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Pakete zdaj  
usmerjajo hitreje
Pošta Slovenije je v logističnem 
centru v Ljubljani predala namenu 
nov paketni usmerjevalnik. Napra-
va, vredna 14,7 milijona evrov, 
predstavlja hrbtenico logističnega 
procesa v centru, od koder usmer-
jajo pakete tudi na Gorenjsko.
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GORENJSKA

Zima jim ni  
bila naklonjena
Na gorenjskih smučiščih so v 
glavnem že končali smučarsko se-
zono, s katero so kljub bolj pomla-
dnim kot zimskim razmeram v le-
tošnji zimi relativno zadovoljni. 
Na Veliki planini so lahko smučali 
le deset dni.
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ŠPORT

Slavja v  
Podmežakli ni bilo
Na četrti tekmi polfinala Alpske 
lige jeseniškim hokejistom ni 
uspelo zmagati. Ko je že kazalo na 
podaljšek, so gostje le 16 sekund 
pred koncem dali odločilni gol. 
Odločitev o drugem finalistu bo 
tako padla danes v Brunecku.
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RAZVEDRILO

Megleni pljusk
Konec zimske sezone na Krvavcu 
tradicionalno zapečatijo z atrak-
tivnimi skoki v snežni bazen, vsa-
kokrat pa se najde tudi nekaj ju-
nakov, ki se s smučmi zapeljejo 
čez vodno gladino. Letos so se 
smučarjem prvič pridružili tudi 
kolesarji.

15

VREME

Danes bo spremenljivo  
do pretežno oblačno  
s krajevnimi plohami.  
Jutri in v četrtek  
bo oblačno in deževno.

8/15 °C
jutri: oblačno in deževno
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72 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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www.festival-cokolade.si

vvvv

RADOVL JICA   12. - 14. April
Največji čokoladni dogodek v Sloveniji!

www.radolca.si 
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128.
Glasova preja

Med evangelijem  
in filozofijo
Filozof, teolog in nadškof dr. Anton Stres (roj. 1942) 
je avtor monumentalnega, tisoč strani obsegajočega 
Leksikona filozofije (2018).  
Z njim se je po prenehanju nadškofovske funkcije 
vrnil k svoji stari ljubezni – filozofiji. Izid Leksikona 
filozofije je seveda samo povod za vabilo na Glasovo 
prejo, z eminentnim gostom se bomo pogovorili še  
o drugih vprašanjih v Cerkvi in družbi nasploh. Prejo 
bo vodil Miha Naglič, po stroki tudi sam filozof.

Preja bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 19. uri v 
Sokolskem domu v Škofji Loki, Mestni trg 17.

Pokrovitelj Preje je Občina Škofja Loka.

Veseli bomo, če boste svojo udeležbo na Glasovi preji 
najavili na tel. št.: 04/201 42 10 v času uradnih ur:   
v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure, v sredo 
do 17. ure in v petek do 15. ure, ali po e-pošti na: 
info@g-glas.si.
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Prilogi: jurij 
 Loške novice

od 11. do 14. strani

Igor Kavčič

Kranj – Včeraj zvečer se je 
s sklepno slovesnostjo, na-
stopom glasbenega ansam-
bla Papir in podelitvijo festi-
valskih nagrad zaključil le-
tošnji 49. Teden slovenske 
drame. V dvanajstih dneh se 
je na odru Prešernovega gle-
dališča in matičnih odrih ne-
katerih predstav zvrstilo 15 
uprizoritev v tekmovalnem, 
spremljevalnem in medna-
rodnem programu. Predsta-
ve so bile dobro obiskane, ne-
kaj je bilo tudi razprodanih. 

Tako festivalsko publiko kot 
strokovno žirijo je najbolj 
navdušila zadnja uprizori-
tev tekmovalnega progra-
ma festivala, deset ur traja-
joča predstava še ni naslova 
Simone Semenič v režiji To-
mija Janežiča in izjemni iz-
vedbi Slovenskega mladin-
skega gledališča.

Letošnja nagrada Slavka 
Gruma gre v roke mlademu 
avtorju Nejcu Gazvodi za be-
sedilo drame Tih vdih, ki je 
bila v njegovi režiji že upri-
zorjena v Mestnem gledali-
šču ljubljanskem in je bila po 

izboru selektorja tudi ena iz-
med predstav v spremljeval-
nem programu tokratnega fe-
stivala. Nagrado za mladega 
dramatika, ki jo kot vzpodbu-
do mladim avtorjem podelju-
jejo zadnjih nekaj let, je pre-
jela Ana Obreza za besedilo 
Iskalci zlata, Grün-Filipiče-
vo priznanje, ki ga bienalno 
podeljujejo posameznikom, 
gledališčem ali skupinam za 
izjemne dosežke v slovenski 
dramaturgiji v zadnjih dese-
tih letih, pa je tokrat prejela 
Darja Dominkuš.

Najboljša Tih vdih in še ni naslova
Tih vdih je naslov besedila, s katerim se je avtor Nejc Gazvoda vpisal med 
dobitnike nagrade Slavka Gruma, še ni naslova pa je naslov deset ur dolge 
predstave Slovenskega mladinskega gledališča, ki je na letošnjem Tednu 
slovenske drame navdušila tako strokovno žirijo kot občinstvo.

Uprizoritev še ni naslova v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča je najboljša 
predstava letošnjega festivala. / Foto: Žiga Koritnik6. stran

Simon Šubic

Ljubljana, Kranj – Ugrabi-
tev avtobusa Ljubljanskega 
potniškega prometa (LPP) 
v četrtek zvečer v Ljublja-
ni še vedno odmeva, saj 
gre za prvi takšen primer v 

Sloveniji. Sprva, ko se še ni 
vedelo, kdo je bil storilec, 
so nekateri mediji ugrabi-
tev povezovali celo s teroriz-
mom. Na koncu se je izkaza-
lo, da je bil ugrabitelj 49-le-
tni Kranj čan Primož Zupan, 
ki je kmalu po prijetju, ko sta 

ga policista poškropila s sol-
zivcem, izgubil zavest in je 
kljub daljšemu oživljanju 
nazadnje umrl. Vzrok smr-
ti včeraj še ni bil znan. 

Zupan, ki se je v preteklo-
sti zaradi psihičnih težav že 
večkrat bolnišnično zdravil, 

je imel sicer za sabo boga-
to zgodovino ravnanj z ele-
menti nasilja, septembra 
lani pa je na primer povzro-
čil izredno stanje v središču 
Kranja, ki je bilo več ur pol-
no policistov v bojni opremi.

Ugrabitelj po prijetju umrl
Kranjčana Primoža Zupana, ki je v četrtek v prestolnici ugrabil avtobus in po prijetju umrl, so policisti 
večkrat obravnavali zaradi nasilnih dejanj. Septembra lani je na primer v Kranju grozil z razstrelitvijo.

10. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA ANA BJELAJAC iz Domžal.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Pomežik soncu® na TV Slovenija

Z oddajami Tednik, Vem! in Vikend paket bo TV Slovenija v 
tednu med 8. in 15. aprilom podprla dobrodelno akcijo Pome-
žik soncu®, s katero želijo v Zvezi prijateljev mladine Slove-
nije (ZPMS) čim večjemu številu otrok iz socialno ogroženih 
družin zagotoviti brezplačne počitnice. ZPMS obeležuje letos 
dvajsetletnico tega programa in doslej so zbrali že več kot 2,5 
milijona evrov, na brezplačno letovanje pa je odšlo več kot 11 
tisoč otrok. Tudi letos bi radi počitnice zagotovili čim več ot-
rokom, zato je sleherna pomoč pri zbiranju sredstev izjemno 
dragocena. Če želite pomagati tudi vi, lahko v času dobrodel-
nega tedna storite to s klicem na humanitarno številko 090 
93 30 93 in darovali boste 1,25 evra, če pa želite darovati več, 
lahko pošljete sporočilo s ključno besedo POMEZIK5 na 1919 
in darovali boste pet evrov. S svojimi prispevki boste marsi-
kateremu otroku omogočili nepozabne počitnice na morju. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega glasa 
nahrbtnik z vrvico. Nagradno vprašanje: Koliko let praznuje 
akcija Pomežik soncu®? Odgovore s svojimi podatki pošljite 
do srede, 17. aprila 2019, na naslov: Gorenjski glas, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.
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Pravljična opera Lepotica in zver

V mesecu aprilu bo na odru ljubljanskega opernega gledališča 
ponovno uprizorjena opera Philipa Glassa Lepotica in zver. Ta 
čarobna opera je nastala po filmskem scenariju Jeana Cocte-
auja. Preprosta pravljica je zgodba o pravem pomenu lepote, 
o ženski in moškem, o dobrem in zlem. Skozi nenavadno 
alkimijo duha je vsakdanji svet preoblikovan v svet magije. 
Moč kreativnega, ki jo predstavlja Lepotica, in surovi svet na-
rave, ki ga predstavlja Zver, ob koncu pripovedi omogočita 
svetu domišljije, da poleti. Pod režijo se je podpisal priznani 
koreograf in gledališki režiser Matjaž Farič. Predstava bo na 
sporedu 18. aprila ob 19.30, 19. aprila ob 18. uri in 20. aprila ob 
17. uri. Za več informacij obiščite spletno stran www.opera.si. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa bomo podarili po dve 
vstopnici, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kdo je režiser in koreograf predstave Lepotica in zver, ki jo 
boso uprizorili v ljubljanski operi? Odgovore s svojimi podatki 
pošljite do ponedeljka, 15. aprila 2019, na naslov: Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, ali na koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 29. marca 2019, prejme dve 
vstopnici za koncert skupine Bohem Filip Knaflič iz Horjula.
Nagrajencu čestitamo!

Simon Šubic

Ljubljana – Pošta Slovenije je 
v petek predala namenu nov 
paketni usmerjevalnik v po-
štnem logističnem centru v 
Ljubljani. Naprava, vredna 
14,7 milijona evrov, pred-
stavlja hrbtenico celotnega 
logističnega procesa v po-
štnem logističnem centru, 
od koder paketne pošiljke 
usmerjajo tudi na Gorenj-
sko. Z njo bodo med drugim 
zmanjšali število napačno 
usmeritev pošiljk, dvignili 
kakovost prenosa pošiljk, za-
gotovili učinkovitejšo rabo 
energije in dvignili nivo hu-
manizacije dela, smo slišali 
na uradnem odprtju nove-
ga paketnega usmerjevalni-
ka, na katerem je poleg gene-
ralnega direktorja Pošte Slo-
venije Borisa Novaka priso-
tne nagovoril tudi japonski 
veleposlanik Masaharu Yo-
shida. V Pošti Slovenije so 
se namreč odločili ljubljan-
ski logistični center posodo-
biti s tehnologijo japonske-
ga giganta Toshibo Europe, 
ki je dela izvedel v sodelova-
nju s podizvajalcema Fives 
Intralogistics iz Italije in 
Rudisom iz Trbovelj. 

Zadnja investicija je bila 
nuja za Pošto Slovenije, ki 
je ob globalnem razmahu 
spletne trgovine samo lani 
zabeležila 9-odstotno rast 
paketnih storitev, letos pa 

načrtuje 12-odstotno rast. 
Novi paketni usmerjevalnik 
tako zagotavlja štirikrat višjo 
operativno hitrost usmerja-
nja predmetov, ob polni za-
sedenosti pa omogoča pre-
tok najmanj 10.000 enot na 
uro. Trenutno z novo napra-
vo, ki je za zdaj v najbolj in-
tenzivnem delu dneva (zve-
čer) zasedena od 60- do 
65-odstotno, usmerijo pov-
prečno do 37.500 enot na 
dan (paketi, svežnji, pismar-
nice, večje pisemske pošilj-
ke). Usmerja lahko pakete 
do 31,5 kilograma in pakete 
s storitvijo Pazljivejše ravna-
nje maksimalnih dimenzij 
120 x 60 x 60 centimetrov. 

»Pošta Slovenije ni zgolj 
in le izvajalec univerzalne 
poštne storitve, pač pa pred-
stavlja z okoli 6300 zaposle-
nimi v Skupini Pošta Slove-
nije tudi na področju logi-
stike, kamor je že pred leti 
vstopila, pomemben servis 
za potrebe svojih strank v se-
gmentu B2B-poslovanja,« je 
poudaril generalni direktor 
Boris Novak in pojasnil, da 
je Pošta Slovenije strateško 
usmerjena v poslovne se-
gmente paketnih in logistič-
nih storitev, ki so blizu jedr-
nim kompetencam Skupi-
ne Pošta Slovenije. »Fokus 
bo na povečanju kapacitet, 
učinkovitosti in kakovosti 

storitev ter na širitvi na regi-
onalne trge prek strateških 
partnerstev in prevzemov. 
Poglobili bomo prisotnost 
v regiji Adriatic, predvsem 
na področju logističnih sto-
ritev. Širili bomo kapacite-
te obeh poštnih logističnih 
centrov ter gradili dodatne 
skladiščne in pretovorne ka-
pacitete,« je napovedal. 

Med zadnje tehnološke 
posodobitve sodi tudi 1,2 mi-
lijona evrov vredna investi-
cija v poštnem logističnem 
centru Maribor, kjer je zače-
la obratovati nova (tretja) na-
prava za avtomatsko zlaga-
nje nenaslovljene direktne 
pošte (reklame). 

Pakete zdaj usmerjajo hitreje
Z investicijo v nov paketni usmerjevalnik v ljubljanskem logističnem centru, vredno skoraj 15 milijonov 
evrov, bo Pošta Slovenije zmanjšala tudi število napačno usmerjenih paketnih pošiljk. 

Nov usmerjevalnik v poštnem logističnem centru v Ljubljani zagotavlja štirikrat višjo 
hitrost usmerjanja paketnih pošiljk. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Trbovlje – Na zboru so čla-
ni stranke, ki ima le krat-
ko, petletno zgodovino, 
potrdili statut stranke, ki 
predstavlja ključni korak 
pri vzpostavljanju lokal-
ne mreže odborov stranke 
LMŠ. Predsednik Marjan 
Šarec je dejal, da stranka še 
raste in nastaja, se uči no-
vega in želi graditi od spo-
daj navzgor. »Ni nam bilo 
vse prineseno na pladnju, 

ampak smo se morali za 
vsako stvar zelo truditi,« je 
poudaril Šarec in dodal, da 
so samo z vztrajnostjo in 
voljo skupaj s partnerji se-
stavili vlado.

»Razmišljamo po svoje, 
imamo nove vzorce razmi-
šljanja in drugače gledamo 
na svet, kaj šele na Evro-
po,« je dejal Šarec in ob 
predstavitvi imen kandida-
tov za evroposlance spom-
nil tudi na očitke, da gre 
za neznana in neizkušena 

imena. »Naša lista je sesta-
vljena po naši meri in z 
ljudmi, ki verjamejo v 
našo idejo, mi pa verjame-
mo, da je Evropa dober pro-
jekt, potrebuje pa korenite 
spremembe. Želimo Evro-
po solidarnosti, učinkovi-
to Evropo in Evropo, ki jo 
bodo vodili kompetentni 
ljudje z novimi vzorci raz-
mišljanja. Tudi če dobimo 
samo enega poslanca, bo 
naš in bomo vedeli, kako 
razmišlja.«

Kandidatke in kandidati 
stranke Lista Marjana Šar-
ca za volitve v Evropski par-
lament so: Irena Joveva, dr. 
Klemen Grošelj, Edis Rujo-
vić, Tina Heferle, Jasna Ru-
žicki, Luka Kočevar, dr. Ju-
stina Erčulj in Rudi Spruk. 
Da Evropa potrebuje novo 
zgodbo z novimi ljudmi, 
ki se zavedajo, da niso vse-
vedni, je dejala nosilka liste 
LMŠ Irena Joveva. Predsta-
vila je načrt svojega dela v 
Evropskem parlamentu. 
»Če zmoremo doma, zmo-
remo tudi v Uniji. Verjame-
mo v tako Slovenijo in Evro-
po, ki človeku ponuja dom, 
kvalitetno izobrazbo, varno 
službo in možnost, da ures-
niči svoje cilje,« je sklenila 
svoje razmišljanje Joveva. 

Stranka, ki še raste
V Trbovljah se je na petem zboru sestala stranka Lista Marjana Šarca. 
Navzoči tudi kandidati za volitve v Evropski parlament.

Urša Peternel

Jesenice – Svet javnega zdra-
vstvenega zavoda Splošna 
bolnišnica Jesenice je spre-
jel finančni načrt in pro-
gram dela za leto 2019. Le-
tos načrtujejo za dobrih 39 

milijonov evrov prihodkov, 
kar je za 1,5 milijona evrov 
več, kot so jih realizirali lani. 
Načrtujejo uravnoteženo 
poslovanje s presežkom pri-
hodkov nad odhodki v viši-
ni dobrih 15 tisoč evrov. Več 
sredstev naj bi letos namenili 

investicijskemu vzdrževa-
nju objektov in investicijske-
mu vlaganju. Kot so sporoči-
li iz bolnišnice, je s Splošnim 
dogovorom za leto 2019 priš-
lo do dviga cen zdravstvenih 
storitev, kar zadošča za te-
koče poslovanje, vendar pa 

to ne omogoča strokovnega, 
organizacijskega in infra-
strukturnega napredka bol-
nišnice in tudi slovenskega 
zdravstva nasploh. Od dr-
žave tudi pričakujejo strate-
ško opredelitev do nadaljnje-
ga razvoja gorenjskega zdra-
vstva na sekundarni ravni in 
s tem tudi Splošne bolnišni-
ce Jesenice. 

Brez izgube in več investicij



3Gorenjski glas
torek, 9. aprila 2019 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: Nazorjeva ulica 1, 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 od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. 
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.

Da smo Slovenci narod 
prostovoljcev, se je iz-
kazalo že mnogokrat. 

Prostovoljni gasilci, krvodajal-
ske akcije, zbiranje hrane za 
pomoči potrebne … je le nekaj 
področij, ki so usidrana v na-
šem sistemu. Med takšna sodi-
jo tudi gorski reševalci. Država 
poskrbi za njihovo opremo in 
izobraževanje, za svoje delo pa 
ne prejmejo niti evra. V gore se 
nesebično na pomoč podajajo 
že desetletja, v svojem prostem 
času, ponoči, v slabem vreme-
nu. A kot je žal pri nas vse 
prepogosto, morajo v primeru 
kakršnih koli težav prostovolj-
ci pri nas računati na pomoč 
dobrih ljudi.

V težavah so se letošnje leto 
znašli kamniški gorski reševal-
ci. »Danes se na vas obračamo 
s prošnjo za pomoč in upamo, 
da nam boste pomagali po svo-
jih najboljših močeh. Z vami 
sicer sodelujemo predvsem na 
preventivnem področju, ko s 
svojimi nasveti za varen obisk 
gora pomagamo informirati 
vaše bralce, sledilce, gledalce 
... Tokrat pomoč potrebujemo 
mi sami in vas iskreno prosi-
mo, da novico posredujete v 
javnost. Namreč le z obveščeno 
javnostjo bomo lahko dosegli 
nameravano,« so se pred dnevi 
obrnili na novinarje. Ostali so 
namreč brez strehe nad glavo, 
za nakup zemljišča in ureditev 
primerne stavbe pa potrebujejo 
toliko denarja, da brez donacij 
ne bo šlo. Zato so organizira-
li dobrodelni koncert in odprli 

posebni bančni račun, s tem pa 
bodo reševali stvari, ki bi jih že 
davno morala rešiti država.

Krivično bi bilo sicer zatr-
diti, da sta lokalna skupnost, 
predvsem pa država, ki je za to 
tudi pristojna, v tem primeru 
stali križem rok. Prostorska 
problematika kamniške gorske 
reševalce spremlja že vrsto let 
in vsaj pet let se že ve, da bodo 
s 1. januarjem letos morali na 
svoje. Občina je iskala pri-
merno lokacijo, skladno s pro-
storskimi načrti, a jim je ni us-
pelo najti pravočasno. Država 
jim je preko Uprave RS za zaš-
čito in reševanje posodila štiri 
zabojnike za začasno ureditev 
prostorov, a ključne stvari – na-
kup zemljišča, ureditev prosto-
ra za pristajanje helikopterja 
ter za delo in skladišče primer-
no stavbo – bodo morali gorski 
reševalci urediti, predvsem pa 
plačati sami.

Klic na pomoč kamniških 
gorskih reševalcev je v javno-
sti hitro zaokrožil, in čeprav 
med komentarji najdemo 
veliko takšnih v stilu »naj že 
enkrat uvedejo zavarovanje in 
naj ne rešujejo več brezplačno, 
pa takšnih težav ne bo«, sem 
prepričana, da se ljubitelji gora 
in prostovoljstva te dni ne bodo 
ozirali na politiko, zakone in 
dejstva, kaj bi moralo biti dru-
gače, pač pa bodo po svojih mo-
čeh priskočili na pomoč, kot je 
pri Slovencih navada – tokrat 
gorskim reševalcem. In tako je 
tudi prav, saj tudi oni vseskozi 
nesebično pomagajo.

Brez strehe nad glavo

KOMENTAR
Jasna Paladin

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški gor-
ski reševalci, ki dejavnost 
reševanja v gorah kot dr-
žavno javno službo prosto-
voljno opravljajo na obmo-
čju občin Kamnik, Domža-
le, Komenda, Mengeš, Mo-
ravče, Lukovica in Trzin, so 
se znašli v nezavidljivi situ-
aciji; ostali so namreč brez 
strehe nad glavo.

Da bodo morali najti novo 
lokacijo, je znano že nekaj 
let, vse odkar je Občina Ka-
mnik odprodala svoj delež 
v Veterini Kamnik, kjer so 
gorski reševalci imeli svoje 
prostore. Občina Kamnik 
je kupnino v višini 110 ti-
soč evrov shranila v pose-
ben proračunski sklad in 
gorskim reševalcem vse-
skozi pomagala pri iskanju 
nadomestne lokacije, a dol-
ga leta neuspešno. So se pa 
gorski reševalci v akcijo po-
dali tudi sami, ne glede na 
to, da bi za njihove osnov-
ne potrebe morala skrbeti 
država. Z lastnikom nepre-
mičnine na severnem delu 
nekdanje smodnišnice so 
sklenili kupoprodajno po-
godbo, na zemljišču, kjer 
stoji dotrajan objekt nekda-
njega skladišča pirotehni-
ke, pa so ob pomoči Upra-
ve RS za zaščito in reševa-
nje začasno postavili štiri 
zabojnike. Lokacija je ena 

zadnjih možnih v občini, ki 
jim omogoča ustrezno delo 
s helikopterjem.

»Kljub dolgoletni tradici-
ji in sistemskemu sofinan-
ciranju za reševanje s stra-
ni Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Fundacije FIHO 
in iz proračunskih sredstev 
lokalne skupnosti, tako 
zbrana sredstva ne zadoš-
čajo več za normalno delo-
vanje. Če še nekako krpamo 
vzdrževanje nujno potreb-
ne opreme, pa je nemogoče 
samo s temi viri rešiti pro-
storski problem. Treba je 

namreč upoštevati tudi dej-
stvo, da se je število nesreč 
v zadnjih desetih letih pod-
vojilo, država pa ni reagirala 
in ohranja normativno šte-
vilo reševalcev enako, kot je 
bilo pred samim 'bumom' 
gorskih nesreč. Kamniški 
gorski reševalci smo opo-
zorili tudi na to problema-
tiko, vendar bo, preden se 
obrnejo državniška kolesja, 
preteklo še veliko vode, mi 
pa s tem tvegamo kvaliteto 
dela in tudi življenja naših 
gorskih reševalcev,« pravi 
Matjaž Šerkezi iz Društva 

GRS Kamnik in opozarja, 
da se z enakimi težavami 
soočajo še nekatera druga 
društva.

Da si bodo lahko uredi-
li streho nad glavo in pos-
krbeli za varno in kakovo-
stno delovanje, potrebuje-
jo približno 320 tisoč evrov. 
Občina Kamnik ima v ta na-
men v skladu že 110 tisoča-
kov, ki pa jih lahko začne-
jo črpati šele, ko bodo ure-
dili nakup zemljišča. Za na-
kup zemljišča potrebujejo 
50 tisoč evrov, za usposobi-
tev stavbe in helikopterske-
ga pristajališča pa še 160 ti-
sočakov. Društvo GRS Ka-
mnik mora tako samo pris-
krbeti 210 tisoč evrov in pri 
tem ne sme posegati v na-
menska sredstva, ki jih dobi 
za tekoče potrebe reševanja 
od države. 

Denar bodo zbirali na do-
brodelnem koncertu v četr-
tek, 11. aprila, ob 20. uri v te-
lovadnici OŠ Toma Brejca v 
Kamniku, odprli pa so tudi 
SMS-donacijo, preko katere 
lahko vsak s poslano ključ-
no besedo  GRS5  na števil-
ko 1919 prispeva pet evrov 
za gradnjo novih prostorov 
GRS Kamnik. Svojo dona-
cijo lahko nakažete tudi na 
poseben poslovni račun, 
odprt pri NLB izključno za 
gradnjo prostorov, številka 
računa je  SI56 0231 1026 
1122 215.

Reševalci potrebujejo pomoč
Člani Društva Gorska reševalna služba Kamnik v četrtek organizirajo dobrodelni koncert, na katerem 
bodo zbirali denar za ureditev svojih prostorov.

Kamniški gorski reševalci so nesebično navajeni pomagati 
drugim, tokrat pa za pomoč prosijo sami. / Foto: Matjaž Šerkezi

Urša Peternel

Jesenice – Devetega aprila 
2009 je na Mežaklo padel 
meteorit. Ob padcu je bil vi-
den in slišan, saj so gasilci, 
ki so tisto noč dežurali nad 
Jesenicami, na nebu opazi-
li svetlo sled, ki se je pojavi-
la nad Karavankami in se iz-
gubila nad Mežaklo. Sedem-
najstega maja je Jožef Pret-
nar, domačin iz Spodnjih 
Gorij, med vzpenjanjem na 
Planski vrh na Mežakli na-
enkrat zagledal kamen, ki je 
bil drugačen od drugih. Re-
kel si je: To je meteorit! Kas-
neje so našli še nekaj ko-
sov, danes pa sta oba največ-
ja delca shranjena v Prirodo-
slovnem muzeju Slovenije. 
Na Jesenicah sta bila doslej 
na ogled dvakrat. 

Posebno pozornost oble-
tnici bodo namenili tudi 
v soboto, ko na Jesenicah 

pripravljajo 4. dan znano-
sti in fantastike Meteori-
ta 2019. A zaradi varnos-
ti bo tokrat na ogled le ko-
pija največjega kosa mete-
orita v naravni velikosti ter 

nekaj originalnih manjših 
drobcev. 

Že od včeraj pa je v sklo-
pu 5. Dnevov astrono-
mije v avli in Kinu Žele-
zar na ogled razstava Od 

meteoritov do črnih lu-
kenj, ki jo pripravlja Priro-
doslovni muzej Slovenije. 
Za obiskovalce, zlasti učen-
ce šol, pa Društvo za razvoj 
turizma Jesenice vsak dan 

ob 17. uri organizira tudi 
vodene oglede razstave. 
V nedeljo, 14. aprila, bo po-
tekal še voden pohod do 
mesta padca meteorita na 
Mežakli, ki se bo začel ob 
9. uri na Kočni. 

Na slovensko ozemlje so 
doslej padli štirje meteori-
ti, poleg meteorita Jesenice 
še meteoriti Avče, Javorje in 
Jezersko.

Deseta obletnica padca meteorita
Na današnji dan pred desetimi leti je na Mežaklo padel meteorit. Nekaj manjših kosov bo na ogled na 
Jesenicah v sklopu dogodka Meteorita, v nedeljo pa pripravljajo tudi voden pohod do mesta padca.

Največji kos meteorita Jesenice ima maso 996,8 grama, 
drugi pa 956,4 grama. Shranjena sta v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije.

Vsi kosi meteorita po 
predvidevanjih še niso 
bili najdeni, nekje na 
Mežakli se mora skrivati 
še vsaj nekaj delčkov ...
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Kranj – Letošnja mila zima 
je kar nekaj težav povzroči-
la tudi gorenjskim žičničar-
jem, ki so se kljub pomanj-
kanju naravnega snega tru-
dili zagotoviti dobre pogoje 
za smučanje. Smučarsko se-
zono so tako na večini smu-
čišč že končali, nekaj smu-
čarskih užitkov si je mogo-
če privoščiti le še na Voglu.

Naravnega snega le za 
vzorec 

Kranjskogorski žičničarji 
so letošnjo zimsko sezono, 
ki so jo začeli 1. decembra, 
to je teden dni kasneje kot 
leto poprej, zaključili v ne-
deljo, 24. marca. To pome-
ni, da so obratovali 114 dni, 
kar je 16 manj kot v prej-
šnji sezoni. Našteli so 216 
tisoč obiskovalcev – v sezo-
ni 2017/2018 jih je bilo 221 
tisoč – od tega skoraj tri če-
trtine domačih smučarjev. 
Smučišča so v celoti umetno 
zasneževali, naravnega sne-
ga so namreč vso zimo ime-
li zgolj za vzorec. »Glede na 
okoliščine smo s sezono na-
čeloma zadovoljni,« ocenju-
je Senka Kemperle, vodja tr-
ženja v podjetju RTC Žični-
ce Kranjska Gora. »Po obi-
sku sezona tako spada med 
boljše; če bi naravni pogo-
ji dopuščali, pa bi zagotovo 
lahko zabeležili še boljše re-
zultate.«

Nekaj manj smučarjev, a 
več obiskovalcev

Na Voglu so letos zabeleži-
li nekaj manj smučarjev kot 
lani, kar pripisujejo kasnej-
šemu začetku sezone. Le-
tošnjo sezono so namreč za-
čeli 15. decembra ter zabele-
žili do 31. marca 82.100 obi-
skovalcev. Kot je povedala 
direktorica splošnega sek-
torja Žičnic Vogel Sandra 
Fiorelli, so zadovoljni, da v 
letošnji sezoni vsak mesec 
beležijo že dvajsetodstotni 
delež obiskovalcev, torej ne 
smučarjev. »Smučišče je do 
konca marca obratovalo 105 
v letošnji in 129 dni v lanski 
sezoni. Seveda se z 31. mar-
cem pri nas lani sezona ni 
zaključila, tudi letos predvi-
devamo, da bo po kratkem 
remontu od 15. do 19. apri-
la vsaj ob koncu tedna smu-
čišče še obratovalo.«

Na Straži smučali po 
umetnem snegu

Smučarsko sezono na 
smučišču Straža na Bledu 
so končali v začetku mar-
ca. »Kljub spomladanskim 
razmeram v letošnji zimi 
so uspeli celotno smučišče 

zasnežiti izključno s pomoč-
jo umetnega zasneževanja,« 
je ob tem poudarila pred-
stavnica za stike z javnostmi 
pri Turizmu Bled Roma-
na Purkart. V 43 smučar-
skih dneh so našteli tri tisoč 
smučarjev, ki so jih privabi-
li tudi z različnimi tematsko 
obarvanimi večeri, kot so bili 
ženski, moški in retro večer, 
pripravili so tudi družinski 
dan, v okviru katerega so se 
otroci v spremstvu inštruk-
torjev smučanja brezplačno 
naučili prvih smučarskih za-
vojev. Ta čas ob primernem 
vremenu na smučišču že 
obratuje poletno sankališče, 
a do prvomajskih praznikov 
le ob koncu tedna.

Na Krvavcu dosegli 
zastavljene cilje

Na Krvavcu so v zimski se-
zoni dosegli zastavljene ci-
lje. »Iz slabih razmer s pre-
malo snega in preveč vetra 
smo uspeli potegniti naj-
boljše,« pravi Špela Janša iz 
RTC Krvavec, kjer so do za-
ključka sezone s kabinsko 
žičnico prepeljali več kot 180 
tisoč potnikov, kar je približ-
no trideset tisoč manj kot v 
rekordni lanski sezoni. Če 
bo vreme dopuščalo, bodo 
na Krvavcu smučali še ta ko-
nec tedna, sicer pa so ura-
dno sezono sklenili v sobo-
to z zaključnim dogodkom 
Plaža Splash Challenge. V 
prihodnjih mesecih se bodo 
lotili prenove krvavške Pla-
že, poletna novost pa bo tudi 
vsakodnevna avtobusna po-
vezava med prestolnico in 
spodnjo postajo žičnice. Ka-
tere investicije načrtujejo za 
zimsko sezono, pa v RTC 
Krvavec še ne razkrivajo.

Malo smučarskih dni

Na Veliki planini smu-
čarjem letošnja zima ni bila 
naklonjena. Zimsko sezo-
no so začeli šele 25. januar-
ja, a tisti konec tedna je bil 

tudi edini, ki so ga lahko ma-
ksimalno izkoristili. Ker je 
nato padlo tudi nekaj dežja, 
so lahko uredili le otroški del 
smučišča ter progo za nočno 
sankanje, otroci pa so lahko 
uživali tudi v otroškem zim-
skem parku. Zimsko sezono 
so tako zaključili že ob kon-
cu šolskih zimskih počitnic. 
»Smučarskih dni je bilo za-
res malo, saj smo smučali le 
deset dni, a proti naravi ne 
moremo nič. Veseli smo, da 
je Velika planina v zimskem 
času kljub mili zimi priva-
bila tudi tekače na smučeh, 
številne sprehajalce in mla-
de družine, saj smo poleg 
smučanja in nočnega sanka-
nja odprli tudi proge za tek 
na smučeh ter otroški zim-
ski park. Povprečno Veliko 
planino na smučarski dan 
obišče okoli sto smučarjev, 
je pa bilo zelo obiskano tudi 
nočno sankanje, saj se je le-
tos v primerjavi z enakim ob-
dobjem lani nočnega sanka-
nja udeležilo več obiskoval-
cev, kljub temu da je bilo 
snega manj,« nam je pove-
dal direktor družbe Velika 
planina Leon Keder.

Redni obiskovalci tudi 
turni smučarji

»Za nami je prva sezona 
brez pritiska bank, ki smo 
jo s sodelavci dobro izko-
ristili za pripravo odličnih 
prog kljub slabim vremen-
skim razmeram, saj nam 
zima ni naklonila naravne-
ga snega,« je pojasnil di-
rektor Smučarsko-turistič-
nega centra Stari vrh To-
maž Trobiš. V sedemdese-
tih obratovalnih dnevih so 
prepeljali dobrih trideset ti-
soč smučarjev, pri čemer so 
smučišče zaradi pomanjka-
nja naravnega snega redno 
obiskovali tudi turni smu-
čarji, je pojasnil Trobiš, ki 
na Stari vrh vabi tudi v po-
letni sezoni, ko se je po Sta-
rem vrhu in okolici mogoče 

sprehoditi ali popeljati s ko-
lesom po označenih poteh 
ali obiskati Družinski park.

Na Soriški planini 
povprečna sezona

Na Soriški planini so sezo-
no sklenili 24. marca. V 84 
obratovalnih dneh so našte-
li okoli trideset tisoč smučar-
jev. »Glede na to, da smo ce-
lotno smučišče odprli šele 
19. januarja in da v marcu 
zaradi toplega vremena ni 
bilo več tako dobrih razmer 
za smučanje, poleg tega pa 
so zaradi rekonstrukcije ces-
te zapirali odsek Zali Log–
Podrošt, smo z obiskom kar 
zadovoljni,« je povedala di-
rektorica Polona Golija. Vidi 
se trend večanja obiska, vse-
eno pa bodo nujne dodatne 
investicije v umetno zasne-
ževanje, je dodala. »Izpad 
dohodka v mesecih, ko ne 
obratuje celotno smučišče, 
se zelo pozna. Sezona bo to-
rej zelo povprečna in bo pok-
rila tekoče stroške in vzdrže-
vanje, za kaj več ne bo.« 

Na Cerknem niso najbolj 
zadovoljni 

Tudi na Smučišču Cerkno 
so sezono končali 24. mar-
ca. Imeli so 96 obratoval-
nih dni oziroma devet manj 
kot v prejšnji sezoni, obisk 
pa je bil enak, saj so našteli 
88 tisoč smučarjev. S sezo-
no po besedah vodje prodaje 
in marketinga Boruta Piriha 
niso najbolj zadovoljni, saj 
vremenske razmere niso do-
puščale optimalnih zimskih 
pogojev. »Če bi bili odvisni 
zgolj od naravnega snega, bi 
imeli smučišče odprto zgolj 
nekaj dni. Tako smo pripra-
vili kompaktni sneg, kar pa 
je povezano z visokimi stro-
ški,« je pojasnil ter dodal, da 
so veliko vlogo imele tudi 
visoke temperature in spo-
mladansko vzdušje v doli-
nah, kar je povzročilo manj-
še zanimanje za smuko.

Zima jim ni bila naklonjena
Na gorenjskih smučiščih so v glavnem že končali smučarsko sezono, s katero so kljub bolj pomladnim 
kot zimskim razmeram v letošnji zimi relativno zadovoljni.

Na Krvavcu je bilo letos premalo snega in preveč vetra. /Foto: Tina Dokl

Aleš Senožetnik

Mengeš – Mengeški občin-
ski svetniki so se konec mar-
ca sestali na drugi izredni 
seji v tem mandatu, na kateri 
so razpravljali o pritožbi sve-
tnika Tomaža Štebeta, ki jo 
je zoper odločitev občinske 
volilne komisije na občin-
ski svet naslovil po novem-
brskih lokalnih volitvah. 

Po mnenju Štebeta, ki je 
na volitvah kandidiral tako 
za občinskega svetnika kot 
tudi za župansko mesto, naj 
bi zdajšnji župan Franc Jerič 
med predvolilno kampanjo 
zlorabil občinska sredstva in 
glasilo Mengšan, popravki, 
ki jih je Štebe zahteval v gla-
silu, pa bodisi niso bili obja-
vljeni ali pa niso bili objavlje-
ni ustrezno. 

Na konstitutivni seji ko-
nec novembra je občinski 
svet po burni razpravi pri-
tožbo zavrgel, Štebe pa je 
nato pravico iskal na uprav-
nem sodišču, ki je nato zade-
vo vrnilo v obravnavo občin-
skemu svetu in mu nazad-
nje naložilo, da mora prito-
žniku vročiti upravni akt z 
vsemi zakonsko predpisani-
mi sestavnimi deli odločbe.

Na tokratni seji so tako 
občinski svetniki Štebetovo 
pritožbo v delu, ki se nana-
ša na volitve svetnikov, za-
vrgli z obrazložitvijo, da pri-
tožbo zoper takšno odloči-
tev občinske volilne komisi-
je lahko vloži le kandidat, ki 
je kandidiral na volitvah, pa 
ni dobil svetniškega manda-
ta, kar v Štebetovem prime-
ru ne drži. V delu, ki se na-
naša na volitve župana, pa 
so pritožbo kot neutemelje-
no zavrnili, saj kot so zapi-
sali v obrazložitvi, v volilni 
kampanji ni prišlo do nepra-
vilnosti, ki jih županu Fran-
cu Jeriču očita Tomaž Štebe. 

Na izredni seji, ki je traja-
la vsega 15 minut, svetniki 
niso razpravljali o sami vse-
bini pritožbe. Župan Franc 
Jerič je dejal le, da je zade-
va že presegla meje dobrega 
okusa. V vsebino se ni spuš-
čal niti Štebe, ki je izrazil le 
nezadovoljstvo nad vsebin-
sko obrazložitvijo sprejetih 
sklepov.

Na zaključek zgodbe bo 
tako treba še nekoliko poča-
kati. Žogica je namreč po-
novno na strani upravnega 
sodišča, ki o pritožbi vsebin-
sko za zdaj še ni razpravljala.

Svetniki znova o  
Štebetovi pritožbi
Mengeški občinski svetniki so ponovno 
razpravljali o pritožbi Tomaža Štebeta zoper 
odločitev občinske volilne komisije.
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STOPIMO SKUPAJ!
SOSEDJE, 

V 70 Mercatorjevih prodajalnah po Sloveniji lahko z rdečim žetonom 
oddate svoj glas za lokalna društva. Njihovim projektom z največ glasovi 
bomo donirali skupaj 70.000 evrov!

Sodelujte in oddajte svoj glas do konca aprila. 

Več o akciji Radi delamo dobro na www.mercator.si.

GLASUJTE ZA NAJBOLJŠE PREDLOGE.  PREDLOG Z NAJVEČ GLASOVI BOMO URESNIČILI.
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Vilma Stanovnik

Kranj – Ena od poti do traj-
nostne mobilnosti je tudi 
mednarodni projekt e-MO-
TICON, katerega partner 
je Regionalna razvojna 
agencija Gorenjske – BSC 
Kranj, ter načrtovane aktiv-
nosti na področju vzpostav-
ljanja infrastrukture za vo-
zila na električni pogon na 
Gorenjskem. 

Kot je pojasnil direktor 
Regionalne razvojne agen-
cije Gorenjske – BSC Kranj 
Rok Šimenc, je Svet gorenj-
ske regije, ki ga sestavlja 18 
županov gorenjskih občin, 
pred dobrima dvema letoma 
podprl pobudo priprave Re-
gionalnega akcijskega načr-
ta za e-mobilno infrastruk-
turo na Gorenjskem. Od 
takrat do danes je bilo v regi-
ji izvedenih že kar nekaj ak-
tivnosti v okviru mednaro-
dnih projektov, Dogovora za 
razvoj regije, Lokalne akcij-
ske skupine Gorenjska koša-
rica. Vlaganje v tovrstne pro-
jekte pa se še povečuje.

V središču Kranja brez-
plačno prevaža potnike ele-
ktrični kavalir, hibridni av-
tobus je od lanskega leta 
vključen v floto avtobusov 
za prevoz potnikov, ena-
ko od letošnjega leta v ob-
čini Jesenice. Triglavski 

narodni park je prek naci-
onalnega razpisa sklada za 
podnebne spremembe pri-
dobil 15 električnih vozil, 
Komunala Bled ima tri elek-
trična vozila, občini Bohinj 
in Bled enega.

Največji napredek se kaže 
v vzpostavljanju električ-
ne polnilne infrastruktu-
re. Trenutno je na Gorenj-
skem že trideset javnih ele-
ktričnih polnilnic, načrtuje-
jo pa jih še več. Kot je pove-
dal predsednik uprave Elek-
tra Gorenjska Ivan Šmon, je 
Elektro Gorenjska tehnič-
no opremil in povezal de-
set električnih polnilnic na 
Gorenjskem ter s tem omo-
gočil nadzor nad njihovim 

delovanjem in porabo. Vzpo-
stavitev zaledne pisarne, so-
financirane iz sredstev EU, 
za upravljanje mreže elek-
tričnih polnilnic je osnova 
za učinkovito delovanje pol-
nilnic, uvedbe sistema re-
zervacij polnjenja in stori-
tev plačevanja. Elektro Go-
renjska je samoiniciativno z 
lastnim investiranjem razši-
ril aktivnosti in poleg tehnič-
ne nadgradnje, opremil pol-
nilnice z dvojezičnimi navo-
dili za uporabo ter vzposta-
vil telefonsko linijo za po-
moč uporabnikom. 

Pismo podpore in Memo-
randum o sporazumu za šir-
jenje infrastrukture za pol-
njenje električnih vozil sta 

protokolarna dokumenta, s 
katerima se župani in ostali 
deležniki zavezujejo k ukre-
pom in podpori širjenju ele-
ktrične mobilnosti. Mem-
orandum sporazuma je do 
sedaj podpisalo 14 županov 
iz občin Bled, Bohinj, Gorje, 
Jesenice, Jezersko, Kranjska 
Gora, Mestne občine Kranj, 
Naklo, Radovljica, Škofja 
Loka, Šenčur, Tržič, Žirov-
nica in Žiri ter Elektro Go-
renjska in Gorenjske elek-
trarne, Turizem Bled, Turi-
zem Bohinj ter Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske 
– BSC Kranj, pismo podpore 
pa poleg naštetih podpisni-
kov Memoranduma še Obči-
na Cerklje na Gorenjskem.

Podpora e-mobilnosti
Gorenjska se v zadnjih letih intenzivno trudi vzpostavljati trajnostno mobilnost, s podpisom pisma 
podpore pa je že 14 županov gorenjskih občin izrazilo podporo uvajanju e-mobilnosti. Poleg občin so 
dokument podpisali tudi Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne, Turizem Bled, Turizem Bohinj ter 
Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj.

V Mestni knjižnici Kranj so predstavniki Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC 
Kranj in predsednik uprave Elektra Gorenjska Ivan Šmon predstavili projekt e-MOTICON in 
razvoj trajnostne mobilnosti na Gorenjskem. / Foto: Primož Pičulin

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Po lanski slo-
venski konferenci e-senio-
rjev Škofja Loka danes go-
sti mednarodno srečanje o 
e-storitvah za starejše, ki se 
je udeležuje okoli petdeset 
udeležencev iz Slovenije in 
še osmih držav. Kot je pred 
dogodkom dejal škofjeloški 
župan Tine Radinja, je ak-
tivno staranje eno od ključ-
nih razvojnih področij da-
našnjega časa. Da bo stara-
nje kakovostno in da bodo 
starostniki vključeni v druž-
bo, je treba povezati institu-
cije in civilno družbo ter sta-
rostnikom olajšati življenje 
z uporabo sodobne tehnolo-
gije. V Škofji Loki so se na 
izzive staranja lani odzva-
li s pripravo programa o ka-
kovosti življenja starejših, v 
katerem je pomembno tudi 
e-opismenjevanje te gene-
racije. V nasprotju z mladi-
mi, ki jih sodobna tehnolo-
gija pogosto zasvoji in odtu-
ji med seboj, bi lahko starej-
še povezala in jim omogo-
čila medsebojno komuni-
ciranje, je med drugim de-
jal Miha Ješe, koordinator 
za mednarodno sodelovanje 
na Občini Škofja Loka. 

»Cilj Občine Škofja Loka 
do leta 2015 je doseči, da bo 
sedemdeset odstotkov sta-
rejših od 65 let računalni-
ško pismenih, da bodo zna-
li uporabljati ta orodja za 
čim bolj kakovostno življe-
nje v starosti,« je dejal Ješe. 
Prof. dr. Jože Gričar, zaslu-
žni profesor Univerze v Ma-
riboru, sicer pa predstavnik 
Slovenskih e-seniorjev, je 

izziv staranja prebivalstva 
primerjal z enako resnim 
problemom podnebnih 
sprememb. Tako nanje kot 
na starajočo družbo nismo 
pripravljeni. Starejša gene-
racija, ki ima veliko izku-
šenj in modrosti, bi lahko 
družbi še veliko prispevala, 
a so ti ljudje pogosto odri-
njeni, eden od razlogov za to 
pa je tudi odrezanost od so-
dobnih povezav. Na današ-
nji konferenci bo medna-
rodna ekipa predavateljev 
predstavila primere dobrih 

praks s področij aktivnega 
staranja, povezovanja in za-
gotavljanja e-storitev za sta-
rejše, poudarila vlogo izo-
braževalnih institucij, po-
membnost zagotavljanja 
zdravstvene oskrbe, storitev 
in možnosti za sodelovanje 
s študenti in drugimi orga-
nizacijami. Pred konferen-
co je nastala tudi knjižica 
Kažipot 55+, vodnik po insti-
tucijah in dejavnostih v Slo-
veniji, ki jih potrebujejo sta-
rejši. Kot navaja Miha Ješe, 
bo podoben register nastal 
tudi za občino Škofja Loka. 
Dodaja pa še, da kandidira-
jo na mednarodni projekt, 
ki bo omogočil izvedbo šes-
tih tovrstnih srečanj v raz-
ličnih državah. 

Konferenca  
o e-seniorjih
Danes v Škofji Loki poteka mednarodna 
konferenca Zagotavljanje e-storitev za starejše.

Suzana P. Kovačič

Tržič – Za novega poveljnika 
Civilne zaščite v občini Tržič 
je župan Borut Sajovic pred 
nedavnim imenoval Petra 
Rotarja. Pred njim je to funk-
cijo opravljal Drago Zadni-
kar, župan je zamenjavo ute-
meljil z obrazložitvijo, da je 
Zadnikarju prenehala aktiv-
na delovna doba. O imeno-
vanju novega poveljnika pa 
je župan povedal: »Peter Ro-
tar je dolgoletno požrtvoval-
no in neutrudno deloval v šta-
bu Civilne zaščite, bil nedav-
no nagrajen tudi na regijski 
prireditvi v Gorjah in je odli-
čen operativni poznavalec 
sistema zaščite in reševanja 
ter okolja v Tržiču. Njegova 

naloga je nadgradnja že do 
sedaj dobrega sistema in iz-
boljšanje sodelovanja z vse-
mi, ki sodelujejo v sistemu 
zaščite, še posebej pa z deve-
timi prostovoljnimi gasilski-
mi društvi v občini.« 

Predhodnik Drago Zad-
nikar je bil poveljnik Civil-
ne zaščite v občini Tržič dva-
najst let. Kot je povedal, je 
sporočilo o razrešitvi od žu-
pana prejel po elektronski 
pošti: »Žalosti me, da sem za 
to izvedel na tak način. Prip-
ravljen pa sem bil dati odpo-
ved tudi sam, kajti odnosi v 
Civilni zaščiti naj bi bili to-
variški, odprti, drugače se ne 
da delati. Žal ravno župan s 
svojim odnosom dokazuje 
nasprotno.«

Menjava na čelu tržiške 
Civilne zaščite

Udeleženci mednarodne 
konference so iz 
Slovenije, Hrvaške, 
Avstrije, Italije, 
Madžarske, Irske, 
Francije, Velike Britanije 
in Belgije.
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Maša Likosar

Kranj – Aegis Carminis je ime 
novoustanovljenega medna-
rodnega tekmovanja mladih 
zborov in dirigentov, ki je sre-
di marca potekalo v Kopru v 
organizaciji Akademskega 
pevskega zbora Univerze na 
Primorskem. Idejnemu vod-
ji skladatelju Ambrožu Čopu 
je v obmorsko mesto uspe-
lo privabiti ugledne strokov-
njake kot člane žirije in vrsto 
izvrstnih otroških in mladin-
skih zborov; tekmovalo jih je 
enajst iz šestih držav. Kranj-
ske pevke so se predstavile iz-
ključno z glasbo slovenskih 
skladateljev – Frana Gerbi-
ča, Radovana Gobca, Tade-
je Vulc in Uršule Jašovec. V 
akustični Dvorani sv. Franči-
ška so pokazale vse svoje kva-
litete in prepričale strokovno 
žirijo, ki jim je namenila 90,3 
odstotne točke in zlato diplo-
mo, kar je v tako močni kon-
kurenci izjemen uspeh. Zbo-
ru je pripadlo še eno posebno 
priznanje, prejel ga je zboro-
vodja Erik Šmid kot perspek-
tiven mladi dirigent.

Pred dekliškim zborom je 
bil konec marca še en velik iz-
ziv. Udeležba na tridesetem 
tradicionalnem tekmovanju 
pevskih zborov v Veroni, 
kjer se je pomerilo 18 zborov 
iz različnih evropskih držav, 

ZDA in Japonske. Tokrat-
na jubilejna izvedba je po 
besedah žirantov postreg-
la z doslej najboljšim nabo-
rom sodelujočih zasedb. Po-
leg programa, ki ga je De-
kliški pevski zbor Gimna-
zije Kranj že prepeval v Ko-
pru, je bila za zbore obvezna 
noviteta znanega španskega 
skladatelja Javierja Busta, ki 
je skupaj s šestimi priznani-
mi kolegi sedel v strokovni 
žiriji. Dekliški pevski zbor 
se je v družbi eminentnih 
zborov odlično predstavil in 
na zaključni prireditvi prejel 

najvišje priznanje – zlato di-
plomo. Žirijo je med vsemi 
18 zborovodji ponovno naj-
bolj prepričal njihov zboro-
vodja Erik Šmid, ki je pos-
tal ponosni lastnik poka-
la za najboljšega dirigen-
ta. Ameriška žirantka Lu-
cinda Thayer je o kranjskih 
pevkah dejala, da ta dekleta 
preprosto živijo glasbo in da 
ima zborovodja rad svoj zbor 
in pevke njega. 

»Besede, ki so jih zbo-
ru po tekmovanju namenili 
člani žirije, so bile zelo spod-
budne in so predstavljale 

resnično priznanje za delo 
mladega zbora. Uspehi na 
takih tekmovanjih so potrdi-
tev, da vse ure, vložene v pev-
ske vaje, niso bile zaman. 
Srečanje s pevci z vsega sveta 
pa predstavljajo še dodatno 
razširjanje glasbenih obzo-
rij,« je povedala Barbara Ku-
šar, predsednica KD Gimna-
zije Kranj, in dodala, da ima 
Slovenija v zborovskem sve-
tu res velik ugled in smo zato 
lahko počaščeni, da se med 
njene reprezentativne zbore 
uvršča tudi Dekliški pevski 
zbor Gimnazije Kranj.

Zlata dekleta, ki živijo glasbo
Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj pod vodstvom zborovodje Erika Šmida je bil na dveh mednarodnih 
tekmovanjih nagrajen z zlatom, Šmid pa za najboljšega in perspektivnega mladega dirigenta. 

Dekliški pevski zbor Gimnazije Kranj, 36 izbranih pevk, ki delujejo pod vodstvom 
zborovodje Erika Šmida, osvaja zlata priznanja. / Foto: Barbara Kušar

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Torek, 9. aprila
20.00 The Tiger Lillies, Julian Crouch, Phelim McDermot: PETER KUŠTER (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

Sreda, 10. aprila
18.00 The Tiger Lillies, Julian Crouch, Phelim McDermot: PETER KUŠTER (v dvorani PGK)
20.00 Kahlil Gibran: PREROK (v Stolpu Škrlovec)

Četrtek, 11. aprila
20.00 Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 9. aprila
19.30 18. Čufarjev maraton: Gregor Čušin, Nataša V. Trseglav: ZA ZMERAJ!

Od torka, 9. aprila, do sobote, 13. aprila
Ves dan: Razstava Meteorita 2019

GLEDALIŠKI SPORED

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 10. 4.
18.20 ŠAZAM!
20.20 ONI
20.40 MAČJE POKOPALIŠČE
16.20 SLONČEK DUMBO
18.00 ZELENA KNJIGA
15.30 BOHEMIAN RHAPSODY

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 10. 4.
17.45, 20.00 ŠAZAM!
18.00, 20.20 MAČJE POKOPALIŠČE
16.00 MIRAI
16.30, 18.50 SLONČEK DUMBO
17.30 SLONČEK DUMBO, 3D
21.10 100 REČI
20.40 MI
15.30 ČUDEŽNO POTOVANJE V OZ, sinhro.
19.50 STOTNICA MARVEL
18.10 STOTNICA MARVEL, 3D
16.20 KORGI: KRALJEVSKI KUŽA Z VELIKIM 
SRCEM, sinhro.

15.40 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3, 
sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Četrtek, 11. 4.
11.00 BOJEVNICA
20.00 IZBRISANA

Petek, 12. 4.
20.00 DVOJNA ŽIVLJENJA

Sobota, 13. 4.
16.00 GOSPOD LINK: V ISKANJU  
IZGUBLJENEGA DOMA, sinhro.
18.00 ŠAZAM!
20.15 DVOJNA ŽIVLJENJA

Nedelja, 14. 4.
16.00 GOSPOD LINK: V ISKANJU  
IZGUBLJENEGA DOMA, sinhro.
18.00 ŠAZAM!
20.15 IZBRISANA

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

KINOSPORED

Letošnji prejemnik nagra-
de Slavka Gruma Nejc Ga-
zvoda, pisatelj, režiser in 
scenarist, je novinec med 
nagrajenci. Strokovno žirijo 
v sestavi Vilma Štritof (pred-
sednica) Tomaž Gubenšek, 
Mateja Pezdirc Bartol, Klav-
dija Zupan in Igor Žunkovič 
je med 42 prebranimi bese-
dili najbolj prepričala zgod-
ba Tih vdih Nejca Gazvode. 
Drama v enem dejanju go-
vori o povprečni slovenski 
družini od nekod s sloven-
skega podeželja. Je drama 
družine, ki počasi drsi proti 
družbenemu robu. Prostor 
dogajanja je »dnevna soba 
oziroma jedilnica predme-
stne hiše, hiša je lahko loci-
rana kjerkoli uro (do uro in 
pol) od Ljubljane«. Takšen je 
avtorjev napotek v uvodnih 
didaskalijah o kraju dogaja-
nja, po načelu trojne enotno-
sti klasične aristotelovske 

dramaturgije pa je dogaja-
nje strnjeno v en dan.

»Drama ponuja dramatur-
ške in režijske izzive – fizič-
no odsotna sta namreč dva 
ključna družinska akterja, 
umrli oče Marjan in odsotni 
vnuk Tijan – kot tudi zados-
titev igralskim ambicijam. 
Spretnost karakterizacije 
skozi slogovno dovršen di-
alog bo zagotovo spodbudi-
la večkratna ustvarjalna bra-
nja odrskih interpretacij,« je 
v obrazložitvi k nagradi zapi-
sala žirija; da se v drami Tih 
vdih na prvi pogled ne zgo-
di nič tako tragično usodne-
ga kot v veličastnem Tolsto-
jevem romanu Ana Kareni-
na, toda prav zaradi občutlji-
vosti za male premike proti 
brezizhodnosti je v njej veli-
ko trenutkov brez diha. 

Med mladimi dramatiki je 
letos izstopala Ana Obreza z 
besedilom Iskalci zlata. Kot 
je zapisano v obrazložitvi k 
nagradi, dramsko besedilo 

Iskalci zlata v svoji eklektič-
nosti, zgoščenosti prizorov, 
širokem naboru motivov, 
preskokih, nepričakovanih 
povezavah, v privzdignje-
nem, na trenutke deklama-
cijskem jeziku v ozadju skri-
va natančno strukturo pa-
rov, ki si tiho postavljajo eno 
in isto vprašanje. Besedi-
lo vznemiri ne le tematsko, 
ampak kot igra pomenov, 
parafraz in asociacij, odpira 
številne možnosti uprizori-
tve, a kljub natančnosti pri-
zorov potrebuje še temeljit 
razmislek o dramski pisavi 
in jeziku.

Še ni naslova najboljša 
predstava 

Med 15 uprizoritvami je 
tako festivalsko publiko 
kot strokovno žirijo najbolj 
navdušila zadnja uprizori-
tev tekmovalnega progra-
ma festivala – deset ur traja-
joča predstava še ni naslova 

Simone Semenič v režiji To-
mija Janežiča in izjemni iz-
vedbi Slovenskega mladin-
skega gledališča. Predstava 
prejme tako Šeligovo nag-
rado kot nagrado občinstva. 
Okostje uprizoritve sestavlja 
preplet besedila Simone Se-
menič in na vajah proizvede-
no gradivo ter v prizorih in-
timnih pripovedi z reflekti-
rano, precizno in domišlje-
no režijo raziskuje široke 
možnosti odrske imagina-
cije. Strokovna žirija je zapi-
sala: »Predstava še ni naslo-
va je neponovljivo gledališko 
doživetje, ki v svojem utri-
pajočem telesu pogumno 

in intenzivno združi ne le 
presunljiv in kolektivno po-
vezan igralski organizem, 
temveč terja tudi pripaden 
gledalski vložek. Obliku-
je upajočo skupnost, izvze-
to iz vsakodnevne časovnos-
ti, združeno v skupni pos-
vetitvi dneva gledališki fan-
taziji,« in še: »Skozi repeti-
cijo, prostorske razplastit-
ve in simultanosti uprizo-
ritev razgradi podobo mit-
skega zapeljivca Don Juana 
in na njegovo mesto posta-
vi Janeza, ki postane platno, 
na katero se projicirajo že-
lje, fantazije, zgodbe odno-
sov moči, zlorab in upanj.«

Predstavo je v nedeljo to-
plo z dolgim aplavzom poz-
dravila tudi publika, ki je 
predstavi (z ocenami 1 do 
5) v povprečju podelila oce-
no 4,80. Sledili sta predstavi 
Realisti, v izvedbi SNG Nova 
Gorica s povprečno oceno 
4,75 in domača predstava 
Prešernovega gledališča Ob 
zori s povprečno oceno 4,73.

Grün-Filipičevo prizna-
nje, ki ga bienalno podelju-
jejo posameznikom, gleda-
liščem ali skupinam za iz-
jemne dosežke v slovenski 
dramaturgiji v zadnjih dese-
tih letih, pa je tokrat prejela 
Darja Dominkuš.

Najboljša Tih vdih  
in še ni naslova

Še ni naslova, predstava v izvedbi Slovenskega mladinskega gledališča, je predzadnji dan 
festivala navdušila tako strokovno žirijo kot publiko, ki ni skoparila z aplavzom. / Foto: Milan Golob

1. stran
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IZLET /  SREDA, 17. APRILA 2019

Tržaški Kras
Tokrat se bomo podali na Tržaški Kras, ki je po delitvi po drugi svetovni vojni ostal na italijanski 
strani. Odpeljali se bomo do cerkve iz 14. stoletja na Taboru, ki je posvečena Marijinemu vne-
bovzetju in je primer utrjene cerkve za obrambo pred Turki. Zraven cerkve je še Srenjska hiša in 
župnišče. Od tam je lep pogled na morje in na kraško planoto, tako na italijanski kot slovenski 
del. Pri Repnu si bomo ogledali muzej Kraška hiša, ki je tipični primer kraške arhitekture z opremo 
in orodjem. Nato sledi ogled Ribiškega muzeja v Križu, ki hrani zgodovino slovenskega ribištva 
na Krasu in drugih pomorskih dejavnosti. Sledilo bo kosilo. Z nami bo tudi novinar Jože Košnjek.
Odhodi avtobusa:  
z AP Radovljica ob 7.00, z AP Creina Kranj ob 7.25,  
z AP Mercator Primskovo ob 7.35, z AP Škofja Loka ob 7.55. Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 20. ure.

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po Tržaškem Krasu, kosilo, ogled cerkve na Taboru,  
Kraške hiše in Ribiškega muzeja ter DDV. 

Za rezervacijo čim prej pokličite na tel. št. 04 201 42 41,  
se oglasite osebno na Nazorjevi ulici 1 v Kranju ali pišite na: narocnine@g-glas.si.  

CENA: 36 € 

PONOVITEV 
IZLETA 

Za odjave, ki prispejo kasneje kot dva delovna dneva pred odhodom, zaračunamo potne stroške.
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Jože Marinček

Kranj – V primerjavi z jesen-
skim dvobojem, ko so Štajer-
ci v Kranju slavili s 5 : 1, so 
se minulo soboto morali za 
zmago veliko bolj potruditi. 
Obe ekipi sta dvoboj začeli 
zelo dinamično, Mariborča-
ni pa so povedli z golom Saša 
Ivkovića. Druga polovica tek-
me se je začela po okusu do-
mačih nogometašev, ki so 
izenačujoči gol dosegli v sed-
mi minuti nadaljevanja. Za 
to je poskrbela naveza Tilen 
Mlakar-Luka Majcen. Prvi je 
z leve strani poslal uporaben 
predložek, drugi pa je v slo-
gu pravega izkušenega strel-
ca po strelu z glavo izenačil 
na 1 : 1. A veselje Kranjčanov 
je bilo kratkotrajno, sedem 
minut kasneje so Štajerci po-
vedli z 2 : 1. »Hiter zadetek 
je imel velik vpliv na potek 
tekme. Opravili smo analizo 

tekme in prišli do zaključka, 
da je bil nad Mertljem stor-
jen prekršek, a spremeniti 
ne moremo ničesar. Zaveda-
li smo se, da je Maribor neva-
ren predvsem iz prekinitev 
in z dolgimi žogami za ob-
rambo. Sicer pa sem z našo 

predstavo zelo zadovoljen, 
navdušen sem nad vsem, ra-
zen nad rezultatom,« je dejal 
trener Dejan Dončić.

Obračun neposrednih 
tekmecev za tretje mesto 
v mestu grofov se je kon-
čal z zmago domžalskih 

nogometašev, saj je bil re-
zultat 2 : 3. Vodi Maribor s 
57 točkami, Domžale so tret-
je s 37 točkami, Triglav pa je 
z 28 točkami sedmi. Jutri ob 
18. uri je na sporedu gorenj-
ski derbi, saj Triglav gostuje 
v Domžalah. 

V drugi SNL je ekipa Fuži-
nar Vzajemci z 2 : 1 prema-
gala Roltek Dob, Beltinci pa 
z 2 : 0 Kalcer Radomlje.

Rezultati v tretji SNL – 
center: Bled Hirter – Žiri 0 
: 5, Brinje Grosuplje – Ko-
menda 2 : 2, Ivančna Gorica 
– Sava Kranj 2 : 2 in Zagorje 
– Tinex Šenčur 3 : 1.

Rezultati v gorenjski ligi: 
Britof – Visoko 2 : 2, Šobec 
Lesce – Preddvor 7 : 1, Bitnje 
dobrozasenci.si – Niko Že-
lezniki 0 : 1, Velesovo – Ško-
fja Loka 1 : 2, Polet – Zarica 
Kranj 1 : 3 in SIJ Acroni Jese-
nice – Bohinj 3 : 1. Na lestvi-
ci vodi Bohinj. 

Zmaga vendarle za Maribor
Nogometaši Triglava so morali zmago prepustiti gostom iz Maribora, v Celju pa je slavila ekipa Domžal.

Luka Majcen je prejel plaketo za najboljšega igralca prve 
slovenske nogometne lige Telekom za mesec marec, v 
soboto pa je zadel tudi gol Maribora. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice – Po izenačenem 
rezultatu 1 : 1 v zmagah so 
hokejisti moštva SIJ Acroni 
Jesenice v petek gostovali v 
Brunecku in ekipo Puster-
tal Wölfe premagali z golom 
kapetana Andreja Tavžlja v 
59. minuti tekme. Tako so 
v zmagah povedli z 2 : 1 in 
polna dvorana navijačev je v 
nedeljo zvečer v Dvorni Pod-

mežakla na Jesenicah priča-
kovala zmago in uvrstitev v 
veliki finale. Po treh zma-
gah (ekipe v polfinalu igra-
jo na tri zmage) se je v finale 
že uvrstila SŽ Olimpija.  Je-
seničani so začeli napadalno 

in vse je kazalo, da za zmago 
ne bo skrbi. Toda prvi gol je 
padel šele v 28. minuti, ko so 
se veselili gostje. Jeseničani 
so izenačili sedem minut 
pozneje, ko je zadel Gašper 
Glavič. Veselje pa ni traja-
lo dolgo, saj so gostje zno-
va povedali. Dobre tri mi-
nute pred koncem je na 2 : 
2 izenačil Luka Bašič. Tako 
je vse kazalo na podaljšek, 
dokler ni vsega 16 sekund 

pred koncem tekme gola za-
del Armin Helfer in postavil 
končni rezultat 2 : 3 (0 : 0,  
1 : 2, 1 : 1).

Izid v seriji je izenačen na 
2 : 2, odločilna peta tekma bo 
danes ob 20. uri v Brunecku. 

Slavja v Podmežakli 
ni bilo
Na četrti tekmi polfinala jeseniškim hokejistom 
ni uspelo zmagati, zato bo odločitev o drugem 
finalistu Alpske lige padla danes v Brunecku. 

Kljub veselju po drugem zadetku so jeseniški hokejisti  
v nedeljo z ledene ploskve odšli slabe volje. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Škofja Loka – Pred odmorom 
zaradi igranja reprezentance 
so rokometaši v ligi NLB za 
prvaka odigrali tretje kolo. 
Urbanscape Loka je gosto-
val na Štajerskem pri Mari-
boru Braniku. Domačini so 
slavili s 33 : 21 (15 : 8). »Že 
na začetku končnice za prva-
ka smo se odločili, da bomo 
dali prednost mlajšim in do-
mačim igralcem. Seveda so 

pri teh prisotna velika niha-
nja v igri in to je treba vzeti v 
zakup. Levji delež sta z odlič-
nimi obrambami prispevala 
oba domača vratarja, ob tem 
pa bi pohvalil tudi našega ču-
vaja mreže Gašperja Dobaja. 
V nadaljevanju je prišla do 
izraza daljša klop Mariborča-
nov in tudi njihova večja fi-
zična moč, predvsem na po-
ložaju krožnega napadalca,« 
je po tekmi povedal trener 
Škofjeločanov Robert Beguš.

V nedeljo pa se je sloven-
ska moška rokometna repre-
zentanca zbrala v Zrečah na 
pripravah za drugi cikel kva-
lifikacij za nastop na evrop-
skem prvenstvu 2020. Po 
uvodnih zmagah nad Lat-
vijo in Estonijo se bo dvak-
rat pomerila z Nizozemsko. 
Prva tekma bo v četrtek v Al-
mereju ob 19.30, druga pa v 
nedeljo v celjskem Zlatoro-
gu ob 17. uri. Tudi tokrat je 
selektor Veselin Vujović v 

reprezentanco povabil izku-
šena škofjeloška reprezen-
tanta Jureta Dolenca (Barce-
lona Lassa), ki igra na mes-
tu desnega zunanjega in kro-
žnega napadalca Mateja Gab-
ra (Pick Szeged). Žal pa v eki-
pi ne bo Mateja Gabra, za kar 
je kriva poškodba stegna, ki 
jo je Gaber utrpel prav v fina-
lu madžarskega pokala. Se-
lektor Veselin Vujović je na-
mesto njega na priprave pok-
lical Matica Suholežnika.

Reprezentanca brez Mateja Gabra
Naša rokometna reprezentanca je začela priprave za drugi cikel kvalifikacij za nastop na EP 2020.

Bled – Naša hokejska reprezentanca se v pripravah na svetov-
no prvenstvo divizije I, skupine A, v kazahstanskem Nur-Sul-
tanu že zbira na Bledu, v ekipi pa si želijo tudi pomoč Anžeta 
Kopitarja, ki je v nedeljo zaključil letošnje nastope v NHL. 
Hokejska zveza Slovenije se dogovarja s klubom Los Angeles 
Kings, odgovor kluba pa pričakujejo v prvi polovici tega tedna. 

V reprezentanci želijo tudi Anžeta Kopitarja
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Lovro Mohorič 

Rezanje z vodo

Voda ima moč, ki se izra-
ža na različne načine. Vsem 
je znana rušilna moč teko-
čih voda, nekoliko manj pa 
je znano, da vodo uporablja-
mo tudi za rezanje različnih 
vrst materialov. 

Tehnologija rezanja z vod-
nim oziroma natančneje ab-
razivnim vodnim curkom 
(AVC, angleško waterjet) de-
luje po principu potiskanja 
vode in delcev trdnega abra-
zivnega peska pod visokim 
tlakom skozi šobo majhne-
ga premera. Pri tem nastane 
curek, ki ima večkratno hit-
rost zvoka in veliko koncen-
tracijo energije na majhni 
površini, kar na rezanem 

materialu naredi natančen, 
tanek, čist rez brez tempe-
raturno prizadetega obmo-
čja ali mehanskih napetosti. 

Ena glavnih značilnosti re-
zanja z AVC je, da se z njim 
se lahko režejo praktično vse 
vrste materialov (kovine in 
njihove zlitine, kamen, gra-
nit, keramika, steklo, kom-
pozitni materiali, umetne 
mase …) poljubnih oblik in 
debelin vse tja do 150 mili-
metrov in celo več, zato je po-
dročje uporabe AVC široko 
in zajema kovinskopredelo-
valno, gradbeno, lesno in-
dustrijo, kamnoseštvo, ke-
ramičarstvo idr. Brez dodat-
ka abrazivnih zrn in v poseb-
nih pogojih pa se lahko upo-
rablja tudi v prehrambni in-
dustriji in medicini. V pra-
ksi se uporablja predvsem 

za rezanje izdelkov majhnih 
serij in kompliciranih ob-
lik, z vpeljavo večosnih stro-
jev CNC pa tudi za rezanje 
različnih kompliciranih tri-
dimenzionalnih oblik, npr. 
turbin. 

Cenovno je obdelava AVC 
nekoliko dražja od konku-
renčne laserske obdelave, 
a omogoča rezanje večjega 
spektra različnih materialov 
in večjih debelin. Poudariti 
je treba, da je tehnologija re-
zanja z abrazivnim vodnim 
curkom okolju prijazna, saj 
med postopkom rezanja ne 
uhajajo prašni delci, ne na-
stajajo nevarni odpadki, po-
raba vode pa je zelo majhna.

Jelena Justin

Ko začneš odkrivati Kar-
nijske Alpe, si vedno znova 
navdušen. Ni pomembno, 
da najprej obiščeš tiste naj-
bolj znane, prava draž je v 
tem, da odkriješ in obiščeš 
tiste, ki niso pogosto obiska-
ni, sploh pa, če povsem do 
vrha ne vodi markirana pot. 

Predlagam, da se zapelje-
mo mimo Trbiža v Mužac / 
Moggio Udinese, kjer zavije-
mo desno v dolino Val Aupa. 
Peljemo mimo odcepa za 
dolino Val Alba, mimo vasi-
ce Dordolla, na levi zagleda-
mo odcep za vasico Saps. Po 
nekaj ovinkih je na levi stra-
ni manjše parkirišče za dva 
avtomobila, nekaj metrov 
naprej pa smerokaz za pot 
št. 435a, ki vodi do planine 
Turriee. V spodnjem delu se 

pot v okljukih vztrajno vzpe-
nja. Lepo je speljana in že 
zelo hitro se pokaže najlep-
ši dvojček v karnijskih, Creta 
Grauzaria in Monte Sernio. 
Smerokaz spodaj nam pove, 
da bomo planino Gran Cuel, 
963 n. m., dosegli v približ-
no eni uri. Prepričana sem, 
da malce hitreje. Kapelica in 
ostaline poslopij dajo vede-
ti, da je bilo tod nekdaj živ-
ljenje. Nadaljujemo mimo 
poslopij naprej. Širša ste-
za poteka nad globokim po-
bočjem, ki se konča v grapi. 
Precej hitro dosežemo kolo-
voz, kjer zavijemo levo. Sle-
di nekaj ovinkov, kolovoz je 
ponekod precej strm, potem 
pa dosežemo razgledišče, 
kjer je bilo marca 2019 pre-
cej zloženih drevesnih de-
bel. Razgled pa ponovno tis-
ti, ki navdušuje. Na desnem 

ovinku nas smerokaz usme-
ri strmo v gozd. Strmina ne 
popusti vse do planine Case-
ra Lius, 1277 n. m. Tukaj je 
potrebne malce previdnosti. 
Nad planino namreč dose-
žemo smerokaz za pot 434, 
ki kaže naravnost. Ampak, 
naša pot 435a gre naravnost 
navzgor, 434 pa zavije rahlo 
levo in se spušča. Markacije 
so povsod, le tabla je malce 
nerodno postavljena. Sledi-
mo skratka stezi naravnost 
in hitro dosežemo smero-
kaz za pot 435a, proti plani-
ni Casera Palis di Lius in Ca-
sera Turriee. 

Prečimo kolovoz in na-
daljujemo mimo dveh og-
romnih lesenih izrezljanih 
gob, na katerih je markacija. 
Pot se zmerno vzpenja, preči 
bolj v levo. Pridemo pod ska-
le, pod katerimi je idilična 

steza, ki vztrajno pridobiva 
nadmorsko višino. Steza za-
vijuga strmo skozi gozd. Ko 
dosežemo rob travnika, smo 
v nekaj minutkah na planini 
Casera Palis di Lius, 1482 n. 
m. Nad planino vidimo naš 
hrib, a njegov vrh je malce 
bolj zadaj. S planine sledi-
mo stezi, ki se ponekod pre-
cej strmo vzpenja med ru-
ševjem. Marca 2019 je bilo 
na poti še precej snega, ki je 
bil južen, in napredovanje je 
bilo malce oteženo. Naj opo-
zorim, da bi na nekaj mestih, 
kjer je pot prečna, v prime-
ru zmrznjenega snega pot-
rebovali zimsko opremo. Iz-
tek v primeru zdrsa bi bil na 
dnu globokih gozdnih grap. 
Pot se vzpenja v okljukih. Ko 
dosežemo greben, zapus-
timo markirano pot, ki se 
nadaljuje levo proti planini 

Casera Turriee, mi pa zavije-
mo desno in se po grebenu 
povzpnemo na Palon di Lius, 
1707 n. m. Razgled z vrha je 
fantastičen. Proti vzhodu se 
pogled ustavi na Mangartu 
in Jalovcu, na Višu in Mon-
tažu. Na jugovzhodu je skal-
na pregrada Glerijskih špic 
(Crete di Gleris), Monte Chi-
avalsa, Zuc dal Bora, Pisimo-
nija. Na jugu sta pred nami 
Creta Grauzaria in Mon-
te Sernio, skrajno desno od 
njega pa Creta di Mezzodi. 
Pogled na zahod je pogled 

na najvišji vrh Karnijskih 
Alp Monte Coglians, v ozad-
ju se vidijo Dolomiti. Sever-
no od nas je Salinchet, pa 
Monte Zermula, Veliki Kori-
tnik, Konjski špik …  

Z vsakim pogledom dobi-
mo idejo za nov pohod, če le 
želimo. 
Na izhodišče se vrnemo po 
poti vzpona.

Nadmorska višina: 1707 m
Višinska razlika: 1100 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Palon di Lius (1707 n. m.)

Razglednik, ki jemlje dih
Osrčje Karnijskih Alp. Razglednik, ki navduši s razgledom na vse strani neba. Celotno pot nam pogled 
uhaja na najlepši karnijski dvojček.

Planina Palis di Lius, hrib zadaj je naš Palon di Lius, le da se vrha ne vidi / Foto: Jelena Justin

Greben, ki smo ga prehodili do vrha. Povsem zadaj pa 
najvišji vrh Karnijskih Alp, Monte Coglians. / Foto: Jelena Justin

Creta Grauzaria in Monte Sernio, malček levo pa je Monticello. / Foto: Jelena Justin
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Grega Flajnik

Ko se prestavi ura z zim-
skega na poletni čas, se Gla-
sovi kolesarji zbudimo iz 
zimskega spanja. Sobna 
kolesa in pohodne čevlje 
pospravimo in iz kleti in ga-
raž izvlečemo kolesa, jih 
ustrezno servisiramo in se 
pripravimo za prve spomla-
danske izzive. Pozimi smo 
se sicer družili na naših tra-
dicionalnih srečanjih, opra-
vili smo obvezno skupšči-
no društva, na kateri smo se 
zahvalili aktivnim članom 
in potrdili nove. Tudi kole-
sarili smo v dvorani športne-
ga centra Vogu, kjer imajo 

sobna kolesa. A komaj že ča-
kamo, da se začnemo dobi-
vati na naših torkovih sreča-
njih za fante in sredinih, na-
menjenim kolesarkam.

Prva letošnja skupna akci-
ja so bile štiridnevne pripra-
ve, ki smo jih organizirali 
konec marca v Istri. Že ne-
kaj let je izhodišče za naše 
treninge mesto Poreč, kjer 
je kolesarjem prijazen ho-
tel Valamar Diamant. Dob-
ra hrana, urejene sobe, kole-
sarska soba s servisom, vel-
nes, fitnes, bazen in prija-
zno osebje so dejstva, zaradi 
katerih se Glasovi kolesarji 
najraje vračamo tja. Iz Pore-
ča smo vsak dan, razdeljeni 

v najmanj štiri skupine, pre-
kolesarili skoraj vso zahodno 
obalo Istre od Novigrada do 
Peroja in se povzpeli na viš-
je cilje, kot sta Oprtalj in Mo-
tovun. Z dnevnimi razdalja-
mi od 70 do 120 kilometrov 
smo v štirih dneh »navrteli« 
do štiristo kilometrov, kar je 
dobra osnova za poletne pod-
vige. In – kar je najpomemb-
nejše – nikamor se nam ni 
mudilo. Prav zadnje je mo-
goče še najlepši del priprav, 
saj smo lahko pogosto poči-
vali na soncu ob kavi in kle-
petu v dobri družbi. »Letoš-
nje priprave so mi bile všeč, 
tako kot vsako leto. Toplo 
vreme, morje, dejstvo, da 

imamo štiri dni namenjene 
samo kolesarjenju in se na ta 
način pripravimo na kolesar-
ko sezono, so ključni za to«, 
je dogajanje v Poreču ocenil 
naš dolgoletni član Slavko 
Zupanc in dodal, da je izraz 
»priprave« kar pravšnji. 

Aprila smo začeli naša 
redna kolesarska srečanja. 
Letos ne bo kakih večjih 
sprememb, dekleta se bodo 
dobivala ob sredah ob 17. 
uri, fantje pa ob torkih na 
naši stari lokaciji (v bližini 
je Mestna občina Kranj pos-
tavila kolesarnico z osnov-
nim orodjem za popravilo 
koles). Razporedili se bomo 
v skupine po največ šest ko-
lesarjev, varnost nam je na-
mreč najpomembnejša, in 
nato dobro uro in pol uži-
vali v dobri družbi z vetrom 
v laseh. Na koncu se bomo 
seveda ustavili v Pizzeri-
ji Gorenc, »našem varnem 
zavetišču«.

Glasovi kolesarji v novo sezono
Sezono smo glasovi kolesarji začeli s štiridnevnimi pripravami v Istri.

Lepo je videti toliko kolesarjev v dresih z napisom Gorenjski glas.

V skupini D so najbolj »naviti« Glasovi kolesarji.

Če bi se nam radi 
pridružili, to sporočite na 
elektronski naslov: grega.
flajnik@g-glas.si.

Organizator :
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IZLET /  OD 31. MAJA DO 2.  JUNIJA 2019

Budimpešta,  
madžarska paprika in Pecs

Vabimo vas na Madžarsko. Najprej se bomo ustavili ob Blatnem jezeru na polotoč-
ku Tihany. V Budimpešti bomo videli znamenito Matjaževo cerkev in Ribiško basti-
jo, enega najbolj znanih simbolov mesta. Z nje je čudovit pogled na peštanski del 
mesta: novogotski parlament, Verižni most, župno cerkev sv. Štefana in Donavo. 
Bastija je ime dobila po ribičih, ki so v času turških vpadov branili ta del mesta. Vide-
li bomo veliko znamenitosti tega lepega mesta. Sledi vožnja v mesto Kaloča, ki slovi 
po papriki. Srečali se bomo z domačini, imeli pokušino mesnin in se nato odpravili 
v muzej paprike. Naslednji dan se bomo odpeljali v Pecs. Njegovo mestno jedro 
krasita bogata turška arhitektura in ena največjih katedral v Evropi. Osrednji trg 
Szechenyi zaznamuje nekdaj največja srednjeevropska mošeja paše Gazi Kasima. 
Po umiku Turkov je bila ta preurejena v katoliško cerkev, vendar vrh kupole ob križu 
še vedno krasi tudi polmesec. Pecs so med drugim razglasili tudi za mesto muzejev 
in ulici Kaptalan pravijo kar Muzejska ulica. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, zunanje oglede po programu, dve prenočitvi z zajtrkom 
v hotelu turistične kategorije v dvoposteljni sobi, ogled muzeja paprike, pokušino mesnin, večerjo v čardi, 
lokalno vodenje, turistično vodenje z licenco GZS, organizacijo ter DDV.

Za prijave in informacije pokličite Alpetourjeve turistične 
poslovalnice:  Kranj - 04/ 20 13 220, Škofja Loka - 04/ 51 70 
305, Radovljica - 04/ 53 20 445; Jesenice – 04/ 58 09 755,  
Domžale – 01/ 72 20 016, Tržič – 04/ 59 63 280  
ali pišite na poslovalnice@alpetour.si.   

CENA: 249 €
(ob prijavi 40 gostov)

 
Kuharski mojster 
Andrej Goljat je zbral 
več kot sedemdeset 
receptov za sladice 
različnih vrst, od 
zavitkov, preprostih 
kolačkov, narastkov, 
zmrzlin, krem, strjenk 
do tiramisujev in 
tartufov. Vsi recepti 
imajo naveden čas 
priprave, pečenja ali 
zamrzovanja. Vse 
sladice nas vabijo 
tudi s slikami. 

Sladice
hitro in preprosto

ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

www.gorenjskiglas.si

148 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

12  50
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Maja Bertoncelj

Tržič – S sobotnim Tekom po 
ulicah Tržiča v 13. izvedbi se 
je začela letošnja tekaška se-
rija Gorenjska, moj planet. 
To je bil pravi tržiški tekaški 
praznik, na katerem so tekle 
vse generacije. Prijavljenih 
je bilo kar okrog sedemsto 
tekačev (vrtec, osnovna šola, 
odrasli), poleg njih pa je tek-
lo še več kot dvesto staršev 
vrtčevskih otrok.

Tek v Tržiču raste, za kar so 
v prvi vrsti zaslužni organiza-
torji na čelu s Športno zvezo 
Tržič in drugimi lokalnimi or-
ganizacijami. Opazen je tudi 
porast odraslih tekačev (lani 
104, letos 158). Med njimi je 
deset kilometrov po ulicah Tr-
žiča letos najhitreje pretekel 
domačin Žiga Koprivnik (Fil-
ter Team), ki je za vsega osem 
desetink prehitel Marka Flor-
janiča (ŠD Suhadole), tretji je 
bil Uroš Bertoncelj (Koloka). 
»Pred dvema tednoma sem 
odtekel ''desetko'' v Poreču, 
kjer sem prav tako zmagal. 
Sedaj imam v načrtu en trail 
tek, potem pa maraton v Ra-
dencih. Kilometrov imam le-
tos precej manj, saj sem do-
bil otroka, poleg tega zidamo 

hišo. Sem neobremenjen, v 
prvi vrsti se posvečam druži-
ni. V Tržiču sem tekel že lani, 
a odstopil, tako da je to moja 
prva zmaga tukaj,« je povedal 
Koprivnik, ki prihaja iz Se-
benj.

Tudi v ženski konkuren-
ci so bile najboljše Gorenj-
ke. Prva je bila Nives Skube 
(AD Olimpik) pred Karmen 
Klančnik Pobežin (Dom Pe-
tra Uzarja Tržič) in Tino Kli-
nar (KGT Papež). Tekle so 
na pet kilometrov. »V sku-
pnem seštevku serije sem 
bila dvakrat zapored najbolj-
ša, tako da letos upam še na 
tretjo zmago. Z današnjim 
časom in rezultatom sem za-
dovoljna. Tekla sem hitreje 
kot lani. Pozna se, da imam 
trenerja in delam bolj načr-
tno. Moj glavni cilj je izbolj-
šati rezultat na deset kilome-
trov, da bi tekla pod štiridese-
timi minutami, in na 21 kilo-
metrov,« pa je povedala Sku-
betova, tekačica iz Smokuča. 

Naslednji tek serije Gorenj-
ska, moj planet bo 20. aprila 
Tek Petra Levca v Trzinu. V se-
riji je letos skupaj devet tekov 
v različnih krajih na Gorenj-
skem, na katerih bodo tekači 
tekli od aprila do decembra.

Začetek v Tržiču
Na prvem teku nove sezone serije Gorenjska, moj 
planet sta zmagala Žiga Koprivnik in Nives Skube. 

Na Teku po ulicah Tržiča je bil na koncu najhitrejši Žiga 
Koprivnik (levo).
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Simon Šubic

Kranj – »Nikoli ga nisem 
spraševala, koliko zaslu-
ži, mene so podpirali star-
ši, zato se z njegovimi fi-
nancami nisem ukvarjala. 
Če je imel dolgove ali jih še 
ima, sem prepričana, da mi 
o tem tudi ne bi povedal,« je 
prejšnji teden na kranjskem 
okrožnem sodišču nekdanja 
Playboyeva zajčica Anja Jen-
ko odgovorila na vprašanje, 
kako se je leta 2017 preživljal 
njen življenjski sopotnik Ma-
rio Pejčić. Kranjsko tožilstvo 
je na drugi strani prepriča-
no, da pozna odgovor, kako 
naj bi 31-letni Ljubljančan, ki 
je javnosti znan tudi kot nek-
danji poslovni partner barov-
ca Joela Srbuja, pred dvema 
letoma pridobival vsaj del 
prihodkov – z izvrševanjem 
bančnih ropov. Okrožna dr-
žavna tožilka Sabina Perko 
ga namreč obtožuje, da je od 
januarja do marca 2017 oro-
pal kar tri bančne poslovalni-
ce: SKB in Unicredit banke 
v Ljubljani ter Deželno ban-
ko v Cerkljah. Obtoženi priz-
nava le zadnji rop v Cerkljah, 
prva dva pa zanika. 

V poslovalnico Deželne 
banke v Cerkljah je 13. mar-
ca 2017 popoldne vkorakal 
zamaskiran moški, pristo-
pil do uslužbenke in ji z mir-
nim glasom dejal, naj mu iz-
roči denar, pri tem pa poka-
zal pištolo, zataknjeno za pa-
som. Kasneje se je sicer iz-
kazalo, da je šlo za imitaci-
jo pištole. Ko mu je bančna 

uslužbenka iz blagajne izro-
čila 7700 evrov, je stekel do 
svojega avtomobila in se od-
peljal proti Šenturški Gori 
ter naprej v Kamnik. Polici-
ja je rop hitro preiskala, saj je 
že dva dni kasneje v Ljubljani 
pridržala Maria Pejčića. Var-
nostne kamere cerkljanske-
ga župnijskega urada so na-
mreč posnele črn BMW X5, 
s katerim se je ropar pripe-
ljal na kraj zločina, krimina-
listi pa so v preiskavi kmalu 
izvedeli, da je imel avto sicer 
na lizingu znani barovec Joel 
Srbu, a večinoma ga je upo-
rabljal njegov prijatelj Pejčić. 

V nadaljevanju preiska-
ve so gorenjski kriminalisti 
Pejčića povezali še z dvema 
ropoma, ki sta se pred tem 

zgodila v Ljubljani. Dne 6. ja-
nuarja 2017 dopoldne je na-
mreč ropar na podoben na-
čin v poslovalnici SKB v Zalo-
gu prišel do okoli 4500 evrov, 
slab mesec kasneje, 2. febru-
arja popoldne, pa je ropar iz 
poslovalnice Unicredit banke 
v Šiški odnesel 11 tisoč evrov. 
Kriminalist Boštjan Fajfar je 
na sodišču razložil, da vse tri 
rope povezujejo podoben na-
čin izvedbe in enake karakte-
ristike storilca, pri preiskavi 
ropa v Šiški pa so policisti v 
bližini opazili tudi isti BMW 
X5, ki ga je uporabil ropar v 
Cerkljah. 

Obtoženi zatrjuje, da je 
izvedel le rop v Cerkljah, v 
druga dva pa da zagotovo ni 
vpleten. Že v sodni preiskavi 

je razložil, da je tedaj potre-
boval denar za poplačilo dol-
ga v višini osem tisoč evrov, 
kolikor ga je še ostalo po za-
prtju nočnega lokala Groš v 
Grosupljem, ki ga je odprl 
skupaj s Srbujem. Kot je raz-
ložil sodnici Andrijani Aha-
čič, je nameraval Deželni 
banki oz. zavarovalnici tudi 
povrniti povzročeno škodo. 
Tako je plačal že nekaj obro-
kov, nakar je moral s plačeva-
njem prenehati, ker je vmes 
razglasil osebni stečaj.

Starleta Anja Jenko, ki je 
pred kratkim dodatno zaslo-
vela z drznim videom z na-
potki za samopregledovanje 
mod, svojemu partnerju ver-
jame, da bančni poslovalnici 
v Ljubljani ni oropal. Po nje-
nih besedah sta se 6. januar-
ja 2017 odpeljala v Bosno na 
proslavljanje pravoslavne-
ga božiča, 2. februarja istega 
leta pa da sta bila skupaj na 
kosilu, potem pa ga je oko-
li 15. ure odložila v Šiški pri 
prijatelju Joelu in ga zvečer 
prišla iskat v Šentvid, kamor 
je tedensko hodil k frizerju. 

Sodišče je do zdaj že zas-
lišalo uslužbenke oropanih 
bank, ki so vse zatrdile, da 
so se zamaskiranega ropar-
ja, predvsem pa njegove pi-
štole, ki je bila videti prava, 
pošteno ustrašile. Ropar si-
cer ni bil agresiven in je delo-
val umirjeno, so še povedale. 
Kot je bilo slišati na sodišču, 
se nobena od njih ni odloči-
la za vložitev premoženjsko-
-pravnega zahtevka. Sojenje 
se bo nadaljevalo maja. 

Fant starlete Anje priznava, 
da je oropal banko v Cerkljah
Kranjsko tožilstvo Maria Pejčića, partnerja starlete Anje Jenko, obtožuje, da je pred dobrima dvema 
letoma oropal tri bančne poslovalnice. Sam priznava le rop Deželne banke v Cerkljah marca 2017.

Mario Pejčić priznava, da je oropal banko v Cerkljah, zanika 
pa kakršnokoli vpletenost v bančna ropa v Ljubljani v 
začetku leta 2017. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Pred dnevi je nezna-
ni storilec v trgovskem cen-
tru v Kranju občanki ukra-
del denarnico, potem pa z 
njeno bančno kartico opra-
vil več dvigov na bankomatu. 
Pri tem večjih težav ni imel, 
saj je zraven bančne kartice 
našel tudi zapisano PIN-šte-
vilko, so sporočili s Policijske 
uprave Kranj, ki zato opozar-
ja, da je treba z bančnimi kar-
ticami ravnati enako kot z de-
narjem in drugimi vrednimi 

predmeti. »Bodite skrbni, 
imejte jih pri sebi, osebno 
številko PIN pa si zapom-
nite. Če si je ne morete za-
pomniti, pa je nikoli ne imej-
te shranjene skupaj s karti-
co. To velja tako pri prenaša-
nju kartice kot tudi doma,« 
svetuje Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. Policisti še 
poudarjajo, da bančno karti-
co v primeru izgube ali kraje 
čim prej prekličete. Če ima-
te možnost, si pri banki vklo-
pite tudi varnostna SMS-spo-
ročila o uporabi kartice. 

Tat ob kartici našel geslo

Radovljica – Radovljiški policisti jutri ob 17. uri vabijo na pos-
vet Skupaj proti vlomilcem v radovljiški knjižnici, na katerem 
bodo z gosti predstavili aktualne informacije na temo vlomov 
v objekte. Poleg policije bosta gosta še predstavnik Zbornice 
za razvoj slovenskega zasebnega varovanja in upokojeni kri-
minalist Jakob Demšar.

Posvet o vlomih v radovljiški knjižnici

Simon Šubic

Voglje – Kranjski kriminali-
sti so pred dnevi v Vogljah 
obravnavali primer drzne 
tatvine iz stanovanjske hiše. 
Starejša vaščana sta jim raz-
ložila, da sta ju neznanca, 
ki sta se predstavila kot de-
lavca telekomunikacijske-
ga podjetja, v začetku tedna 
zamotila pred hišo in jima 
predstavila projekt postavi-
tve »droga za signal«. Ko so 
si ogledovali parcelo, je nič 
hudega slutečemu paru nek-
do iz hiše odtujil denar. Gre 
za klasičen primer tatvine s 
preusmerjanjem pozornos-
ti, so razložili na policiji.

»Scenariji tatvin so v osnovi 
enaki. Gre za preusmerjanje 
pozornosti. Osumljenci pod 
pretvezo ponujanja določene 

storitve, materiala, artikla ali 
odkupa stvari, spraševanja za 
nasvet s starejšimi oškodo-
vanci najprej vzpostavijo pri-
jazen, običajen pogovor in jih 
potem s preusmerjanjem po-
zornosti zvabijo stran od vho-
da v hišo ter izvedejo tatvino,« 
je razložil Bojan Kos s Policij-
ske uprave Kranj. Kadar so la-
stniki v hiši, pa jih storilci s 
pogovorom običajno zadrži-
jo v enem prostoru, medtem 
pa drugi storilec po hiši izva-
ja tatvino. Storilci stanoval-
ca lahko tudi prosijo, naj kaj 
prinesejo, njegovo odsotnost 
pa izkoristijo, da pregledajo 
določen prostor. Tatovi obi-
čajno iščejo denar in zlatni-
no. Če opazite, da ste posta-
li žrtev kaznivega dejanja, ga 
takoj prijavite policiji na šte-
vilko 113. 

Bila sta tatova, ne delavca
Tatova govorila, da postavljata »drog za signal«. 

Zaklenil se je namreč v 
stranišče poslovne stavbe na 
Slovenskem trgu 2, v kateri 
imata med drugim prostore 
tudi kranjski izpostavi Ajpe-
sa in Uprave za javna plačila 
(UJP), in zagrozil z razstreli-
tvijo. Približno uro in pol je 
tedaj trajalo, policija je v ak-
cijo poslala tudi svojo poga-
jalko, preden ga je special-
na enota policije izbezala iz 
stranišča. Policija je kasne-
je sporočila, da Kranjčan pri 
sebi ni imel razstreliva.

Zupan je v četrtek nekaj 
pred 21. uro v centru Lju-
bljane vstopil na avtobus 
LPP, na katerem je bilo tudi 

sedem potnikov. Voznika 
je z grožnjami in izvijačem 
prisilil, da ga je odpeljal pro-
ti avtocesti. O dogajanju na 
avtobusu – ugrabitelj je med 
drugim zagrozil, da bo vse 
pobil – je policijo po telefo-
nu obvestil že eden od potni-
kov, pa tudi sam voznik je s 
signaliziranjem in namer-
no prevoženo rdečo lučjo v 
križišču pridobil pozornost 
policijske patrulje. Ta je av-
tobus ustavila tik pred uvo-
zom na avtocesto, kjer so po-
licisti ugrabitelja obvladali z 
uporabo prisilnih sredstev, 
med drugim sta ga poškro-
pila tudi s plinskim razpršil-
cem. Kmalu zatem je Zupan 
izgubil zavest, zato so mu že 

policisti nudili prvo pomoč, 
postopek oživljanja pa so 
nato neuspešno nadaljevali 
reševalci, tako da je umrl na 
kraju dogodka.

Kasneje je policija razlo-
žila, da je Zupan že kakšno 
uro pred ugrabitvijo avtobu-
sa LPP povzročil incident 
tudi na avtobusu Arrive, ki 
je iz Ljubljane peljal proti 
Kranju. Tudi v tem prime-
ru je grozil vozniku in potni-
kom. Voznik je zato ustavil 
na postajališču pri Tivoliju 
in poklical policijo, a je Kra-
njčan do njihovega prihoda 
že zbežal. Na avtobusu pa 
je pustil nahrbtnik, njegova 
vsebina je zato postala pred-
met nadaljnje preiskave. 

Pokojni Kranjčan je imel 
po podatkih policije na grbi 
več različnih kaznivih de-
janj in prekrškov z elemen-
ti nasilja. »Večkrat je nasil-
no nastopal proti uradnim 
osebam, med kaznivimi de-
jani so tudi poškodovanje 
tuje lastnine, povzročitev 
lahke telesne poškodbe, na-
silje v družini, protipraven 
odvzem prostosti v povezavi 
z nasiljem v družini, kršitev 
nedotakljivosti stanovanja 
in zatajitev,« je pojasnil vod-
ja sektorja za organizirano 
kriminaliteto na ljubljanski 
policijski upravi Stojan Bel-
šak. Nazadnje so ga policisti 
obravnavali konec marca, ko 
je v stanovanjskem bloku v 
Ljubljani z gasilnim apara-
tom razbijal vrata in stekla. 
Po tem dogodku je bil zad-
njič tudi začasno hospitali-
ziran. 

Ugrabitelj po prijetju umrl
31. stran

Pokojnega Primoža Zupana so policisti pridržali tudi 
lanskega septembra, ko je grozil z razstrelitvijo v stavbi v 
središču Kranja. / Foto: Primož Pičulin (arhiv GG)
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Lekarniške enote:  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

Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Dobra dostopnost Gorenjcev do lekarne  
in lekarniških storitev
Ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja Svetovna zdravstvena 
organizacija poudarja, da je treba zagotoviti, da vsak lahko dobi 
kvalitetno zdravstveno oskrbo, kot jo potrebuje, ko jo potrebu
je in čim bližje svojemu domu. Ob tem lahko izpostavimo vlogo 
Gorenjskih lekarn pri zagotavljanju dostopnosti do lekarne in 
lekarniških storitev. 

Enakomerna dostopnost za vse prebivalce Gorenjske

V Gorenjskih lekarnah želimo lekarniško dejavnost čim bolj pri
bližati prebivalcem Gorenjske, zato jo izvajamo v 23 lekarniških 
enotah po celotni Gorenjski, razen na območju občine Naklo. 
Lekarniška dejavnost je javna zdravstvena služba. Glavni namen 
je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe prebivalcev 
in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter svetovanje gle
de njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe. Odpiralni čas 
naših lekarn smo zato prilagodili delovanju ambulant zdrav
nikov družinske medicine. Od 2016 leta je ob torkih popoldne 
odprta tudi lekarniška podružnica na Jezerskem, od 15. aprila 
naprej bo lekarna Žirovnica odprta od 7. ure do 19.30. V Gorenj
skih lekarnah opravljamo tudi neprekinjeno preskrbo prebival
cev v lekarni Kranj ter kot nedeljsko ali praznično dežurno slu
žbo tudi v lekarnah Jesenice, Škofja Loka in Zlatorog. V nekate
rih krajih na Gorenjskem je ob sobotah lekarna edina zdravs
tvena ustanova, kamor se občani v svojem kraju lahko obrne
jo po nasvet glede zdravstvenih težav. Imamo tudi dovoljenje 
za spletno lekarno. V večini naših lekarn so na voljo homeopat
ska zdravila, namenjena blažjim zdravstvenim težavam. Z zbira
njem odpadnih zdravil v vseh lekarnah prispevamo k zmanjšan
ju tveganja za zdravje ljudi in lokalno okolje.

Farmacevti smo prebivalcem najlažje dostopni  
zdravstveni delavci

Lekarniški strokovni delavci smo pogosto prvi, na katere se bol
niki brez predhodne najave obrnejo za nasvet glede zdravstve
nih težav. Obravnavamo težave, ki se pojavijo v različnih staros
tnih obdobjih, od dojenčkov do starostnikov, zato veliko pozor
nost posvečamo ustreznemu izobraževanju kadrov. Na podla
gi pogovora svetujemo uporabo izdelka, primernega za samo
zdravljenje, nemalokrat pa težavo prepoznamo kot resno in bol
nika napotimo k zdravniku. 

Zagotavljamo tudi osebni posvet s farmacevtom 

Pogosto delo v lekarni ne omogoča poglobljenega pogovo
ra, zato tudi v Gorenjskih lekarnah sledimo razvoju lekarniš
ke stroke in poleg svetovanja ob izdaji zdravil in drugih izdel
kov bolnikom nudimo osebni posvet s farmacevtom. Izdelamo 
lahko seznam zdravil – osebno kartico zdravil. Ta je primer
na zlasti za bolnike, ki uporabljajo več zdravil. Izvajamo tudi 

svetovalno storitev pregled uporabe zdravil, ko se bolnik v 
vnaprej dogovorjenem terminu v ločenem prostoru znotraj 
lekarne pogovori s farmacevtom o namenu zdravljenja z zdra
vili, načinu uporabe zdravil, rednem jemanju ter morebitnih 
težavah z zdravili. Farmacevti specialisti smo vključeni v delo 
ambulant farmacevta svetovalca, ki so organizirane v zdrav
stvenih domovih na Gorenjskem. Bolnike na pregled zdravlje
nja z zdravili napotijo zdravniki. Osredotočimo se na prepozna
vanje in reševanje dejanskih oziroma potencialnih težav bolni
ka s stališča varnosti in učinkovitosti zdravljenja. Sodelujemo 
tudi s patronažno službo. Na tak  način skrbimo tudi za sode
lovanje zdravstvenih delavcev pri skrbi za zdravje posamezne
ga bolnika, kar je tudi eden od ciljev dobre zdravstvene oskrbe 
prebivalcev v lokalnem okolju.

V skrbi za vaše zdravje se trudimo, da vam pomagamo s stro
kovnim znanjem, osebnim pristopom in zavzetostjo, zato vas 
vabimo, da nas obiščete.

Mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.

Suzana P. Kovačič

N
a voljo je brez-
plačna mobil-
na aplikacija 
VešKajJeš, ki 
so jo razvili 

Inštitut za nutricionistiko, 
Institut Jožef Stefan in Zve-
za potrošnikov Slovenije v 
okviru programa Inovativ-
ne rešitve za informirane 
odločitve, ki ga sofinancira 
Ministrstvo za zdravje. Z 

enostavnim fotografiran-
jem črtne kode potrošnik 
na pametnem telefonu v 
hipu dostopa do ključnih 
podatkov o hranilni sestavi 
živila; v treh korakih v bar-
vah semaforja se predstavi 

prehranski profil izbranega 
živila. Že prvi dan uvedbe si 
je aplikacijo naložilo več kot 
dvajset tisoč uporabnikov, 
ki so posredovali tudi že več 
kot tri tisoč predlogov za 
dodajanje novih živil. 

Pomočnik pri nakupovanju živil

Urša Peternel

V 
Splošni bolni-
šnici Jesenice 
so se razvese-
lili priznanja 
za najboljše 

prakse v zdravstvu za leto 
2019, ki so ga prejeli za 
delo koordinatorja zdravs-
tvene obravnave. Na tem 
področju je jeseniška bolni-
šnica zgled ostalim bolniš-
nicam v Sloveniji, v sloven-
skem prostoru so tovrstno 
prakso uvedli kot prva bol-
nišnica, svoje znanje in 
izkušnje pa prenašajo tudi 
na druge prek vsakoletne 
šole koordinatorstva.

A kaj konkretno počne 
koordinator zdravstvene 
obravnave? V središču je 
človek, pacient, poudarjata 
koordinatorki Sabina Mula-
lić in Dubravka Karadžić 
Šmitran. Prva koordinira 
zdravstveno obravnavo na 
kirurškem, druga na inter-
nem oddelku. Na kirur-
škem oddelku je koordina-
torka prvi stik s pacientom, 
ki se pripravlja na operaci-
jo; vodi ga skozi celoten 
postopek obravnave, od 
določitve termina operacije 
prek vseh potrebnih posto-
pkov priprave na operacijo 
in same operacije do varne-
ga odpusta domov. Poskrbi 
tudi za medicinsko-tehnič-
ne pripomočke in vso ostalo 
podporo. "Pacienti na dan 
operacije pridejo pripravlje-
ni in točno vedo, kaj jih 

čaka, kako dolgo bodo ostali 
v bolnišnici. Če so dobro 
pripravljeni, jih je tudi 
manj strah, obenem pa 
natanko vedo, na koga se 
lahko obrnejo (damo jih 
številko našega mobilnega 
telefona), če so v stiski ali 
imajo težave. Operacija je 
stres za vsakogar in tudi po 
vrnitvi domov vsakdo potre-
buje pomoč, zato je pomem-
bno, da že vnaprej vemo, 
kako bo po odpustu poskrb-
ljeno zanje," je povedala 
Mulalićeva. Zelo pomem-
bna je koordinacija tudi v 
primeru nujnih operativnih 
posegov, denimo poškodb 
starejših pacientov, kjer je 

zelo pomembno, da gredo 
ti po odpustu v varno doma-
čo ali domsko oskrbo. 
Koordinatorka na internem 
oddelku Dubravka Karadžić 
Šmitran pa je povedala, da 
gre na internem oddelku 
večinoma za starejše paci-
ente s kroničnimi težavami, 
mnogi živijo sami, zato je 
zelo pomembno, da se že 
vnaprej ve, kam bodo odšli 
po odpustu iz bolnišnice. 
Če ni možnosti, da bi zanje 
poskrbeli domači, vključijo 
socialno službo in skupaj 
najdejo namestitev na bol-
nišničnem negovalnem 
oddelku, v domu starostni-
kov ... Statistični podatki 
kažejo, da so se tudi po zas-
lugi dobre koordinacije 
skrajšale ležalne dobe, 
manj pa je tudi ponovnih 
sprejemov pacientov.

Najboljša praksa 
v zdravstvu
Delo koordinatorja zdravstvene obravnave v 
Splošni bolnišnici Jesenice je dobilo priznanje za 
zmagovalno prakso v zdravstvu 2019.

Sabina Mulalić in Dubravka Karadžić Šmitran, nagrajeni 
koordinatorki zdravstvene obravnave

Koordinatorke vodijo tudi čakalne vrste in v primeru, 
da kak pacient odpove operacijo, takoj pokličejo drugega. 
Tudi na ta način skrbijo za skrajševanje čakalnih vrst: 
v petih operacijskih dvoranah tako z isto kadrovsko 
zasedbo opravijo vsaj dvesto operacij več na leto.
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in dokozaheksaenojska kislina (DHK)
imata vlogo pri delovanju srca.
DKH ima vlogo pri delovanju možganov

 

in ohranjanju vida. Preizkusite

Marifit Omegavit.

Eikozapaentaenojska kislina (EPK)
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Izdelek Marifit Omegavit je prehransko dopolnilo.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

Poskrbite za
svoje srce.

Prebudite
športnika v sebi.

Naredite nekaj
za svoje zdravje.

/Marifitdopolnila

PREHRANSKO DOPOLNILO

Suzana P. Kovačič

Z
dravstveni dom 
Tržič, Komisija 
za medicino pri 
Gorski reševal-
ni zvezi Slove-

nije (GRZS) in Slovenski 
planinski muzej vabijo na 
simpozij, 22. Ažmanove 
dneve urgentne in gorske 
medicine. Ti bodo potekali 
12. in 13. aprila v Sloven-
skem planinskem muzeju v 
Mojstrani. Simpozij je 
namenjen vsem, ki jih zani-
mata urgentna in gorska 
medicina, prednostno pa 
zdravnikom in drugim 
medicincem služb nujne 
medicinske pomoči in gor-
sko reševalnih služb. Zače-
lo se bo v petek ob 14. uri in 
zaključilo v soboto ob 18. 
uri. Vodilne teme bodo 
novosti v urgentni in gorski 
medicini, aktualna proble-
matika in primerjava (heli-

kopterske) nujne medicin-
ske pomoči (HNMP) Slove-
nije, Hrvaške in Avstrije, 
vloga HNMP pri množič-
nih nesrečah, urgentna dia-
gnostika v zahtevnem okol-
ju in pogojih, preventiva in 
poškodbe ob udaru strele, 
prikaz primerov iz prakse, 
nevarnost dela HNMP in 
GRZS, analgezija na terenu 
in pa terenske delavnice, ki 
jih bodo umestili v naravno 
okolje, vodili jih bodo izku-
šeni zdravniki in diplomira-
ni zdravstveniki, varovali pa 
inštruktorji gorski reševal-
ci. V dodatnem programu 
bo v petek zvečer predavan-
je o himalajski drami na 
Makaluju in nagradni kviz, 
v soboto pa možnost vzpo-
na po eni od Mojstranških 
ferat in vodenega ogleda 
Slovenskega planinskega 
muzeja. Dodatne informa-
cije so na voljo po e-pošti 
tajnistvo@zd-trzic.si.

Dnevi urgentne in 
gorske medicine
V Slovenskem planinskem muzeju bodo ta petek 
in soboto potekali 22. Ažmanovi dnevi.

Suzana P. Kovačič

A
vtorski film Ne 
pozabi name je 
dokumentiral 
dan človeka z 
demenco, ki 

živi v domu za starejše obča-
ne. V Domu Petra Uzarja v 
Tržiču in njegovi okolici sta 
se v zadnjih letih na podlagi 
izobraževanj in celostne 
oskrbe stanovalcev z demen-
co razvila drugačno razmiš-
ljanje in drugačen odnos, ki 
spoštuje pravice stanovalcev 
in ohranja njihovo dostojan-
stvo. Film avtorja Sanjina 
Švajgerja prikazuje običajen 
dan v enoti Deteljica, ob tem 
pa razkriva mrežo odnosov, 
ki so se spletli med stanoval-
ci, med stanovalci in zaposle-
nimi kot tudi med svojci in 
zaposlenimi. Kako se pogo-

varjati s človekom z demen-
co, kako ga pomiriti, pripove-
dujejo izpovedi ekipe, ki dela 
kot stalna ekipa na enoti. 
»Tisti, ki so film že videli, 
pravijo, da je zares ganljiv, 
avtentičen, dokumentaren in 
da kot prvi v Sloveniji omo-
goča začutiti življenje člove-
ka z demenco. Omogoča 
vstop v njegovo razmišljanje, 
njegove spomine, po drugi 
strani pa vstopiti v svet ljudi, 
ki skrbijo za ljudi z demen-
co. Film v ospredje postavlja 
življenjski svet človeka z 
demenco. Ne pozabi name, 
četudi sem jaz pozabil nate, 
četudi ne vem, da si moj 
otrok. Ne pozabi name kot 
na otroke, ki trpijo, ko se jih 
starši ne spomnijo več in ne 
pozabi name, na vse ljudi, ki 
skrbijo za človeka z demen-
co,« je povzela dr. Anamarija 

Kejžar, v. d. direktorice 
Doma Petra Uzarja Tržič. 
Dom Petra Uzarja Tržič ni 
edini dom, kjer razvijajo 
kakovostno in celostno oskr-
bo stanovalcev z demenco, je 
pa, kot dodaja Kejžarjeva: 
»Tudi sporočilo ljudem z 
demenco, ki živijo v doma-
čem okolju in za tiste, ki skr-
bijo zanje, da tudi človek z 
demenco še vedno lahko 
ohrani dostojanstvo in svo-

bodo gibanja. Še vedno si 
lahko ti ti, čeprav so določeni 
spomini odšli.« Ideja za film 
je nastala ob snemanju pri-
kaza socialnih inovacij v 
socialnih zavodih pred dve-
ma letoma. Posneti film, ki 
bo odražal dejansko življenje 
in ne bo umetno narejen, pa 
je bil glede na dejstvo, da so 
snemali v enoti demence v 
čisto vsakdanjem ritmu in 
ekipi, poseben izziv. 

Ne pozabi 
name
V ljubljanski Kinoteki je bila premiera ganljivega 
filma o življenjskem svetu človeka z demenco,  
ki je bil posnet v Domu Petra Uzarja v Tržiču. 

Fotografija Darinke Lukanc, stanovalke v Domu Petra 
Uzarja v Tržiču, ki nastopa v filmu / Foto: arhiv DPU Tržič
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Jasna Mahić iz Ljubljane je 
delila svojo osebno zgod-
bo. Zdravniki so ji že pred 
leti diagnosticirali hernijo 
diska v ledvenem delu in še 
dve herniji diska v vratnem 
delu. »Začelo se je z boleči-
nami v vratu, glavoboli, cel 
hrbet me je začel boleti. Pa 
ni bilo to zaradi kakšne po 
poškodbe, prometne nesre-
če ali udarca. Samo začutila 
sem enkrat ... bolečino. In 
boleti ni nehalo. Zdravniki 
so mi s pregledi odkrili her-
nijo in dobila sem "odpust-
nico", da se kaj dosti ne da 
narediti, razen uživanja 
tablet in izvajanja vaj, so mi 
povedali. In napovedali, da 
če ne bo izboljšanja, bo čez 
čas sledila operacija,« pri-
poveduje Jasna Mahić. Pro-
tibolečinske tablete so hitro 
izgubile svoj učinek, saj se 
je telo navadilo nanje. Po 
njih je bila samo še bolj zas-
pana, omamljena, kar ji je 
dalo lažen občutek, da vsaj 
za kratek čas manj boli. 
Bolečina in mravljinčenje 
roke in nog je ostalo, izbolj-
šanja ni bilo. Žal je sčasoma 
s kronično bolečino začela 
kar živeti, se prebijati skozi 
vsakdan. Bilo pa je tako 
hudo, da je morala spati v 
polsedečem položaju, pod-
prta z vsaj tremi vzglavniki. 
Večjega napora ni zmogla, 
vzravnano sedeti ni (z)
mogla. Njena mama je 
delala v urološki ambulanti 
in je imela dovolj splošnega 

vpogleda v stroko, da je 
hčeri lahko svetovala vse 
mogoče terapije. »Preizku-
sila sem prav vse, kar je bilo 
v danem trenutku na voljo,« 
je poudarila Jasna. Bolečina 
je ostala, nazadnje so ji, ne 
tako dolgo nazaj, dejansko 
predlagali operacijo. Na to 
ni pristala, ker jo je skrbelo, 
da bo po operaciji lahko še 
slabše. Hernija diska niso 
njene edine zdravstvene 
težave. Pred tem si je preš-
čipnila živec na levi roki, 
diagnosticirali so ji parezo 

(stanje delne negibnosti) 
radialnega živca leve roke.

Ko je že obupala, je 
prišla rešitev
Ko greš skozi toliko pregle-
dov in terapij, pa nič ni bolje, 
začneš obupovati. Vsaj to se 
je dogajalo Jasni Mahić. 
Potem pa je njena mama, ki 
nikoli ne obupa, prišla v stik 
z Nado centrom zdravja v 
Ljubljani, kjer so specializira-
ni za zdravljenje različnih 
oblik motenj hrbtenice. Pre-
priča že podatek, da v kar 85 
odstotkih primerov z nein-
vazivno dekompresijsko 
terapijo hrbtenice zmanjšajo 
potrebo po operacijskem 
posegu – za razliko od klasi-
čne fizikalne terapije, ki v 
večini primerov deluje le na 
zmanjšanje simptomov. Jas-
na Mahić je bila sprva skep-
tična, kar ni nič nenavadne-
ga, ko pa so bile vse njene 
terapije doslej neuspešne. 
Zaupala pa je mami, to je 
bilo ključno, in se odločila za 
prvi pregled pri Bernardu 
Nikšiću, magistru fizioterapi-
je, vodji Nado centra zdravja 
v Ljubljani in še sedmih cen-
trov na Hrvaškem. »G. Nikšić 
je dejansko pregledal vse 
izvide, ki sem jih imela. Teh 
je bilo za cel kup. Računalni-
ški zaslon je obrnil proti 
meni in mi razložil moje sta-
nje na rentgenskih posnet-
kih. Razlagal mi je tako, da 
sem vse lahko razumela. 
Večkrat me je vprašal, ali 

dejansko razumem ali pove 
še kako drugače. Pregled je 
bil res temeljit, posvetil se mi 
je v celoti. Potem mi je sve-
toval neinvazivno dekom-
presijsko terapijo hrbtenice; 
deset vratnih in pet terapij 
na ledvenem delu. Pri prvi 
terapiji vratnega dela sem 
občutila neko posebno 
bolečino, a ne neznosno. 
Potem pa je po vsakem "raz-
tegu" prišlo olajšanje ...« 
Jasna Mahić že po nekaj 
terapijah spi samo z enim 
vzglavnikom in nič več v pol-

sedečem položaju. Bolečina 
se je zmanjšala, roka ne mra-
vljinči več. »Prej sem vedno 
imela tudi občutek, kot da se 
ne morem čisto zravnati. 
Zdaj imam, ko globoko vdi-
hnem, občutek, da pridem 
tudi do več zraka. Prijetno 
sem presenečena nad učinki 
že samo nekaj terapij v Nado 
centru zdravja.«

Znamo odpraviti vzrok 
bolečine

Življenje brez bolečin je moto 
Bernarda Nikšića. »Mi delamo 
v službi narave. Ko pride do 

določenih blokad v hrbtenici, 
pritiskov, imamo dovolj zna-
nja in izkušenj, da pacienta 
teh mehanskih pritiskov (in 
bolečin) na živec osvobodi-
mo. Bistvena razlika med 
našim načinom zdravljenja in 
klasičnim je ta, da mi deluje-
mo vzročno (odpravljamo 
vzrok bolečin), klasična medi-
cina pa deluje simptomat-
sko,« je pojasnil Nikšić. 
Danes so bolečine v hrbtu 
eden od najpogostejših raz-
logov obiska pri zdravniku 
in najpogostejši razlog izos-
tanka z dela, vzroki bolečin 

pa so lahko različni, pogos-
to profesionalno pogojeni, 
bodisi kot posledica pretež-
no sedečega načina življen-
ja ali intenzivne fizične akti-
vnosti. Vse to lahko preveč 
obremeni hrbtenico. 

Narava se prebuja, z 
njo pa tudi vrtičkarji. A 
bodite pazljivi!

V tem času se je tudi že zače-
lo delo na vrtu. Vrtičkar pride 
iz uspavanega zimskega živ-
ljenja tako rekoč čez noč v 
naglo aktivnost, na kar telo 
seveda ni pripravljeno. Telo 

ne more drugače, kot da se 
odzove z bolečino. Saj veste, 
kako lahko »štihne« v križu. 
Bolečina pa kar ne pojenja ... 
Ko je ta problem prisoten, je 
rešitev fizikalna terapija in 
njene metode, s pomočjo 
katerih v Nado centru zdrav-
ja zmanjšajo oziroma odpra-
vijo bolečino. Bernard Nikšić 
vam bo rade volje povedal 
tudi, kako v prihodnje ravna-
ti preventivno, da vam bo 
hrbtenica hvaležna.

Ne dopustite, da vas 
bolečina muči leta

»K nam prihajajo pacienti, ki 
so za klasično medicino pra-
ktično nerešljivi ali bi morali 
na operacijo. Od teh jih 
"rešimo" zagotovo vsaj 80 
odstotkov. Če bi k nam prišli 
prej, bi bilo to za nas in za 
paciente samo še enostav-
neje in hitreje rešljivo, kot 
da jih bolečina muči mesece 
in leta. Rad bi še enkrat pou-
daril, da pri nas odpravlja-
mo vzroke, ne posledic,« je 
sklenil Bernard Nikšić, obe-
nem vesel, da v Ljubljano, 
kjer delujejo že skoraj leto 
dni, počasi prihajajo tudi 
pacienti na priporočilo svo-
jih sorodnikov, prijateljev, 
znancev, v zgodnejši fazi 
svoje bolezni hrbtenice. Naj 
gre za hernijo diska, boleči-
ne v križu, bolečine v vrat-
nem delu hrbtenice, vrto-
glavico, cervikobrahialni 
sindrom, skoliozo, išias, pro-
truzijo in prolaps ... 

Obstaja življenje brez bolečin
Dan in noč prisotna bolečina; boli hrbet, vrat, glavo komaj premaknete vstran. Vam je znano? Pa potem jemanje tablet za kratkotrajno  
»gašenje« bolečine? Operacija? Raje ne, ker je lahko še slabše. A verjemite, obstaja tudi življenje brez bolečin. Jasna Mahić se je več let borila  
s hernijo diska na več mestih. Z eno samo neprestano bolečino. Ko je že obupala nad zdravljenjem, terapijami, je vstopila v Nado center zdravja 
v Ljubljani, kjer so ji dokazali, da je s pravim pristopom in pravo terapijo mogoče učinkovito pomagati. 

V tem času se je tudi že začelo delo na vrtu. 
Vrtičkar pride iz uspavanega zimskega življenja 
tako rekoč čez noč v naglo aktivnost, na kar telo 
seveda ni pripravljeno. Telo ne more drugače, 
kot da se odzove z bolečino. Saj veste, kako lahko 
»štihne« v križu. Bolečina pa kar ne pojenja ... Ko 
je ta problem prisoten, je rešitev fizikalna terapija 
in njene metode, s pomočjo katerih v Nado centru 
zdravja zmanjšajo oziroma odpravijo bolečino.

Pacientka Jasna Mahić na posvetu z Bernardom Nikšićem, mag. fizioterapije
Foto: Primož Pičulin
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IMATE BOLEČINE V HRBTU?
MI IMAMO REŠITEV!

CENTER ZA DEKOMPRESIJSKO TERAPIJO HRBTENICE V SLOVENIJI

Neoperativna Dekompresijska Terapija Hrbtenice (DTH) (raztezanje hrbtenice z ekstenzomatom) zdravi:

DTH - znanstveno dokazana kot najbolj učinkovita terapija pri degerativnih spremembah na hrbtenici.

√  bolečine v hrbtenici
√  diskus hernijo
√  spondilolistezo
√  skoliozo
√  mravljince v rokah in nogah

√  išias
√  degenerativne spremembe diska
√  vrtoglavico in glavobole
√  artrozo majhnih sklepov
√  športne poškodbe

Odprti smo: PON-PET,  08:00 - 14:00 ali 14:00 - 20:00

+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, LJUBLJANA

info@nado.si
www.nado.si



Terapija

14 Zdravje & lepota, torek, 9. aprila 2019

                   

                
                                      

Rezervacije: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

Terme Dobrna, termalno 
zdravilišče od leta 1403

ODDIH V SRCU 
NARAVE

 - neomejen vstop v bazene
 - do 2 otroka bivata brezplačno, v sobi z   

 dvema odraslima osebama
 - animacija za otroke in odrasle: vodne igre,   

 tematske kreativne delavnice, pohodi v   
 okolico, obisk farme jelenov in čebelarja

PRVOMAJSKI PRAZNIKI
Od 19. 04. do 05. 05. 2019.

1 x polpenzion in kopanje, že od
41,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

POMLADNI ODDIH
Do 19. 04. 2019 in od 05. 05. do 21. 06. 2019.

1 x polpenzion in kopanje, že od
39,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

 - neomejen vstop v bazene
 - 20 % popust na storitve masažno -   

 lepotnega centra
 - kopalni plašč v sobi
 - živa plesna glasba (petek, sobota)
 - polni penzion za doplačilo le 9,90 €

V DVOJE JE LEPŠE
Do 30. 12. 2019.

2 x polpenzion in kopanje, že od
263,00 € 2 osebi / 2 noči

 - neomejen vstop v bazene
 - 1 x romantična strežena večerja
 - 1 x masaža ljubezni v dvoje ali   

 1 x romantična kopel
 - 2 x vstop v Deželo savn na osebo
 - živa plesna glasba (petek, sobota)

Okolica Term Dobrna nudi obilo 
priložnosti za aktiven oddih.
Trim steza z vadbenimi postajami, 200-letni zdraviliški 
park, pohodniške in kolesarske poti...

Kot iz osebnih strokovnih 
izkušenj poudari specialist-
ka ginekologije in porodniš-
tva Marija Ocvirk: »Delo v 
Termah Dobrna mi je odpr-
lo pogled na različne zdrav-
stvene in življenjske proble-
me žensk. Vsakodnevno se 
srečujem z mladimi ženska-
mi, ki se odločijo, da bodo 
zanosile. V slogu z današ-
njim načinom življenja so že 
po treh mesecih poskušanja 
pogosto razočarane, včasih 
že prepričane, da imajo 
težave z zanositvijo. Potem 
so tu ženske, ki pridejo na 
sprostitev, ki imajo za sabo 
že veliko neuspelih posku-
sov in duševnega trpljenja, 
uspeha pa še ni.« Večina 
žensk seveda zelo trpi, ko 
imajo težave z zanositvijo. 
»V prejšnjem stoletju, še 
pred obdobjem umetne 
oploditve, so ob uradni 
medicini uporabljali narav-
ne metode zdravljenja. In 

marsikatera ženska je na ta 
način zanosila in rodila. 
Sedaj so naravne terapije in 
sproščanja telesa prepušče-
ne posameznicam, ki se 
zavedajo njihovega ugod-
nega učinka na telo in duha. 
V naravna zdravilišča, kot so 
Terme Dobrna, so prihajale 

ženske s težavami neplod-
nosti že pred več stoletji in v 
sodobnih časih ponovno 
ugotavljajo, da je balneote-
rapija nepogrešljiva,« ugo-
tavlja Ocvirkova, obenem 
pa opozarja, da kljub visoki 
tehnologiji in uporabi sofis-
ticiranih metod žal zanosi-

tev ne uspe vedno. »Balneo-
terapija je tista dopolnilna 
metoda zdravljenja, ki lahko 
poveča uspešnost medici-
ne. Z obravnavami v zdravi-
liščih dosežemo, da si priza-
deti organi hitreje in popol-
neje opomorejo. Uspeh bal-
neološkega zdravljenja je 
odvisen od naravnih tera-
pevtskih faktorjev, s kateri-
mi zdravilišče razpolaga.« 
Terapijo prilagodijo žen-
skam glede na njihove pot-
rebe in izberejo takšno, ki 
ugodno vpliva na njeno 
duševno in telesno počutje.
Zdraviliško zdravstvo v Ter-
mah Dobrna temelji na sto-
letni balneološki tradiciji, ki 
jo uspešno dopolnjujejo s 
terapevtskimi metodami 
moderne dobe. Tradicija 
temelji na naravnih faktor-
jih, zdravilnih lastnosti ter-
malne vode (Ca, Mg-hidro-
genkarbonat) s temperatu-
ro 36 stopinj Celzija, peloi-

doterapiji, milem podnebju 
in neskončnem zelenilu gri-
čevnate pokrajine, ki vrača 
moči.

Programi in obravnave 
pri težavah s plodnostjo

Termalni zdraviliški vrelec v 
Dobrni ima izredne fizikal-
no-kemijske lastnosti. Obra-
vnave, ki jih predlagajo žen-
skam, so kompleksne in jih 
sestavljajo različne terapije: 
terapija z vodo (individualne 
kopeli v termalni vodi), pelo-
idna terapija (fango ali moč-
virne obloge, fango ali moč-
virne kopeli), kinezioterapija 
(jutranja vadba pod vods-
tvom fizioterapevta, indivi-
dualne vaje za telo in vaje po 
Keglu, vsakodnevni spreho-
di po prečudoviti okolici), 
masaže s poudarkom na sti-
mulaciji telesa in odpravi 
energetskih blokad ... Zato 
se je Dobrna uvrstila med 

najbolj priznana evropska 
zdravilišča za zdravljenje 
ženskih bolezni. Z velikim 
uspehom so se nekoč zdravi-
le razne vrste neplodnosti, 
motnje menstrualnega 
ciklusa, ponavljajoči se spla-
vi, vnetja jajčnikov, meno-
pavzalne motnje in stanja po 
operacijah na jajcevodih in 
maternici v zvezi s sterilnos-
tjo ter po izvenmaternični 
nosečnosti.
»Za ženske, ki imajo težave z 
zanositvijo, smo pripravili 
različne programe glede na 
ugotovljeni razlog. Imamo 
program v primeru policisti-
čnih jajčnikov, endometrio-
ze, ginekoloških vnetij, pa 
tudi za stanja po operaciji in 
v nepojasnjenih primerih. 
Ker pa sprostitev potrebuje 
tudi partner, lahko skupaj 
prideta na program za oba 
in pa seveda na program v 
primeru moške neplodnos-
ti,« svetuje Marija Ocvirk.

Naravne metode za izboljšanje plodnosti
»Večina žensk trpi, ko imajo težave z zanositvijo. Tudi tiste, ki čakajo šele tri mesece. Pravijo, da je nezmožnost zanositve eden največjih  
stresov v življenju ženske in para. In kronični stres je velik razlog za nezmožnost zanositve. Tako nastane začarani krog,« pove Marija Ocvirk,  
dr. med., spec. ginekologije in porodništva, iz Term Dobrna. Svetuje terapijo s termalno vodo in naravnim zdravilnim blatom, ki lahko povečata 
uspešnost medicinskih postopkov.

Termalna kopel z zdravilnim blatom fangom zmanjšuje 
tudi vnetne procese. / Foto: arhiv Term Dobrna



Knjižna zbirka Prvič je sestavljena iz štirih knjig in ta trenu-
tek navdušuje bralce v kar štiridesetih državah po svetu. V 
Sloveniji bomo lahko istoimensko filmsko različico gleda-
li na velikem platnu na ekskluzivni premieri v Cineplexxu 
Kranj v petek, 12. aprila, ob 20. uri. Bo pa v znamenju 
filma Prvič tudi aprilski Ladies night – ravno tako v Kra-
nju. Dame se bodo tako ob filmu lahko družile 18. aprila 
ob 20. uri. Film Prvič je posnet po svetovnem knjižnem 
fenomenu, ki pripoveduje zgodbo Tesse Young, predane 
študentke, vzorne hčerke in svoji srednješolski ljubezni 
zvestega dekleta. Ko pa vstopi v svet študija, se že v prvem 
semestru njen varni svet poruši: spozna namreč skrivno-
stnega in motečega upornika Hardina. Dvomiti začne o 
vsem, v kar je verjela, in začne si postavljati vprašanja, kaj 
sploh hoče od življenja ...

Knjižna uspešnica na velikih platnih: Prvič

Prizma optimizma, razvedrilna oddaja Radia Slovenija, 
bo v soboto, 13. aprila, ob 20. uri gostovala v Kulturnem 
domu Medvode. Ob Big Bandu RTV Slovenija bosta nas-
topila glasbena gosta Iva Stanič in Tomaž Domicelj ter 
Ježkova nagrajenca Sašo Hribar in Tilen Artač. Voditelj bo 
Milan Krapež. Oddajo, ki je lani praznovala že štirideset 
let obstoja, bodo neposredno prenašali na prvem radij-
skem programu. 

Prizma optimizma v Medvodah

Aleš Senožetnik

K
onec zimske sezo-
ne na Krvavcu tra-
dicionalno zape-
čatijo z atraktivni-
mi skoki v snežni 

bazen, vsakokrat pa se naj-
de tudi nekaj junakov, ki se 
s smučmi zapeljejo čez vod-
no gladino. Dogodek, ki smo 
ga do lanske sezone poznali 
pod imenom Luža, je tokrat 
brez soorganizatorja druš-
tva Dobr potekal pod novim 
imenom Plaža Splash Chal-
lenge. Čeprav ga je ekipa 
RTC Krvavec nekoliko osve-
žila, pa rdeča nit ostajajo 
snežni bazen in tekmoval-
ci, ki se ne bojijo pristanka v 
mrzli vodi.

Letos jo je organizatorjem 
nekoliko zagodlo vreme, saj 
je bila v soboto krvavška Pla-
ža odeta v meglo, a to najpo-
gumnejših ni ustavilo. Izzi-
va se je udeležilo 25 tekmo-
valcev, čez snežni bazen pa 
se je pognal tudi direktor 
RTC Krvavec Janez Janša. 
Za največje navdušenje gle-
dalcev pa je poskrbel Cene 
Prevc, sicer eden od žiran-
tov, ki so ocenjevali slog in 

izvirnost tekmovalcev. A ob 
koncu tekmovanja se je sre-
dnji izmed bratov Prevc pog-
nal tudi po skakalnici in, kot 
se za skakalnega asa spodo-
bi, navdušil s svojim sko-
kom, skoraj predolgim za 
krvavški snežni bazen.

Letos so se smučarjem sicer 
prvič pridružili tudi kolesarji, 
s čimer so orga nizatorji želeli 

spomniti, da zaključek zim-
ske sezone pomeni napoved 
toplejših dni, s tem pa odprt-
je kolesarske sezone, ki z dob-
ro urejenimi progami privab-
lja vse več adrenalinskih nav-
dušencev, tako začetnikov kot 
tudi starih mačkov. 

»Glede na to, da nam vre-
me ni bilo najbolj naklonjeno, 
smo z obiskom zadovoljni, še 

posebno pa smo veseli, da 
se je dogodka udeležilo tudi 
nekaj kolesarjev, tako da 
bomo kolesarski del tekmo-
vanja prihodnje leto gotovo 
ponovili,« nam je povedala 
vodja marketinga na Krvavcu 
Špela Janša.

Tekmovalnemu delu je 
sledil zabavni del na Plaži, s 
tem pa so uradno zaključili 

MEGLENI PLJUSK
Megla in slabo vreme nista pregnala najpogumnejših smučarjev in kolesarjev, ki so se udeležili 
letošnjega Plaža Splash Challengea.

Plaža Splash Challengea se je udeležil tudi Cene Prevc ... ... in s skokom v snežni bazen navdušil obiskovalce.

Kravca s Krvavca in ekipa organizatorjev

smučarsko sezono, v kateri 
so s kabinsko žičnico prepe-
ljali 185 tisoč potnikov in jo 
glede na dokaj zeleno zimo 
ocenjujejo kot uspešno. Pri-
ložnost za zadnje smučar-
ske zavoje bo, če bo vreme 
dopuščalo, sicer še ta konec 
tedna, ko že odpirajo polet-
no sezono. »Proge Rock n 

Flow, Muci in Bambino so 
že dobile prvo pomoč in že 
pričakujejo prve kolesarske 
navdušence. Letošnja »pole-
tna« novost pa bo tudi avto-
busna povezava med pre-
stolnico in spodnjo postajo 
žičnice, ki bo najbolj razve-
selila družine in turiste,« je 
še povedala Špela Janša.

Letos so se izziva udeležili tudi kolesarji. Nekateri so  
v bazen skočili s slogom. 

Tudi gledalci so uživali v vragolijah tekmovalcev.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Ernesta Koprivc

M
adeira je na 
svoj naziv 
otok več-
ne pomladi 
oz. rajski vrt 

lahko upravičeno ponosna. 
Vreme je odvisno od izpos-
tavljenosti soncu, vlažnosti 
in povprečne letne tempera-
ture, zato obstajajo precejš-
nje razlike med severnim in 
južnim delom otoka. Tako 
sredi januarja na južnem 
delu uživaš v pravem polet-
ju, medtem ko je severni del 

v istem času odet v meglo in 
kar precej hladen. Če bi bila 
velikan, bi se noge neneh-
no grele na soncu, glava bi 
tičala v oblakih ali megli, ko 
pa bi zapihalo okoli ušes, bi 
uzrla najbolj božanski raz-
gled na modrino okoli sebe. 
Otok je odet v neskončno 
zeleno barvo, ki ti že takoj ob 
prihodu da vedeti, da si pri-
letel v eksotični vrt, v kate-
rem te bo biotska raznovrs-
tnost navduševala za vsakim 
ovinkom. Kljub temu da je 
otok ena sama strmina, ki 
jo ločujejo globoke doline, 
so otočani izkoristili vsako 

zaplato ravne površine, jo 
ogradili v terase, tako da ne 
moreš spregledati neskonč-
nih nasadov banan, vinogra-
dov ter mediteranske zelen-
jave. Čar otoka je tudi v tem, 
da nenehno nekaj cveti. Raz-
lične vrste rož so zasajene 
po vsem otoku, ki te s svo-
jo lepoto nenehno »držijo« 
v rahlo romantičnem stanju.

Z vso to zeleno eksotiko 
je neločljivo povezana tudi 
hrana. Madeira je prava kuli-
narična poslastica, kjer pri-
dejo na svoj račun tako lju-
bitelji mesa in rib kot zelen-
jave, cene pa so primerljive 

z našimi. Pogoj je, da ima-
te radi česen, ki je njihova 
najljubša začimba. Ljubitel-
ji rib nikakor ne smejo izpu-
stiti lokalne specialitete – 
ribe esodi, ki je videti nara-
vnost grozljivo, na krožniku 
pa se prelevi v pravo delicijo. 
Mesojedi si bodo sline cedi-
li ob espetadi, ki je videti kot 
velik ražnjič na dolgi kovin-
ski palici. Navdušena sem 
bila nad milho frito, peče-
no polento z začimbami, oli-
vnim oljem in česnom. Tipi-
čen prigrizek je bolo do coco, 
popečen kruh, namazan z 
maslom in česnom, ki gre 

odlično k lokalnemu pivu 
Coral, ki ga na Madeiri vari-
jo že od leta 1872. 

Madeira je bila nekoč naj-
večja izvoznica sladkorja v 
Evropi, tako da še danes naj-
demo nasade sladkornega 
trsa. Danes iz njega izdeluje-
jo rum, ki je glavna sestavi-
na tradicionalne žgane pija-
če poncho, ki zna biti včasih 
precej močna. Toplo priporo-
čam tudi obisk največje trž-
nice v Funchalu, kjer najdeš 

sladke banane, pasijonke, ki 
jih tukaj križajo z različnimi 
vrstami sadja, mango, papa-
jo … Sama sem prvič oku-
sila anono, nad katero sem 
bila popolnoma navduše-
na. Cene na tržnici so precej 
zasoljene, zato se raje spre-
hodite do bližnjih ulic, kjer 
znajo biti cene sadja za polo-
vico nižje. Madeira sicer ni 
ena najcenejših destinacij, 
a je vredna vsakega porablje-
nega evra. (Konec)

Prijetno presenečenje sredi Atlantika: Madeira (5)

UŽITKI ZA VSA ČUTILA

Esodi: riba, grda kot vrag, a na krožniku prava poslasticaTržnica v Funchalu

Eksotika

Povsod si,
a nikjer te ni.

Kje si,
ko te potrebujem?

V mojih neprespanih nočeh,
ko misli begajo 
do skrajnih meja.
In tišina noči molči
kot zaprti grob.

Povsod si,
a nikjer te ni. 

Kje si,
ko moja krila ne letijo?

Premagovanja dan za dnem.
Skrita v tisočerih zanikanjih
in pričakovanjih 
po boljšem jutri.

Povsod si,
a nikjer te ni.

Janez

Res nas še čaka deževni april, a pomlad je že v zraku in 
češnje cvetijo. Naj deževni dnevi sperejo in prečistijo vso 
žalost, ki se je morda naselila v nas. Meta

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov 
pes mi.mla dih@gma il.com ali na na slov:  
Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj.

Ni te

PESMI MLADIH

Mateja Rant

Štiri ekipe iz dveh 
gorenjskih osnov-
nih šol so pretekli 
petek kuhale tudi v 
Kranju, in sicer so 

obiskovalcem enega od trgov-
skih centrov predstavili tradi-
cionalne gorenjske jedi, prila-
gojene za sodobni čas. Projekt 
Kuhnapato po besedah Anke 
Peljhan iz društva Vesela 
kuhinja poteka že deveto leto 
pod okriljem nacionalnega 
programa Dober tek, Sloveni-
ja, sofinancira ga tudi minis-
trstvo za zdravje, pokrovitelj-
stvo nad projektom pa je pre-
vzel Spar Slovenija.

Zadnja tri leta učenci ne 
le spoznavajo tradicional-
ne jedi, ampak jih v šolskih 
kuhinjah ali gospodinjskih 
učilnicah tudi sami priprav-
ljajo. »Enkrat ali tudi večkrat 
na mesec za svoje sošolce pri-
pravljajo zdrava tradicional-
na kosila,« je razložila Anka 
Peljhan in dodala, da so s 
tem nadgradili tradicionalni 

slovenski zajtrk, ki ga v šolah 
pripravijo le enkrat letno. »V 
enem dnevu je namreč tež-
ko nekoga motivirati za spre-
membo prehranjevalnih 
navad.« Recepte za jedi, ki 
so jih mladi v petek priprav-
ljali tudi pred širšo javnostjo 
v Kranju, so poiskali pri svo-
jih starih starših in starejših 
sorodnikih ali znancih ter jih 
prilagodili današnjim potre-
bam telesa. »Del maščob, 
ki so jih včasih uporabljali v 

velikih količinah, nadome-
stijo z zelenjavo, namesto 
pšenične moke uporabijo 
kašo ali drugo vrsto moke in 
podobno,« je razložila Anka 
Peljhan in dodala, da je pou-
darek na sezonski in lokalni 
hrani, jedi prilagodijo tudi 
letnim časom. 

Učenci iz OŠ Staneta Žagar-
ja Lipnica in OŠ Gorje so tako 
v petek pred mimoidočimi v 
trgovskem centru pripravljali 
segedin s kruhovimi cmoki, 

zelenjavno šaro in ajdove žlič-
nike, telečjo obaro z zdrobovi-
mi žličniki ter slivove cmoke 
in govnač. »Želimo, da otroci 
vzljubijo te jedi in zanje nav-
dušijo še svoje sošolce, pa tudi 
širšo okolico.« Za ta projekt 
so lani tako dobili celo prizna-
nje Evropske komisije, saj so 
ga uvrstili med deset najbolj-
ših projektov v Evropi za spo-
dbujanje zdravega in trajnost-
nega načina življenja pri mla-
dostnikih. 

PO RECEPTIH BABIC
Tradicionalne jedi, značilne za posamezno regijo, ki jih tudi letos v okviru projekta Kuhnapato 
osnovnošolci pripravljajo za svoje sošolce v šolskih kuhinjah, zdaj predstavljajo tudi javnosti.

Učenci so tokrat »jedi iz babičine kuhinje« pripravljali kar pred obiskovalci. / Foto: Gorazd Kavčič
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Peter Colnar

T a  č u d o v i T i  n o r i  s v e TUtemeljitelj modernega pesništva
Francoski pesnik Char-

les Baudelaire se je rodil 9. 
aprila leta 1821. S svojo zna-
menito zbirko Rože zla velja 
za enega največjih pesnikov 
19. stoletja in za utemeljitel-
ja modernega pesništva, to je 
simbolizma in nadrealizma. 

Živel je v večnem sporu z 
očimom, ki ga je, ko je bil star 
dvajset let, poslal na potova-
nje po Afriki, da bi ga odva-
dil boemskega življenja. Ni 
pomagalo. Ko je postal pol-
noleten, mu je očetova dedi-
ščina omogočala, da se je 
posvetil književnosti. V svo-
ji poeziji je zavestno zavra-
čal vse vsakdanje in ustalje-
no. Odkrival je lepoto in priv-
lačnost nenormalnega, skriv-
nostnega, grdega, zlega, bol-
nega in splošno negativnega.

S pisanjem je le skrom-
no zaslužil in je zato živel v 
pomanjkanju. Poročil se ni 

nikoli, med nekaj intimnimi 
zvezami pa je treba omeniti 
ljubezen do mulatke Jeanne 
Duval. Z njo je živel z nene-
hnimi prekinitvami razmer-
ja, vendar ji je pomagal do 
konca življenja. Do žensk je 
imel odvračajoč odnos, tako 
kot je negativno vrednotil 
naravo. 

V svetu se je počutil tuj, 
saj meščanski razred ni delil 
z njim »njegovega« čuta za 
lepoto in umetnost. Zanj 
lepota ni bila povezana z 
resnico in dobroto. Lepoto 
je ločeval od dobrega, esteti-
ko od etike, odmikal se je od 
narave in opeval velemesto. 
Njegova poezija pripovedu-
je o nadvse trpinčeni, razd-
vojene osebnosti.

Že ob vpisu v univerzo se 
je okužil s spolno bolezni-
jo, svoj davek pa so zahteva-
li tudi dolgoletno uživanje 

lavdanuma, revščina in stres. 
Leta 1848 se je udeležil revo-
lucije. Kasneje je bil obso-
jen zaradi nemoralnih pes-
mi. Zašel je v dolgove in se 
do smrti prepiral z založni-
ki. Po svoji življenjski poti je 
bil zgled »prekletega umet-
nika«. Zadnji dve leti svoje-
ga življenja je preživel del-
no paraliziran v »maisons 
de santé« v Bruslju in Pari-
zu, kjer je njegovo življenje 
ugasnilo leta 1867. Ljubitelji 
poezije se še danes ustavlja-
jo ob njegovem poslednjem 
počivališču na pokopališču 
Montparnasse v Parizu.

Nekoč ga je neka priletna 
gospa vprašala: »No, gospod 
Baudelaire, koliko let bi mi 
prisodili?« Pesnik se je vlju-
dno nasmehnil in odgovoril: 
»Le zakaj naj bi vam jih še 
prisojal, ko jih imate že brez 
tega dovolj.«

Pregovori in reki
   Sledovi mnogih zločinov vodijo v prihodnost.  

(Stanislav Jerzy Lec)
   Kdor se pred enim priklanja, kaže drugemu hrbet.  

(turški pregovor)
   Ženska lahko zapusti moškega, svoje obleke pa 

nikoli. (Erich Maria Remarque)
   Nič ni vredno pridobiti za stalno, razen smeha in 

ljubezni prijateljev. (Hilaire Belloc)

Smeh ni greh
    »Znašel sem se v zelo težkem položaju. Moja tašča 

in jaz ...«
 »Že vem. Sprla sta se ...«
  »Ravno to me skrbi. Kako to, da se še nikoli nisva 

sprla?«
   »Ali ti ni jasno, da hodi Stane s teboj samo zaradi 

denarja?«
 »Ni res. Poročil bi me, četudi ne bi imela ničesar.«
 »Potem je pa še večji osel, kot sem mislila.«
   Nasvet mladim nevestam: »Ljubite svojega bližnje-

ga – seveda po tem, ko ste prepričane, da mož ne bo 
nepričakovano prišel.«

Samo Lesjak

V
sako leto zbo-
rovsko revijo 
gosti drug kraj 
v občini, letos 
so jo pripravi-

li v Naklem, v avli tamkajš-
nje osnovne šole. Organiza-
cijske niti so tokrat brezhi-
bno prepletali Špela Eržen 
z Osnovne šole Naklo, pred-
sednica Kulturnega društva 
Dobrava Naklo Katja Bevk, 
ki je tudi povezovala pro-
gram prireditve, ter vses-
transki Simon Črnilec, ki 
je bil tudi v vlogi ocenjeval-
ca zborov v komisiji, kate-
re član je bil tudi glasbenik 
Primož Gnidovec. V zao-
drju so za nemoten potek 
skrbele Eva Gros kot vodja 
odra, Laura Lavrič kot vod-
ja zaodrja ter Maja Štojs iz 

Ljubljane kot profesional-
na odrska asistentka. Hos-
tesna služba, katere vodja je 
bila Ana Ivanc, je skrbela za 
udobje obiskovalcev, ki so 
napolnili avlo, ob koncu pa 
so bili deležni tudi domačih 
kulinaričnih dobrot.

Vsak izmed zborov se je 
predstavil s po dvema pes-
mima, od tradicionalnih 
ljudskih pa do popularnih 
skladb. Nastopili so Mešani 
pevski zbor Dobrava Naklo, 
Mešani pevski zbor FS 
Društva upokojencev Naklo, 
Mladinski in Učiteljski pev-
ski zbor OŠ Naklo, Pevke 
ljudskih pesmi FS Podku-
ca, Godci FS Podkuca, Ljud-
ski pevci odrasle FS Pod-
kuca, Mešani cerkveni pev-
ski zbor Podbrezje, Moš-
ki pevski zbor Triglav Dup-
lje in Ženski pevski zbor 
Dupljanke. Kot je poveda-
la Špela Eržen, je bil poseb-
nost tokratne prireditve nas-
top kar štirih vokalnih sku-
pin pevcev ljudskih pesmi. 
Mlade pevke ljudskih pesmi 
FS Podkuca so sicer v jese-
ni s svojim izvrstnim nasto-
pom na regijskem srečanju 

pevcev ljudskih pesmi in 
godcev ljudskih viž dosegle 
državno raven in zasluženo 
prejele zlato priznanje, kot 
vsi ostali nastopajoči pa so 
navdušile tudi tokrat.

»Organizatorji smo s pri-
reditvijo zadovoljni, pro-
gram je potekal po načrtu, 
tudi z obiskom smo zado-
voljni, nastopi so navduši-
li, zbori pa bodo strokov-
no oceno prejeli v nasled-
njih dneh,« je sklenil Simon 
Črnilec. Revije se je udele-
žil tudi župan občine Naklo 
Ivan Meglič, ki je nagovo-
ril vse zbrane, se jim zahva-
lil ter poudaril pomembnost 
tovrstnih prireditev, ki boga-
tijo našo kulturno dediščino 
ter dvigujejo kulturno raven 
kraja ter celotne regije, vsem 
zborovodjem ter korepeti-
torjem pa je podeli tudi pose-
bna priznanja.

NE ČAKAJ NA MAJ
V avli Osnovne šole Naklo je potekala tradicionalna Revija pevskih zborov občine Naklo.

Uvodni nastop na reviji je pripadel Mladinskemu pevskemu zboru OŠ Naklo. / Foto: Gorazd Kavčič

Marljiva organizatorska ekipa tokratne Revije pevskih 
zborov v Naklem / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj – V soboto, 13. aprila, bo ob 21. uri v KluBaru koncert 
zasedbe Happy Old McWeasel. Sedemčlanska skupina z 
mešanico panka, roka in folk glasbe že več kot desetletje 
podira rekorde tako na domačih kot tujih odrih. Udaren 
vokal, močna ritem sekcija ter prefinjenost in navihanost 
violine, banja in harmonike je kombinacija, ki navdušuje 
in občinstvo polni s pozitivno energijo. V KluBaru pa bodo 
s koncerti v aprilu nadaljevali tudi v naslednjih petkovih 
ter sobotnih večerih: v soboto, 20. aprila, bo nastopila 
skupina Šank Rock, v petek, 26. aprila, pa zasedba Made 
in Yugoslavia.

Happy Old McWeasel v Klubaru

Kranj – V soboto in nedeljo, 13. in 14. aprila, bo od 9. ure 
naprej v Športni dvorani na Zlatem polju potekal finale 
19. odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling 
zveze Slovenije, ki predstavlja tudi kvalifikacije za medna-
rodne tekme. Tekmovanja se bo udeležilo tudi štiriindvaj-
set članic Mažoretnega in twirling kluba Kranj, ki bodo 
nastopile v kategoriji freestyle, par in skupina. Kot je deja-
la mentorica Ingrid Čemas, tekmovalke čaka kar dvanajst 
finalnih nastopov, kar predstavlja za članice kluba zelo 
velik napredek.

Finale državnega prvenstva Mažoretne in 
twirling zveze Slovenije

Na državnem prvenstvu bodo nastopile tudi članice 
Mažoretnega in twirling kluba Kranj. 
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Ljubljana – V ponedeljek, 15. aprila, bo ob 19. uri v Koso-
velovi dvorani Cankarjevega doma plesno-gledališka 
predstava Biti jaz v izvedbi plesne skupine Migetalkarji, 
ki deluje pod okriljem kranjskega KD Qulenium.

Plesno-gledališka predstava Biti jaz
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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sudoku_LAZJI_19_28
NALOGA

3 5 8 1
8 9 7 4 5

6 1 3 9
9 7 5

7 3 9 2
1 8 6

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

sudoku_LAZJI_19_28

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_19_28
NALOGA

2 5 9 4
8 1 2

4 5 6
8 7 9

5 3
1 9 8

3 1 4
7 6 8

6 5 2

sudoku_TEZJI_19_28

REŠITEV

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

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.

Sestavil: B. F.

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEZJI_19_28
NALOGA

2594
812

456
879

53
198

314
768

652

sudoku_TEZJI_19_28

REŠITEV

215963487
867124395
349857621
632541879
754698132
198732564
583219746
421376958
976485213

sudoku_LAZJI_19_28
NALOGA

3581
89745

6139
975

7392
186

5682
23948
1274

sudoku_LAZJI_19_28

REŠITEV

395846217
182973456
647215398
869721543
574369821
231458679
456187932
723694185
918532764

Minuli teden se je v obeh gorenjskih porodnišnicah rodilo 
35 novorojenčkov. V Kranju je prvič zajokalo 16 dečkov in 
12 deklic. Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4410 gramov, 
najlažji deklici pa je tehtnica pokazala 2170 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 5 dečkov in 2 deklici. Najtežja je bila 
ena od deklic, ki je tehtala 4540 gramov. Najlažji je bil 
deček, ki mu je tehtnica pokazala 3530 gramov.

Novorojenčki

»Pravica«
Že pred leti sem vas prosil za 
pomoč. Že takrat ste mi rekli, 
da bom v zadevi, ki se je zgo-
dila pred časom, jaz zmago-
valec. Oziroma da bo pravica 
na moji strani. Sedaj se vse to 
dogaja in me zanima, ali bo 
spet brat dosegel vse ali pa bo 
tudi pri meni pravici zadošče-
no. Njegov pohlep nima meje. 
Vse lepo želim.
Žal vam moram potrditi, kar 
že dobro veste sami – in to 
je, da je vaš brat pohlepen 
preko vseh zdravih meja. 
Vse ima in hoče še več. Ob 
tem pa niti ne pomisli, da 
ste vi kaj oškodovani ali pa 
da tudi vam morda kaj pri-
pada iz naslova dediščine. 
Polagam vam na dušo, da se 
ne pustite odgnati in takoj 
povejte svoje stališče. Brat je 
navajen, da vedno popustite 
in se ne borite zase. Prese-

netili ga boste in tako boste 
takoj zmanjšali njegovo oro-
žje, saj je prepričan, da boste 
tudi tokrat tiho in slepo sle-
dili njegovim navodilom. Kot 
vidim, bo dediščina pravično 
razdeljena in ne boste ostali 
praznih rok. Ne pozabite pa, 
da brat žal stalno razmišlja, 
kako bi vas prenesel okrog, 
in niti ne pomisli, da kaj dela 
narobe. Vse se dobro zaklju-
či. Želim vse dobro.

»Razočarana«
Hvala, Tanja. Kar nekako sem 
v zadnjem času oživela. Sem 
pa zopet brez službe, kot ste 
mi tudi napovedali v zadnjem 
odgovoru. Razlog je bil, da 
sem prestara. Ostal mi je pri-
okus, kaj sploh lahko še priča-
kujem. Doma sem razvalina 
in se sprašujem, kam, zakaj 
sploh še živim. In seveda sem 
spet čisto na tleh. Upam, da 

bo s sinom in hčerko res tako, 
kot ste že napovedali.
Nikar ne bodite tako žalo-
stni. Ta zadnja služba naj 
vam bo potrditev, da ste še 
vedno sposobni opravljati 
delo in da niste za med staro 
šaro. Delo, ki ste ga oprav-
ljali, je bilo zelo zahtevno in 
pomembno. Prek javnih del 
boste dobili novo zaposlitev, 
brez skrbi. O vas so govorili 
samo pohvalno in lahko ste 
ponosni nase. Zaradi sina se 
ne obremenjujte preveč, saj 
bo v šoli uspešen. Pustite ga 
pri miru in nikar ga preveč ne 
sprašujte, na ta način se bo 
bolj zavedal, da je samo on 
sam odgovoren za svoje oce-
ne in splošen uspeh. Hčerka 
bo dokončala študij in vse-
kakor bo spoznala pravega 
fanta ter si ustvarila družino. 
Že v tem letu ima zelo dob-
re obete. Vas, draga moja 

bralka, pa naj spomnim, da 
je življenje lepo, in vse, kar 
vas obdaja, je pomembnej-
še, kot si mislite. Živite ta 
trenutek in iz vsakega dne-
va izkoristite vse najboljše 
in najlepše. Kajti vse enkrat 
mine. Tudi žalost, solze in 
trpljenje. Lepo vas pozdrav-
ljam in imejte se radi.

»Abraham«
Letos bom imela okroglo oble-
tnico. Zanima me, ali mi bo 
šlo vse po načrtu. Nočem več 
nikoli biti razočarana. 
Rojstni dan se hitro bliža – 
in kot je videti, imate docela 
dodelan načrt. Ne skrbite, 
vse bo šlo tako, kot ste si 
zamislili. Ljudje, od kate-
rih tega ne pričakujete, vas 
bodo zelo presenetili. Razo-
čarani ne boste več, saj tega 
enostavno več ne dovolite. 
Vse najboljše in srečno.

Imamo karte Hrepenenje, 
Sodnik in Ljubezen. Pri ura-
dnih kartah nam navadno 
naredi dvom čustvena kar-
ta. Sodnik v tem primeru 
predstavlja nas same in 
naše odločitve. Ali se bomo 
odločili vztrajati naprej na 
isti poti ali pa bomo naredi-
li kaj v tej smeri, da se nam 
izpolnijo srčne želje? V teh 
treh kartah ni odgovora, 
ampak že samo razmišljanje 
o tem pomeni korak naprej. 
Veselje, Zvestoba, Poroka 
– obeta se večje družinsko 
praznovanje, krst, rojstni 
dan, poroka, osebne oblet-
nice in podobno. Bolezen, 
Sovražnik, Ljubica – oseba, 
ki je osebno, čustveno zelo 
na tleh. Ni nujno, da je žen-
skega spola. Svetuje se spre-
memba okolja vsaj za nekaj 
časa. Oseba vse preveč da 
na mnenje okolice, namesto 
da bi se vprašala, kaj si sama 
resnično želi. V tem primeru 
ne gre za fizične zdravstve-

ne težave. Bolj za borbo s 
samim seboj. Mislec, Hiša, 
Izguba – oseba, ki veliko pre-
mišljuje in ničesar ne nare-
di. Se počuti ujeto v svojem 
domu in okolju, v katerem ne 
more nič spremeniti. Svetuje 
se pogovor z nevtralno ose-
bo. Darilo, Smrt, Nenadna 
sreča – čustvene izjave, izpo-
vedi in čustva, ki se do sedaj 
niso razkrila. Spremembe, ki 
niso pričakovane. Potrebne 
bodo hitre odločitve, saj to 
dobro obdobje ne bo trajalo 
večno. Bo omejen čas in dvo-
mi niso potrebni. Ljubimec, 
Božje oko, Nesreča – moška 
oseba je nesrečna in razoča-
rana, ker so se podrli načrti, 
ki so prinašali veliko upanja. 
Na naslov tanja.70@hotma-
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa-
nja« in svojo šifro pošljite tri, 
pet ali sedem poljubnih kart 
ali pa karte za druge sisteme, 
ki ste jih doslej že spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Maša Likosar

P
eter Militarev, rodil 
se je 6. januar-
ja 1939, je zagoto-
vo eden najbolj pri-
ljubljenih režiser-

jev, ki delujejo na gorenj-
skih ljubiteljskih gledaliških 
odrih. V svoji dolgoletni kari-
eri se je razdajal tudi po raz-
ličnih koncih Slovenije in v 
zamejstvu, vselej pa je osta-
jal zvest svojim Pirničam in 
domačemu Odru treh hero-
jev (OTH). Z gledališčem se 
je prvič srečal kot igralec v igri 
Tinče in Dinče leta 1946, ko 
mu je bilo sedem let. Od tedaj 
je stalen član KUD Pirniče. 
Igranje je bilo na neki način 
že prej prisotno v njegovi dru-
žini. Mama je bila upravitelji-
ca šole in je po drugi svetovni 
vojni režirala nekaj predstav.

Predstava Srečni dnevi je 
bila njegova prva predsta-
va, ki jo je leta 1959 postavil 
na oder. »Srečni dnevi so se 
od tedaj redno nadaljevali in 
sledilo je bogato obdobje, ko 
smo ustvarili gledališče OTH 
s skupino, ki je bila uveljav-
ljena tako pri nas kot v Evro-
pi,« je povedal Militarev, ki je 
življenje nedvomno posve-
til gledališču, saj samo v Pir-
ničah beleži 160 gledaliških 

režij. »Gledališče mi pomeni 
– ne morem reči vse – zno-
traj ene poti pa veliko. Od 
razmišljanja, soustvarjanja, 
delanja osebe same. Je tudi 
borba s svetom, ljudmi in 
samim seboj,« pravi Milita-
rev in doda: »Življenje umet-
nika je včasih lahko nevarno. 
Predvsem kar se tiče družine 
in tudi okolice, ker si v dolo-
čenih trenutkih prepuščen 
sam sebi.« Peter Militarev se 
je ves čas gledališkega udej-
stvovanja ukvarjal tudi z gle-
dališčem otrok in očitno je, 
da je mladim bodočim gle-
dališčnikom vzor. »Na dela-
vnicah na otroke prenašam 

vrednote osebnosti, komuni-
kacije in vrednotenje pojma 
jezika. Poskušam jim pojas-
niti, kaj jezik je, saj jezik ni 
le beseda, je misel – in to je 
tisto, kar želim vzbuditi pri 
mladih.« Militarev otroš-
kih predstav nikoli ni režiral 
sam. »Mlade sem le vodil in 
to so predstave, ki so nastale 
iz njih samih.« 

Ob svetovnem dnevu gleda-
lišča in v počastitev Petra Mili-
tareva je konec marca na odru 
pirniškega gledališča OTH 
nastopilo 15 igralcev, tako 
diplomiranih kot ljubitelj-
skih, med njimi Janez Škof, 
Alenka Bole Vrabec, Urška 

Hlebec, Andrej Kurent, Nad-
ja Strajnar Zadnik in drugi. 
Uprizorili so odlomke pred-
stav, ki jih je v svoji dolgoletni 
karieri režiral Peter Militarev, 
in s tem v eni predstavi prika-
zali pregled njegovega prete-
klega dela. Ob osemdesetem 
življenjskem jubileju je Kul-
turno-umetniško društvo Pir-
niče Petru Militarevu podari-
lo njihovo najvišje priznanje 
Ostrovrharjevo listino. »Spal 
ne bom, še me boste videli. 
Že razmišljam o naslednjem 
projektu, ki ga bomo soustva-
rili skupaj z našimi najmlajši-
mi,« je še zaupal Peter Milita-
rev.

SREČNI DNEVI SO SE 
NADALJEVALI
Peter Militarev, umetniški vodja pirniškega gledališča, je praznoval osemdeseti rojstni dan.  
V KUD Pirniče so se mu poklonili ob svetovnem dnevu gledališča z dogodkom Ves svet je oder.

Na odru pirniškega gledališča OTH so se Petru Militarevu poklonili številni igralci. 
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Za mesnine in mesne izdelke Čadež je dovolj dobro samo prvovrstno meso.

S skrbjo in ljubeznijo ga predelujemo po metodah, 
ki so jih uporabljali že naši dedki. 

Vse to zato, da bi Vi v naših izdelkih uživali
od prvega do zadnjega grižljaja.

Nagrade:
1. prekajena šunka + 2 velikonočni klobasi 
2. prekajeni vrat + 2 velikonočni klobasi
3. prekajena plečka v mrežici + 2 velikonočni klobasi

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do 15. aprila 
2019 na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Reši-
tve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred 
po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Po šunko, prato, gorenjski želodec 
in druge praznične dobrote 
v Mesarstvo Čadež pohitite, 
da mize za veliko noč si bogato obložite. 
Seveda te sedaj pri nas 
po občutno nižjih cenah dobite.

MESNICE ČADEŽ Kranj Koroška c. 26 I Škofja Loka Kapucinski trg 4 (Nama) I Jesenice Cirila Tavčarja 6 I  
Bohinjska Bistrica Triglavska 36 (Spar partner Čadež). Naše mesne izdelke lahko kupite tudi v 
trgovinah E. Leclerc, SPAR, MERCATOR, NAMA. www.mesarstvo-cadez.si

Tradicionalne domače mesnine Čadež so proizvedene  
iz slovenskega mesa najvišje kakovosti in so brez  
mesnih nadomestkov (brez soje, brez škroba in  
prehranskih vlaknin). So tudi brez glutena, laktoze, jajc, 
soje in drugih alergenov ter brez umetnih barvil in  
brez umetnih arom.
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na meso in mesne izdelke pri nakupu  
v mesnicah Čadež
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Charlize Theron (43) je pripravljena na 
novo razmerje. »Samska sem že deset 
let. Ni mi težko. Čakam, da bo nekoga kaj 
v hlačah in bo pristopil. Sem na voljo,« je 
priznala igralka, ki je bila nazadnje zaro-
čena z igralcem Seanom Pennom. Med 

leti 2002 in 2010 je bila v zvezi z igralcem Stuartom Tow-
nsendom. Igralka se sicer posveča karieri in svoji družini, 
sedemletnemu Jacksonu in triletni August.

Charlize čaka na pogumnega

Poročila sta se modni oblikova-
lec Marc Jacobs (55) in njegov 
dolgoletni partner Char Defran-
cesco. Intimna slovesnost je 
potekala v New Yorku, zabavo 
pa so nadaljevali v prestižni 

restavraciji The Grill. Oba sta blestela v črno-beli opravi z 
ujemajočima se diamantnima prstanoma in priponkama 
z motivom pingvina. »Pingvini si izberejo enega partnerja 
za vse življenje. Popoln primer vdanosti in zvestobe. Hva-
ležen sem, da si z mano. Zelo te ljubim,« je pod fotografijo 
s poroke zapisal Jacobs.

Zvestoba pingvinov za Marca in Chara

Hilaria Baldwin (35), soproga 
igralca Aleca Baldwina (61), pod 
srcem nosi njunega petega otro-
ka. Toda nosečnost tokrat žal ne 
poteka, kot bi morala. Inštruk-
torica joge je z javnostjo odkrito 

spregovorila o strahu pred splavom, saj ima, kot pravi, 
embrio šibek srčni utrip in se ne razvija dovolj hitro. »Vse, 
kar lahko storimo, je, da čakamo. Negotovost je velika,« 
je priznala Baldwinova.

Hilaria Baldwin v strahu za otroka

Policisti so aretirali devetnajstletnega 
najstnika, ki se je z ukradenim avtomobi-
lom zaletel v hišo pevke Taylor Swift (29). 
V nesreči ni bil nihče poškodovan, pevke 
pa ob dogodku ni bilo doma. »Nič dobre-
ga se ni zgodilo z avtom,« je pod objavo 

prispevka o nesreči zapisala pevka in se tako spomnila 
na svojo pesem z naslovom Getaway Car, ki je izšla pred 
dvema letoma.

Zaletel se je v hišo Taylor Swift

VRTIMO GLOBUS

Maša Likosar

N
amen letoš-
nje dobrodel-
ne priredit-
ve Povežimo 
se 2019 je bilo 

zbiranje sredstev za nakup 
defibrilatorjev za tri osnov-
ne šole v Kranju. »Nameni-
li jih bomo osnovnim šolam 
Stražišče, Orehek in Staneta 
Žagarja. S pomočjo defibri-
latorja lahko ob hitrem pos-
redovanju rešimo življenje, 
zato so tovrstni dogodki naša 
odgovornost in pomemben 
prispevek k lepšemu jutri,« 
je povedala vodja organiza-
cijskega odbora Darja Dela-
vec in dodala: »Zelo lepo je, 

ko Lionsi, ki smo bolj soci-
alno usmerjeni, in Rotarij-
ci, ki pozornost namenjajo 
mladim talentom, najdemo 
skupni namen in se združe-
ni v humanitarni miselnosti 
zavzamemo za razvoj lokal-
ne skupnosti in dobro vsake-
ga posameznika.« Delavče-
va je še zaupala, da so v vseh 
devetih letih zbrali zavidlji-
vih 54 tisoč evorv. Letos pa so 
jim vse dobrodelne aktivno-
sti (prodaja vstopnic, dobro-
delni koktajli, ki jih je pripra-
vljal Edin Halačević, fotogra-
fije Nike Bele, karikature, ki 
jih je na licu mesta ustvar-
jal karikaturist Boris Oblak, 
sponzorske donacije, sreče-
lov) prinesle šest tisoč evrov 
za nakup defibrilatorjev.

Združena kranjska Lions 
klub in Rotary klub so v Kon-
gresnem centru na Brdu 
nagovorili kranjski podžupan 
Janez Černe, bodoči guver-
ner Lions Distrikta 129 Slove-
nija Danilo Tomšič, predsed-
nica Lions kluba Kranj Saša 
Homan in predsednik Rotary 
kluba Kranj Tone Rupar. Zad-
nji je dejal: »Danes ne sme-
mo pozabiti na temeljno ide-
jo tega dogodka – povezovan-
je. Povezovanje med nami je 
še kako nujno in potrebno, če 
želimo biti najboljši. Skupaj 
lahko to dosežemo.« Poseben 
gost večerja je bil motivacij-
ski govornik Primož Jeralič, 
paraolimpijec ter osebnost 
leta 2016 na televiziji Televizi-
ji Vaš kanal. Čeprav je invalid, 

je vrhunski ročni kolesar, ki 
je vsem priporočil, naj živi-
jo svoje sanje, naj se zavedajo 
trenutka tukaj in zdaj, saj so 
ti neponovljivi, predvsem pa 
naj uživajo v življenju. Gostje 
so si ogledali tudi kratek zaba-
ven film Car oživlja. Z glasbe-
no točko so še nastopili otroci 
Osnovne šole Orehek, za ple-
sno razpoloženje pa so skrbeli 
skrbeli Gino & Band. Tik pred 
sklepnim dejanjem – predajo 
čeka, ki ga je prevzela vršil-
ka dolžnosti ravnateljice OŠ 
Orehek Katja Kržan in tradi-
cionalnim plesom dobrote – 
je za glasbeno poslastico pos-
krbel pevec skupine Perpe-
tuum Jazzile Žiga Jan Krese, 
ki ga je na baskitari spremljal 
brat Jaša Luka.

POVEZANI ZA LEPŠI JUTRI
Lions klub Kranj in Rotary klub Kranj sta z roko v roki in s pomočjo Mestne občine Kranj letos že 
devetič v Kongresnem centru na Brdu pripravila dobrodelno prireditev Povežimo se.

Vodja organizacijskega odbora Darja Delavec in Darinka 
Pavlič Kamien, nekdanja predsednica Lions kluba Ljubljana  

Predsednika Lions kluba Kranj in Rotary kluba Kranj Saša 
Homan in Tone Rupar ter posebni gost Primož Jeralič 

Veselo druženje lionsov in rotarijcev: Aleksander Stare, 
Tatjana Peharc, Jože Peharc, Meri Rozman in Marjan 
Rozman / Foto: Tina Dokl

Predsednik NK Triglav Beno Fekonja, kranjski podžupan 
Robert Nograšek s partnerko Polono Hvasti Nograšek in 
direktor Agencije za varnost prometa Igor Velov / Foto: Tina Dokl

Preddvorski župan Rok Roblek s partnerko Evo Grah Roblek 
in kranjski podžupan Janez Černe / Foto: Tina Dokl

Karikaturist Boris Oblak in lastnika Panorame Stara Pošta 
Barbara in Uroš Gorjanc / Foto: Tina Dokl

Zaradi slabega vremena so se v soboto v krvavški 
snežni bazen podali le najpogumnejši. Za vse, ki jih 
je zeblo, pa sta s tekočimi substancami poskrbeli 
simpatični hostesi Nina Malešič in Sabrina Mramor.  
/ Foto: Aleš Senožetnik
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Časi se menjajo, okusi tudi. Če smo še lani prisegali na kmečki 
budel in zlato rumeno velikonočno gorenjsko prato, se po-
membni kuharji zadaj oglašajo z recepti za jagnječjo pečenko. 
Zakaj pa ne? Saj je imelo mlado jagnje veliko vlogo pri veliko-
nočnih praznikih. Kaj drugega so pa takrat imeli okrog Jeruza-
lema in Sinaja kot drobnico? No, osličke pa sem in tja kakšno 
kamelo, toda to so bile prevelike in predrage živali, da bi se 
darovale ob obredih. Drobnica je bila ravno pravšnja. Tesno 
je povezana z judovstvom, saj so si Judje za svoje praznike, 
kot je denimo pasha, judovska velika noč, ki jo praznujejo v 
spomin na rešitev Izraelcev iz egiptovskega suženjstva, pekli 
jagnjetino. Pasha pomeni obed ali jagnje. Jagnje je v njihovem 
izročilu tudi simbol pomladi, povezan z usodnimi dogodki 
njihovega ljudstva. In od kod se je prikazal še zajec? Prihaja 
iz germanske mitologije in je starodavni simbol plodnosti, ki 
se začne z vsako pomladjo. 

V pečici pečena jagnjetina 

Za 6 oseb potrebujemo: 1,5 do 2 kg jagnječjega hrbta ali krače s 
kostjo (ali kakšnega drugega kosa), 10 žlic oljčnega olja, 2 čebuli, 
6 strokov česna, 2 skodelici drobtin, 3 žlice sesekljanega peteršilja 
sol, poper; 1,5 kg krompirja, nekaj lističev mete.
Kos jagnjetine oplaknemo z vodo in ga obrišemo. Pečico se-
grejemo na 200 stopinj Celzija. Česen olupimo, grobo nasek-
ljamo in solimo s ščepcem soli. Česen, drobtine, peteršilj, sol 
in poper zmešamo in prilijemo toliko olja, da dobimo mehak 
premaz. Jagnječje meso namažemo z oljem, ga položimo 
v nizek pekač in ga premažemo s pripravljeno mešanico. S 
preostalim oljem meso pokapljamo in ga uro in pol pečemo 
v pečici. Med pečenjem ga večkrat prelijemo z mesnim so-
kom; če je treba, prilijemo vročo juho. Ko je ob mesu dovolj 
tekočine in je meso že na pol pečeno, dodamo v pekač prere-
zan krompir in na kose narezano čebulo. Ob koncu pečenja 
bo krompir lepo pečen in poln pečenkinega okusa. Če se ne 
odločimo za krompir, lahko k mesu ponudimo njoke, široke 
rezance in podobno.

Velikonočni zajčki

Potrebujemo 50 dag moke, 2 dag kvasa, 2,5 dl mlačnega mleka, 
10 dag sladkorja, 10 dag masla, ščepec soli, 1 rumenjak, 4 žlice 
mleka, rozine in mandlje.
Iz moke, vzhajanega kvasa, sladkorja, zmehčanega masla in 
soli zgnetemo testo ter ga pustimo vzhajati pol ure. Nato 
ga pregnetemo in razdelimo na 16 delov. Vsak košček testa 
oblikujemo v krog, ki ga s kolescem zarežemo do polovice. Iz 
teh polovic oblikujemo ušesa (še malo jih potegnemo, da so 
daljša), ostanek pustimo za oblikovanje glave. Tako obliko-
vane zajčke položimo na s papirjem za peko obložen pekač, 
kjer naj vzhajajo še 15 do 20 minut, nato pa jih premažemo 
z mešanico rumenjaka in mleka. Za oči uporabimo manjše, 
za nosek pa večje rozine, za zobe in obrvi pa uporabimo po 
dolgem prerezane mandlje. Vse to malce potlačimo v testo, da 
se bo tam zagotovo obdržalo, in pečemo približno 15 minut.

Pecivo z jabolki
Ker je bila lanska sezona ja-

bolk več kot odlična, jih ima-
mo zagotovo še nekaj na zalo-
gi in prav je, da jih porabimo. 
Da ne bo samo jabolčni zavi-
tek ali pita, jih lahko uporabi-
mo za pripravo različnih pe-
civ, saj jim jabolka dodajo tis-
to pravo svežino in sočnost.

Za pripravo peciva z ore-
hi potrebujemo: 4 velika ja-
bolka (približno 800 g), 100 
g sladkorja, 140 g pšenične-
ga zdroba, 300 g mletih ore-
hov, 3 dl mleka, 100 g mas-
la, 2 jajci, 10 g instant kave, 
1 pest rozin, namočenih v 
rumu, 1 limonino lupinico, 
1 pecilni prašek.

Jabolka olupimo, jim od-
stranimo semena ter jih na-
ribamo. V skodelici skupaj 
zmešamo pšenični zdrob, 

pecilni prašek, orehe, limo-
nino lupinico in kavo. Jaj-
ca in sladkor penasto stepe-
mo ter dodamo razmehčano 
maslo in dobro premešamo. 
Prilijemo mleko in po žlici 
dodajamo mešanico pšenič-
nega zdroba in orehov. Na-
zadnje vmešamo še rozine 
in naribana jabolka. Maso 
vlijemo v namaščen pekač 

in pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, približno 45 min.

Nasvet: Ohlajeno peci-
vo prelijemo s čokoladnim 
prelivom.

Za pripravo čokoladnega 
kolača z jabolki potrebuje-
mo: 250 g moke, 50 g temne-
ga kakava, 5 jajc, 5 žlic olja, 
150 g sladkorja, pol pecilne-
ga praška, 4 jabolka, 150 g 

čvrstega jogurta, 200 g tem-
ne čokolade, 1 pest rozin. 

Čokolado narežemo na 
majhne kocke. Jabolka olu-
pimo, jim odstranimo seme-
na ter jih narežemo na prib-
ližno centimeter velike koc-
ke. V skodelici skupaj zme-
šamo presejano moko, ka-
kav in pecilni prašek. Ru-
menjake ločimo od beljakov. 

Beljake stepamo v sneg. Ko je 
sneg že skoraj narejen, doda-
mo 3 žlice sladkorja in stepe-
mo do konca. Rumenjake pe-
nasto stepemo s preostalim 
sladkorjem. Dodamo jogurt 
in olje ter premešamo. Med 
stalnim mešanjem dodaja-
mo mešanico moke. Nato 
previdno vmešamo še sneg 
iz beljakov. Nazadnje doda-
mo še koščke čokolade, jabol-
ka in rozine. Na rahlo preme-
šamo in vlijemo v pekač. Pe-
čemo v pečici, ogreti na 180 
°C, od 30 do 40 minut. Bi-
skvit je pečen, ko vanj zapiči-
mo zobotrebec in ga čistega 
potegnemo iz biskvita.

Nasvet: Čas peke biskvita 
je odvisen od velikosti peka-
ča. Večji kot je pekač, daljši 
je čas peke in obratno.

Mojca Logar

Kmalu bomo lahko ponov-
no izvedli eno od naših drža-
vljanskih pravic, za katero bi 
bilo dobro, če bi postala tudi 
dolžnost. Lahko bomo šli na 
volitve. Tokrat na volitve za 
Evropski parlament. Ko se po-
govarjamo z mladino, zakaj 
se je dobro udeležiti volitev, 
odgovarjajo: saj je vseeno, vsi 
so enaki, ko pride človek na 
oblast, dela le še zase, vsi go-
vorijo le, kaj bodo naredili za 
upokojence, za mlade je manj 
programov … Bolj ko se pogo-
varjamo, da se lahko tudi bolj 
aktivno vključijo v dogajanje v 
prostoru in času, bolj jim je vse-
eno in večja je apatičnost. 

Pod roke mi je prišel časopis, 
kjer eden od kandidatov govo-
ri o svojem pogledu na razvoj 
Evrope. Vsi vemo, da mora 
biti politik spreten v retoriki. 
Pomembno je, kako obrneš 
besedo, v kakšnem tonu jo iz-
rečeš, vsebine pogosto niti ne 
razumejo. Ena od takih parol 
je bila, da je v Evropi čutiti 
malo veselja do življenja. Malo 
pomislim in si rečem, kako 
spretno izrečen stavek. Vsi 
vemo, da je Evropa starka, kjer 
je rodnost nizka. Povprečnemu 
Evropejcu otroci predstavljajo 
breme, omejevanje svobode, ka-
riere, udobja. Če se še bolj upi-
ramo tujcem, jih moramo spre-
jemati, kdo pa bo delal. Brez 
ljudi ne bo napredka in gospo-
darske rasti. Na drugi strani je 
zelo aktualna evtanazija, torej 
življenje v nobenem primeru 
ne predstavlja vrednote. Če bi 
politik govoril o nizki rodnosti 
in evtanaziji, bi bil v trenutku 
v boju z mlini na veter, tako pa 
se to sliši bolj sprejemljivo, dej-
stvo pa je jasno. Od nekdaj je 

rojstvo predstavljalo veselje in 
vojna grozo. Ko rojstvo pred-
stavlja breme in je vojna in z 
njo povezana industrija posel, 
se narodu po mojem mnenju 
ne piše lepa prihodnost. 

Naslednji lep stavek je bil, da 
podpira evropski način življe-
nja, da je proti zaprtim mejam, 
da ne bi nikoli več prišlo do 
starih ideoloških delitev svetov, 
in spodbuja povezovanje. Prav 
podčrtala sem, kaj naj bi bil 
evropski način življenja. V ka-
terem obdobju zgodovine je to 
mišljeno, kaj je evropska drža? 
Je to kolonializem, ko smo si z 
dirko za začimbami podjarmili 
ves svet in na tuje prinesli puške 
in bacile? Je to imperializem in 
nacionalizem, ko smo zasejali 
v svet veliko lastnega egoizma 
in nespoštovanja do drugih 
narodov? Je to krščanstvo in z 
njim povezan razvoj kulture, 
kar je naš ponos, ali so to temne 
plati religije, kar nas pesti še da-
nes? Sta to islam ali judovstvo, 
ki sta v evropskem prostoru 
prisotna že mnogo mnogo 
stoletij. Je to skrb za naravo, 
ko pa smo jo ravno Evropejci 
najbolj in najprej onesnažili 
in jo izkoristili za svoje lažje 
in lepše življenje? Je to skrb za 
zdravje, če bomo to lahko pla-
čali? Združeni v različnosti je 
slogan Evropske unije, ki je leta 
2012 prejela Nobelovo nagrado 
za mir, ker tu ni bilo vojne že 
več kot šestdeset let (o vojni na 
Balkanu nihče ne govori). 

Kaj je torej evropski način 
življenja, kje so meje Evrope in 
kdo je sploh Evropejec? Bom 
prisluhnila kandidatom za vo-
litve v Evropski parlament, kaj 
bodo njihove obljube.

Volitve
Janez Logar

V zadnjih treh člankih smo 
pisali o naši podzavesti, kjer 
so shranjeni vsi naši pretekli 
dogodki. To so zemeljske zako-
nitosti. Temu ne moremo ube-
žati. Seveda pa mi kot svobod-
na bitja odločamo, kaj bomo s 
svojimi spomini delali. Zapisa-
li smo tudi, da je v samem sre-
dišču podzavesti naše Bistvo, 
naš Biser, ki nam je preprosto 
dan ob prihodu na ta svet. 
Naša glavna naloga bi mora-
la biti, da nikoli (res nikoli) ne 
pozabimo tega našega Bisera. 
Tudi če pozabimo, bomo večno 
hrepeneli po Čistini, ki je v nas. 
Preko tega hrepenenja nas naš 
Biser opozarja, da smo vredni 
več kot tegobe in dnevne skrbi. 
Če pozabimo, se nam kaj hitro 
zgodi, da nas življenje začne 
pritiskati k tlom in si začne-
mo dopovedovati, da je življe-
nje težko in neizprosno. Biser 
v nas psihologi imenujejo naš 
pristni jaz, duhovni učitelji pa 
rečejo npr. božji delček v nas. 
Nas pa najbolj zanima, kako 
odkriti v sebi ta Biser, to naše 
Bistvo, ki nam poveča srečo in 
nam da moč za lažje spreje-
manje vsakdanjika.

Prvo je zavedanje, da ima-
mo v sebi nekaj zelo velikega. 
Religioznim ljudem pomaga, 
ker vedo, da so božji otroci, ne-
religiozni ljudje zaradi večnega 
hrepenenja v sebi začnejo iskati 
lastno pot do Sebe. Kot drugo 
moramo sprejeti dejstvo, da ne 
moremo enostavno skočiti v svo-
jo Lepoto, brez da bi se najprej 
soočili z lastnimi psihičnimi, 
čustvenimi, duhovnimi teža-
vami. Drugače rečeno, mi ni-
mamo dovoljenja stopiti v Mir, 
brez da bi se soočili z lastnim 
nemirom. Zato je pot do lastne-

ga Miru v sebi speljana preko 
lastnega nemira in lastnega 
trpljenja. Konkretno to pome-
ni, da bomo Mir, lastno Srečo, 
lahko odkrivali ali stopili vanjo 
le na ta način, da bomo zmanj-
šali nemir v sebi. Lahko zapiše-
mo, da je naša podzavest polna 
nekega čudnega nemira. Vstop 
v našo podzavest, v zmanjševa-
nje nemira, je mogoč z zaveda-
njem in s prijateljstvom s svojim 
notranjim svetom. To storimo 
tako, da se začnemo zavedati 
dveh stvari: lastnih čutenj in 
lastnih telesnih reakcij ob tem. 
Torej bolj ko si bomo upali spre-
govoriti o lastnih neprijetnih 
čustvenih stanjih (strahovi, ža-
losti, sram, gnus, obup, krivda 
…), bolj se nam bo oglašalo telo 
(stiskanje v prsih, glavoboli, mi-
grene, napetosti v raznih delih 
telesa, mravljinci, krčenje mišic 
…), bolj bomo v stiku s seboj. 
Najtežje pri soočanju s samim 
seboj je, ker moramo zdrža-
ti v teh čudnih stanjih. Res je 
nelogično, zakaj bi to počeli! 
Preprosto – zato kar je to vstop 
v središče našega Bitja. Ko smo 
enkrat tam in ko začutimo to 
Moč, se preprosto sprehajamo 
iz neprijetnih čustvenih stanj 
v območje svoje moči. In obra-
tno. Zanimivo, da smo takrat 
v dveh stanjih. Zavedamo se, 
da smo tu in sedaj, hkrati pa 
je del nas globoko nekje, kjer 
sta vedno neskončna Ljubezen 
in Dobrota, katerih del smo. 
To ni znanstvena fantastika, 
le vsak sam se mora potruditi. 
Nihče drug tega ne more stori-
ti namesto nas. Trud je obilno 
poplačan.  

Vstop v moj Biser

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Torek
9. 4.

7/17 °C

Nedelja 
14. 4.

3/15 °C

Sreda 
10. 4.

Četrtek
11. 4. 

Petek
12. 4. 

Sobota
13. 4.

6/15 °C 5/12 °C 4/11 °C 3/15 °C

Ponedeljek 
15. 4.

Torek
16. 4.

Sreda
17. 4.

Četrtek
18. 4.

4/17 °C 4/19 °C 4/18 °C 5/18 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Organizator prevoza – disponent, m/ž (Lahovče, Cerklje na Gorenjskem) 
Vabimo organizatorja prevozov – disponenta za delo v podjetju z dvajsetletno tra-
dicijo, da se s svojimi izkušnjami in ustvarjalno energijo pridruži mlademu in dina-
mičnemu kolektivu! Še posebej lepo vabljeni k prijavi tisti kandidati, ki ste priprav-
ljeni in željni postati pomemben član ekipe Stele Trans in pomagati podjetju pri ras-
ti. Stele trans, d. o. o., Praprotna Polica 32, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbi-
ramo do 7. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični referent upravljanja, m/ž (Kamnik) 
Upravljanje stanovanjskih objektov, organizacijo, koordinacijo in nadzor vzdrže-
valnih in investicijskih del na objektih, organizacijo in vodenje zborov lastnikov ter 
pripravo zapisnikov, pripravo načrta vzdrževanja za skupne dele in naprave, pri-
pravo plana zakonsko predpisanih pregledov skupnih delov in naprav, računalni-
ško obdelavo podatkov, izvajanje sprejetih sklepov na objektih ... SKG-Upravnik, 
d. o. o., Steletova 23b, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 7. 5. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Monter-mehanik, m/ž (na terenu oz. v tujini) 
Opis delovnega mesta: mehanska montaža transportnih sistemov za transport 
lahkega blaga in palet ter montaža vertikalnih skladiščnih dvigal in podobnih in-
dustrijskih elementov v avtomatiziranih skladiščih in logističnih centrih (Förder-
technik), branje tehničnih načrtov, druga montažna dela. Dorssen IMS, d. o. o.,  
Borovci 64, 2281 Markovci. Prijave zbiramo do 6. 5. 2019. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Strokovnjak na področju vzdrževanja, m/ž (Kranj) 
Pričakujemo: zaključeno srednješolsko izobrazbo (poklicno ali tehniško) elektro ali 
strojne smeri, izkušnje na področju vzdrževanja strojev in opreme (zaželene, niso 
pa pogoj za zaposlitev) ... Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o., Škofjeloška 6, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 19. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec v letališki prodajalni/AP Shop Assistant, m/ž (Brnik) 
Če ste komunikativni in samoiniciativni, vam je blizu mednarodno okolje ter raz-
lične kulture in navade kupcev, iščete prilagodljiv delavnik in želite iz nakupovanja 

narediti prijetno izkušnjo za naše stranke, je delo prodajalca v naši prodajalni na Le-
tališču Jožeta Pučnika (Brnik) odlična priložnost za vas. Bi želeli izvedeti več? Regal-
Gebr.Heinemann trgovina in zastopanje, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 21. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Samostojni finančno-komercialni referent, m/ž (Sora pri Medvodah) 
Naloge in odgovornosti: knjiženje bančnih izpiskov, izdelava faktur, tedenski pre-
nos faktur iz prodajnih programov (POS, Winrez) v računovodski program (Cal-
culus) ter kontrola pravilnega obračuna DDV, usklajevanje in priprava podatkov za 
blagajniško poslovanje, uvoz porabe v računovodski program, mesečni obračun 
zalog in usklajevanje analitike s sintetiko ... Jezeršek gostinstvo, d. o. o., Sora 1a, 1215 
Medvode. Prijave zbiramo do 14. 4. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja izmene, m/ž (Škofja Loka) 
Opis delovnih nalog: samostojna organizacija in vodenje izmene v proizvodnji za 
brizganje plastike, spremljanje tehnoloških parametrov procesa ... Sibo G., d. o. o., 
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 14. 4. 2019. Podrobnosti 
na www.mojedelo.com.

Bolničar negovalec I – nega III in IV, m/ž (Radovljica) 
Opazovanje oskrbovanca, merjenje vitalnih funkcij ter prepoznavanje potreb sta-
rejših zdravih ljudi in varovancev v socialnih zavodih in na domu, prepoznavanje 
potreb ljudi s posebnimi potrebami (invalidni, osebe z demenco, duševno bolni), 
prepoznavanje sprememb pri oskrbovancu ter o tem odgovorno obveščanje zdra-
vstvenih in socialnih delavcev ... Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva uli-
ca 35, 4240 Radovljica Radovljica. Prijave zbiramo do 25. 4. 2019. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar, m/ž (Šenčur) 
Opis del in nalog: sprejemanje naročil in izvajanje strežbe, skrb za kakovostno in 
ažurno strežbo, priprava prostorov in skrb za čistočo v povezavi s strežbo, obračun 
in blagajniško poslovanje. Gostilna Ančka, Magdič Anton, s. p., Delavska cesta 18, 
4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 6. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Informatik, m/ž (Šenčur) 
V kolektivu Tinexa se skozi obdobja stalno dopolnjujemo in rastemo. Za uresniče-
vanje naše strategije in doseganje ciljev iščemo nove sodelavce. Če si mnenja, da bi 
bil lahko del uspešnega, visoko motiviranega kolektiva podjetja, vodilnega v svo-
ji branži, preveri, ali so spodaj navedena izhodišča zanimiva zate. Tinex, trgovska 
družba, d. o. o., Poslovna cona B20, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 4. 5. 2019. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Strugar in strojni mehanik, m/ž (Kranj) 
Strugar: obdelava kovin in ostalih materialov na klasičnih stružnicah, branje teh-
niških risb. Strojni mehanik: obdelava kovin, poznavanje mehanike, poznavanje 
pnevmatike in ostalih obdelav kovin, branje tehniških risb. Zaposlitev za nedoločen 
čas s poskusno dobo tri mesece. Iskra AMS, d. o. o., Savska loka 4, 4000 Kranj. Prija-
ve zbiramo do 4. 5. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

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

MojeDelo.com

9. 4. tor. Tomaž 6.28 19.41

10. 4. sre. Mehtilda 6.26 19.42 

11. 4. čet. Leon 6.24 19.43           

12. 4. pet. Lazar 6.22 19.44

13. 4. sob. Ida 6.20 19.46

14. 4. ned. Valerij 6.18 19.47

15. 4. pon. Helena 6.17 19.48

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 Nazorjevi ulici 1 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

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

PRIREDITVE

Hospickafe Odpustiti življenju
Radovljica – Slovensko društvo hospic, Območni odbor Go-
renjska, v sodelovanju s Knjižnico A. T. Linharta Radovljica 
vabi na Hospickafe z naslovom Odpustiti življenju, ki bo v 
četrtek, 11. aprila, ob 19.30 v radovljiški knjižnici. Gostja bo 
Bronja Žakelj, pisateljica, avtorica uspešnice Belo se pere na 
devetdeset.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Šenčur, Preddvor – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bo jutri, v sredo, 10. aprila, ob 17. uri govora o 
življenju z izgubo otroka, v četrtek, 11. aprila, bo ob 17. uri 
predavanje Hitro do novega poklica, ob 17.30 pa predavanje 
Družinski zakonik – pravne novosti in ključne spremembe 
družinskega zakonika. V petek, 12. aprila, bo ob 18. uri film-
ski večer s filmom 47 Meters Down. V Cerkljah bo danes, v 
torek, 9. aprila, ob 17. uri ustvarjalna šiviljska delavnica, v 
četrtek, 11. aprila, pa bo ob 9. uri umovadba. V Šenčurju bo 
jutri, v sredo, 10. aprila, ob 8.30 telovadba za prožno telo, v 
Preddvoru pa bo prihodnjo sredo, 17. aprila, ob 17. uri tom-
bola. Za vse dejavnosti so obvezne prijave na telefon 041 
724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Večer kulture v Besnici s Tonetom Partljičem 
Spodnja Besnica – Kulturno društvo Jožeta Paplerja Besnica 
prireja 27. Večer kulture z naslovom Cel svet je oder, na kate-
rem bodo gostili pisatelja, dramatika, scenarista in komedi-
ografa Toneta Partljiča. Z gostom se bosta pogovarjali Vida 
Lopič in Maja Tekavec. Literarni del večera bo prepleten s 
prepevanjem Tilna Lotriča. Prireditev bo v petek, 12. aprila, 
ob 18. uri v rekreacijskem centru Vogu v Spodnji Besnici.

Klepet ob čaju v Hiši čez cesto
Milje – V Hiši čez cesto, Milje 11, Visoko, se bo v petek, 12. 
aprila, ob 19. uri začel Klepet ob čaju v Hiši čez cesto, tokrat 
s Polono Klarič. Tema pogovora bo težka bolezen oziroma 
diagnoza rak. Polona, ki se je z rakom soočila že štirikrat, bo 
z zbranimi delila svojo zgodbo in pogled na vzroke nastanka 
bolezni ter zdravljenje. Povedala bo tudi, na kakšen način je 
morala spremeniti svoje življenje. 

Za otroke
Jesenice – V knjižnici bodo danes, v torek, 9. aprila, angleške 
igralne urice od 16.30, jutri, v sredo, 10. aprila, bodo nemške 
igralne urice od 16. uri, ustvarjalne delavnice pa ob 17. uri. V 
četrtek, 11. aprila, bo ura pravljic ob 17. uri, v petek, 12. aprila, 
pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

IZLETI

Aljaževa pot iz Šenčurja v Preddvor
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur v torek, 16. aprila, or-
ganizira pohod po Aljaževi poti iz Šenčurja v Preddvor: Šen-
čur–Srednja vas–Sv. Radegunda in Katarina–Visoko–Breg 
ob Kokri–Preddvor in vrnitev ob Kokri in kolesarski stezi do 
športne dvorane Šenčur. Skupne zmerne lahke hoje bo od 
tri do štiri ure (14 km). Odhod izpred spomenika krompirju 
in Mariji Tereziji bo ob 9. uri. Informacije in prijave zbira 
Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Na Kum
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v nedeljo, 28. aprila, 
vabi na Kum. Nezahtevne hoje bo skupaj do štiri ure. Od-
hod s posebnim avtobusom izpred Mercatorjevega centra 
na Primskovem v Kranju bo ob 7. uri. Prijave in vplačila: v 
pisarni društva ob sredah med 17. in 18. uro ali na tekoči 
račun društva, informacije pri vodniku Milanu Čeliku na tel. 
031 418 146.

Planinarjenje po Hrvaškem Zagorju
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj v nedeljo, 12. maja, 
vabi na spomladansko planinarjenje po Hrvaškem Zagorju, 
na Ivanščico, najvišjo goro severne Hrvaške. Nezahtevne 
zložne hoje bo skupaj pet ur in pol. Odhod s posebnim av-
tobusom izpred Mercatorjevega centra v Kranju bo ob 5. uri. 

Prijave in informacije: v pisarni društva ob sredah med 17. in 
18. uro ali pri vodnikih: Uroš Prelovšek, e-pošta prelovsek@
gmail.com, tel. 040 255 163; Klemen Ručigaj, tel. 051 693 
294, e-pošta klemen.rucigaj@gmail.com.

S kolesom do Golnika
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 11. aprila, 
na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Križe–Golnik–Kok-
rica–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev 
Naklo.

Planinski izlet na Boč
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na planinski izlet na 
Boč (979 n. m.), ki bo v četrtek, 18. aprila. Odhod s poseb-
nim avtobusom bo ob 7. uri izpred Globusa. Planinci bodo 
hodili tri ure in pol, pohodniki pa dve uri in pol. Prijave z 
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 15. 
aprila.

Letovanje v hotelu Delfin v Izoli
Kranj – Društvo upokojencev Kranj vabi na letovanje v hote-
lu Delfin v Izoli od 28. junija do 5. julija. Prijave sprejemajo 
v društveni pisarni, kjer boste izpolnili prijavnico, do pone-
deljka, 20. maja, oz. do zapolnitve prostih mest. V društveni 
pisarni boste dobili tudi vse informacije o letovanju.

PREDAVANJA

O avtizmu
Tržič – Rotaract klub Tržič - Naklo danes, v torek, 9. aprila, 
ob 18. uri v Pollakovem salonu Tržiškega muzeja organizira 
predavanje ob mednarodnem dnevu avtizma. Predavala bo 
mag. Jožica Vavpotič Srakar.

Oprema in oborožitev viteza templjarja
Brezje – V soboto, 13. aprila, bo ob 18. uri v Domu kraja-
nov na Brezjah Društvo Komenda Roža življenja organizi-

ralo predavanje z naslovom Oprema in oborožitev viteza 
templjarja. Predaval bo Matic Grilc. Vstopnine ne bo, zbirali 
bodo le donacije katerekoli hrane ali priboljška za živali.

OBVESTILA

Test hoje na dva kilometra
Radovljica – Zdravstveni dom Radovljica vabi na občinski test 
hoje na dva kilometra, ki bo v soboto, 13. aprila. Start bo možen 
od 7.30 do 9. ure pred ZD Radovljica. Trasa preizkusa je okoli 
Oble gorice, v primeru slabega vremena pa bo test odpadel.

KONCERTI
Gorenjski upokojenci pojejo
Tržič – Pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske in 
Društvo upokojencev Tržič vabita na 11. revijo pevskih zbo-
rov Gorenjski upokojenci pojejo, ki bo v soboto, 13. aprila, 
ob 16. uri v Osnovni šoli Bistrica pri Tržiču. Nastopilo bo 14 
pevskih zborov. Vstop bo prost. 

Koncert Domna Jeraše
Jesenice – V Kosovi graščini bo v četrtek, 11. aprila, ob 19.30 
koncert Domna Jeraše.

Šenčurska glasbena srečanja
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur in Občina Šenčur 
vabita na osmi koncert Šenčurska glasbena srečanja, ki bo 
v petek, 12. aprila, ob 19. uri v Domu krajanov Šenčur. Na-
stopili bodo: Ansambel Roka Žlindre, ansambel Amaterji in 
ansambel Korenine ter humoristki Francka in Ančka. Pove-
zovalca koncerta bosta Majda Grošelj in Miro Erzin.

Generacije pojejo
Škofja Loka – Mešani pevski zbor Lubnik Škofja Loka pod 
vodstvom zborovodje Urbana Tozona vabi na koncert Gene-
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ZAHVALA

Za vedno je zaspal 

Drago Šuštar
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti: sorodnikom, 

sosedom, prijateljem, županu Občine Radovljice, gospodu župniku, sodelavcem JZ 
GRS Kranj, članom Prostovoljnega gasilskega društva Radovljica in Veteranov Zgornje 

Gorenjske, OŠ Stranje in ostalim. Vsem hvala za vence, cvetje, sveče in lepe besede. 

Njegovi najbližji

Prišla je pomlad, 
na delo vabila,
ni te zbudila. 
Z menoj je jokala, 
z menoj šepetala
je tvoje ime ... 
(neznan avtor)

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 88. letu umrla naša draga

Marija Trpčeva
rojena Sever, iz Čirč pri Kranju

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 10. aprila 2019, ob 14. uri na pokopališču v Preddvoru. 
Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči vsi njeni

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

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

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
KUPIM

POSLOVNI prostor, 150–250 m2, pri-
meren za mizarsko delavico. Okolica: 
Medno, Medvode, Šk. Loka, Trzin, 
Vodice, Komenda, Mosrte, Žeje, Dom-
žale, Kamnik, tel.: 041/712-342  
 19000909

ODDAM

POSLOVNI prostor, 80 m2, dva prosto-
ra, za mirno obrt, tel.: 04/25-72-055, 
040/918-070 19000976

MOTORNA VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

SEAT Ibiza disel, letnik 2004, prvi la-
stnik, ugodno, tel.: 040/795-958 
 19000965

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOTORNA kolesa Tomos avtomatik 
in veliko rezervnih delov za avtomatike 
Tomos, tel.: 041/416-247 19000984

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 letne gume Goodyear 195-65-15, 
novo zračno puško, računalnik, tel.: 
041/364-504 19000988

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 19000489

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

SUHE trske za podkurit, primerne za 
kamin ali centralno peč, tel.: 041/986-
986 19000977

KUPIM

5 M3 bukovih drv, metrska, tel.: 
041/315-635 19000993

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POGRAD z vzmetnicami, cena po do-
govoru, tel.: 051/305-328 19000975

HOBI
KUPIM

ODLIKOVANJA, medalje, značke, 
razglednice, kovance, bajonete, sab-
lje, čelade, uniforme, tel.: 051/740-
430 19000924

ODLIKOVANJA, medalje, značke, ko-
vance, čelade, razglednice, ure, slike, 
tel.: 040/388-682 19000986

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 19000939

ŽIVALI IN RASTLINE
PRODAM

PASJO uto, skoraj novo, tel.: 041/416-
247 19000985

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CIRKULAR za žaganje drv, tel.: 
070/558-214 19000990

HIDRAVLIČNO česalo 5 m, valjar 3 
m, puhalnik za seno, traktor IMT 539, 
okolica Kranja, tel.: 031/692-315  
 19000991

KIBLO, š. 40 cm, za hidravlični na-
kladač, obnovljen tral vilic, obračalnik 
220, tel.: 041/364-504 19000987

SKORAJ nerabljen motokultivator 
Texas Futura 6003 BS, 6,5 KM s 
priključki in dodatnimi utežmi, tel.: 
041/683-233 19000934

KUPIM

RABLJEN dvobrazdni plug obračalnik, 
tel.: 041/799-683 19000980

TRAKTOR do 70 KM, od lastnika, 
možna menjava za osebno vozilo, tel.: 
070/300-554 19000982

TRAKTOR in priključke, ohranjene, 
tel.: 031/284-917 19000994

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, tel.: 031/500-933 19000931

PRIDELKI
PRODAM

300 KG semenskega krompirja belaro-
sa, tel.: 041/848-539 19000992

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008 19000947

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave in 
bele, pred nesnostjo in KG piščanci. 
Pripeljemo na dom, Matej Bulovec, 
s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, tel.: 
041/710-113 19000916

KUPIM

BIKCA simentalca, mesne pasme, sta-
rega 3 mesece, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 19000978

BIKCA, do 250 kg težkega, in traktor, 
tel.: 041/841-835 19000989

OSTALO
PRODAM

OKROGLE suhe in silažne bale, 150 
cm premera, tel.: 041/515-867 19000983

ULEŽAN hlevski gnoj, možna dostava, 
tel.: 031/676-235 19000816

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, hit-
ro in poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 
7, Kranj, tel.: 041/561-838 19000910

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tudi manjša gradbena dela 
– z vašim ali našim materialom, Grad-
ton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, Kranj, 
041/222-741, www.gradton.si 19000918

BELJENJE in glajenje sten, barvanje 
fasad, napuščev, ograj, nadstreškov, 
sanacija plesni, dekorativni ometi in 
opleski, vam nudi Pavec Ivan, s. p., 
Podbrezje 179, Naklo, tel.: 031/392-
909 19000979

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 53a, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871 19000917

LEARD. d.o.o., Pivka 11, Naklo nudi-
mo zaključana gradbena dela, urejanje 
dvorišč ter fasaderska dela, adaptacije 
stanovanj in hiš, suhomonataža Knauf, 
dimniki, škarpe, ometi, izkopi ..., tel.: 
041/583-163 19000911

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 19000930

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE ponudbe za iskrene ljudi zre-
lih ter starejših let. http://www.zau.si, 
tel.: 031/836-378 19000920

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO voznika kamiona C-ka-
tegorija, delo s hiabom, gorenjska in 
ljubljanska regija. Zaželene enoletne iz-
kušnje. Cegram, d.o.o., Podbrezje 26, 
Naklo, tel.: 04/53-72-200, cegram@
cegram.si 
 19000950

REDNO ali honorarno zaposlim več de-
lavk ali mlajših upokojenk za prodajo na 
terenu Slovenije, za zelo prodajani arti-
kel. Warmont, Rado Ovčar, s.p., Kaju-
hova 4, Slov. Konjice, tel.: 041/667-
958 
 
 19000956

V telefonskem studiu honorarno ali 
redno zaposlimo več oseb. Delo je 
dobro plačano. Warmont, Rado Ovčar, 
s.p., Kajuhova 4, Slov. Konjice, tel.: 
041/667-958 
 19000955

IŠČEMO pomoč za pobiranje špargljev, 
Samo Livk, Dorfarje 16, 4209  Žabni-
ca, tel.: 040/244-347  
 19000981

ZAPOSLIMO strojnika za upravljanje 
težke gradbene mehanizacije, obve-
zen izpit TGM. Zaželene dvoletne izku-
šnje. Cegram, d.o.o., Podbrezje 26,  
Naklo, tel.: 04/53-72-200, cegram@
cegram.si 
 19000951

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 
nep rekinjeno od 8. do 16. ure,  
sreda od 8. do 17. ure,  
petek od 8. do 15. ure,  
sobote, nedelje in prazniki 
zaprto.

Rezultati 28. kroga – 7. aprila 2019 
1, 13, 19, 20, 23, 35, 38 in 32

Loto PLUS: 3, 4, 16, 19, 25, 28, 32 in 6 
Lotko: 5 1 7 3 6 1

Sklad 29. kroga za Sedmico: 1.600.000 EUR 
Sklad 29. kroga za PLUS: 430.000 EUR 
Sklad 29. kroga za Lotka: 390.000 EUR

LOTO

racije pojejo, ki bo v petek, 12. aprila, ob 19. uri v Sokolskem 
domu v Škofji Loki. Poleg gostiteljev se bodo predstavile vse 
generacije škofjeloških pevcev – otroški zbor in zbor vzgojite-
ljev Vrtca Škofja Loka, dva otroška in mladinski zbor OŠ Iva-
na Groharja ter mešani pevski zbor Vrelec DU Škofja Loka, 
kot gost pa bo nastopila orgličarska skupina Loške orglice.

RAZSTAVE
Reka
Jesenice – Fotografsko društvo Jesenice vabi jutri, v sredo, 
10. aprila, ob 18. uri v Fotogalerijo v avli Gledališča Toneta 
Čufarja na odprtje razstave fotografij s hrvaške Reke, ki jo jih 
posneli fotografi Foto kluba Hrastnik.

PREDSTAVE
Večer stand up komedije
Tržič – V petek, 12. aprila, bo ob 21. uri v kavarni Stara Godba 
večer stand up komedije. Nastopili bodo Dino Kapetanović, 
Nejc Šmit in Rok Bohinc. Vstop bo prost.

Skok čez plot
Slovenski Javornik – DPD Svoboda Javornik vabi ob 50-letni-
ci gledališča na Slovenskem Javorniku na ogled nove uspeš-
ne komedije Francija Tušarja Skok čez plot, ki jo bodo igralci 
ponovili v petek, 12. aprila, ob 19. uri, prav tako v gledališču 
na Slovenskem Javorniku.

kviz 
KVIZ ZNANJA
Anže in Aljaž Božič, KŠK
četrtek, 11. 4., ob 19.00, dvorana

Mestna knjižnica Kranj • prireditve@mkk.si • www.mkk.si
• prijava na e-obveščanje: http://info.mkk.si • portal za 
otroke: modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

literarni večer 
POTI DR. SAMA RUGLJA 
Dr. Samo Rugelj, Darja Groznik
sreda, 10. 4., ob 19.00, dvorana

filmski večer 
BERGMAN: ENO LETO, ENO ŽIVLJENJE
Ana Šturm
petek, 12. 4., ob 19.00, dvorana

M
E

S
TN

A 
K

N
JI

ŽN
IC

A 
K

R
AN

J,
 G

R
E

G
O

R
Č

IČ
E

VA
 U

LI
C

A 
1,

 K
R

AN
J

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, ga naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

19
EUR

Avtorica natančno 
predstavi, kako gojiti 
jagode, maline, 
robide, kosmulje, 
brusnice, ribeze, 
aronijo in druge 
manj poznane 
jagodičaste vrste. 
V priročniku 
najdemo 
uporabna navodila 
in nasvete za 
pripravo, sajenje 
in obiranje 
sadežev. 
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Zanimivo je poglavje o ekološki pridelavi,  
v katerem so predstavljeni najsodobnejša  
znanja in tehnike, kot je npr. vse bolj  
priljubljena pridelava izven tal. 

176 strani, 170 x 235 mm, mehka vezava
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Anketa

Marjan Brezar, Kranj:

»Bral sem, da so med akcijo 
ujeli kar veliko prehitrih voz-
nikov, čeprav so bile znane 
lokacije, kjer so merili hitrost. 
Omejitev se držim, opažam 
pa, da je pri nas ta kultura 
zelo slaba.«

Janez Kuhar, Tržič:

»Akcija je bila super, sam tisti 
dan nisem srečal policistov. 
Sicer se vozim po omejitvah 
in se držim tudi drugih pro-
metnih predpisov. Zdi pa se 
mi, da so mladi tisti, ki so 
največkrat prehitri.«

Grega Bajželj, Kranj:

»Varnost, predvsem kar se 
hitrosti tiče, mi je pomemb-
na. Zato se mi take akcije 
zdijo zelo dobrodošle. Sam 
se vozim po omejitvah, upo-
števam prometne znake in 
signalizacijo policistov.«

Marko Grašič, Križe:

»Akcija je bila odlična. Po-
liciste sem sicer srečal, a si 
prej nisem pogledal seznama 
lokacij, kjer so merili. Vozim 
po omejitvah, opažam pa, 
da je najbolj problematična 
mladina.«

Manca Perdan

Prejšnji ponedeljek se je za-
čela štirinajstdnevna akcija 
umirjanja hitrosti na naših 
cestah. Policisti so poostren 
nadzor izvajali predvsem v 
sredo. V Kranju smo naključ-
ne mimoidoče vprašali, kaj 
menijo o tej akciji in kakšni 
vozniki so sami.
Foto: Gorazd Kavčič

Vozijo po 
omejitvah

Vule Roglič, Kranj:

»Prav je, da izvajajo to akcijo. 
Nekaj prekrškarjev so najbrž 
ujeli. Sam se trudim, da vo-
zim čim bolj po omejitvah, 
tudi pri drugih voznikih se 
mi zdi, da se večina omejitev 
drži, so pa tudi izjeme.«

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 bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plo-
hami. Jutri in v četrtek bo oblačno in deževno.

Vilma Stanovnik

Kranj – Prejšnji teden so bili 
predstavniki kranjske obči-
ne na sestanku z vodstvom 
Direkcije republike Sloveni-
je za infrastrukturo (DRSI), 
po sestanku pa so povedali, 
da se približuje začetek del 
za krožišče v Bitnjah. Kot 
je pojasnil podžupan Janez 
Černe, naj bi se gradnja za-
čela po 15. aprilu.

Večina del bo opravlje-
na ob polovični zapori in ob 
usmerjanju prometa roč-
no ali s pomočjo semafor-
jev, zato obvozi ne bodo pot-
rebni. Večino časa bo pro-
met potekal dvosmerno, bo 

pa občasno prihajalo tudi do 
krajših delnih in popolnih 
zapor, predvsem pri izvedbi 
prekopov in polaganju obra-
bnega sloja asfalta.

Krožišče, ki bo nastalo iz 
sedanjega križišča na držav-
ni cesti Kranj–Škofja Loka in 
v katerega se priključi tudi 
Škofjeloška cesta iz Straži-
šča, bo premera 38 metrov, 
na vseh priključnih krakih 
pa bodo zgrajeni tudi ločil-
ni otoki.

»Letos si poleg novega 
krožišča Bitnje obetamo še 
začetek del v krožišču Prim-
skovo, načrtov pa nam tudi 
potrem ne manjka,« je tudi 
povedal podžupan Černe.

Iz križišča v krožišče
Kot kaže, se bo naslednji teden vendarle začela 
gradnja krožišča v Bitnjah.

Ana Šubic

Železniki – Prihajajoča ne-
delja bo cvetna in v Turistič-
nem društvu Železniki so se 
tudi letos odločili na ogled 
postaviti bogato cvetnone-
deljsko kulturno dedišči-
no. Minulo soboto so drugo 
leto zapored pripravili festi-
val z naslovom Ko se cvetno-
nedeljske butarice na ogled 
postavijo. Obiskovalci so v 
dvorani kulturnega doma v 
Železnikih lahko občudova-
li zanimive primerke buta-
ric iz različnih slovenskih 
krajev. Razstavo je pripravi-
la Sabina Romšak, ki sicer že 
vrsto let razstavlja butarice v 
Budnarjevi domačiji v Zgor-
njih Palovčah pri Kamniku. 

Šege, povezane s prazno-
vanjem cvetne ali oljčne ne-
delje, so pravo bogastvo naše 
kulturne dediščine, je pou-
darila Romšakova. Cvetno-
nedeljske butare se v različ-
nih delih Slovenije razliku-
jejo glede na sestavo in obli-
ko, različna pa so tudi njiho-
va poimenovanja. Po obliki 
najbolj izstopajo ljubenske 
potice – figuralne butare z 
Ljubnega ob Savinji, ki so 
pritegnile precej pozornosti. 
Najstarejši razstavljeni pri-
merek je bila okoli 110 let sta-
ra ljubljanska butarica. Člani 

Društva Baška dediščina so 
predstavili pušl in kaštron iz 
Baške grape. Oba sta nareje-
na iz oljke, bršljana in lesko-
vih šib, pušlu pa je dodan še 
pušpan. Pušl so leta 2013 na 
pobudo društva vpisali v re-
gister nesnovne kulturne 
dediščine. »Gre za majhno 
butarico, imeli so jih bajtar-
ji, ki so jih zaničevali. Že po 
butarici se je torej takoj vide-
lo, iz katere hiše kdo priha-
ja,« je razložila Olga Zgaga 
iz Društva Baška dediščina. 

Na ogled so bile tudi butari-
ca s čipko iz Selške doline, 
butarice iz Davče in Poljan-
ske doline, žirovska butari-
ca, majhne sivkine butarice s 
Krasa, koroški snop – poseb-
na butarica iz vej, ki jih kra-
sijo pisani trakovi in rožice 
iz krep papirja, pa tudi buta-
rice iz Šmarce pri Kamni-
ku in palovške butarice. Pa-
lovške butarice morajo ime-
ti sedem vrst lesa: brinje, cip-
reso, bršljan, oblance, lesko, 
vrbo in oljko, nas je poučila 

Bernarda Kvas, ki je na prire-
ditvi prikazovala postopek iz-
delave palovških butaric. 

Pozornost je pritegnil 
tudi Zdravko Markelj s ple-
tenjem košar, železnikar-
sko društvo upokojencev se 
je predstavilo z velikonočni-
mi prti, učenci in učenke OŠ 
Železniki z vezenimi, kvač-
kanimi in šivanimi izdel-
ki, Cirila Šmid je ponudila 
dražgoške kruhke, članice 
turističnega društva pa klek-
ljane mojstrovine.

Na butarici lahko tudi čipka
Ljubenske potice, pušl in kaštron iz Baške grape, koroški snop, palovške butarice, poljanska in selška 
butarica s čipko … V Železnikih je potekal drugi festival cvetnonedeljskih butaric.

Bernarda Kvas iz Zgornjih Palovč pri Kamniku je na prireditvi izdelovala palovške butarice. 

Dvorje – Na posestvu Gradu Strmol v teh dneh poteka priprava 
za priklop na javno kanalizacijsko omrežje, zaradi česar je v 
tem tednu celotno območje gradu zaprto za javnost. Kot so 
nam sporočili iz JGZ Brdo, bodo vsa dela vključno z asfaltira-
njem zaključena maja, ogledov gradu pa ne bo vsaj do konca 
aprila. Hkrati s priklopom na kanalizacijsko omrežje v tem 
tednu v Kavarni Strmol potekajo redna vzdrževalna dela, zato 
bo kavarna znova obratovala od 13. aprila dalje. Projekt pri-
ključitve na kanalizacijsko omrežje v vrednosti okoli sto tisoč 
evrov bo izveden iz namenskih sredstev generalnega sekreta-
riata vlade, vzdrževalna dela v kavarni pa opravlja JGZ Brdo.

Grad Strmol zaradi del zaprt

Gorenja vas – Lekarno v Gorenji vasi so pretekli teden iz prvega 
nadstropja preselili v povsem nove, sodobno urejene prostore 
v pritličju gorenjevaškega zdravstvenega doma. Vsa potrebna 
sredstva za izvedbo pol milijona evrov vredne investicije je 
zagotovil javni zavod Gorenjske lekarne, katerega soustanovi-
teljica je tudi Občina Gorenja vas - Poljane, so pojasnili na ob-
čini. Dela, ki so obsegala tudi gradnjo novega vhoda v lekarno 
neposredno z novega parkirišča, so se začela lani oktobra. S 
tem so v lokalni skupnosti pridobili najsodobneje opremljeno 
lekarno, ki omogoča optimalne pogoje za lekarniško delo, z 
dobro dostopnostjo pa je prijaznejša tudi mamicam z vozič-
ki in gibalno oviranim, so še dodali na občini.

Lekarna v novih prostorih

Škofja Loka – V četrtek, 11. aprila, bo v veliki sejni sobi Upravne 
enote Škofja Loka na Poljanski cesti 2 aktualna okrogla miza 
o kakovosti zraka in zdravju ljudi v Škofji Loki. Na njej bodo 
sodelovali strokovnjaki: dr. Simona Perčič iz Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, dr. Janja Turšič z Agencije RS za 
okolje in Uroš Lešnik iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano iz Maribora. Okroga miza sodi v sklop progra-
ma aktivnosti Loško je ekološko 2019.

Kakovost zraka in zdravje ljudi


