
AKTUALNO

Janša je  
lastnik Krvavca
Alpska investicijska družba v lasti 
kranjskega podjetnika Janeza Jan-
še naj bi po neuradnih informaci-
jah konec prejšnjega tedna plačala 
kupnino za RTC Krvavec in s tem 
po vseh zapletih postala lastnica 
družbe. 
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AKTUALNO

Polycom ima  
»pametno« tovarno
V podjetju Polycom so v petek tudi 
uradno odprli nove poslovne pro-
store, v katere so se sicer preselili 
že v začetku leta. Moderno, ener-
getsko učinkovito in okolju prija-
zno stavbo so zgradili v dobrih 
devetih mesecih.
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ZDRAVJE

Pravice oseb  
z demenco
Zgodnja diagnoza je ena od po-
membnih pravic oseb z demenco, 
ne le zaradi zdravljenja, temveč 
tudi zato, da imajo v primeru na-
predujoče bolezni še možnost iz-
raziti želje glede zdravljenja, prav-
nih in finančnih zadev ...
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ZADNJA

Golf Arboretum  
je naprodaj
Zavarovalnica Triglav kot večinska 
lastnica prodaja golfsko igrišče v 
Volčjem Potoku. Z nakupom bo 
potencialni investitor pridobil več 
kot 90-odstotni delež družbe in 
možnost gradnje hotela za širitev 
dejavnosti v golfski turizem.

24

VREME

Danes, jutri in v četrtek 
bo spremenljivo do prete-
žno oblačno. Predvsem 
popoldne se bodo pojavlja-
le krajevne plohe. 

8/19 °C
jutri: spremenljivo oblačno
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Igor Kavčič

Kranj – V nedeljo se je po 
dveh tednih predstav, okro
glih miz, dramskih delav
nic in bralnih uprizoritev s 
predstavo Slovenska popev
ka po besedilih Gregorja Str
niše v izvedbi Slovenskega 
mladinskega gledališča in 
CUDV Dolfke Boštjančič iz 
Drage, sklepno slovesnostjo 
in podelitvijo festivalskih 
nagrad zaključil 48. Teden 
slovenske drame. 

Potem ko sta festival v 
zad njih dneh nekoliko okr
nili predstavi, ki sta odpadli 
zaradi bolezni v gostujočih 
ansamblih, se je letošnji fe
stival za domače gledališče 
končal na najboljši možni 

način – velika Šeligova na
grada je ostala doma, avtor
ski projekt Stenica v režiji 
Jerneja Lorencija in kopro
dukciji Prešernovega gleda
lišča Kranj ter Mestnega gle
dališča Ptuj pa so za najbolj
šega ocenili tudi gledalci. 

Prejemnica priznanja Vla
dimirja Kralja za kritiške in 
teatrološke dosežke v zad
njih dveh letih, ki ga pode
ljuje Društvo gledaliških kri
tikov in teatrologov Sloveni
je, je Amelija Kraigher, gle
dališka in filmska kritičar
ka, teatrologinja, eseistka in 
urednica revije Maska, na
grado Vladimirja Kralja za 
življenjsko delo je prejel gle
dališki kritik Lojze Smasek.

Več na strani 10

Stenica dvakrat najboljša
Predstava domačega ansambla Stenica je navdušila strokovno žirijo in festivalsko publiko, nagrado 
Slavka Gruma je tretjič doslej prejel Vinko Möderndorfer, najboljša mlada dramatičarka je Maša Pelko.

Nagrado občinstva za avtorski projekt Stenica sta iz 
rok podžupana Borisa Vehovca prevzela direktorica 
Prešernovega gledališča Kranj Mirjam Drnovšček in 
direktor Mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič. / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Aprila mine
vajo tri leta, odkar sta direk
tor Messerja Slovenija Dani
lo Lukač in direktor Knaufa 
Insulation Tomaž Lanišek 
predstavila načrte o gradnji 
kisikarne na Trati. Glavnina 
proizvodnje utekočinjenega 
plina bo namreč namenje
nega podjetju Knauf. Pred 
tremi leti pa je tudi občinski 
svet v Škofji Loki začel po
stopke za občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), ki 
kisikarno umešča v prostor. 
Začetek gradnje so napove
dali za leto 2016, zaključek 

2017. Gradnja pa je konča
na letos in v kratkem naj bi 
se začelo poskusno obrato
vanje. »Želimo si, da bi bili 
postopki pridobivanja dovo
ljenj pri investicijah v Slo
veniji krajši, kar je zagotovo 
pomembno za vse tuje inve
stitorje. V Sloveniji je zelo 
velik potencial za investici
je, zato bi bila optimizaci
ja postopkov zelo dobrodo
šla,« na naše vprašanje o za
miku gradnje zaradi zamu
dnih postopkov pri pridobi
vanju dokumentov odgovar
ja direktor Valentin Ilievski.

Celotna investicija v obrat 
na Trati znaša več kot 20 

milijonov evrov. Glavni od
jemalec kisika je podjetje  
Knauf Insulation, oskrbuje
jo pa tudi druga podjetja. Di
rektor Valentin Ilievski pra
vi: »Plini imajo resnično ši
roko in pomembno vlogo 
v življenju, ravno tako kot 
voda in elektrika. Messer 
Slovenija je kot vodilno pod
jetje tako na področju teh
ničnih kot medicinskih in 
specialnih plinov do sedaj 
pline uvažal. Veseli smo, da 
bomo z novo kisikarno sami 
proizvajali tako kisik kot du
šik in argon ter prešli iz uvo
znika na izvoznika.«

Kisikarna na Trati je že zgrajena 
Podjetje Messer Slovenija je na Trati zgradilo obrat za proizvodnjo 
industrijskih plinov. Aprila predviden tehnični pregled, zatem poskusno 
obratovanje. 

Kisikarna na Trati je zgrajena, kmalu bo začela poskusno obratovati. / Foto: Gorazd Kavčič45. stran

Priloga:  Loške novice
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANCKA KRŽAN iz Domžal.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Kaj je rop banke v primerjavi z ustanovitvijo banke?

Doživite zaključek gleda-
liške sezone na Krasu in 
se nasmejte Iztoku Mla-
karju, Gojmirju Lešnjaku - 
Gojcu in preostali igralski 
zasedbi SNG Nova Gori-
ca ob glasbeni komediji 
Beraška opera. Žgečkljiva 
zgodba iz okolja krimina-
la in prostitucije je bila 
dramatiku Johnu Gayu 
sredstvo za izris politične 
satire na račun skorumpi-
ranosti angleške družbe v 
začetku 18. stoletja. Vito Taufer je v sodelovanju z ustvarjalci 
uprizoritve zasnoval lastno besedilno predlogo, izvirne songe 
je napisal Iztok Mlakar, uglasbil pa Aleksander Pešut - Scha-
tzi. Glasbeno komedijo z živo glasbeno spremljavo mnogi 
uvrščajo med gledališke presežke zadnjih let. Predstava bo v 
Kosovelovem domu Sežana v petek, 20. aprila. Odhod avto-
busa izpred Kulturnega hrama Ignacija Borštnika Cerklje bo 
ob 18.30, cena vstopnice in prevoza znaša 25 evrov. Prijavite 
se lahko na e-naslovu abonma@nasmejmo.se ali telefonski 
številki 051 606 220.
Naročniku Gorenjskega glasa podarjamo dve vstopnici za 
ogled komedije po izboru zavoda Smejmo se. Nagradno vpra-
šanje za naročnike: Kdo je avtor songov v komediji Beraška 
opera? Odgovore s svojimi podatki pošljite do petka, 13. aprila 
2018, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: 
koticek@g-glas.si.
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Nagrajenca

V nagradni igri, ki je bila objavljena 23. marca 2018, prejme 
uradno skakalno kapo Smučarske zveze Slovenije Venčeslav 
Thaler iz Ljubljane.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 27. marca 2018, prejme 
dve vstopnici za predstavo košarkarske skupine Harlem Glo-
betrotters Jerca Srebrnjak iz Kranja. Nagrajencema čestitamo!

Spring Break festival 2018 – Lanterna, Poreč, 
od 27. 4. do 1. 5. 2018

Collegium Spring Break je že 14 let prvi, originalni in predvsem 
edini pravi prvomajski vikend odklop oz. pobeg zate in za 
tvoje prijatelje. Tudi letos je v ospredju vrhunski in raznolik 
glasben program, ki bo nedvomno zadovoljil vse okuse in 
željne nore zabave ob morju kot na velikem tradicionalnem 
koncertnem prizorišču. Letos bomo lahko uživali ob različnih 
glasbenih zvrsteh. V štirih dneh se bodo na glasbenih odrih 
zvrstili: Big Foot Mama, Mike Vale, Ines Erbus, Pop Design, 
Mamo Kings, Šank Rock, Grupa Vigor ... Tradicionalni Spring 
break v Lanterni je priljubljen med študenti in mladimi, ki si 
za razliko od kresovanja ali dolgčasa želijo nekam na lepše, 
a vseeno ne predaleč, kjer se na enem mestu ob koncu tedna 
združi več kot tri tisoč enako mislečih odklopa željnih žurerjev. 

Dvema naročnikoma Gorenjskega glasa podarjamo štiridnev-
ni zapestnici za koncerte. V žrebu boste sodelovali, če boste 
pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: Katero leto za-
pored je organiziran Spring break festival 2018? Odgovore s 
svojimi podatki pošljite do četrtka, 20. aprila 2018, na naslov: 
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali na: koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj – Politične stranke se 
pripravljajo na volitve. Tako 
je bil konec tedna v Ljublja-
ni ustanovni kongres stran-
ke Sloga, na katerem je bil 
samostojni poslanec držav-
nega zbora Janko Veber iz-
voljen za prvega predsedni-
ka. Nova stranka že zače-
nja tudi priprave na volitve 
in napoveduje takšno po-
litično delovanje, da ljud-
je ne bodo več ujetniki po-
litičnih elit in vodstev eta-
bliranih političnih strank. 
Želi prekiniti razprodajo 
skupnega premoženja, po-
udarja umno gospodarje-
nje in usmerjanje dobička 

v odpravo revščine drža-
vljanov. Ustvarjeni rezulta-
ti gospodarjenja naj ostane-
jo Slovencem, ne pa lastni-
kom iz tujine. Zagovarjajo 
tudi pravilno razporeditev 
davčnih bremen. 

Predvolilne aktivnosti so 
v polnem teku tudi pri dru-
gih strankah. SLS in Zveza 
za Primorsko sta podpisali 
sporazum o sodelovanju na 
volitvah v državni zbor. Ko-
alicijsko povezovanje napo-
vedujejo tudi stranke: An-
drej Čuš in Zeleni Slove-
nije, Oljka, Združeni ze-
leni, Glas žensk Sloveni-
je, Društvo Mladi za Slove-
nijo ter Iniciativa Mladi in 
upokojenci za nova delovna 

mesta, ki imajo več sku-
pnih programskih točk. Ko-
nec tedna je potekala tudi 
programska konferenca So-
cialnih demokratov, na ka-
teri so članice in člani po-
trjevali volilni program SD 
Samozavestna Slovenija 
2018–2026 za letošnje dr-
žavnozborske volitve. V teh 
dneh ga predsednik stranke 
Dejan Židan predstavlja po 
slovenskih krajih (prav da-
nes v Kranju).

Minuli konec tedna je ob-
činski odbor stranke SLS po-
vabil v Škofjo Loko na pogo-
vor o več zanimivih temah: 
o nataliteti v Sloveniji (pre-
davatelj dr. Drago Čepar), o 
življenju in delu dr. Antona 

Korošca (Vincencij Dem-
šar), o tem, kaj je pome-
nil izum pluga za prehrano 
(prof. dr. Rajko Bernik iz Bi-
otehnične fakultete). Pogo-
vorni večer je pripravila tudi 
stranka SDS: Janez Janša in 
Aleš Hojs sta v Kamniku go-
vorila o obrambi Slovenije 
1991 in danes. Jutri pa stran-
ka v Preddvoru pripravlja ok-
roglo mizo Obramba vre-
dnot in višegrajska skupi-
na, na kateri bosta sodelova-
la tudi veleposlanika Poljske 
in Madžarske. 

Programski zbor članic in 
članov stranke pa za soboto, 
14. aprila, napoveduje stran-
ka Lista Marjana Šarca. Zbo-
rovali bodo v Medvodah. 

Intenzivne priprave na volitve
Politične stranke so pospešile svoje predvolilne aktivnosti.

Urša Peternel

Jesenice – Prvega aprila je 
v Sloveniji zaživelo elek-
tronsko cestninjenje tež-
kih vozil. Po novem vozila 
z največjo dovoljeno maso 
nad 3,5 tone ne ustavljajo 
več na cestninskih posta-
jah, ampak jih le prevozijo 
z zmanjšano hitrostjo. Ce-
stnina se namreč zanje ob-
računava samodejno s po-
močjo naprave DarsGo v 
vozilu in 128 portalov nad 
avtocestami in hitrimi ce-
stami. Večjih težav in za-
stojev ob začetku delovanja 

novega sistema ni bilo, so 
pa nadzorniki DARS-a iz-
dali nekaj plačilnih nalo-
gov zamudnikom, ki nove-
ga sistema niso imeli. Če 
težko vozilo na avtocesto 
zapelje brez naprave Dar-
sGo, pomeni, da je voznik 
samodejno kršilec, globe se 
začnejo pri 800 evrih.

Ena od novosti, ki je zače-
la veljati 1. aprila, pa je tudi 
spremenjen način plačeva-
nja cestnine za predor Ka-
ravanke. Odslej sistem Dar-
sGo za težka vozila (po no-
vem na dveh točkah, in ne 
le na eni) obračuna delež 

predornine za slovensko 
stran predora, torej od pri-
ključka Hrušica do držav-
ne meje v predoru in obra-
tno. Cestni predor Karavan-
ke ostaja še naprej izvzet iz 
plačevanja cestnine glede 
na emisijski razred EURO. 
Vozila z dvema ali tremi 
osmi sedaj sodijo v enoten 
cestninski razred R3, zaradi 
te združitve se je predorni-
na za vozila z dvema osema 
podražila za devet odstot-
kov, za vozila s tremi osmi 
pa je nižja za 24 odstotkov. 
Cestnina za vozila razreda 
R4 je višja za 1,7 odstotka.

Zaradi plačevanja predor-
nine za vozila z največjo do-
voljeno maso do 3,5 tone (tako 
imenovana vinjetna vozila) 
bo cestninska postaja Hruši-
ca pred predorom Karavanke 
edina, ki jo bo družba DARS 
ohranila tudi v prihodnje. Ce-
stninska postaja ostaja tudi 
na avstrijski strani. Preosta-
le cestninske postaje na av-
tocestnem omrežju v Slove-
niji pa bodo že to pomlad za-
čeli odstranjevati, najprej tis-
te, ki predstavljajo največjo 
motnjo v prometu, večina pa 
naj bi bila odstranjenih letos 
in prihodnje leto.

Brez težav pri uvedbi DarsGo
Novo elektronsko cestninjenje težkih vozil je zaživelo brez večjih težav. Nov je tudi sistem plačevanja 
cestnine za predor Karavanke. Cestninske postaje Hrušica ne bodo podrli.

Kranj – Ta teden potekajo pogovori predsednika Socialnih 
demokratov Dejana Židana z državljani o volilnem programu 
stranke pod naslovom Samozavestna Slovenija 2018–2026. 
Javna tribuna bo danes, 10. aprila, ob 18. uri, tudi v Kranju, in 
sicer v kinematografu Kolosej De Luxe (dvorana 3).

SD bo predstavila volilni program

Kamnik – Člani Društva Demos na Kamniškem vabijo jutri, 
11. aprila, ob 19. uri v dvorano nad kavarno Veronika na slove-
snost ob 28. obletnici prvih demokratičnih volitev z naslovom 
Volitve – praznik demokracije. Spomine na ta čas in dogodke 
bodo obudili prvi izvoljeni poslanci s kamniškega območja in 
predstavniki Slovenske demokratske stranke, Slovenske ljud-
ske stranke Kamnik, Nove Slovenije – krščanski demokrati in 
Glas za otroke in družine Kamnik.

Spominjali se bodo prvih demokratičnih volitev

Kamnik – Nina Irt, dosedanja vodja svetniške skupine Liste 
Marjana Šarca, je pred dnevi izstopila iz svetniške skupine 
in stranke. Do konca mandata bo na sejah občinskega sveta 
prisotna kot samostojna svetnica. »Sprejemam in spoštujem 
nekatere odločitve vodstva, žal pa se z nekaterimi ne strinjam, 
zato je po temeljitem razmisleku čas za moj odhod,« je med 
drugim sporočila. Vzrok za razhod je v tem, da stranka Irtove 
ni uvrstila med kandidatke za poslanko v Državnem zboru, 
kamor si je želela, kar je potrdil tudi Marjan Šarec.

Odstopila vodja svetniške skupine

V petek, 30. marca, je bil v Gorenjskem glasu v članku z na-
slovom Visok jubilej lipniške šole napisan napačen priimek 
prvega ravnatelja Osnovne šole Lipnica. Pravilno ime je Dušan 
Poljšak. Za napako se opravičujemo.

Popravek

Igor Kavčič

Kranj – V soboto je v 99. letu 
starosti umrl dramaturg, 
gledališki režiser, pisatelj, 
nekdanji predavatelj odrske-
ga jezika in dolgoletni lektor 
v ljubljanski Drami Mirko 
Mahnič. Rojen je bil v Bo-
hinjski Bistrici, leta 1942 je 
diplomiral na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani. Bil je ve-
lik občudovalec Prešerno-
ve poezije, v več esejistič-
nih knjig je strnil razmišlja-
nja o gledališču, književno-
sti, kulturi in slovenstvu. Kot 
lektor je sodeloval pri filmu 

Na svoji zemlji, jeziku pa se 
posvečal tudi kot predava-
telj odrskega jezika na AGR-
FT in predavatelj govora na 
teološki fakulteti. Deloval je 
kot napovedovalec na Radiu 
Ljubljana in Radiu Beograd, 
sodeloval je s slovenskim ra-
diem v Trstu. V zgodovino 
ljubljanske Drame se je za-
pisal kot prijazen, a avtori-
tativen lektor. Upokojil se 
je leta 1980. Dramatiziral 
je več literarnih del in napi-
sal gledališke in radijske igre 
Veliki slovenski pasijon, Ve-
čer v čitalnici, V Stritarjevem 
salonu, Soldaški mizerere ...

Umrl je Mirko Mahnič
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Moj znanec se to po-
mlad pri svojih pe-
tintridesetih uči ho-

diti. Ne, ni imel nesreče in ni 
bolan, pravzaprav je zelo akti-
ven in uspešen športnik (kole-
sar), a vse pogostejše bolečine 
v mišicah in sklepih so ga pri-
peljale do fizioterapevta, ki je 
ugotovil, da njegove težave iz-
virajo iz tega, da ne zna hoditi. 
Pravzaprav ne more, saj se mu 
zaradi neaktivnosti v zgodnji 
mladosti niso dovolj razvile in 
učvrstile za hojo potrebne mi-
šice in vezi, in ker mu hoja ni 
šla, se ji je izogibal in stvari le 
še poslabševal. Zdaj zavestno 
krepi potrebne mišice in hodi z 
glavo; dobro mu gre in morda 
bo celo nadoknadil zamujena 
leta, ko bi lahko hodil z vese-
ljem, in ne z bolečinami.

Kdo bi si mislil, da bomo 
iz tako preproste stvari, kot je 
hoja, začeli delati takšno zna-
nost. In celo projekte. Če smo 
se na ravni občin in države v 
preteklih letih in desetletjih 
aktivno posvečali načrtovanju 
avtocestnega križa, drugega 
železniškega tira, kolesarskih 
povezav, čim bolj dostopnega 
javnega prevoza …, se zdaj z 
znatno pomočjo evropskega 
denarja hoji, kar je skladno z 
naraščajočo zavestjo o pomenu 
okolju prijazne mobilnosti. Pa 
tudi s tem povezanega zdravja.

Občina Kamnik se je kot 
pilotna občina lani pridruži-
la mednarodnemu projektu 
CityWalk, v okviru katerega 
bodo med občani spodbuja-
li pešačenje po mestu. Med 

ključne vsebinske aktivnosti so 
si zadali izdelati vodnik o na-
črtovanju pešačenja. Pripravili 
bodo izobraževanja za ozave-
ščanje javnosti, izdelali lokalne 
načrte za pešačenje, spletno 
aplikacijo za merjenje pešače-
nja … Ključni cilj projekta je do 
konca maja prihodnje leto iz-
delati »metodologijo ter orodja 
za pešačenje«, nato pa vse sku-
paj ponuditi politiki, ki naj bi 
izsledke implementirala v re-
alnost. »Sprva moramo iden-
tificirati ovire – so to procesne, 
infrastrukturne ali miselne. 
Planskih dokumentov o peša-
čenju Slovenija še nima, tudi 
(še) ne vseh potrebnih znanj. A 
mesta je spet treba narediti ho-
dljiva. Cilj projekta torej mora 
biti trajnosten, gre za proces, 
pot, s katere ne bo vrnitve …,« 
je bilo med drugim slišati na 
nedavnem srečanju sodelujo-
čih deležnikov projekta. 

Vse povezano s projektom 
se sliši zapleteno, a gre le za 
to, da bi občane spodbudili k 
(vnovičnemu) pešačenju – ne 
rekreativnemu, pač pa takšne-
mu po vsakdanjih opravkih. 
Do trgovine, službe, šole ... To, 
kar je bilo še ne tako dolgo na-
zaj nekaj samoumevnega.

A ob razmišljanju, da je hoja 
edina človeku naravna obli-
ka gibanja in da to pa res vsi 
znamo, pomislim na znanca 
iz uvoda (in ne, še zdaleč ni 
edini, ki ne zna hoditi). Prav 
zaradi takšnih so tovrstni pro-
jekti še kako pomembni in le 
želimo si lahko, da ne bo tudi 
ta končal v kakšnem predalu.

Da ne bomo pozabili hoditi

KOMENTAR
Jasna Paladin

Mateja Rant

Dobje – Z odprtjem novih 
poslovnih prostorov so po 
besedah direktorja in sola-
stnika podjetja Iztoka Sta-
nonika uresničili največji 
projekt v 33-letni zgodovini 
Polycoma. V dobrih desetih 
mesecih so zgradili moder-
no, energetsko učinkovito 
in okolju prijazno stavbo. 
»In kar je najpomembne-
je, je 'pametna' in popolno-
ma prilagojena našim po-
trebam,« je poudaril Stano-
nik in ob tem dodal, da to-
varno ob vsej sodobni teh-
nologiji naredijo pametno 
zaposleni.

Temeljni kamen za 12 mi-
lijonov evrov vredno nalož-
bo so postavili februarja lani 
in jo končali v pičlih desetih 
mesecih. To jim je po bese-
dah vodje projekta Polycom 
Dobje Adama Berčiča uspe-
lo, ker lastnik ves čas stre-
mi k izboljševanju delov-
nega okolja, in s tem objek-
tom mu je to tudi uspelo. 
Pri gradnji so sodelovali v 
glavnem lokalni, preverjeni 

izvajalci. Na novi lokaciji, 
kjer imajo na voljo deset ti-
soč kvadratnih metrov povr-
šin, so po Stanonikovih be-
sedah končno lahko zadihali 
s polnimi pljuči. »Zdaj ima-
mo vse možnosti, da uresni-
čimo potenciale, ki jih ima-
mo zaposleni, in ujamemo 
vse priložnosti, ki se nam 

ponujajo,« poudarja Stano-
nik in napoveduje povečanje 
obsega proizvodnje za štiri-
deset odstotkov in izdelavo 
še kompleksnejših izdelkov. 
Poleg strojev, ki so jih pre-
nesli iz starega objekta, so 
namreč v tovarno namestili 
še šestnajst najsodobnejših 
robotiziranih strojev. 

Po besedah župana ob-
čine Gorenja vas - Polja-
ne so v Polycomu najlepši 
primer, kaj vse je mogoče 
v manj kot letu dni doseči 
v gospodarstvu. Verjame, 
da bo Polycom tudi v pri-
hodnje središče zaposlova-
nja in razvoja v Poljanski 
dolini.

Imajo »pametno« tovarno
V industrijski coni Dobje so minuli petek tudi uradno odprli nove poslovne prostore podjetja Polycom, 
v katere so se sicer v celoti preselili že v začetku leta.

V industrijski coni Dobje so minuli petek tudi uradno odprli nove poslovne prostore 
podjetja Polycom. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj – Kot je znano od začetka 
decembra, je Alpska investi-
cijska družba, katere lastnik 
in direktor je kranjski podje-
tnik Janez Janša, uspela s po-
nudbo za nakup RTC Krva-
vec. Po nekaj zapletih, ki so 
zadržali izpolnitev pogodbe, 

sta Alpska investicijska druž-
ba kot kupec in Unior kot pro-
dajalec na začetku februar-
ja podpisala aneks k prodajni 
pogodbi, s katerim sta podalj-
šala rok za izpolnitev do sredi-
ne tega meseca. 

Že takrat so na Alp-
ski investicijski druž-
bi (oziroma direktor Janez 

Janša) zagotavljali, da imajo 
v celoti zagotovljena finanč-
na sredstva za plačilo delnic 
in da za nakup ne bo zastav-
ljeno premoženje RTC Krva-
vec, prav tako pa tudi, da bodo 
z novimi razvojnimi načrti 
in skrbnim gospodarjenjem 
omogočili napredek gorske-
mu športno-rekreativnemu 

središču, ohranili delovna 
mesta ter pripomogli k razvo-
ju regije. 

Alpska investicijska družba 
naj bi konec prejšnjega tedna 
za delnice plačala nekaj manj 
kot 1,7 milijona evrov ter prev-
zela za štiristo tisoč evrov kre-
dita RTC Krvavec, za 4,1 mi-
lijona kredita RTC Krvavec 
pa je prevzela banka Intesa 
Sanpaolo.

Neuradno informacijo smo 
včeraj želeli preveriti tudi pri 
upravi Uniorja, vendar nam 
do zaključka redakcije niso 
poslali odgovora.

Janša je lastnik Krvavca
Alpska investicijska družba je nakazala kupnino in tako prevzela RTC Krvavec.

Suzana P. Kovačič

Kranj – Iz Rdečega križa Slo-
venije, Območnega združe-
nja (RKS, OZ) Kranj so spo-
ročili, da so pri njih z 31. mar-
cem sklenili humanitarno 
akcijo pomoči mami in hčer-
ki, Ivanki in Suzani Šenk, ki 
sta 31. januarja ob eksploziji 
v hiši ostali brez strehe nad 
glavo. Prek transakcijskega 
računa so zbrali 24.207,18 
evra, kot je sporočil sekretar 
pri RKS, OZ Kranj Marjan 

Potrata, so pomoč izkaza-
la nekatera podjetja in sin-
dikati, večina krajevnih or-
ganizacij RKS OZ Kranj ter 
posamezniki, ki so darovali 
skladno s svojimi zmožnost-
mi. 

Humanitarno akcijo zbi-
ranja sredstev za pomoč 
družini Šenk so organizira-
li RKS, OZ Kranj, Župnijska 
karitas Kokrica in Krajevna 
skupnost Kokrica, povezani 
v organizacijski odbor. Pred-
sednik sveta KS Kokrica 

Milan Klemenčič je pove-
dal, da je Župnijska karitas 
Kokrica zbrala 4.975 evrov, 
Kulturno društvo Gardelin 
s humanitarnim koncertom 
3200 evrov, nekaj manj kot 
šest tisoč evrov so zbrali so-
sedje sami. Kot je dodal Kle-
menčič, so prejšnji teden 
še dodatno razposlali okrog 
tristo pisem na naslove oko-
liških podjetnikov za pomoč 
Šenkovima, odprta sta v ta 
namen še vedno oba tran-
sakcijska računa (RKS, OZ 

Kranj in Župnijske karitas 
Kokrica). 

Organizacijski odbor je 
tudi koordiniral odstranje-
vanje ruševin iz podrtega 
dela hiše. Suzana Šenk je 
povedala, da hiše z mamo ne 
bosta obnavljali, ampak po-
drli v celoti, ker bi bili stroški 
obnove po izračunih stroke 
(gradbenikov in statikov) 
dražji kot pa rušitev v celo-
ti in izgradnja hiše v manj-
šem obsegu. Zato sta se od-
ločili za hišo »na ključ«. Or-
ganizacijski odbor pa bo ko-
ordiniral oz. sodeloval pri 
odstranitvi ruševin preos-
talega objekta. Milan Kle-
menčič akcijo pomoči v ce-
loti ocenjuje kot zelo uspeš-
no, Suzana Šenk pa se iskre-
no zahvaljuje vsem in vsake-
mu posebej, ki so se odzvali 
klicu na pomoč. 

Uspešna akcija pomoči 
V humanitarni akciji pomoči za Suzano in Ivanko Šenk, ki sta po eksploziji 
v hiši na Mlaki ostali brez strehe nad glavo, so doslej zbrali skoraj štirideset 
tisoč evrov. 
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Urša Peternel

Jesenice – Ob obletnici pad-
ca meteorita na Mežaklo v 
Društvu za razvoj turizma 
Jesenice prirejajo festival 
znanosti in fantastike Me-
teorita, letošnji tretji festi-
val je potekal na Čufarjevem 
trgu, eden od namenov pa je 
po besedah glavnega organi-
zatorja Andraža Sodje prav v 
zbujanju zanimanja za me-
teorite, vesolje in znanost 
nasploh. »Verjetnost, da na 
neki kvadratni meter zemlje 
pade meteorit, je ena proti 
dvajset tisoč milijard. Torej 
je večja možnost, da dvak-
rat zadeneš na loteriji,« je o 
tem, kako redek in izjemen 
astronomski dogodek je pa-
dec meteorita, dejal Sodja. 
V Društvu za razvoj turiz-
ma Jesenice si zato prizade-
vajo, da bi tudi meteorit pos-
tal del turistične ponudbe Je-
senic in privabil čim več obi-
skovalcev. Pred tremi leti so 
na festivalu obiskovalcem 
prikazali originalni kos me-
teorita, zaradi zelo strogih 
varnostnih zahtev – ne na-
zadnje gre za kos iz vesolja 
neprecenljive vrednosti – pa 
so se letos odločili za razsta-
vo replike v naravni velikos-
ti. »Seveda pa si želimo, da 
se meteorit nekoč vrne na Je-
senice, stalno mesto bi lah-
ko dobil na razstavi v obnov-
ljeni Ruardovi graščini pod 
okriljem Gornjesavskega 
muzeja Jesenice,« razmišlja 
Sodja. Žal tudi mesto padca 
meteorita na Planskem vrhu 
na Mežakli še ni označeno, 

v nedeljo so v sklopu festi-
vala Meteorita pripravili vo-
den pohod (razmere na Me-
žakli so še zimske z obilico 
snega), ki bi v prihodnje lah-
ko postal del turistične po-
nudbe Jesenic kot Meteori-
tova pot. 

Da tako med domačini 
kot obiskovalci obstaja za-
nimanje za meteorit, veso-
lje in znanost nasploh, do-
kazuje tudi velik obisk so-
botnega festivala Meteori-
ta. Obiskovalci so se med 
drugim lahko pomerili v 
suvanju meteorita za po-
kal Meteorite, si ogledali 
3D-kopije meteorita in ho-
logramske projekcije. Naj-
mlajši so spoznavali vesolje 

v planetariju, se preizkusi-
li v izdelavi papirnatih le-
tal in v znanstvenih po-
skusih, si dali narediti ve-
soljske frizure in poslika-
ve obraza. Potekal je Me-
teoritin sejem, obiskovalci 
so lahko poskusili prema-
gati gorenjskega samuraja 

Chorchypa, za zabavo sta 
poskrbela Tilen Artač in 
Aleksander Pozvek. Nasto-
pila je tudi viteška skupina 
Gašperja Lambergarja. Ob 
zabavnih vsebinah pa so 
pripravili tudi vrsto znan-
stvenih vsebin in strokov-
nih pogovorov ter projekcij.

Obletnica padca meteorita
Devetega aprila pred devetimi leti je na Mežaklo padel meteorit. Dobil je ime Jesenice, raziskave pa so 
potrdile, da gre za 4,6 milijarde let star hondrit. Ta je shranjen v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. 

Kopija meteorita v rokah jeseniške superjunakinje Meteorite, ob njej glavni organizator 
festivala Andraž Sodja iz Društva za razvoj turizma Jesenice

Devetega aprila 2009 ob treh zjutraj je nekatere 
prebivalce avstrijske Koroške in zgornjesavske doline 
prebudilo bobnenje, gasilci s Hrušice, ki so ob tej 
zgodnji uri dežurali nad Jesenicami, pa so na nebu 
opazili svetlo sled, ki se je pojavila nad Karavankami 
in se izgubila nad Mežaklo ... Prve kose meteorita je 
sredi maja na Planskem vrhu na Mežakli našel Jožef 
Pretnar, konec avgusta pa še en kos Danijel Repe.

Maja Bertoncelj

Medvode – Pretekli teden je 
bil podpis koncesijske po-
godbe med Občino Med-
vode in podjetjem Petrol 
za energetsko obnovo treh 
javnih objektov, in sicer 
Osnovne šole Simona Jenka 
Smlednik s telovadnico, Vrt-
ca Medvode – osrednje eno-
te Ostržek in Podružnične 
osnovne šole Topol.

Gre za javno-zasebno par-
tnerstvo (energetsko po-
godbeništvo), kar pomeni, 
da se bo investicija vrača-
la prek prihrankov pri po-
rabi energije. Projekt so pri-
javili na razpis ministrstva 
za infrastrukturo za prido-
bitev nepovratnih sredstev. 

»Decembra 2017 smo pre-
jeli sklep ministrstva o do-
delitvi nepovratnih sredstev 

v višini do 350.282,78 evra, 
kar predstavlja štirideset od-
stotkov celotne vrednosti. 

Delež v višini 51 odstotkov 
je strošek zasebnega par-
tnerja, ki bo sanacijo javnih 
objektov izvedel,« pojasnju-
jejo na Občini Medvode. Z 
javnim naročilom je bilo kot 
zasebni partner pri projek-
tu izbrano podjetje Petrol, 
ki bo zagotovilo 422.414,46 
evra, preostanek v znesku 
110.543,37 evra pa bo šel iz 
občinskega proračuna Ob-
čine Medvode. Ocenjena ce-
lotna vrednost projekta je 
883.240,61 evra.

S pripravljalnimi deli 
bodo začeli že ta mesec, naj-
bolj intenzivna gradbena 
dela pa bodo potekala v po-
letnih mesecih in bodo kon-
čana do začetka novega šol-
skega leta.

Energetska obnova treh objektov 
V Medvodah bodo z javno-zasebnim partnerstvom energetsko sanirali Osnovno šolo Simona Jenka 
Smlednik, Podružnično osnovno šolo Topol in enoto Ostržek Vrtca Medvode.

V imenu občine je pogodbo podpisal župan Nejc Smole 
(desno), v imenu podjetja Petrol pa član uprave mag. Rok 
Vodnik. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Breznica – Žirovniški občin-
ski svetniki so na zadnji seji 
potrdili predlog odloka o po-
kopališkem redu in pogreb-
ni dejavnosti v občini. Glav-
na sprememba se nanaša 
na opravljanje pokopališke 
in pogrebne dejavnosti. Po 
doslej veljavnem odloku sta 
bili obe dejavnosti določeni 
kot javni službi, ki ju je opra-
vljalo javno komunalno pod-
jetje JEKO. Po novem pa bo 
JEKO opravljal še pokopali-
ško dejavnost in 24-urno de-
žurno službo pogrebne de-
javnosti, pogrebno dejav-
nost pa bodo prepustili trgu. 

To pomeni, da jo bo lahko 
opravljal vsakdo, ki bo iz-
polnjeval pogoje, ki jih dolo-
ča zakon, bo imel dovoljenje 
ministrstva ter soglasje obči-
ne. Pogrebna dejavnost (ra-
zen 24-urne dežurne služ-
be) obsega prevoz pokojni-
ka, pripravo pokojnika, upe-
pelitev pokojnika ter pripra-
vo in izvedbo pogreba. 

Spremembo morajo uve-
ljaviti vse občine, saj je dr-
žavni zbor lani sprejel nov 
zakon o pogrebni in pokopa-
liški dejavnosti, ki kot javno 
službo določa le še del pog-
rebne dejavnosti, medtem 
ko ostale storitve prepušča 
trgu. 

Pogrebne storitve 
prepustili trgu

Šenčur – Ob letošnjem občinskem prazniku bodo v občini 
Šenčur podelili sedem občinskih priznanj, od tega tri srebrna, 
eno bronasto in tri spominska županova priznanja. Predse-
dnica komisije za priznanja Vanja Umnik je na seji občinskega 
sveta poročala, da je komisija odločala o enajstih predlogih. Za 
najvišji priznanji, naslov častnega občana in zlato priznanje, se 
letos niso odločili, pač pa so svetnikom predlagali prejemnike 
srebrnih in bronastega priznanja ter jih seznanili s tremi žu-
panovimi priznanji. Slednja bodo dobili Sebastian Mohorič, 
Rok Puhar in Irena Žerovnik. Svetniki so za dobitnike srebr-
nih plaket potrdili Martina Kadivca, Janeza Stareta in Stojana 
Kostanjevca, za bronasto pa Janeza Pipana. Predsednica Vanja 
Umnik ocenjuje, da je bera priznanj res nekoliko skromnejša, 
a zanja se odločajo premišljeno in na podlagi aktivnega delo-
vanja izbrancev vsaj na treh področjih družbenega življenja.

Peščica občinskih nagrajencev

Tržič – V prvi polovici aprila je predviden začetek gradbenih del 
na odseku občinske ceste Leše–Peračica. Obstoječe dotrajano 
makadamsko vozišče bo dobilo asfaltno prevleko. Vrednost 
gradbenih del je skoraj 182 tisoč evrov. Dela bodo zaključili 
predvidoma v juniju. Začela se je že obnova dotrajanega Za-
draškega mostu. Predvidena je rekonstrukcija celotne mostne 
konstrukcije, v sklopu projekta pa tudi sanacija dotrajanega 
vozišča. Dela se bodo predvidoma zaključila v juniju. Vrednost 
gradbenih del znaša 386 tisoč evrov, v času gradnje bo promet 
potekal izmenično enosmerno prek starega železniškega mo-
stu. Aktualna je tudi rekonstrukcija križišča v Bistrici pri Tržiču, 
ki ga bodo preuredili v krožišče. Vrednost gradbenih del je 
dobrih 265 tisoč evrov, dela naj bi zaključili v začetku maja.

V tržiški občini več večjih cestnih gradbišč
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Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

s 3. majem 2018 se spremeni delovni čas pogodbene pošte 
4225 Sovodenj.
Delovni čas pogodbene pošte 4225 Sovodenj:

ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00 – 11.00 in 13.00 – 16.00,
sreda: 8.00 – 11.00 in 13.00 – 18.00,
sobota: 8.00 – 11.00.

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot 
na običajni pošti:
•  oddate pisemsko pošiljko ali paket,
•  prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
•  vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete 

gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM 
ter dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic 
Maestro, MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,

•  kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo, 
pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,

•  pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo ne-
gotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter 
preverijo stanje na računu,

•  storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah, ki 
izpolnjujejo kriterije za te storitve.
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Suzana P. Kovačič

Golnik – Klinika Golnik je 
dobila akreditacijo po med-
narodnem standardu ISO 
15189 Medicinski laborato-
riji: zahteve za kakovost in 
kompetentnost. Prejela sta 
jo Laboratorij za klinično bi-
okemijo in hematologijo ter 
Laboratorij za respiratorno 
mikrobiologijo. Ta akredi-
tacija je najvišji kakovostni 
standard na področju labo-
ratorijske medicine. Kot je 
povedala vodja Laboratori-
ja za klinično biokemijo in 
hematologijo doc. dr. Pika 
Meško Brguljan, je v njiho-
vem laboratoriju 18 zapo-
slenih, izvajajo pa preiska-
ve za področja klinične bi-
okemije in hematologije, 
predvsem za Kliniko Gol-
nik vključno z dislocirani-
ma enotama v Ljubljani in 
v Kranju, kjer imajo diabe-
tološko in antikoagulantno 
ambulanto, izvajajo prei-
skave za Bolnišnico za gi-
nekologijo in porodništvo 
Kranj ... So srednje velik la-
boratorij, ki dela 24 ur na 
dan. V laboratoriju imajo 
več kot štirideset odstotkov 
nujnih preiskav, skupaj jih 

opravijo več kot šeststo tisoč 
na leto. Nujne preiskave na-
redijo v dobre pol ure. Se-
znam preiskav z referenč-
nimi vrednostmi in časi iz-
vedbe je za vse uporabni-
ke (zdravnike, druge zdra-
vstvene delavce in paciente) 
prosto dostopen na spletni 
strani Klinike, kjer so tudi 
navodila za odvzem vzorcev 
... Pika Meško Brguljan je še 
pojasnila, da je v zahtevah 
tega standarda zajeto vse: 
kriteriji za kakovost izvedbe 

preiskav, usposobljenost in 
kompetentnost osebja, vo-
denje, oprema, prostori, do-
kumentacija, informacijska 
podpora … 

V Laboratoriju za respira-
torno mikrobiologijo pa je 
poleg vodje doc. dr. Viktori-
je Tomič zaposlenih šest la-
borantov. »Izvajamo mikro-
biološke preiskave s področ-
ja bakteriologije, mikologi-
je, virologije ter molekular-
ne diagnostike okužb pred-
vsem za Kliniko Golnik in v 

majhnem deležu za zunanje 
naročnike. Klinika Golnik je 
ena izmed treh bolnišnic, ki 
imajo lasten mikrobiološki 
laboratorij, a smo edini pre-
jemniki akreditacije po stan-
dardu ISO 15189. Opravimo 
približno 18 tisoč preiskav 
na leto in se trudimo, da je 
pot od odvzema kužnine do 
končnega rezultata kar se da 
kratka, da bi tako prispevali 
k ustrezni obravnavi hospi-
taliziranih bolnikov,« je po-
vedala Tomičeva. 

Jamčijo najvišji standard
Laboratorija na Kliniki Golnik sta prestala zahteven sistem akreditacije, ki potrjuje odlično delo obeh. 

Del ekipe Laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo pod vodstvom doc. dr. Pike 
Meško Brguljan (na desni) / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Kranj, Planica nad Crngro-
bom – V Vojašnici Petra Pe-
triča v Kranju so se spom-
nili obletnice smrti Staneta 
Žagarja. V kulturnem pro-
gramu so nastopili učenci 
Osnovne šole Staneta žagar-
ja in mezzosopranistka Dar-
ja Resnik Debevc. Pri spome-
niku na Planici nad Crngro-
bom pa je bila slovesnost ob 
76. obletnici preboja Selške 
čete Cankarjevega bataljona 
iz sovražnikovega obroča, ko 
je padlo petnajst partizanov, 
med njimi tudi Stane Žagar. 

Slovesnost je v sodelovanju z 
Mestno občino Kranj, krajev-
nimi skupnostmi Bitnje, Jošt 
in Žabnica, ki so to prilož-
nost izbrali tudi za praznova-
nje krajevnega praznika, in 
Združenjem borcev za vred-
note NOB pripravil organi-
zacijski odbor za spominsko 
slovesnost na Planici.

Kako se je zaradi izdaje 
skupina partizanov v Malem 
Rovtu 27. marca 1942 zna-
šla v okupatorjevem obro-
ču in se junaško borila, pri 
tem pa so skoraj vsi padli, 
je spomnila slavnostna go-
vornica Doroteja Osterman, 

predsednica pokrajinskega 
sveta za Gorenjsko. Zaradi 
izdaje, ki šteje za najbolj zavr-
ženo dejanje, je bilo v obdob-
ju NOB največ žrtev. Oster-
manova je bila kritična do da-
našnjih razmer, ko v zgodo-
vinskih učbenikih ni več zas-
lediti vsebin o narodno osvo-
bodilnem boju, v javnosti pa 
se prikazuje lažna in potvor-
jena zgodovina tega obdobja. 
Medtem ko je povsod v Evro-
pi jasno, da je zrasla na teme-
lju zavezniške zmage nad fa-
šizmom in nacizmom, se 
pri nas obuja poveličevanje 
izdajalcev in okupatorjevih 

sodelavcev in mladci spet ko-
rakajo v domobranskih uni-
formah. Junaki v obroču so s 
svojo žrtvijo dokazali, da sta 
svoboda in ljubezen vredno-
ti, za kateri se je vredno in ča-
stno boriti, zato pri spomeni-
ku na Planici vsako leto po-
častijo njihov spomin. Tudi 
letos so na slovesnosti nasto-
pili: Pihalni orkester Mestne 
občine Kranj, učenke in 
učenci Osnovne šole Staneta 
Žagarja, mešani pevski zbor 
Kokrški odred Preddvor, pev-
ka Darja Resnik Debevc, vo-
diteljica Monika Tavčar in vo-
jaki Slovenske vojske. 

Poklonili so se junakom v obroču
Minuli konec tedna so z dvema slovesnostma proslavili dogodke iz druge svetovne vojne.

S slovesnosti ob 76. obletnici preboja Selške čete 
Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča

V imenu Mestne občine Kranj je venec k spomeniku Stanetu 
Žagarju položil podžupan Boris Vehovec. / Foto: Primož Pičulin

»Messer Slovenija oskr-
buje več kot 2600 kupcev v 
Sloveniji, seveda pa je Knauf 
med največjimi in večinski 
odjemalec kisika kisikarne 
v Škofji Loki. Plini se upora-
bljajo v skoraj vseh panogah 
industrije, zelo pomembno 
vlogo imajo tudi v medicini, 
farmaciji ter ekologiji. Osnov-
na funkcija plinov v posame-
znih procesih je zmanjševa-
nje vplivov na okolje in izbolj-
šanje ekonomije procesov. 
Gre za zmanjševanje emisij 
pri izvajanju procesov, omo-
gočanje zdravljenja v medici-
ni, postopke nevtralizacije v 
različnih procesih. Uporaba 
plinov podaljša rok uporabe 
in izboljša živila, ki jih dnev-
no zaužijemo.« 

Kako pa prisotnost kisikar-
ne na Trati sprejema okoliš-
ko prebivalstvo, saj vemo, 
da je na tem območju okolj-
sko še posebej občutljivo in 
da je živa tudi civilna inicia-
tiva? Vodja projekta kisikar-
ne Bojan Andrejašič pojas-
ni: »Z lokalno skupnostjo 
redno komuniciramo preko 

vodstva KS Trata in Občine 
Škofja Loka, redno jih sezna-
njamo s pomembnejšimi fa-
zami projekta. Messer Slo-
venija je že na začetku pro-
jekta poiskal takšne rešitve, 
ki čim manj vplivajo na oko-
lje. Krajani so poudarili pred-
vsem skrb glede hrupa. Mes-
ser Slovenija ima pridoblje-
no okoljevarstveno dovolje-
nje za emisije hrupa, ki so 
znotraj vseh dovoljenih mej. 
Ker seveda razumemo skrb 
lokalnega prebivalstva, smo 
zmanjšali emisije hrupa res 
na minimum tako, da smo 
zgradili objekte, ki čim bolj 
dušijo hrup, ter na vse napra-
ve vgradili dušilce zvoka.« 

Na začetku obratovanja bo 
v kisikarni 15 delovnih mest. 
Sicer pa so trenutno v fazi te-
stiranja opreme, poskusno 
obratovanje pa je po besedah 
Bojana Andrejašiča poveza-
no z uspešno izvedbo teh-
ničnega pregleda, ki je pred-
viden v aprilu. Uradno odpr-
tje nove tovarne v industrij-
ski coni na Trati, neposred-
no ob objektih Knauf Insu-
lationa, pa je predvideno ko-
nec maja. 

Kisikarna na Trati 
je že zgrajena
31. stran

Bled – V spomin na prvo omembo Bleda v pisnih virih občina 
Bled 10. aprila praznuje občinski praznik. Dne 10. aprila 1004 
je namreč cesar Henrik II. podaril briksenškemu škofu Albuinu 
Bled z ozemljem med obema Savama, fotokopijo originalne 
darilne listine pa hranijo v muzejski zbirki na Blejskem gradu. 
Nocoj ob 19. uri bodo v Festivalni dvorani pripravili osrednjo 
slovesnost ob prazniku, na kateri bodo podelili tudi letošnja ob-
činska priznanja. Med drugim bodo ob tej priložnosti na Bledu 
dobili dva nova častna občana. Omenjeni naziv bodo podelili 
dramski igralki Mileni Zupančič in zdravniku Branku Brodniku.

Slovesnost ob občinskem prazniku

Kovor – Občina Tržič je podpisala gradbeno pogodbo za izgra-
dnjo pretovorne postaje na deponiji Kovor v vrednosti nekaj 
več kot tristo tisoč evrov brez DDV. Gradbeno dovoljenje za 
gradnjo nadstrešnic in opornih zidov je bilo izdano novembra 
2017, uredili bodo tudi plato in vozne površine. Gradbena dela 
so se že začela in bodo predvidoma trajala do prvega oktobra 
letos, izbrani izvajalec del je Komunala Tržič.

Na deponiji gradijo pretovorno postajo
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Hotel Rosentaler Hof v Rožni dolini na avstrijskem 
Koroškem, samo 15 km od Jesenic, zaposli:

kuharja m/ž  
(Koch/Köchin)

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

neto, 14 plač letno.

natakarja m/ž  
(Kellner/Kellnerin)

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

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

in zimski sezoni - delate 9 mesecev na leto.

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

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

office@rosentaler-hof.at
www.rosentaler-hof.at
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Aleš Senožetnik

Šmartno – Že drugič v tem 
letu so v Domu Taber lahko 
čestitali stoletnici. Tokrat je 
visoki jubilej praznovala Šte-
fanija Mervič, doma sicer iz 
Kranja. Dobro razpoložena 
slavljenka si je ob jubileju 
privoščila požirek piva, pre-
den se je posvetila številnim 
čestitkam in dobrim željam 
zbranih gostov.

Ob jubileju so jo namreč 
poleg direktorice Doma Ta-
ber Elizabete Pristav Bobnar 
obiskali še cerkljanski žu-
pan Franc Čebulj, Nada Bo-
gataj Kržan iz kabineta žu-
pana Mestne občine Kranj, 
predstavniki domače Kra-
jevne skupnosti Vodovodni 
stolp ter Rdečega križa in se-
veda domači ter sostanoval-
ci. Praznovanje so s petjem 
in plesom popestrili tudi čla-
ni Folklore Cerklje.

Štefanija Mervič se je si-
cer rodila v Trnovem, nato 
je živela v Velenju, od koder 
je bila v času druge svetovne 
vojne izseljena na Hrvaško. 

Kasneje je živela tudi v Trbo-
vljah, od leta 1956 pa v Kra-
nju. Bila je gospodinja, sicer 
pa si je želela postati učite-
ljica, kar pa ji ni bilo dano. 
Kljub temu je svoje znanje 
in vedenje rada delila, če je 
le mogla. Štefaniji Mervič 
sta se rodila dva otroka, leta 

1944 sin Branko, štiri leta 
kasneje pa še hči Vlasta.

Pred petimi leti ji je v sta-
rosti 95 let umrl mož, sedaj 
pa že drugo leto zanjo skrbi-
jo v cerkljanskem domu za 
starejše, kjer je nista zapus-
tili ljubezen do življenja in 
hudomušnost. »Za ušesa 

jih bo treba, te Gorenjce, ko 
so mi jo tako zagodli,« se je 
pošalila ob pestrem dogaja-
nju, ki so jih ga pripravili. A 
je bilo več kot očitno, da je 
nasmejana stoletnica uživa-
la v veselem razpoloženju, ki 
je v petek dopoldne vladalo v 
Šmartnem.

Štefanija nasmejana k stotici
Prejšnji teden je stoti rojstni dan praznovala Štefanija Mervič iz Kranja.

Štefanija Mervič je dobro razpoložena pričakala visoki jubilej.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Jutri, 11. aprila, 
se bo v Sokolskem domu v 
Škofji Loki začel posvet, ki bo 
na edinstven način predsta-
vil e-opismenjevanje starej-
ših. V uvodu bodo predstavi-
li, kako poteka tovrstno opi-
smenjevanje v Škofji Loki, 
zatem pa še v Sloveniji in 
svetu, na osmih popoldan-
skih delavnicah pa se bodo 
udeleženci lahko seznani-
li s praktično izvedbo. Ško-
fja Loka je bila izbrana za 
pilotni projekt, ker ima na 
tem področju že veliko pra-
kse, po posvetu pa organiza-
torji pričakujejo, da jo bodo 
lahko delili tudi med druge. 
Župan Miha Ješe vidi prilož-
nost »mreženja« med mesti 
v evropskem združenju Do-
uzelage in v drugih medna-
rodnih povezavah. Občina si 
je tudi zadala cilj, da v treh le-
tih usposobi vsaj 80 odstot-
kov občank in občanov nad 
55 let starosti za ravnanje z 
elektronsko pošto. 

Kot je pred začetkom pos-
veta povedal prof. dr. Jože 
Gričar, zaslužni profesor 
Univerze v Mariboru, sicer 
pa član Slovenskih e-senior-
jev, staranja prebivalstva ne 
gre gledati kot problem, pač 
pa kot priložnost in izkori-
stiti je treba pripravljenost 

starejših, ki so še priprav-
ljeni kaj narediti zase in za 
druge. Taki so tudi Sloven-
ski e- seniorji, ki želijo upo-
rabo interneta popularizira-
ti med starejšimi. Internet je 
namreč dobra priložnost, ki 
je vsem na svetu na razpola-
go skoraj zastonj, pravi Gri-
čar, le na pravi gumb je tre-
ba znati pritisniti. 

Župan Miha Ješe jutrišnji 
posvet ocenjuje kot enega 
najpomembnejših dogod-
kov v občini in meni, da bi 
lahko to prakso povzeli tudi 
drugi. Na osmih delavnicah, 
ki se bodo popoldne zvrstile 
na več lokacijah v mestu, bo 
lahko po njegovih besedah 
sodelovalo petsto udeležen-
cev. Prisluhnili bodo lahko 
predstavitvi e-opismenje-
vanja odraslih, napotkom 
o pravilnem sedenju in gib-
čni hrbtenici pri delu z ra-
čunalnikom, o iskanju vse-
bin na internetu, o računal-
ništvu v oblaku, o uporabi 
pametnega telefona in tab-
ličnega računalnika, načr-
tovanju, risanju in mode-
liranju s pomočjo računal-
nika, o 3D-tiskanju in ske-
niranju, o e-energetskem 
upravljanju doma, o komu-
niciranju prek Skypa ... Pri 
tem projektu je pomembno 
tudi medgeneracijsko sode-
lovanje.

Kako pritisniti  
na pravi gumb
V Škofji Loki bo jutri potekal vseslovenski posvet 
E-vključevanje v aktivno staranje, ki ga pripravljata 
občina in Slovenski e-seniorji.

Aleš Senožetnik

Mengeš – Družba Petrol je 
zemljišče na območju ob 
Cegvenškem bajerju pri-
dobila v stečajnem postop-
ku propadlega gradbenega 
podjetja SCT in ga od takrat 
večkrat poskusila prodati, a 
neuspešno. Ureditve stavb-
nega zemljišča, na katerem 
je več propadajočih objek-
tov, je tudi v interesu Obči-
ne Mengeš. Ureditve si že-
lijo zato, ker je to območje v 

občinskih prostorskih aktih 
predvideno za razvoj turizma 
in rekreacije, v današnji po-
dobi pa zanemarjeno zemlji-
šče predstavlja predvsem ne-
varnost vandalizma in neza-
želenega druženja, pojasnju-
jejo na občinski upravi.

Mengeški župan Franc Je-
rič se je zato že pred časom 
sestal s predstavniki Petrola 
in družbe Re/max, posred-
nika pri prodaji, saj je občina 
ob primerni ceni pripravljena 
odkupiti celotno območje. »V 

iskanju najugodnejše rešitve 
za obe strani sta se župan in 
predstavnik družbe Petrol, 
d. d., strinjala, da je obmo-
čje perspektivno za razvoj lo-
kalne skupnosti in ga je tre-
ba urediti, saj že predolgo 
časa propada. Dogovorjeno 
je bilo, da bo družba Petrol, d. 
d., pripravila predlog za ure-
ditev navedenega območja 
oziroma pripravila eventual-
no ponudbo za odkup s strani 
občine,« so pojasnili v men-
geški občinski upravi.

Zemljišče meri približno 
dvajset tisoč kvadratnih me-
trov in je namenjeno gradnji 
objektov za turizem, kot so go-
stilne, restavracije ter objek-
ti za šport, rekreacijo in pros-
ti čas. Preostanek zemljišča 
v izmeri 17 tisoč kvadratnih 
metrov pa predstavljajo zele-
ne in vodne površine nepos-
redno ob jezeru, ki leži v ne-
posredni bližini novo nasta-
jajoče stanovanjske soseske 
Pod lipami. Petrol zemljišče 
prodaja za 1,9 milijona evrov.

Propadajoči objekti na Cegvenci
Mengšani si želijo urediti propadajoče območje Cegvence, ki je v lasti družbe Petrol.

Aleš Senožetnik

Vodice – Po uspešnem de-
cembrskem sestanku z mi-
nistrom za infrastrukturo 
Petrom Gašperšičem, je v 
prostorih Direkcije RS za in-
frastrukturo je nedavno po-
tekal prvi sestanek koordina-
cijske skupine za projekt vo-
diške obvoznice, na katerem 
so bili prisotni tudi predstav-
niki Občine Vodice ter Dar-
sa. Podano je bilo poroči-
lo o stanju in poteku prido-
bivanja zemljišč, gradbeno 

dovoljenje za obvoznico, za 
katero je vlada že zagotovi-
la sredstva, pa naj bi bilo pri-
dobljeno do konca leta. Pod-
pisana je bila tudi že pogod-
ba s projektantom za nove-
lacijo projektne dokumen-
tacije, direkcija pa je začela 
tudi že postopke za pridobi-
tev nadzornega inženirja, ki 
naj bi bil izbran jeseni. Kot 
sporočajo z vodiške občin-
ske uprave, pa je pomoč pri 
postopkih pridobitve grad-
benega dovoljenja ponudila 
tudi Občina Vodice.

Do konca leta gradbeno 
dovoljenje za obvoznico

Jasna Paladin

Kamnik – Župan Občine Ka-
mnik Marjan Šarec je v sre-
do skupaj z županom Obči-
ne Budva Draganom Krapo-
vićem podpisal listino o so-
delovanju med občinama. 
Kot je ob tem pojasnil Šarec, 
tesnejše sodelovanje sega v 
leto 2015, ko so skupaj na 
Kopiščih v Kamniški Bistrici 
postavili obeležje v spomin 
na povojne poboje; v tamkaj-
šnjih grobiščih naj bi bili na-
mreč večina Črnogorci. »To 

obeležje je bil temelj za za-
četek sodelovanja med na-
šima mestoma. Veseli me, 
da sodelovanje s pobrateni-
mi mesti iz Avstrije (Trofa-
iach) in Nemčije (Andechs) 
širimo tudi na območje nek-
danje Jugoslavije,« je dejal 
kamniški župan. Župana 
sta se zavezala, da si bodo iz-
menjevali informacije, zna-
nje ter izkušnje in prakse za 
razvoj obeh mest, sodelova-
li pa naj bi predvsem na po-
dročju kulture, športa in tu-
rizma.

Občina Kamnik bo 
sodelovala z Budvo
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Suzana P. Kovačič

G
orenjska pod-
ružnica Zdru-
ženja za mul-
tiplo sklerozo 
(MS) Sloveni-

je ima dobrih dvesto članov. 
Za novega predsednika 
podružnice so izvolili Mat-
jaža Potočnika, ki je nasle-
dil Darjo Majce. Potočnik je 
na sobotnem občnem zboru 
pri Avseniku v Begunjah 
povedal, da bo utečene akti-
vnosti peljal naprej, še večji 
poudarek bo dal druženju, 
da tudi bolnikom z najtežji-
mi oblikami te bolezni vlije-
jo več optimizma. Prizade-
val si bo za še več ozavešča-
nja o tej bolezni in sprejeto-
sti bolnikov z MS kot enako-
vrednih članov družbe. 
Nevrologinja doc. dr. Alen-
ka Horvat Ledinek, dr. med., 
je poudarila, da je tudi za 
bolnike z MS gibanje 
pomembno v smislu zmanj-
šanja utrudljivosti, izboljša-
nja fizične in psihične kon-
dicije, zmanjšanja bolečin 
in pa spastičnosti. Število 
bolnikov z MS se povečuje, 
v okviru združenja so za bol-
nike prevetrili pogoje za 

obnovitveno rehabilitacijo. 
»Prej so bili vsi bolniki, ne 
glede na stopnjo funkcional-
ne prizadetosti, napoteni na 
rehabilitacijo. Po novem so 
v zdravilišča, kjer so že prej 
potekali programi rehabili-
tacije, napoteni bolniki, ki 
imajo večjo stopnjo gibalne 
oviranosti in potrebujejo 
bolj strokovno vodenje. Tis-
te bolnike, ki imajo manjšo 
stopnjo prizadetosti (npr. ne 
potrebujejo pomoči pri 
hoji), pa spodbujamo k 
vključevanju v organizirane 
telesne vadbe, ki so na voljo 
v kraju, oz. k takšnim dejav-

nostim spodbujamo naše 
podružnice.« Pojasnila je 
še, da je zdravljenje te bolez-
ni zelo napredovalo: »Začeli 
smo z enim samim zdravi-
lom pred tridesetimi leti, 
danes imamo na voljo 15 
zdravil. Spremenil se je tudi 
koncept zdravljenja, zdaj 
zdravimo že zelo zgodaj. 
Potekajo tudi pogovori z 
zdravstveno zavarovalnico 
za zdravljenje primarno 
napredujoče MS z novejšim 
okrelizumabom.« Zbrane je 
nagovorila tudi Sara Ahlin 
Doljak, članica izvršnega 
odbora in predsednica statu-

tarnega odbora Združenja. 
Je odvetnica, a tokrat samo 
Sara, bolnica z MS. Kot je 
dejala, se je oktobra začela 
panika med članstvom, da 
obnovitvene rehabilitacije 
ne bo več. Člani se lahko pri-
javljajo neposredno v zdravi-
lišča na podlagi (začasnih) 
že omenjenih novih kriteri-
jev. Je pa res, da je sredstev 
FIHO in ZZZS vse manj in 
da iščejo nove vire financira-
nja. Ahlin Doljakova želi, da 
bi vsi prepoznali, da člans-
tvo v Združenju prinaša 
veliko koristnega dogajanja 
zanje in da članstva ne gre 
pogojevati zgolj z možnos-
tjo rehabilitacije. 
Gorenjska podružnica je 
dejavna na več področjih, 
kot so izleti, pikniki, aktiv-
nosti ob Tednu multiple 
skleroze, obiski bolnikov na 
domu. Nudijo rekreacijo 
(streljanje, pikado, šah, pla-
vanje, športni ribolov, tarok, 
balinanje). Na teh področjih 
tudi tekmujejo, lani je 
gorenjska podružnica v 
skupnem seštevku podruž-
nic zasedla četrto mesto, 
Gorenjka Tatjana Čepon pa 
je bila med vsemi športni-
cami tretja najboljša.

Multipla skleroza in gibanje
Na občnem zboru Gorenjske podružnice Združenja za multiplo sklerozo so pozornost namenili novim 
kriterijem za obnovitveno rehabilitacijo bolnikov, pomenu gibanja v smislu zmanjšanja utrudljivosti ...

Nekdanji predsednici Gorenjske podružnice Darja Majce in 
Cvetka Koman ter novi predsednik Matjaž Potočnik

Suzana P. Kovačič

P
ravice oseb z 
demenco določa 
G l a s g o w s k a 
deklaracija, ki je 
bila sprejeta na 

kongresu leta 2014 v Glas-
gowu. Pripravila jo je med-
narodna organizacija Alz-
heimer Europe, katere čla-
nica je tudi slovenska nevla-
dna organizacija Spominči-
ca. Ministrica dr. Anja 
Kopač Mrak je Glasgowsko 
deklaracijo podpisala avgu-
sta 2015 na pobudo predse-
dnice Spominčice Štefanije 
Zlobec. Ob tem se je zavze-
la za pravice, dostojanstvo 
in avtonomijo posamezni-
kov z demenco. 
»Vsaka oseba z demenco 
mora po Glasgowski dekla-
raciji imeti pravico do pra-
vočasne diagnoze, pravico 
do kakovostne obravnave 
po postavljeni diagnozi, 
pravico do individualne, 
koordinirane in kakovostne 
obravnave ves čas bolezni, 
pravico do enakopravnega 
dostopa do zdravljenja in 
terapevtskih ukrepov ter 
pravico do spoštovanja v 
skupnosti,« je poudarila 
Renata Dobnikar iz Ljudske 
univerze Kranj, kjer deluje 
Demenci prijazna točka.
Zgodnja diagnoza je pravi-
ca oseb z demenco, ne le 
zaradi zdravljenja, temveč 
tudi zato, da imajo osebe z 
demenco v primeru napre-
dujoče bolezni še možnost 
in priložnost izraziti svoje 
želje glede zdravljenja, pra-
vnih in finančnih zadev ter 
oskrbe v primeru napredo-
vanja bolezni. Dobnikarjeva 
k temu dodaja: »Po diagno-
zi osebe z demenco in svoj-

ci od vsega najbolj potrebu-
jejo postdiagnostično pod-
poro, zato mora biti ta ved-
no na voljo in dobro organi-
zirana. Vključuje strokov-
njake z različnih področij: 
zdravstveno osebje, psiho-
loge, socialne delavce in 
strokovnjake s področja 
družinskega prava. Ustrez-
na pomoč po diagnozi 
pomaga osebi z demenco in 
njenim svojcem, da lažje 
sprejmejo diagnozo in sku-
paj načrtujejo prihodnost 
ter tako omogoča čim daljše 
in kakovostno življenje 
oseb z demenco v skupnos-
ti.« Bolnike v bolnišnicah 
in drugih ustanovah je tre-
ba vedno obravnavati z 
vsem potrebnim spoštova-
njem in dostojanstvom. 
»Spodbujati je treba vzpos-
tavitev demenci prijaznega 
okolja, ki bolezen pozna ter 
je do nje strpno in razume-
vajoče, kar je mogoče med 
drugim doseči tudi z oblika-
mi ozaveščanja in izobraže-
vanja za tiste, ki se z oseba-
mi z demenco pogosto sre-
čujejo predvsem v okviru 
javnih služb (policisti, gasil-
ci, šoferji javnih avtobusov, 
bankirji, poštni delavci),« je 
sklenila Dobnikarjeva. 
Ljudska univerza Kranj je v 
ta namen razvila program, 
ki spodbuja solidarnost, 
medsebojno pomoč, prepo-
znavanje znakov demence 
in ustrezno ravnanje ob sti-
ku z demenco. Udeleženci 
programa pridobijo infor-
macije o tem, kaj je demen-
ca in kateri so prvi znaki, 
kakšna je lahko preventiva, 
kakšne so pravice oseb z 
demenco in kakšna komu-
nikacija je najprimernejša 
za osebo z demenco.

Pravice oseb  
z demenco
Zgodnja diagnoza je ena od pomembnih pravic 
oseb z demenco, ne le zaradi zdravljenja, temveč 
tudi zato, da imajo osebe z demenco v primeru 
napredujoče bolezni še možnost izraziti želje 
glede zdravljenja, pravnih in finančnih zadev ...

Ocena tveganja za zdravje na osnovi podatkov nacionalne razi-
skave Transmaščobe v živilih, ki jo je sofinanciralo ministrstvo 
za zdravje, je pokazala, da so na našem trgu prisotna tudi živila 
z visoko vsebnostjo transmaščob, ki lahko ogrožajo zdravje 
prebivalcev. Zato je ministrstvo v sodelovanju s strokovnjaki 
in ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri-
pravilo pravilnik, ki omejuje vsebnost transmaščob v živilih. 
Pravilnik o najvišji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v 
živilih omejuje vsebnost transmaščob na 0,2 g/100 g skupnih 
maščob ter določa enoletno prehodno obdobje za prilagoditev 
izdelkov. Slovenija je s tem zagotovila, da bo predpis omejeval 
vsebnost transmaščob v vseh živilih, ki se prodajajo pri nas, 
ne glede na to, v kateri državi so proizvedena.

Začel veljati pravilnik o transmaščobah
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Vsako osebo, ki ga obišče Osipov obravnava 

celostno ter najprej skuša odstraniti vzroke in šele 

nato posledice bolezni. Večini lahko pomaga do 

delne ali popolne ozdravitve. Njegova naravna 

sposobnost je, da preprosto občuti energetsko 

stanje posameznika, kje ima težave in kakšne so te.

Terapije je potrebno predhodno rezervirati na:  
04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

Termini v letu 2018: 16.4. – 22. 4. 2018

         21.5. – 27. 5. 2018

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, 4260 Bled

MAKSIM OSIPOV, ZDRAVILEC IN 

PROMOTOR NARODNE MEDICINE 

GOSTUJE V HOTELU RIBNO NA BLEDU!

Maksim Osipov, ruski zdravilec in promotor 

narodne medicine, se uvršča med najboljše 

zdravilce na svetu. Poznan je po svojem 

netradicionalnem pristopu k medicini in 

zdravemu življenjskem slogu.

SVETOVNO ZNANI ZDRAVILEC 
MAKSIM OSIPOV ZOPET Z NAMI 

V HOTELU RIBNO

Terapije je potrebno predhodno rezervirati na:  
04 578 31 00 ali info@hotel-ribno.si

Termini v letu 2018:  26.2. – 4. 3. 2018
          16.4. – 22. 4. 2018
          21.5. – 27. 5. 2018

Hotel Ribno, Izletniška ulica 44, 4260 Bled

Maksim Osipov spada med 
deset najboljših zdravilcev na 
svetu. Poleg naziva magister 
narodne medicine, ki ga je 
prejel leta 1992 na Akademiji 
za zdravilstvo in energoinfor
mativne vede v Moskvi, je do 
danes za svoje delo dobil šte
vilna priznanja, nagrade, tudi 
naziv ‘zlate roke’. 
Dokaz za njegove uspehe je 
vse večje število ljudi, ki ga 
obiskujejo zaradi različnih 
težav, kot so glavoboli, migre
ne, anksioznost, hormonske 
motnje, alergije, kronične 
bolečine, bolečine hrbtenice 
in križa. S kontaktno masažo 
hrbtenice in masažo brez stika 
dosega Osipov zavidljive 
rezultate. S pomočjo obeh 
omenjenih masaž regulira 
tokove energij v telesu, urav
noteži energije ter tako ponov
no vzpostavi pretok energij, 
kar je pomembno predvsem 
za mesta, kjer je energija stag
nirala ali slabo prehajala. 
»Zdrava hrbtenica predstavlja 
osnovo za dobro počutje vsa
kega posameznika. Kakršneko
li blokade na področju hrbteni
ce lahko zaustavijo pretok krvi 
skozi telo. Zato je pomembno, 
da je ta del našega telesa 
zdrav,« poudarja Osipov, ki je 

tudi sam pred leti doživel zlom 
hrbtenice. Po težki situaciji so 
mu zdravniki razložili, da se 
mora izogibati mrazu in težke
mu fizičnemu delu, a se je 
odločil za nasprotno: prosti čas 
namreč izredno rad preživlja 
na Pohorju, in ko je zima, sneg 
– ga nič ne ustavi, da v tem ne 
bi užival. To mu je celo izjemna 
sprostitev. Fizično naporno pa 
je njegovo delo, a vedno rad 
pove, da ima svoje delo rad. 
Meni, da dejansko drži rek: 
kakršno življenje imaš, takšen 

je tvoj hrbet. Je pa tudi na 
sebi odkrival situacije, ki izzo
vejo bolečino, in se jih naučil 
obvladovati.
»Kljub zdravemu načinu živ
ljenja, se danes stres pojavlja 
v drugačnih oblikah,« razla
ga in izpostavi kot drug velik 
problem obvladovanje dru
gega tihega ’ubijalca’: emo
cij. »Poleg tega, da mora 
posameznik seveda najprej 
spremeniti način življenja, se 
mora naučiti tudi kontrolirati 
svoje emocije, če želi svojo 

hrbtenico obdržati v dobrem 
stanju. «
Njegovo vodilo je, da ljudje, 
ki pridejo k njemu žalostni in 
malodušni, od njega odidejo 
srečni in zadovoljni. 
Za vse, ki bi se želeli udeleži-
ti njegove terapije, bo Mak-
sim Osipov ponovno na vol-
jo v hotelu Ribno pri Bledu 
med 16. in 22. aprilom 2018.
Rezervacije za terapije spreje
majo v Hotelu Ribno na  
04 578 31 00 ali na elektronski 
naslov info@hotel-ribno.si.

NI NEOZDRAVLJIVE BOLEZNI, SO 
SAMO NEOZDRAVLJIVI LJUDJE

Magister ljudske medicine Maksim Osipov pomaga pri reševanju simptomov različnih 
težav posameznikov. Človeka obravnava celostno in najprej odstrani vzroke in šele 
nato posledice bolezni. Rad se vrača na Gorenjsko.

O uspehih Maksima Osipova  
govorijo številne diplome, udeležba na  

svetovnem kongresu zdravilcev,  
prestižni naziv »zlate roke«, predvsem pa  

številne pisne izjave ter zahvale ljudi,  
ki jim je do sedaj pomagal.
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Suzana P. Kovačič

P
isane, zavite in 
prisrčne hobotni-
ce, ki jih kvačkajo 
prostovoljci v 
Sloveniji, imajo 

poseben pomen. Namenje-
ne so nedonošenim dojen-
čkom. Pobudnica projekta 
pri nas je Tjaša Bevc iz Kra-
nja, ki se rada posveča otro-
kom, saj že nekaj let zapo-
vrstjo ustvarja z njimi tudi 
na Debelem rtiču. Kvačka-
ne hobotnice je opazila na 
spletu, Projekt Octo so prvi 
v letu 2013 začeli izvajati na 
Danskem, septembra 2017 
je Projekt Hobotnica urad-
no zaživel v Sloveniji. »Tudi 
moj partner je bil nedono-
šenček, kar je bil dodaten 
navdih zame,« je Tjaša Bevc 
povedala ob nedavnem obi-
sku BGP Kranj, ko jim je 
predala prvo donacijo hobo-
tnic. Za to lepo gesto se ji je 
zahvalila v. d. direktorice 

,BGP Kranj Polona Podnar. 
Okrog 1500 nedonošenčkov 
se v Sloveniji rodi na leto, 
kot je pojasnila Podnarjeva: 
»Uradno so nedonošenčki 
tisti, ki so rojeni pred 37. 
tednom nosečnosti; rojenih 
s težo pod tisoč gramov jih 
je od tega približno osem-
sto na leto. V naši porodni-
šnici se rodi okrog sto nedo-
nošenčkov na leto.« Zakaj 
hobotnice? Lovke, ki jih 

nedonošenčki ovijajo okrog 
prstkov, so podobne popkov-
nici in jih spominjajo na čas 
v maternici. Hobotnice v 
porodnišnici sterilizirajo, in 
če hobotnica »preživi«, jo 
dobi nedonošenček.»Hobot-
nice so narejene iz stoodstot-
nega bombaža. Polnilo se 
pere pri šestdesetih stopin-
jah Celzija. Na hobotnici ni 
umetnih materialov. Kvač-
kane so po točno določenih 

navodilih, dolžina lovk ne 
sme presegati 22 centimet-
rov,« je poudarila Bevčeva. 
Hobotnic ni dovoljeno pro-
dajati, kot je dejala Tjaša 
Bevc, je projekt prostovoljen 
od »prve zanke do poštne 
znamke«, ustvarjalci in pod-
porniki so združeni tudi na 
Facebooku na strani Projekt 
Hobotnica. Za donacije 
sprejemajo samo material, 
stoodstotni bombaž.

Hobotnice za nedonošenčke
Terapevtske kvačkane hobotnice za dobro počutje nedonošenčkov so odslej tudi v Bolnišnici za 
ginekologijo in porodništvo (BGP) Kranj.

Od leve Tjaša Bevc, iz BGP Kranj pa v. d. direktorice Polona Podnar, dr. med., vodja 
porodniškega oddelka Diana Zadnikar in glavna sestra Špela Požun / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

V
odja Centra za 
klinično toksi-
kologijo in far-
m a k o l o g i j o 
interne klinike 

UKC Ljubljana Miran Brvar 
je opozoril na previdnost 
pri nabiranju čemaža in na 
nevarnost zamenjave s 
podobnimi, vendar strupe-
nimi rastlinami, kot so 
jesenski podlesek, čmerika 
in šmarnica. Rastline imajo 
podobne podolgovate liste, 
zato so zamenjave pogoste 
in žal lahko tudi usodne za 
nabiralce ter njihove bliž-
nje. 
Čemaž je divji česen in 
ima, ko zmečkamo list in 
ga povohamo, dejansko 
vonj po česnu. Problem 
nastane, ker nabiralci poža-
njejo cele površine s čema-

žem in zajamejo tudi liste 
čmerike in jesenskega pod-
leska, ki rasteta med čema-
žem. 
Strupeni jesenski podlesek 
vsebuje močan strup kolhi-
cin, ki je že v majhnih 
odmerkih smrtno nevaren. 
V primeru prebavnih težav 
po zaužitju divjih rastlin, 
predvsem po obroku, ki 
vsebuje čemaž, moramo 
vedno pomisliti na zastru-
pitev z jesenskim podles-
kom, čmeriko ali šmarnico. 
Ob vsakem sumu na zas-
trupitev je nujen čimprejš-
nji oziroma takojšnji pre-
gled pri zdravniku v urgen-
tni ambulanti. Rastlino ali 
njene dele oziroma ostanke 
vedno vzemite s seboj k 
zdravniku, saj bodo tako v 
bolnišnici veliko lažje pre-
poznali rastlino in ustrezno 
ukrepali.

Usoden je bil 
jesenski podlesek
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana sta 
prejšnji teden umrla zakonca, ki sta namesto 
čemaža nabrala in zaužila jesenski podlesek.



Kirurško zdravljenje

Zdravje & lepota, torek, 10. aprila 2018 9

PRVOMAJSKA ANIMACIJA:
kresovanje, prvomajski
pohod, vodne igre, obisk 
farme jelenov in čebelarja, 
mini disko.

     Več na www.terme-dobrna.si

  POMLADNI VIKEND ODDIH
    že od 37,90 € oseba / noč (min. 2 noči)

POČITNICE ZA
VSE GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

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

PRVOMAJSKE POČITNICE
od 27. 04. do 06. 05. 2018

 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ neomejen vstop v fitnes
 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ animacija za vso družino: kresovanje,  

 prvomajski pohod, vodne igre, obisk   
 farme jelenov in čebelarja, mini   
 disko... 

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

DO 2 OTROKA BREZPLAČNO! 

 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega   
 doma do Term Dobrna in nazaj.   
 PO VSEJ SLOVENIJI, BREZ OMEJITVE   
 KILOMETROV!

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 06. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 
205,00 € oseba / 5 noči

BREZPLAČEN PREVOZ!
PODALJŠALI SMO 

VELJAVNOST PAKETA!

Suzana P. Kovačič

K
adar se odloča-
mo o kirurškem 
zdravljenju led-
venega dela hrb-
tenice, je potre-

ben dober razmislek, na 
kakšen način bomo bolnika 
operirali, saj je od tega odvi-
sen rezultat operacije, je 
opozoril specialist nevroki-
rurgije Matjaž Voršič. »Šele 
če konservativno zdravljen-
je ne pomaga in bolečina v 
križu in nogah vztraja ter 
tudi slikanje (MR, CT) 
pokaže utesnitev živčnih 
struktur ali pomembne 
nestabilnosti, je bolnik kan-
didat za kirurško zdravljen-

je. Z uvedbo vedno novih 
kirurških tehnik lahko spi-
nalni kirurgi sedaj pomaga-
jo veliki večini bolnikov. Z 
najrazličnejšimi operacija-
mi lahko bolnikom bodisi 
odpravimo bodisi zmanjša-
mo bolečine in jim omogo-
čimo kvalitetnejše življen-
je.«
V nekaterih primerih pa 
konservativno zdravljenje 
in odložitev diagnostike za 
neko časovno obdobje ni 
ustrezno, je pojasnil sogo-
vornik. To velja za urgentna 
stanja, kot so poškodba, 
tumor, vnetne bolezni hrb-
tenice, močne bolečine, 
pojav napredujočih nevro-
loških izpadov v spodnjih 

okončinah (pareza dorzalne 
ali plantarne fleksije stopala 
in znakov t. i. sindroma 
caudae equine: retenca uri-
na, sedlasta anestezija, očit-
na motorična oslabelost v 
mišicah). »Pri teh bolnikih 
bi lahko konservativna tera-
pija stanje samo poslabšala, 
zaradi česar je potrebno 
hitro kirurško ukrepanje,« 
je opozoril sogovornik.
In kakšna je tehnika kirur-
škega zdravljenja? Voršič 
je pojasnil: »Kirurško zdra-
vljenje simptomatskih 
degenerativnih bolezni led-
venega dela hrbtenice zah-
teva v prvi vrsti ustrezno 
dekompresijo oziroma 
sprostitev mehanične utes-

nitve živčnih struktur 
(sprostitev utesnjenega živ-
čnega korena), če je potre-
bno, pa še dodatno stabili-
zacijo hrbtenice in more-
bitno korekcijo. Najpogos-
teje operiramo hernijo 
medvretenčne ploščice, 
ledveno stenozo ali utesni-
tev spinalnega kanala in 
nestabilnost ali ledveno 

listezo.« Takoj po operaciji 
se začne zgodnja poopera-
tivna rehabilitacija. V tem 
obdobju je na prvem mes-
tu omilitev pooperativne 
bolečine. V strokovni lite-
raturi se priporoča začetek 
pozne pooperativne rehabi-
litacije štiri do šest tednov 
po posegu in predstavlja 
glavni del, ko bolnika sku-

šajo vrniti v čim boljše fun-
kcijsko stanje. Običajno se 
pooperativna rehabilitacija 
izvaja v obliki zdraviliškega 
zdravljenja, saj so znani 
pozitivni učinki hidrogim-
nastike na okrevanje, poleg 
tega imajo zdravilišča še 
več drugih naravnih faktor-
jev, ki ugodno vplivajo na 
zdravje in počutje. 

Ko bolečina v križu  
in nogah ne popusti
Bolečina v ledvenem delu hrbtenice je najpogostejša bolečina gibal pri 
človeku v sodobni družbi, kar lahko vpliva že na vsakdanja opravila. Delež 
degenerativnih bolezni ledvenega dela hrbtenice se nenehno povečuje. 
Asist. mag. Matjaž Voršič, dr. med., spec. nevrokirurgije, je na kratko 
predstavil možnost kirurškega zdravljenja teh bolezni.

Matjaž Voršič je vodja specialistične nevrokirurške ambulante v medicinskem centru 
Dobrna Medical. Ambulanta je namenjena vsem, ki želijo hitro opraviti kakovosten 
preventivni specialistični pregled ali se posvetovati s specialistom glede načrta 
zdravljenja ugotovljene bolezni.
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Kranj – Gorenjski muzej danes, v torek, 10. aprila, ob 19. uri 
vabi v Stebriščno dvorano Mestne hiše na odprtje razstave z 
naslovom Blagoslovljeni in prekleti – grad Turn v Potočah in 
njegovi zadnji lastniki. Z razstavo bodo odstrli nekaj poglavij 
iz zgodovine slovenskega plemstva. Razstava bo na ogled do 
1. junija 2018.

Blagoslovljeni in prekleti

Tržič – V četrtek, 12. aprila, ob 18. uri bo v Galeriji Atrij odprtje 
razstave ilustracij Janka Čadeža (1921–2008). Bil je obliko-
valec, slikar in ilustrator, po rodu Tržičan, ki je od leta 1970 
živel v Kanadi in je delal pri televizijski mreži CBC kot grafični 
oblikovalec in animator risanega filma ter sodeloval pri sne-
manju več dokumentarnih filmov. Grilov Janko – kot se ga 
spomnijo mnogi Tržičani – je s svojim risarskim talentom znal 
ujeti in podoživeti vse, kar je videl, na svoj specifični način. 
Na razstavi bo na ogled izbor risb in ilustracij – reprodukcij z 
različnimi motivi iz vsakdanjega življenja, praznikov, na ogled 
bodo vedute Tržiča in portreti Tržičanov, pri katerih je znal 
upodobiti njihov pravi značaj. 

Razstava ilustracij Janka Čadeža

Jesenice – V četrtek, 12. aprila, ob 19.30 bo v Občinski knjižnici 
Jesenice predstavitev knjige z naslovom Porcelanasti človek, 
katere avtor je Damjan Jensterle. Gre za pretresljivo izpoved 
očeta o odraščanju sina avtista, ki jo je v knjigi odkrito zapisal 
avtor, ki bo o svoji zgodbi in odzivih družbe spregovoril na 
tokratnem večeru.

Knjiga Porcelanasti človek

Kamnik – V galeriji Pogled bo v četrtek, 12. aprila, odprtje 
razstave del akademske slikarke Maruše Šuštar z naslovom 
Iznad. »Slikarstvo Maruše Šuštar se je razvijalo iz začetne 
popolne abstrakcije v krajine, ki so jih poselili naključni mi-
mohodci,« je ob slikah slikarke, ki živi in ustvarja v Mačah 
nad Preddvorom, med drugim zapisala vodja in kustosinja 
galerije umetnostna zgodovinarka Saša Bučan. Razstava bo 
na ogled do 10. maja.

Iznad Maruše Šuštar

Kranj – Jutri, v sredo, 11. aprila, ob 18. uri bo v Galeriji kranj-
ske hiše odprtje in ogled likovne razstave Mirande Rumine in 
Tine Pavlin z naslovom Med velikani. Razstava bo na ogled 
do 6. maja, in sicer vsak dan od 8. do 19. ure, ob nedeljah in 
praznikih pa od 9. do 18. ure.

Likovna razstava Med velikani

Kranj – V Mali galeriji Likovnega društva Kranj bo danes, v 
torek, 10. aprila, odprtje razstave likovnih del umetnikov in 
življenjskih sopotnikov Sumiko Kiyohara in Jožeta Stražarja 
Kiyohare. Likovna ustvarjalca, ki pretežno živita in ustvarjata 
v Stockholmu na Švedskem, nekaj časa vsako leto pa preživita 
tudi v Kranju, sta člana Likovnega društva Kranj že dlje kot 
desetletje. Umetnika in njuno delo bo predstavila umetnostna 
zgodovinarka Melita Ažman.

Sumiko in Jože razstavljata v Mali galeriji

Kranj – V četrtek, 12. aprila, ob 19. uri bo v Galeriji Mestne 
hiše v Kranju odprtje razstave Zdravnik dr. Božidar Fajdiga in 
njegova ambulanta. Sredi prejšnjega stoletja v Kranju ni bilo 
človeka, ki ne bi poznal dr. Božidarja Fajdige (1887–1966). 
Zdravnik, ki je dobra štiri desetletja imel svojo ambulanto na 
današnjem Glavnem trgu, je vse do danes ostal zasidran v 
spominu starejših Kranjčanov. Še več. Zgodbe o delu z bolniki 
in njegovem zanimivem značaju so prerasle v anekdote, ki so 
bile pred leti zbrane v knjižici. Dr. Fajdiga je zaradi svojega 
poklica in odnosa do ljudi postal kranjska legenda. Meščani 
so ga spoštovali in cenili kot izjemnega zdravnika, ki je paci-
entom znal dati tudi kakšen nemedicinski nasvet. Čeprav ni 
bil ravno priljudnega značaja, so ga zaradi predanosti zdrav-
niškemu delu vzeli za svojega. Ob njegovih burnih odzivih so 
se ga ljudje včasih tudi malo zbali, vendar so vedeli, da so bili 
njegovi komentarji vedno dobronamerni.

O zdravniku dr. Božidarju Fajdigi

Kranj – V četrtek, 12. aprila, ob 18.30 bo v Galeriji Bala odprtje 
fotografske razstave z naslovom Beobachte/Oglej si. Na le-
tošnji četrti razstavi v tej po obstoju najmlajši kranjski galeriji 
v starem delu mesta se bosta v sodelovanju z Avstrijskim 
kulturnim forumom Ljubljana predstavila avstrijska umetnika 
Jutta Fischel in Konrad Stanio.

Razstava avstrijskih umetnikov

KRATKE NOVICE

Igor Kavčič

Kranj – »Stenica je komunika-
tiven gledališki dogodek, ki se 
suvereno in z eksplozivnim 
nabojem igralskega kolektiva 
sprehodi skozi imaginarij na-
šega prostora od povojne po-
dobe socialistične Jugoslavije 
do kapitalističnega sedanjika 
ali še dlje, pri tem pa v ospred-
je potisne trpko zagato posa-
meznika, ki tvori skupnost, a 
je obenem iz nje vselej že iz-
vržen,« je v obrazložitvi med 
drugim zapisala strokovna ži-
rija, občinstvo pa je svoje nav-
dušenje izrazilo z visoko pov-
prečno oceno 4,8. »Obe nag-
radi, tako stroke kot občin-
stva, nam v Prešernovem gle-
dališču veliko pomenita. Do-
kaz več, ki govori o tem, da 
smo predstavo delali z nekim 
entuziazmom, mogoče tudi 
z nekaj sentimenta v pogledu 
na ne tako daljno preteklost. 
Seveda s kritično distanco do 
preteklosti – pa tudi sedan-
josti in prihodnosti. Mislim, 
da gre za zgodbo, ki se dotika 
vseh nas. Če dela to ekipa, ki 
res diha skupaj, potem je re-
zultat tukaj,« je v izjavi za Go-
renjski glas povedala direkto-
rica Prešernovega gledališča 
Mirjam Drnovšček.

Mladi, begunci v lastni 
domovini

Osrednji dogodek večera 
je bila seveda podelitev na-
grade Slavka Gruma, ki sla-
vi slovensko dramsko bese-
do in nje avtorje, vrhunske 
slovenske dramatike. Žiri-
ja, ki so jo sestavljali literar-
na zgodovinarka in teatro-
loginja Mateja Pezdirc Bar-
tol (predsednica), drama-
turg Rok Andres, dramatur-
ginja in teatrologinja Tatja-
na Ažman, literarni teoretik 
Gašper Troha in dramatur-
ginja Klavdija Zupan, je iz-
med 35 prispelih dramskih 
besedil nominirala tri, ki 
so se potegovala za nagrado 
Slavka Gruma. Člane žirije 
je najbolj navdušilo dram-
sko delo Vinka Möderndor-
ferja Romeo in Julija sta bila 
begunca. Delo nosi podna-
slov Ljubezenska drama. Po 
nagrajenih besedilih Vaje 
iz tesnobe (2012) in Evropa 
(2014) je to za enega najbolj 
plodovitih slovenskih dra-
matikov že tretja tovrstna 
nagrada doslej. 

Mar stopanje na Grumov 
oder lahko pride v navado? 
»Ah, ne. Za vsako nagrado 
se je treba potruditi. Nagra-
da je kljub vsemu za razliko 
od nekaterih drugih še ved-
no anonimna. Pomembno 
je predvsem, da se krog dob-
rih iger in Grumovih nagra-
jencev širi, in mislim, da je to 
zasluga predvsem natečaja 
in Tedna slovenske drame. 
Pred dvajsetimi leti je bila si-
tuacija precej slabša, danes 

pa imamo nekaj izvrstnih 
dramatikov in predvsem 
dramatičark. Zato sem ve-
sel nagrade in tudi dobre 
družbe mladih avtorjev,« 
je dejal Vinko Möderndor-
fer. O vsakokratni angažira-
nosti svojih del pa: »Živimo 
v zelo nehvaležnem času, ki 
pa je žal hvaležen za drama-
tiko. Ta je vedno v vseh ča-
sih veljala za angažirano 
umetnost. Tudi Shakespea-
re in Molière sta bila vedno 
v konfliktu z družbo. Nalo-
ga gledališča kot najbolj žive 
umetnosti je, da vedno rea-
gira na svet. Seveda pa nis-
ta vsaka tema in pogled na-
njo primerna – dramatik je 
tisti, ki si vse to zamisli. Gle-
dališče mora biti kritično do 
družbe, kar se mi zdi zdaj, 
ko vidim, kam ta svet drvi, 
še posebno pomembno.

O nagrajeni drami je žirija 
zapisala: »Ikonična klasična 
dramska lika iz Shakespear-
jeve tragedije se v tem bese-
dilu reinkarnirata v povsem 
vsakdanji osebi, v mlada člo-
veka zdajšnjih imen in pro-
venienc, v sodobna dram-
ska subjekta. Njuni druži-
ni nista sprti, sprto z njuno 
iskreno mlado ljubeznijo pa 
je vse socialno okolje. Bese-
dilo ga prikaže brezkompro-
misno, kot vidi in doživlja 
svojo situacijo mlada gene-
racija: brezpravno, stisnjeno 
med mlinska kamna, ki ubi-
jata njune preproste, nep-
retenciozne želje in hote-
nja. Na eni strani je to zbiro-
kratiziranost, ki posamezni-
ka obravnava in ga sistem-
sko stigmatizira z izdelani-
mi logaritmi za zaznavanje 
vsakršnih napak in odsto-
panj – to ga dela nezaposlji-
vega in nekoristnega – in 
med socialno, eksistenčno 
in eksistencialno stisko.« 
Ali kot pravi avtor: država 
ne opravlja svoje funkcije 
in prepušča ljudi ulici. Mla-
di so tako že doma begunci 

– prav tako pa, ko gredo v tu-
jino s trebuhom za kruhom.

Antika današnjega časa

Šestič doslej so na Ted-
nu slovenske drame podeli-
li nagrado mlademu drama-
tiku. Žirija je nagrado za naj-
boljšega mladega dramatika 
podelila Maši Pelko za delo 
Kraljevi otroci in v obrazlo-
žitvi zapisala, da gre za dra-
mo, ki trdno stoji v zdajšn-
josti, čeprav črpa iz klasične 
dramske zgodbe o kralju Oj-
dipu. Prav filmsko bi jo lahko 
opredelili kot »prequel« zna-
ni zgodbi: prikazani so štirje 
kraljevi otroci, to so Polinejk, 
Eteokel, Antigona in Ismena, 
stari med osem in trinajst let, 
v času tik pred očetovim spoz-
nanjem o zločinu. »Kljub ne-
kakšni amorfnosti otroške 
psihologije prepoznavamo 
razvojne poteze, ki jih bodo 
ti otroci v bližnji bodočnosti 
razvili in pokazali v kasnej-
ših dramah, ki se ukvarjajo z 
njimi. Prepoznavnost zgod-
be pa nas pri branju seveda 
ne zavede, saj drama govori 
na vsaj še eni ravni: na ravni 
vseh otrok, ki jih v svet prehi-
tre odraslosti hipoma presta-
vi katerakoli tragedija, zato v 
njihovih vprašanjih lahko vi-
dimo tudi otroke, ki nam jih 
z različnih koncev sveta ka-
žejo televizijske kamere, ot-
roke, ki jih srečujemo, a ne 
prepoznavamo na naših uli-
cah …« 

Maša Pelko se je po štu-
diju filozofije in primerjal-
ne književnosti na Filozof-
ski fakulteti odločila za na-
daljevanje študija gledali-
ške režije na AGRFT. »Prvi 
študij mi je bil dobra filo-
zofska in literarna osnova 
za nadaljevanje na akademi-
ji, kjer sem začela spoznava-
ti še, kaj pomeni dramska pi-
sava in kako besedilo zaživi 
na odru,« je povedala mla-
da nagrajenka. »Vedno sem 

bila navdušena nad adapta-
cijami in priredbami klasič-
nih del, ker se mi zdi, da če 
je že nekdo nekje podal tako 
močan okvir zgodbe, ti to 
le še olajša, da lahko poveš 
neko svojo zgodbo. To se mi 
je zdelo smiselno premakni-
ti v povsem drugo perspek-
tivo, namreč perspektivo ot-
rok. Antična drama govori o 
tem, da je bila generacija Oj-
dipovih otrok prekleta. Sama 
pa menim, da nanje tako kot 
name oziroma našo genera-
cijo močno vpliva, kako si bil 
vzgojen in kako se propada 
družbeni sistem, kako se se-
suva osnovna družinska ce-
lica. Na to sem se osredoto-
čala v svojem besedilu.« Po 
mnenju žirije se besedilo 
lahko kosa s tistimi na nate-
čaju za veliko Grumovo nag-
rado. Pelkova je med drugim 
pred dnevi že režirala bralno 
uprizoritev zmagovalne Mö-
derndorferjeve drame.

»Stvaritev na vrhunski 
ravni je v slovenski dram-
ski besedi toliko, da ima-
mo že vrsto let namesto ene-
ga tedna slovenske drame 
skoraj dva – in tega se mo-
ramo veseliti,« je v zaključ-
nem nagovoru dejala direk-
torica Prešernovega gleda-
lišča Kranj Mirjam Drnov-
šček. Z nekoliko grenkobe 
je dodala, da so tudi letos v 
skromnih finančnih in kad-
rovskih okvirih naredili naj-
boljše, kar zmorejo, se zah-
valila požrtvovalnim sode-
lavcem in pozvala kultur-
nega ministra, da bi za res 
učinkovito promocijo slo-
venske dramatike v tujini 
potrebovali dodatno zapos-
leno osebo. Vprašala se je, 
ali je res potrebno in modro, 
da tudi kultura vse bolj pod-
lega splošni ekonomski logi-
ki obstoja, ki priznava samo 
več in več, prisega na kvanti-
teto, čemur je v obstoječih fi-
nančnih razmerah nemogo-
če slediti.

Slovenska dramatika živi

Sedanjost in prihodnost: prejemnik že tretje nagrade Slavka Gruma, izjemno plodovit 
dramatik Vinko Möderndorfer, in obetavna mlada dramatičarka Maša Pelko s svojo prvo, 
pa že nagrajeno dramo / Foto: Tina Dokl
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SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJTRIGLAV : MARIBOR

sreda, 11. 4., ob 15. uri
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SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJ

SOBOTA, 
22.7 OB 16.50H

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

v dresih, navijaških šalih NK Triglav

Snemanje videospota za novo  
himno NK TRIGLAV KRANJTRIGLAV : RUDAR

nedelja, 15. 4 ., ob 13. uri

Andraž Sodja

Jesenice – V Dvorani Pod-
mežakla se je minuli konec 
tedna odvijalo tradicionalno 
tekmovanje umetnostnih 
drsalk in drsalcev za Po-
kal Triglav – Triglav trophy. 
Tudi letos se je ob tem med-
narodno priznanem tekmo-
vanju odvijalo tudi tekmova-
nje mlajših selekcij za Nar-
cisa cup, ravno tako s pestro 
mednarodno udeležbo.

Tudi letos so ekipno zma-
go na Triglav trophy odnes-
li drsalke in drsalci Itali-
je, ki so skupno zbrali naj-
več točk. V kategoriji mlaj-
ših novincev je prvo mes-
to zasedel slovenski drsalec 
David Sedej, drugo pa tur-
ški drsalec Demir Ozdemir, 
med mlajšimi novinkami je 

zmagala Južnokorejka Se-
oyeon Ji, druga je bila Itali-
janka Federica Grandesso, 
tretje mesto pa je zasedla Ko-
rejka Chaebin Hwang. Slo-
venske tekmovalke vključ-
no z drsalkami domačega 

Drsalnega kluba Jesenice, 
ki prireja Triglav trophy, 
po medaljah niso poseg-
le, a so vseeno zabeležile 
več dobrih uvrstitev. Tako 
je bila Lara Hrovat deseta, 
Julija Lovrenčič 13., Manca 

Krmelj 16., Daša Smolej 18., 
Lana Omovšek 21. in Nika 
Novak pa 23. Med mladin-
kami je prvo mesto zased-
la tekmovalka Avstrije Olga 
Mikutina, drugo Italijanka 
Lara Naki Gutmann in tret-
je Madžarka Julia Lang. Do-
mači tekmovalki Nea Smo-
lej in Kaja Gril sta zasedli 9. 
in 10. mesto. Med člani je 
prvo mesto zasedel Madžar 
Alexander Borovoj, drugo 
Italijan Alessandro Fadini 
in tretje Avstrijec Manuel 
Drechsler. 

Med članicami, kjer ni 
bilo slovenskih predstav-
nic, je prvo mesto zasedla 
Italijanka Lucrezia Genna-
ro, drugo Švicarka Yoonmi 
Lehmann, tretje pa singa-
purska drsalka Cecilie Mei 
Ling Hartmann.

Italijanska zmaga na Triglav trophy
Minuli konec tedna je bil na Jesenicah že 27. tradicionalni Triglav trophy, mednarodno tekmovanje 
umetnostnih drsalk in drsalcev, ki so se ga letos udeležili drsalci iz dvajsetih držav.

Italijankam je jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger 
podelil pokal za ekipno zmago.

Maja Bertoncelj

Ljubljana – V nedeljo je bila v 
Trentinu v Italiji četrta dirka 
za svetovno prvenstvo v mo-
tokrosu, ki si jo je ogledalo 
tudi veliko slovenskih navi-
jačev. Naš najboljši motok-
rosist Tim Gajser je osvo-
jil sedmo mesto. Na tekmi 
je bil še en Slovenec, in si-
cer Klemen Gerčar, 27-letni 
tekmovalec iz Lukovice, ki je 
bil blizu prvih točk v letošnji 
sezoni, dirko pa je končal na 
27. mestu.

Gerčar, svetovni prvak v 
MX3 iz leta 2013, je moral 

zaradi poškodb predčasno 
zaključiti kar zadnji dve se-
zoni. Lani maja je padel na 
dirki v Latviji in si poškodo-
val koleno. Rehabilitacija je 
bila dolga. »Trdo sem garal, 
da sem koleno spravil nazaj 
v takšno stanje, da sem lah-
ko v drugi polovici decem-
bra sedel na motor. Januar-
ja sem bil na Sardiniji, kjer 
so priprave potekale po na-
črtih. Imam isto ekipo me-
hanikov kot prejšnjo sezo-
no. Smo dobra ekipa,« je 
še pred začetkom sezone 
pojasnil Klemen Gerčar, o 
ciljih pa dodal: »Na prvih 

tekmah želim priti nazaj v 
tekmovalni ritem, kar mi v 
zadnjih dveh letih ni uspe-
lo, vidnejše rezultate pa na-
črtujem od sredine sezone 
naprej.«

Dirkal bo na evropskih 
tleh. Izmed 19 dirk jih bo 
v Evropi skupaj 16. Kon-
kurenca je močna. Mes-
to v njej ima tudi Gerčar-
jeva ekipa 62MotoSport, 
ki je uradna ekipa prven-
stva MXGP. »Glede na to, 
da svojo ekipo vodim že od 
leta 2015, mislim, da bomo 
skušali v vsaki sezoni nare-
diti korak naprej. Cilj je, da 

bi me v prihodnje čim bolj 
razbremenili. Sem namreč 
menedžer ekipe, vodja, tek-
movalec. Verjamem, da se 
da s trdim delom vse nare-
diti,« je nekaj besed name-
nil še tej temi.

Letos se je predstavil tudi 
že slovenskim ljubiteljem 
motokrosa. Na drugi dirki 
za državno prvenstvo prve-
ga aprila v Prilipah pri Bre-
žicah – Gerčar tekmuje za 
AMD Brežice – je zaostal le 
za Gajserjem. Peta dirka sve-
tovnega prvenstva v motok-
rosu bo konec tedna na Por-
tugalskem.

Vrnitev v motokrosistično elito
Klemen Gerčar je bil na četrti dirki za svetovno prvenstvo v motokrosu v Trentinu blizu prvih točk v 
letošnji sezoni, ki je zanj četrta med elito. Vrača se po poškodbi in vidnejše rezultate načrtuje v drugi 
polovici sezone.

Klemen Gerčar je bil na dirki za VN Trentina blizu točkam svetovnega prvenstva. / Foto: AMZS

Jože Marinček

Domžale – Nogometaši v 
prvi slovenski ligi Telekom 
so odigrali tekme 26. kro-
ga, ki se je zaključil z ob-
računom v Domžalah. Na 
igrišču ob Kamniški Bistri-
ci so se pomerili nogometa-
ši Domžal in Triglava. Dom-
žale so nizu desetih zapore-
dnih zmag dodale še eno. 
Boljše so bile s 3 : 0.

V prvem polčasu zadetkov 
ni bilo. Triglav se je dobro 
branil. V 59. minuti je nato 
za Domžale zadel Lovro Biz-
jak, štirinajst minut kasneje 
pa še Amadej Vetrih. Konč-
ni izid je z bele točke posta-
vil Senijad Ibričić. Jutri ob 
15. uri čaka Kranjčane nova 
tekma. Doma bodo z Mari-
borom igrali zaostalo tekmo 
dvajsetega kroga. Domžale 
so na lestvici druge, Triglav 
je še naprej predzadnji de-
veti. V drugi slovenski nogo-
metni ligi so bile tekme 22. 
kroga. Prvo v četrtek med 
AŠK Bravo in Roltekom Dob 
so z 1 : 0 dobili nogometaši 
AŠK Bravo. Kalcer Radomlje 
je doma z zadetkoma Igorja 
Kondiča in Dušana Ivano-
va premagal Rogaško z 2 : 
1. Nogometaši Zarice Kranj 
so gostili zadnjeuvrščeno 

moštvo Veržej, ki pa je pre-
senetilo in domačine pre-
magalo z 1 : 0. Jutri bodo 
odigrane prestavljene tek-
me 19. kroga z začetkom ob 
16. uri. Kalcer Radomlje bo 
gostil ekipo Fužinar Ravne, 
Roltek Dob odhaja na gosto-
vanje k Brdom. Nogometa-
ši v tretji slovenski nogome-
tni ligi – center so konec te-
dna odigrali tekme 18. kro-
ga. Rezultati: Bled Hirter – 
Tinex Šenčur 1 : 0, Bohinj – 
Arne Tabor 69 0 : 2, Zagorje 
– Sava Kranj 2 : 1. Komenda – 
Šobec Lesce 4 : 0 in SIJ Acro-
ni Jesenice – Ivančna Gorica 
0 : 1. Nogometaši v gorenj-
ski ligi so odigrali 13. ali zad-
nji krog v skupinskem delu 
tekmovanja. Rezultati: Žiri 
– Polet 8 : 0, Niko Železniki 
– Škofja Loka 0 : 3, JuRentA 
Bitnje – Britof 2 : 2, Visoko – 
Zarica Kranj B 1 : 0, Veleso-
vo – Preddvor 0 : 0 in Royal 
Sport DLN – Kondor Gode-
šič 5 : 1. 

Jutri bodo člani odigra-
li štiri tekme tretjega kroga 
Pokala MNZG – Kranj. Tek-
me Tinex Šenčur – Zarica 
Kranj, SIJ Acroni – Veleso-
vo in Britof – Škofja Loka se 
bodo začele ob 17. uri, Niko 
Železniki – Bled Hirter pa 
ob 17.30. 

Enajsta zaporedna 
zmaga Domžal
Nogometaši Domžal so premagali kranjski Triglav.

Jesenice – S prvo tekmo med Jesenicami in Olimpijo se je začel 
finale državnega prvenstva v hokeju na ledu. Prvo zmago so 
vknjižili Jeseničani, ki so večne tekmece premagali s 3 : 2 (1 : 
0, 1 : 0, 1 : 2). Pred 2500 domačimi gledalci so vodili že s 3 : 
0, kar je zadostovalo tudi za končno veselje. Za domačine je 
dvakrat zadel Adis Algaić, enkrat pa Nik Pem. Druga tekma bo 
danes z začetkom ob 19.15 v Tivoliju. Igralcem ekipe SIJ Acroni 
Jesenice do novega naslova državnega prvaka manjkata še dve 
zmagi. Slovenska hokejska reprezentanca pa igra prijateljske 
tekme pred bližnjim svetovnim prvenstvom skupine B. Na 
prvi je premagala Hrvaško, druga pa bo jutri na Bledu proti 
Madžarski. Tekma se bo začela ob 19. uri. 

Jeseničani povedli, jutri reprezentanca na Bledu
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Jelena Justin

Razgledi so vedno eden 
od razlogov, da se človek 
povzpne nekam v višave. Po-
doba naših najvišjih vrhov v 
zimski preobleki je še lepša 
kot v poletni, le cilje pozimi 
je treba prilagoditi razme-
ram. Tokratni vzpon nam 
bo postregel z enim najlep-
ših razgledov v Kamniško-
Savinjskih Alpah, pa še tako 
mimogrede bomo obiska-
li dva vrhova, od katerih je 
eden pozimi bistveno laž-
je dosegljiv kot poleti, ko je 
prekrit z gostim ruševjem. 

Izhodišče vzpona je spo-
dnja postaja kabinske žič-
nice, ki vozi na Veliko pla-
nino. Zapeljemo se proti 
Kamniški Bistrici in na par-
kirišču pri spodnji posta-
ji žičnice parkiramo. Sledi-
mo smerokazu za Dol oz. 
Planino Dol, ki nas obve-
sti, da nas do planine čaka-
ta 2 uri vzpona. Vzpon skozi 

Dolski graben v spodnjem 
delu ni strm, zmerno se 
vzpenja, a z nadmorsko vi-
šino tudi strmina naraš-
ča. Najbolj strm del poti je 
speljan v prijetnih okljukih, 
v tem delu je pot tudi ved-
no zasuta z listjem, zato po-
zor, ker nikoli ne vemo, kaj 
se skriva pod njim. V strmi-
ni steza kmalu začne preči-
ti v levo. Strmina popusti in 
hitro dosežemo zahodni rob 
Planine Dol. Dosežemo ces-
to in se po njej sprehodimo 
do smerokaza, ki nas usme-
ri levo proti Konju, desno pa 
gre markirana pot na Veli-
ko planino. Na obeh smero-
kazih piše 1 ura in 15 minut. 
Zavijemo levo in začnemo s 
hojo proti gozdu, kjer se pot 
začne usmerjati prečno des-
no in hitro pridobiva višino. 
No, odvisno od zimskih raz-
mer, svetujem, da imamo 
na nogah vsaj male dereze, 
odvisno pač od snežne pod-
lage in razmer. V trenutku, 

ko obujemo dereze, pospra-
vimo palice in v roke vzame-
mo cepin. Strmina ne po-
pušča do razgledne točke, ki 
se skriva za ogromno skalo, 
ki jo obhodimo po levi stra-
ni. Tu pot zavije v levo in str-
mina malce popusti. Sko-
zi pas ruševja se povzpne-
mo do roba planine Rzenik, 
kjer na levi strani opazimo 
t. i. Mlakarjevo bajto, pred 
seboj pa zagledamo svoja 
današnja cilja: levo je Rze-
nik, desno pa Konj. Gremo 
najprej na Konja. S plani-
ne nadaljujemo prečno des-
no proti Konju. Trenutno je 
celoten pas ruševja pokrit s 
snegom, zato je napredova-
nje precej enostavno, v ko-
pnih razmerah pa tod poteka 
običajna markirana pot. Pot 
se ponekod strmo vzpne in v 
prečnem vzponu dosežemo 
glavni greben. Tu zavijemo 
desno, se še malce povzpne-
mo, nato pa po ravnem spre-
hodimo do glavnega vrha 

Konja, ki ga označuje vpi-
sna skrinjica z žigom. Pre-
vidno v tem delu poti, saj je 
le ta malce izpostavljena. In 

razgled, ki vzame sapo. V 
krogu 360 stopinj so pred 
nami Mokrica, Kompotela, 
Vrh Korena, Kalški greben, 
Kalška gora, Grintovec, Dol-
gi hrbet, Štruca, Skuta, Rin-
ke, Brana, Planjava, Ojstri-
ca, Staničev vrh, Zeleniške 
špice, Dleskovška planota, 
Raduha, Uršlja gora … Glo-
boko pod nami vidimo sedlo 
Presedljaj in oster greben 
Konja, a ta vzpon za zimski 
čas ni primeren. 

Z vrha Konja malce sesto-
pimo, nato se pa začnemo 
vzpenjati na Rzenik z vzhod-
ne smeri. Rzenik je v pole-
tnih mesecih sicer težje do-
stopen, saj je povsem poraš-
čen z ruševjem. Vrh Rzeni-
ka označuje velik možic in 

razgled je identičen kot s Ko-
nja, le da je vrh za 30 m nad-
morske višine višji. V pole-
tnih mesecih je Rzenik do-
stopen tako z zahodne kot 
vzhodne strani, vendar je 
pot močno zaraščena. 

Z vrha Rzenika, če raz-
mere omogočajo, sestopi-
mo kar direktno navzdol do 
Mlakarjeve bajte, od koder 
začnemo s sestopom proti 
Planini Dol, od tam pa sko-
zi Dolski graben nazaj na iz-
hodišče. Razmere v visoko-
gorju so trenutno zelo zah-
tevne, zato previdno!

Nadmorska višina: 1833 m
Višinska razlika: 1500 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Konj (1803 m) in Rzenik (1833 m)

Divji mustang? Arabski žrebec?
Ni bil ne prvi ne drugi, bil je tretji, še lepši. Žrebec v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kam iti, da bo razgledno, da ne bo obljudeno in predvsem, da bo varno? 

Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  (67 )

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

Levo je Rzenik, desno je Konj. / Foto: Jelena Justin Z vrha Konja pogled proti špici, ki je Rzenik. / Foto: Jelena Justin

Delček veličastnega razgleda z Rzenika proti Grintovcu, Dolgemu hrbtu, Štruci, Skuti, 
Rinkam in Brani / Foto: Jelena Justin

Misli – prepričanja – realnost
Misli kreirajo prepričanja, 

prepričanja postanejo real-
nost. To se zgodi, ker se misli 
»zbirajo« in se začnejo pove-
zovati v prepričanja in vzor-
ce. Zlahka to razumemo, če 
pomislimo na vrv. Spletena 
je iz tisočerih drobnih vla-
ken. Vsako od teh posame-
znih vlaken samo po sebi ni 
dovolj močno, da bi zdržalo 
veliko težo ali bi se z njim us-
pešno privezali. Ko se vsa ta 
drobna vlakna združijo sku-
paj, se spletejo v vrv. Posta-
nejo močna in mogočna, s 
tako stkano vrvjo se lahko 
uspešno in trdno priveže-
mo. Enako se dogaja z naši-
mi mislimi.

Krepitev naših misli 

Posamezna misel sama 
po sebi ni zelo močna. Ko 

mislimo in razmišljamo o 
vedno istih stvareh, se ener-
gija, ki jo z mislimi upor-
no pošiljamo v isto smer 
ali cilj, močno okrepi. Če se 
nam po glavi pletejo vedno 
ene in iste misli, je to točno 
tako, kot bi pletli volno. Ko 
pletemo ter delamo vedno 
isti gib, kmalu napletemo 

vzorec. Če delamo skrbno, 
je vzorec lep. Ko razmišlja-
mo vedno o istih stvareh, 
misli tako zbiramo in kre-
pimo. Postajajo mogočna 
in trdna prepričanja, na ka-
tera se »privežemo«. Če so 
te misli lepe, pozitivne, nas 
taka prepričanja podpirajo 
in nam pomagajo dosegati 

cilje. Če pa so te misli pre-
žete s strahovi in dvomi, 
so taka prepričanja za nas 
omejujoča in nas ovirajo pri 
našem delovanju. 

Vsaj tako skrbno, kot izbi-
ramo volno, blago, materia-
le, iz katerih pletemo in kro-
jimo svoja oblačila, bi mora-
li skrbno izbirati svoje misli, 
ker iz njih pletemo svoja živ-
ljenja, pa se tega premalo za-
vedamo.

Naša glavna težava je, da 
mislimo na stvari, ki se jih 
bojimo, jih nočemo doživlja-
ti. Ne zavedamo pa se, da jih 
že samo s tem, ko mislimo 
nanje, energijsko hranimo 
in tako ravno tisto, čemur bi 
se želeli izogniti, posledično 
sami kreiramo in povabimo 
v svojo realnost.

Kakšen je recept, da se 
temu izognemo?

Zavestno nadzorovati in 
opazovati svoje misli, misli-
ti le na tisto, kar si zares že-
limo in ne na tisto, česar no-
čemo ali se bojimo.

Zgodba v razmislek:
Nekoč je ostareli Indijanec 

plemena Čeroki pripovedoval 
svojemu vnuku, da se v not-
ranjosti vsakega človeka odvi-
ja boj med dvema volkovoma. 
Prvi volk predstavlja zlo: jezo, 
zavist, ljubosumje, pohlep, sa-
mopomilovanje, bes, laž, se-
bičnost in nasilje. Drugi pa 
dobro: mir, ljubezen, nesebič-
nost, resnico, sočutje, srčnost, 
vedrino, upanje in pripravlje-
nost pomagati.

Po premisleku ga je vnuk 
vprašal: »In kateri volk na 
koncu zmaga?«

»Zmaga vedno tisti, ki ga 
hraniš!« mu je odgovoril sta-
rec.
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Tržič – V soboto se je z 12. Te-
kom po ulicah Tržiča začela 
letošnja sezona tekaške seri-
je Gorenjska, moj planet. To 
je bil tek za vse generacije v 
organizaciji Športne zveze 
Tržič in Vrtca Tržič.

Tekle so družine s predšol-
skimi otroki, osnovnošolci, 
sledila sta rekreativni tek na 
pet in deset kilometrov za od-
rasle in hitra hoja. Osrednji 
nastop je bil rekreativni tek 
na pet kilometrov za ženske 
in moške, stare sedemdeset 
let in več, ter na deset kilo-
metrov za druge odrasle ka-
tegorije. Na deset kilome-
trov je bil najhitrejši Tobi 
Gaberšček (AD Mass). Dru-
gi je bil Žan Žepič (AK Krka), 
tretji pa Simon Strnad (ŠD 
Nanos). Pri ženskah je zma-
ga ostala na Gorenjskem. 
Prepričljivo najhitrejša na 

pet kilometrov je bila Neja 
Kršinar s Topola, ki tekmuje 
za KGT Papež. »Na tek v Tr-
žič sem prišla čisto slučajno, 

ker je blizu in ker je tekov 
na pet kilometrov pri nas re-
lativno malo, mi pa trenu-
tno pridejo prav. Nisem si 

ogledala profila proge, pri-
čakovala sem samo ravni-
no, pa ni bilo tako, kar me 
je malce presenetilo. Sicer 
pa je ta tek super, vključno 
z organizacijo,« je poveda-
la Neja Kršinar, ki je po tek-
mi naredila še dodatne kilo-
metre za trening proti Dovž-
anovi soteski. »Posvečam se 
ravninskim tekom, že peto 
leto sodelujem s trenerjem 
Dejanom Lenartom. Letos 
bi rada izboljšala svoje čase 
na vseh razdaljah, najbolj na 
polmaratonu, če bo še kaj 
zraven, uvrstitve na kakšna 
prvenstva, pa bo še toliko bo-
lje,« je še dejala Kršinarjeva. 
Za njo sta v cilj pritekli Ni-
ves Skube na drugem mestu 
in Maruša Turk (Filter team) 
na tretjem.

Naslednja tekma serije 
Gorenjska, moj planet bo 
21. aprila Tek Petra Levca v 
Trzinu. 

Tržiške ulice so jo presenetile
Na Teku po ulicah Tržiča sta bila najhitrejša atleta Tobi Gaberšček in Neja Kršinar. Drugi tek v seriji 
Gorenjska, moj planet bo 21. aprila v Trzinu. Peter Košenina

Hraše – Društvo športnih 
psov Slovenije in Turistično 
društvo Hraše sta v nedeljo 
priredila šesto tekmo pasjih 
vpreg v spomin na Henrika 
Sečnika, na kateri je nastopi-
lo več kot sedemdeset tekmo-
valcev iz Slovenije in tujine.

Spomladanska tekma s 
psi je v Hrašah postala stal-
nica in odzivi nanjo so vsa-
ko leto boljši. Pripravijo jo 
na visokem nivoju, zato se 
je vedno raje udeležijo tudi 
tujci. Letos so se Slovencem 
pridružili Italijani, Avstrijci, 
Nemci, Madžari, Hrvatje, 
Srbi in celo Norvežan. Na-
stopali so v kategorijah cart, 
kjer psi vlečejo tekmovalca 
na vozičku, scooter z dve-
ma ali enim psom, kjer psi 
vlečejo tekmovalce na ski-
rojih, bikejoring, kjer sta v 
paru pes in kolesar, ter cani-
cross, kjer nastopata pes in 
tekač. Na koncu so s svojimi 
ljubljenčki nastopili tudi ot-
roci. »Pri našem športu gre 

predvsem za zabavo. Če tu 
zabave ne bi bilo, te psi ne bi 
poslušali in ne bi sodelovali. 
Bistveno je druženje s psom 
in preživet čas v naravi. Če 
pa se želiš s športom ukvar-
jati resno, moraš izdelati 
načrt treningov in psa treni-
rati tako, kot bi treniral teka-
ča,« pravi Matjaž Ovsenek, 

predsednik Društva špor-
tnih psov Slovenije. V Hra-
šah so številni gledalci tako 
lahko videli vse – od resnih 
tekmovalcev, ki nastopajo 
na evropskih prvenstvih, do 
ljubiteljev psov, katerih štiri-
nožni prijatelj je v cilj prišel 
za svojim gospodarjem.

Za nastopanje na dirkah 
športnih psov ni pasemskih 
omejitev. Polarne pasme si-
birski husky, aljaški mala-
mut, samojed in grenlan-
dski pes sicer nastopajo v 
svoji kategoriji, vsi ostali pa 
skupaj v svoji. V Hrašah so 
bili izjemno zagnani pred-
vsem lovski psi, a tudi me-
šanci in ovčarji niso kaj dos-
ti zaostajali.

V Hrašah dirka 
pasjih vpreg

Na dirki pasjih vpreg so s svojimi ljubljenci nastopili tudi 
otroci.

Marjana Ahačič

Radovljica – Na radovljiški 
Osnovni šoli Antona Toma-
ža Linharta so v četrtek prip-
ravili zaključno prireditev v 
okviru letošnje akcije Varno 
na kolesu. Nagradili so naj-
boljše sodelujoče na razpi-
su Varno na kolesu, v okvi-
ru katerega so šolarji s po-
močjo mentorjev izdelova-
li didaktične pripomočke za 
pomoč pri učenju in utrjeva-
nju prometnih pravil oziro-
ma pripravili fotoreportažo 
ali video predstavitev varne 
kolesarske poti v šolo. 

V gorenjski regiji je naj-
več točk zbrala Osnovna 
šola Šmartno v Tuhinju, 

druga je bila OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bi-
strica, tretji pa Center za izo-
braževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Kamnik (CI-
RIUS Kamnik). Za večletno 
vestno in prizadevno opra-
vljanje nalog je bila nagraje-
na tudi šola gostiteljica, OŠ 
Antona Tomaža Linharta 
Radovljica.

Program Varno na ko-
lesu že šesto leto zapored 
združuje kolesarje iz različ-
nih osnovnih šol s ciljem, 
da so čim bolje pripravljeni 
na samostojno vožnjo s ko-
lesom v prometu. Obenem 
jih prek programa spodbu-
jajo k varnemu kolesarje-
nju v vsakdanjem življenju 

Za boljšo varnost na kolesu
V četrtek se je na Osnovni šoli A. T. Linharta Radovljica več kot sto dvajset osnovnošolcev zbralo na 
regijski zaključni prireditvi akcije Varno na kolesu. Nagrajeni so bili šolarji iz Tuhinja, Bohinja in Kamnika.

Na zaključni slovesnosti so se sodelujoči gorenjski 
osnovnošolci podali na kolesarski poligon, ki ga je 
pripravila Agencija za varnost v prometu, si ogledali 
predstavitev radovljiških policistov ter s predstavniki 
Kolesarske zveze Slovenije spoznali kolesarjenje na 
trenažerju. / Foto: Gorazd Kavčič

Atletinja Neja Kršinar je bila najhitrejša ženska na Teku po 
ulicah Tržiča.

Organizator :

Češke dežele so bile v srednjem veku ene najbogatejših v Evropi, zato se 
je v vseh obdobjih v teh krajih oblikovala bogata arhitekturna dediščina. 

1. dan: Na naši poti si bomo ogledali slikoviti Telč, nato se bomo ustavili 
ob pravljičnem gradu Červena Lhota, ki se nahaja na otočku sredi jezera, 
dan pa bomo končali z ogledom mesta Česke Budejovice.  2. dan: Po 
zajtrku bomo spoznavali srednjeveško življenje v dvorcih Kratochvile in 
Hluboka, se nato odpeljali do slikovite vasi Holašovice, ki je najlepša češka va-
sica, uvrščena tudi na seznam Unesco, končali pa bomo z ogledom pivovarne 
Budweiser, pokušino piva in večerjo v pivnici.  3. dan: Po zajtrku vožnja v Češky 
Krumlov, ki mu poseben čar dajejo reka Vltava, mestni grad, drugi največji na 
Češkem, in staro mestno jedro, ki je uvrščeno na seznam Unesco. Naš zadnji 
postanek bomo naredili pri jezeru Lipno. Sprehodili se bomo na lesen razgledni 
stolp in od tu nadaljevali vožnjo proti domu. 

Cena vključuje: prevoz s turističnim avtobusom, vstopnino v gradove Červena Lhota, Hlobuka ter Kra-
tochvile, vstopnini v pivovarno Budweiser Budvar in na razgledni stolp Lipno, eno prenočitev z zajtrkom in 
en polpenzion v hotelu s tremi zvezdicami v dvoposteljni sobi, južnočeški večer v pivnici (razširjen meni pri 
večerji), glasba do dve uri, dve pijači, turistično vodenje, organizacijo ter DDV.

IZLET /  OD 11. DO 13. MAJA 2018

Gradovi južne Češke  
in pivo Budweiser CENA: 243 €

(ob prijavi 40 gostov)

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, 
Ljubljana – 04/23 08 505, Domžale – 01/ 72 20 016,  
Tržič – 04/ 59 63 280  ali pišite na turizem@alpetour.si.   

in jih poučijo o trajnostni 
vlogi kolesarjenja za oko-
lje. Vseslovenski program, 
ki poteka že šesto leto zapo-
red, je doslej združil že več 
kot 14 tisoč mladih kolesar-
jev iz več kot 250 različnih 
osnovnih šol.

Program Varno na kole-
su poteka na pobudo družbe 

Butan plin s podporo Javne 
agencije RS za varnost pro-
meta, Zavoda RS za šolstvo, 
Policije, Kolesarske zveze 
Slovenije, podjetja Telekom 
Slovenije, družbe BTC in 
Zavarovalnice Triglav. Pro-
gram podpirajo tudi številna 
kolesarska društva in uspeš-
ni kolesarji.
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Simon Šubic

Jesenice – Gorenjski policisti 
so pred dnevi obravnavali vo-
znika, ki je po avtocesti mimo 
Jesenic vozil v napačno smer. 
Ustavili so ga po približno ki-
lometru nevarne vožnje po 
prehitevalnem pasu, v tem 
času pa se je srečal s približno 
petnajstimi vozniki. Odvzeli 
so mu vozniško dovoljenje in 
ga izločili iz prometa, poleg 
tega ga bodo kazensko ova-
dili zaradi nevarne vožnje iz 
malomarnosti, za kar je zag-
rožena denarna kazen ali za-
por do enega leta. 

Voznik je v napačno smer 
zapeljal s počivališča Hruši-
ca, odpeljal pa se je proti Lip-
cam, o čemer so policisti ta-
koj prejeli obvestilo. »V in-
terventnih aktivnostih poli-
cije so sodelovali tudi Darso-
vi nadzorniki, ki so vozilo us-
tavili na prehitevalnem pasu 
in ga varno odstranili na bli-
žnjo SOS nišo, kjer so ga v po-
stopek prevzeli prometni po-
licisti,« je razložil Bojan Kos s 
Policijske uprave Kranj.

Vozniki pri vožnji v na-
pačno smer praviloma 

uporabljajo prehitevalni 
pas, kar bi na običajni dvo-
smerni cesti pomenilo pra-
vilno vožnjo, pojasnjuje 
Kos in svetuje, naj vozni-
ki prehitevalni pas na avto-
cesti uporabljajo samo za 
potrebe prehitevanja, po-
tem pa naj se vrnejo nazaj 
na vozni pas. Ves čas naj 
bodo pozorni tudi na do-
gajanje pred seboj in upo-
števajo tudi možnost, da se 
lahko nekdo pripelje v na-
pačni smeri. 

Policija svetuje, da se v pri-
meru, ko prejmete obvesti-
lo, da se nekdo po avtocesti 
vozi v napačni smeri, z vozi-
lom takoj umaknite na voz-
ni pas in zmanjšajte hitrost. 
Avtocesto zapustite ob prvi 
priložnosti oziroma zape-
ljite na prvo počivališče. Ko 
opazite vozilo, ki pelje na-
sproti, zapeljite na odstavni 
pas. Pri tem prižgite vse šti-
ri smernike, voznika, ki pe-
lje nasproti, pa s svetlobnimi 
znaki in trobljenjem posku-
šajte opozoriti na napako. 
Nikakor ne zapeljite pred ta-
kega voznika, ker s tem tve-
gate hujše trčenje. 

Mimo Jesenic vozil 
v napačno smer
Voznika, ki je mimo Jesenic po avtocesti vozil v 
napačno smer, bodo kazensko ovadili.

Simon Šubic

Tržič – Tržiški policisti so 
pred dnevi med kontrolo 
prometa ustavili dvanajstle-
tnega otroka, ki je vozil sku-
ter. Ker gre za vozilo, za ka-
terega se zahteva kategorija 
AM in starost voznika naj-
manj 15 let, so mu skuter za-
segli. In če so morda policisti 
še vajeni, da se z mopedi po 
cestah podijo tudi premladi 
vozniki, pa jih je zato osup-
nilo, ko so v nadaljnjem po-
stopku v zvezi z morebitno 

odgovornostjo staršev ugo-
tovili, da ti svojemu otroku 
tako početje dovoljujejo. Kot 
so napovedali na Policijski 
upravi Kranj, bodo za deja-
nje otroka in staršev vložili 
obdolžilni predlog na okraj-
no sodišče za prekrške. 

Starši, skrbniki oziroma 
rejniki, ki omogočijo, do-
volijo ali dopustijo, da ot-
rok ali mladoletnik ravna v 
nasprotju z določbami zako-
na o voznikih, se kaznujejo 
s 160 evri, so še pojasnili na 
policiji. 

Dvanajstletniku pustili 
voziti skuter

Simon Šubic

Bukov Vrh – Pri delu v goz-
du v Bukovem Vrhu nad Po-
ljansko dolino se je v sobo-
to smrtno ponesrečil sedem-
najstletnik. Tragična nesre-
ča se je okoli 12.30 zgodila, 
ko je mladenič med spra-
vilom hlodovine s traktor-
jem zapeljal v prepad in se 
nato prevračal po strmini. 
Posredovali so prostovoljni 

gasilci iz Škofje Loke in Po-
ljan, ki so s tehničnim pose-
gom dvignili traktor z vozni-
ka, za katerega pa žal ni bilo 
več pomoči, saj je zaradi hu-
dih poškodb umrl na kraju 
nesreče.  

Policisti dogodek obrav-
navajo kot nesrečo pri delu, 
z ugotovitvami pa bodo sez-
nanili pristojno državno to-
žilstvo, so pojasnili na Poli-
cijski upravi Kranj. 

Sedemnajstletnik umrl 
pod traktorjem

Simon Šubic

Brdo pri Kranju – V Kongres-
nem centru na Brdu pri Kra-
nju se danes končuje tradi-
cionalni dvodnevni strokov-
ni posvet, namenjen policis-
tom, tožilcem, sodnikom, 
socialnim delavcem in dru-
gim, ki se pri svojem delu 
srečujejo z otroškimi žrtva-
mi kaznivih dejanj. Približ-
no 250 udeležencev medre-
sorskega posveta, ki sta ga 
17. pripravila policija in Dru-
štvo državnih tožilcev Slo-
venije v sodelovanju s Cen-
trom za izobraževanje v pra-
vosodju, letos razpravlja na 
temo Družinski odnosi v 
medosebni odvisnosti. Kot 
so poudarili, je pri obravna-
vi nasilja v družini ustrezna 
zaščita otrok v sodnih po-
stopkih izjemnega pomena, 
zato veseli podatek, da bodo 
tudi v Sloveniji kmalu odprli 
prvo Hišo za otroke. 

Na ministrstvu za pravo-
sodje od lani deluje med-
resorska skupina, ki prip-
ravlja podlago za vzposta-
vitev Hiše za otroke po vzo-
ru islandske hiše in njej po-
dobne ustanove na Norve-
škem, je razložila predse-
dnica Društva državnih to-
žilcev Slovenije Mirjam Kli-
ne. Ob tem je prepričana, da 
bodo v njej že do prihodnje-
ga strokovnega posveta iz-
vedli prve forenzične raz-
govore z otroki, ki bodo v 
hiši deležni tudi vse ostale 

oskrbe, tudi morebitnih 
zdravniških pregledov in 
strokovnih terapij. »Da ne 
bo otrok, ki je žrtev zlorabe, 
postal tudi žrtev sistema,« 
je poudarila.  

Otroci žrtve manipulacije

Namestnica generalne-
ga direktorja policije Tatja-
na Bobnar je pozvala vse pri-
stojne službe, da pri obrav-
navi nasilja v družini dela-
jo z roko v roki, z istim ci-
ljem in ob polnem angaži-
ranju. »Svet se spreminja, 
bliskovito se globalizira in 

radikalizira, pojavljajo se 
nove in kompleksne oblike 
zlorab in tudi prefinjene ob-
like nasilja, kot so na primer 
manipulacije. Te nove obli-
ke moramo prepoznavati in 
se nanje nemudoma odzva-
ti. Odzivati se moramo od-
ločno, enotno, strokovno in 
zakonito v luči pravic otrok, 
ki terjajo našo pozornost in 
predanost,« je dejala. 

»Otroke starši na žalost po-
gosto uporabljajo kot orodje 
za medsebojno obračunava-
nje in postanejo žrtve mani-
pulacije med dvema odra-
slima osebama, pri čemer 

starši v medsebojni bitki hit-
ro spregledajo otrokove pot-
rebe in želje,« je opozorila 
ministrica za notranje zade-
ve Vesna Györkös Žnidar in 
dodala, da je letošnji posvet 
namenjen ravno vprašanju 
kako preprečiti takšne mani-
pulacije. Otroci si želijo žive-
ti v zdravem družinskem je-
dru, ki omogoča brezskrbno 
odraščanje, ne želijo si vpra-
šanj, koga imajo raje, s kom 
se počutijo lepše in bolje, je 
poudarila. 

Sodni postopki so stresni

Generalni državni toži-
lec Drago Šketa pa je pou-
daril, da nobena institucija 
ne more zamenjati varoval-
nih mehanizmov, ki jih otro-
kom zagotavlja zavetje dru-
žine. »Ko ta zataji, zlahka 
zdrsnemo na področja, kjer 
namesto naklonjenih rela-
cij med ljudmi spregovorijo 
nasilje in različne druge ob-
like disfunkcionalnih med-
človeških odnosov. Zato se 
od strokovnjakov, ki so vpe-
ti v reševanje človeških živ-
ljenj na teh področjih, zahte-
va izrazito povezovalen pri-
stop in širok razpon razno-
vrstnih znanj,« je dejal. Kot 
je dodal, je približno 2,5 mi-
lijona otrok v Evropski uni-
ji vsako leto udeleženih v ka-
zenskih in civilnih sodnih 
postopkih, pogosto zaradi 
ločitve staršev ali pa na so-
diščih nastopajo kot žrtve ali 
priče kaznivih dejanj. »Sod-
ni postopki so stresni, še 
zlasti za otroke, ki doživlja-
jo resne travme, če sam po-
stopek do njih ni prijazen, 
če ni primerno okolje ali če 
strokovno osebje ni ustre-
zno usposobljeno,« je opo-
zoril. Ob tem je navedel zad-
nje poročilo agencije EU za 
temeljne pravice, ki opozar-
ja, da je otroke, ki so udele-
ženi v sodnih postopkih, še 
vedno pogosto strah, so pre-
zrti in slabo obveščeni, zato 
bo treba vložiti še veliko tru-
da, da bodo pravosodni po-
stopki do otrok postali pri-
jaznejši. 

Napovedali hišo za otroke 
Na ministrstvu za pravosodje pripravljajo podlage za vzpostavitev prve Hiše za otroke v Sloveniji, s 
katero želijo ublažiti stresnost postopkov, v katerih so udeleženi otroci. 

»Sodni postopki so stresni, še zlasti za otroke, ki doživljajo 
resne travme, če sam postopek do njih ni prijazen, če 
ni primerno okolje ali če strokovno osebje ni ustrezno 
usposobljeno,« je opozoril generalni državni tožilec Drago 
Šketa. / Foto: Tina Dokl

Dvodnevnega strokovnega posveta se udeležuje okoli 250 policistov, tožilcev, sodnikov, 
strokovnih delavcev centrov za socialno delo ... / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj – Zadnji konec tedna 
so gorenjski policisti obrav-
navali tri prometne nesreče 
z lahkimi poškodbami. V so-
boto opoldne sta na avtocesti 
pri Naklem zaradi neprilago-
jene hitrosti trčili dve oseb-
ni vozili, v Lahovčah pa je ob 
približno enakem času voz-
nik z osebnim avtomobilom 

na nasprotnem smernem 
vozišču trčil s tovornim vo-
zilom. V nedeljo ponoči je 
na cesti med Podtaborom in 
Tržičem voznica zapeljala s 
ceste in se prevrnila. Vožnja 
z neprilagojeno hitrostjo se 
sicer kaznuje s 300 evri in 
tremi kazenskimi točkami, 
s 120 evri pa vozniki, ki ne 
vozijo po desnem smernem 
vozišču. 

Tri nesreče s poškodbami
Simon Šubic

Kranj – Gorenjski policisti so 
minuli konec tedna obrav-
navali več vlomov v stano-
vanjske in poslovne objekte. 
V Mojstrani je tako nekdo v 
petek neuspešno poskušal 
vlomiti v turistični objekt, 
istega dne je neznanec vlo-
mil v pritlično stanovanje v 
Kranju ter odnesel zlatnino 

in denar. Tudi storilci, ki so 
zadnji konec tedna vlomili v 
hiše v Podlubniku, Virlogu 
in Godešiču, so iskali pred-
vsem zlatnino in denar. V 
noči na ponedeljek je nek-
do iz poslovnega objekta v 
Kranju odnesel pnevmatike 
s platišči, na Jesenicah pa je 
v soboto popoldne iz kleti iz-
ginilo otroško kolo in nekaj 
manjših kosov pohištva.

Iskali nakit, denar ...



Grega Flajnik

P
ot nas je vodila 
mimo Benetk in 
Gardskega jezera 
do Bergama, ki je 
pomembno zgodo-

vinsko gospodarsko in uni-
verzitetno mesto v pokraji-
ni Lombardiji. Z vzpenjačo 
smo se povzpeli v stari del 
mesta, kjer so vse pomem-
bne zgradbe v okolici starega 
trga (Piazza Vecchia). Ogle-
dali smo si baziliko Marije 
Snežne, v kateri je grobni-
ca skladatelja Gaetana Doni-
zettija, ki je napisal odmev-
ne opere Ljubezenski napoj 
in Don Pasquale, in še nekaj 
pomembnih zgradb v okoli-
ci trga.

Nato smo obiskali mes-
to Como ob istoimenskem 
jezeru, ki leži severno od 
mesta Milano. V njem je 
živel fizik Alessandro Vol-
ta. Mož, ki je izumil baterijo, 

nepogrešljivo sopotnico 
sodobnega človeka, ki jo ima-
mo v vsaki prenosni elek-
tronski napravi. V mestu so 
Volti postavili tempelj v neo-
klasičnem stilu, kip, na jeze-
ru pa še moderno skulpturo, 
ki ponazarja energijo med 
dvema poloma v bateriji.

V središču mesta nam je 
vodnica Majda predstavila 
baziliko San Fedele, ki ima 
zanimivo pročelje, na kate-
rem so upodobljeni mnogi 
svetniki. Pred zgradbo je še 
žaba, ki je želela ujeti metul-
ja. Tako so jo upodobili in uli-
li v bron. Če se je dotaknemo, 
nam še danes prinese srečo. 
Z žičnico smo se zatem odpe-
ljali na bližnji hrib Brunata, 
s katerega je lep razgled na 
jezero Como, ki ima sicer 
obliko narobe obrnjene črke 
Y. Dan smo zaključili v mes-
tu Belgirate ob jezeru Maggi-
ore, ki je drugo največje jeze-
ro v Italiji. Globoko je do šti-
risto metrov, njegovo dno je 

okrog dvesto metrov nižje 
od gladine morja. Ker je ob 
njem veliko rastlinja, v njem 
pa mnogo rib, je v zgodovi-
ni dajalo možnost preživetja 
številnim prebivalcem.

Večino posesti okrog oto-
ka je v lasti družine Boro-
mejcev, ki so druga najpre-
možnejša družina v Italiji. 
Ukvarjajo se z bančništvom, 
nepremičninami in mnogi-
mi drugimi posli. Tako so na 
primer uvozniki za švicar-
sko podjetje Swatch v Italiji. 
Najpomembnejši Borome-
jec v zgodovini je bil duho-
vnik Karel, ki je bil celo kar-
dinal v Rimu. Kasneje se je 
raje vrnil v Milano in v času, 
ko je v mestu razsajala kuga, 
pomagal obolelim. Zato so 
ga proglasili za svetnika. 
Njemu v spomin so v mes-
tu Arona postavili 35 metrov 
visok kip.

Današnja družina Boro-
mejcev sicer večino časa pre-
živi v Milanu, poleti so dva 

meseca na jezeru Maggio-
re na Boromejskih otokih. 
Otočje sestavljajo trije gla-
vni otoki: Bella, kjer so naj-
lepše zgradbe in vrt, otok 
Pescatore, kjer so večinoma 
živeli ribiči, in otok Madre, 
kjer so bili nastanjeni manj 
pomembni gostje. Najlep-
ši otok je Bella in ima obli-
ko ladje. Na severnem delu 
otoka je dvorec, v katerem so 
številne bogato opremljene 
sobe. V njih so se zbirali tudi 
pomembni ljudje v zgodovi-
ni. Tako sta bila tu gosta prin-
cesa Diana in Charles, ko je 
bil še njen princ, pred drugo 
svetovno vojno so se tu sestali 
voditelji Francije, Velike Bri-
tanije in Italije. Samo v eni od 
sob so slike, vredne dva mili-
jona evrov, v drugih pa šte-
vilni lestenci iz muranskega 
stekla, sedlo iz slonovine, tri 
tisoč let stari ostanki čolna ...

Za dvorcem je lep vrt, po 
katerem se poleg turistov 
sprehajajo beli pavi, ki so 

zaščitni znak vrta. Po ogle-
du otoka Bella smo se z ladjo 
odpeljali še na otok Pescato-
ri, kjer je veliko restavracij in 
trgovin, tu smo lahko poteši-
li lahkoto in željo po nakupo-
vanju spominkov.

Za konec smo si ogleda-
li še mestece Stresa, ki slo-
vi kot izhodišče za pot na 
otočke, v njem pa je nekaj 
luksuznih hotelov, v kate-
rih so bivali številni znani 

turisti. Mogoče je najbolj 
znan Ernest Hemingway, 
ki je bival v sobi 106 in naj-
verjetneje tu dokončal knji-
go z naslovom Zbogom oro-
žje, v kateri opisuje boje na 
soški fronti. Sledila je še vož-
nja domov, ki je presenetlji-
vo hitro minila. 

Ob koncu smo si vsi sku-
paj zaželeli še, da se čim prej 
zopet snidemo na enem od 
naših izletov.

NA BOROMEJSKIH OTOKIH
Ob imenu otokov mnogi najprej pomislijo na kakšne počitniške otoke v Aziji. A so od nas oddaljeni le 
nekaj več kot šeststo kilometrov.

Magda in Janez Galjot, po domače Tomažičeva iz Lahovč, 
nad jezerom Como 

Zakonci Poljanec in Vrtačnik pod limono na otoku Bella 

Mojca Dolinar v gradu pred lestencem, vrednim dvesto 
tisoč evrov; da ga en človek očisti, traja en dan. 

Naši gostje na obali jezera Maggiore; v ozadju otok Bella / Vse fotografije: Grega Flajnik

Beli pav dvori svoji družici na otoku Bella.
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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  

Prišli so tedni, oviti v sladko meglico,
razvajal me je kot kraljico.
Prvič sva se pred šolo poljubila,
drug drugemu obljubila,
da za vedno bova skupaj ostala,
da ne bova drug drugega pozabila,
se nikdar zapustila.

Žal obljube njegove bile so zlagane,
zapustil me je po mescih skupne sreče,
moje sanje ležale so poteptane v prahu,
začela živeti v večnem sem strahu,
da me bo še kdo pustil samo in zlomljenega srca,
nisem mogla pozabiti ga.

Brina Mohar

Okoli nas je pomlad. Zelena, lepa in brsteča. Brina z nami 
deli tretji del pesmi o mladi ljubezni. Poteptane sanje z 
novo izkušnjo in upanjem, da je naslednja ljubezen tista 
prava. Meta

Mlada ljubezen

PESMI MLADIH

Mateja Rant

S
voj obisk na letali-
šču Jožeta Pučni-
ka so otroci iz vrt-
ca Mojca začeli v 
letalskem hangar-

ju Adrie Tehnika, kjer jim 
je vodja operativnega vzdr-
ževanja letal Milan Šubic 
prikazal, kako poteka delo 

v njihovi delavnici. »Imeli 
smo srečo, da je bilo ravno 
takrat v popravilu zelo veliko 
letalo, in na naše navdušen-
je smo lahko vstopili vanj,« 
je pojasnila Tjaša Razinger 
iz vrtca Mojca in dodala, da 
so nekateri otroci to dožive-
li prvič, zato je bilo navdu-
šenje še toliko večje. Vsak 
otrok je imel možnost celo 
sesti v pilotsko kabino in si 

pobliže pogledati lučke, sti-
kala in gumbe. Po konča-
nem ogledu hangarja jih je 
zunaj na asfaltni ploščadi že 
čakalo gasilsko vozilo Pant-
her. »Prijazen gasilec nam 
je na kratko opisal vozilo in 
razkazal pripomočke v not-
ranjosti vozila.« Potem so se 
odpravili na terminal in opa-
zovali, kako potekajo priho-
di in odhodi potnikov. Delo 

na letališču jim je predstavi-
la zemeljska stevardesa, ki je 
po besedah Tjaše Razinger 
navdušila zlasti deklice, zato 
jih je kar nekaj izrazilo žel-
jo, da bi postale stevardese. 
Na koncu so si z razgledne 
terase ogledali še pristanek 
in vzlet dveh letal. Svoje vti-
se z letališča so otroci strni-
li na plakatu, ki ga je mogo-
če občudovati v vrtcu.

MALČKI NA LETALIŠČU
Otroci iz vrtca Mojca v Kranju so dobili priložnost, da obiščejo letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in si 
med drugim natančno ogledajo celo notranjost pilotske kabine.

Otroci so v hangarju lahko vstopili v letalo, ki je bilo ravno 
takrat v popravilu. / Foto: arhiv vrtca

Suzana P. Kovačič

V 
Deteljici, enoti 
Vrtca Tržič, so s 
prireditvijo skle-
nili dvoletni pro-
jekt Erasmus+ 

Skozi demokracijo k pisme-
nosti, v katerem so poleg naše 
države sodelovale Poljska, 
Islandija in Španija. Otro-
ci iz enote Deteljica, zdaj sta-
ri štiri in pet let, so ob zaklju-
čku prikazali, kaj so se nau-
čili in doživeli v tem času. 

Pozdraviti znajo v jezikih 
sodelujočih držav, skozi spo-
znavanje Španije so izvedeli 
veliko o hrani, zraven tudi tra-
dicionalni slovenski hrani in 
spekli piškote. Štiriglavi zmaj 
je v poljski legendi, a zmaj 
živi tudi v legendi o nastanku 
Tržiča. Kot vrstniki na Islan-
diji so spoznavali črke, bese-
de z namenom opismenjeva-
nja in ob zaključku povedali 
slovensko abecedo. Erasmu-
sov vodni krog jim je ponudil 
odgovore, tudi kako nastaneta 
dež in mavrica. V vrtcu bodo 

nadaljevali s podobnim proje-
ktom, ki se mu pridružujeta še 
Anglija in Italija. Pomembno 
je tudi, da so otroci spoznali, 

da se imamo v Sloveniji lepo, 
da otroci uživajo v vrtcu, je pa 
prav, da pogledajo tudi, kako 
se imajo drugje. 

ZNAJO POZDRAVITI V VEČ JEZIKIH

Alenka Brun

N
a Maldivih 
»laufa« vse na 
dolarje. Spre-
jemajo seveda 
tudi kreditne 

kartice – brez problema. 
Holiday Island je majhen 

otok oziroma letovišče. Na 
njem so le bungalovi ob oba-
li, jedilnica, dva bara, ponu-
jajo pa ravno tako aktivnos-
ti in izlete kot vsi večji, pre-
cej dražji otoki. Zgodi se 

celo, da se znajdete v situ-
aciji, ko se morate za konč-
no in bolj ugodno ceno izle-
ta pogajati. Pametno je, da 
sobarju dnevno namenite 
od tri do pet dolarjev napit-
nine, saj potem ni treba skr-
beti, ali bo prinesel dovolj 
vode v sobo, jo pustil v hla-
dilniku, priskrbel sveže bri-
sače in podobno.

Šef kuhinje glavne resta-
vracije je Šrilančan, a tudi 
drugače je bila izbira hrane 
velika. Imeli smo polpen-
zion, a smo zaradi denarja 

razmišljali o ponudbi »all 
inclusive«. Tokrat nam je 
Tuder to odsvetoval, saj bi se 
to splačalo le, če bi ostali dalj 
časa. Od posameznega leto-
višča pa je odvisno, kako si ta 
»vse všteto« predstavlja. Na 
Holiday Islandu to pomeni 
zajtrk, kosilo, večerjo, vodo 
in tri piva dnevno, recimo. 
Pa še kakšno malenkost. 

Otok obdaja plitva voda, 
globoko je treba malce poi-
skati. Sem pa zasledila nek-
je z majhnimi črkami zapi-
sano opozorilo, da med 19. 
in 6. uro plavanje ni pripo-
ročljivo. Po dnevu ali dveh 
ugotoviš, da v tem času mor-
je precej živi, in ko zvečer na 
pomolu gledaš, kako hranijo 
mante in grebenske morske 
pse, ti postane jasno, zakaj 
je vseeno pametno upošte-
vati določena pravila.

Maldivski otoki nimajo 
tako rekoč nobene naravne 
sence, vreme je včasih nep-
redvidljivo, kakšna nevihta 
preseneti. Znani so po turki-
zno zeleni barvi morja, hit-
ro pa opaziš, da imajo prav 

posebne točke, namenjene 
ljubiteljem fotografiranja.

Ko sem se vrnila, so me lju-
dje spraševali, kako je bilo. 
Nisem vedela, kaj naj odgovo-
rim. »Lepo,« na kratko. Ugoto-
vila sem namreč, da če bi bili 
Maldivi moj prvi izbor v sve-
tu potovanj, bi bila verjetno 
več kot navdušena, a ker sem 
videla kubanske plaže, tiste na 
Mauritiusu pa dominikanske, 
tudi grške so svojevrstne, Mal-
ta in Sicilija sta s svojimi pose-
bni, so Maldivi le še ena »pla-
ža« več. Imela sem jih pač žel-
jo videti – in sem jih. (Konec)

Vrnitev na Šrilanko in obisk Maldivov (6)

RAJSKI MALDIVI (2)

Bungalov v Holiday Island Resortu
Pogled s Holiday Islanda na sosednji otok, kjer je letališče. 
Oddaljen je nekaj minut vožnje s čolnom.

Jutra na Maldivih se začnejo zgodaj. Takrat še ni tako vroče. Celotno obalo Holiday Island 
Resorta obhodiš v dvajsetih minutah, če malce pohitiš.
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desetdnevna vremenska napoved

Torek
10. 4. 

8/18 °C

Nedelja 
15. 4.

8/19 °C

Sreda 
11. 4. 

Četrtek
12. 4. 

Petek
13. 4. 

Sobota
14. 4.

5/20 °C 7/19 °C 5/17 °C 6/20 °C

Ponedeljek 
16. 4.

Torek
17. 4.

Sreda
18. 4.

Četrtek
19. 4.

6/18 °C 3/17 °C 5/18 °C 6/20 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 11. 4.
17.30 PROJEKT: TITAN
20.50 GRINGO
20.30 MOŠKI NE JOČEJO
18.00 IGRALEC ŠT. 1
19.00 NE Z MOJO HČERKO
16.20 POLNOČNO SONCE
15.20, 17.10 PETER ZAJEC, sinhro.
21.20 TRIJE PLAKATI PRED MESTOM
15.30, 19.20 MARIJINA ZEMLJA

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 11. 4.
16.20, 19.10 PROJEKT: TITAN
17.00, 20.20 GRINGO
20.30 IGRALEC ŠT. 1
19.30 IGRALEC ŠT. 1, 3D
18.00, 20.10 NE Z MOJO HČERKO
16.00 OGNJENI OBROČ: VSTAJA
18.20 POLNOČNO SONCE
15.30, 17.30 PETER ZAJEC, sinhro.
18.10 TOMB RAIDER

16.10 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
21.10 RDEČI VRABEC

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 11. 4.
20.00 MOŠKI NE JOČEJO

Četrtek, 12. 4.
11.00 ŽAREK V SRCU
20.00 ANA, LJUBEZEN MOJA

Petek, 13. 4.
18.00 ŽELJA PO MAŠČEVANJU
20.00 TIHO MESTO

Sobota, 14. 4.
16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
18.00 TIHO MESTO
20.00 IGRALEC ŠT. 1

Nedelja, 15. 4.
16.00 LEO DA VINCI: MISIJA MONA LISA, 
sinhro.
18.00 MARIJINA ZEMLJA
20.00 ŽELJA PO MAŠČEVANJU

KINOSPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe programa.

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 11. aprila
11.00 Branislav Nušić: ŽALUJOČA DRUŽINA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 10. aprila
9.00 Brata Grimm, Iztok Valič: SNEGULJČICA (pravljica)

Četrtek, 12. aprila
19.30 Branislav Nušić: ŽALUJOČA DRUŽINA

GLEDALIŠKI SPORED

sudoku_LAZJI_18_29
NALOGA

7 3 5 1 2
9 8 7

6 4 9
7 3

3 1
5 4

4 5 6
1 3 9 2

9 2 7 8

sudoku_LAZJI_18_29

REŠITEV

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

sudoku_TEZJI_18_29
NALOGA

8 5 7 9
3 2 1
6 5

1 3
8 9 3 4

1 7
2 8

5 2 7
2 3 8 4

sudoku_TEZJI_18_29

REŠITEV

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

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_18_29
NALOGA

8579
321
65

13
8934

17
28

527
2384

sudoku_TEZJI_18_29

REŠITEV

812457396
374296815
695138472
569841723
287963541
143725689
931574268
458612937
726389154

sudoku_LAZJI_18_29
NALOGA

73512
987

649
73

31
54

456
1392

9278

sudoku_LAZJI_18_29

REŠITEV

735129648
192684573
648753219
286975134
974361825
351248967
429817356
817536492
563492781

10. 4. tor. Mehtilda 6.25 19.42

11. 4. sre. Leon 6.23 19.43 

12. 4. čet. Lazar 6.22 19.45           

13. 4. pet. Ida 6.20 19.46

14. 4. sob. Valerij 6.18 19.47

15. 4. ned. Helena 6.16 19.49

16. 4. pon. Bernarda 6.14 19.50

Na Bledu sta se 31. marca 2018 poročila Miha Hvale in 
Tomeika Aeisha Bess.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 31 novorojenč-
kov. V Kranju je prvič zajokalo 9 deklic in 8 dečkov. Najtežji 
je bil deček, ki je tehtal 3965 gramov, najlažjemu, tokrat 
prav tako dečku, pa je tehtnica pokazala 2770 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 8 deklic in 6 dečkov. Tudi tu sta mej-
ni teži pripadli dečkoma: najtežji je tehtal 4240, najlažji 
pa 2580 gramov.

Novorojenčki

Samo Lesjak

O
bčinstvu so 
se predsta-
vile kakovo-
stne vokal-
ne skupine 

z Gorenjske ter ostalih slo-
venskih regij, za katerimi 
je že dolga glasbena pot, na 
kateri so za svoje nastope 
prejeli tudi številne nagra-
de. Večer je brezhibno pove-
zovala simpatična Monika 
Tavčar, nastopili pa so kvar-
teta Male malice iz Ljublja-
ne in Zvon s Turjaka, pevski 
skupini Sosedje iz Žirovni-
ce in Korona iz Radovljice, 
kvinteta Krašnja KUD Fran 
Maselj Podlimbarski iz Kra-
šnje pri Lukovici in Mlin 
iz Kamnika pod Krimom, 
vokalna skupina Quercus 
iz Goriških brd ter škofjelo-
ška vokalna skupina Patina. 
Vsaka izmed nastopajočih 
skupin se je predstavila z 
dvema skladbama po lastni 
izbiri – šlo je za zimzelene 
slovenske ljudske in narod-
ne skladbe, ki so občinstvu 
segle do srca. Skladbe so 

bile izvedene a capella, pri-
reditev revijalnega značaja 
pa se je zaključila s pesmi-
jo Vinka Vodopivca Žabe, 
ki so jo veličastno družno 
zapeli vsi nastopajoči.

Domača skupina Patina 
je v sodelovanju s škofjelo-
škim turističnim društvom 

ter občino tudi prevzela vlo-
go organizatorja prireditve, 
ki je sicer zadnja leta pote-
kala na Turjaku. Kot je dejal 
Janez Smolič, je lepo, ko se 
ljubezen do glasbe preseli 
med pevce ter med poslušal-
ce, zelo razveseljivo ter spo-
dbudno pa je dejstvo, da je 

premierni večer v Loki nav-
dušil občinstvo, posebna 
zahvala gre Katji Štucin in 
Sokolskemu domu, tako da 
se organizatorji nadejajo, 
da bo prireditev, ki povezu-
je vse ljubitelje petja in tke 
nove prijateljske vezi, posta-
la tradicionalna.

Z LJUBEZNIJO DO GLASBE
V Kristalni dvorani loškega Sokolskega doma je v soboto potekal Večer kvartetov in kvintetov. 
Nastopajoče skupine so s slovenskimi pesmimi navdušile vse zbrane ljubitelje petja.

Vokalna skupina Patina med poslušalci širi ljubezen do glasbe, ki je združila tudi njih – 
poznanstva segajo še v gimnazijske čase. / Foto: Primož Pičulin

Cerklje – V sredo, 11. aprila, bo ob 17. uri v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika Območna revija otroških in mla-
dinskih pevskih zborov.

Območna revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov

Adergas – V nedeljo, 15. aprila, bo ob 19. uri v cerkvi Mari-
jinega Vnebovzetja Velikonočni koncert: Nastopajoči: 
Komorni moški zbor Celje, Učiteljski pevski zbor Slove-
nije Emil Adamič, Ženski pevski zbor Petrol, Komorni 
pevski zbor Mysterium in Komorni orkester Ljubljanski 
solisti. Vstop prost.

Velikonočni koncert v Adergasu

Kranj – Iz kranjskega TrainStation SubArta obveščajo, da 
danes, v torek, 10. aprila, koncert skupine Jonas Hellborg 
& DUALITY, feat: VINX zaradi zdravstvenih razlogov 
odpade.

Koncert odpade

Kranj – V petek, 13. aprila, in v soboto, 14. aprila, bo v Tra-
instation SubArtu potekal festival metalne glasbe s sku-
pinami Eruption, Armaroth, Dropthehammer, Pyroxene, 
Valuk, Britof, SkyEye in Vexovoid.

Festival metalne glasbe v Kranju



18

PRAZNOVANJA

TOREK_10. 04. 2018

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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Tudi danes nadaljujemo s 
pogledom za celo leto za bral-
ko s šifro Pomlad 18. Prejšnji 
torek smo pogledali tri karte 
za mesec november, in sicer 
Sporočilo, Hiša, Vdova.
Danes beremo karte za 
mesec december in s tem tudi 
zaključimo napoved. Karte, 
ki jih imamo, so Duhovnik, 
Obisk in Mislec. Ob pogledu 
karte Duhovnik se takoj lahko 
pomisli na cerkev in duhovšči-
no. Seveda lahko predstavlja 
prav to, vendar se ne smemo 
tega vedno oprijeti. Označuje 
osebo, ki zna dobro svetovati 
in poslušati ter obdržati skriv-
nosti. Ne obtožuje in ne vali 
krivde na druge. Je tudi svoje 
vrste blagoslov, pove nam, da 
čeprav je še tako težko, bo na 
koncu vse v redu. Karta Obisk 
je pač lahko samo obisk. Pri-
naša spravo – bodisi v resnih 
sporih bodisi pri določenih 
nerazumljivih odmikih. Vča-
sih hoče oseba v razmerju 
delovati močnejša od druge-
ga in s tem postavljati omeji-
tve in celo uveljaviti nadmoč. 
Mislec prinaša umirjenost in 

modre, premišljene odloči-
tve. Tišina velikokrat pove več 
kot tisoč besed. Knjiga, ki jo 
ima v naročju, so koraki, ki jih 
namerava narediti sedaj, ko je 
o vsem skupaj dobro premi-
slila in načrtovala. V kratkem 
času v mesecu decembru bo 
prišlo do srečanja ali obiska 
osebe, na katero veliko misli, 
in mogoče se ji je umaknila. 
Načrt je dozorel in sedaj je 
samo še pot naprej. Vseka-
kor bo v tem letu zaključila s 
preteklostjo in končno začela 
živeti prihodnost.
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 že do sedaj spoznali.
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Moja pot« 

Pozdravljeni, Tanja. Pišem 
vam prvič. Zanima me, kam 
vodi moje življenje. Hvala za 
vse. 

Sedaj veste, da niso pravi pri-
jatelji vedno tisti, ki so blizu. 
V nesreči ste spoznali drago-
cene ljudi in zelo ste lahko 
srečni, da jih imate še vedno 
ob sebi. Spremenili ste svoje 
življenjsko vodilo. Zavedate 
se veselja, ki vam ga priča-
rajo drobne in iskrene stvari. 
Kljub polnejšemu življenju 
pa ste še vedno obkroženi s 
kopico dela. Ta vas vsekakor 
izpolnjuje in zadovoljni ste z 
rezultati svojega truda. Vča-
sih pa človek potrebuje tudi 
počitek. Odmik od hitenja, 
razmišljanja in načrtovanja 
v povezavi z delom bi dobro 
del vašemu duševnemu rav-
novesju. Finančna situacija 

se bo izboljševala postopo-
ma. Večjih preskokov raje ne 
pričakujte. Pozorni bodite 
na izdatke, saj jih v tem letu 
ne bo malo. Potovanje, ki ga 
načrtujete, bo imelo usoden 
pomen za vas – s tem seveda 
mislim usoden v pozitivnem 
smislu. Spoznali boste ose-
bo, ob kateri boste začutili 
tisto pravo povezanost in 
takoj boste vedeli, da gre za 
ljubezen. Vsi najbolje deluje-
mo, kadar smo v paru. Vam 
je tega precej manjkalo. S 
tem ko ne boste več sami, 
se vam spremeni čisto vse. 
Želim vam vse dobro.

»Dvorana« 

Zanima me moje zdravje, 
nekaj me muči. Ali bo sin dobil 
kakšno punco in ali bo partner 
kaj boljše volje in ne bo zadir-
čen in me ves čas poniževal?

Nemir in negotovost sta 
povzročila žalost v vaši duši. 
Nezadovoljstvo, ki ga obču-
tite, se je nakopičilo v vas. 
Predolgo časa že traja stanje, 
ko ste brez moči. Posledice 
razočaranja in nemoči pa 
se odražajo tudi pri vašem 
zdravstvenem stanju. Zaradi 
stresa vaše telo in um nista 
usklajena, nista v pravem 
ravnovesju. Ste preobreme-
njeni in potrebujete sprosti-
tev. Druženje s pozitivnimi 
ljudmi in gibanje na svežem 
zraku – to je najboljša tera-
pija za vas. V svoje življenje 
vključite kakšen ritual, ki bo 
samo vaš. Morali boste zače-
ti misliti nase in najti tisto, 
kar vas osrečuje. Ste skrben 
in nežen človek, zato vas 
grobe besede hitro razžalo-
stijo. To je čisto normalno in 
zaradi tega ni z vami prav nič 
narobe. Vsak človek si zasluži 

spoštovanje, lepe besede in 
potrditev ter podporo takrat, 
ko jih potrebujete. Enostav-
no je prišel čas samo za vas. 
Pri zdravju drugih sprememb 
ni videti, saj se bo stanje ure-
dilo. Vaš partner je vzkipljiv 
in hitro reče kaj, česar ne bi 
smel. Potrebuje vašo pozor-
nost, vendar njegov pri-
stop do vas ni vedno pravi. 
Obdobje, ki prihaja, bo bolj 
umirjeno. S partnerjeve stra-
ni boste prejeli pobudo za 
poglobitev vajinega odnosa. 
Vse bo odvisno od vas, če si 
boste to takrat sploh še žele-
li. Spremembe v službi bodo 
pozitivno vplivale na njegovo 
razpoloženje. Sina za zdaj še 
ne vidim v paru. V letošnjem 
letu se bo osredotočil na izo-
braževanje oziroma študij. 
Resna zveza bo prišla kasne-
je. Vsekakor ne bo sam in si 
bo ustvaril družino. Srečno.

Ana Šubic

N
edavnega sre-
čanja v enem 
od kranj-
skih gostišč 
se je udeleži-

lo enajst od 24 sošolcev, ki 
so leta 1968 končali dvolet-
no poklicno gumarsko šolo 
Sava Kranj. Pet je danes že 
pokojnih in to je bil še raz-
log več, da so se po tokrat-
nem srečanju ob 50-letnici 
zaključka šolanja poslovili 
z obljubo, da se bodo odslej 
srečevali pogosteje. Pred 
tem so se sicer zbrali ob 20., 
30. in 42. obletnici. 

Nekdanji sošolci so se v 
prijetnih pogovorih seveda 
dotaknili tudi let na gumar-
ski šoli, ki je pod okriljem 
Save delovala že od leta 1947 
in je pozneje prerasla v sre-
dnjo šolo, ki je že vrsto let 
ukinjena. »Sošolci smo bili 
rojeni med letoma 1949 in 
1951, precej nas je bilo iz 
Kranja in okolice, sicer pa 
so prihajali iz cele Slovenije. 
Bivali so v dijaškem domu, 
nekateri so potem v Kran-
ju tudi ostali,« je povedala 
Mira Košnik Petrič, Kranj-
čanka, ki je organizirala sre-
čanje. V tistem času težko 
dobiti službo, zato so imeli 
srečo, da jim je Sava nudila 
zaposlitve in še pred tem šti-
pendije. Gumarsko šolo so 
obiskovali na treh lokacijah: 

pod obvoznico ob reki Savi, 
nato v savskem obratu, kjer 
je danes parkirišče naspro-
ti Globusa, nazadnje pa so 
selili še v Stražišče v mladin-
ski dom blizu tovarne Sava. 
Imeli so številne strokovne 
predmete, polovico časa pa 
je bilo namenjenega prakti-
čnemu usposabljanju. Nji-
hova razredničarka je bila 
sedaj že pokojna profesori-
ca slovenščine Soča Švigelj. 
»Šola je bila kar zahtevna, 
nekateri so ponavljali letnik. 
Bila je dobra odskočna des-
ka za nadaljnje izobraževan-
je in napredovanje do višjih 
stopenj izobrazbe,« je razlo-
žila Mira Košnik Petrič. 

Po končani šoli so nekateri 
mladi poklicni gumarji zače-
li delati v proizvodnji v Savi, 
drugi pa so priložnosti našli 
drugje. »Leta 1968 je bilo v 
Savi več kot tri tisoč zaposle-
nih. Bila je zelo pomembna 
in uspešna tovarna, žal je pa 
danes tam, kjer je. Od tis-
tih, ki smo ostali v Savi, nas 
je veliko ob delu nadaljevalo 
šolanje, ker nam je tovarna 
plačala šolnino in omogočila 
študijski dopust. Tako smo 
napredovali na boljša delo-
vna mesta. Kar enajst sošol-
cev iz našega letnika nas je 
vso delovno dobo od vajen-
ca do upokojitve delalo v 
Savi. Kot zanimivost lahko 

povem še, da so se gospe iz 
Iskre, kjer so imeli mnogo 
lažje in lepše delo, na poti 
domov na avtobusu pritože-
vale, da smrdimo po gumi,« 
je Mira Košnik Petrič obuja-
la spomine.

Navzoči so se razgovorili 
tudi ob rdeči morski zvezdi, 
ki jo je eden od sošolcev pri-
nesel iz morja na končnem 
izletu v Splitu in jo Košnik 
Petričeva hrani še danes. S 
seboj je prinesla še surovino 
za gume – kord, zelo močno 
nit, ki se zlepa ne strga. Zad-
nja leta jo uporablja za izde-
lavo copatov iz reciklirnega 
materiala, predvsem starih 
oblačil.

VEČKRAT SE BODO SREČALI
V Kranju so se zbrali sošolci, ki so pred petdesetimi leti končali poklicno gumarsko šolo tovarne Sava.

Srečanja se je udeležilo 11 od 24 sošolk in sošolcev, ki so leta 1968 končali poklicno 
gumarsko šolo Sava Kranj. Skoraj polovica jih je v tej tovarni tudi dočakala upokojitev. 
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Na Bledu so imeli v soboto dvojno poroko parov v zre-
lih letih. Po 36 letih zveze sta se poročila 61-letna Jožica 
Pustavrh in 58-letni Bojan Rupar iz Kranja ter njuna pri-
jatelja iz Ljubljane, 55-letna Helena Levpušček in 51-letni 
Jožef Tišlarič, ki sta prav tako skupaj že tri desetletja. Oba 
para imata po tri otroke, Jožica pa še dva iz prejšnje zveze, 
njej in Bojanu pa je v veselje že tudi šest vnukov. Tako kot 
poroka je bila tudi njihova zaroka skupna. Do nje je prišlo 
na Pokljuki, kjer je Jožica, sicer tudi vodja Glasovih muc 
copataric, marca lani praznovala 60. rojstni dan. Tedaj so 
se na provokacijo zaročili trije pari, šlo je bolj kot ne za 
šalo, a sta se omenjena para kljub vsemu odločila za poro-
ko. »O njej sva se že prej velikokrat pogovarjala. Otroci so 
bili navdušeni, ko sva naznanila, da se bova v enem letu 
poročila, vendar naju niso povsem resno jemali,« je pove-
dala Jožica. Tudi mnogi drugi so mislili, da se šalijo – celo 
na Upravni enoti Radovljica, kamor so se prav na pustni 
torek šli dogovorit za poroko. Vsi štirje so veliki ljubitelji 
gora, zato so se poročili v planinskih čevljih in planinskih 
oblekah, njihova želja o poročnem obredu na Pokljuki pa 
ni bila uresničljiva. Para sta se tako v ožjem družinskem 
krogu poročila na Bledu, nato pa so se odpravili k Avseni-
ku v Begunje. Mladoporočenci so se nato skupaj z njiho-
vo skupno pričo, Jožičino sestro Mimo Prosen, vrnili na 
Pokljuko, kjer uživajo že od petka in bodo še do četrtka.

Poroka v planinski opravi

Jožef Tišlarič in njegova žena Helena Levpušček, priča 
Mima Prosen ter zakonca Jožica in Bojan Rupar
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RADOVLJICA      20.–22. APRIL

www.festival-cokolade.si

• Mednarodni sejem čokoladnic
• Degustacije čokoladnih izdelkov
• Delavnice s Hišo eksperimentov in 

Muzejem pošte in telekomunikacij
• Čokoladna ruleta: igraj in zadene 

super nagrade
• Kulinarični šovi
• Koncerti in ulične predstave
• Družinske aktivnosti na prostem

NAJBOLJŠI 
ČOKOLADNI 
DOGODEK V 
SLOVENIJI

V programu tokrat: Hamo&Tribute 2 love, Small Tokk,  
  Veseli Begunjčani, Uroš Perič, Neca Falk in Maček Muri, 
      Čupakabra in drugi.

Nagrade:
1. Čokoladni paket Lucifer + čokoladni čevelj
2.  Obisk čokoladnice Passero s prikazom izdelovanja  

pralinejev in degustacija
3. Bon za 10-kosno torto Gaia slaščice
Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte  vil če nih polj in vpi sa no v  
ku pon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 25. aprila 2018, na Go renj ski glas, Ble i  we i so va  
ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa 
pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Kate Hudson (38), ki je med drugim zai-
grala v filmu  Skoraj popularni, bo tre-
tjič mamica. Igralka z glasbenikom Dan-
nyjem Fujikawo (31) pričakuje deklico. 
“Novico smo skrivali, dokler smo lahko, 
sedaj pa je že več kot očitna. Za menoj so 

trije najbolj mučni meseci slabosti, toda celotna družina 
je presrečna, saj pričakujemo deklico,” je na Instagramu 
objavila igralka, ki ima iz prejšnjih zvez dva sinova, Ryder-
ja (14) in Binghama (6).

Kate Hudson pričakuje deklico

Po treh letih zakona je zahtevek za loči-
tev vložil mož igralke Jennie Garth (46). 
David Abrams (36) je kot razlog navedel 
nepremostljive razlike. Par se je spoznal 
jeseni leta 2014 na zmenku na slepo in 
kmalu sta si obljubila večno zvestobo. 

Novembra lani so mediji že poročali o njunih zakonskih 
težavah, ki sta jih skušala rešiti, vendar, kot kaže, neu-
spešno. Garthova ima iz zakona s Petrom Facinellijem tri 
hčerke, z Abramsom nimata skupnih otrok.

Jennie Garth se ločuje

Sin igralca Seana Penna in igralke 
Robin Wright Hopper Penn in njegovo 
dekle Uma von Wittkamp sta bila aretira-
na zaradi posedovanja drog. Policisti so 
pri njiju našli marihuano, tablete amfeta-
mina in nore gobe. Štiriindvajsetletnik je 

v intervjuju priznal, da se je lani, z očetovo podporo, odlo-
čil za zdravljenje. “Ko sem se zbudil v bolnici, mi je oče dal 
na izbiro rehabilitacijo ali avtobus,” je povedal Hopper, ki 
je, kot kaže, zopet zašel na stara pota.

Sin Seana Penna spet za zapahi

Raperka Cardi B (25), znana po uspešni-
ci Bodak Yellow, je dan po izidu svojega 
debitantskega albuma z naslovom Inva-
sion of Privacy oznanila, da z zaročen-
cem, raperjem hip hop skupine Migos 
Offsetom (26), pričakuje otroka. Pevka 

naj bi rodila v začetku julija. Več podrobnosti ni razkrila, 
Offset pa se je pod njuno skupno fotografijo zahvalil obo-
ževalcem za podporo in zapisal, da sta blagoslovljena.

Dva razloga za praznovanje

VRTIMO GLOBUS

V družbi simpatične Tanite Hozjan iz Predoselj ni nikdar 
dolgčas, saj zna nasmejana in komunikativna študentka 
logistike poleg študijskih in delovnih obveznosti vselej 
najti čas tudi za svoje prijatelje. Rada potuje in pri tem 
spoznava nove kraje ter ljudi, tako da se nadeja, da jo 
bo letošnje poletje grelo sonce južne Italije. / Foto: Žiga Kalan

Ana Šubic

V 
nedeljo bo minu-
lo natanko pet-
deset let od pre-
dvajanja prve-
ga televizijskega 

Dnevnika. Osrednja infor-
mativna oddaja Televizije 
Slovenija že vse od 15. aprila 
1968 vsak večer gledalcem 
posreduje najpomembnejše 
novice iz Slovenije in tujine. 
Ob nedeljski petdesetletnici 
bo tako na sporedu že 18265. 
Dnevnik, vodil ga bo Dejan 
Ladika. Oddaje bodo v tem 
tednu praznično obarvane. 
Voditeljici Elen Batista Šta-
der se bo vsak večer pridružil 
eden od nekdanjih voditel-
jev Dnevnika, med drugimi 

tudi Tone Hočevar, Dar-
ja Groznik, Danica Simšič, 
Branko Maksimovič, Nataša 
Pirc Musar in Boris Bergant, 
prav tako bodo v vsaki odda-
ji obujali spomine na najpo-
membnejše trenutke prete-
klih oddaj. Vsak dan se bodo 
posvetili enemu desetletju – 
ključnim dogodkom, zani-
mivostim, obrazom Dnev-
nika, pokazali bodo zakulis-
je oddaje ... 

Na TV Slovenija so pred 
praznovanjem 50-letnice 
Dnevnika pripravili tudi sre-
čanje sedanjih in nekdanjih 
ustvarjalcev. »Dobre Dne-
vnike ustvari le ekipa, tak-
šna, ki ves dan koplje, brs-
ka, ustvarja, sooča stališča, 
išče rešitve,« je dejala vodite-
ljica in odgovorna urednica 

informativnega programa 
Manica Janežič Ambrožič. 
Ustvarjalci bi si želeli več 
priznanja za dobro delo, je 
dodala: »Res je, niso vse odlo-
čitve in oddaje dobre, a zdi se, 
da v slovenskem javnem pro-
storu pohvala težje zdrsne z 
jezika in s peresa kot kriti-
ka.« Verjame pa, da bo Dnev-
nik dočakal tudi sto let, saj bo 
takšno oddajo slovenski pro-
stor vedno potreboval.

Pot do Dnevnika v slo-
venskem jeziku ni bila lah-
ka, je spomnila direktorica 
Televizije Slovenija Ljerka 
Bizilj: »Kdo bi verjel, politi-
ka je morala zagroziti vods-
tvu RTV, da ga bo zamenjala, 
če nemudoma ne začne Dne-
vnika predvajati v slovenšči-
ni.« Prvi Dnevnik, v katerem 

je bil tudi prispevek o jeseniš-
ki železarni, sta vodila Marija 
Velkavrh in Vili Vodopivec, 
vreme pa je napovedal Pavle 
Jakopič, ki je bil prisoten tudi 
na omenjenem srečanju. 
»Ponosna sem na vse kolege, 
tiste, ki so se in se niso videli 
na ekranih,« je dejala Bizilje-
va. Novinarje je pozvala, naj 
bodo tudi v prihodnje zave-
zani resnici, profesionalnos-
ti in gledalcem, ki vedo, da se 
na Dnevnik lahko zanesejo. 
Da se bo ta še naprej ohranil 
v tako kakovostni obliki, ver-
jame tudi generalni direktor 
RTV Slovenija Igor Kadunc. 
»Bolj me skrbi, ali bomo 
ohranili javno radiotelevizi-
jo na vseh področjih delova-
nja takšno, kot je danes. Pre-
pričan sem, da to zmoremo.«

POL STOLETJA DNEVNIKA
Od petdesetletnici Dnevnika so se na Televiziji Slovenija družili nekdanji in sedanji ustvarjalci osrednje 
informativne oddaje. Prva je bila na sporedu 15. aprila 1968. Do nedeljskega okroglega jubileja bodo v 
Dnevnikih gostili tudi nekdanje voditelje. 

Nekdanji obrazi Dnevnika: Aleks Štakul, Tone Hočevar, Branko Maksimovič, Darja Groznik, Janko Šopar, Edita Cetinski 
Malnar, Janez Čuček, Tomaž Ranc, Pavle Jakopič in Boštjan Lajovic / Foto: Tina Dokl

Direktorica TV Slovenija Ljerka Bizilj, prvi napovedovalec 
vremena Pavle Jakopič in nekdanji voditelj Branko Maksimovič 

Aktualni voditelji Dnevnika: Elen Batista Štader, Manica 
Janežič Ambrožič in Dejan Ladika, manjka Ivo Kores. 

Gorenjski dopisnik Jan Novak in generalni direktor RTV 
Slovenija Igor Kadunc, ki sicer živi na Šenturški Gori. 

Legendarni snemalec Tine Golob v družbi enega od mlajših 
Dnevnikovih sodelavcev Žiga Bonče / Foto: Tina Dokl
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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

Čemaž je v zeleno preprogo odel gozdove

Tam, kjer so bukve še bolj redke in sonce doseže vse kotičke, je 
že ozelenel in zacvetel čemaž. Pohitite ga nabrat za vse mogoče 
zdrave solate, juhe, omake in podobno. Lahko bi ga uporabili 
skoraj povsod tam, kjer je sicer v rabi špinača. Meni se zdi naj-
bolj okusen v fižolovi solati. Fižol češnjevec skuhamo s kakšnim 
suhim rebrom ali pa kar v jušni zelenjavi in dišavnicah. Obvezna 
sta šetraj in tolčena kumina s poprom. Čemaž operemo, odce-
dimo, drobno zrežemo, damo v solatno skledo, nanj zlijemo 
vroč kuhan fižol, premešamo, narežemo še malo šalotke, česna 
zaradi čemaža tako ali tako ni treba, vsaj eno kuhano jajce, 
morda dodamo še malo motovilca, žlico puste skute, prelijemo 
z bučnim ali oljčnim oljem, jabolčnim ali balzamičnim kisom, 
osolimo, premešamo, malo počakamo, da se vse prepoji, in 
potem se te božanske solate lotimo kar z žlico. Najboljši je mlad 
čemaž. Surovega ne smemo pojesti preveč, ker draži želodec, 
ugotavlja znani poznavalec divje hrane Dario Cortese. Odličen 
pa je prevret za prikuhe k mesnim ali ribjim jedem. Lahko vsak 
po svoje pokuša. Čemaža je zdajle v nižinah izobilju, kasneje 
se bo na voljo višje. Nabirajte tam, kjer močno diši po česnu.

Naravni antibiotik, bogat vir vitamina C  
in provitamina A

In zakaj je tako zdrav? Močnejša začimba je od česna, bogat je 
z eteričnimi olji, posebnimi solmi, sluzmi in celo s sladkorjem. 
Pomaga pri poapnenju žil, visokem krvnem tlaku, jetrnih bole-
znih, čisti kožo raznih lišajev in gnojnih čirov. Preganja gliste: 
podančice trepetajo pred njim. Sicer pa pospešuje delovanje 
žlez, krvni obtok je bolj živahen, čisti vse prebavne in dihalne 
poti. Starejšim, ki trpe zaradi zasluzenih pljuč, ga poznavalci 
toplo priporočajo: uživajo naj ga kot čemažev sok. Tega prip-
ravimo tako, da čebulice (izkopljemo jih poleti) razrežemo 
in jih za dve do tri ure namočimo v mleko. Nato mleko po 
požirkih popijemo. Paziti je treba, da ga ne zamenjamo z listi 
šmarnice in pegastega kačnika, ki so strupeni.

Spomladanska jajčna omleta

Naberemo na osebo po malo zelenega peteršilja, rmana, črne 
mete, čemaža, melise, kopriv, kislice, špinače, jagodnih, mali-
novih in robidovih listov, drobnjaka in podobno, skupaj za eno 
pest, očistimo, operemo, osušimo in drobno zrežemo. Nato 
v skledi zmešamo dva rumenjaka, dodamo zrezana zelišča, 
sneg iz dveh beljakov, žličko moke ali žlico krušnih drobtin in 
malce soli. Vse narahlo zmešamo in vlijemo v okroglo ponev 
na razgreto mast. Omleta naj bo za prst visoka. Ko zarumeni 
na spodnji strani, jo obrnemo in zapečemo še na drugi strani.

Tiramisu v kozarcih in bounty
Tiramisu v kozarcih ali do

mače bounty ploščice? Kar
koli boste izbrali, vas ne bo 
razočaralo. Obe sladici sta 
enostavni za pripravo, ne 
potrebujeta peke in kar je 
najbolj pomembno – sta iz
jemno okusni.

Za pripravo tiramisuja v 
kozarcih potrebujemo: 0,5 
kg mascaroponeja, 3 jajca, 2 
žlici ruma, 100 g sladkorja, 
1 paket otroških piškotov, 1,5 
dl kave, 2 dl smetane, kakav 
za posip.

Ločimo beljake in rume
njake. Beljake stepemo v 
trd sneg. Rumenjakom do
damo sladkor in jih penas
to stepamo, da masa na
raste ter da se sladkor raz
topi v rumenjakih. Počasi 

dodajamo mascarpone in 
prilijemo rum. Nazadnje 
narahlo vmešamo še sneg iz 
beljakov.

Še v toplo kavo pomakamo 
piškote in z njimi obložimo 
kozarce. Piškote prekrijemo 
s plastjo kreme in na to po
novno položimo v kavi na
močene piškote, ki jih prav 
tako prekrijemo s kremo. 
Smetano stepemo in jo na
devamo po vrhu kreme ter jo 
posujemo s kakavom v pra
hu. Kozarce postavimo za 2 
uri v hladilnik, da se vse sku
paj ohladi in da se okusi dob
ro prepojijo.

Nasvet: Če je sladica na
menjena otrokom, piško
te namočimo v čokoladnem 
mleku, rum pa izpustimo.

Za pripravo bountyja po
trebujemo: 250 g kokosove 
moke, 200 ml sladke sme
tane, 70 g sladkorja, 1 vani
lin sladkor, 150 g čokolade, 
50 g masla.

V kozico vlijemo smeta
no, dodamo sladkor in vani
ljev sladkor. Segrevamo in 
mešamo, dokler se sladkor 
ne raztopi. Nato vse skupaj 

nekoliko ohladimo in vmeša
mo še kokosovo moko. Manj
ši pekač ali posodo z ravnim 
dnom obložimo s peki papir
jem. Vanjo nadevamo koko
sovo maso ter jo pogladimo. 
Pekač ali posodo postavimo 
za nekaj ur v hladilnik. Oh
lajeno kokosovo maso s po
močjo peki papirja vzame
mo iz posode in jo z ostrim 

nožem razrežemo na manj
še pravokotnike. V lonček 
nadrobimo čokolado, ki ji 
dodamo na koščke narezano 
maslo. Vse skupaj stopimo 
nad paro ali v vodni kopeli. 
Kokosove pravokotnike po
močimo v čokolado, jih odlo
žimo na krožnik in počaka
mo, da se čokolada strdi. Bo
untyje hranimo v hladilniku.

Mojca Logar

Mladi in stari smo različni. 
Ta konec tedna sem se srečala 
z učitelji, kolegi z večine slo-
venskih šol na Ptuju. Državno 
tekmovanje je vedno priložnost, 
da se srečamo s kolegi, sošolci, 
da kakšno rečemo. Ko sem pog-
ledala po dvorani, kjer smo se 
sestali, me je takoj prešinil ob-
čutek, kako star kolektiv. Bila 
sem med mlajšimi, pa tudi jaz 
nisem tako zelo rosno mlada, 
saj imam že dvajset let delovne 
dobe. Zagotovo so bili učitelji v 
povprečju stari več kot petdeset 
let. Dva kolega sta v pogovoru 
dejala, da je povprečna starost 
kolektiva na njihovi šoli 54 let. 
No, to pa ni spodbudno. Hkra-
ti pa se ti starejši kolegi kar 
malo pritožujejo nad mladino 
– kako je danes vse drugače, 
kot je bilo včasih ali kot bi pri-
čakovali. Mladi nimajo danes 
nobene pripadnosti kolektivu, 
službo hitro menjajo, obnašajo 
se mlačno. Na zabavah večino 
časa buljijo v svoje telefone, sta-
rejši držimo veselje in družbo 
pokonci, oni se hitro utrudijo. 
Življenje se jim vrti večinoma 
precej počasi, pogosto živijo pri 
starših, družine nimajo, so zelo 
zahtevni in imajo velika pri-
čakovanja, iščejo idealnega de-
lodajalca, ki pa ga nikakor ne 
najdejo. Zavest, da so zaključili 
fakulteto, jim daje občutek, da 
je to največ, kar so dosegli, in da 
jim že s tem pripadajo denar, 
služba in ugodnosti. To je gene-
racija Y ali milenijci. Človek bi 
pričakoval, da bo učitelj samoi-
niciativen, da bo delal še vse kaj 
drugega kot le imel pouk. Ko-
legica pravi, celo življenje sem 
raziskovala, imela krožek, ure-
jala šolski časopis, vodila prosla-
ve, ekskurzije. To mi je delo 

največ elana in volje. Danes 
mladi za vsako delo pričakujejo 
navodila, plačilo in veliko hva-
le. Mnogim je bližje stavkovno 
gibanje kot delo. Drug prijatelj, 
ki je solastnik manjšega raču-
nalniškega podjetja, pravi, za-
poslenim smo dali 1200 evrov 
nagrade. Ali so bili hvaležni, 
zadovoljni, ga vprašam. Ja, kar 
dobro se jim je zdelo. Učitelj ne 
bo nikoli dobil 1200 evrov na-
grade za še bolj uspešno delo. 
Kje so časi udarniškega dela, 
mnogi se boste iz lastnih izku-
šenj spomnili delovnih brigad, 
dela v društvih … Zakaj je 
danes mladina drugačna, za-
kaj jim je vse v povprečju tako 
težko in zakaj pričakujejo, da 
jim bodo za najmanjši uspeh 
vsi ploskali, zakaj pričakuje-
jo le navodila od nadrejenih, 
sami pa ne vidijo priložnosti 
za ustvarjanje? Učiteljevo delo 
in delo sester, gasilcev, policistov 
in še koga je pri nas premalo 
vrednoteno v celoti. Vendar, če 
ne morem spremeniti sistema 
in če ga ne nameravam zapu-
stiti, za kar imam vso možnost, 
lahko poiščem znotraj sistema 
nekaj, kar me bo napolnjevalo z 
zadovoljstvom. Sicer bom ostal 
nezadovoljen, krivil bom šefa in 
sistem in na koncu državo, ki je 
vse pripeljala v slepo ulico. Če-
sar ne morem spremeniti, naj 
sprejmem. Ustvarjalno delo me 
bo dvignilo in tam bom napol-
nil baterije, da preživim in lah-
ko naredim tudi tisto, kar pač 
ni fino. In pri delu z mladimi je 
ustvarjalnost tisto, zaradi česar 
smo radi z njimi. Kdo me pri 
tem ovira? In tako je povsod, 
ali vidim kozarec napol poln ali 
napol prazen.

Energija in volja
Janez Logar

V soboto je kranjsko društvo 
Sožitje praznovalo 50-letnico 
svojega plemenitega dela. V dru-
štvu se zbirajo osebe z motnjami 
v duševnem razvoju in njihovi 
sorodniki. Vodenje društva te-
melji na prostovoljstvu in brez 
požrtvovalnega dela posame-
znikov društva ne bi bilo, člani 
društva ne bi imeli tedenskih 
in rednih aktivnosti. Zagotovo 
bi bilo njihovo življenje precej 
manj kvalitetno. Velika zah-
vala vodstvu društva, državi, 
občinam in županom, ki pod-
pirajo društvo, ter redkim po-
sameznim podjetjem, ki na ta 
način delajo dobro. Prisotnih je 
bilo tudi nekaj pomembnih oseb 
javnega življenja. Ko so osebe z 
motnjo v duševnem razvoju za-
čele nastopati, peti, plesati, reci-
tirati, igrati, so vsem nam hitro 
padli kriteriji pomembnosti, us-
pešnosti, zadovoljstva in ukvar-
janja z lastnimi problemčki. 
Večina nas je nemo opazovala 
nastopajoče. Marsikatero oko se 
je orosilo, nekateri so tiho joka-
li, večina pa smo premišljevali, 
kako je biti v takšnih situacijah. 
O tem nimamo pojma. Ploska-
li smo. Sam sem premišljeval o 
sebi in svoji družini. Občudo-
vali smo trud organizatorjev in 
nastopajočih, njihovo veselje in 
zadovoljstvo. Iskreni so bili naši 
aplavzi. 

Med poslušalci je bilo tudi 
veliko oseb z motnjami v du-
ševnem razvoju in njihovih so-
rodnikov iz cele Slovenije. Ver-
jetno so se nekateri obiskovalci 
prireditve spraševali, zakaj jim 
je življenje dalo takšno preiz-
kušnjo. Nihče ne ve. Ob pogo-
vorih s starši teh oseb izvemo, 
da družine, ki so v celoti sprejele 
takšnega otroka, pripovedujejo 

celo o blagoslovu, ki je doletelo 
njihov dom. Težko si predsta-
vljamo življenje takšne družine, 
če tega nismo izkusili. Osebe z 
motnjo v duševnem razvoju od 
nas ne pričakujejo pomilovanja. 
Pričakujejo, da so lahko del nas. 
Da se z njimi pogovarjamo, da 
jim namenimo del svojega časa, 
ko se srečamo. Nočejo biti izo-
lirani, radi so med nami. Za 
skupnost so pomembni in radi 
prispevajo svoj delež. Toliko, kot 
pač zmorejo. Od nas se priča-
kuje večja odgovornost, da jih 
sprejmemo. Čeprav razumsko te 
osebe mnogo stvari ne dojamejo, 
pa zelo dobro čutijo. Mnogo bolj 
kot ljudje z visokim razumom. 
Neizmerna njihova prednost 
je iskrenost. Točno vedo, kje so 
sprejeti in kje ne. Točno vedo, 
kdo jih ima rad, in to nam tudi 
pokažejo. Ta iskrenost nas pre-
seneti in vsaj občasno druženje 
z njimi nam odpre popolnoma 
druge vrednote. Ne potrebujemo 
sprenevedanja, lahko odložimo 
svoje maske, ni se nam treba 
dokazovati in gnati za neum-
nostmi, ki nam jih vsiljuje druž-
ba. Preprosto povedano: ob njih 
smo lažje človek človeku človek.

Družba pokaže svojo veličino 
in razvitost ravno pri najbolj 
ranljivih skupinah. Veliko je 
bilo že postorjenega, priložnosti 
je še veliko. Društva s trudom 
posameznikov živijo in delajo 
dobro. Škoda, da se več staršev z 
otroki z motnjami v duševnem 
razvoju ne odloča za sodelova-
nje s takšnimi društvi. S tem po-
magajo svojim otrokom in sami 
sebi. Društva vabijo in nudijo 
pomoč. Odprimo njihova vrata.

Sožitje Kranj

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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Voznik C- in E-kategorije m/ž (Kranj ) 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: izpit C- in E-kategorijo ter koda 95, najmanj 3 
leta izkušenj v mednarodnem transportu, zaželeni ADR-izpit, ni pa pogoj. Štempi-
har, d. o. o., Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo do 7. 5. 2018. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Operaterji m/ž (Škofja Loka) 
Opis dela: upravljanje delovanja naprav v kisikarni, vzdrževanje in nadzor pravil-
nosti delovanja naprav, ukrepanje ob nepravilnem obratovanju naprav, nadzor nad 
skladiščem utekočinjenih plinov ... Messer Slovenija, d. o. o., Jugova ulica 20, 2342 
Ruše. Prijave zbiramo do 5. 5. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Marketing asistent m/ž – študentsko delo (Kranj) 
Iščemo sodelavca za pisanje objav na blogu in vsebinskih novic. SRC, d. o. o., Trža-
ška cesta 116, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 5. 5. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Kuhar, natakar m/ž (Ljubljana ali Cerklje) 
V priznani gostilni Pod lipo v centru Ljubljane iščemo sodelavce. Intertrend, d. o. 
o., Savska Loka 21, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 5. 5. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Strokovni sodelavec za nabavo m/ž (Lipnica, Kamnik) 
Opis del in nalog: vzpostavitev in zagotavljanje nabavnih pogojev za nabavo izdel-
kov iz papirja (transportna embalaža, komercialna embalaža, navodila ...), sodelo-
vanje pri razvoju novih produktov, iskanje novih dobaviteljev, novih materialov in 
nabavnih trgov ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbiramo 
do 20. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik-viličarist m/ž (Škofja Loka) 
Delovne naloge zajemajo: razvoz izdelkov iz proizvodnje in skladiščenje, prevzem 
vhodnih surovin in ustrezno skladiščenje ter skrb za dokumentacijo ... Mlinotest, d. 

d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave zbiramo do 30. 4. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Pomočnik v kuhinji/pomivalec m/ž (Kranjska Gora) 
Opis del in nalog: pripravljanje enostavnih jedi iz ponudbe in pomoč pri pripravi 
jedi po naročilu, čiščenje in priprava živil, ročno in strojno pomivanje. HIT Larix, d. 
d., Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 6. 5. 2018. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Računovodja za svetovanje pri uporbi poslovnoinformacijskega sistema  
m/ž (Škofja Loka) 
Delo obsega: svetovanje strankam, testiranje programa, pisanje navodil. Od kan-
didata pričakujemo: zaključeno najmanj V. stopnjo ali visokošolsko izobrazbo teh-
nične smeri. Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh 274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbira-
mo do 29. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Referent za marketing in produktni management za Slovenijo in  
Hrvaško m/ž (Slovenija) 
Za avstrijsko-slovensko centralo podjetja Husqvarna iz Linza (A) iščemo za okre-
pitev ekipe oddelka Gardena novo osebo za delovno mesto referent za marke-
ting in produktni management za Slovenijo in Hrvaško Husqvarna Austria GmbH,  
Industriezeile 36, 4010 Linz. Prijave zbiramo do 27. 4. 2018. Podrobnosti na  
www.mojedelo.com.

Programer m/ž (Škofja Loka) 
Opal informatika, d. o. o. vabi v svojo ekipo programerja za sodelovanje pri 
razvoju poslovnoinformacijskega sistema. Opal informatika, d. o. o., Sv. Duh  
274, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 26. 4. 2018. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Razvijalec/programer m/ž (Šenčur pri Kranju) 
Obseg dela: načrtovanje in razvoj novih poslovnih aplikacij Vasco, vzdrževanje ob-
stoječih aplikacij Vasco windows, sledenje programskim novitetam in uvedba teh 
v končne izdelke. Vasco, d. o. o., Poslovna cona A 21, 4208 Šenčur. Prijave zbiramo 
do 21. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Proizvodni delavec m/ž (Šenčur) 
Podjetje Hovercraft, d. o. o., je inovativno proizvodno podjetje, ki v svoje vrste 
vabi več proizvodnih delavcev. Hovercraft, d. o. o., Poslovna cona A 1, 4208 Šenčur.  
Prijave zbiramo do 13. 4. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo)
Pričakujemo: dokončano IV. stopnjo izobrazbe trgovske, gradbene ali druge teh-
nične smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, naravnanost na stranke, komunikativno-
st, občutek za urejenost. Merkur trgovina, d. o. o., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. 
Prijave zbiramo do 30. 4. 2018. 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

literarni večer 
VINKO MÖDERNDORFER: 
DRUGA PRETEKLOST
Vinko Möderndorfer, Tina Primožič
torek, 10. 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: www.modripes.si • spletni leksikon: www.gorenjci.si
Vsi dogodki, prireditve in izobraževanja so brezplačni.

improvizirana predstava
OD ANTIGONE DO HAMLETA
KUD Kiks
četrtek, 12. 4., ob 19.00, dvorana

predavanje
O RAKIH PREBAVIL
Marija Ignjatović, 
dr. med., spec. intern. onkologije
sreda, 11. 4., ob 19.00, dvorana
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Vabimo vas na izlet ob izvir reke Krke, da se prepričamo, ali so kraji, ki jih opisuje 
priljubljena televizijska nadaljevanka Reka ljubezni, res tako lepi. Vodil nas bo lo-
kalni vodnik, ki sodeluje tudi pri snemanju te serije. Ogledali si bomo večino zu-
nanjih prizorišč, obiskali izvir reke Poltarice, Krško jamo in si ogledali v nadaljevanki 
večkrat prikazane hiše v vasi Krka.  Na poti proti Dolenjski se bomo ustavili v Ljub-
ljani, kjer si bomo v filmskem depoju Kinoteke ogledali, s kakšnimi napravami so 
včasih snemali filme. Po kosilu pa si bomo ogledali še etnološki muzej Nose pri 
Ivančni Gorici, kjer nam bodo prikazali kmečke stroje in lepo zbirko starin.

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

 IZLET sreda, 25. aprila 2018

Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?
Ali je reka Krka  
res reka ljubezni?

Cena izleta  

33 evrov

Cena vključuje: prevoz, lokalno vodenje po poti snemanja zunanjih prizorov nadaljevanke Reka 
ljubezni, kosilo, ogled filmskega depoja Kinoteke, ogled etnografske zbirke Nose in DDV.

Vrnitev v Kranj predvidevamo okrog 19. ure.

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

Odhod avtobusa:
ob 6.50 z AP Radovljica, ob 7.15 z AP Creina, ob 7.25 z AP 
Mercator Primskovo, ob 7.45 z AP Škofja Loka

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE
Tržni dan
Tržič – V soboto, 14. aprila, bo od 8. do 13. ure v atriju Občine 
Tržič Tržni dan, kjer bo bogata izbira domačih dobrot in roko-
delskih izdelkov. O pridelavi zelenjave na balkonu boste lahko 
izvedeli na predavanju Lorete Vlahović iz kluba Gaia, ki bo ob 
10. uri v Galeriji Atrij Občine Tržič, v sodelovanju s Knjižnico 
dr. Toneta Pretnarja pa se boste lahko udeležili ustvarjalne 
delavnice barvanja cvetličnih lončkov in sajenja zelenjave.

Fitkov dan
Šenčur – Športna prireditev Fitkov dan bo v soboto, 14. apri-
la, ob 10. uri v Športni dvorani v Šenčurju. Otrokom bodo na 
voljo različne delavnice – zabavne gibalne in štafetne igre, 
atletski poligon, skakanje po napihljivem gradu, ravnotežno-

stne igre ter letos tudi judo in brazilski jiu-jitsu, sami si bodo 
lahko pripravili zdravo in okusno malico. Za malčke do treh 
let bo organiziran poseben poligon. Otroke bo pozdravila 
tudi Pika Nogavička, dan pa se bo tradicionalno končal s Fit-
kovim tekom. Organizirani bosta tudi predavanji za starše: 
Minka Gantar bo predstavila prednosti prehranjevanja po 
načelu GI (glikemični indeks) za vso družino, body inštruk-
torja Žiga Miščevič in Barbara Tavčar pa bosta delili namige, 
kako ublažimo posledice tehnološkega napredka za otrokov 
gibalni razvoj. Namen prireditve, ki je primerna za otroke, 
stare od tri do deset let, je spodbujanje k raziskovanju raz-
ličnih oblik gibanja, ob čemer lahko otroci najdejo tisto, ki 
jih najbolj veseli.

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 10. apri-
la, nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 11. aprila, bodo 
ustvarjalne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 12. aprila, bodo 
ure pravljic ob 17. uri, v petek, 13. aprila, pa se bo Brihtina 
pravljična dežela začela ob 10. uri.

Medgeneracijske aktivnosti
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V prihodnjih dneh bodo 
potekale medgeneracijske aktivnosti: Medgeneracijski cen-
ter Kranj: 11. aprila ob 18. uri Ogenj duše – energetska de-
lavnica, 12. aprila ob 17. uri Šiviljska delavnica, 13. aprila ob 
18. uri Družabni večer – Tarok; Cerklje: 13. aprila ob 10. uri 

Urejanje parka – Dom Taber; Preddvor: 10. aprila ob 17. uri 
Naravno somatsko gibanje – Dvorana na Zgornji Beli; Šen-
čur: 10. aprila ob 15.30 Vadba za zdravo hrbtenico – Športna 
dvorana Šenčur. Obvezne prijave na telefon 041 724 134 ali 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

IZLETI
Spomladanski pohod k bolnici Košuta
Preddvor – Občinski odbor borcev za vrednote NOB 
Preddvor vabi občane in vse pohodnike na spomladanski 
pohod k bolnici Košuta, ki bo v soboto, 14. aprila. Zbor bo 
ob 9. uri na parkirišču nad Vaškarjem v Bašlju.

PREDAVANJA

Najina duhovna rast v zakonu
Škofja Loka – V petek, 13. aprila, bo ob 20. uri v Jurjevi dvo-
rani v Stari Loki predavanje iz cikla predavanj z Družinsko 
akademijo in zakonskim parom Štern (Družina in Življenje) 
z naslovom Najina duhovna rast v zakonu.

Predstavitvena delavnica jedrne celične 
preobrazbe
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 10. aprila, ob 16. uri na brez-
plačno Predstavitveno delavnico jedrne celične preobrazbe. 
Predavanje bo v prostorih Humane, Oldhamska 14 (pri Vo-
dovodnem stolpu), vodil Tomaž Flegar.

Popotovanje po Vietnamu
Ljubno – V Domu Športnega društva Ljubno se bo v četrtek, 
12. aprila, ob 20. uri začelo predavanje z naslovom Vietnam 
– sanje vsakega filmskega producenta. Vstopnine ne bo, ve-
seli pa bodo prostovoljnih prispevkov. Dogodek organizira 
Društvo žensk z dežele občine Radovljica.

Nova Zelandija
Kranjska Gora – V četrtek, 12. aprila, se bo ob 19.30 v Knjižni-
ci Kranjska Gora začelo potopisno predavanje Mance Čujež 
z naslovom Nova Zelandija.

Zdravilne rastline z domačega vrta
Cerklje – Krajevni organizaciji Rdečega križa Cerklje in Zalog 
in Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabijo v petek, 13. 
aprila, ob 19. uri v prostore Občine Cerklje na brezplačno 
predavanje Zdravilne rastline z domačega vrta – pridelava in 
uporaba. Predaval bo Alojz Vidic, ing. agr. 

OBVESTILA

Začetek kolesarske sezone
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi na kolesarjenje, 
ki bo v četrtek, 12. aprila, na relaciji Naklo–Šenčur–Breg ob 
Kokri–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred Doma upokojencev 
Naklo.
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je nepričakovano 
zapustil naš dragi doktor

Radivoje Nikolić 
dr. med., spec. MDPŠ

Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 11. aprila 2018, ob 15. uri na 
Pokopališču Nove Žale. Na dan pogreba bo žara v 2. mrliški vežici.

Kolektiv ordinacije Holmed

Solza, žalost, bolečina 
te zbudila ni, 
a ostala je tišina, 
ki močno boli. 
(T. Pavček)

ZAHVALA
                                    V 83. letu je za vedno zaspala naša draga žena, mama, babica, 

prababica, sestra in teta

Rozalija Gartnar
Klemenova Rozka s Srednjega Brda 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, znan-
cem in vsem, ki ste nam  izrekli sožalja, darovali cvetje, sveče, dali 
dar za svete maše ter jo pospremili na njeno zadnjo pot. 
Hvala osebju Splošne bolnišnice Jesenice, posebej dr. Kunstlju, 
osebni zdravnici dr. Nadji Šubic in patronažni sestri gospe Ber-
nardi. Hvala tudi domačemu župniku Gregorju Luštreku za lepo 
opravljen obred, pevcem, trobentaču in pogrebni službi Hipnos.  

Žalujoči vsi njeni

Pošle so moči
in zaprla si utrujene oči,
a nisi odšla,  
sedaj le spokojno spiš, 
z nami še vedno živiš.  

ZAHVALA

V 77. letu nas je za vedno zapustil naš dragi mož, ata, stari ata, 
stric, tast, svak in bratranec

Vid Kepic
p. d. Bavantov Vido, gostilničar in avtoprevoznik v pokoju

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, vaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje, sveče, molitve in darove za 
svete maše. Zahvaljujemo se duhovnikoma Jerneju Marenku in 
Andreju Šinku za lepo opravljen poslovilni obred in sveto mašo. 
Hvala pevkam cerkvenega ženskega pevskega zbora Andreja 
Vavkna za lepo petje. Hvala pogrebnikoma Darku in Franciju 
Jeriču, osebni zdravnici dr. Finci Leskovar ter osebju Bolnišnice 
Jesenice. Hvaležni smo vsem, ki ste našega ata v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem imenovanim in 
neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Dvorje, 4. aprila 2018

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.
(A. M. Slomšek)

NEPREMIČNINE
POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, komunalno 
opremljeno, 693 m2, na Blejski Dobra-
vi, tel.: 051/391-806 18001137

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

E-mail: info@loka-nepremicnine.si

d.o
.o.

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

NOVE pnevmatike, letne, Han kook, 
195-65-15, tel.: 04/25-61-255, 
040/310-943 
 18001190

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

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

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

JELŠEVE in lipove deske, suhe, ter ko-
vinska vrtna vrata, dvojna, tel.: 04/25-
61-234, 041/850-406  
 18001182

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

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

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 18001185

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

NOV elek. motor, 1400 obr/min, 
cena 250 EUR, nakladalko Stayer 17 
m3, s kardanom, 2 oljna gorilca, tel.: 
041/422-451 
 18001186

VENTILATOR za sušenje sena, tel.: 
040/737-222 
 18001184

KUPIM

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

PRIDELKI
PRODAM

KRMNI krompir, tel.: 031/513-678  
 18001181

SEMENSKI krompir, ostanek semena, 
tel.: 040/607-451 18001191

KUPIM

JEDILNI krompir jelly, tel.: 041/860-
207 18001179

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 BREJI ČB kravi, tel.: 031/544-131  
 18001174

2 MLADI ovci JS in bursko kozo z mla-
dičema, tel.: 041/364-504 18001177

BIKCA, starega 20 dni, in teličko, staro 
3 mesece, obe limuzin, tel.: 031/365-
573 18001175

ČB kravo s teletom ali posamezno, tel.: 
041/515-867 18001193

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

KUPIM

BIKCA simentalca, strega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 18001192

VIETNAMSKEGA mladega prašička, 
samičko, tel.: 041/422-451 18001183

OSTALO
PRODAM

SILAŽNE bale 1. in 2. košnje. Rateče - 
Planica 27, tel.: 041/585-385 18001176

SILAŽNE bale, tel.: 041/515-867  
 18001194

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

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

ZAPOSLIMO samostojnega & izkuše-
nega kuharja/vodjo kuhinje. Nudimo 
stimulativno plačilo, dodatna izobraže-
vanja, po potrebi garsonjero. Hotel Bel-
levue, d.o.o., Šmarjetna Gora 6, Kranj, 
tel.: 04/27-00-071 18001047

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

IŠČEMO pomoč pri pobiranju špa r-
gljev, Samo Livk, Dorfarje 16, 4209 
Žabnica, tel.: 040/244-347 18001188

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

IŠČEM

AGRARNA skupnost Bohinjska Bela, 
Boh. Bela 101a išče pastirja/pastirico 
za delo na planini v poletnih mesecih. 
Podrobnejše informacije na telefon, 
tel.: 041/905-772, Klemen 
 18001161

STORITVE
NUDIM

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

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, no-
tranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 18001156

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

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 18001122

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

 1.  TRGOVCA
2.   KOMERCIALNEGA 

REFERENTA

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

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

IŠČEM

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

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 18001124

RAZNO
PRODAM

CISTERNO za vodo, 600 litrov, in 2 
soda po 300 litrov, tel.: 04/20-41-
235, 064/112-914 18001178

STREŠNI pritljažnik za dve kolesi, 
cena 50 EUR, tel.: 041/292-323 
 18001189

Rezultati 28. kroga – 8. aprila 2018 
3, 12, 14, 22, 31, 36, 38 in 32

Loto PLUS: 1, 6, 17, 21, 27, 34, 36 in 37

Lotko: 3 1 2 6 8 1

Sklad 29. kroga za Sedmico: 1.770.000 EUR 
Sklad 29. kroga za PLUS: 360.000 EUR 
Sklad 29. kroga za Lotka: 180.000 EUR

LOTO

Prvi sejem rabljenih otroških rekvizitov
Bled – Smučarski klub Bled konec tedna v Osnovni šoli prof. 
dr. Josipa Plemlja Bled organizira Prvi sejem rabljenih otro-
ških rekvizitov, kot so kolesa, rolerji, kotalke, rolke, skiroji in 
poganjalci. Rabljene otroške rekvizite boste lahko kupili ali 
prodali v petek, 13. aprila, od 16. do 20. ure, v soboto, 14. apri-
la, od 9. do 18. ure in v nedeljo, 15. aprila, od 9. do 18. ure.

KONCERTI
V pozdrav obnovljenim orglam
Radovljica – Župnija Radovljica vabi v soboto, 14. aprila, ob 
19. uri v cerkev sv. Petra v Radovljici na slavnostni koncert v 
pozdrav obnovljenim orglam.

Lado Leskovar, Regina in MePZ DU Tržič
Tržič – V četrtek, 12. aprila, ob 19.30 občinski odbor stranke 
Desus vabi v Kulturni center Tržič na koncert Lada Leskovar-
ja, Regine in Mešanega pevskega zbora Društva upokojen-
cev Tržič. Vstop bo prost. 

Šesti koncert Šenčurska glasbena srečanja 
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur vabi na 6. koncert Šen-
čurska glasbena srečanja v petek, 13. aprila, ob 19. uri v Domu 
krajanov Šenčur. Nastopili bodo: ansambel Slovenski zvoki, 
ansambel Javor, ljudske pevke Pušeljc iz Gornjega Grada in 
humorist Boštjan Bešter. Povezovalec koncerta bo Miro Er-
zin. Vstop bo prost, prostovoljni prispevki pa so zaželeni.

RAZSTAVE

Gremo na jug
Kranj – V četrtek, 12. aprila, bo ob 17. uri v Razstavišču dr. 
Ceneta Avguština odprtje razstave fotografij Jona Grobov-
ška z naslovom Gremo na jug.



24 Gorenjski glas
torek, 10. aprila 2018

Anketa

Petra Kalan, Zbilje:

»Zelo sva zadovoljni z odzi-
vom. Ljudje očitno nimajo 
predsodkov o oblačilih iz 
druge roke. Na stojnicah se 
dobijo oblačila in obutev za 
otroke različnih starosti, naj-
več pa jih je za najmlajše.«

Jasmina Notar, Medvode:

»Izmenjevalnica oblačil je su-
per ideja in vse poteka odlič-
no. Ljudi je ravno prav. Imam 
tri otroke. Prinesla sem obla-
čila, ki so jim že premajhna, 
in jih bom zamenjala za več-
ja. Zagotovo bom kaj našla.«

Monika Ločniškar, Ljubljana:

»To je krasen dogodek, ki 
mamicam pride prav. Prines-
la sem oblačila za menjavo. 
Potrošnja oblačil se mi zdi 
velika in lepo je, da damo, kar 
nekomu pride prav, in vza-
memo, kar potrebujemo.«

Marina Jenko, Zbilje

»Včasih nismo imeli toliko 
oblačil, veliko smo jih naredi-
le same doma. Smo si jih pa 
že takrat med seboj menjale. 
To se mi zdi super, da gredo 
oblačila iz rok v roke, ker smo 
preveč potrošniška družba.«

Maja Bertoncelj

Na dobravi ob Zbiljskem 
jezeru je v soboto potekala 
prva izmenjavalnica otroških 
oblačil in obutve, katere glav-
ni organizatorki sta bili sestri 
Ana Jelovčan in Petra Kalan. 
Njuna želja je, da bi dogodek 
postal tradicionalen. Odziv je 
bil zelo dober.

Po oblačila iz 
druge roke 

Ana Jelovčan, Zbilje:

»Delujemo po načelu pra-
vične menjave, torej kolikor 
kosov prineseš, toliko jih od-
neseš. Dogodek je tudi širše 
družbeno koristen, tudi z 
okoljskega vidika, če se bo le 
prijel. Želim si, da bi se.«

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, jutri in v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. 
Predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe. Jutra-
nje temperature bodo večinoma okrog 7, dnevne pa okrog 18 
stopinj Celzija.

Andraž Sodja

Ribčev Laz – Po škodi, ki jo je 
povzročil lubadar, je decem
bra lani nov udarec bohinj
skim gozdovom in okolici 
Bohinjskega jezera zadal še 
vetrolom, ki je povzročil do
datno škodo. Na severni oba
li jezera je pot zaradi nevar
nosti, ki jo predstavljajo v 
vetrolomu podrta drevesa, 
na nekaterih delih zaprta in 
v celoti zelo težko prehodna, 
kar je označeno tudi z opo
zorilnimi tablami. Kot so 
sporočili iz Turizma Bohinj, 
predvsem na severni obali 
jezera te dni intenzivno po
teka spravilo lesa, predvsem 
zaradi nevarnosti, ki jo po
drto in viseče drevje predsta
vlja za sprehajalce, pa tudi 
zaradi nevarnosti širjenja 

lubadarja. Po preučitvi raz
ličnih možnosti spravila 
lesa, tudi spravila po vodi, 
za katerega so ocenili, da bi 
preveč poškodovalo obalo je
zera, je zavod za gozdove v 
dogovoru z zavodom Trigla
vski narodni park sklenil, 
da je najboljša možna reši
tev vzpostavitev vlake na ob
močju obstoječe pohodni
ške poti. Ključnega pome
na bo sodelovanje vseh in
stitucij in lastnikov gozdov 
po izvedenem spravilu, po 
katerem bi vlako sanirali na
zaj v pohodniško pot. Dela, 
ki ob ugodnem vremenu in
tenzivno potekajo, naj bi bila 
zaključena do prvomajskih 
počitnic. Po končanem delu 
bo vlaka odstranjena in na 
novo vzpostavljena tudi pot 
za pešce.

Pot okoli Bohinjskega 
jezera delno zaprta
Zaradi sanacije obsežnega vetroloma med 
Govicem in ribogojnico v teh dneh poteka 
obsežno spravilo podrtega drevja, zaradi česar je 
pot okoli Bohinjskega jezera deloma zaprta.

Kranj – Vsi finančni uradi v Sloveniji, med njimi tudi Finančni 
urad Kranj, bodo v petek, 13. aprila, pripravili dan odprtih vrat, 
na katerem bodo davčne zavezance in druge obiskovalce sez-
nanili z aktualnimi informacijami. V kranjskem uradu, ki ima 
sedež na Koroški cesti v Kranju, bodo odprta vrata za obisko-
valce med 9. in 12. uro. V tem času jim bodo predstavili delo 
mobilne enote in carinjenje ter uporabo eDavkov in spletne 
strani Finančne uprave RS (Furs). Ob 10. uri bo v okviru pro-
jekta Davčno opismenjevanje mladih predstavitev dela Fursa, 
pol ure kasneje pa se bo obiskovalcem pridružil sodelavec 
Fursa, znani športnik in dobitnik olimpijskih kolajn Žan Košir.

Finančni urad bo odprl vrata za obiskovalce

Kranj – Od 13. do 15. aprila bo v Sloveniji potekal tradicionalni, 
že deveti festival kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhi-
tekture Odprte hiše Slovenije. Festival omogoča ljudem, da 
vstopijo v stavbe, pridobijo izkušnjo v izbrani arhitekturi ter 
navežejo stike s tistimi, ki stavbe načrtujejo, gradijo, oprem-
ljajo in vzdržujejo. Žirija je za festival obravnavala devetdeset 
zasebnih in javnih stavb ter prostorskih ureditev, več jih bo 
na ogled tudi na širšem gorenjskem območju, med drugim 
joga studio Chatra v Lescah, muzej jaslic na Brezjah, poslovni 
objekt Comita v Kranju, trg in igrišče pod gradom v Škofji Loki 
in vstopni objekt v Arboretum Volčji Potok.

Festival Odprte hiše Slovenije

Jasna Paladin

Volčji Potok – Lastniki druž
be Golf Arboretum so obja
vili vabilo k izkazu interesa 
za pridobitev celotnega golf
skega kompleksa družbe 
skupaj z najemom ali naku
pom zemljišč in možnostjo 
gradnje hotela. Družba, ki 
je v večinski lasti Zavaroval
nice Triglav, že od leta 1998 
opravlja golfsko dejavnost 
in velja za eno od treh naj
boljših igrišč pri nas. Z na
kupom bo potencialni inve
stitor pridobil več kot 90od
stotni delež družbe in mož
nost gradnje hotela za širitev 
dejavnosti v golfski turizem.

Za več informacij smo se 
obrnili na Zavarovalnico 
Triglav, a njihovih odgovo
rov do zaključka redakcije 
nismo prejeli.

Golf Arboretum je naprodaj
Zavarovalnica Triglav kot večinska lastnica prodaja golfsko igrišče v Volčjem Potoku.

Golfsko igrišče v Volčjem Potoku velja za eno od treh najboljših v Sloveniji.

Bled – »Triglavski narodni park je z obiskom zelo obremenjen, 
zato je zagotavljanje minimalnega vpliva posameznega obi-
skovalca na naravno okolje nujno,« poudarjajo v javnem zavo-
du Triglavski narodni park (TNP). Obiskovalce zato pozivajo, 
naj hodijo po označenih poteh, ki jih je na območju parka na 
voljo več kot osemsto kilometrov. Uporaba označenih poti, 
pojasnjujejo v TNP, pripomore k varovanju življenjskega pros-
tora prostoživečih živali in ohranjanju vedno vabljive planin-
ske vegetacije. »V gorah so tla izredno podvržena erozijskim 
procesom. Hoja zunaj označenih poti, kamor sodi tudi upo-
raba bližnjic, te procese dodatno pospešuje.« Za označevanje 
planinskih poti po Sloveniji v okviru komisije za planinske 
poti pri Planinski zvezi Slovenije prostovoljno skrbi sedemsto 
usposobljenih markacistov. Pritisk obiskovalcev na območje 
TNP konstantno narašča, opozarjajo v TNP. V planinskih po-
stojankah na leto prespi okrog petdeset tisoč ljudi, več kot 
štiristo tisoč jih obišče naravne in kulturne vrednote celotnega 
območja parka, še dodajajo v TNP. 

Pozivajo k hoji po označenih poteh

Kranj – Delničarji Zavarovalnice Triglav bodo na skupščini, 
ki bo predvidoma 29. maja, odločali tudi o uporabi lanskega 
bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet predlagata, da 
bi 56,8 milijona evrov dobička namenili za izplačilo dividend. 
Če bo skupščina soglašala s tem predlogom, bodo delničarji 
prejeli 2,5 evra bruto dividende na delnico.

Predlagajo 2,5 evra dividende na delnico


