Ivančićem.« 
Lani je Alex sodeloval s kla-
po Šufit, dela tudi z Rok 'n' 
bandom ... In ravno ta raz-
ličnost žanrov mu je najbolj 
všeč. Da pa ostaja v stiku z 
odrom, igra še pri kranjski 
skupini Gino & band. 

Glasba je pač tisto, s čimer 
se Alex ukvarja, tisto, kar ga 
veseli. »Počel bom to, dokler 
bo šlo. Če do konca življenja, 
pa pač do konca življenja,« 
še smeje pripomni, pogle-
da na uro in odhiti na nasle-
dnjo vajo.

ZAČELO SE JE Z GLASBENIM 
POPOTOVANJEM, KI ŠE TRAJA
Ljudje, ki so v Sloveniji urejali koncerte in skrbeli za skupine, so vedno obstajali, a mlajša generacija 
je vse skupaj spremenila v poklic. S tem je postala vidnejša, tovrstno veselje pa je preraslo okvirje 
hobija. Pomaga seveda, če imaš rad glasbo in si želiš, da bi skupina, ki je pod tvojim okriljem, lahko 
koncertirala vsak dan drugje.

Alex Mladenov / Foto: Tina Dokl

Panorama Stara pošta je v sodelovanju z Rotaract klubom 
Kranj tokrat prvič organizirala dobrodelni dan. Ves dan so 
zbirali prostovoljne prispevke, tudi izkupiček od prodaje 
izbranih pijač pa so namenili družini v stiski iz mestne 
občine Kranj. Zbrali so tisoč evrov. Dobrodelnost so v 
večernih urah popestrili še z glasbenim programom: gos-
tili so džezovsko zasedbo DeluxMen in duet Tjaše Horvat 
ter Uroša Steklasa. Pobuda za tovrsten dogodek je prišla 
od Barbare in Uroša Gorjanca, lastnikov Panorame Stara 
pošta. »Zelo sva vesela, da so se Kranjčani tako množič-
no odzvali kljub simbolični vstopnini.« Hkrati pozivata 
vse kranjske lokale k organizaciji tovrstnih, dobrodelnih 
dogodkov. Predsednica Rotaract kluba Kranj Ana Zupan 
je bila povabila k soorganizaciji dobrodelnega dneva zelo 
vesela: »Podmladek Rotaract je dobrodelna organizacija, 
zato se vedno radi odzovemo in priskočimo na pomoč 
ljudem, ki nas potrebujejo.«

Dobrodelni dan v Panorami Stara pošta

Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa / Foto: Tina Dokl

Janez Perhavec, Barbara Gorjanc in Ana Zupan 
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HUMOR, HOROSKOP

HOROSKOP
TANJA

TA JE DOBRA

Alemars, s. p., vedeževanje 
Tanja  090 43 77

Cena minute je 1,69 EUR + DDV. 
Alemars vedeževanje, Dolinšek Tanja s.p., Trboje 33, Kranj

Viagra 
Žena svojemu precej starejšemu možu podtakne v čaj viagro. 
Čez nekaj časa stari odide na stranišče, vrne pa se ves moker.
Žena ga zaskrbljeno vpraša, kaj se mu je vendar zgodilo.
Stari pa ji razloži: »Izvlekel sem ga iz hlač, videl, da ni moj, 
pa sem ga hitro spet spravil nazaj v hlače.« 

Na njegovo ženo misli 
Luka spodbuja Martina:
»Veš, zdaj bi bil pa že čas, da se tudi ti poročiš!«
Martin: »Niti pod razno. V bistvu se ne morem, saj kar 
naprej mislim na tvojo ženo ...«
Luka: »Ti baraba pokvarjena. In to mi poveš kar takole v ksiht?«
Martin: »Ej, umiri se. Jaz samo razmišljam, kako bi nasan-
kal, če bi tudi jaz dobil tako!«

Ne bi ga kaznoval 
Dijak: »Profesor, ali bi me kaznovali za nekaj, česar nisem 
naredil?« 
Profesor: »Seveda ne.« 
Dijak: »Dobro, ker nimam domače naloge.«

Ne bo opozarjal 
Žena, zaskrbljena za sina, reče možu:
»Sinu moraš reči, naj se ne poroči s to kozo!«
Mož odgovori: »Nič mu ne bom rekel, mene tudi ni nihče 
opozoril!« 

Prehrana je pomembna 
Pogovarjata se dva zdravnika.
»Zakaj pa ti svoje paciente tako natančno sprašuješ, kaj 
jedo?« starejšega kolega vpraša mlad zdravnik, ki je ravno 
odprl zasebno prakso.
»Da vem, koliko jim lahko zaračunam.«

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

sudoku_LAZJI_18_30
NALOGA

2 8 7 1 3 5
6 9 5 1

6 7 2 5
1 6 4 3 8

3 1 8 2

9 2 1 8
5 6 8 2 7

sudoku_LAZJI_18_30

REŠITEV

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

sudoku_LAZJI_18_30
NALOGA

287135
6951

6725
16438

3182

9218
56827

sudoku_LAZJI_18_30

REŠITEV

287416359
463925718
915837426
648792135
521643897
379158642
832574961
794261583
156389274

sudoku_TEŽJI_18_30
NALOGA

6 5 1
2 5 8 9
1 7 8

3 4 7
7 9

3 2 1
6 9 8

5 1 4 6
3 2

sudoku_TEŽJI_18_30

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_18_30
NALOGA

651
2589
178

347
79

321
698

5146
32

sudoku_TEŽJI_18_30

REŠITEV

648597123
235814679
179326584
916253847
854769312
327148965
761435298
582971436
493682751

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU

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

Oven (21. 3.–21. 4.) 
V prihodnjih dneh boste imeli nepričakovane izdatke. Situ-
acija vas bo res vrgla iz tira, a ne za dolgo, saj boste kljub 
vsemu potegnili dobre rešitve. Kar se tiče vaših ljubezenskih 
zadev, ne prehitevajte dogodkov. Vse bo ob svojem času.

Bik (22. 4.–20. 5.)
Novice, ki jih boste dobili, vas bodo sprva zmedle, saj ste 
svoje zaključke že zdavnaj naredili in vso zadevo umakni-
li iz svoje zavesti. A kaj, ko podzavest spleta svoje niti. S 
pogovorom, ki sledi, boste več kot zadovoljni in ne bojte se.

Dvojčka (21. 5.–21. 6.)
Spremembe, ki se vam obetajo, bodo pozitivne, čeprav 
tega ne boste takoj opazili. Strah, ki ga boste ob tem obču-
tili, bo odveč in še v pravem trenutku se boste zavedali, da 
ste pripravljeni na vse spremembe, ki vam jih prinaša jutri.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Novice o denarju vas bodo prijetno presenetile. Pričakova-
nje oddiha vam bo dalo veliko nove energije, tako da boste 
v teh dneh veliko naredili. V domačem krogu bodite paz-
ljivi in se rajši ugriznite v jezik. Molk je včasih tudi zlato.

Lev (23. 7.–23. 8.)
Vaše čustveno življenje se bo začelo počasi umirjati. Prete-
klost boste končno pustili na miru in se ne boste več obre-
menjevali. Svobodno boste zadihali in šli naprej. Finančno 
stanje se vam bo izboljšalo, a še nekaj časa boste previdni.

Devica (24. 8.–23. 9.)
Na trenutke se boste počutili osamljeno, istočasno pa boste 
skušali poiskati krivdo v drugih. Sporočilo, ki ga boste pre-
jeli, vas bo predramilo in postavilo nazaj na noge. Finančna 
naložba v naslednjih dneh se vam bo obrestovala.

Tehtnica (24. 9.–23. 10.) 
Negotovost boste občutili zaradi prihajajočih sprememb, 
ki vam jih prinaša prihodnost. Tehtali boste in skušali ugo-
toviti, na kateri strani je večje tveganje. S tem seveda ne 
boste nič pridobili. So stvari, ki jih lahko naredite le sami.

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Začeli se boste zavedati, da ste potrebni sprostitve. Še pravi 
čas boste odvrgli nepomembna in v glavnem tuja bremena 
ter si privoščili pošten oddih. Koga boste vzeli s sabo, bo 
odvisno samo od vas – pa še to boste dvakrat premislili.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Poslovno je pred vami uspešen teden in niz zmag vam 
bo še ob pravem času dvignil porušeno samozavest, brez 
katere ste kot rastlina brez vode. Prijateljski zvezi boste 
dali možnost, da se razvije v globoko ljubezen.

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
Odpirale se vam bodo velike priložnosti za dober zaslužek. 
S tem se vam lahko kasneje nudijo možnosti za izpolnitev 
vaših starih ciljev. Na splošno bi se lahko večkrat obračali 
k svoji notranji intuiciji in jo seveda tudi upoštevali.

Vodnar (21. 1.–19. 2.) 
Delovni načrt boste uspešno opravili. No, kakšna manjša 
težavica se bo že pojavila, a vam to ne bo predstavljalo 
posebnega problema. Na ljubezenskem področju boste 
začeli obnavljati stare vezi in zelo boste presenečeni.

Ribi (20. 2.–20. 3.)
Velika nenadna sreča vas čaka v obliki ljubezni, ki jo sicer 
željno pričakujete, a bo vseeno presenečenje. Za nekaj 
sekund boste ostali brez besed, a kmalu se boste znašli in 
zadevo obrnili v svoj prid. Zaradi financ boste dobre volje.
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TRGOVINA Z GOZDARSKO OPREMO, KO-NET d.o.o. 

Beleharjeva 15, 4208 Šenčur   

www.ko-net.si  ko-net@siol.net   04/25 17 482   041 759 103 

KOLESNE IN VLEČNE  

GOZDARSKE 

VERIGE 

 
AKCIJA 

MESECA 

Jeklena vrv  

 HAASE STYRIA FORST  T2 

11MM 

 

3,50 eur/m  

2,90 eur/m 
Navedene cene vsebujejo ddv. 

Akcija velja do 27.4.2018 

Nagrade: 
1. nagrada: zaščitni glušniki; 2. nagrada: 5 l olja za mazanje verig; 3. nagrada: nagrada 
GORENJSKEGA GLASA

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke)  
pošljite do srede, 25. aprila 2018, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Rešitve 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.
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Megan Fox (31) in Brian Austin 
Green (44) sta s fotografijo, na 
kateri se zaljubljeno držita za 
roke, javnosti sporočila, da sta 
spet par. Par je bil leta 2015 tik 
pred ločitvijo, ko je Foxova spo-

znala, da je tretjič noseča. Ob rojstvu tretjega sina leta 
2016 pa sta zvezo obnovila in še danes sta skupaj. Pravkar 
z družino dopustujeta na Havajih, kamor se redno vra-
čajo. Austin pravi, da se občasno malo prepirata, vendar 
kljub temu želita ostati skupaj.

Megan in Brian spet skupaj

Z oskarjem nagrajena igralka Anne Hat-
haway (35) je kritikom sporočila, da je za 
njen nov videz, kjer je vidno pridobila kar 
nekaj kilogramov, kriva nova filmska vlo-
ga. “Redim se za vlogo in dobro mi gre. 
Vsem, ki me boste v naslednjih mesecih 

žalili zaradi teže. Lahko je vas sram, ne mene,” je zapisala 
pod posnetek, na katerem dviga prazne uteži. Za vlogo 
katerega filma se bo igralka žrtvovala, za zdaj ni znano.

Anne Hathaway se je zredila

Devetnajstletni Brooklyn Beckham, kot 
kaže, ni več v zvezi z igralko Chloe Grace 
Moretz (21). Paparaci so ga ujeli med pol-
jubljanjem manekenke Lexi Wood (20). 
Kdaj sta se s Cloe razšla, ni znano, sku-
paj pa sta zagotovo še praznovala njen 

rojstni dan februarja in njegovega marca. Igralka je pred 
kratkim na Instagramu objavila pesem Cardi B, ki govori 
o varanju. Tuji mediji že namigujejo, da jo je najstarejši sin 
Victorie in Davida Beckhama prevaral.

Brooklyn Beckham prevaral svoje dekle?

Igralec Chris Pine (37) in igralka 
Annabelle Wallis (33) sta par. 
“Na neki večerji sta sedela drug 
nasproti drugega in precej očit-
no je bilo, da sta par. Sproščeno 
sta uživala v družbi drug druge-

ga,” je potrdil vir za Yahoo. Wallisova se je pred tem vide-
vala s pevcem zasedbe Coldplay Chrisom Martinom, Pine 
pa z manekenko Iris Bjork Jóhannesdóttir.

Chris Pine se videva z Annabelle Wallis

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

N
a velikono
čni ponedel
jek je v dopol
danskih urah 
iz Trboj pro

ti Bosni in Hercegovini ozi
roma Bihaću, kjer je bil start 
letošnjega Toura, s sprems
tvom odpotovalo okoli šest
deset kolesarjev. Med njimi 
so bili redni in občasni ude
leženci BAM. Bijevih teden
skih kolesarskih rund in tak
šni, ki se udeležijo le april
ske Dalmacije. Eni so se ude
ležili kolesarjenja prvič, dru
gi devetnajstič in že razmi
šljajo o prihodnjem, dvajse
tem Touru. 

Tudi letos so se glede na 
pripravljenost kolesarji raz
delili v pet ekip, vodja odpra
ve pa je bil ponovno Aleš 
Kalan. V prihodnje upa na 
še večjo udeležbo ljubiteljev 
kolesarjenja mlajše genera
cije in mogoče več kolesark. 
Ne da jih ni, a za zdaj prevla
dujejo moški. 

Prvi dan letošnjega Dalma
cija toura je bil za marsiko
ga zahteven, a takrat kolesar
ji še niso vedeli, kaj jih čaka 
ob vzponu za naziv cesarja 
in cesarice Toura ... Pot jih je 
vodila ob reki Uni, čez mejni 
prehod Užljebić, prek prela
za Škorić brdo (1107 metrov 
nadmorske višine) do Gračca, 
Obrovca, mimo Nina do Petr
čanov. Etapa je bila dolga 160 

kilometrov in t. i. višincev, kot 
kolesarji v svojem žargonu 
rečejo, ni manjkalo. Sledila 
je enostavnejša, otoška etapa. 
V Zadru so se vkrcali na tra
jekt za Preko in prevozili oto
ka Ugljan in Pašman. Na celi
no so se potem vrnili v Biogra
du na Moru, zaključili v Vodi
cah. Dolžina etape: 119 kilo
metrov. Tretji dan je kazalo, 
da jim bo ponagajalo vreme, a 
se je nekako izšlo. Za cilj so si 
zadali Skradin. Četrti dan se 
je ponovno začel v Vodicah, 
slikovita pokrajina jih je spre
mljala do Starigrada (Pakle
nica), od koder je sledil vzpon 
na Veliko Rujno. Sedem kilo
metrov »grizenja« klancev, 
ki so bili iz ovinka v ovinek z 
večjim odstotkom naklona, 

je že spremstvu v avtomobi
lih sprožilo vprašanje, koliko 
jih bo pripešačilo do cilja ... A 
komaj smo do konca zarisali 
ciljno črto, je Boris Zavodnik 
zapeljal čeznjo. Med dekleti je 
gorski cilj prva dosegla Matej
ka Nabernik. Trma dela svoje: 
na cilj so prišli prav vsi, ki so 
si to zadali. 

Zadnji dan Toura se je 
zaključil v osrčju Like po 
skupno več kot šeststo pre
voženih kilometrih. Doga
janje so letos nadgradili še z 
dvema dalmatinskima »feš
tama«, klapskim večerom, 
za zadnje plesne korake pa 
je poskrbel trio v kraju Peru
šić na turizmu Albatros, kjer 
smo se od letošnje kolesar
ske Dalmacije tudi poslovili.

ETAPE, DRUŽENJA IN PESEM
Športno društvo BAM.Bi je letos med drugim in sedmim aprilom organiziralo 19. BAM.Bi Dalmacija 
tour. Čeprav je težko med kolesarji ustaviti pogovore o vatih, znamkah koles, hitrosti in »višincih«, gre 
pri tradicionalnem aprilskem kolesarjenju po Dalmaciji še vedno v prvi vrsti za druženje.

Ob zaključku dnevnih etap se je vedno prilegel kos kruha z 
domačo zaseko in salamo.

Dnevi so se začeli z jutranjo kavico, nasmehom in razpravo, 
kam bo vodila tokratna etapa.

Spremstvo – šoferji kombijev in avtobusa 19. Dalmacija 
toura 2018: Uroš in Matjaž Lauseger, Ivan Breznik, Janez 
Kržič in Aleš Galof

Nasmejane kolesarke Vida Uršič, Tina Ušeničnik in Minka 
Hočevar ter Kanadčan slovenskih korenin Frank Kosec, ki 
ne zamudi nobenega Dalmacija Toura.

Boris Zavodnik si je ponovno prikolesaril naziv cesarja.  
Na fotografiji je v družbi vodje odprave Aleša Kalana. 

Tudi to je del BAM.Bi-jevega Dalmacija toura. Včasih je 
počenih zračnic manj, včasih več ...

Matejka Nabernik je med ženskimi udeleženkami  
19. BAM.Bi-jevega Dalmacija toura prva osvojila Veliko 
Rujno. Vzpon ji je sicer prinesel naziv cesarice, a ker je 
za seboj pustila kar lepo število moških kolegov, bi tudi 
z nazivom kraljice prav nič ne zgrešili. / Foto: A. B.
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HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

ROZMAN BUS, T: 04/531 52 49, 041/855 630 
TRST: 24. 4., GRADEC PRIMARK: 19.5; KOPALNI IZLET BANOVCI: 
9. 4., GROSSGLOCKNER: 5. 7., DOLOMITI: 6. 7., BANOVCI: 6.–9. 
5., MADŽARSKE TOPLICE: 27.–30. 4., POLJSKA 29.5.-3.6, MEDŽU-
GORJE: 27.–29. 4., prijave za morje Dugi otok in Orebić že spre-
jemamo.

Rezultati 29. kroga  
– 11. aprila 2018

2, 12, 15, 21, 23, 35, 38 in 9

Loto PLUS: 
4, 11, 17, 19, 27, 37, 38 in 35

Lotko: 6 3 6 8 0 6

Sklad 30. kroga za 
Sedmico: 1.820.000 EUR
Sklad 30. kroga za PLUS: 

380.000 EUR
Sklad 30. kroga za Lotka: 

200.000 EUR

LOTO

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki Kažipot brezplač-
no samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni naslov kazi-
pot@g-glas.si.

PRIREDITVE
Iz tesnobe in izgorelosti v življenje z vsem srcem
Žirovnica – V ponedeljek, 16. aprila, bo ob 19. uri v Knjižnici 
Matije Čopa Žirovnica pogovorni večer z Damjano Bakarič, 
avtorico knjige Na tesnobi, z naslovom Iz tesnobe in izgore-
losti v življenje z vsem srcem.

Duhovna rast v zakonu
Škofja Loka – Danes, v petek, 13. aprila, ob 20. uri Družinska 
akademija v sodelovanju z župnijama Stara Loka in Selca 
vabi v Jurjevo dvorano v Stari Loki, kjer bodo gostili zakonca 
Štern. Slavko in Saša Štern pričujeta kot pričevalski par pri 
Družini in Življenje. Z zbranimi bosta podelila izkušnjo du-
hovne rasti v zakonu.

Medgeneracijske dejavnosti
Kranj, Cerklje, Preddvor – V prihodnjih dneh bodo pote-
kale medgeneracijske dejavnosti: v Medgeneracijskem 
centru Kranj: 13. aprila ob 18. uri predavanje o astrolo-
giji, 17. aprila ob 16. uri kulinarično popoldne, ob 19. uri 
delavnica Pet torkov za ženske 50+; Cerklje: 17. aprila ob 
16.30 Tombola – TIC Cerklje; Preddvor: 17. aprila ob 9. uri 
Z dihanjem do boljšega zdravja – TIC Preddvor. Obvezne 
so prijave na telefon 041 724 134 ali na e-naslov mck-pri-
java@luniverza.si.

IZLETI

Iz Kokre na Čemšenik
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi članice in člane 
na planinski pohod iz Kokre na Čemšenik, ki bo jutri, v so-
boto, 14. aprila. Udeleženci pohoda se bodo zbrali ob 8. uri 
pred Domom krajanov na Kokrici in se nato s svojimi vozili 
odpeljali do transformatorja v Kokri. Od tam bodo pot nada-
ljevali peš do doma na Čemšeniku.

Na Škavnico
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Škavnico, in sicer v četrtek, 26. aprila, z odhodom s poseb-
nim avtobusom ob 7. uri izpred Creine. Planinci bodo hodili 
štiri ure z višinsko razliko 626 metrov, pohodniki pa dve uri 
in pol z višinsko razliko 200 metrov. Prijave z vplačili spreje-
majo v pisarni društva do ponedeljka, 23. aprila.

Na Jamnik
Preddvor – Pohodniška skupina Društva upokojencev 
Preddvor vabi člane na pohod na Jamnik v torek, 17. aprila. 
Zbor bo ob 8. uri na običajnem mestu v Preddvoru. Z oseb-
nimi avtomobili se boste peljali do izhodišča v vasi Rovte.

Po Šenčurju in Srjanski poti
Kranj – Društvo diabetikov Kranj vabi člane gorenjskih dru-
štev diabetikov v soboto, 21. aprila, na pohod po Šenčurju 
in Srjanski poti. Zbor bo ob 9. uri na parkirišču za cerkvijo v 
Šenčurju, pohod pa bodo pohodniki začeli pri zadrževalniku 
Olševice na koncu Srednje vasi v smeri Luže. Člani turistič-
nega društva Šenčur bodo predstavili zanimivosti kraja in 
še kakšno presenečenje. Hoje z ogledi bo za dobro uro in 
pol. Kosilo bo v gostišču Cubis. Prijave sprejemajo v pisarni 
društva ali po tel.: 031 485 470 ali Ivan 031 485 490 do srede, 
18. aprila (rok velja tudi za prijave gorenjskih društev). 

Jurjeva krožna pot
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v četrtek, 
19. aprila, pohod po Jurjevi krožni poti. Skupne zmerne lah-
ke hoje bo dve do tri ure (10 km). Odhod izpred spomenika 
krompirju in Mariji Tereziji v Šenčurju bo ob 10. uri. Pohoda 
se bodo udeležili tudi upokojenci iz Tržišča, s katerimi bo 
društvo po pohodu podpisalo listino o sodelovanju. Infor-
macije in prijave: Franci Erzin, tel. 041 875 812.

PREDAVANJA

»Kranjski Janezi« prve svetovne vojne
Vodice – V Knjižnici Vodice bo v torek, 17. aprila, ob 19.30 
predavanje Boštjana Omerzela »Kranjski Janezi« prve sve-
tovne vojne. Predavanje bo posvečeno stoletnici konca prve 
svetovne vojne.

Kako pomagati v primeru zdravstvenih težav pri 
delu ali na izletu v naravi
Tržič – Občina Tržič organizira predavanje doc. dr. Tomaža 
Goslarja, dr. med., z naslovom Prva pomoč – kako pomagati 
v primeru zdravstvenih težav pri delu ali na izletu v naravi. 
Predavanje bo v torek, 17. aprila, ob 18. uri v Razstavno-izo-
braževalnem središču Dolina.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj – Krščanska adventistična cerkev Kranj vabi jutri, v 
soboto, 14. aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na 
proučevanje Svetega pisma s temo 'Mar ne vem, da sem 
danes kralj nad Izraelom?'. Pogovor bo povezovala Jelica 
Dundović.

Težave s krčnimi žilami in bolečimi nogami
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog 
in Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabijo v torek, 17. 
aprila, ob 19. uri v prostore Občine Cerklje na brezplačno 
predavanje Težave s krčnimi žilami in bolečimi nogami. Pre-
daval bo prof. dr. Mišo Šabovič, dr. med., spec. internist.

Sprejemanje v odnosu – kaj je to?
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v ponedeljek, 16. aprila, ob 16. uri na brezplač-
no predavanje 'Sprejemanje v odnosu – kaj je to?'. Preda-
vanje bo vodil mag. Edo P. Belak v prostorih Humane, Old-
hamska 14, Kranj (pri vodovodnem stolpu).

Uporabne rastline v okrasnem vrtu
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi v torek, 17. aprila, ob 19. uri 
v Galerijo DPD Svoboda na predavanje z naslovom Uporab-
ne rastline v okrasnem vrtu.

Preventiva pred rakavimi obolenji
Žirovnica – Sekcija za kulturo in izobraževanje pri Društvu 
upokojencev Žirovnica vabi svoje člane in simpatizerje v po-
nedeljek, 16. aprila, ob 19. uri v dvorano Gostišča Osvald na 
predavanje z naslovom Preventiva rakastih obolenj. Preda-
vala bo Ksenija Noč, dip. m. s.

Prilagajanje v odnosih
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v torek, 17. aprila, ob 16.30 na brezplačno pre-
davanje Prilagajanje v odnosih. Predavanje bo vodila Ne-
venka Ropret, univ. dipl. soc. delavka, v prostorih Humane, 
Oldhamska 14 (pri vodovodnem stolpu).

OBVESTILA
Izmenjava semen
Žiri – Turistično društvo Žiri vabi v sredo, 18. aprila, na iz-
menjavo semen na Kržišnikovem vrtu, Starožirovska cesta 
4, kjer bodo otroci iz VVE pri OŠ Žiri skupaj s svojimi vzgoji-
teljicami ter s pomočjo dedkov in babic izmenjavali semena 
in sadike rož ter zelenjave. Izmenjava bo potekala od 16.30 
do 18. ure. V primeru slabega vremena dogodek odpade in 
se prestavi na sredo, 25. aprila. Naslednje izmenjave semen 
in sadik bodo potekale na Cvetličnem sejmu 28. aprila ter v 
času tržnic v centru Žirov 5. in 19. maja od 8. do 12. ure.

KONCERTI
Sončni vzhod
Adergas – Kranjski zbor KPZ Mysterium vabi v nedeljo, 15. 
aprila, ob 19. uri v cerkev v Adergas na velikonočni koncert 
z naslovom Sunrise, na katerem bodo skupaj z Učiteljskim 
pevskim zborom Emil Adamič Slovenije, Komornim moškim 
zborom Celje, Ženskim zborom Petrol ter komornim godal-
nim orkestrom Ljubljanski solisti pod vodstvom dirigenta 
Lovra Freliha izvedli sodobna glasbena dela mladega norve-
škega skladatelja Ola Gjeila.

RAZSTAVE
Šopek ciklam
Bled – Danes, v petek, 13. aprila, bo ob 18.30 v Knjižnici Bla-
ža Kumerdeja Bled odprtje prve samostojne razstave Mile-
ne Petek z naslovom Šopek ciklam.

PREDSTAVE
Sama nej zbere
Naklo – V nedeljo, 15. aprila, bo ob 17. uri gledališka sekcija 
DPD Svoboda iz Stražišča v Kulturnem domu Janeza Filipiča 
v Naklem uprizorila veseloigro v stražiškem govoru z naslo-
vom Sama nej zbere avtorice Maje Ahačič. Igra, polna ko-
mičnih zapletov, predstavlja življenje prebivalcev Stražišča v 
letu 1930. Prispevki so prostovoljni.

Ljubezen druge polovice 
Trzin – Jutri, v soboto, 14. aprila, bo ob 20. uri v Kulturnem 
domu Trzin na sporedu komedija v izvedbi Ta bol’ teatra Lju-
bezen druge polovice. 

Trije prašički
Breznica – Gledališče Julke Dolžan Breznica vabi na uprizori-
tev otroške predstave Trije prašički. Predstava se bo v nede-
ljo, 15. aprila, ob 17. uri začela v Kulturni dvorani na Breznici.

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

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



NEPREMIČNINE
HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo z zemljiščem in goz-
dom, v bližini Bodovelj, občina Škofja 
Loka, tel.: 041/744-186 18001226

ODDAM

HIŠO pošteni slovenski družini, tel.: 
051/363-123 18001278

POSESTI
PRODAM

KMETIJSKO zemljišče v Smoku-
ču, 4.000 m2, cena 5 EUR/m2, tel.: 
040/887-108 
 18001276

LANCOVO – zazidljivo parcelo, 500 
m2, ugodno, lepa lokacija, vsi priključ-
ki, tel.: 031/451-822  
 18001264

ZAZIDLJIVO parcelo na Golniku z go-
spodarskim poslopjem na parceli, tel.: 
040/204-184 18001290

KUPIM

MANJŠO zazidljivo parcelo – Radov-
ljica, Bled, Žirovnica z okolico, tel.: 
031/489-477 18001159

ODDAM

80 m2 vrta, v bližini Cerkelj, tel.: 
031/683-053 18001212

OGRAJEN zunanji prostor na dvorišču, 
delno pokrit proti toči, velikost 200 m2, 
tel.: 041/816-528 18001222

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Sedici 1.6 4WD, letnik 2012, 
90.000 km, 1. lastnik, redno servisi-
ran, lepo ohranjen. Avto Lušina, d.o.o., 
Gosteče 8, Škofja Loka, tel.: 04/50-
22-000, 041/630-754 18001281
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FESST, d. o. o.,  
nepremičninska  
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Faks: 236 73 70
E-pošta:  
info@fesst.si
Internet:  
www.fesst.si

Kapucinski trg 13, Škofja Loka
Tel. :  04/50 60 300, GSM:  041/ 675 123

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

GSM 051/320 700
Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj

T: 04/202 13 53,  E: info@k3-kern.si
www.k3-kern.si

d.
o.

o.

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

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

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

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

ZAHVALA

V 90. letu se je od nas poslovila draga mami, tašča, babica in prababica

Ana Sajovic
roj. Lukanc, iz Gorenj pri Kranju

Vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sovaščanom in vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, tople stiske rok, podarjeno 
cvetje, sveče, svete maše. Zahvaljujemo se vsem zaposlenim v Domu starejših občanov 
v Preddvoru, ki so ji tako skrbno lajšali in lepšali jesen življenja in so ji bili pripravljeni 

nesebično pomagati prav vsak dan. Posebna zahvala gre gospodu župniku Francu Godcu 
s Primskovega za tako lepo opravljen obred slovesa in svete maše, pevcem Kranjskega 
kvinteta za prelepo petje, trobentaču za zaigrano Tišino in pogrebni službi Komunale 

Kranj. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči hčeri Polona in Nuša v imenu vseh sorodnikov
Kranj, april 2018

Pomlad bo na tvoj vrt prišla,
bo čakala, da prideš ti,
sedla bo na rožna tla,
bo jokala, ker te ni.
(S. Gregorčič)

HYUNDAI IX35 2.0 CRDi HP 4 WD, le-
tnik 2011, redno servisiran, bogata se-
rijska oprema, lepo ohranjen. Avto Lu-
šina, d.o.o., Gosteče 8, Škofja Loka, 
tel.: 04/50-22-000, 041/630-754 
 18001283

PEUGEOT Partner Tepee 1.6 HDi, le-
tnik 2010, prevoženo 114.170 km, tel.: 
040/874-015 18001198

LEPO ohranjen R Modus 1.2 16 V, 
letnik 2009, 84.000 km, 1. lastnik, 
servisna knjiga, tel.: 041/816-528 
 18001214

RENAULT Clio, disel, z slabšim motor-
jem, letnik 2002, cena 600 EUR, tel.: 
040/212-819, po 17. urfi 18001208

ŠKODA Octavia, letnik 2006, prevože-
no 110.000 km, odlično ohranjen, tel.: 
068/673-155 18001206

ŠKODA Yeti 2.0 TDi 4 WD, letnik 
2010, redno servisiran, potrjena 
servisna knjiga. Avto Lušina, d.o.o., 
Gosteče 8, Škofja Loka, tel.: 04/50-
22-000, 041/630-754 18001282

VW Tiguan, letnik 2010, 4 x 4 off road, 
odlično ohranjen, 1. lastnik, slovensko 
poreklo, tel.: 041/824-843  
 18001218

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

AVTO plašče Falken azenis 225/50 z 
R17, prevoženo 6.000 km, cena 160 
EUR, tel.: 051/428-887 18001231

JEKLENA platišča 15 col, za Ford Fo-
cus, tel.: 031/388-843 18001232

ZELO lepa ALU platišča 7 J x 15 H2, 
195/65 15, za Golf 4, ugodno, tel.: 
04/51-91-868, 031/201-467 
 18001202

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 18000568

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze, s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 18001134

TEHNIKA
PRODAM

SATELITSKO anteno z nosilcem, cena 
40 EUR, tel.: 040/224-348 18001227

STROJI IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKO hobi kombinirko: cirkular, 
poravnalka 25 cm, rezkar, cena 590 
EUR, tel.: 031/374-706 18001203

ŽAGA + rezkar SCM Minipres blum, 
kombinirko Miostandard Osijek, tel.: 
031/316-548 18001259

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

SMREKOV opaž, suh, ladijski pod in 
brune debeline 12, 16, 20 in 30 mm 
– ostanek od gradnje, možna dostava, 
tel.: 051/890-761 18001277

KURIVO
PRODAM

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, tel.: 041/718-019  
 18001131

GOLI, tel.: 051/202-229 18001211

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

JEDILNI kot 155 x 185, mizo 96 x 
130, 3 stole, cena ugodna 110 EUR, 
tel.: 031/790-934 18001219

GOSPODINJSKI  
APARATI
PRODAM

MALO rabljen štedilnik na drva in 3 no-
tranja krila, 85 cm, leva, tel.: 041/674-
147 18001269

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko CFB, odlič-
no ohranjeno, in nakladalko Pionir 17, 
tel.: 040/739-512 18001209

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ČOLN – napihljiv, s plastičnim dnom 
Yamaha + motor Yamaha 9.9 K, vse na 
novi prikolici, tel.: 040/215-044  
 18001205

PODARIM

ČOLN – gumenjak Sport Beograd, 
tel.: 04/20-12-967, 040/803-270 
 18001263

TURIZEM
ODDAM

APARTMA družini za 5 oseb, za 
prvomajske praznike v Červarju, cena 
27 EUR/dan, tel.: 041/676-039 
 18001249

VIKEND apartma v Termah Olimje. 
Informacije in rezervacije takoj, tel.: 
030/619-628 18001196

HOBI
KUPIM

STARINE: mizarski ponk, skrinje, 
razglednice, kovance in drobnarije, 
tel.: 051/258-936 18001133

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE Križev pot, 14 postaj + 
vstajenje, 130 x 100 cm, ogled: Du-
hovni utrip 6. 4. 2015, tel.: 040/567-
544 18001187

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI avtosedež, tel.: 051/223-
819 18001270

ZELO malo rabljena 2 avtosedeža za 
otroka do 3 let, tel.: 041/370-681 
 18001240

ŽIVALI IN  
RASTLINE
PODARIM

REGINE - dalije, rdeče, bele, citron, 
roza, modre, oranžne, tel.: 051/875-
845 18001199

KMETIJSKI STROJI
SILOS poliester oddam ter puhalnik 
Grič in silokombajn Mengele MB 220 
prodam, tel.: 041/356-157 18001225

PRODAM

BOBNASTO kosilnico Vicon cm 188, 
cepilec na sveder, nakladalko Sip 25 
m3, tel.: 04/23-11-964, 041/481-
588 18001197

CIRKULAR za žaganje drv, z mizo in 
koritom, tel.: 031/812-210 
 18001204

NAKLADALKO za seno, 16 m3, tel.: 
031/669-041 18001271

PAJKA na 4 vretena šir. 4 m, izkopno 
kiblo šir. 40 cm, trak vilic za obračalnik, 
tel.: 041/364-504 18001213

PRIKOLICO za traktor Tomo Vinkovič, 
cena 100 EUR, tel.: 031/658-179  
 18001245

SLAMOREZNICO in puhalnik z motor-
jem in cevmi, tel.: 031/643-725  
 18001215

TROSILEC hlevskega gnoja Tehno-
stroj in nakladalko Claas 17 m3, tel.: 
031/726-527 
 18001287

VRTAVKASTA brana, puhalnik Eolo, 
multiplikator Fendt za serijo 412, 
sprednji, tel.: 031/316-548 
 18001260

VRTNO kosilnico za simbolično ceno, 
tel.: 031/438-577 18001242

KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 
 18001138

TRAKTOR, lahko je Ursus, IMT,  Deutz, 
Zetor, Univerzale, Store, Vladimir ali 
podobno, tel.: 041/872-029 18001291

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jajca, cena po dogovoru, 
tel.: 041/916-180 18001285

DROBNI krompir, več sort, za sajenje 
in peso za krmo, tel.: 041/416-241  
 18001284

RACE tekačice, pobiralke polžev, v 
polni nesnosti, tel.: 041/632-881 
 18001207

SIMENTALKE, stare 3 leta, in bikca, 
starega 1 mesec, tel.: 04/59-61-006 
 18001268

SRNASTE koze, prvič kotile, z mladiči, 
tel.: 041/632-881 18001200

TELIČKO ČB, staro 14 dni, tel.: 
04/25-03-043, 031/210-494 18001223

TELIČKO križanko LIM/SIM, staro 3 
tedne, bikca cika, starega 10 dni, in 
teličko simentalko, staro 2,5 meseca, 
tel.: 041/608-286 18001243

VEČ čebeljih družin na 6 in 7 AŽ satov 
in 8 mesecev brejo telico simentalko, 
tel.: 030/604-027 18001248

KUPIM

BIKCE in teličke, okoli 14 dni, ter bikca 
ali teličko, od 150 do 250 kg, in pašno 
kravo, tel.: 051/372-468  
 18001279

NAJVEČJI ODKUPOVALEC živine za 
Avstrijo - Kogler. Plačilo v 3 dneh – 
nove višje cene, eko plus. Kogler Franz 
A., d.o.o., Parmova 53, Ljubljana, tel.: 
064/130-081 18001257

OSTALO
PRODAM

4 OKROGLE bale suhega sena, tel.: 
041/220-640 18001280

SMREKOVE fižolovke – sušice, tel.: 
040/794-988 18001216

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 18001075

ULEŽAN hlevski gnoj, tel.: 041/901-
888 18001265

KUPIM

SENO, tel.: 04/25-51-928 18001238

IŠČEM

MLADA družina išče hribovsko kmetijo 
nekje na Gorenjskem, tel.: 031/438-
292 18001247

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO nudimo kuhinjski pomočnici in 
natakarici, nedelje prosto. Gostilna pri 
Slavki, Viktor Marinšek, s.p., Podbrez-
je 36, Naklo, tel.: 041/740-691  
 18001180

REDNO zaposlimo osebo za delo v 
strežbi. Zelo, zelo dober OD, Bled. 
Okarina Etno, d.o.o., Koritenska c. 18, 
Bled, tel.: 041/632-369  
 18001288

ZAPOSLIMO trgovko/-ca, delo je 
dvoizmensko. Kamm, d.o.o., Poslov-
na cona A 19, Šenčur. Ponudbe na  
miro@kamm.si 18001256

ZAPOSLIMO voznika tovornega vo-
zila z abrol zabojnikom (kategorija C 
in E). Zaželene izkušnje za delo na 
hiabu, ni pa nujno. Prijave pošljite na:  
zaposlitev@komteks.si. Komteks, 
d.o.o., Loka 119, 4290 Tržič 18001236

ZAPOSLIMO šoferja za terensko pro-
dajo pekovskih izdelkov, lahko tudi ho-
norarno. Hitri kruhek, Mirzet Bajrovič, 
s.p., Strahinj 4, Naklo, hitri.kruhek@
gmail.com 18001254

HONORARNO zaposlimo delavca v le-
sni proizvodnji, lahko tudi mlajši upoko-
jenec. Simon Rakovec, s.p., Javornik 
3, Kranj, tel.: 040/716-322 18001255

IŠČEMO slikopleskarja za delo na ob-
močju Gorenjske. Brom, d.o.o., Zapu-
že 13a, Begunje, tel.: 040/865-799  
 18001111

ZAPOSLIMO pospeševalca proda-
je (m/ž), za področje notranjih vrat in 
kljuk. Lestur, d.o.o., Klanec 35a, Ko-
menda, tel.: 041/679-205, helena.
javornik@lestur-vrata.si 
 18001172

ZAPOSLIMO delavca za delo v gozdu 
– sekača. Tomaž Satler, s.p., Oldham-
ska c. 14, Kranj, tel.: 040/163-302  
 18001173

IŠČEM

DUO Rolo išče delo na zabavah, oble-
tnicah z domačo in zabavno glasbo, 
tel.: 041/741-355 18001246

IŠČEM DELO – čiščenje, likanje, 
varstvo otrok in pomoč starejšim, Kranj 
in Šk. Loka, tel.: 070/242-195 18001233

IŠČEM DELO – za dober žur in zabavo 
na vašem praznovanju, pokličite duo 
Stari sablji, tel.: 031/325-654 
 18001261

STORITVE
NUDIM

SENČILA ASTERIKS, d.o.o., Cesta na 
Loko 2, 4290 Tržič, tel.: 59-55-170, 
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, 
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net  
 18001132

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tla-
kovanje dvorišč, tudi manjša grad-
bena dela – z vašim ali našim mate-
rialom, Gradton, d.o.o., Valjavčeva 
ulica 8, Kranj, 041/222-741, www.
gradton.si 18001123

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838 18001156

BARVANJE napuščev in fasad do vi-
šine 25 m, z lastnimi dvigali – možna 
izposoja, ugodno. Nudimo tudi vsa sli-
kopleskarska dela. Sandi Ferlan, s.p., 
C. talcev 14, Kranj, tel.: 041/682-
166 18001136

BELJENJE, sanacija plesni, glajenje in 
brušenje sten, dekorativni ometi in op-
leski, barvanje napuščev in fasad vam 
nudi Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, 
Naklo, tel.: 031/392-909 18001083

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 18001122

NUDIM rez in zaščito sadnega drevja. 
Branko Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 
19, 4000 Kranj, tel.: 040/993-406  
 18000879

NUDIM vam frezanje vrtov, zaščito 
cipres in škropljenje češenj. Branko 
Gašperšič, s.p., Šorlijeva ulica 19, 
4000 Kranj, tel.: 040/993-406 
 18001253

VAN-DEN, d. o. o., Šenčur, 
trgovina z materialom za 
centralno ogrevanje in 
vodovod, zaposli (m/ž)

 1.  TRGOVCA
2.   KOMERCIALNEGA 

REFERENTA

Pisne ponudbe pošljite na 
naslov: VAN-DEN, d. o. o.,
Mlakarjeva ulica 74, 4208
Šenčur.

JEDILNI krompir, beli in rdeči ter za 
sajenje, tel.: 051/358-275 18001221

JEDILNI in krmni krompir, bel in rdeč, 
ter ječmen, tel.: 040/355-865 18001239

KRMNI in jedilni krompir, tel.: 04/25-
03-361, 040/127-409 18001258

KRMNO peso in krmni krompir, tel.: 
041/347-243 18001267

KROMPIR, primeren za sajenje bella 
rosa, tel.: 041/386-871 18001252

KROMPIR desire, lanski uvoz, tel.: 
064/233-964 18001274

RDEČI in beli jedilni krompir in drobni 
krompir bella rosa, concordia in adora, 
primeren tudi za sajenje. Lanski uvoz, 
tel.: 041/282-039 18001251

SENO prve košnje, v velikih kockah, 
tel.: 051/373-861 18001237

SILAŽNE bale lucerne in pšenico za 
krmo, Kranj, tel.: 031/504-509 
 18001201

VINO cviček, možna dostava, tel.: 
031/206-874, Tone 18001289

ZELO kvalitetno bizeljsko vino, mešano 
belo souvignon in modra frankinja, za 
večje količine možna dostava, cena po 
dogovoru, tel.: 031/505-194 18001169

KUPIM

SLAMO v okroglih balah, tel.: 
068/138-796 18001273

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI staro teličko ČB, tel.: 041/342-
350 18001235

2 ČB telički za pleme, tel.: 041/239-
468 18001220

2 OVCI, Črnivec, tel.: 04/53-38-027  
 18001241

BIKCA LIM/RJ, starega 14 dni, Moš-
nje 7, tel.: 04/53-38-193 18001244

BIKCA simentalca, starega 3 mesece, 
tel.: 041/825-424 18001250

ČEBELJE družine na AŽ satju, lanske 
matice, Kranj, tel.: 041/386-662  
 18001228

JAGENJČKE za zakol ali nadaljnjo 
rejo, tel.: 040/266-311 18001272

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in KG pi-
ščance za dopitanje, pripeljemo na 
dom, Matej Bulovec, s.p., Mlakarjeva 
ul. 45, Šenčur, tel.: 041/710-113  
 18001114

KOZE mlekarice, tel.: 041/694-891  
 18001229

KRAVE simentalke po izbiri, telico 
simentalko, brejo 7 mesecev, tel.: 
04/23-11-964, 041/481-588 
 18001195

KRAVO simentalko s teletom, staro 3 
leta, tel.: 031/466-024 18001210

KRAVO simentalko, pašno, staro 6 
let, po telitvi, tel.: 04/51-46-705, 
051/683-556 18001266

KRAVO telico s teletom, tel.: 031/208-
100 18001275

NESNICE, rjave, grahaste, črne pred 
nesnostjo, brezplačna dostava na dom 
po celotni Sloveniji, Vzreja nesnic Ti-
baot Svatina Vanja, Babinci 49, 9240 
Ljutomer, tel.: 02/58-21-401 
 18000644

OSLIČA – visok, temen (mati črna), 
enoleten, prijazen, tel.: 030/619-254 
 18001217

PREPELICE tik pred nesnostjo in nekaj 
dni stare, tel.: 041/632-881    18001234



ODDAM dvižno košaro, delovna višina 
17 m, možna dostava, Kranj z okolico, 
cena ugodna, ter GOTOVINSKI odkup 
in prodaja vseh rabljenih vozil. Avto Gr, 
Gašper Ropret, s.p, Letališka 22, Šen-
čur, tel.: 040/653-249  
 18001163

SANACIJE, obnove dimnikov z inox 
cevmi, povrtavanje, rušenje, pozidava, 
montažni dimniki, dimniške kape. Ga-
rancija 10 let. Aleš Avsenek, d.o.o., 
Kranjska 2, Radovljica, tel.: 041/229-
246 18000301

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvožena 
tesnila, do 30 % prihranka pri ogreva-
nju. Prepiha in prahu ni več! Zmanjšan 
hrup, 10 let garancije. Samo Kališnik, 
s.p., Velika Lašna 45, Kamnik, tel.: 
031/720-141 18001130

IŠČEM

VAS veseli delo z rastlinami, na sve-
žem zraku, na kmetiji v okolici Tržiča. 
Iščemo pomoč pri pridelavi solate, tel.: 
040/803-066 18001106

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 18001124

OBVESTILA
NA veliki petek ste pri meni dvignil te-
pih in cerado, kolo bi vam pa še pripe-
ljal, pa ne vem, kam. Pokličite me, tel.: 
040/431-634 18001286

RAZNO
PRODAM

GORSKO kolo in pokončni baterijski 
sesalec, tel.: 040/705-145 
 18001224

VISOKE grede, 2 komada, ugodno, 
tel.: 040/225-096 18001230

KUPIM

BIKCA mesne pasme, 200–300 kg in 
prodam meso mladega bika, ugodno, 
tel.: 041/728-092 18001262

IŠČEM

AVTOMEHANIKI, električarji, vodovodarji, 
če ne veste kam z odpadnim materialom, 
me pokličite, tel.: 070/385-956 18000995

STARE nedelujoče pralne stroje, raču-
nalnike, klime, pipe, železo,  odpeljem 
brezplačno, tel.: 070/385-956 18000997
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OSMRTNICA

Vsem sorodnikom, prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas  
je v 84. letu starosti za vedno zapustila naša draga

Fanika Šmid
Pogreb drage pokojnice bo v petek, 13. aprila 2018, ob 11. uri na Mestnem pokopališču 

Kranj. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, starega ata, pradedka, brata,  
strica in tasta

Janeza Snedeca
Sp. Bela pri Preddvoru

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan
cem in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče 
ter vso pomoč ob težkih trenutkih. Posebna zahvala gre župniku 
Branku Setnikarju za lepo opravljen obred, Domu starejših občanov 
Preddvor, pogrebni službi Navček, pevcem in gasilcem GD Preddvor. 
Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA

V 78. letu nas je zapustila draga žena, mama, babica in prababica

Dragica Brenkuš
Podskokarjeva mama iz Zg. Besnice

Ob boleči izgubi drage mame se zahvaljujemo vsem, ki ste se od 
nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahva
la gre ge. Anici Obed, osebju DSO Kranj, dr. Bečanu, dr. Lopuho
vi, Bolnišnici Golnik, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, gospodu 
župniku Igorju Jerebu za lepo opravljen pogrebni obred, pevkam 
za zapete žalostinke, trobentaču in pogrebni službi Navček. Hvala 
vsem sosedom, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nas 
tolažili in podpirali. 

Mož Vinko, sinova Primož in Vili ter hčerka Mateja z družinami 

ZAHVALA

Ob boleči zgubi naše drage

Urške Zver
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem Pekarne Maček in znancem za vsa izrečena sožalja, po
darjene sveče, cvetje, maše in denarno pomoč. Iskrena hvala oseb
ju Domu upokojencev Kranj za vso skrb in nego v času njenega 
bivanja pri njih, gospodu župniku Janezu Jenku za lepo opravljen 
obred, kvartetu Škrjanček za lepo zapete pesmi ter pogrebni službi 
Navček. Spomin na našo zlato mami ne bo nikoli zbledel. 

Žalujoči vsi njeni

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti. 

ZAHVALA

V 87. letu se je poslovil dragi oče, ata, brat, stric in tast

Franc Dolenec st.
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, stanovalcem 
Kuraltove ulice in sosedom Partizanske ulice za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvala tudi g. 
žup niku Urbanu za lep pogreb, pevcem, nosačem in pogrebni služ
bi Navček. Hvala tudi osebni zdravnici Barbari Vavken in g. Žugec 
za čutno molitev. Beseda hvala je namenjena vsem imenovanim in 
neimenovanim, ki ste ga poznali in ste bili del njegovega življenja.

Žalujoči: hči Jelka in sin Franci z družinama ter ostalo sorodstvo
Šenčur, 7. aprila 2018

Pomlad na vrt bo 
tvoj prišla in čakala, 
da prideš ti, sedla bo 
na rosna tla in jokala 
bo, ker te ni.

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat, tast, ata,  
pradedek in stric

Jože Rozman
iz Zadrage

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem 
in prijateljem, ki ste se od njega poslovili v tako velikem številu. 
Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, molitve, svete maše, daro
vano cvetje, sveče in vso pomoč v dnevih slovesa. Posebno se za
hvaljujemo dr. Senki Černe z Dializnega centra Naklo za izredno 
skrbno dolgoletno zdravljenje, gospodu župniku Davidu Jenster
letu za lepo opravljen pogrebni obred, gasilcem za spremstvo na 
njegovi zadnji poti, govorniku gospodu Ivanu Megliču za poslovil
ne besede, pevcem Ultima ter pogrebni službi Navček. Ohranimo 
dragega pokojnika v lepem spominu.

Žalujoči vsi njegovi
Zadraga, april 2018

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil ljubljeni mož, oče, dedek, tast 
in brat

Ivan Štirn 
s Spodnjega Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate
ljem in znancem za izrečena sožalja, podporo in pomoč. Hvala 
za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Posebej se zahvaljujemo 
gasilcem in govorniku ter g. župniku iz Sp. Brnika za lep obred 
slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in 
ga boste za večno ohranili v svojem spominu.

Vsi njegovi

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči;
tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.
(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila draga stara mama

Romana Gros
iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani ob izgu
bi naše ljubljene mame Romane. Zahvaljujemo se Komunali Kranj 
in podjetju Navček. Hvala tudi gospodu župniku Bojanu Likarju in 
žup niku Pavletu Juhantu za molitve v vežici. Hvala stražiškim pev
cem, našim sosedom in prijateljem, ki so nam stali ob strani v najhuj
ših trenutkih. Zahvaljujemo se tudi osebju Doma starejših občanov 
Črnuče za prečudovito nego ter osebju Infekcijske klinike v Ljubljani. 
Draga mama, počivaj v miru.

Vsi njeni

Pošle so ti moči,
zaprla si oči,
zdaj spokojno spiš,
a v naših srcih še živiš.

OSMRTNICA

K nebeškemu očetu je odšel dragi ati, deda, brat in prijatelj

Anton Benedik
mag. strojništva
roj. 17. 1. 1942

Pogreb bo v soboto, 14. aprila 2018, ob 15. uri na pokopališču v  
Bi tnjah. Po pogrebu bo maša zadušnica v župnijski cerkvi sv.  
Ma r  tina. Žara bo v poslovilni vežici od 10. ure dalje.

Otroci Tomaž, Jure, Tina in Savina z družinami ter sestra in bratje 
z družinami
Stražišče, 12. aprila 2018
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Anketa

Majda Hribernik, Kranj:

»Nespametno se mi zdi, da 
moramo zdaj ljudje odločati 
o tem, o čemer se pristojni in 
strokovnjaki ne morejo zme-
niti. Ne glede na to pa se bom 
referenduma udeležila, saj 
imam to za dolžnost.«

Slavko Šajn, Kranj:

»Zdi se mi škoda časa in de-
narja, da moramo znova od-
ločati o tem. Če bi imeli več 
zdrave pameti, bi se to dalo 
že prvič drugače izpeljati. Re-
ferenduma pa se nameravam 
udeležiti.«

Breda Kavčič, Kranj:

»Na referendum sem šla že 
prvič in bom šla tudi tokrat. 
Nepotrebno se mi sicer zdi, 
da ga moramo ponavljati, a 
strošek bo v vsakem prime-
ru nastal, ne glede na ude-
ležbo.«

Franc Mohinski, Kranj:

»Referenduma se bom ude-
ležil, saj mislim, da je to 
potrebno. Prav tako me ne 
moti, da ponovno odločamo 
o istem vprašanju, saj mi gre 
za poštenje.«

Aleš Senožetnik

Volivci bomo 13. maja znova 
odločali o zakonu o drugem 
tiru. Kaj si mislijo o vnovič-
nem referendumu ter ali 
bodo svojo državljansko 
pravico sploh izrabili, smo 
povprašali mimoidoče na 
kranjskih ulicah.

Foto: Tina Dokl

Znova na tnalu 
drugi tir 

Breda Kosirnik, Kranj:

»Vedno grem na vse referen-
dume in volitve in tudi tokrat 
bom šla. To je državljanska 
pravica. Sicer pa mislim, da 
je zakon o drugem tiru po-
polnoma nepotreben in bi se 
dalo stvari reševati drugače.«

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

Danes zjutraj bo ponekod še deževalo, nato se bo postopno 
zjasnilo. Jutri bo večinoma sončno. V nedeljo bo zmerno do pre-
težno oblačno, tu in tam so možne manjše padavine. Toplo bo.

Vilma Stanovnik

Kranj – Pri kranjski mestni 
upravi so se odločili, da po-
pestrijo utrip prenovljenega 
starega Kranja, zato so zače-
li izvajati več različnih pro-
jektov. Najprej so mesto ob 
torkih, ko je za to primerno 
vreme, oživili s projektom S 
Krančkom v mestu. Ta pro-
jekt v staro mestno jedro 
privablja predvsem otroke 
in mladostnike pa tudi dru-
žine. Prejšnji mesec so nato 
obiskovalce v središče mes-
ta začeli privabljati s projek-
tom Četrtki ob vodnjaku. 
Ob četrtkih namreč prip-
ravljajo ekološko kulinarič-
no ponudbo ter zabavo in 
druženje ob vodnjaku.

Obema dobro sprejetima 
projektoma so se pred krat-
kim odločili dodati tako ime-
novane Srede brez evra, ko 
ponujajo brezplačni napitek 
za obiskovalce v mestnih ka-
varnah, lokalih, barih in go-
stilnah. Brezplačni vredno-
stni kupon si namreč obi-
skovalci mestnega jedra lah-
ko zagotovijo ob torkih in če-
trtkih na stojnicah mestne 
uprave. V akcijo se je takoj 
vključilo šest lokalov, ki po-
nujajo skupaj več kot dvajset 
različnih izdelkov.

V aprilu so se nato odlo-
čili, da bodo delovni teden v 
mestnem središču zaključili 
še z enim projektom, ki so ga 
poimenovali Srečni petek. V 
okviru projekta bodo obi-
skovalci mestnega jedra za 
opravljen nakup nad deset 
evrov prejeli kodo, ki jo bodo 
poslali s kratkim sporočilom 
(SMS) na naprej določeno in 
na kuponu objavljeno števil-
ko. Z opravljenim nakupom 

in poslano kodo bodo sode-
lovali v nagradni igri Srečni 
petek. Vsak teden bodo na-
mreč izžrebali dvajset pre-
jetih kod, ki bodo prinesle 
praktične nagrade. 

Petki bodo namenjeni tudi 
starejšim občanom kranj-
ske občine, saj bo vsak petek 
ob 15. uri v prostorih galeri-
je Layer potekalo srečanje za 
samopomoč z imenom Dob-
ra misel. Pogovorna skupina 

deluje pod okriljem Medge-
neracijskega društva Z roko v 
roki Kranj. »Prepričani smo, 
da se bodo vsi projekti ob-
držali ter vzpodbudili večji 
obisk starega Kranja. To po-
trjujejo tudi zadnji trendi obi-
skanosti središča mesta, ki se 
iz tedna v teden povečuje,« 
pravijo na kranjski občini in 
vabijo, da že danes namesto v 
nakupovalna središča pridete 
po nakupih v stari Kranj.

Srečni petki vabijo v mesto
Za večji obisk mestnega središča Kranja so na kranjski občini pripravili še en projekt,  
ki so ga poimenovali Srečni petek.

Ob lepem vremenu je ob torkih, sredah in četrtkih staro mestno jedro Kranja že oživelo, s 
Srečnimi petki pa naj bi več obiskovalcev privabili v mesto tudi po nakupih. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka – Občina Škofja Loka z novo ureditvijo Trga pod 
gradom in otroškim igriščem Zamorc sodeluje na festivalu 
Odprte hiše Slovenije 2018, s katerim ta konec tedna prikazuje-
jo arhitekturno zanimive objekte javnosti. V nedeljo, 15. aprila, 
bo ob 16. uri v okviru festivala ogled trga, ki ga bo vodil arhitekt. 
Največja sprememba  v zasnovi trga je ukinitev parkiranja, s 
katero je trg dobil drugačno vsebino in prostorsko zasnovo. 
Trg je tudi prizorišče Škofjeloškega pasijona in vsakoletnega 
smučarskega pokala, postane pa lahko tudi prizorišče dru-
gih prireditev. Otroško igrišče Zamorc je umeščeno v zeleni 
ambient obrobja srednjeveškega mestnega jedra Škofje Loke 
pod grajskim hribom. Pravljično igrišče s pogledom na Loški 
grad nas popelje v čarobni svet tisočletne zgodbe o škofu, 
medvedu in pogumnem zamorcu. Trg z igriščem je zasnoval 
ahitekturni biro Ravnikar Potokar.

V nedeljo ogled Trga pod gradom

Radomlje – Člani Turističnega društva Radomlje vabijo na 
zdaj že tradicionalni sejem rabljenih stvari oz. veliko garažno 
razprodajo, ki bo v soboto, 14. aprila, med 9. in 13. uro (v 
primeru dežja bodo dogodek prestavili na soboto, 24. aprila). 
Rabljene osebne predmete bodo prodajali, kupovali, menjali 
ali podarjali pred Kulturnim domom Radomlje.

Sejem rabljenih stvari v Radomljah

Kropa – Odbor za podelitev priznanj naša Slovenija 2017, 
ki ga zadnja štiri leta vodi koroška Slovenka dr. Helga Ma-
urer-Lausegger, je že izbral letošnje prejemnike priznanj, ki 
jih tokrat osmič zapored podeljuje Gibanje za ohranjanje in 
uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine oziroma 
krajine Kultura-natura Slovenija. Nekaj nagrajencev je tudi 
z Gorenjske: Miro Kačar bo tako prejel priznanje za nepre-
cenljiv prispevek pri oživljanju vasi Sorica in izročila slikarja 
Ivana Groharja, Vigenjc, glasilo Kovaškega muzeja Kropa pa 
za izjeme dosežke na področju izobraževanja, usposabljanja 
in ozaveščanja na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine. V tej kategoriji bo priznanje prejela tudi Čebelarska 
zveza Slovenije, in sicer za globalni projekt Svetovni dan čebel. 
Kot je sporočil predsednik gibanja Slavko Mežek, bodo pode-
litev priznanj letos pripravili na Razkrižju; datum prireditve bo 
znan prihodnji teden. 

Znani prejemniki priznanj naša Slovenija

Snovik – V Termah Snovik bodo ta konec tedna, 14. in 15. aprila, 
pripravili prvi Festival čemaža v Sloveniji. Dogajanje se bo oba 
dneva odvijalo med 10. in 16. uro v prireditvenem prostoru in 
okolici. Pripravljajo različne izobraževalne in kulinarične delav-
nice na temo zdravilnih lastnosti in rabe čemaža ter razstruplja-
nja, med dogodki pa bosta še posebej zanimiva sobotni piknik 
v gozdu, na katerega bo obiskovalce ob 16. uri popeljal Dario 
Cortese, in nedeljska čemaževa štafeta ob 13. uri – nagradno 
tekmovanje, v katerem se bodo pomerile ekipe v nabiranju 
čemaža in pripravi čemaževega pesta. Nedeljsko dogajanje bo 
vodila priznana svetovalka za zdravo prehrano Marija Merljak.

V Snoviku pripravljajo prvi festival čemaža

Jesenice – V Splošni bolnišnici Jesenice so preklicali popolno 
prepoved obiskov, ki je zaradi povečanega števila obolelih 
z gripo in drugimi nalezljivimi obolenji dihal veljala od 19. 
marca. Obiski v bolnišnici so tako spet dovoljeni, saj se je 
epidemiološka situacija umirila, so sporočili.

Preklic prepovedi obiskov v jeseniški bolnišnici


