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Falcon že  
rešuje življenja
Vladno letalo Falcon je ob nakupu 
zbujalo kritike zaradi trošenja dav-
koplačevalskega denarja, danes 
pomaga reševati življenja. V dveh 
letih je v Slovenijo prepeljalo 21 
organov za transplantacijo in eno 
dozo protistrupa.
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GORENJSKA

Petdeset postelj  
za mlade
V stavbi propadajočega hotela 
Grajski dvor v RadovljicI sta Nejc 
Bole in Matej Globočnik uredila 
mladinski hotel. V osemnajstih so-
bah je dovolj prostora za 53 turi-
stov, računata predvsem na mlade 
popotnike in športnike.
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REKREACIJA

Ekstremni podvig  
na Grenlandiji
Miha Podgornik iz Mošenj je s hr-
vaškim smučarjem Ivico Koste-
lićem uspešno zaključil prečenje 
Grenlandije, ki jima je pustilo 
hude ozebline. »Pridelala« sta si 
ozebline na obrazu, nogah, rokah, 
najhujše prav Podgornik.
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KRONIKA

Priznal in prejel  
tri leta zapora
Jeseničan Dejan Perić, eden glav-
nih osumljencev trgovine z drogo, 
ki so jo kriminalisti prekinili okto-
bra lani, se je s tožilstvom spora-
zumel o priznanju krivde. Kazen-
ski postopek je za devet od dva-
najstih obtoženih že končan.
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VREME

Danes bo pretežno oblačno 
z rahlim dežjem. Ohladilo 
se bo. Jutri bo sončno. V 
četrtek bo večinoma sonč-
no, pihal bo jugozahodnik.

5/18 °C
jutri: sončno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Kje in kdaj do najcenejših kvalitetnih lesnih peletov?
 

168,72€ 
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Kako pa na www. lesnipele.si
ali na 051 250 440

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

E
N

E
R

G
IJ

A 
N

AR
AV

E
 D

.O
.O

.,
 P

O
LJ

AN
E

 N
AD

 Š
K

O
FJ

O
 L

O
K

O
 9

0
, P

O
LJ

AN
E

 N
AD

 Š
K

O
FJ

O
 L

O
K

O

Steletova nagrada  
dr. Milanu Sagadinu
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Četrtkov sklic zbo-
ra delavcev Bolnišnice za 
ginekologijo in porodni-
štvo (BGP) Kranj se je odvil 
kot posledica nestrinjanja 
z imenovanjem vršilke dol-
žnosti  direktorice bolnišni-
ce Polone Podnar in name-
ro ministrstva za zdravje, da 
pripoji kranjsko bolnišnico 
k Splošni bolnišnici (SB) Je-
senice. Zaposleni celo meni-
jo, da ta namera vodi do uki-
nitve kranjske bolnišnice – 
brez argumentov in s stra-
šansko naglico. V skupni 

izjavi, ki jo je poslal Aleš 
Rozman, dr. med., so zapi-
sali, da se spremembe orga-
niziranosti zdravstvenega 
sistema odvijajo na plečih 
zaposlenih BGP v Kranju, 
in to brez predhodno dore-
čenih pravil in postopkov, 
ki bi bili skladni z zakonski-
mi predpisi. Kot pravijo, je to 
način, ki ga lahko vidimo le v 
manj razvitih deželah ali fil-
mih – brez spoštovanja člo-
vekovih pravic, strokovnih 
meril, kriterijev in brez upo-
števanja mnenja stroke in 
objektivnih meril ... »Ali si v 
Kranju res zaslužimo, da se 

s strokovnjaki in zaposleni-
mi dela na tako pritlehen in 
zahrbten način?« 

Namera ministrstva za 
zdravje o pripojitvi kranjske 
bolnišnice k jeseniški je od-
jeknila v javnosti po april-
skem protestnem odsto-
pu z mesta direktorice BGP 
Kranj Andreje Cerkvenik 
Škafar. Vršilka dolžnosti di-
rektorice Polona Podnar, ki 
je bila na to funkcijo ime-
novana  za leto dni, pa nima 
podpore zaposlenih, so spo-
ročili po zboru delavcev.  

Peticija v podporo kranjski bolnišnici
Sporočilo z zbora delavcev Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo (BGP) 
Kranj je bilo jasno: so proti pripojitvi k jeseniški bolnišnici. Zahtevajo tudi 
odstop vršilke dolžnosti direktorice BGP Kranj Polone Podnar in predsednice 
sveta zavoda Alenke Bradač, ki vse očitke odločno zavračata. 

Zaposleni v BGP Kranj sporočajo, da kljub težkemu finančnemu stanju in pretresom, 
povezanim z vodenjem bolnišnice, delo poteka normalno – varno in strokovno, tako na 
področju ginekologije kot tudi porodništva. BGP Kranj je po številu porodov na petem 
mestu v Sloveniji, je tudi specializirana ginekološka bolnišnica, kjer naredijo več kot tisoč 
dvesto ginekoloških operativnih posegov na leto. / Foto: Tina Dokl5. stran

Mateja Rant

Bled, Jezersko – Hotel Krim 
na Bledu je od družbe Novi 
Kondor, ki je del skupine 
Sportina, kupil podjetnik 
Loris Požar, ki ima lastniški 
delež tudi v Casinoju Bled. 
Po besedah župana Janeza 
Fajfarja novi lastnik napove-
duje prenovo hotela, ki ima 
tri zvezdice, obstajala pa naj 
bi tudi možnost, da bi v Krim 
preselili blejsko igralnico. 

Za hotel Krim se je neu-
spešno potegoval tudi direk-
tor Postojnske jame Marjan 
Batagelj, ki pa je zato postal 
novi lastnik hotela Planin-
ka na Jezerskem. Kot je po-
jasnil, ga namerava preure-
diti v butični hotel dobrega 

počutja in načrtuje njegovo 
celovito prenovo. Hotel Pla-
ninka ima ta čas sedemdeset 
ležišč, po prenovi naj bi jih 
bilo verjetno nekoliko manj, 
za bivanje v njem pa naj bi 
gostje odšteli tudi do petsto 
evrov na noč. »A pomembno 
je, kaj vključuje ta cena. Ne 
gre namreč zgolj za ceno no-
čitve, ampak vključuje tudi 
druge storitve, ki jih bomo 
nudili gostom, da bi jim za-
gotovili dobro počutje,« je 
razložil Batagelj in dodal, da 
to pomeni, da bi jih recimo v 
slabem vremenu peljali tudi 
na obisk Postojnske jame in 
drugih destinacij po Slove-
niji. 

Trije hoteli zamenjali lastnika
Na Bledu sta v roke novih lastnikov prešla hotela Krim in Jelovica, na Jezerskem pa hotel Planinka, ki 
naj bi ga v prihodnosti uredili v butični hotel.

Hotel Planinka naj bi v prihodnje preuredili v butični hotel 
za goste, ki iščejo mir in neokrnjeno naravo. / Foto: Primož Pičulin 6. stran
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Knjigo prejme LJUDMILA VRHOVNIK iz Kamnika.

Igor Kavčič

Vipava – V soboto je v Kul-
turnem domu v Vipavi giba-
nje za ohranjanje in uvelja-
vljanje slovenske kulturne 
in naravne dediščine ter kra-
jine  Kultura-natura Slove-
nija že sedmič zapored po-
delilo priznanja naša Slove-
nija. Odbor za izbor nagra-
jencev, ki ga je tretje leto za-
pored vodila predsednica 
dr. Herta Maurer - Lauseg-
ger,  je pregledal 17 predlo-
gov, ki so prispeli na razpis, 
ki ga vsako leto objavi giba-
nje. Tudi tokrat so prizna-
nja naša Slovenija podelili v 
štirih kategorijah. Tako sta 
v kategoriji Ohranjanje de-
diščine nagradi prejela Zbor 
zbirk (34 zasebnih, društve-
nih in občinskih muzejskih 
zbirk od Jesenic do Goriških 
brd) in družina Avsenik iz 
Begunj za celostno predsta-
vitev in nadgradnjo glasbe-
nega izročila Slavka Avse-
nika in fenomena sloven-
ske narodno-zabavne glas-
be. V kategoriji Raziskova-
nje in uveljavljanje kulturne 
dediščine so nagrade preje-
li ddr. Marija Stanonik, sno-
vateljica, pobudnica in ure-
dnica monumentalne zbir-
ke slovenskih folklornih 

pripovedi Glasovi, RTV Slo-
venija ob 50-letnici oddaje 
Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi in Klemen Klinar iz 
Planine pod Golico za pro-
jekt Kako se pa pri vas reče? 

V tretji kategoriji Zasluge 
posameznikov in organiza-
cij sta nagradi prejela Ribiški 
muzej tržaškega primor-
ja, Križ na tržaškem in Sto-
jan Lipolt za trideset let pri-
zadevanj za ohranjanje kra-
ške stavbne dediščine, osve-
ščanje in animacijo lokalne 
in širše javnosti za reševanje 
kulturne in naravne dedišči-
ne na Krasu. V kategoriji Iz-
obraževanje, usposabljanje, 
osveščanje sta priznanji pre-
jela Katoliški dom prosvete 
Sodalitas v Tinjah in salezi-
janski duhovnik Anton Be-
nedičič (Repentabor) za štiri-
desetletno delo v zamejstvu 
pri ohranjanju slovenstva na 
verskem, kulturnem, vzgoj-
nem in izobraževalnem po-
dročju. Priznanja, ki jih je po-
delil predsednik gibanja Kul-
tura-natura Slovenija Slav-
ko Mežek, je oblikovala  ke-
ramičarka in lončarka Bar-
ba Štembergar Zupan, v pri-
ložnostnem programu pa sta 
nastopila zbora Škofijske gi-
mnazije Vipava in Folklorne-
ga društva Vipava.

Podelili priznanja 
naša Slovenija
V gibanju Kultura-natura so nagradili skrbnike 
slovenske kulturne in naravne dediščine.

Aleš Senožetnik

Ljubljana – Urad Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po 
svetu je zaključil 15. Nagra-
dni natečaj za diplomska, 
magistrska in doktorska 
dela na temo Slovencev v 
zamejstvu in v izseljenstvu. 
Na letošnji natečaj je pris-
pelo kar 39 del, kar je največ 
v vseh letih. Organizatorji 

so nagrade podelili v temah 
Izseljenstvo in Zamejstvo. 
V slednji je drugo nagrado 
prejela tudi Damjana Kern 
iz Cerkelj, in sicer za dok-
torsko disertacijo z naslo-
vom Ohranjanje identitete 
s poučevanjem slovenščine 
med Slovenci v Avstriji. Na-
grade je včeraj v Vili Podro-
žnik podelil minister Go-
razd Žmavc.

Med nagrajenci tudi 
Damjana Kern iz Cerkelj

Igor Kavčič

Ljubljana – Steletovo nagra-
do in priznanja Slovensko 
konservatorsko društvo vsa-
ko leto podeljuje strokovnja-
kom za življenjsko delo in iz-
jemne dosežke na področju 
konservatorstva in restavra-
torstva. Društvo poleg nagra-
de običajno podeli še tri pri-
znanja – dve priznanji stro-
kovnjakom za njihove izsto-
pajoče dosežke pri prenovah, 
ki so sad izvirnih strokovnih, 
tehnoloških ter drugih priza-
devanj in iskanj pri ohranit-
vi in predstavitvi kulturne de-
diščine in naravnih vrednot v 
Republiki Sloveniji, in eno za 
lastnike ali druge državljane, 
ki s svojim zgledom pomaga-
jo ohranjati slovensko kultur-
no dediščino. Letošnje leto je 
bilo v tem pogledu posebno, 
društvo je prejelo rekordno 
število predlogov, zato se je 
izvršni odbor na predlog ko-
misije izjemoma odločil po-
deliti štiri priznanja. 

Letošnji lavreat, preje-
mnik Steletove nagrade za 
življenjsko delo in vrhunske 
konservatorske dosežke kot 
pomembnega prispevka za 
ohranjanje in predstavljanje 
kulturne dediščine v Slove-
niji je arheolog in umetno-
stni zgodovinar dr. Milan 
Sagadin, ki od vsega začet-
ka svoje poklicne poti delu-
je na Zavodu za varstvo kul-
turne dediščine v Kranju. 
Kot konservator arheolog je 
v zadnjih desetletjih sode-
loval pri številnih arheolo-
ških terenskih raziskavah 
in izkopavanjih na podro-
čju Gorenjske in Kranja. Z 
upornostjo, nenehnim stro-
kovnim prepričevanjem in 
zgledom je Sagadin pos-
tal vodilni arheolog Gorenj-
ske, je bilo med drugim po-
vedano v obrazložitvi, o nje-
govi srčnosti v poklicu, ki ga 
opravlja, pa, da enako zavze-
to pojasnjuje plastenje pre-
teklosti mimoidočemu ob 
najdbah v blatnem jarku ali 
na dobro obiskanih predava-
njih in pri izobraževanjih na 
območjih, kjer dela zavod.

»Seveda sem zelo vesel te 
nagrade. Predstavlja zadošče-
nje, da je bilo moje delo ven-
darle opaženo v strokovnih 
krogih, obenem pa mi po-
meni obliž na rane razoča-
ranj, ki jih je v naši službi ve-
liko – na področju arheolo-
gije še zlasti. Ne delam pa si 
utvar, da pri izboru nagrajen-
ca ne igra določene vloge tudi 
starost predlaganega kandi-
data,« je duhovit Milan Saga-
din. »Če gledam vseh štiride-
set let, ki sem jih posvetil ar-
heološki dediščini Gorenjske, 
se mi zdi, da so minila never-
jetno hitro – saj se še v detajle 
spominjam prvih let dela, raz-
mer, v katerih smo delali, so-
delavcev, problemov ... Če pa 
pomislim na vsako raziskova-
no lokacijo posebej, je bilo do-
godkov vendarle toliko, da je 
časovni okvir štirideset let kar 
pravšnja doba, v katero lahko 
strpam vse skupaj.«

Ajdna in raziskave Kranja 

Kot je še povedal, mu je 
od vseh arheoloških najdi-
šč, na katerih je delal, k srcu 
najbolj prirasla Ajdna nad 
Potoki. »Tam smo praktič-
no iz nič, a z velikimi napo-
ri in navdušenjem, ustvarili 
izjemno atraktiven kulturni 
spomenik. Lani je minilo šti-
rideset let od odkritja (razi-
skavo je takrat vodil pokoj-
ni arheolog Andrej Valič) in 

še vedno se trudimo, da bi to 
''dete'' shodilo in se osamo-
svojilo – pri tem mislim na 
vključitev Ajdne v turistično 
ponudbo krajev v okolici,« 
pove nagrajenec. Da bi se o 
Ajdni lahko še pogovarjala, 
tudi o njegovem čustvenem 
odnosu do prebivalcev, ki 
so tam tragično končali. Ob 
tem je še dodal, da so druga 
rdeča nit njegovega delova-
nja zagotovo raziskave Kra-
nja, kjer gre za sledove doga-
janj evropskih razsežnosti.

Eno od Steletovih pri-
znanj za leto 2016 prejme 
tudi Delovna skupina za 
sanacijo posledic žleda na 
vrtnoarhitekturni dediščini, 
v kateri je delovalo šest kra-
jinskih arhitektov konserva-
torjev, med njimi tudi Nata-
ša Koruza iz kranjske enote 
ZVKD. »Občutki ob prizna-
nju, ki ga je prejela naša sku-
pina konservatorjev krajin-
skih arhitektov, so mešani. 
Po eni strani se iskreno ve-
selim pozornosti, ki je s tem 
usmerjena na pomen ohra-
njanja vrtnoarhitekturne de-
diščine – parkov in vrtov. Ta 
zvrst dediščine sicer pogos-
to ostaja v senci pozornos-
ti, ki je običajno usmerjena 
v zgodovinske stavbe (gra-
dove, graščine, dvorce, vile), 
čeprav gre za dva enako po-
membna vidika iste zgodo-
vinske celote. Po drugi stra-
ni pa mi je žal, da se takšen 

projekt lahko realizira šele 
potem, ko se zgodi nekaj 
res katastrofalnega. Žled je 
v letu 2014 samo na obmo-
čju Gorenjske povzročil ško-
do na 16 enotah vrtnoarhi-
tekturne dediščine. Priza-
deti so bili parki na Bledu, v 
Radovljici, na Golniku, Brdu 
pri Kranju, Tržiču, Brdu pri 
Lukovici in Volčjem Poto-
ku,« je povedala Nataša Ko-
ruza in dodala, »želim, da bi 
bil projekt odprave posledic 
škode po žledu spodbuda za 
bolj redno nego parkov in vr-
tov, še zlasti pa nego starih 
parkovnih dreves. Negovana 
drevesa niso le lepa, ampak 
tudi bolj zdrava in odporna 
v primeru žledu podobnim 
vremenskim neprilikam.«

Steletova priznanja so pre-
jeli še Danijela Brišnik in 
Marjana Krumpestar za us-
pešno postavitev prezenta-
cijskega paviljona na Glav-
nem trgu v Celju, Marija Re-
žek Kambič za uspešno pre-
novo Narodnega doma v Lju-
bljani in nadgradnjo palače v 
celostno zasnovan kompleks 
Narodne galerije ter Saša Ar-
senovič za izjemen prispe-
vek k ohranjanju kulturne 
dediščine ožjega mestnega 
jedra Maribora. Pred pode-
litvijo so v galerijskih prosto-
rih Spomeniškovarstvenega 
centra v Ljubljani odprli tudi 
razstavo o nagrajencih in nji-
hovem delu.

Nagrada dr. Milanu Sagadinu
Včeraj so v Narodni galeriji v Ljubljani podelili letošnjo nagrado in priznanja Slovenskega 
konservatorskega društva. Steletovo nagrado za življenjsko delo je prejel Kranjčan dr. Milan Sagadin. 
Med prejemniki priznanj tudi Nataša Koruza iz kranjskega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

Dr. Milan Sagadin in Nataša Koruza, nagrajenca s kranjske enote ZVKD / Foto: Tina Dokl

Kranj – Na Ptuju bo od 19. do 21. maja 28. državna razsta-
va Dobrote slovenskih kmetij, na kateri bodo predstavili na 
ocenjevanju nagrajene kmečke prehranske izdelke. V okviru 
priprav na razstavo so ocenjevali tudi čaje. Z Gorenjskega 
je kot edina s čajem sodelovala na ocenjevanju Janja Bernik 
iz Virmaš, ki je za čaj Sončen dan prejela srebrno priznanje.

Ocenjevali so tudi čaje

Škofja Loka – Muzejsko društvo Škofja Loka v sodelovanju s 
kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek Selca v Kreko-
vem letu vabi na Blaznikov večer na temo Krekovo zadružniš-
tvo v povezavi s sodobnim lastništvom zaposlenih, ki bo v 
četrtek, 11. maja, ob 19. uri v Miheličevi galeriji v Kašči. Zamisli 
dr. Janeza Evangelista Kreka (1865–1917) o zadružništvu bo 
predstavil zgodovinar dr. Žarko Lazarević, sodelavec Inšti-
tuta za novejšo zgodovino, sodobno lastništvo zaposlenih v 
Sloveniji pa Aleksander Igličar, nekdanji direktor Zavoda za 
lastništvo zaposlenih. Na koncu večera bo loška umetnica 
Sanela Jahić predstavila avtorski film o lastništvu zaposlenih 
v podjetjih Domel Železniki in Gorenjski glas Kranj. 

Krekovo zadružništvo in lastništvo zaposlenih

Kranjska Gora – Na cesti čez prelaz Vršič v teh dneh opravljajo 
pripravljalna in zemeljska dela za izvedbo začasnega obvoza, 
ki bo omogočil stalno prevoznost ceste za osebna vozila v času 
obnove podpornega zidu. Kot so pojasnili na Direkciji RS za 
infrastrukturo, na odseku ceste v dolžini tristo metrov pote-
kajo še pripravljalna dela v sklopu obnove odvoda meteornih 
voda. Na cesti zato promet poteka izmenično enosmerno 
z občasnimi kratkotrajnimi zaporami do ene ure, od danes 
naprej pa je tudi zaprta za avtobuse in tovorna vozila, težja od 
3,5 tone, za katere je urejen obvoz čez prelaza Predel. V času 
do 15. junija bo vzpostavljena tudi petdnevna popolna zapora 
za ves promet, natančen datum zapore pa še ni določen.

Obnova ceste čez Vršič se je že začela
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Aleš Senožetnik

Zgornji Brnik – Vladno leta-
lo Falcon je ob nakupu zbu-
jalo kritike zaradi neracio-
nalnega trošenja davkopla-
čevalskega denarja, nato pa 
pristojni nekaj let niso vedli, 
kaj z njim. Danes Falcon po-
maga reševati življenja. Pred 
kratkim je namreč minilo 
dve leti od podpisa pogod-
be o sodelovanju med mini-
strstvom za obrambo in za-
vodom Slovenija transplant. 
Po besedah državnega se-
kretarja mag. Miloša Bizja-
ka so v dveh letih s falconom 
opravili 22 letov, v 21. prime-
rih je šlo za prenos organov 
za transplantacijo, v enem 
pa za prenos protistrupa. 

Letalo je del 152. letalske 
eskadrilje, ki zagotavlja tudi 
pilotski in tehnični kader. 
Po besedah pilota nadpo-
ročnika Janka Keneta je po-
sadka v stalni pripravljenosti 
in letalo lahko poleti v dveh 
urah od prejema klica. »Leti-
mo pod posebnim statusom 
leta za prenos organov, zara-
di česar smo lahko še hitrej-
ši,« je povedal Janko Kene.

Hitrost je ob presaditvah 
organov še kako pomemb-
na. Kot je povedal dr. Ivan 
Kneževič, vodja Centra za 
transplantacijsko dejavnost 
na UKC Ljubljana, srce – 
sicer organ, ki so ga poleg 
ledvic in jeter s falconom 

prepeljali največkrat – zunaj 
telesa lahko preživi le prib-
ližno štiri ure in pol. Na lju-
bljanskem kliničnem cen-
tru, ki pri presaditvah srca 
sodi v sam svetovni vrh, so 
lani uspešno opravili 31 pre-
saditev. »Če pri pacientu, ki 
potrebuje srce, ne opravimo 

transplantacije, so njego-
ve možnosti preživetja oko-
li dvajsetodstotne, v primeru 
transplantacije pa se poveča-
jo na devetdeset odstotkov,« 
dodaja Kneževič. 

Danica Avsec, direktori-
ca zavoda Slovenija tran-
splant, ocenjuje, da je sistem 

donatorstva organov pri nas 
na zelo visokem nivoju. 
»Število darovalcev narašča. 
Če smo imeli pred desetimi 
leti med 12 in 14 darovalcev 
na milijon, smo predlani do-
segli že 25 darovalcev na mi-
lijon prebivalcev. S tem so 
bili v Evropi pred nami zgolj 
Belgijci in Hrvati,« pravi Da-
nica Avsec, ki dodaja, da bi 
številka morala preseči tri-
deset, da bi tudi v tem se-
gmentu sicer zelo dobro 
delujočega sistema doseg-
li sam svetovni vrh, že sedaj 
pa se uvrščamo med najbolj-
še države sveta.

Čeprav pri nas velika veči-
na podpira darovanje orga-
nov, pa se še vedno sooča-
mo s pomanjkanjem daro-
valcev, zaradi česar v zavodu 
Slovenija transplant veliko 
pozornost posvečajo infor-
miranosti javnosti, prizade-
vajo pa si tudi za spremem-
bo zakonodaje, s katero bi 
bil vsakdo potencialni daro-
valec, razen če bi se izrecno 
opredelil proti, kar je ravno 
obratno, kot velja sedaj. Več 
kot je na izbiro potencialnih 
darovalcev, večja je namreč 
možnost, da pacient pride 
do zanj najprimernejšega 
organa, zato pa je tudi tako 
pomembno, da je Slovenija 
vključena v mednarodni sis-
tem Eurotransplant in da v 
njem sodeluje tudi hitro in 
zmogljivo letalo falcon.

Falcon že rešuje življenja
Letalo znamke Falcon je v dveh letih v Slovenijo prepeljalo enaindvajset organov za transplantacijo  
in eno dozo protistrupa.

Letalo znamke Falcon je v dveh letih prepeljalo enaindvajset 
organov in en protistrup.

Pilot Janko Kene

Destinacija Radovljica

KOMENTAR
Marjana Ahačič

Število turistov, ki preno-
čujejo v občini Radovlji-
ca, se povečuje. Lani jih je 

bilo že blizu 70 tisoč, skupaj so 
ustvarili več kot 160 tisoč noči-
tev, kar je okoli deset odstotkov 
več kot leto prej. V primerjavi z 
letom 2010 se je število gostov 
povečalo za kar 79 in število 
nočitev za 69 odstotkov.

Še pred nekaj leti je večino 
nočitev ustvaril kamp Šobec, 
zdaj se njegov delež zmanjšu-
je. Ne zato, ker gre kampom 
slabo, nasprotno. Šobec se tra-
dicionalno uvršča med najpre-
stižnejše na svojem področju 
in gostov mu tudi v prihodnjih 
letih – če bo le vreme naklonje-
no – ne bo manjkalo. Sploh ker 
so lani začeli temeljito obnovo. 

V času pred drugo svetovno 
vojno in po njej je Radovljica 
zaradi svoje blagodejne klime 
veljala za zdraviliško mesto, 
kjer je vsaka hiša imela vsaj 
kakšno »turistično sobo«, s pri-
hodki katere so si gospodinjstva 
pomagala preživeti. A kasneje 
je oddajanje sob postalo biro-
kratsko zapleteno; dela z njimi 
je bilo veliko, zaslužka skoraj 
nič. Edini hotel v mestu je dese-
tletja klavrno propadal. Kot da 
bi se samo Šobec zavedal, da je 
prihodnost v danes že samou-
mevnem zelenem turizmu.

Lepo je videti, da zdaj v 
njem priložnost prepoznajo 
tudi drugi. Prve negotove ko-
rake je delal hotel Lambergh v 
Dvorski vasi; dolgo se je zdelo, 
da iz te zgodbe ne bo nič, pa 
se zdaj vendarle postavlja na 

noge. Hotel Krek na robu Lesc 
je videti, kot da bi ga nekdo 
ob izvoz z avtoceste postavil 
po pomoti. Daleč od tega: vse 
leto je poln turistov, ki si želijo 
ogledati Bled, a so se odločili za 
cenejšo nastanitev. Obnovljena 
Radovljiška graščina je obudi-
la dogajanje v starem mestnem 
jedru Radovljice. Prvih ne-
kaj sob so nad gostilno Lectar 
uredili s pomočjo evropskih 
sredstev, prenočiti je mogoče pri 
Kunstljevih pa nad kavarno 
Vidic. V teh dneh vrata odpira 
še prestižni hotel Linhart, ure-
jen v čudoviti, štiristo let stari 
hiši na Linhartovem trgu.

Lani so v Lescah odprli mla-
dinski hotel, prejšnji teden še 
enega v Radovljici. Videti je, 
da se turizem kot gospodarska 
panoga vrača v občino, ki je v 
zadnjih dveh desetletjih veljala 
za »spalno«. Ljudje so tu žive-
li, delali pa drugje. 

Eno od točk preloma je na 
področju razvoja turizma pos-
tavila ekipa Turizma Radovlji-
ca s silovito promocijo destina-
cije na različnih ravneh, tudi z 
organizacijo dogodkov, katerih 
vrh je Festival čokolade, ki ga 
je letos obiskalo okoli petdeset 
tisoč ljudi. Prireditev sama 
morda ne prinaša posebnih 
zaslužkov, a je jasno, da nje-
nega promocijskega kapitala 
praktično ni mogoče izmeriti. 
Ali pač: v številu novih turi-
stičnih sob, gostinskih lokalov, 
lokalnih ponudnikov izdelkov 
in aktivnosti ter ne nazadnje 
delovnih mest.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Seja je bila pred 
nedavnim na sklic NSi. Prav-
zaprav so potrebo po sklicu 
nujne seje poudarili že šte-
vilni udeleženci lanske okro-
gle mize v zvezi s problema-
tiko pašnih planin, od pas-
tirjev, predstavnikov agrar-
nih skupnosti do sklicate-
ljev, Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije (KGZS) 
– Zavoda Kranj, Občine Tr-
žič in občinskega odbora 
NSi s predsednico Marijo 
Lavtar. Upali so, da bodo do 
pašne sezone, ki je pred vra-
ti, s sodelovanjem pristojnih 
državnih institucij ustrezno 
rešili zaposlovanje pastirjev, 
da se bo planšarije izvzelo iz 
obveznosti uporabe davčnih 
blagajn, ker da so te na plani-
nah neživljenjske. Odboru 

so tudi predlagali, da se do-
polnilna dejavnost planšari-
ja ponovno doda na seznam 
dopolnilnih dejavnosti. Se-
daj je na planinah možno 
kot dopolnilo dejavnost re-
gistrirati le predelavo mleka, 
kjer se dopolnilna dejavnost 
opravlja na drugem registri-
ranem obratu na planini in 
opravljanje dopolnilne de-
javnosti kot turistične kme-
tije z nastanitvijo. Planšari-
je, kot še dodajajo, so postale 
enakovredne ponudnikom, 
ki se ukvarjajo z množičnim 
turizmom; pa tega na plan-
šarijah nimajo, a delati mo-
rajo po enakih zakonih.

Pobudniki sprememb so se 
zavzeli za moratorij na proda-
jo deležev agrarnih skupnos-
ti, s tem bi dosegli, da ne bo 
prišlo do razprodaje planin-
skih pašnikov med dediče, 

katerih interes je samo denar, 
in ne gospodarjenje s plani-
nami. A kot jim je povedala 
državna sekretarka pri mini-
strstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano Tanja Strni-
ša, je zagotovljeno ustavno 
varstvo lastninske pravice, 
zato lahko vsak solastnik ali 
skupni lastnik v agrarni skup-
nosti prosto proda svoj solas-
tniški delež. »Smo pa z Zako-
nom o agrarnih skupnostih 
določili predkupni vrstni red 
v primeru prodaje solastni-
škega deleža. Ta je tak, da je 
prvi predkupni upravičenec 
agrarna skupnost sama,« je 
pojasnila Strniševa. 

Vztrajali bodo v dobro 
pašnih planin

Koliko različnih zaplete-
nih zakonov, aktov, uredb 

morajo poznati in upošteva-
ti pastirji, je razvidno v ma-
gnetogramu seje odbora, 
in nanje so se sklicevali za-
stopniki državnih institucij. 
Strniševa je zatrdila, da so 
našli že veliko sistemskih re-
šitev v zvezi s problematiko 
pašnih planin, ki gredo v ko-
rist in administrativno raz-
bremenitev. Tudi glede za-
poslitev pastirjev, npr. v obli-
ki vrednotnic, a so zastopni-
ki pašnih planin povedali, da 
se te v praksi niso obnesle. 
Pastirji tudi ne izhajajo iz pi-
sarn, ampak s terena in izku-
šenj. Z nobenim od predlo-
gov predlagatelji na seji od-
bora (prišli so tudi zastopni-
ki pašnih planin, predstav-
niki KGZS ...) niso uspeli, 
a Lavtarjeva napoveduje, da 
bodo vztrajali pri spremem-
bah v dobro pašnih planin.

(Ne) posluh za pašne planine
»Lahko prodamo kislo mleko, ker je to primarna kmetijska dejavnost, ne moremo pa prodati kislega 
mleka z žlico, ker gre za strežbo.« To je ponazoritev, kako zapleteno z zakoni je postalo delo pastirja 
na pašni planini. A predlog, da naj bi to delo kot prej potekalo po »zdravi kmečki pameti«, na nujni seji 
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru ni naletel na dovolj posluha.
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Sodimo med srednje velike bolnišnice v slovenskem prostoru. 
Opravljamo zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega 
zlasti področja kirurgije, internistike, ginekologije s porodništvom, 
pediatrije in radiologije. Stavimo na strokovni in osebni razvoj ka-
drov in timsko delovno vzdušje. 

S pomočjo motivirane, inovativne in strokovne ekipe na vodilnih 
mestih želimo postati najboljša regijska bolnišnica v Sloveniji. 

Razpisujemo prosto delovno mesto 
STROKOVNEGA DIREKTORJA/STROKOVNE DIREKTORICE 

za štiriletni mandat.

Razpis za zasedbo delovnega mesta je objavljen na spletni strani 
Splošne bolnišnice Jesenice: http://www.sb-je.si/. 

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Marjana Ahačič

Radovljica – V petek so v sre-
dišču Radovljice odprli nov 
mladinski hotel Life hos-
tel, ki sta ga lastnika Rado-
vljičana Matej Globočnik in 
Nejc Bole uredila v drugem 
nadstropju starega radovlji-
škega hotela Grajski dvor. 
Turistom je v njem na vo-
ljo 16 sob, od enoposteljnih 
do družinskih, in dva apart-
maja. Vse sobe so opremlje-
ne z lastno kopalnico, ki jo, 
kot pravita Bole in Globoč-
nik, gostje, ki imajo aktiven 
življenjski slog, pač potrebu-
jejo.

Kot sta še povedala, sta 
se za nakup dveh nadstro-
pij starega dela hotela odlo-
čila, ker sta že dlje časa ugo-
tavljala, da v mestu in okoli-
ci ni dovolj primernih nasta-
nitev za mlade, aktivne tu-
riste, prav tako za športni-
ke. »To so ljudje, ki ne mo-
rejo plačati šestdeset evrov 
na noč in tudi ne potrebujejo 
ne vem kakšnega razkošja, a 
vseeno pričakujejo sodobno, 

funkcionalno in čisto nasta-
nitev po razumni ceni. Želela 
sva torej dvigniti nivo nasta-
nitve zanje in jim omogočiti 
udobno bivanje. Hotel je lo-
ciran v centru mesta, kar po-
meni, da je v bližini na voljo 
javni prevoz, tako avtobusna 

kot železniška postaja sta od-
daljeni nekaj minut hoje. Za-
radi lokacije pa je hotel tudi 
dobra izhodiščna točka za 
številne aktivnosti, od raftin-
ga, canyoninga, veslanja, ko-
lesarjenja ... pri čemer tesno 
sodelujemo z lokalnimi po-
nudniki v Radovljici, na Ble-
du in širše.«

Za zdaj sta tako investitor-
ja uredila drugo nadstropje 
vključno z dvema terasa-
ma – ena s pogledom na se-
ver, druga obrnjena na ju-
gozahod, večina sob pa po-
nuja tudi čudovit razgled na 
grajski park. Mansardo, ki je 
prav tako v njuni lasti, še ure-
jata, a počasi, saj je bil, kot 
pravita, nakup nepremični-
ne in njeno urejanje zanju 
velik finančni zalogaj, za ka-
terega sta namenila lastna 
privarčevana sredstva pa 

tudi kredit. »Za naju je to se-
veda mnogo več kot investi-
cija, je osebni projekt, v kate-
rega sva poleg sredstev vloži-
la tudi ogromno časa, ener-
gije in čisto konkretnega 
dela,« sta še povedala. 

V klimatiziranem mla-
dinskem hotelu – tudi to je, 
poudarjata, njihova pred-
nost pred številnimi drugi-
mi nastanitvami v mestu in 
okolici – je turistom na vo-
ljo kuhinja, v kateri si lahko 
pripravljajo obroke, hrano 
pa jim bodo, če bodo želeli, 
pripravljali tudi v restavraci-
ji, ki že več kot 15 let deluje 
v pritličju hotela. Sicer pa v 
isti stavbi, v prizidku stavbe 
starega hotela Grajski dvor, 
deluje tudi hotel, ki ga zad-
njih nekaj let postopoma ob-
navlja podjetnik Miha Zalo-
kar. 

Petdeset postelj za mlade
V stavbi desetletja propadajočega hotela Grajski dvor v središču Radovljice sta Nejc Bole in Matej 
Globočnik uredila mladinski hotel. V osemnajstih sobah je dovolj prostora za 53 turistov, računata 
predvsem na mlade popotnike in športnike.

Nejc Bole in Matej Globočnik sta v drugem nadstropju hotela Grajski dvor v Radovljici 
uredila mladinski hotel Life hostel.

Z dveh teras mladinskega hotela Life hostel se odpira 
odličen razgled po mestu in okolici. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Gorje – V naselju Podhom bo 
tako izbrani izvajalec VGP 
Kranj v kratkem začel z ob-
novo ceste, obenem pa bodo 
uredili javno razsvetljavo in 
vkopali visokonapetostni ele-
ktrični kabel. Naložba bo vre-
dna dobrih 140 tisoč evrov.

»Naša želja je, da bi nalož-
bo končali do začetka glavne 
turistične sezone oziroma 
vsaj v juliju, čeprav je naval 

turistov na naš turistični bi-
ser, sotesko Vintgar, velik že 
vse od velikonočnih prazni-
kov,« je ob podpisu pogodbe 
poudaril župan Peter Torkar. 
Tehnični direktor VGP Kranj 
Boris Majkič je pojasnil, da 
bodo dela težko izvedli v tako 

kratkem času, obenem pa 
obljubil, da jih bodo končali 
najkasneje do konca avgusta. 
Zagotovil je tudi, da bodo obi-
skovalcem kljub temu omo-
gočili varen dostop do sote-
ske Vintgar. Po županovih 
besedah bo obnova šeststo-
metrskega odseka potekala v 
dveh delih, v času del pa bo 
veljala popolna zapora ceste. 
Promet proti Vintgarju bodo 
v času gradnje speljali po ob-
vozih. 

Prihodnje leto, je napove-
dal Torkar, se bodo lotili še 
gradnje varne pešpoti proti 
Vintgarju. »Od leta 2010 se 
obisk Vintgarja iz leta v leto 
povečuje, iz smeri Bleda pa 
mnogi pridejo tudi peš,« je 
razložil in dodal, da bodo 
pešpot urejali v sodelova-
nju s Turističnim društvom 
Gorje. Župan je ob tem po-
sebej pohvalil vse lastnike 
zemljišč na območju načrto-
vane gradnje, ki so razume-
li nujnost zagotavljanja var-
nega dostopa do Vintgarja in 
so pristali na prodajo potreb-
nih zemljišč.

Varneje proti 
soteski Vintgar
Župan Občine Gorje Peter Torkar je v petek  
z direktorjem VGP Kranj Srečkom Šamperlom 
podpisal pogodbo o obnovi občinske ceste 
Podhom–Klinarjev klanec.

Župan Občine Gorje Peter Torkar (skrajno desno) je v petek 
z direktorjem VGP Kranj Srečkom Šamperlom (v sredini) 
podpisal pogodbo o obnovi občinske ceste Podhom–
Klinarjev klanec. 

Mateja Rant

Gorje – Občina Gorje in repu-
bliška direkcija za infrastruk-
turo bosta poskrbeli za več-
jo varnost pešcev ob držav-
ni cesti, ki z Bleda vodi pro-
ti Pokljuki. Dokončujejo na-
mreč gradnjo pešpoti med 
Spodnjimi in Zgornjimi 
Gorjami, ki bo med drugim 
šolarjem zagotavljala varno 
pot v šolo. Naložba bo vredna 
več kot dvesto tisoč evrov.

Gradnjo na sedemstome-
trskem odseku so začeli že 
lani decembra, a so jo zara-
di tekem svetovnega poka-
la v biatlonu na Pokljuki za-
časno prekinili, da ne bi pri-
hajalo do prevelikih zastojev 

pred polovično zaporo. Dela 
so tako nadaljevali v pomla-
danskem času. Naložba po-
leg ureditve varne poti za 
pešce v širini dveh metrov, 
ki jo od glavne ceste loči tri 
do pet metrov širok pas ze-
lenja, obsega še novo javno 
razsvetljavo, poskrbeli so 
tudi za odvajanje meteor-
ne vode. Obenem so zgradi-
li novo vodovodno omrežje 
za napajanje Spodnjih Go-
rij. Naložbo v vodovod je fi-
nancirala občina, in sicer je 
za to namenila slabih štiri-
deset tisoč evrov, preosta-
nek sredstev v višini 171 tisoč 
evrov pa je zagotovila direk-
cija za infrastrukturo. Dela 
bodo končali do konca maja.

Uredili varno povezavo za pešce
Ob cesti med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami urejajo varno pešpot v dolžini sedemsto metrov.

Med Spodnjimi in Zgornjimi Gorjami urejajo varno 
povezavo za pešce.

Prihodnje leto, je 
napovedal Torkar, se bodo 
lotili še gradnje varne 
pešpoti proti Vintgarju. 
Pešpot so urejali v 
sodelovanju s Turističnim 
društvom Gorje.
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Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica je bila, 
kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena leta 2015 ter ima 78 
članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja ter deluje na območju 
14 občin Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, 
Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, 

Šenčur, Tržič in Žirovnica.

Strategijo LAS Gorenjska košarica so člani LAS skupaj z zainteresiranimi deležniki ter 
širšo javnostjo območja pripravljali in usklajevali več kot eno leto. Končni dokument, ki 
je bil potrjen 28. januarja 2016 na seji skupščine LAS Gorenjska košarica, zajema štiri 
tematska področja, ki jih določa uredba CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), in 
sicer: 
– ustvarjanje novih delovnih mest, 
– osnovne storitve na podeželju, 
– varstvo okolja in ohranjanje narave ter 
– večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

LAS Gorenjska košarica je oblikoval vizijo, cilje in ukrepe, ki bodo prispevali k 
razvoju inovativnosti in zelenih trajnostih delovnih mest, ohranjanju in razvoju 
interpretacijskih vsebin naravne in kulturne dediščine ter identiteti območja, 
ohranjanju okolja s pristopi, ki bodo zmanjševali onesnaženost okolja (toplogredni 
plini, trdi delci) in prispevali k oživitvi degradiranih območij in izboljšanju energetske 
učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije. Posebno pozornost bo LAS Gorenjska 
košarica namenil razvoju programov in pristopov za vključevanje ranljivih ciljnih 
skupin.

Oktobra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo odločbo, ki 
potrjuje ustanovitev LAS Gorenjske košarice in njeno Strategijo lokalnega razvoja za 
obdobje do leta 2020, kar je bil pogoj za pripravo javnega poziva.

Namen javnega poziva, ki je objavljen na spletni strani LAS Gorenjska košarica, je 
izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije, in sofinanciranje 
njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji 
v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje 
prispeva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EVROPSKEGA 
KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA in EVROPSKEGA SKLADA ZA 
POMORSTVO IN RIBIŠTVO ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru 
EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Prvi rok za predložitev vlog je 26. 7. 2017.

Več informaciji: www.las-gorenjskakošarica.si

LAS Gorenjska  
košarica
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE,  
BSC KRANJ JE KOT VODILNI  PARTNER LOKALNE AKCIJSKE  
SKUPINE (LAS) GORENJSKA KOŠARICA DNE 26. 4. 2017  
OBJAVILA  JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA 
URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA 
RAZVOJA ZA LAS GORENJSKA KOŠARICA ZA PROGRAMSKO 
OBDOBJE 2014–2020.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti

Evropska unija
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

opis projekta/
aktivnosti

Republika Slovenija

Sprašujejo, kako Podnar
jeva tudi po imenovanju lah
ko še naprej opravlja konku
renčno zasebno zdravstveno 
dejavnost in zdravstveno de
javnost v konkurenčni Splo
šni bolnišnici (SB) Jeseni
ce. Zahtevajo, da se za vršil
ca dolžnosti (v.d.) direktor
ja zavoda BGP Kranj postavi 
oseba, ki bo sprejemljiva za 
zaposlene, ki bo imela ustre
zne vodstvene, strokovne in 
upravljavske reference, da 
bo zahtevnim nalogam kos. 
Predsednici sveta zavoda 
BGP Kranj Alenki Bradač 
pa očitajo nezakonito rav
nanje, da je »osebno omo
gočila in dopustila, da vodi 
zavod oseba, ki ne samo da 
ima konkurenčno prepoved, 
pač pa tudi daje za poslova
nje, strokovno delo kot tudi 
kakovostno in varno delo v 
zdravstvenem zavodu pov
sem neprimerna navodila«. 

Bradačeva očitke zavrača

O imenovanju Alenke Bra
dač za članico sveta zavoda 
BGP Kranj je odločala vlada, 
za predsednico so jo izvolili 
preostali člani sveta zavoda. 
Takšen je tudi postopek raz
rešitve, se je Bradačeva od
zvala na poziv zbora delavcev 
k njeni razrešitvi. Za nastalo 
situacijo v BGP Kranj se ne 
počuti krive, kot pravi, je za to 
»krivo slabo vodenje v prete
klih letih, ki se je akumuliralo 
tudi v nezadovoljstvu zaposle
nih, ki jo krivci za nastalo si
tuacijo izrabljajo za manipu
lacijo s preostalimi zaposleni
mi.« V bran je stopila v. d. di
rektorice Poloni Podnar, ki je 
bila tudi edina kandidatka, ki 
je sploh hotela prevzeti mes
to v. d. direktorice. Podnar
jeva je nastopila delo v BGP 
Kranj 21. aprila, Bradačeva je 
prepričana, da je za izražanje 
nezadovoljstva z delom Pod
narjeve minilo premalo časa, 
zato ravnanje sodelavcev oce
njuje kot nekorektno in neod
govorno, v škodo sami BGP 
Kranj. »Na mesto v. d. direk
torice je pristala izključno do 
imenovanja novega direktor
ja oz. izvedbe medijsko obja
vljene namere ministrstva za 
zdravje o priključitvi k SB Je
senice,« je pojasnila Bradače
va. Iz zbora delavcev pa gre 
razbrati, da svet zavoda ni gla
soval o kandidatih za v. d., ki 
jih je predlagal na sestanku 
predstavnik zaposlenih v sve
tu zavoda.

Bradačeva je še poveda
la, da začasna direktorica že 
ugotavlja nepravilnosti, ne
racionalno porabo denar
ja in razporeditev kadrov. 
»BGP Kranj je v prvem tri
mesečju letošnjega leta zopet 

poslovala s presežkom od
hodkov nad prihodki, ki so 
se od januarja do marca po
večali za približno petdeset ti
soč evrov in znašajo 140.720 
evrov. To samo še dodatno 
slabša likvidnostno situaci
jo.« Bolnišnica ima sicer dva 
milijona skupne izgube in za 
več kot devetsto tisoč evrov za
padlih obveznosti do dobavi
teljev. A zbor delavcev težko 
finančno situacijo komenti
ra v drugačni luči: »Izvajal
ci javnih zdrav stvenih stori
tev imamo vedno večje teža
ve s finančnim poslovanjem, 
pri čemer potreba po zdra
vstvenih storitvah raste str
mo v nebo, prav tako mož
nosti zdravljenja, kar v državi 
ni ustrezno urejeno, še manj 
pa upravljano s strani mini
strstva.«

Polona Podnar blatenja 
imena ne dovoli

Polona Podnar je poveda
la, da je zbor delavcev BGP 
Kranj sklical neznano kdo 
brez njene vednosti in ga tudi 
vodil brez njene prisotnosti, 
zato se ni imela niti prilož
nosti soočiti z obtožbami in 
jih demantirati, še preden 
se v javnosti blati tako nje
no ime kot tudi dobro ime 
BGP Kranj. »Zbor delavcev, 
na katerem sem bila v veliki 
večini obravnavana prav jaz, 
je potekal le dobra dva tedna 
od nastopa moje zaposlitve, 
vmes je bilo zaradi praznikov 
le šest delovnih dni! In so se 
torej zaposleni počutili upra
vičene razpravljati o mojih 

dosežkih, strokovnosti, kršit
vah, vodstvenih sposobnos
tih in še mnogočem. Trditve, 
da daje zdravstvenemu zavo
du neprimerna navodila, so 
po njenih besedah povsem 
neargumentirane, naspro
tno, s sodelavci je iskala stik, 
se pogovarjala z njimi o ide
jah … Zavrača tudi očitek, da 
dela sočasno v konkurenčnih 
ustanovah: »Pogodbo o zapo
slitvi v SB Jesenice sem spo
razumno prekinila dan pred 
nastopom polnega delovne
ga časa v BGP Kranj. Ob tem 
sem zaradi kadrovske stiske v 
SB Jesenice, ki se je z mojim 

odhodom še poglobila, takoj 
pridobila dovoljenje ministr
stva za delo prek polnega de
lovnega časa, in ker delam na 
podlagi pogodbe med BGP 
Kranj in SB Jesenice, moja 
dežurstva prinašajo zaslu
žek tudi neposredno BGP 
Kranj. Dobrobit je sodelova
nje in ne ustvarjanje namiš
ljene tekmovalnosti! V svo
ji zasebni dejavnosti pa op
ravljam samo nujne storitve 
za paciente, ki so bili naro
čeni še pred mojim imeno
vanjem za v. d. in jih nisem 
mogla preusmeriti drugam, 
ker bi lahko utrpeli škodo na 
zdravju. Ravno uspešno vo
denje zasebne ambulante 
dokazuje, da skozi dolgole
tno delovanje na področju gi
nekologije in porodništva ne 
obvladam samo strokovnega 
dela, ampak tudi finančne
ga.« Zaključuje, da je funk
cijo v. d. direktorice prevze
la z dobrim namenom – po
magati. »Pričakovala sem ve
liko polen, a takšnega medij
skega linča, kot so si ga privo
ščili ravno posamezniki, ki so 
to nekoč ugledno ustanovo 
pripeljali na rob propada, si 
niti v sanjah nisem predstav
ljala, še manj pa ga bom do
volila. Dejstvo, da bolnišnica 
potrebuje spremembe, osta
ja, pa če je to komu všeč ali 
ne. Odločitev, kakšne bodo, 
pa je na strani ministrstva za 
zdravje.«

Skop odgovor ministrstva

»Ministrstvo za zdrav
je si v skladu z Nacional
nim planom zdravstvene
ga varstva 2016 do 2025, ki 
vključuje optimizacijo vode
nja in upravljanja, prizade
va za pripojitev BGP Kranj 
k SB Jesenice. S pripojitvi
jo bo optimizirano vodenje 
in upravljanje zdravstve
nih zavodov, dejavnost, ki 
jo izvaja kranjska bolnišni
ca, pa se bo v celoti ohrani
la na trenutni lokaciji in še 
dodatno razvijala,« so spo
ročili iz službe za odnose z 
javnostmi. Zaposleni v BGP 
Kranj pa jim sporočajo: 
»Delavci smo proti združitvi 
s SB Jesenice in želimo z no
vim vodstvom, ki bo za ohra
nitev bolnišnice, ter skupaj 
z odgovornimi na strani la
stnika in financerja uspeš
no voditi zavod za dosega
nje enako kakovostnih sto
ritev in obravnav, kot smo 
jih opravljali sedaj.« Imeno
vali so tudi odbor, ki bo za
stopal interese BGP Kranj 
kot odziv na nameravano 
pripojitev k jeseniški bolni
šnici, pripravili bodo petici
jo z zbiranjem podpisov jav
nosti za podporo ohranitve 
BGP Kranj kot samostojne
ga zavoda. 

Peticija v podporo kranjski 
bolnišnici
31. stran

»Zbor delavcev, na 
katerem sem bila v veliki 
večini obravnavana prav 
jaz, je potekal le dobra dva 
tedna od nastopa moje 
zaposlitve, vmes je bilo 
zaradi praznikov le šest 
delovnih dni! In so se 
torej zaposleni počutili 
upravičene razpravljati 
o mojih dosežkih, 
strokovnosti ...«
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VOJAŠKE  
UNIFORME
V petkovem Gorenjskem glasu je bil 
objavljen članek o moji zbirki voja-
ških uniform. Tisti, ki imate morda 
doma kakšno od starih uniform ali 
vojaških predmetov, pa bi jih žele-
li  odstopiti ali prodati za mojo zbir-
ko, me prosim pokličite na telefonsko 

številko 051 855 660, Tomaž Grohar.
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V družbi Savatech, d. o. o., iščemo sodelavca za zaposlitev  
na delovno mesto

ELEKTRO VZDRŽEVALEC (m/ž)
Delo zajema (preventivno) vzdrževalna dela, popravila strojev 
in opreme v proizvodnji itd.

Delo poteka večizmensko. Zaželene so delovne izkušnje  
na podobnem področju, izobrazba IV. ali V. stopnje ustrezne 
smeri, nujne vrline: vestnost, veselje do dela in prejemanja  
novih znanj, odgovornost, zanesljivost.

Nudimo stabilno zaposlitev za dolgoročno obdobje, z začet-
nim delom za določen čas in poskusno dobo.

Če se vidite v razpisanem delu, nam svoje prijave najkasneje  
do 19. 5. 2017 pošljite na naslov zaposlitev@savatech.si ali  
spelca.klancar@savatech.si.
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Suzana P. Kovačič

Tržič – V začetku maja po slo-
venskih mestih potekajo ur-
bani sprehodi Jane's Walk, ki 
so del globalne akcije, katere 
namen je spodbujanje hoje 
po vsakdanjih opravkih in 
ozaveščanje o vplivu pešcev 
na urejanje mestnega pros-
tora. Pobudi so se pridružili 
v Tržiču, sprehod je organizi-
ralo Društvo ZA razvoj Trži-
ča, vodil ga je Klemen Belhar. 
Pred Osnovno šolo Tržič se je 
zbralo lepo število »radoved-
nih in tistih, ki nam je mar, 
kaj se z mestom dogaja«, kot 
je dejala udeleženka Andrej-
ka Belhar Polanc. Klemen 
Belhar je poudaril, da naj bi bil 
po sprejeti prometni strategiji 
v Tržiču pešec na prvem mes-
tu, s sprehodom pa so pogle-
dali, kako je mesto dejansko 
prijazno pešcem. Kot je še de-
jal, kup ustanov in društev pe-
sti pomanjkanje prostorov, 
hkrati pa je v mestu in njegovi 
okolici veliko praznih degra-
diranih objektov, kot je nek-
danja Bombažna predilnica 
in tkalnica Tržič, ki bi lahko 
dobili nove vsebine. Degra-
dirane lokacije so si ogleda-
li, Belhar bo zbrane predloge 
udeležencev sprehoda posre-
doval občini.

Udeležence je pot od tr-
žiške osnovne šole, kjer so si 

pogledali vhod v rov, ki bo za 
obiskovalce odprt ob bližnjem 
Mednarodnem dnevu mine-
ralov, fosilov in okolja, vodi-
la do gradu Neuhaus, ki je po-
treben obnove in vsebin – pre-
dlogov je bilo veliko, od poroč-
ne dvorane do knjižnice. Kot 
je povedala krajinska arhitekt-
ka Ana Gradišar, je bil včasih 
ob gradu čudoviti vrt v angle-
škem krajinskem slogu z ba-
ročnim parterjem, danes pa je 
ta vrednota neprepoznavna. 

Nadaljevali so pot po starih tr-
žiških ulicah, bili pozorni na 
(ne)urejenost klančin za star-
še z otroškimi vozički in in-
validne osebe na vozičkih pa 
na varnost šolskih poti. Pog-
ledali so rake in ostanke fu-
žin, mlinov. Gradišarjeva je 
razmišljala o tem, kako bi se 
dalo urediti brežino Moše-
nika z dostopom do vode po 
vzoru Ljubljane. Ogledali so 
si stara območja Runa, Tika, 
Obrtnega podjetja Tržič, se 

sprehodili skozi ulico Paradiž 
in še skozi nekaj drugih ulic 
... V Sloveniji urbane spreho-
de podpira Inštitut za politike 
prostora, tudi v Tržiču so ime-
li svojo predstavnico Tatjano 
Marn. Med drugim jo je zani-
malo, kako se lahko uresniču-
je nedavno sprejeta prometna 
strategija v Tržiču. 

Urbani sprehod so imeli 
v petek tudi v Kranju, v so-
boto, 13. maja, pa bo v Ško-
fji Loki.

Urbani sprehod po Tržiču
V nedeljo dopoldne so se pobudi urbanih sprehodov Jane's Walk pridružili v Tržiču. Kako prijazno je 
mesto pešcem in katerim degradiranim objektom bi lahko dali nove vsebine, so razmišljali udeleženci. 

V Tržiču je bila pred nedavnim sprejeta prometna strategija, ki v ospredje postavlja  
pešca. Udeleženci urbanega sprehoda so preverili, kako je mesto dejansko prijazno 
pešcem. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Žlebe – V Turističnem dru-
štvu Žlebe - Marjeta so lani 
jeseni uvedli novost: galerijo 
pod kozolcem. V preteklih le-
tih so v vasi obnovili kozolec, 
ki so se mu odločili dati vsebi-
no. Na prvi razstavi je bilo na 
ogled 14 fotografij Matevža 
Lenarčiča, ki so jih sedaj pre-
stavili na nov galerijski pros-
tor pred Knjižnico Medvode, 
kozolec v Žlebeh pa po no-
vem krasi 32 starih razgle-
dnic s področja medvoške 
občine, ki večinoma datirajo 
na začetek dvajsetega stoletja 
prejšnjega tisočletja. 

Razglednice je društvu za 
razstavo dovolil reproduci-
rati zbiratelj Zmago Tančič. 
»Razstava me vrne v pretek-
lost. V teh letih se je veliko 
spremenilo in zelo zanimi-
vo je pogledati, kako je bilo 
včasih. Razglednice so iz 
različnih krajev po občini. 
Zanimivo je, koliko razgle-
dnic je bilo, da je včasih 

skoraj vsaka gostilna imela 
svojo, pa tudi, da je bilo to-
liko turizma v Medvodah,« 
je povedal Ladislav Vidmar, 
predsednik TD Žlebe - Mar-
jeta. Načrtujejo, da bo raz-
stava na ogled do junija, do 
njihove prireditve Po poteh 

roparskih vitezov, ko naj bi 
odprli novo, sedanja pa se bo 
preselila na lokacijo v Med-
vode. Tretja lokacija naj bi 
bile Zbilje, za četrto pa si že-
lijo Topol. Kako pogosto se 
bodo razstave menjale, pa bo 
pokazal čas, pravi Vidmar, 

in tudi finančne zmožnosti 
društva. Po odprtju razstave 
Matevža Lenarčiča v Medvo-
dah in razglednic v Žlebeh 
je sledil še jubilejni, deseti 
koncert na sv. Marjeti s kvar-
tetom Fone megale in kvar-
tetom Štiglic. 

Razglednice pod kozolcem
V Žlebeh so odprli novo razstavo z naslovom Stare razglednice s področja medvoške občine.

Na odprtje razstave starih razglednic so se pripeljali tudi člani Društva Rovtarji. 

»Koncept je za klasično 
hotelirstvo neobičajen, a pri 
butičnem hotelu je mogoče 
personalizirati vsako potre-
bo gosta,« je poudaril Bata-
gelj, ki se zaveda, da Jezer-
sko nikoli ne bi  preneslo 
masovnega turizma, zato se 
bodo osredotočili predvsem 
na tiste goste, ki si želijo ne-
posrednega stika z naravo. 
In Jezersko po njegovih be-
sedah ponuja izjemno na-
ravno okolje, zato bodo to 
upoštevali tudi pri prenovi, 
s katero po Batageljevih be-
sedah ne bodo hiteli, saj že-
lijo, da se po prenovi hotel 
povsem zlije z okolico. Na 

Jezerskem bi si želeli, da ho-
tel odpre vrata čim prej, a Ba-
tagelj opozarja, da ta čas ni-
majo na voljo kadra, da bi to 
izpeljali. »V primeru, da bi 
uspeli dobiti šest do sedem 
ljudi za delo v hotelu, pa bi 
ga lahko odprli že poleti,« je 
optimističen Batagelj. 

Lastništvo se je zamenjalo 
še v hotelu Jelovica na Ble-
du, ki se mu po poročanju 
časnika Finance prav tako 
obeta obsežna prenova. Novi 
lastnik Otmar Zorn naj bi v 
prenovo vložil okrog milijon 
evrov, z deli pa naj bi zače-
li jeseni. Za začetek naj bi 
obnovili kuhinjo, recepcijo 
z vhodom in parkirišče ter 
uredili klimatske naprave.

Trije hoteli 
zamenjali lastnika
31. stran

Jasna Paladin

Kamnik – Društvo starodob-
nih vozil Kamnik bo tudi le-
tos med 19. in 21. majem 
organiziralo tradicionalno 
mednarodno revijo staro-
dobnikov z letnicami 1889 
do 1945. Druženje se bo za-
čelo v petek, 19. maja, ob 17. 
uri v Eko resortu pod Veliko 
planino v Godiču z zborom 
udeležencev in predstavitvijo 
starodobnikov ter nadaljeva-
lo ob 20. uri, ko bosta zbrane 
pozdravila župan Marjan Ša-
rec in predsednik Državne-
ga zbora Republike Sloveni-
je dr. Milan Brglez. Revija se 
bo nadaljevala v soboto, 20. 
maja, v Arboretumu Volčji 

Potok z uradnim odprtjem 
ob 9.45 ter razstavo staro-
dobnih vozil, ki bodo na ze-
lenicah parka na ogled od 10. 
pa vse do 17. ure. V popoldan-
skih urah se bodo starodob-
niki popeljali do Eko resorta 
pod Veliko planino, kjer ob 
16. uri pripravljajo sanjsko 
poroko treh izžrebanih pa-
rov, ob 18. uri bo modna re-
vija starodobnih oblačil ude-
ležencev revije, po modni re-
viji pa še družabno srečanje. 
V nedeljo, 21. maja, bodo vo-
zila zopet razstavljena po Ar-
boretumu, druženje pa bodo 
udeleženci sklenili ob 18. uri 
v ekoresortu v Godiču, kjer 
bodo udeležencem podelili 
tudi priznanja.

Mednarodno srečanje 
starodobnikov
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Tudi letos bo v Kranju navduševala

17. maj 2017 od 9. do 18. ure  
na ploščadi pred Prešernovim gledališčem

 začnite dan z vadbo tisoč gibov za zdrav začetek dneva,
 stopite po »poti ključnih kompetenc«,
 glasujte za najokusnejši »šmorn«,
 preizkusite se na plezalni steni,
 udeležite se strokovnega vodenja po kanjonu reke Kokre,
 tekmujte v hoji s hoduljami in se potegujte za nagrado,
  obiščite več kot 30 aktivnih stojnic, kjer brezplačno prejmete najrazličnejša  

uporabna in zanimiva znanja,
 uživajte v nastopih na odru – od stand up komikov do koncertov.

Program Parade učenja in TVU najdete na www.luniverza.si.

Prijazno vabljeni na zabavno učenje z druženjem.
Srečanja z vami se že veselimo!
 

Območni koordinator TVU – Ljudska univerza Kranj in izvajalci
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Aleš Senožetnik

Bukovica – Pred desetimi 
leti so člani Prostovoljnega 
gasilskega društva (PGD) 
Bukovica kupili dve gasilski 
vozili. Čeprav je to pomeni-
lo veliko pridobitev za buko-
viške gasilce, pa jim je doslej 
primanjkovalo prostora za 
shranjevanje gasilske opre-
me. To so rešili ob devetde-
setletnici, ki jo praznujejo 
letos. Dokončali so namreč 
gradnjo prizidka v velikosti 
4 x 8 kvadratnih metrov, s či-
mer so poleg garaže, dobili 
tudi večnamenski prostor v 
prvem nadstropju.

Prizidek v vrednosti pet-
deset tisočakov je bil zgra-
jen v izjemno kratkem času, 
saj je dokončna odločitev za 
gradnjo padla šele na lan-
skem občnem zboru, grad-
beno dovoljenje pa so pri-
dobili oktobra. »Dela se 

brez sodelovanja gasilcev ne 
bi dalo opraviti v tako krat-
kem času. Prisotni smo bili 
v vseh fazah gradnje in op-
ravljali najrazličnejša dela, 
da bi čim prej končali in bi 
bila gradnja čim cenejša,« 
je pojasnil Klemen Štibelj, 
predsednik nadzornega od-
bora društva, katerega čla-
ni so v času gradnje opravi-
li več kot 1200 delovnih ur. 
Pomemben dejavnik, na ka-
terega bukoviški gasilci niso 
pozabili, pa so bili tudi pro-
stovoljni prispevki kraja-
nov. »Iskrena zahvala vsem 
krajanom, ki so s svojimi fi-
nančnimi prispevki omogo-
čili, da smo lahko izpeljali to 
investicijo. Že nekaj let smo 
pridno shranjevali prosto-
voljne prispevke, ki so nam 
jih namenili, ko smo jim ob 
koncu leta prinesli koledar. 
Želimo si, da bi nam nova 
pridobitev dobro služila in 

da bi opremo, ki bo shranje-
na v njej, uporabljali samo 
za vaje in čim manj za inter-
vencije,« je povedal Štibelj.

Gonilna sila pri izdelavi 
prizidka je bil predsednik 
Mihael Potočnik, ki je vo-
dil priprave za pridobitev 
gradbene dokumentacije in 
aktivno sodeloval pri grad-
nji in pridobivanju izvajal-
cev. »Vesel sem, da so dela 
pri kraju. Novi prostori nam 
bodo precej olajšali delova-
nje, gasilski dom pa je lah-
ko v ponos tudi krajanom,« 
nam je povedal predsednik.

Slovesnosti ob novozgra-
jenem prizidku so začeli v 
soboto popoldne najprej z 
zborom gasilcev pred kme-
tijo Pr' Klemen na Bukovici, 
nato pa z mašo v čast sv. Flo-
rijanu v tamkajšnji cerkvi. 
Po maši sta sledila uradno 
odprtje in blagoslovitev pri-
zidka.

Prizidek ob devetdesetletnici
Ob praznovanju devetdesetletnice so gasilci Prostovoljnega gasilskega 
društva Bukovica pridobili tudi prizidek.

Predsednik društva Mihael Potočnik pred prizidkom gasilskega doma

J. K., J. Ku., A. S.

Brezje – V čast svetemu Flor-
janu, zavetniku gasilcev, je 
bilo v soboto tradicionalno, 
tokrat že 13. romanje sloven-
skih gasilcev na Brezje. Ga-
silce je v imenu organiza-
torjev nagovoril predsednik 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Brezje Matej Gaber 
in se posebej spomnil gasil-
cev, ki so se pri opravljanju 
svojega dela letos poškodo-
vali v Škalah pri Velenju in v 
Baču pri Ilirski Bistrici. Slo-
vesno mašo je daroval mari-
borski nadškof Alojzij Cvikl, 
ki se je pred baziliko pripeljal 
v vozilu gasilskega društva iz 
Zgornje Kungote. Tamkaj-
šnji župnik Ciril Kocbek je 
namreč tudi gasilec. Nadškof 

se je v pridigi zahvalil gasil-
kam in gasilcem za človeko-
ljubno delo in izrazil vese-
lje, da se za gasilstvo navdu-
šuje vedno več mladih. Mari-
jo je prosil za varstvo gasilcev, 
potem pa je skupaj s patrom 
Robertom Bahčičem blagos-
lovil pred baziliko postavlje-
na gasilska vozila.

V Cerkljah je bila tradi-
cionalna Florjanova gasil-
ska sveta maša v četrtek, 4. 
maja, na dan, ko je godoval 
sveti Florjan. Mašo je orga-
niziralo Prostovoljno gasil-
sko društvo Cerklje, za vse 
žive in pokojne gasilce jo je 
daroval cerkljanski župnik 
Jernej Marenk. Ob tej prilož-
nosti se je še enkrat zahvalil 
gasilcem za požrtvovalnost 
ob požaru gospodarskega 

objekta ob župnišču, zah-
valil pa se jim je tudi za po-
moč, ki jo nudijo vsem po-
moči potrebnim ljudem in 
živalim ter za zaščito imet-
ja. Maše so se udeležili tudi 
člani prostovoljnih gasilskih 
društev iz Cerkelj in Zgor-
njega Brnika ter predstav-
nika Gasilske zveze Cerklje, 
vseh skupaj šestdeset.

V Jereki v Bohinju so se 
v četrtek, 4. maja, zbrali na 
Florjanovi sveti maši gasil-
ci iz vseh prostovoljnih ga-
silskih društev v Bohinju ter 
okoliški krajani. Mašo je da-
roval župnik Župnije Sre-
dnja vas v Bohinju Martin 
Golob. Praznik svetega Flor-
jana je bil nekoč eden največ-
jih praznikov, svetniku pa so 
se ljudje radi priporočali. 

Gasilci v čast 
svojemu zavetniku
Ob godovanju svetega Florjana, zavetnika gasilcev, je bilo romanje gasilcev 
na Brezje, v številnih krajih, tudi v Cerkljah in v Jereki, pa so se gasilci zbrali 
pri Florjanovi maši.

Gasilci iz vse Slovenije so se v soboto že po tradiciji zbrali na Brezjah. 

Florjanove maše v Cerkljah se je udeležilo šestdeset gasilk in gasilcev. / Foto: Janez Kuhar
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www.gorenjske-lekarne.si, info@gorenjske-lekarne.si
Lekarniške enote: Bled Zlatorog, Bohinjska Bistrica, Cerklje, Gorenja vas, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska 
Gora, Kropa, Lesce, Planina, Planina II, Podlubnik, Preddvor, Primskovo, Radovljica, Stražišče, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica
Farmakoinformativna služba, Galenski laboratorij, Kontrolno analizni laboratorij
Spletna lekarna: www.lekarnagorenjske.si         
Homeopatska zdravila za samozdravljenje - Za svetovanje se predhodno naročite.                    
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Farmacevtov nasvet iz Gorenjskih lekarn

Farmacevtska oblika je tehno
loška oblika zdravila, v katero 
vgradimo določeno učinkovino. 
Odloča o bistvenih lastnostih 
zdravila, kot je na primer do stop 
zdravila do ustreznega tarčne
ga mesta, zagotavljanje učinko
vitosti v določenem časovnem 
obdobju, lahko pa na primer 
omogoči tudi dobro prenašan
je zdravila … Pri otrocih so ene 
izmed najpogosteje uporab
ljenih farmacevtskih oblik sirupi, 
svečke, kapljice in mazila za oko 
ter inhalatorji.

Sirupi
Sirup je gosto tekoča snov slad
kega okusa, ki vsebuje najmanj 
45 odstotkov saharoze ali dru
gega sladila. V obliki sirupa so 
zdravila za zniževanje poviša
ne telesne temperature in proti 
bolečinam, zdravila proti kašlju 
oziroma za izkašljevanje, zdravi
la proti alergiji, vitamini in mine
rali … Pri otrocih je to večino
ma priljubljena oblika, saj veli
ka količina sladil in najrazlič
nejše arome prekrijejo neprije
ten vonj ali okus zdravila, zaradi 
katerega otroci pogosto odkla
njajo jemanje. 
Sirup pred vsako uporabo do
bro pretresemo, saj se učinkovi
na pogosto čez čas usede na dno 
stekleničke. Za pravilno odmer
janje moramo uporabiti prilože
ne odmernike (merilno žličko, 
brizgo …), in ne jedilnih ali čaj
nih žlic, ker tako odmerjanje ni 
dovolj natančno. Pogoji shran
jevanja vplivajo na učinkovitost 
zdravila, zato jih je treba upošte
vati. Na pogoje shranjevanja in 
rok uporabnosti sirupa opozori 
tudi farmacevt v lekarni ob izda
ji zdravila.

Svečke
Svečka je farmacevtska oblika, ki 
je namenjena vstavljanju v zad
njično odprtino oziroma dan
ko. Zdravila v obliki svečk pri 

otrocih večinoma uporabljamo 
za zniževanje povišane teles
ne temperature, lajšanje boleči
ne ali za odvajanje blata. Največ
krat se te oblike poslužujemo pri 
otrocih, kadar se želimo izogni
ti težavam pri požiranju zdravila 
(na primer pri dojenčkih in mlaj
ših otrocih, pri bruhanju …), pa 
tudi kadar potrebujemo hitrejši 
nastop delovanja ali samo lokal
no delovanje v črevesju.
Svečko uporabimo tako, da pre
trgamo plastični ovoj po zarezi 
in izluščimo svečko. Z eno roko 
dvignemo in položimo otro
kove nogice na njegov trebuš
ček. Z drugo roko svečko s koni
co naprej vstavimo v danko. Če 
se svečke zmehčajo, jih je tre
ba pred odpiranjem ovojnine 
splakniti z mrzlo vodo ali pus
titi nekaj časa v hladilniku ter 
šele potem izluščiti in uporabi
ti. Kadar je odmerek pol svečke, 
svečko razpolovimo tako, da jo 
prerežemo po dolžini. Po vsta
vitvi svečke za kratek čas stis
nimo obe polovici ritke skupaj 
in na prijeten način zamotimo 
otroka. 

Kapljice in mazila za oko
Pri zdravljenju očesnih bolezni 
uporabljamo kapljice in mazila za 
oko, za katere je zahtevana odso
tnost živih mikroorganizmov, kar 
imenujemo sterilnost. 
Pred uporabo je treba prebra
ti priložena navodila in upo
števati navedene postopke. 
Otrok mora glavo nagniti nazaj. 
Pri manjših otrocih je dobro
došla tudi pomoč druge ose
be, ki bo nagnila in držala gla
vo otroka ter ga zamotila. Nato 
ra hlo potegnemo spodnjo oče
sno veko navzdol, da nastane 
»žepek« – to je veznična vrečica 
med veko in očesom. Pri kaplji
cah kanemo eno kapljico oziro
ma pri mazilu iztisnemo približ
no 1 cm mazila v nastali žepek. 
S konico plastenke ali tube se 

ne dotikamo očesa, veke, kože 
v bližini ter drugih površin, saj 
lahko pride do okužbe zdravila. 
Če je otrok nemiren in kaplji
ca zgreši oko, poskusite ponov
no. Zdravila za oko je treba upo
rabljati toliko časa in v takšnih 
intervalih, kot je določil zdra
vnik, tudi če se stanje hitro 
izbolj ša. Kadar je treba vkapati 
več kot eno kapljico ali se otrok 
sočasno zdravi z več različnimi 
kapljicami, je treba med dve
ma kapljicama počakati 5 do 10 
minut, da se sproti ne izpirajo. 
Če je zdravnik predpisal soča
sno uporabo tako kapljic kot 
mazila, najprej vkapamo kap
ljice in nato z vsaj 10minutnim 
presledkom nanesemo še mazi
lo. Po nanosu mazila je vid lahko 
nekaj časa nejasen, kar povemo 
tudi otroku.

Inhalatorji
Pri obolenju dihal uporabljamo 
zdravila v obliki inhalatorjev (pršil
nik ali inhalator v obliki prahu). Pri 
zdravljenju otrok je pomembno 
tudi sodelovanje staršev, ki mlaj
šim otrokom dajejo zdravila, pri 
starejših otrocih pa jemanje zdra
vila nadzorujejo. Za neučinkovito 
zdravljenje ali poslabšanje bolez
ni je pogosto kriva tudi nepravil
na tehnika uporabe inhalatorjev. 
Kot pomoč pri vdihovanju lahko 
uporabimo nastavek za inhalira
nje, poznan kot “podaljšek z mas
ko” ali “buča”. Pred uporabo inha
latorjev se je tako treba seznaniti 
s pravilno tehniko inhaliranja, ki je 
ponazorjena v priloženem navo
dilu za uporabo oziroma jo prika
žejo v ambulanti ali lekarni.

Polona Gabrovšek, mag. farm.

Pravilna in varna uporaba različnih  
farmacevtskih oblik pri otrocih
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 VRHUNSKA FIZIOTERAPIJA: manualna, fizikalna, svetovanje 
(individualna celostna obravnava)  OLIMPIJSKI REFERENČNI 
ŠPORTNO-MEDICINSKI CENTER (ORŠMC) za fizioterapevtsko 
dejavnost  SPECIALISTIČNI PREGLEDI (ortoped, travmatolog)  

 VADBE (kineziolog, Feldenkrais)  COACHING & MENTALNI 
TRENING (NLP & IMT)  MASAŽE  DELAVNICE 

 PROGRAMI PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Železniška ulica 5, 4248 Lesce
tel: +386 4 531 69 75, gsm: +386 40 81 85 85

e-pošta: info@althea.si
spletna stran: www.althea.si

FB: https://www.facebook.com/AltheaCenterZdravja/

Suzana P. Kovačič

V
eč kot petsto 
s l o v e n s k i h 
zobozdravni-
kov bo v maju 
o m o g o č i l o 

brezplačen preventivni pre-
gled ustne votline s ciljem, 
da bi odkrili zgodnje malig-
ne spremembe in ozavestili 
prebivalstvo o raku ustne 
votline. Gre za projekt Pra-
vočasen pregled ustne votli-

ne lahko reši življenje, ki 
poteka pod okriljem Zdrav-
niške zbornice Slovenije v 
sodelovanju z UKC Ljublja-
na in Stomatološko kliniko. 
Letno je na novo odkritih 
250 rakov ustne votline in 

žrela, kar osemdeset odstot-
kov jih odkrijejo v zobnih 
ambulantah.  Seznam 
zobozdravnikov, ki so pris-
topili k projektu, je objav-
ljen na spletni strani Zdrav-
niške zbornice Slovenije.

Brezplačni pregledi ustne votline

Marjana Ahačič

H
igiena rok je 
bis tvenega 
pomena za 
varno in 
učinkovi to 

delo v vseh zdravstvenih 
sistemih. Neizvajanje higie-
ne rok v ključnih trenutkih 
šteje kot kritičen dogodek 
kakovostne oskrbe, poveča-
nje doslednosti pri higieni 
rok pa lahko zmanjša pre-
nos mikroorganizmov v 
zdravstvu celo za polovico 
ali več, poudarjajo v Splošni 
bolnišnici Jesenice, kjer so 
5. maj, dan, ki ga je Svetov-
na zdravstvena organizacija 
posvetila prav higieni rok, 
pripravili sklop izobraževal-
nih in promocijskih aktiv-
nosti.
Statistika pravi, da – gleda-
no v svetovnem merilu – 

eden od desetih pacientov v 
zdravstveni oskrbi dobi oku-
žbo, povezano z zdravs-
tvom. Z napakami pri prep-
rečevanju takšnih okužb se 
povečuje tveganje za izbruh 
visoko prenosljivih bolezni, 
okužbe same pa tudi pove-
čujejo stroške zdravstvenih 
storitev, podaljšajo hospita-
lizacijo in zahtevajo drage 
postopke zdravljenja. V 
evropskih bolnišnicah letno 
beležijo okoli pet milijonov 
okužb, ki povzročijo 25 mili-
jonov dni dodatnega bolniš-
ničnega zdravljenja ter od 13 
do 24 milijard evrov dodat-
nih stroškov zdravljenja. Pri 
tem pa učinkovit program 
preprečevanja okužb, pove-
zanih z zdravstvom, zmanj-
ša okužbe za trideset odstot-
kov, nadzor nad bolnišnič-
nimi okužbami pa še za 
dodatnih 25 do 57 odstotkov.

Svetovni dan 
higiene rok
V petek, na svetovni dan higiene rok, so tudi v 
jeseniški bolnišnici opozorili na pomen dosledne 
higiene in s tem preprečevanja okužb, zlasti 
tistih, do katerih pride v okviru zdravstvenega 
sistema.

Z doslednim umivanjem oziroma razkuževanjem rok je 
mogoče pomembno zmanjšati število okužb. 
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Suzana P. Kovačič

Drži, da je od alergijskih 
bolezni s področja ORL naj-
pogostejši alergijski rinitis? 
Za kakšno bolezen pravzap-
rav gre?
"Alergija je kronična vnet-
na bolezen, ki se pojavi 
zaradi pretiranega odziva 
enega ali več organskih 
sistemov na določene 
zunanje dejavnike (alerge-
ne), ki jih lahko v organi-
zem vnesemo na več nači-
nov: skozi kožo, dihala ali 
prebavila ... Kar zadeva 
področje ORL, alergija pri-
zadene predvsem nosni 
organ, lahko pa tudi ušesa 
ali žrelo/grlo. Najpogosteje 
je simptomatika povezana 
z vnetjem sluznice nosu 
(alergijski rinitis) ali v nap-
redovani obliki z vnetjem 
sluznice nosu in obnosnih 
votlin (alergijski rinosinu-
sitis). Obe bolezni povezu-
jemo z vdihavanjem t. i. 
inhalatornih alergenov, 
med katerimi so v našem 
okolju najpogostejši pelodi 
trav (seneni nahod), pelodi 
dreves, pršica in hišni 
prah, živalski epitel in dla-
ka, plesen. Alergijske bole-
zni so, kar zadeva pogosto-
sti in intenzivnosti obolen-
ja, v porastu. To se pripisu-
je deloma boljšemu pozna-
vanju narave bolezni, pred-
vsem pa vse bolj onesnaže-
nemu okolju s kmetijskimi 
in industrijskimi polutanti. 
V zadnjih letih po različnih 
podatkih alergijski rinitis 
prizadene 10–20 odstotkov 
populacije."
 
Kakšne težave imajo bolniki 
z alergijskim rinitisom?
"Danes govorimo o alergij-
skem rinitisu, ki je nene-
varna alergijska bolezen, 
vendar pa so za mnoge 
zdravstvene težave zelo 
moteče. Na bolezen pomi-
slimo v primeru kombina-
cije težav, kot so oteženo 
dihanje skozi nos, voden 
ali vodeno-sluzav izcedek 
iz nosu, srbečica nosu in 
kihanje. Pogosto se tem 
težavam pridružita še srbe-
nje oči in solzenje. Alergij-
ski rinitis se lahko začne 
pri katerikoli starosti, čep-
rav je za otroke do drugega 
leta starosti bolj značilna 
alergija na zaužite t. i. nut-
ritivne alergene (»alergij-
ski marš«).
Zadnja leta povezujejo več-
jo verjetnost za pojav aler-
gijskega rinitisa z večjo 
izpostavljenostjo alerge-
nom v otroštvu, negativni 

dejavnik za nastanek težav 
je tudi izpostavljenost ciga-
retnemu dimu in prisot-
nost alergije v družini. Na 
zmanjševanje alergijskega 
rinitisa ugodno vplivata 
dojenje in presenetljivo 
tudi več okužb v nosečnos-
ti in prvih letih življenja."
 
Je alergijski rinitis sezonska 
bolezen?
"Alergijski rinitis je lahko 
intermitentni (traja manj 
kot štiri dni na teden ali 
manj kot štiri tedne v letu) 
ali persistentni (traja več 
kot štiri dni na teden in več 
kot štiri tedne v letu). Čas 
pojavnosti alergijskega 
rinitisa je odvisen od vrste 
alergenov. S tem povezane 
zdravstvene težave se poja-
vljajo različno v določenem 
delu dneva, v določenem 
okolju ali v določenem let-
nem času in imajo od poja-
va dalje lahko zelo nepred-
vidljiv potek, lahko izzveni-
jo za nedoločen čas in lah-
ko se kadarkoli v življenju 
zopet pojavijo. Še več, aler-
gijski rinitis je pogosto le 
del s preobčutljivostjo na 
zunanje dejavnike poveza-
nega kompleksnega doga-
janja v organizmu in se 
lahko izraža sočasno z aler-
gijskimi spremembami na 
koži (npr. koprivnica) ali z 
alergijskimi težavami v 
spodnjih dihalih (npr. 
astma). Pri družinski obre-
menjenosti z alergijami ali 
pri lastnih težavah z alergi-
jami v preteklosti je treba 
biti vedno pozoren, saj se 
bo v tem primeru alergija 
pojavila ali ponavljala z 
večjo verjetnostjo."

Kako potekata diagnostika 
in zdravljenje?
"Strokovne smernice opre-
deljujejo, kaj je pomembno 
pri prepoznavanju ter zma-
njševanju zdravstvenih 
težav, povezanih z alergij-
skim rinitisom. Zanima nas 
predvsem vpliv bolezni na 
kvaliteto spanja, na vsakod-
nevne aktivnosti, na obre-
menitve v šoli oz. službi ali 
pri športu, na splošno poču-
tje. Na podlagi anamnestič-
nih podatkov in klinične 
slike se pri vsakem bolniku 
posebej odločimo za nadalj-
nje diagnostične in tera-
pevtske postopke. Vsak bol-
nik s sumom na alergijski 
rinitis prej ali slej potrebuje 
vsaj eno obravnavo pri spe-
cialistu ORL in pulmolo-
gu-alergologu. Nadalje nam 
stopnja težav in klinične 
ugotovitve določajo, kako in 
kje se bo bolnik zdravil.
V prvi fazi si lahko bolniki z 
alergijskim rinitisom poma-
gajo sami, saj je pri zdravlje-
nju najpomembnejše izogi-
bati se alergenom v celoti 
(npr. živalska dlaka) ali vsaj 
zmanjšati izpostavljenosti 
alergenom (npr. pršica in 
plesni), kar pa je v mnogih 
primerih zelo težko oziroma 

praktično neizvedljivo (npr. 
pelodi trav in dreves). Prav 
tako si lahko sami pomaga-
mo z rednim spiranjem 
sluznice nosu s fiziološko 
raztopino in s tem se zmanj-
ša draženje sluznice z aler-
geni, ki so se prilepili na 
njeno površino. Kar zadeva 
nadaljnje zdravljenje, pa je 
že treba obiskati izbranega 
pediatra ali splošnega zdrav-
nika, ki bo glede na svoje 
izkušnje uvedel lokalno in 
po potrebi sistemsko terapi-
jo za zdravljenje alergijske-
ga rinitisa oziroma bo bolni-
ka vsaj napotil naprej k spe-
cialistu ORL in seveda tudi 
pulmologu-alergologu. Za 
zdravljenje specialisti ORL 
predpišemo intranazalni 
kortikosteroid ali dekonges-
tiv (ne gre za sorodni zdravi-
li in zato je dosledno upošte-
vanje navodil zdravnika ali 
farmacevta nujno), po potre-
bi predpišemo tudi antihis-
taminik v obliki tablet. 
Nadalje pa sodelujemo s 
strokovno zelo dobro uspo-
sobljenimi pulmologi-aler-
gologi, ki lahko opravijo 
temeljito alergijsko diagnos-
tiko in uvedejo specifične 
metode zdravljenja (npr. 
imunoterapija)."

Nezdravljen alergijski rinitis
Matej Svetec, dr. med., je specialist otorinolaringologije (ORL) in v ambulanti GroMed v Kranju obravnava tudi bolnike z oteženim dihanjem skozi nos, s 
srbenjem nosu in prekomernim izcedkom iz nosu. Z njim smo se pogovarjali o najpogostejših alergijah s področja ORL, predvsem o alergijskem rinitisu.

"Rad bi poudaril, da je alergijski 
rinitis dinamična bolezen s 
svojimi izboljšavami in 
poslabšanji, tako je potrebno 
dobro samoopazovanje in stalno 
prilagajanje terapije glede na 
nihanje težave."

Matej Svetec, dr. med., specialist otorinolaringologije / Foto: Primož Pičulin

Kakšne so lahko posledi-
ce, če se bolezen ne zdravi 
ustrezno?
"Nepoznavanje posledic je 
najpogostejši razlog za sla-
bo zdravljenje. Pojavi se 
stalna prisotnost ali postop-
no slabšanje zdravstvenih 
težav, kar lahko vpliva na 
kvaliteto življenja. Z zdrav-
ljenjem želimo doseči tri 
stvari: zmanjšati bolnikove 
težave, preprečiti pojav na 
lokalna zdravila neodzivne 
zadebelitve sluznice nosne-
ga organa in preprečiti 
zaplete nezdravljenega kro-
ničnega alergijskega riniti-
sa. Najpogosteje se srečuje-
mo z zapleti, kot so vnetno 
povečanje žrelnice, kar 
predvsem pri otrocih dodat-
no oteži dihanje skozi nos 
ali povzroči slabše zračenje 
srednjih ušes, slednje lahko 
vodi v izlivno vnetje ušes s 
slabšim sluhom. Pogosteje 
pri odraslih se lahko pojavi-
jo polipi v nosu, niso pa red-
ke niti težave z občutkom 

pritiska/polnosti v ušesih in 
slabšega razumevanja govo-
ra. Nihče pa ni varen pred 
pojavom težav v žrelu (pra-
skanje in dražeče pokašlje-
vanje), v grlu (hripavost in 
oteženo dihanje) in v spod-
njih dihalih (piskanje in 
dušenje z verjetnostjo nas-
tanka bronhialne astme pri 
več kot tretjini bolnikov z 
nezdravljenim alergijskim 
rinitisom). V teh primerih 
so potrebne pogostejše 
obravnave pri specialistih 
ORL ali pulmologih-alergo-
logih, vsaj na področju ORL 
pa nekatere težave sčasoma 
niso več rešljive s higienski-
mi ukrepi in zdravili ter jih 
je treba reševati z operacijo. 
V izogib vsem možnim 
zapletom svetujem upošte-
vanje navodil zdravnikov – 
in tu je povabilo k branju 
prispevka, ki bo objavljen v 
Kranjčanki 19. maja na 
temo Praktični nasveti za 
premagovanje težav z aler-
gijskim rinitisom."

 

GROMED d.o.o.

OTORINOLARINGOLOŠKA  
(ušesa, nos in grlo) in gostujoče specialistične 
ambulante, Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj

MATEJ SVETEC, dr.med., specialist ORL  
in gostujoči specialisti

a) Ordinacijski čas za pregled na napotnico: 

Malica: ponedeljek 15:00 – 15:30, ostale delovne dni v tednu  
9:00 – 9:30 (termin za malico se lahko spremeni ob nepredvidljivih 
dogodkih – nujne napotitve,…) 

Če pri sebi nimate veljavne napotnice, vas bomo obravna-
vali  kot samoplačnika!

NAROČANJE PACIENTOV: v kolikor imate številko eNapotni-
ce, se sami naročite preko portala https://narocanje.ezdrav.si/  
(za ORL pregled pri nas morate med izvajalci poiskati GroMed d.o.o.); 
možno je tudi osebno naročanje ali zgolj podajanje informacij 
po telefonu št. 059/054-999 (JOLANDA JELOVČAN, dipl. m. s.)  
v naslednjih terminih: PONEDELJEK – od 13:00 do 15:00, TOREK,  
SREDA, ČETRTEK – od 06:30 do 08:30, PETEK – NAROČANJA ALI 
INFORMACIJ NI! 

Čakalna doba za prvi pregled z napotnico v naši ORL ambulanti je vidna 
na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si/ (izberite vse regije ali gorenj-
ska regija in poiščite GroMed d.o.o.). Dostop do NIJZ: www.nijz-si.

b) Ordinacijski čas za samoplačniške storitve: LE PO PRED-
HODNEM DOGOVORU osebno ali na telefonski št. 040/770-209  
(pošljite sporočilo z željami in poklicali vas bomo v najkrajšem možnem 
času)

c) Kontakt za cehovske kolege in poslovne partnerje: po telefo-
nu (040/770-209) ali preko E-pošte (gromed.doo@gmail.com)

GROMED d.o.o., Spodnjevaška pot 30a, 2000 Maribor

Dan v tednu Ordinacijski čas (DOP.) Ordinacijski čas (POP.) 

PONEDELJEK 13:00 – 21:30 

TOREK 06:30 – 13:30 

 SREDA  06:30 – 13:30 16:00 – 20:30  
(le vsako tretjo sredo v mesecu)

ČETRTEK  06:30 – 13:30 

PETEK  06:30 – 11:30 
(funkcionalna Dg in KO pregledi)
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Igor Kavčič

Bohinjska Bistrica – Pros-
tor v Muzeju Tomaža God-
ca, namenjen občasnim raz-
stavam in pogovornim veče-
rom, je bil minuli petek poln 
do zadnjega sedeža in stojiš-
ča. Razloga sta dva. V njem 
je na ogled zanimiva doku-
mentarna razstava o parti-
zanski ambulanti na Pok-
ljuki, povezana z njo pa je 
bila tudi gostja večera, ta-
kratna bolničarka Marica 
Ravnik - Rosvita, s katero 
se je pogovarjala novinarka 
Vlasta Felc.

Posvetimo se najprej raz-
stavi, ki jo je pripravila Anja 
Poštrak iz Gorenjskega mu-
zeja in bo na ogled še do sre-
dine junija. V primerjavi s 
slikovitim naslovom razsta-
ve Ej, ta naša bolnica nad Bo-
hinjem, sredi gozdov, je nje-
na tajna oznaka Ambulan-
ta E preko 4G prav suhopar-
na. »Naslov sem si izposodi-
la iz opisa Ivana Hribernika 
- Matjaža, prvega zdravnika 
v tej ambulanti, ki je oznako 
E dobila, ker je bila peta taka 
partizanska bolnišnica na 
Gorenjskem, 4G pa je bila 
karavla na Gorjušah, preko 
katere je bila ta povezana z 
zunanjim svetom,« pojasni 
Poštrakova.

Na uvodnem panoju 
najprej predstavi partizan-
sko zdravstvo na Gorenj-
skem med drugo svetovno 
vojno. V nadaljevanju pa sle-
di razlaga o tragediji decem-
bra 1943, ko so Nemci na-
padli 3. bataljon Prešernove 
brigade na Goreljku. Ob šte-
vilnih padlih je bilo tudi več 
borcev hudo ranjenih. Zato 

je bila sprejeta odločitev, da 
se zanje poišče primerno 
mesto, kjer bodo lahko ok-
revali. Najprej so se selili po 
pastirskih stajah domačinov 
na območju med Mrzlim 
studencem, Rudnim po-
ljem, Praprotnico, Podje-
ljem, Koprivnikom, planino 
Javornico in Konjsko doli-
no. Maja leta 1944 pa so ure-
dili stalno zasilno bolnišni-
co pod Javorovim vrhom, v 
gozdu Stara Poljana.

»Lokacija je bila ves čas si-
cer tajna, in čeprav so mno-
gi domačini vedeli zanjo, saj 
so pomagali s hrano in sani-
tetnim materialom, nikoli iz-
dana Nemcem. V staji sta bili 
dve sobi s pogradi za ranjen-
ce in osebje. Vseskozi je bilo 
prisotnih šest ljudi, od uprav-
nika, politkomisarja, ekono-
ma do kuharice in bolničar-
ke ter zdravnika. Prvi je v bol-
nišnici zdravil doktor Ivan 

Hribernik - Matjaž, kasne-
je pa ga je zamenjal Vladi-
mir Wolf - Borut. Nekaj časa 
so imeli tudi zobozdravni-
ka Čeha Edmunda Kadlika. 
Ambulanta je v dobrem letu 
delovanja nudila pomoč ok-
rog sto ranjencem in bolni-
kom, v njej pa se jih je na-
enkrat zdravilo od deset do 
dvanajst. Od vsega začetka je 
bil v ambulanti tudi ranjenec 
Alojz Kermavnar, ki je pisal 
dnevnik. Ta je deloma tudi 
ohranjen,« razlaga avtorica 
razstave, ki na enem od pano-
jev predstavlja tudi kasnejše 
življenje ambulante. 

Po vojni so jo namreč po-
drli, let 1984 pa na njenem 
mestu postavili novo, repli-
ko nekdanje. Ta je danes kot 
spominski objekt vpisana 
v register nepremične kul-
turne dediščine. V razstav-
nih vitrinah je še nekaj zna-
čilnih predmetov, ki so jih 

uporabljali v partizanskih 
bolnišnicah, za razstavo pa 
so jih posodili v Muzeju no-
vejše zgodovine. Pobuda za 
razstavo o tej ambulanti je 
lani dala prav petkova gostja 
Marica Ravnik – Rosvita, da-
nes pri skoraj 91 letih, tedaj 
pa komaj 17-letno dekle.

O pogumu in želji 
pomagati drugim

»V mladosti sem veliko bra-
la in v nekem romanu je bilo 
tudi dekle z imenom Rosvi-
ta. Ime se mi je zdelo lepo, pa 
sem si ga sposodila,« o izbiri 
svojega partizanskega imena 
v duhovitem tonu pove Ma-
rica Ravnik, ki je v več kot 
uro in pol dolgem pogovo-
ru skozi svojo osebno zgod-
bo razkrila mnoge zanimivo-
sti o medvojnem dogajanju v 
Bohinju, predvsem pa v am-
bulanti na Pokljuki, katere 

del je bila tako rekoč ves čas 
njenega obstoja, dokler ni 
bila v letu 1945 premeščena 
v drugo enoto. S svojo nepos-
rednostjo in iskrenostjo v pri-
povedi, ponekod duhovitim 
pogledom na tedanje bolni-
šniške razmere ter hkra-
ti nepristranskostjo v odno-
su do vojnega časa je očara-
la prisotne. 

Sprva je govorila o svo-
ji družini, kjer je bilo osem 
otrok, štirje bratje in šti-
ri sestre. »Denarja je ved-
no primanjkovalo, zato smo 
bili večkrat lačni kot siti. Ne 
vem, zakaj toliko otrok, če 
jih potem niso mogli preživ-
ljati,« meni Ravnikova, ki je 
morala že leta 1942 tako kot 
še nekaj deklet iz Bohinja iti 
na prisilno delo na Avstrij-
sko Koroško. Da je tam pre-
živela devet najlepših me-
secev, saj ni bilo pomanjka-
nja kot doma. Pa tudi nauči-
la se je marsikaj – od kuha-
nja in šivanja do pletenja. Ko 
je prišla domov, so tako fan-
te kot dekleta poklicali na na-
bor. »Morala sem se odloči-
ti in sem 1. novembra pri 17 
šla raje v partizane, kjer sta 
že bila dva brata,« se spomi-
nja Marica, ki je takoj po bo-
jih na Goreljku sprejela ra-
njenca. Najprej sta se skri-
vala v improviziranem bun-
kerju na skednju na Kopriv-
niku, kjer so domačini lepo 
skrbeli zanju. »To je bil Joža 
Čop, ki mu je ob pasu ra-
zneslo bombo. Živo se spo-
minjam, kako grozna rana 
je to bila. Hudo je bilo, ko 
sem jo vsak dan čistila brez 
kakršnih koli sodobnih me-
dicinskih pripomočkov za 
to. Prvič sem videla moške-
ga, kot je ustvarjen …« pri-
poveduje iskriva bolničar-
ka v kasnejši Ambulanti E. 
Z ranjenci se je pozneje veli-
ko selila iz staje v stajo, pre-
nekatero noč so preživeli na 
prostem, v eni izmed njih se 
je vnelo tudi ostrešje in je ob 
treh onemoglih ranjencih 
sama uspela pogasiti požar. 
Pomladi leta 1944 pa so le 

naredili stalno zasilno bolni-
šnico pod Javorovim vrhom 
v Stari Poljani.

Govorila je o pogumnih 
zdravnikih Ivanu Hriberni-
ku in Vladimirju Wolfu, izo-
braženih ljudeh, ki sta doma 
pustila družine, da sta lah-
ko pomagala ranjenim, o do-
mačinih s Koprivnika, Podje-
lja …, ki so jih oskrbovali in 
jim pomagali, o ''modrocih'', 
posteljnini in odejah iz koče 
dr. Bogdana Breclja, ki je na 
Pokljuki imel vikend, pa o ak-
ciji, ko so iz bohinjske sirar-
ne Nemcem izpred nosa od-
nesli več kolutov sira, o poho-
du na Triglav, ki ga je opravi-
la skupaj z zdravnikom Hri-
bernikom in zobozdravni-
kom Kadlikom.

»Vsega bolničarskega dela 
sem se priučila v ambulan-
ti, od merjenja temperature, 
pregledovanja vode, previja-
nja ran, oskrbovanja nepo-
kretnih ranjencev … Ko sem 
začutila, da sem zato v parti-
zanih, da pomagam drugim, 
sem vedela, da sem postala 
prava bolničarka.« Ranjen-
ce so v bolnico vodili v stro-
gi konspiraciji z zavezanimi 
očmi, označili pa so tudi dre-
vesa, do kod se lahko ti gib-
ljejo. »Včasih je bilo v ambu-
lanti živahno in veselo, spet 
drugič turobno.« Da je poli-
tika nikoli ni zanimala, saj je 
komaj vedela, kaj in od kod je 
komunizem. Da je bilo v prvi 
vrsti pomembno pomagati 
ljudem. Konec marca 1945 
so jo prerazporedili iz am-
bulante v drugo enoto. Bila 
je tudi odlikovana, med dru-
gim z medaljo za hrabrost, a 
po vojni nikoli ni imela več-
jih koristi od svoje partizan-
ščine. »Ostala sem brez pok-
lica in sem morala prijeti za 
vsako delo. Naučila pa sem 
se boriti za preživetje. To 
me drži pokonci. Čez me-
sec jih bom dopolnila 91,« je 
ob aplavzu zbranih zaključi-
la Marica Ravnik - Rosvita – z 
željo, da se kaj takega, kar se 
je dogajalo med vojno, nikoli 
več ne bi zgodilo.

Zgodba Ambulante E
V Muzeju Tomaža Godca v Bohinjski Bistrici je na ogled razstava z naslovom Ej, ta naša bolnica 
nad Bohinjem, sredi gozdov. Na muzejskem večeru v petek je o zgodbi Ambulante E na Pokljuki 
spregovorila tudi Marica Ravnik - Rosvita, ki je v njej delovala kot bolničarka.

Avtorica razstave Anja Poštrak in Marica Ravnik - Rosvita. V ozadju je fotografija Marice v 
partizanih. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Cerklje – V Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika bo 
v petek, 12. maja, ob 20. uri 
koncertni večer z naslovom 
Živalski karneval. Komorni 
moški pevski zbor Davori-
na Jenka Cerklje si prizade-
va obogatiti slovensko zbo-
rovsko dogajanje na kar se 
da izviren način. Ker so se 
»klasični« koncerti neka-
ko izpeli, zlasti na podeže-
lju, kjer deluje, že vrsto let 
pripravlja tematske koncer-
tne večere, na katerih oživlja 
mnoge že skoraj pozablje-
ne skladbe številnih po kri-
vici zapostavljenih sloven-
skih skladateljev. Tako so se 
letos pevci Zbora Davorin 

Jenko, ki jih vodi Jože Moč-
nik, odločili za temo žival-
ski svet, koncertni večer 
pa so poimenovali Živalski 
karneval. Na njem bo zbor 
predstavil vrsto skladb od 
renesanse (Jacobus Gallus 

– Quam gallina suum pa-
rit ovum) do današnjega 
časa (Janez Močnik – Črni 
kos). Pri pripravi sporeda se 
je izkazalo, kako mnogote-
ro je prepletanje med člove-
kom in živalmi tudi v pesmi, 

tako v umetni, še zlasti pa v 
ljudski, odnos človeka do 
živali pa tudi obratno, nave-
zanost živali na človeka. Po-
sebno poglavje predstavlja-
jo uglasbene basni Krokar 
in lisjak (Vinko Vodopivec), 

Jager gre na jago (ljudsko 
pesem je uglasbil Janez 
Močnik), Použek se je žent 
pršu (po ljudskem plesu je 
pesem uglasbil Egi Gašper-
šič) in druge ... Vstop na 
koncert je prost.

Živalski karneval v Cerkljah
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Kranj – Danes, v torek, 9. 
maja, ob 19. uri bo v Mali ga-
leriji Likovnega društva Kranj 
odprtje razstave likovnih del 
magistrice umetnosti Kle-
mentine Golija. Tokrat nas 
bo slikarka v svojih slikah 
popeljala v »Vmesni pros-
tor« in na »Potovanje skozi 
čas«. Njeni slikarski cikli ne 
nastajajo naključno, temveč 
predstavljajo premišljeno, 
načrtno izpeljavo ali nadgra-
dnjo, v katerih se prepletajo 
miselni procesi, spomini, 
doživetja, občutenje in za-
vedanje časa ter prostora v 
kombinaciji z nezavednimi 
kodnimi simbolnimi proce-
si. Umetnico bo predstavila 
umetnostna zgodovinarka in 
likovna kritičarka Melita Až-
man. Razstava bo na ogled 
do 3. junija.

Razstava del 
Klementine Golija
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Kranj – Športna dvorana Pla-
nina je v soboto gostila judo-
iste iz cele Slovenije. Judo 
zveza Slovenije in Judo klub 
Triglav Kranj sta namreč or-
ganizirala državno prven-
stvo za mlajše člane in mlaj-
še članice ter mlajše dečke in 
mlajše deklice. 

Za kranjski klub je bil to 
z organizacijskega vidika 
vrhunec sezone. »Na tek-
movanju nastopa okrog tris-
to judoistov. To je dobra pro-
mocija juda v Kranju, kjer 
ima ta šport dolgoletno tra-
dicijo, s katero želimo na-
daljevati. Iz našega kluba je 
danes 14 tekmovalcev, sku-
paj pa imamo okrog sto va-
dečih. Število članov se z 

vsakim vpisom povečuje,« je 
povedal Andrej Frelih, pred-
sednik Judo kluba Triglav 
Kranj. Prvo ime kluba je Ur-
ška Torkar, ki je postala dr-
žavna prvakinja med mlaj-
šimi članicami v kategoriji 
nad 78 kg. 

»Naslov državne prvakinje 
sem pričakovala. Sem kar za-
dovoljna z borbami, ni bilo 
pretirano težko. Vesela sem 
že samo zato, ker je bilo pr-
venstvo v Kranju in sem za 
domači klub osvojila zlato 
medaljo. Pred domačo publi-
ko so borbe nekaj posebne-
ga. Tudi družina me je priš-
la spodbujat in to mi veliko 
pomeni,« je bila zadovoljna 
19-letna judoistka, ki je si-
cer zadnje leto še mladinka, 
nastopa pa tudi že v članski 

kategoriji. Konec aprila je 
bila med članicami na evrop-
skem pokalu v Sarajevu dru-
ga, kar je njen največji uspeh 
doslej, poleg naslovov držav-
nih prvakinj, ki jih zadnja 
leta osvaja v različnih staro-
stnih kategorijah. Judo treni-
ra od drugega razreda osnov-
ne šole. Njene vzornice so us-
pešne slovenske judoistke, še 
zlasti Tina Trstenjak. Njen le-
tošnji cilj je medalja na evrop-
skem mladinskem prven-
stvu, ki bo jeseni v Maribo-
ru. »Izpolniti moram še nor-
mo za to tekmovanje, zato 
bom do septembra nastopi-
la na nekaj evropskih mla-
dinskih pokalih. Želja je me-
dalja, ki je s teh največjih tek-
movanj še nimam. Upam, da 
bo prišla letos,« je pojasnila 
Torkarjeva, ki že ima nor-
mo za evropsko prvenstvo 
mlajših članic. V prihodnje 
si želi narediti kakšen velik 
rezultat, do tja pa gre korak 
za korakom z vztrajnostjo in 

trudom na treningih. »Moj 
trener je Brane Vuzem. Tre-
ninge imam vsak dan po ok-
rog dve uri, tudi ob sobotah, 
če nimam tekme, prosta sem 
le ob nedeljah. Upam, da mi 
bo šlo tudi naprej tako dob-
ro,« je še povedala študent-
ka prvega letnika Fakultete 
za šport.

Na državnem prvenstvu v 
Kranju so se izkazali tudi še 
nekateri drugi judoisti iz go-
renjskih klubov. Pri mlajših 
članih je bil do 60 kg na dru-
gem mestu Tim Pahor (TVD 
Partizan Jesenice), pri mlaj-
ših članicah do 57 kg je bila 
tretja Katarina Kumer (DBV 
Komenda), med mlajšimi 
dečki do 46 kg je bil drugi 
Andraž Kaučič Ropret (JK 
Triglav Kranj), nad 55 let 
prvi Luka Lukšič (DBV Ko-
menda) in tretji njegov klub-
ski kolega Mark Jelnikar, pri 
mlajših deklicah pa je bila do 
30 kg druga Maja Erjavec iz 
TVD Partizan Jesenice. 

Judoistka Urška navdušila 
tudi pred domačimi gledalci
V Kranju so se za naslove državnih prvakov v judu merili mlajši člani in mlajše članice ter mlajši dečki 
in mlajše deklice. Naslov državne prvakinje je osvojila tudi ena najbolj perspektivnih slovenskih judoistk 
Gorenjka Urška Torkar iz domačega Judo kluba Kranj. 

Urška Torkar je ena najbolj perspektivnih slovenskih 
judoistk. / Foto: Tina Dokl

Na državnem prvenstvu v judu za kategorije mlajših članic 
in članov ter mlajših deklic in dečkov je v Kranju nastopilo 
okrog tristo judoistov iz cele Slovenije. / Foto: Tina Dokl

Tekmovanje je bilo dobra promocija juda v Kranju, 
kjer ima ta šport dolgoletno tradicijo. Klub je bil 
ustanovljen leta 1956, kot četrti judo klub na območju 
takratne Republike Slovenije, za ljubljanskima 
Olimpijo in Branikom ter Železničarjem iz Maribora.

Jože Marinček

Kranj – V prvi slovenski nogo-
metni ligi Telekom je že znan 
državni prvak. To je Maribor, 
Domžale pa se z Olimpijo bo-
rijo za drugo mesto. 

Prvoligaši so odigrali tek-
me 32. kroga. Kalcer Ra-
domlje je doživel nov poraz, 
je so doma z 0 : 1 izgubil s Ce-
ljem. Domžalčani pa so visok 
poraz (3 : 0) zabeležili v Ko-
pru, a kljub temu na lestvici 
ostajajo na drugem mestu. 
Zanimiv boj do konca pa se 
obeta v drugi ligi. V 24. kro-
gu je vodilni Triglav gosto-
val pri nogometaših Krke in 
dosegel pomembno zmago 
(2 : 3). Za Kranjčane so zade-
li Tom Žurga, Matej Poplat-
nik in že v sodnikovem do-
datku mladi, 17-letni David 
Zec. Uspešni so bili tudi nji-
hovi najbližji zasledovalci na 
lestvici, nogometaši Rolteka 
Dob, ki so v Brežicah zmaga-
li kar z 1 : 6 in še naprej za Tri-
glavom zaostajajo le za točko. 
Zarico Kranj, ki je končala 

sodelovanje s trenerjem Eri-
kom Kržišnikom, je vodil tre-
ner Robert Marušič. Osvoji-
li so pomembno točko v boju 
za obstanek v ligi. Z nogome-
taši Brda so igrali neodločeno 
1 : 1. Zadel je Tilen Mlakar. Na 
lestvici so na osmem mestu.

Rezultati gorenjskih ekip 
v tretji slovenski nogometni 
ligi center: Brinje Grosuplje 
– Bled Hirter 0 : 1, Velesovo 
– Tinex Šenčur 1 : 0, Ivanč-
na Gorica – Sava Kranj 2 : 4. 
Zagorje – Šobec Lesce 3 : 0 
in Komenda – AŠK Bravo 0 
: 2. Vodi AŠK Bravo, najvišje 
med Gorenjci je Bled Hirter 
na tretjem mestu.

V 17. krogu gorenjske no-
gometne lige sta bili v skupi-
ni za prvaka odigrani le dve 
tekmi. Žiri so bile s 4 : 0 bolj-
še od Naklega, Visoko pa z 2 : 
0 od JuRentA Bitnje. V sku-
pini za obstanek je Preddvor 
z 2 : 0 premagal Zarico Kranj 
B, Britof je bil na Godešiču 
boljši od domačinov z 1 : 0, 
Niko Železniki pa je prema-
gal Polet s 3 : 0.

Triglav ostaja vodilni
Kranjčane je na prvem mestu obdržal zadetek 
mladega Davida Zeca.

Sezona je bila nekoliko slabša  
od prejšnje 

Hokejisti kranjskega HK Triglav 
se že pripravljajo na novo 
tekmovalno sezono in s suhimi 
pripravami so začeli prvi 
majski delovni dan. Seveda je 
včerajšnji trening odpadel, saj 
so se zbrali na tradicionalnem 
vsakoletnem srečanju HK 
Triglav Kranj. Hokejski dan HK 
Triglav Kranj je bil namenjen 
izvedbi rednega letnega zbora 
društva, pregledu rezultatov 
v minuli sezoni, predstavitvi 
posameznih selekcij in podelitvi 
priznanj. Pretekla sezona je 
bila nekaj posebnega, saj so 
mladinci do 20. leta starosti 
nastopili v mednarodni ligi 

EBYSL in na koncu dosegli 
velik uspeh, saj so se uvrstili v 
končnico tekmovanja med 18 
ekipami. Članska ekipa je bila 16 
zaporednih tekem neporažena, 
žal so v drugem delu 
tekmovanja poškodbe igralcev 
preprečile želeno uvrstitev v 
polfinale. Pomlajena ženska 
ekipa je morala priznati poraze 
proti Olimpiji in Mariboru in 
s tretjim mestomje dosegla 
pričakovani rezultat. V kategoriji 
mladincev do 18. leta je 
uvrstitev v finale DP velik uspeh. 
V kategoriji kadetov je prišlo do 
menjave generacije in zato ni 
bilo mogoče ponoviti lanskega 

uspeha. V kategorijah dečkov 
in mlajših dečkov igramo z 
širokim kadrom igralcev in v 
ospredje postavljamo razvoj 
in izpopolnjevanje tehnično-

taktičnih prvin hokeja na ledu. 
V kategorijah do deset in do 
osem let imamo 56 mladih 
hokejistov, kar nas uvršča med 
najboljše v Sloveniji.

Utrinki s hokejskega dneva kranjskih hokejistov (foto: arhiv HK Triglav)

Medijski pokrovitelj
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NK Triglav Kranj : Brežice - Terme Čatež
nedelja, 14. 5. 2017, ob 17. 00, ŠC Kranj

www.nktriglav.si

Maja Bertoncelj

Kranj – Veslači so sezono te-
kem svetovnega pokala pre-
tekli konec tedna odprli v 
Beogradu. Najboljšo sloven-

sko uvrstitev je dosegel Raj-
ko Hrvat, ki je bil v lahkem 
enojcu skupno sedmi, dvoj-
ni dvojec Nik Krebs in Miha 
Aljančič pa je osvojil osmo 
mesto.

Krebs in Aljančič sta sp-
l oh prvič nastopila na tek-
mi svetovnega pokala. Oba 
sta mlada tekmovalca do 
23 let, Aljančič, član Vesla-
škega kluba Bled, je drugo 
leto v tej kategoriji, Krebs iz 

Veslaškega kluba Dravske 
elektrarne Maribor pa šele 
prvo. »Pokazala sva največ, 
kar sva lahko, tudi trenerji so 
bili kar zadovoljni. Iz vsake 
tekme sva se skušala tudi ne-

kaj naučiti, bila je zelo dobra 
izkušnja in gremo naprej,« 
je povedal Gorenjec Miha 
Aljančič. 

Naslednje veliko tekmo-
vanje za veslače bo evropsko 
prvenstvo v Račicah na Če-
škem od 26. do 28. maja, se-
rija svetovnega pokala pa se 
bo nadaljevala v Poznanu na 
Poljskem (16.–18. junija) in 
se zaključila v Luzernu v Švi-
ci (7.–9. julija).

Debi v svetovnem pokalu

Miha Aljančič (levo) iz Veslaškega kluba Bled je z Nikom 
Krebsom prvič veslal na tekmi svetovnega pokala. / Foto: arhiv VZS
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 19 )Življenje je igra vlog
Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Življenje je igra vlog. Tis-
tih, ki smo si jih izbrali že 
davno. Še preden smo se ro-
dili. Pa nanje pozabili. Zato 
se velikokrat, ko se nam do-
gajajo stvari, pojavi občutek, 
da sploh ne vemo, zakaj. Za-
kaj ravno zdaj? Zakaj ravno 
ta vloga? Je sploh moja? Vča-
sih se celo zdi, da vsega niti 
nismo hoteli, ampak se je 
kar od nekod pojavilo v na-
šem življenju. Nismo prip-
ravljeni. Ni še pravi čas. Kdaj 
pa bo? Bo kdaj?

Na odru življenja ni niko-
li pravega časa. Vedno pride-
mo in odidemo sredi pred-
stave. Je le naš čas in naša iz-
bira, kako ga bomo izkoris-
tili in kaj bomo naredili iz 
vlog, ki smo si jih izbrali.

Jih odigrali? Jih vsaj po-
skušali odigrati? Se z nji-
mi soočiti? Jih samo pogle-
dali in se obrnili stran? Se 

pretvarjali, da se nas ne ti-
čejo? Čeprav nas nekje glo-
boko v sebi kličejo. Ker ven-
darle čutimo, da so naše. Da 
so bile naša izbira, čeprav si 
tega ne upamo priznati.

Ko iskreno, brez pretvar-
janja vstopimo v vlogo, jo 
odigramo, kakor trenutno 
najbolje vemo in znamo, se 
iz nje naučimo tisto, zaradi 
česar smo si jo sploh izbra-
li. Takrat šele jo lahko tudi 
dokončno spoznamo in zak-
ljučimo. Ni potrebe, da bi 
take vloge oziroma situaci-
je še naprej privlačili v svoje 
življenje. Ker smo se nauči-
li svojo lekcijo in gremo lah-
ko dalje. Močnejši, trdnejši 
in bogatejši za spoznanja, 
do katerih smo se dokopali.

So pa vloge, ki se zdijo pre-
težke. Nas je strah. Se poču-
timo nemočni in sami. Pred 
njimi bežimo. Jih samo 

pogledamo. Se obrnemo 
stran. Razum nam zatrju-
je, da teh vlog si pa že nis-
mo izbrali. Da se nas ne ti-
čejo. One pa kot da so izbra-
le nas. Ne nehajo nas zas-
ledovati. Se vedno znova in 
znova pojavljajo. Nas čaka-
jo in kličejo, da se soočimo 
z njimi.

Takrat se spomnimo otro-
štva. Ko smo sedeli v peskov-
niku, polnem prečudovitih 
igrač. Vzeli smo igračo. Jo 
pretipali. Pogledali, kako je 
sestavljena. Kaj vse lahko z 
njo naredimo. Jo razdrli na 
sestavne dele. Potem smo 
vedeli. In ker smo se naučili 
vse o tej igrači, nas ni več za-
nimala. Še manj strašila. Šli 
smo in pobrali druge igra-
če, ki jih še nismo poznali. 
In tako dokler nismo vedeli 
vsega o vseh igračah okrog 
nas. Potem je prišel čas, da 

gremo dalje. V večji peskov-
nik.

V otroštvu in peskovniku 
je bilo zabavno, veselo, raz-
burljivo. Raziskovali smo 
in bili ponosni sami nase. 
Na to, kaj vse smo se nauči-
li in česa vsega smo se lotili. 
Ko odrastemo, pa na vse to 
pozabimo.

Poskušajmo tudi izzive 
in preizkušnje v odraslem 
življenju videti kot igrače v 
svojem odraslem peskovni-
ku, ki jih moramo spoznati 
in se poigrati z njimi. Lažje 
nam bo.

Ko zberemo pogum in si 
zaupamo, na koncu ugotovi-
mo, da znamo in zmoremo. 
Da smo lahko ponosni nase. 
Da smo si upali narediti tisto, 
česar nas je bilo najbolj strah.

Ko nas je najbolj strah in 
ko sploh ne vemo, kako nap-
rej, je prvi najpogumnejši 

korak, ki nam bo potem po-
magal dalje, da si enostavno 
iskreno priznamo, da v tem 
trenutku ne znamo in ne 
zmoremo. Sprejmemo sami 
sebe. Točno take, kot smo. Z 
vsem, kar se nam zdi najlep-
še. Vsem, pred čimer si za-
tiskamo oči. In vsem vmes. 
Če bomo iskreni in odprti, 
bomo začutili, kdaj in kako 
naprej. Odprla se nam bo 
pot, po kateri bomo svojo 
vlogo najlažje odigrali.

Življenje je igra. Če jo igra-
mo iskreno, smo za to boga-
to poplačani. Dana nam je 
možnost, da se popolnoma 
spoznamo in brezpogojno 
sprejmemo. Take, kakršni 
smo. Enkratni. Neponovlji-
vi. Sami svoji. Samosvoji. In 
zato tako dragoceni in nepre-
cenljivi. Ko se bomo spreje-
li, ljubili in cenili sami, nas 
bodo tudi drugi.

Jelena Justin

Pogosto se pripeti, da 
kakšna gora oz. kakšen hrib 
ne deluje dovolj prepričlji-
vo, da bi ga obiskali, a pot, ki 
vodi nanjo, in vrh postrežeta 
s prijetnim presenečenjem. 
Eden takih vrhov je Podgor-
ski vrh / Monte Nebria nad 
Ovčjo vasjo / Valbruno v Ka-
nalski dolini. S ceste je vi-
deti poraščen hrib, a nje-
gova osamljena in izrazita 
lega daje slutiti, da je vrh lep 
razglednik. In res je!

Zapeljemo se proti Kranj-
ski Gori in nadaljujemo sko-
zi Rateče do Trbiža, kjer se 
usmerimo na staro cesto 
proti Udinam. Po nekaj ki-
lometrih zagledamo smero-
kaze za Ovčjo vas / Valbru-
no. Zavijemo levo in sko-
zi vas pripeljemo do ces-
te, ki pelje v dolino Zajeze-
ro. V tem križišču se usme-
rimo desno, proti Ukvam / 

Ugovizzu. Peljemo približ-
no 500 metrov, ko zagleda-
mo manjše parkirišče. Par-
kiramo in se po cesti odpra-
vimo proti Ukvam. Pri zna-
ku za omejitev 50 km na uro 
je smerokaz, ki nas usmeri 
levo na kolovoz. 

V nekaj minutah smo na 
križišču poti: levo gre pot 
na sedlo Nebria, desno pa 
na vrh. Predlagam, da gre-
mo kar levo, na sedlo Ne-
bria, po poti št. 608, od ko-
der se bomo po vojaški ces-
ti povzpeli proti vrhu. Na-
daljujemo skozi gozd, ko 
dosežemo travnik, ob robu 
katerega pridemo do ma-
kadamske ceste. Po njej se 
povzpnemo do sedla Nebria 
(cca 30 minut). Na sedlo za-
vijemo desno na staro vojaš-
ko cesto, mulatjero, ki prijet-
no vijuga po pobočju. Kmalu 
so nad nami skale, iz katerih 
rastejo osamljeni viharniki. 
Ups, poglej, vhod v predor? 

Pred vhodom je manjši po-
dor kamenja, vstopimo v 
predor in se sprehodimo na 
drugo stran. Čelne svetilke 
ne potrebujemo, če je komu 
neprijetno, jo pa lahko tudi 
vzame s seboj. Previdni bo-
dimo le, ker nam naspro-
ti lahko pripelje kakšen ko-
lesar. Podgorski vrh je pri-
ljubljen med gorskimi ko-
lesarji. Na drugi strani pre-
dora nadaljujemo po mulat-
jeri naprej. Potem pa pozor! 
Pred zadnjim ovinkom nas 
smerokaz z možicem opo-
zori, da zapustimo cesto in 
nadaljujemo po ozki stezici. 
No, tudi če bi nadaljevali po 
cesti, se ne bi izgubili, le po 
trdo zagruščenem terenu bi 
morali sestopiti nekaj korak 
in v pomoč nam bi bila zelo 
zelo tanka jeklenica. 

Smo tik pod vršnim delom 
Podgorskega vrha. Povzpne-
mo se strmo, mimo borov-
cev, po ozki krušljivi stezi-
ci do vrha, ki ga označujeta 
križ in vpisna skrinjica. 

Podgorski vrh je pravza-
prav grebenček s tremi vr-
hovi. Ko dosežemo osrednji 
vrh, se sprehodimo še na za-
hodnega, s katerega pogleda-
mo direktno navzdol v Ukve, 
od koder sem gor tudi pride 
markirana pot. In razgled je 
res mogočen, saj se nam po-
kaže severna stran Naborjet-
skih gora: Poldašnja špica, 
Piparji in Dve špici. Zadaj za 
njimi nas gledata Divja koza 
in Gamsja mati v soseščini 

Viši, bolj vzhodno je Kamniti 
lovec z Višarjami. Če se obr-
nemo proti severu, uzremo 
vzhodne Karnijske Alpe Kuk, 
Lepi vršič, Sagran, Ojstrnik, 
Zahomec itd. 

Z vrha sestopimo nazaj na 
mulatjero in nadaljujemo po 
klancu navzgor, ko nas tabla 
usmeri desno nazaj v dolino 
proti Ovčji vasi / Valbruni. 
Vendar, preden sestopimo, 
se povzpnimo še na tretji vrh 
Podgorskega vrha, od koder 

vidimo oba preostala vrhova. 
V dolino sestopimo po goz-

dni poti številka 658, ki se po-
nekod precej strmo spušča. 
Čudovito speljana steza viju-
ga med starimi bukvami, pa 
med borovci, iglice pod noga-
mi pa prav blagodejno prija-
jo. Na nam znano pot bomo 
stopili pri smerokazu, kjer 
smo prej zavili levo. Tako pa 
smo zašpilili klobaso in nare-
dili še en lep izlet v nam tako 
ljubih gorah. 

Zgolj v namig: Tisti dan 
sem se zapeljala še v dolino 
Zajzero in si mogočne vrho-
ve Zahodnih Julijcev ogleda-
la s severne strani. Vsi so bili 
povsem beli od nedavnega 
sneženja, a zato še toliko le-
pši. Uh, idej za poletne vzpo-
ne pa toliko, kolikor hočete.

Nadmorska višina: 1207 m
Višinska razlika: 430 m 
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Podgorski vrh / Monte Nebria (1207 m)

Kratko, a razgledno
Če prepozno vstanemo, a bi imeli radi nekaj od lepega dneva,  
predlagam opisani izlet. Čudovit razglednik v Kanalski dolini s pogledom  
na mogočne vršace.

Krušljiva stezica do glavnega vrha / Foto: Jelena Justin

Pogled na glavni vrh z zahodnega vrha. Zadaj je Kamniti lovec. / Foto: Jelena Justin

Iz tretjega vrha pogledamo na oba vrhova, kjer smo bili. / Foto: Jelena Justin
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Igor Kavčič

Kranj – Na World Runu To-
maž Jenko - Jene letos teče 
tretjič. Leta 2015 ga je avto 
ujel v Kamniku pri dobrih 
25 kilometrih, lani jih je pre-
tekel nekaj čez dvajset, v ne-
deljo skoraj toliko. Tudi tok-
rat je tekel v uradni majici 
teka, a z dodatnim napisom 
»za Bobo-ta«. Dotisk maji-
ce pred samim tekom mu 
ne dela težav, saj se ukvar-
ja tudi s potiskom tekstila. 
»Začelo se je kot vse dobre 
zgodbe – ob pivu,« se v du-
hovitem tonu spominja To-
maž Jenko - Jene, znani Kra-
njčan, ki v središču starega 
dela mesta med drugim na-
daljuje družinsko tradicijo v 
Dežnikarstvu Jenko. »Pre-
cej let že se s snowboardom 
udeležujem zabavno-rekre-
ativne prireditve Luža, s ka-
tero se uradno zaključi smu-
čarska sezona na Krvavcu, in 
pred štirimi leti sem se ve-
čer prej odločil, da bom sko-
čil za dva prijatelja, nekda-
nja smučarska akrobata, 

ki imata zdravstvene teža-
ve, en skok pa bom posve-
til tudi prijatelju Bobu.« To-
maž in Nebojša se poznata 
že več kot trideset let, polo-
vico tega skupaj igrata skvoš 
in sta bila leta 2005 tudi med 
ustanovitelji Squash kluba 
Kranj, katerega prvi predse-
dnik je bil prav Bobo, po ne-
kaj drugih članih, pa mu ta 
čas predseduje Jene.

Oba sta zavzeta rekreativ-
ca, a Nebojša se z nekateri-
mi športi ne more ukvarja-
ti. Po 27 letih bolezni led-
vic – zadnjo transplantira-
no ledvico nosi sedem let – 
vseh zdravilih, ki imajo se-
veda tudi stranske učinke, 
ima generirano aterosklero-
zo. »Zaradi težav z ožiljem 
zato ne morem teči ali reci-
mo hoditi v hribe, kolesariti, 

kar pa še ne pomeni, da je 
šport izginil z mojega ''je-
dilnika''. Skvoš igram, koli-
kor ga zmorem, če je le mo-
goče dvakrat tedensko, zgo-
di pa se, da tudi več mese-
cev nič, ko so zdravstvene 
težave bolj izrazite,« pri tri-
inpetdesetih pove Bobo. Tri 
leta mlajši Jene pa dodaja. 
»Bobo je dober igralec, odli-
čen v tehniki, a zaradi zdra-
vstvenega stanja manj zmo-
gljiv kot drugi. Zato običaj-
no prilagodiva način in tem-
po igre, da lahko oba v igri 
resnično uživava. Saj ne gre 
za to, kdo bo zmagal, gre za 
to, da igraš.«

Teče za užitek, ne za čas

Vrnimo se k teku. Tomaž 
se je po skoku na Krvavcu 
odločil, da bo odslej tudi na 
vseh tekih, ki se jih udeleži, 
tekel za Boba. »Teči sem za-
čel pred 18 leti in odtlej pre-
tekel sedem maratonov, 
tako imenovanih polovičk 
in krajših tekov pa sploh ni-
koli nisem štel. Rad tečem, 

a se ne obremenjujem z re-
zultati. Lahko bi rekel, da te-
čem, ko mi ''paše'' in se za 
tek odločim. Pozimi v mra-
zu mi recimo ni toliko do 
teka. Včasih grem na trak v 
fitnes, so pa takrat v ospred-
ju zimski športi,« pojasnju-
je Tomaž, ki se je maratonov 
lotil po naključju. »Bilo je v 
maju tistega leta, ko sem za-
čel teči, oktobra pa sem že 
tekel enaindvajsetko na Lju-
bljanskem maratonu. Kas-
neje so prišli na vrsto tudi 
maratoni, dvakrat Berlinski, 
enkrat v Edinburgu, pa kla-
sični v Atenah od Maratona 
do Aten.« O rekordu ne raz-
mišlja kaj dosti. Da je naj-
hitreje tekel nekaj pod šti-
rimi urami, saj teče za uži-
tek, ne za čas. Z razliko od 
mnogih, ki med tekom veli-
ko pogledujejo na uro, sam 
sploh nima ure. Kot pove, 
se za posamezne teke odloči 
naključno in glede na to, ko-
liko je »nalavfan«, torej v te-
kaški kondiciji.

Da kljub temu se zgodi, da 
včasih teče tudi »na škrge« in 

takrat vedno pomisli na prija-
telja, katerega ime ima napi-
sano na majici in za katere-
ga ve, da ne more teči. Zase 
takrat ve, da bo stisnil zobe 
in zmogel. »Običajno po za-
ključku teka naredi kakšno 
fotografijo, mi jo pošlje in me 
tako obvesti, da je spet nek-
je tekel zame. Tako mi polep-
ša dan. Vem, da se je spom-
nil name, sam pa imam tako 
tudi občutek, da me nekdo ra-
zume, spoštuje in ceni moje 
napore, ko se tudi sam tru-
dim – s skvošem, recimo. Si-
cer imam veliko volje za vse, 
kar delam, s tekom pa mi jo 
daje tudi Jene. Na neki način 
tako tečeva oba.«

Potem ko je še enkrat več 
tekel za Boba, posebnih na-
črtov za letošnje leto nima. 
»Moj načrt je, da ni načrta. 
Včasih, ko pridem s teka, 
kjer mi je šlo zelo dobro, zve-
čer v pisarni sedem za raču-
nalnik in se kar prijavim na 
kakšen tek.« Čez dober me-
sec bo tako spet z Bobom na 
Teku štirih mostov v Škofji 
Loki.

Teče iz veselja do teka in za Boba
V nedeljo je Tomaž Jenko - Jene na teku Wings For Life World Run v Ljubljani pretekel 19,48 kilometra. Tekel je zato, ker rad teče in ker njegov prijatelj 
Nebojša Vasič - Bobo ne more. Ni bilo prvič. Zanj na maratonih, »polovičkah« in različnih rekreacijskih ter dobrodelnih tekih teče že štiri leta.

Prijatelja Bobo in Jene. Drugi teče za prvega in tako tečeta 
oba. / Foto: Igor Kavčič

Maja Bertoncelj

Za hrvaškim alpskim 
smučarjem Ivico Koste-
lićem in njegovim spremlje-
valcem slovenskim vzdržlji-
vostnim športnikom in bi-
atlonskim trenerjem Miho 
Podgornikom je drugi ve-
liki skupni podvig. Potem 
ko sta lani prečila Islandi-
jo, sta letos zgodbo ponovila 

na Grenlandiji. Za preče-
nje, dolgo 582 kilometrov, 
sta potrebovala vsega 18 dni. 
»To je bil moj najtežji pod-
vig doslej. Odprava se je us-
pešno končala, a niti približ-
no si nisem predstavljal, da 
bo tako naporno,« nam je v 
soboto dopoldan med čaka-
njem na obisk hiperbarič-
ne komore v Čatežu pojasnil 
Miha Podgornik. 

S Kostelićem sta se na letali-
šče vrnila v petek zvečer, Pod-
gornik pa je zaradi ozeblin šel 
neposredno k zdravniku. Pri-
delala sta si ozebline na ob-
razu, nogah, rokah, najhujše 
prav Podgornik, ki upa, da se 
jih bo dalo čim bolje sanira-
ti. »Najbolj kritičen je prst na 
levi roki, ki je že odprt. V naj-
slabšem primeru mi ga del 
lahko celo odrežejo. Ozebli-
ne so še na enem prstu na levi 
roki, ki se bo prav tako olupil, 
in na vseh petih na desni roki, 
torej je problematičnih kar 
sedem prstov. Bomo videli, 
kako bo po obiskih v hiperba-
rični komori,« je dejal špor-
tnik iz Mošenj na Gorenj-
skem. Ozebline so posledi-
ce hudega mraza, neugodnih 
vremenskih razmer, ki sta jih 
bila deležna med odpravo, 
takšnih, kakršnih nista priča-
kovala. Odpravo je Podgornik 
dokumentiral in tudi tukaj je 
razlog za tako hude ozebline. 
»Brez rokavic sem nastavljal 
fotoaparat. V trenutku me je 
zazeblo, dobil sem trde roke. 

Pri vetru, ki piha več kot sto 
kilometrov na uro pri več kot 
tridesetih stopinjah pod nič-
lo, si težko predstavljaš, kako 
mrzlo je to,« je dodal nekaj o 
razmerah. Podgornika osva-
janje najlažjih poti ni niko-
li zanimalo. In Grenlandija, 
priznava, je bila njegov naj-
težji podvig doslej. In ne samo 
zaradi mraza in vetra. »Na 
poti sva bila skupaj 18 dni, od 
tega sva imela dva dni prisil-
nega počitka zaradi viharjev. 
Že sama hoja po enajst ur na 
dan z vlečenjem sani za seboj 
je bilo garanje in velik napor. 
Poleg tega sva imela še težke 
razmere: čelni veter, mraz, 
ponoči se ne naspiš dobro, te 
ves čas malo zebe. Nisva pri-
čakovala takšnih temperatur, 
saj je običajno malce manj 
mrzlo. Vse skupaj se sešteva. 
Pot je tudi zelo monotona. 
To je samo bela puščava sne-
ga, če je sonce, se vidi le črta 
vse povsod okrog, nimaš česa 
za opazovati, da bi te vsaj tis-
to zamotilo. Po kompasu ho-
diš čim bolj naravnost. Kar te 

zamoti, so jutranje in večer-
ne procedure postavljanja in 
podiranja šotora, a tudi to je 
delo. Najvišja točka, ki sva jo 
dosegla, je 2485 m, najnižja 
pa nič,« je obujal še zelo sve-
že spomine. Po koncu podvi-
ga sta bila še tri dni v vasi Isor-
toq s šestdesetimi prebivalci. 
»Moram reči, da imajo doma-
čini res težko življenje in si ga 
težko predstavljamo. So lovci, 
ribiči, dobivajo finančno pod-
poro iz Danske, da sploh lah-
ko živijo,« pravi. 

Na prečenje Grenlandije 
gre okrog dvajset odprav le-
tno. Njuna je bila posebna 
še po nečem. »Odprave so 
običajno kasneje. Sredi apri-
la se šele odpre sezona. Sva 
prva letos, ki sva jo konča-
la, in ena redkih nasploh, ki 
sva jo opravila znotraj aprila. 
Povprečen čas odprav je 24 

dni, midva sva jih potrebova-
la 18 v precej slabih pogojih. 
Imela sva tudi za samo dvaj-
set dni hrane in sva morala 
loviti ta rok,« je še pojasnil.

Z mrzle Grenlandije sedaj 
ne gre na kakšno toplo morje. 
»To je bil moj dopust. Sedaj se 
začne delo z biatlonci,« je zak-
ljučil trener druge skupine 
naše biatlonske A-reprezen-
tance. In naslednji podvig? »Je 
še prezgodaj, da bi razmišljal o 
tem. Najprej moram predelati 
Grenlandijo,« je še dodal. 

Projekt Grenlandija je bil 
Kostelićev izziv, za katerega 
se je dolgo pripravljal. V ak-
cijo je vključil tudi vse, ki so 
ga spremljali od doma, in si-
cer skozi dobrodelnost. Po-
tekala je namreč akcija za 
pomoč otrokom z downo-
vim sindromom iz Medži-
murske županije.

Ekstremni podvig na 
Grenlandiji
Miha Podgornik iz Mošenj je s hrvaškim smučarjem Ivico Kostelićem uspešno zaključil prečenje 
Grenlandije, ki jima je pustilo hude ozebline. 

Ivica Kostelić (levo) in Miha Podgornik na Grenlandiji 

Na poti sta imela izredno težke vremenske razmere  
s hudim mrazom in vetrom. / Foto: arhiv Miha Podgornika
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Simon Šubic

Kranj - Potem ko je Višje so-
dišče v Ljubljani zavrnilo iz-
ločitev vseh dokazov, ki jih 
je predlagala obramba 31-le-
tnega Metija Plave, obtože-
nega petletnega izsiljeva-
nja (skupaj s 36-letnim Uro-
šem Kepicem) šenčurske-
ga podjetnika in kmeta Ale-
ša Šterna za okoli 1,6 milijo-
na evrov, so včeraj na kranj-
skem okrožnem sodišču le 
končali predobravnavni na-
rok, na katerem so določi-
li datume za dvajset obrav-
nav. Sodnica Marjeta Dvor-
nik namreč pričakuje zelo 
dolgotrajno sojenje, ker pa 
je obdolženi v priporu, želi 
kazenski postopek čim prej 
spraviti pod streho. Prva 
obravnava, na kateri bo Pla-
va, ki sicer vse obtožbe zav-
rača, predstavil svoj zagovor, 
je razpisana za 25. maj. Ob-
dolženi se je ob tem odločil, 
da mu bo sodil senat. Poro-
čali smo že, da se je soobto-
ženi Kepic s tožilstvom spo-
razumel o priznanju krivde 

in je bil februarja že pogoj-
no obsojen na štiriletno za-
porno kazen, oškodovancu 
pa bo moral solidarno vrni-
ti 400 tisoč evrov protiprav-
no pridobljene premoženj-
ske koristi.

Obramba je hotela izloči-
ti vse dokaze, ki jih je poli-
cija pridobila od Šterna, ko 
je ta deloval kot tajni policij-
ski sodelavec (TPS). Sodnica 
Dvornikova je delno ugodi-
la predlogu obrambe, saj je 
iz sodnega spisa izločila do-
kaze, ki jih policija lani pri-
dobila od Šterna v obdobju 
od 16. marca, ko je na poli-
ciji podpisal privolitev za de-
lovanje kot TPS, in 30. mar-
cem, ko mu je sodišče izda-
lo ustrezno odredbo. Vse 
dokaze, ki jih je Štern poli-
ciji kot TPS pridobil kasne-
je, je Dvornikova ohranila v 
sodnem spisu. Višje sodiš-
če pa je prejšnji mesec od-
ločilo, da naj v sodnem spi-
su ostanejo prav vsi dokazi, 
pri čemer je ugotovilo, da je 
imel Štern status TPS od iz-
dane odločbe naprej, dokaze 

iz »prehodnega obdobja« pa 
bo moralo kranjsko sodišče 
presojati drugače. 

Zagovornik Metija Pla-
ve, odvetnik Mitja Sever, je 
prepričan, da je Štern kot 
TPS deloval že vsaj dva tedna 
pred izdano sodno odredbo, 
zato ocenjuje, da je odločba 
višjega sodišča arbitrarna, 
nezakonita in protiustavna, 
ker po njegovem nasprotuje 
ustavno zagotovljeni pravici 
do enakosti pred zakonom, 

enakega varstva pravic in 
do sodnega varstva. Iz tega 
vzroka je odvetnik sodni-
ci predlagal, naj na glavni 
obravnavi zasliši nekaj go-
renjskih kriminalistov, da 
bodo pojasnili dinamiko 
vzpostavljanja statusa TPS 
Aleša Šterna ter tudi na kak-
šen način, kako pogosto in s 
kakšnimi razlogi je bila po-
licija v obdobju od 7. do 30. 
marca lani v stiku z njim za-
radi zatrjevane ogroženosti. 

Razpisali kar dvajset obravnav
Višje sodišče je zavrnilo zahtevo obrambe Metija Plave, obtoženega izsiljevanja Aleša Šterna, da se iz 
sodnega spisa izločijo vsi dokazi, ki jih je Štern priskrbel kot tajni policijski sodelavec.

Meti Plava bo svoj zagovor na sodišču predvidoma podal 
25. maja. / Foto: Simon Šubic

Andraž Sodja

Kranj – Kranjska okrožna so-
dnica Milena Turuk je vče-
rajšnjo obravnavo zoper Je-
seničana Mirzana Jakupi-
ja in Sando Alibabić, ki naj 
bi bila odgovorna za lansko 
smrt dveletne deklice Arine, 
začela z ogledom fotografij 
z mobilnega telefona obto-
žene in branjem prevodov 
SMS-sporočil med obtože-
nima, med dokazni materi-
al pa je obramba Alibabićeve 
vložila tudi pisma Jakupija 
soobtoženki v priporu, v ka-
terih naj bi psoval otroke nje-
nega nekdanjega moža in 
Alibabićevi ukazoval, kako 
naj govori na sodišču. Iz bra-
nja prevodov SMS-sporo-
čil med obtoženima izhaja, 
da so bila ta polna izražanja 
naklonjenosti med obtože-
nima, medtem ko je Jakupi 
malo Arino v več sporočilih 
označil za živino (»stoka«).

Sodnica je prebrala tudi 
zaslišanje zdravnika specia-
lizanta, ki je 2. julija lani pos-
redoval na domu, ko deklica 
ni bila več odzivna. Zdrav-
nik je sprva ocenil, da je šlo 
za epileptični napad, nato 
pa je vse več indicev kaza-
lo na poškodbo možganov, 
med drugim tudi zaradi raz-
širjene in neodzivne zenice 
desnega očesa. Deklico so 
sicer našli na jogiju na tleh 
majhne temne sobice, je opi-
sal. Zdravnik je že v izpove-
di v času preiskave opiso-
val, kako so Jakupija spraše-
vali o morebitnih boleznih 
ali poškodbah male Arine, 

a njegovi odgovori niso bili 
takšni, kot bi jih pričakovali 
od skrbnega starša. Jakupi je 
včeraj na sodišču zatrdil, da 
se z medicinsko ekipo med 
prvo pomočjo Alini ni pogo-
varjal, da so izmenjali mogo-
če dve besedi. 

Prebrali so tudi izpovedbi 
dežurne zdravnice jeseniške-
ga urgentnega centra, ki je 
povedala, da so ob informa-
cijah o stanju deklice sklica-
li celotno reanimacijsko eki-
po ter oskrbeli njene življenj-
ske funkcije. Tedaj je deklica 
še sama dihala, a je dihanje 
postalo vse bolj oteženo, vsi 
znaki pa so kazali na poškod-
be možganov. Po lasišču so 
videli poškodbe udarcev, raz-
počno rano na ustnici, mod-
rice na zadnjici in stegnih ter 
okrogle opekline na rokah. 
CT glave je pokazal hude po-
škodbe možganov, ki so zah-
tevale nujno operacijo, zato je 
bila deklica takoj transporti-
rana v Ljubljano. Poškodb ali 
podplutb na deklici niso opa-
zili, rdeči alarm pa je pri lju-
bljanskih zdravnikih sproži-
lo dejstvo, da so našli dva ob-
sežna, a različno stara hema-
toma, ki sta zelo težko nasta-
la zaradi samopoškodovanja. 

Zaradi ogledov posnet-
kov zaslišanja ene od Arini-
nih sester in zaslišanja dveh 
sester prek videokonference 
je sodnica sojenje do nadalj-
njega zaprla za javnost. Jav-
no sojenje se bo predvidoma 
z zaslišanjem Arininega bi-
ološkega očeta in babice ter 
Jakupijeve nekdanje žene 
nadaljevalo 19. maja.

Sojenje se nadaljuje  
za zaprtimi vrati
Včeraj nadaljevali sojenje Mirzanu Jakupiju in 
Sandi Alibabić za smrt male Arine.

Simon Šubic

Kranj – Včeraj je v okviru 
predobravnavnega naroka 
pred kranjsko okrožno sod-
nico Mileno Turuk stopil še 
zadnji iz dvanajsterice ob-
toženih, zoper katere so go-
renjski kriminalisti 6. okto-
bra lani na Jesenicah z oko-
lico ter tudi na območju Ce-
lja in Ljubljane izvedli 19 hi-
šnih preiskav zaradi suma 
storitve 67 kaznivih de-
janj neupravičene proizvo-
dnje in prometa z drogami 
in orožjem. 28-letni Jeseni-
čan Dejan Perić, eden glav-
nih osumljencev v tej zadevi, 
se je s kranjsko okrožno to-
žilko Vesno Primožič pred-
hodno sporazumel o prizna-
nju krivde za očitana kazni-
va dejanja prodaje večjih ko-
ličin prvovrstnega kokaina, 
omogočanja uživanja dro-
ge in ponujanja orožja v od-
kup, zaradi takojšnjega pri-
znanja pa se je s tožilko do-
govoril za razmeroma blago 
triletno zaporno kazen. To 
je sodnica tudi potrdila, obe-
nem pa je obtoženemu na-
ložila še plačilo dobrih 34 ti-
soč evrov protipravno prido-
bljene premoženjske koris-
ti ter tudi sodnih stroškov 

in sodne takse. Zaradi pono-
vitvene nevarnosti mu je po-
daljšala tudi pripor. 

»Zavedam se, da sem na-
redil življenjsko napako, ki 
jo iskreno obžalujem in sem 
pripravljen odslužiti dosoje-
no kazen,« je pred izrekom 
sodbe izjavil Perić, ki se je 
po lastnih besedah s trgovi-
no z drogo začel ukvarjati, 
ker je želel z zaslužkom pla-
čati dodatno zdravljenje in 
tako pospešiti rehabilitacijo 
poškodovane noge. Hudo se 
je namreč poškodoval v pro-
metni nesreči z motorjem, 
od tedaj se je moral odpo-
vedati tudi boksu, s katerim 

se je ukvarjal dvanajst let in 
z njim tudi nekaj dodatne-
ga zaslužil, je odgovoril na 
vprašanje, ki mu ga je posta-
vil zagovornik Dušan Csipö. 
Kot je pojasnil, si namera-
va po vrnitvi iz zapora ure-
diti normalno življenje, najti 
zaposlitev (pred prijetjem je 
delal kot varnostnik): »Zdra-
vstveno stanje je zdaj že bolj-
še, na prihodnost gledam s 
svetlejše plati kot takrat.« 

Kazenski postopek je s tem 
za devet od dvanajstih obto-
ženih že končan. Vsi so se 
ali vnaprej sporazumeli s to-
žilstvom ali pa krivdo priz-
nali na predobravnavnih 

narokih, zato so kot majhne 
ribe (razen Perića) prejeli po-
gojne zaporne kazni. Krivde 
ni priznala le trojica, med nji-
mi tudi prvoobtoženi Armin 
Mujagić, v obravnavanem ob-
dobju predsednik motokluba 
Hells Angels MC Steel City. 
Policisti so sprva sumili, da 
je celoten jeseniški motori-
stični klub deloval kot orga-
nizirana kriminalna združ-
ba, vendar se je kasneje iz-
kazalo, da so se v kriminal-
no dejavnost zapletli le posa-
mezni člani z Mujagićem na 
čelu. Kranjsko tožilstvo Mu-
jagiću očita, da naj bi Periću 
dobavljal zelo kakovosten ko-
kain, slednji pa naj bi drogo 
prodajal naprej. Vsaj štirikrat 
naj bi kokain (skupaj pol ki-
lograma) na Jesenicah pro-
dal tudi avstrijskemu drža-
vljanu, vendar je šlo v resni-
ci le za navidezne odkupe, saj 
je bil kupec tajni policijski de-
lavec, ki ga je avstrijska poli-
cija infiltrirala v eno od njiho-
vih kriminalnih združb in je 
bila oktobra lani razkrita so-
časno s slovenskimi »dobavi-
telji«. Vsi osumljeni na obeh 
straneh meje so bili prijeti, še 
preden je prišlo do realizacije 
dogovora o prodaji še dveh ki-
logramov kokaina. 

Priznal in prejel tri leta zapora
Jeseničan Dejan Perić, eden glavnih osumljencev trgovine z drogo, ki so jo gorenjski kriminalisti 
prekinili oktobra lani, se je sporazumel s tožilstvom o priznanju krivde. 

Jeseničan Dejan Perić je klonil pod težo dokazov in se 
je s kranjskim tožilstvom raje sporazumel o takojšnjem 
priznanju krivde. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Kranjski kriminalisti 
so pred dnevi prijeli Kranjča-
na, ki ga sumijo, da je letos 
izvedel kar šest ropov in ro-
parskih tatvin na javnih kra-
jih. Po zaslišanju pred pre-
iskovalnim sodnikom so ga 
odvedli v pripor. Za rop in 
roparsko tatvino je v Kazen-
skem zakoniku zagrožena 
kazen od enega do desetih 
let zapora. 

Prijetega Kranjčana kri-
minalisti utemeljeno sumi-
jo, da je 5. aprila na Vrečkovi 
ulici v Kranju pri bankoma-
tu pristopil do starejše občan-
ke in jo oropal. 14. aprila naj 
bi na Cesti Talcev v Kranju 
denar odtujil v prodajalni, 

kamor je vstopil pod pretve-
zo menjave denarja, trgovki, 
ki ga je zalotila med krajo de-
narja iz predala, pa je zagro-
zil z nožem. Nov rop je izve-
del 30. aprila v prodajalni v 
Kranju, ko je trgovki iz preda-
la na prodajalnem pultu od-
tujil denar in jo odrinil, ko ga 
je hotela zadržati. Isti dan je 
v Lipici v Škofji Loki oškodo-
vanko dohitel s hrbtne strani 
in ji potegnil nahrbtnik, na 
kranjskem pokopališču pa je 
starejši občanki iz rok iztrgal 
torbico. Sumijo ga še, da je 2. 
maja v živilski trgovini na Li-
kozarjevi ulici v Kranju med 
plačevanjem blaga iz blagaj-
ne prodajalki vzel gotovino in 
lažje ranil trgovko, ko mu je 
dejanje hotela preprečiti.

Ropar pristal v priporu

Kranj – Neznani storilec je v petek opoldan na parkirišču v 
Kranju med razkladanjem tovora vozniku iz odklenjenega to-
vornega vozila odtujil denarnico. 

Izkoristil nepozornost voznika
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Grega Flajnik

N
aslednji dan smo 
se po zajtrku 
odpeljali do mes-
ta Wieliczka, kjer 
je slavni rudnik 

soli, največja poljska turistična 
znamenitost, ki je pod Unes-
covo zaščito. Jedilno sol so pri-
delovali vse od 13. stoletja pa do 
leta 1996, ko so zaradi izred-
nega padca cen soli preneha-
li s pridobivanjem. Danes je 
rudnik spremenjen v muzej, 
v katerem smo poleg čudo-
vitih dvoran, polnih podob, 
kipov in predmetov iz soli spo-
znavali tudi zgodovino in raz-
voj rudarske tehnologije sko-
zi čas. V rudnik smo se po sto-
pnicah spustili ob spremstvu 
uniformiranega vodiča, nato 
pa na treh nivojih občudovali 
skoraj pravljični svet podzem-
nih dvoran, v katerih domuje-
jo podobe iz poljske preteklo-
sti. Največja znamenitost je 
podzemna dvorana, spreme-
njena v cerkev, ki je nastala po 
letu 1895.

Po obisku rudnika soli smo 
se odpeljali proti centru Kra-
kova. Srednjeveško mestno 
jedro Krakova je eno najbolj 
ohranjenih v Evropi. Zaradi 
številnih cerkva ga imenuje-
jo tudi poljski Rim. V mestu 

smo si najprej ogledali Vavel-
ski grič, na njem pa grad 
Wawel, ki je bil od 11. do 17. 
stoletja sedež poljskih kral-
jev. Po zunanjem ogledu veli-
kih dvoran in cerkva smo se 
sprehodili po ulici Grodzka, 
kjer so nekoč prebivali mes-
tni veljaki. Ulica se na sredi-
ni poti razširi v slikoviti Glav-
ni trg (Rynek Glovny), najbolj 
poznan del mesta. Na veli-
kem trgu se zbirajo domačini, 
predvsem pa je to priljubljen 
kraj številnih turistov. Na trgu 
se res dogaja, v času našega 
obiska so, na primer, mimo-
idoči lahko zaplesali standar-
dne plese. Glavna stavba na 

trgu je Sukneninica (Sukien-
nice) – renesančna stavba iz 
16. stoletja, ki ima še danes 
vlogo tržnice. Trg zaznamu-
jejo tudi pomembna Mariji-
na cerkev z dvema neenaki-
ma zvonikoma, s katere vsa-
ko polno uro trobentač zaigra 
pesem. Pesem se vedno na 
hitro prekine. To je v spomin 
na dan, ko so Tatari, leta 1241, 
napadli mesto in ubili troben-
tača, ki je meščane opozarjal 
na nevarnost. Na trgu je tudi 
spomenik poljskemu pesni-
ku Mickiewiczu in nešteto 
kavarn. Sprehodili smo se še 
po mondeni Florijanski uli-
ci do Florjanskih vrat, skozi 

katera so včasih vstopali polj-
ski kralji. Tam je tudi trdnja-
va Barbakan, ki je v srednjem 
veku varovala meščane pred 
vdori sovražnikov.

Čeprav je glavno mesto Polj-
ske postala Varšava, je Kra-
kov vedno ostal odprt za raz-
voj, trgovino, poljsko ume-
tnost in znanost. Zato se je 
v njem naselilo tudi mnogo 
Judov, ki so jih med drugo 
svetovno vojno Nemci žele-
li povsem uničiti. Zato so jih 
že v Krakovu zbrali v pose-
ben kraj, imenovan geto, od 
tod pa so večino odpeljali v 
taborišče Auschwitz, kjer so 
imeli bolj zdravi to »srečo«, 

KRAKOV IN VISOKE TATRE (2)
Izlet po Poljski smo nadaljevali z ogledom slavnega rudnika soli, Krakova, taborišča Auschwitz ...

Naša skupina v rudniku soli Wieliczka

Vid in njegova ponosna babi dr. Tatjana Veličkovič

Naša skupina pred hišo, kjer je papež Janez Pavel II. vsak 
večer pomahal vernikom, ko je bil na potovanju v svoji 
domovini.

Na glavnem trgu v Krakovu so mimoidoči lahko tudi 
zaplesali.

da so še nekaj časa lahko 
opravljali različna opravi-
la za potrebe taborišča, tis-
te na videz bolj bolehne pa 
so takoj usmrtili v plinskih 
celicah in sežgali. Mesto je 
pomembno železniško sredi-
šče, zato so sem vozili žrtve iz 
vse Evrope. Znane so zgodbe, 
da so nekateri morali za svojo 
zadnjo pot celo plačati.

Ob koncu potovanja smo 
si privoščili še bolj sprošče-
no temo, in sicer ogled muze-
ja pivovarne Zywiec. V najve-
čjem in najbolj modernem 
na pivovarskem muzeju na 
Poljskem nam je vodička na 
zanimiv način pokazala raz-
voj pivovarstva, ob koncu smo 
lahko pivo Zywiec tudi preiz-
kusili.

Med ogledom muzeja pivovarne Zywiec smo lahko tudi 
kegljali. / Vse fotografije Grega Flajnik
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.
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Vsega res ne morem imeti, 
kar v življenju si želim –
tudi vseh ne dohiteti,
ki vse dni jih lovim, lovim.

Pa le malo od tega dobim,
kar iščem in lovim –
saj moj korak počasen je, majav,
da me kaj daleč res ni pripeljal.

Do tja pa, kjer cesta se želja konča,
nobena pot, stezica ne pelja –
zato hiteti res potrebe ni,
da želja se izpolni mi.

Tako ne bom nič več hitela,
ker v življenju vsega pač ne bom imela –
pobrala bom le tisto malo,
kar vsem drugim bo ostalo.

Ljubica Jančar

»Tako ne bom nič več hitela, ker v življenju vsega pač ne 
bom imela – pobrala bom le tisto malo, kar vsem drugim 
bo ostalo.« Vsak trenutek življenja nam mora biti nekaj 
posebnega. Meta

To res ne gre

PESMI MLADIH

Uroš Brankovič

O
b vseh lepo-
tah in zani-
mivosti zaho-
dne Ukrajine 
pa je najbolj 

opazna njihova ljubezen do 
kulture. Ta se poleg omen-
jenih uličnih glasbenikov 
pozna predvsem v velikem 
številu spomenikov, posve-
čenih pomembnim pisa-
teljem in drugim umetni-
kom. V Lvovu sta še poseb-
no lepa spomenika Tarasu 
Ševčenku in Ivanu Fedoro-
vu. Prvega bi po obdobju in 
pomembnosti pa tudi pisa-
nju poezije lahko primerja-
li z našim Prešernom, dru-
gi pa je oče tiskane besede 
v tem delu Evrope – se pravi 
nekakšen vzhodnoevropski 
Primož Trubar. Glede na to, 
da je ta prve knjige natisnil v 
domačih slovanskih jezikih, 
si boljše lokacije, kot je nje-
gova senca, tržnica z rablje-
nimi knjigami ne bi mogla 
želeti. 

Še prav posebno lep del 
tukajšnje kulture pa so ukra-
jinska nacionalna oblačila, 
ki jih krasijo tradicionalne 
vezenine. Vzorci teh se sicer 
razlikujejo od regije do regi-
je, poleg oblačil pa se upo-
rabljajo tudi za okraševan-
je domov, njihove notranje 

opreme in cerkva. Načini 
prepletanja in izbira barv so 
že tisočletja namenjeni spo-
ročanju, varovanju lastni-
kov pred slabimi silami ter 
povečanju plodnosti. A naj-
lepši so ti vzorci na tradicio-
nalnih srajcah, imenovanih 
višivanka. Njihova uporaba 

in razvoj sta doživela novi 
silovit zagon v zadnjih letih s 
ponovnim obujanjem ukra-
jinske kulturne identitete. 
Ta je sicer najmočnejša prav 
tu, na zahodu, saj gre tudi po 
sestavi prebivalstva za naj-
bolj ukrajinski del države. 
Seveda so danes ta oblačila 

nekoliko modernizirana in 
poleg tradicionalnih krojev 
in platna kot materiala naj-
demo tudi sodobnejše razli-
čice. 

In ko sem na prvi šolskih 
dan po ulicah gledal gruče 
šolarjev in študentov, oble-
čenih v tradicionalno veze-
na oblačila, sem razumel 
namig, ki sem ga dobil na 
gradu Nevitski, pojasnjen 

pa je bil tudi silen naval na 
vse stojnice s cvetjem v Lvo-
vu le dan pred tem. Kot so 
mi obrazložili domačini, 
je navada, da pridejo šolar-
ji prvi dan v šolo s cvetjem. 
Čudoviti vzorci na svetlih 
oblačilih, razigranost šolar-
jev ter cvetje v rokah so tisti 
jesenski dan v Lvov prinesli 
pravo pomlad. 

(Konec)

Zahodna Ukrajina (5)

LEPOTE UKRAJINSKIH 
VEZENIN NA PRVI ŠOLSKI DAN

Taras Ševčenko, verjetno najpomembnejši ukrajinski 
literarni ustvarjalec in eden tvorcev sodobne ukrajinščine

Ulice so preplavili šolarji, oblečeni v tradicionalne ukrajinske višivanke.

Mateja Rant

N
a letošnjem 
Fitkovem dne-
vu, ki so ga pri-
pravili tretje 
leto zapored, 

je po besedah predsednice 
DPM Šenčur Metke Boncelj 
po načelu zdrav duh v zdra-
vem telesu uživalo okrog 
160 otrok. Medtem so starši 
lahko prisluhnili strokovne-
mu predavanju o gibalnem 
razvoju in vzpostavitvi pra-
vilnega odnosa z otrokom.

Družinski dan so tudi letos 
pripravili z namenom, da bi 
otrokom pričarali zabavne 
gibalne izkušnje. Tako želi-
jo kakovostne vsebine pribli-
žati tudi otrokom na podeže-
lju, ne samo v urbanih sredi-
ščih, je poudarila Metka Bon-
celj. Gibalne vsebine so prip-
ravili v sodelovanju s števil-
nimi strokovnjaki s tega pod-
ročja in pedagogi, obenem 

pa poskrbeli tudi za sprošče-
no zabavo, saj so otroci svo-
jo energijo lahko sprostili na 
napihljivem gradu ali uživali 
ob čarovnijah čarovnika Gre-
ga. »Vsi otroci so si pripravili 

tudi okusno in zdravo malico 
iz svežih, hranljivih sestavin,« 
je pojasnila Metka Boncelj.

Dan so zaokrožili s Fit-
kovim tekom, na katerem 
so otroci tekli skupaj s Piko 

Nogavičko in Fitkom ter si 
tako vsi prislužili medaljo. 
Organizatorji so že obljubi-
li, da se prihodnje leto vrača-
jo z novimi idejami in gibal-
nimi dogodivščinami.

MIGALI S FITKOM
V Društvu prijateljev mladine (DPM) Šenčur so konec aprila v okviru občinskega praznika pripravili 
športno-zabavno prireditev za otroke Fitkov dan.

Otroci so tudi letos uživali v družbi Fitka. / Foto: Franci Breznik

Rdeči križ (RK) Slovenije je med prvomajskimi počitnicami 232 
otrokom iz socialno ogroženih okolij v Sloveniji omogočil pre-
življanje počitnic v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli 
rtič. Počitnice ob morju so preživljali tudi otroci iz Domžal. 
Vsak dan od 27. aprila do 2. maja so zanje pripravili program, s 
katerim spodbujajo nova spoznanja, smeh in sprostitev. 

Brezplačne počitnice za več kot dvesto otrok
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Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 10. 5.
17.50, 20.20 VARUHI GALAKSIJE 2. DEJANJE
19.00, 21.10 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
16.00 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
18.00, 20.30 HITRI IN DRZNI 8
17.10 MALI ŠEF, sinhro.
15.40 LEPOTICA IN ZVER

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 10. 5.
20.00 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU, 3D
18.00, 20.50 VARUHI GALAKSIJE, 2. 

DEJANJE
17.10, 19.50 VARUHI GALAKSIJE,  
2. DEJANJE, 3D
16.15 V MREŽI
20.20 KAKO BITI LATINO LJUBIMEC
18.20 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA
18.00, 20.40 HITRI IN DRZNI 8
15.30 ZAJČJA ŠOLA: VARUHI ZLATEGA JAJ-
CA, sinhro.
17.00 MALI ŠEF, sinhro.
16.00 MALI ŠEF, 3D, sinhro.
15.50 SMRKCI: SKRITA VAS, sinhro.

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

KINOSPORED

GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE

Torek, 9. maja
19.00 Glasbena šola Kranj: UGANI MELODIJO (v dvorani PGK)

Sreda, 10. maja
20.00 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
9. 5. 

8/15 °C

Nedelja 
14. 5.

10/21 °C

Sreda 
10. 5. 

Četrtek
11. 5. 

Petek
12. 5. 

Sobota
13. 5.

4/16 °C 8/18 °C 10/20 °C 10/21 °C

Ponedeljek 
15. 5.

Torek
16. 5.

Sreda
17. 5.

Četrtek
18. 5.

9/20 °C 4/19 °C 6/20 °C 8/20 °C

tedenski koledar

9. 5. tor. Gregor 5.37 20.20

10. 5. sre. Izidor 5.36 20.22

11. 5. čet. Žiga 5.35 20.23

12. 5. pet. Pankracij 5.33 20.24

13. 5. sob.  Servacij 5.32 20.25

14. 5. ned. Bonifacij 5.31 20.26

15. 5. pon. Zofka 5.30 20.28

     vzhod zahod 

Samo Lesjak

R
egijske revije ple-
snih skupin pote-
kajo v organizaci-
ji JSKD v vseh regi-
jah Slovenije in so 

prikaz izbora regijskega sele-
ktorja oz. strokovnega spre-
mljevalca po ogledu območ-
nih plesnih skupin posame-
zne regije, osredotočene pa 
so v ples kot umetniško deja-
vnost. Na tokratnem Nami-
gu so se na odru Prešernove-
ga gledališča v dveh terminih 
predstavile otroške ter mla-
dinske plesne skupine, ki 
jih je na podlagi predhodnih 
območnih revij izbrala sele-
ktorica Teja Reba. Nastopi-
le so skupine KD Qulenium 
Kranj, PK OŠ Bistrica Tržič, 
PK Tinča Kranj, KUOD Baya-
ni Kamnik in Plesni klub Šin-
šin iz Kamnika.

Revija, ki jo je strokovno 
spremljal Igor Sviderski, 
tradicionalno pa povezovala 
Carmen L. Oven, je ponovno 
prikazala visok nivo članic in 

članov plesnih skupin, ki vse-
skozi razvijajo svoje talente 
pod mentorstvom Saše Lon-
čar, Sanje Voglar, Ane Med-
vešček, Simone Kočar, Maše 
Košir, Nataše Kočar in Ane 
Romih. Talentirani plesal-
ke in plesalci nato večinoma 

v Ljubljani profesionalno 
nadaljujejo kariero na pod-
ročju sodobnih uprizoritve-
nih umetnosti – Gorenjska 
tako ostaja ena najpomem-
bnejših regij rojstva plesnih 
talentov in hkrati odskočna 
deska za odhod v svet. Plesni 

navdušenci pa bodo že kma-
lu lahko prišli na svoj račun, 
saj se bo v petek, 2. junija, v 
Kranju začel Festival sodob-
ne odrske umetnosti Kalej-
doskop, na katerem ne bo 
manjkalo tudi kakovostnih 
plesnih predstav.

PLESNI NAMIG
V kranjskem Prešernovem gledališču je potekala regijska revija plesnih skupin Namig, na kateri so 
mladi znova navdušili s svojo plesno ustvarjalnostjo.

Plesna skupina Migetalkarji KD Qulenium Kranj se je predstavila z miniaturo Navzven v 
koreografiji Saše Lončar. / Foto: Matija Lukić

Škofja Loka – V četrtek, 11. maja, ob 21. uri v kranjski Layer-
jevi hiši album Emirates predstavil hiphoper Ntoko, ki bo 
dan prej v Rdeči ostrigi predstavil svoj knjižni prvenec. 
Ostriga bo v sredo ob 17. uri gostila literarno krožkanje, v 
petek, 12. maja, pa bodo za spektakularen zaključek festi-
vala poskrbeli eminentna zasedba Elektro Guzzi, skupina 
Futurski, hiphoperja Krankšvester in triphoperji Blu.Sine. 
Celoten program na www.inmemoriam.si.

Hafnerjev Memorial v polnem teku

Ntoko obstaja! – v sredo predstavitev knjige v Rdeči 
ostrigi, dan kasneje koncert v Layerjevi hiši 
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Ljubljana – V petek, 12. maja, ob 20. uri bo na Gospo-
darskem razstavišču potekal finalni koncertni večer tek-
movanja glasbenih skupin Volkswagen Rocks. V finalu 
bodo nastopile tudi gorenjske zasedbe: čutni melodični 
rokerski bend Chatte Noire in fusion-post-rokerski bend 
Monsun, oba iz Škofje Loke, ter rokovski kvartet Prelude 
iz Žirov. Vstopnice so na voljo pri skupinah.

V finalu VW Rocks tudi tri gorenjske zasedbe

Preplet sodobnega melodičnega roka in čutnega 
ženskega vokala: Chatte Noire / Foto: arhiv GG (Matic Zorman)

Kranj – Tudi letos se bo na Tednu mladih odvilo več kot tri-
deset glasbenih, kulturnih, športnih in zabavnih dogod-
kov, napovedujejo v Klubu študentov Kranj. Otvoritveni 
koncert bo v petek, 12. maja, na Glavnem trgu s skupino 
Matter, sledila bo zabava z zasedbo Tetkine radosti. V 
soboto, 13. maja, bo na odru Trainstation Subarta svoj 
novi album predstavila zasedba Raggalution, v Klubaru 
pa bo nastopil Adi Smolar. Zaključni koncertni dogodek 
bo 20. maja, ko bodo festival sklenile skupine Lemaitre, 
Dječaci in Koala Voice. Poleg glasbenih Teden mladih 
prinaša še druge dogodke: Nočni tek po ulicah Kranja, 
modno revijo s kolekcijami mladih oblikovalcev, spopad 
stand up komikov, filmski večer, kolesarsko dirko po 
Mohorjevem klancu s kolesi pony ...

V petek se začne Teden mladih
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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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Alenka Brun

F
rancka, ki je osem-
deseti rojstni dan 
praznovala 10. apri-
la, je otroštvo preži-
vela na vasi, v Gore-

njah, danes živi pri Vodo-
vodnem stolpu. Rodila se 
je v delavski družini, leta 
1937 očetu Dušanu in mami 
Jerici. Doma je bilo sedem 
otrok: imela je pet sester in 
enega brata, ki je še živ, dve 
sestri pa sta že pokojni.

Omožila se je leta 1958, pri 
21 letih. Sedem let starejše-
ga žal že pokojnega soproga 
Milana Kolmana je Francka 
spoznala v Ljubljani. Milan 
je bil drugače Hrastničan. 

Ko sta se poročila, sta živela 
najprej v »Gorenah«, po tem 
pa sta se preselila v Kranj. 

Milan je delal kot uslužbe-
nec na takratnem Gozdnem 
gospodarstvu v Kranju, 

Francka pa v razvojnem 
laboratoriju kranjske Save, 
kjer je tudi dočakala upoko-
jitev. 

V zakonu sta se Kolma-
novima rodili dve hčerki – 
Mateja in Marjana, danes pa 
ima Francka tudi pet vnukov 
ter enega pravnuka. 

Visoki jubilej je prazno-
vala v krogu ožjega sorod-
stva v restavraciji Center v 
Lescah, kjer se je kosilo zav-
leklo do poznega popoldne-
va, saj je ob dobri hrani in 
pijači beseda stekla, če pa so 
koga zasrbele pete, pa se je 
lahko zavrtel ob zvokih har-
monike.

FRANCKINIH OSEMDESET
Kranjčanka Frančiška Ivana Kolman, rojena Csipö, je praznovala osemdeseti rojstni dan.  
Čila, nasmejana in zgovorna Francka, kot jo kličejo, svoja leta dobro »nosi«.

Francka z vnukom Matjažem, ki danes praznuje 36. rojstni 
dan, in pravnukom Jakobom – med plesom / Foto: Tina Dokl

Slavljenka Francka  
Kolman / Foto: Tina Dokl

V družbi sester in brata: Cveta Cuderman, Tončka Vovk, Štefka Kovač, Ivan Csipö, za njim 
soproga Marija, Francka in Štefkin soprog Drago Kovač / Foto: Tina Dokl

Dne 29. aprila 2017 sta se v Kranju poročila Stevan Zec 
in Danijela Đurić, v Gradu Tadej Koblar in Špela Sekne 
ter David Osredkar in Katja Grkman, v Škofji Loki Ožbe 
Demšar in Katarina Kogovšek, na Bledu pa Jošt Novak in 
Rosana Krajnc. Na Jesenicah sta se 3. maja 2017 poročila 
Uroš Zorman in Špela Hrovat.

Mladoporočenci

»Rakica«
Zanima me, ali bom dočaka-
la vnuke, glede na moje nesta-
bilno zdravstveno zdravje. Ste 
moje upanje in tolažba. Hvala 
vam.
Draga moja Rakica, boste 
dočakali vnuke in vnukinje. 
Že sedaj se pri nekom od 
otrok nekaj dogaja, vendar še 
čakajo, da sporočijo novico o 
veselem dogodku. Vidim vam 
šest vnukov. Pri enem samo 
enega, punčko. Pri drugem tri 
in pri tretjem dva otroka. Vaše 
zdravstveno stanje ne bo šlo 
navzdol, se stabilizira in kma-
lu se boste počutili veliko 
bolje. Želim vam vse dobro in 
vas lepo pozdravljam.

»Zadovoljstvo 2017«
Draga Tanja. Ponovno se 
obračam na vas, da pogleda-
te, kaj se mi obeta v prihodno-
sti. Zdravje, osebno počutje, 

finance. Pa tudi kakšno bo 
razumevanje z mladimi, ali 
bodo imeli še kakšen naraščaj. 
Kako naj ukrepam? 
Glede osebnega počutja in 
sreče vas v sredini leta čaka 
prav posebno presenečenje. 
Povezano je z vašo željo, za 
katero ne verjamete več, da 
se vam izpolni. Pri zdravju 
ne vidim, da bi vas moralo 
kaj skrbeti, bolj to, da sami 
sebi posvetite premalo časa. 
Ste oseba, ki denarja nima 
nikoli na prvem mestu, vse 
drugo vam veliko več pome-
ni, a žal brez denarja ne gre. 
Videti imate neko krizo, ven-
dar je samo prehodna in še 
malo pa ne bo več take finan-
čne zadrege. Vidim še enega 
dojenčka in vse, kar je s tem 
povezano, bo v redu. Dobro 
razumevanje je takrat, ko 
sodelujeta obe strani, vi se 
preveč prilagajate in prema-

lokrat poveste na glas svoje 
misli. Povejte na glas, kar se 
vam ne zdi prav, s tem ni nič 
narobe. Daste vedeti samo 
svoje mnenje, kako se sami 
naprej odločijo, je njihova 
stvar. Ker ste tiho, zadržujete 
v sebi, kar ni dobro za vas. Kot 
vidim, vas imajo radi in ne bi 
smelo iti nič narobe. Srečno.

»Obupana«
Najlepše hvala za vaše odgo-
vore in vzpodbudne besede. 
Dva meseca sem že brez služ-
be. Čas žalosti in pobiranja. Že 
prej sem težko dobila službo, le 
kako jo bom sedaj, ker imam 
poškodbo na roki. Kako kaže 
hčerkama? Ljubezen, zaposli-
tev, šola? Kaj pa sin? Zanima 
me tudi moževo zdravje, saj 
mu nič več ne verjamem. 
Prej ne, ampak v jesenskem 
času se vam obeta zaposli-
tev, veliko boljša od prejšnje, 

zaradi katere ste padli v depre-
sijo. Dve leti bo hitro minilo in 
potem teh skrbi ne boste več 
imeli. V tem času se malo bolj 
posvetite sebi in stvarem, za 
katere prej niste imeli časa. 
Hči bo kmalu spoznala soro-
dno dušo in odšla od doma, v 
katerem se tudi ona ne poču-
ti srečno. Tretja hči zaključi 
študij in uspe se ji vpisati na 
magisterij. Sin nujno potre-
buje pomoč pri učenju, saj 
se sam nikakor ne znajde. 
Veliko preveč snovi se mu je 
nabralo za nazaj in niti nima 
prave volje za karkoli. Vaš 
mož je človek posebne sor-
te in pri njem se nikoli ne ve, 
kaj se zares dogaja. Res ima 
bolečine, kar ni nič čudnega, 
saj za svoje zdravje prav nič 
ne skrbi, ravno obratno, se 
uničuje. Postavite končno 
sebe na prvo mesto. Lep poz-
drav.

TANJIN KOTIČEK

Bralka pod šifro Zdravje si je 
izbrala pet kart in jo zanima 
za zdravje. Njene karte so 
Ljubezen, Nesreča, Izguba, 
Sreča in Sodnik. Karte si je 
razložila tudi sama. Izgubila 
je upanje na karkoli dobrega 
in v kartah jo najbolj motita 
Nesreča in Sodnik, da pač 
njena odločitev glede opera-
cije ni pravilna in nima čisto 
nobenega izhoda. Prva karta 
Ljubezen nam takoj da vede-
ti, da so zdravstvene težave 
povezane s srcem – ali ari-
tmija ali zamašene žile na 
srcu in podobno. Karta Nes-
reča seveda zadevo oziroma 
stanje še poslabša in je v bis-
tvu alarm, da je takoj treba 
nekaj narediti, če ne se lahko 
zelo slabo konča. Tretja karta 
Težave samo še bolj potrdi, 
da je treba situacijo vzeti zelo 
resno. Še dobro, da je prisot-
na tudi karta Sreča, ki žal v 
tem primeru ne izniči pov-
sem Nesreče, ampak vsaj da 
nek žarek upanja, da navse-
zadnje ne bo vse čisto samo 
slabo. Sodnik v tem primeru 
pomeni zdravnika speciali-
sta svojega področja. Ope-

racija je nujno potrebna, in 
to čisto takoj brez odlašanja. 
Kot vidimo, je operacija že 
predlagana, lahko že sam 
datum posega, saj to vidi-
mo tudi v karti Težave, neki 
dogovor, kar nudijo odprta 
vrata na sliki karte. V Ljubez-
ni vidimo sklenjen krog, kar 
med drugim pomeni srečen 
konec. Poseg prinaša rešitev, 
v nasprotnem primeru pa žal 
ni pomoči, zato naj se sploh 
ne razmišlja drugače kot 
tako, da se na operacijo gre 
z vsem zaupanjem do zdrav-
nika. Na naslov tanja.70@
hotmail.com ali na Gorenjski 
glas s pripisom 'šola vedeže-
vanja' 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

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 38 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 11 dečkov in 6 deklic. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 4140 gramov, najlažja pa 
deklica, ki je ob rojstvu tehtala 2835 gramov. Na Jesenicah 
se je rodilo 16 dečkov in 5 deklic, med njimi tudi bratec 
in sestrica. Najtežji je bil eden od dečkov, tehtal je 4350 
gramov, najlažji deklici pa je tehtnica ob rojstvu pokazala 
2500 gramov.

Novorojenčki

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

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA
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PRIJAVE: www.ZupanovTek.si
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1. nagrada: enodnevna družinska vstopnica za letno kopališče 
2. nagrada: poldnevna družinska vstopnica za letno kopališče
3. nagrada: dve enodnevni vstopnici za letno kopališče

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, 24. maja 2017, na Go renj ski 
glas, Ble i  we i so va ce sta 4, 4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi
ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4.
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Igralko Leno Dunham (30) so po dobro-
delni prireditvi  Met Gala  z reševalnim 
vozilom odpeljali v bolnišnico zaradi 
zapletov pri endometriozi. Po poroča-
nju tujih medijev je igralka že v domači 
oskrbi, njeno počutje je boljše, zdravniki 

pa so ji predpisali počitek. Lena je že v preteklosti javno 
spregovorila o svojih zdravstvenih težavah. Aprila je spo-
ročila, da je v zadnjem letu prestala že peto operacijo, ki 
bi zmanjšala kronične bolečine zaradi bolezni.

Leno urgentno odpeljali v bolnišnico

Kantri zvezda Dolly Parton (71) v svoji 
novi knjigi piše o poskusu samomora, 
pred katerim jo je rešil njen pes Popeye, 
ki je vstopil v sobo, ko je imela roko na 
sprožilcu pištole. Imela je osebne in pos-
lovne težave: zaradi odpovedane turneje 

so ji grozili s smrtjo, delo z Burtom Reynoldsom je bilo 
prava nočna mora, razočaral jo je njen ljubimec, zaradi 
stresa pa je pridobila kar dvajset kilogramov in preživela 
težko operacijo, zaradi katere ni mogla imeti otrok.

Križi in težave Dolly Parton

Igralski par Ian Somerhalder (38) in Nik-
ki Reed (28) pričakujeta prvega otroka. 
»Pozdravljen, malček. Poznam te, toda 
le zato, ker te čutim. Kako je to mogoče, 
da te že sedaj tako močno ljubim? To je 
najmočnejši občutek do sedaj,« je pod 

fotografijo, na kateri Ian poljublja njen zaobljen nosečni-
ški trebušček, zapisala Igralka. Igralec je enako fotografijo 
delil na družabnem omrežju, kjer je zapisal, da je to naj-
močnejši in najlepši občutek v njegovem življenju.

Ian in Nikki bosta zibala

Nekdanji menedžer pevke Alanis Moris-
sette (42) bo moral svoj dom zamenjati 
za zapor. Jonathan Todd Schwartz je pri-
znal, da se je okoristil na pevkin račun za 
več kot pet milijonov dolarjev. Pevka pa ni 
edina, ki ji je kradel denar, krajo v skupni 

višini skoraj dveh milijonov dolarjev so mu dokazali še pri 
dveh neimenovanih osebah. Schwartzu je sprva grozilo 
do 23 let zapora, potem pa so kazen znižali na šest let. 

Pevki ukradel pet milijonov dolarjev

VRTIMO GLOBUS

S. Lesjak, A. Šubic

V 
Sokolskem 
domu v Škof-
ji Loki je Žup-
nijska karitas v 
soboto priredi-

la že četrti dobrodelni kon-
cert, na katerem se vsako 
leto prostovoljno zberejo in 
na stopijo mladi glasbeniki 
loške regije. Tokrat so zbirali 
sredstva za družine z invali-
dnimi otroki. Po besedah taj-
nika škofjeloške Karitas, ki 
deluje že več kot 25 let, Mila-
na Mura, je žal še vedno veli-
ko pomoči potrebnih, zato 
so z mislimi že pri nadalj-
njih projektih. Tokratni kon-
cert v polni Kristalni dvorani 
Sokolskega doma so občin-
stvu s pesmijo in glasbo 

polepšali številni nastopajo-
či, ki se jim je zahvalil tudi 
župan Miha Ješe, povezoval 
pa ga je priljubljeni modera-
tor in pevec Gašper Murn. Z 
razgibanim izborom pesmi 
so navdušili Mladinski pev-
ski zbor Škofja Loka, Mešani 
pevski zbor Crescendo pod 
vodstvom zborovodje Žige 
Kerta ter solo pevke loške 
Glasbene šole (Monika Ber-
gant je vsem zbranim oro-
sila oči s pesmijo Amazing 
Grace), Moški pevski zbor 
Crescendo pa je po svojem 
nastopu moči združil tudi z 
domačim akustičnim rokov-
skim bendom Vinci in pla-
čanci, ki so sklenili glasbeno 
bogat večer, ki je mnogim 
prinesel tudi žarek upanja.

Poln upanja pa je ta čas 
zagotovo Omar Naber, 

slovenski predstavnik na 
letošnjem tekmovanju za 
pesem Evrovizije v Kije-
vu. Z balado On My Way 
bo nastopil na nocojšnjem 
prvem predizboru, ki ga 
lahko spremljate tudi v 
neposrednem prenosu ob 
21. uri na TV SLO 2 in Valu 
202. Drugi polfinalni izbor 
bo v četrtek, veliki finale pa 
v soboto.

Upanja, da bo postal letoš-
nji MasterChef, pa je konec 
za telovadca Saša Bertonclja 
iz Škofje Loke, ki je minu-
li teden izpadel iz televizij-
skega kuharskega tekmova-
nja. Zadovoljen je, da se je 
med šestnajsterico ljubitelj-
skih kuharjev uspel prebiti 
med devet najboljših, spoz-
nal je nov svet kulinarike in 
se ogromno naučil. V šovu 

pa še naprej ostajata dva 
Gorenjca: humorist Boštjan 
Meglič Peška in Elvis Kudić 
iz Bohinjske Bistrice.

V Hiši čez cesto na Mil-
jah so v nedeljo gostili igral-
ca ljubljanske Drame Aljaža 
Jovanoviča, sicer Šenčurja-
na iz Srednje vasi, ki ga lah-
ko spremljamo tudi v nadal-
jevanki Usodno vino v vlogi 
podjetnika Petra Rozmana. 
V pogovoru s Slavico Bučan 
je občinstvu zaupal veliko 
zanimivega. Kot je dejal, je 
oder zanj sveti prostor. Velik 
izziv mu predstavljajo tudi 
lutkovne predstave, rad sin-
hronizira risanke, jeseni ga 
čaka snemanje filma ... Rad 
potuje, nedavno se je vrnil iz 
Jordanije. Na druženje, ki je 
trajalo dobri dve uri, je pri-
nesel tudi kitaro in zapel.

GLASBENI ŽAREK UPANJA
Sokolski dom v Škofji Loki je gostil dobrodelni koncert Župnijske karitas za družine z invalidnimi otroki. 
S prvim predizborom, na katerem bo nastopil tudi Omar Naber, se nocoj v Kijevu začenja Evrovizija.

Voditelj dobrodelnega koncerta Gašper Murn je ob klavirski 
spremljavi Katarine Tominec navdušil tudi s petjem.

Omar Naber pravi, da je nastop na Evroviziji velika 
odgovornost, zato bo skušal ostati miren in zbran. 

Sašo Bertoncelj je v MasterChefu kuhal tudi za Dava 
Karničarja – pod budnim očesom sodnice Alme Rekić. 

Igralec Aljaž Jovanovič z vodjo Hiše čez cesto Dragico 
Markun in voditeljico pogovornega večera Slavico Bučan 

Maja Eržen je simpatična 20-letnica iz Železnikov. 
Po končani srednji zdravstveni šoli si je vzela malo 
premora in ta čas dela v strežbi, jeseni pa jo čaka 
študij zdravstvene nege na Jesenicah. Prosti čas najraje 
izkoristi za druženje s prijatelji. / Foto: Gorazd Kavčič
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Moški zbor Crescendo je postregel s slovenskimi narodnimi pesmimi in z zdravico vsem, ki so napolnili Sokolski dom.
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Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kostna juha z zdrobovimi cmočki, dušen 
zajec, pire krompir, zelena solata z lečo, jabolčna pita; večerja: 
pica, sadni sok
Ponedeljek – kosilo: juha iz kopriv, pečen piščanec, pečen 
krompir, zeljna solata s fižolom; večerja: toast z maslom in 
marelično marmelado, sadni čaj
Torek – kosilo: goveja juha z rezanci, svinjska pečenka, pra-
žen krompir, smetanov hren, makova potica; večerja: mešano 
meso na žaru, okisan krompir, lutenica, lepinje
Sreda – kosilo: vampi po tržaško, polenta s parmezanom, mo-
tovilec z jajcem, jagodna kupa s smetano; večerja: govedina 
iz juhe v solati, čebulni kruh, jogurt
Četrtek – kosilo: kremna juha iz bučk z gobovimi tortelini, 
zelena solata, skutna krema z jagodami; večerja: rezanci z 
brokolijem, jogurt
Petek – kosilo: svež pomarančni sok, polpeti iz sardel, okisan 
krompir z mlado čebulo, rabarbarine rezine; večerja: grški 
jogurt z medom, drobno pecivo
Sobota – kosilo: ražnjiči in mlada goveja jetra na žaru, zelena 
solata s krompirjem, ajvar, kajmak, pečene paprike, lepinje; 
večerja: ostanki dneva, nadevani jajčevci, jogurt

Dušen zajec z zelenjavo in smetano

Potrebujemo 1 zajca, 3 korenčke, peteršilj, 1 čebulo, mast, 
majaron, lovorov list, 1 dl smetane, malo vina ali limoninega 
soka, malo moke, poper, sol.

Zajcu odstranimo kožice, spodnji del pa operemo. Razsekamo 
ga na primerne kose in natremo s soljo in poprom. Korenje, 
peteršilj in čebulo na tanko narežemo, prepražimo na masti 
in stresemo h kosom mesa. Dodamo še majaron in lovor ter 
vse prelijemo s smetano. Nato meso dušimo, večkrat zalije-
mo z juho in poškropimo z vinom ali limoninim sokom. Čim 
starejša je žival, tem dlje pokrito dušimo. Ko je meso mehko, 
ga preložimo v drugo posodo, na preostali masti in zelenjavi 
pa napravimo omako. Zelenjavo potresemo z moko, jo hitro 
prepražimo in zalijemo z juho. Nato omako še enkrat dobro 
prevremo in nazadnje pretlačimo. K omaki lahko vedno doda-
mo tudi kaj drugega, na primer malo paprike, paradižnikove 
mezge, gorčice in podobno, kar pač imamo radi.

Rezanci z brokolijem

Potrebujemo 3 stroke česna, 4 slani inčune, pol rdeče paprike 
(lahko je pikantna), 60 dag brokolija, 40 dag širokih rezancev, 
oljčno olje in začimbe.

Na žlici oljčnega olja prepražimo strt česen (le toliko, da zadi-
ši) in natrgane slane ribice, dodamo na majhne kocke zrezano 
papriko in dušimo še par minut. Brokoli natrgamo na cvetove 
in jih 3 minute kuhamo v slani vodi. Široke rezance skuhamo al 
dente. Oboje stresemo v ponev, prilijemo žlico ali dve vode, v 
kateri se je kuhal brokoli, dušimo še minuto ali dve, nadevamo 
na krožnike in ponudimo.

Piškoti s čokoladno sredico in rafaelo
Čokoladni namaz je še 

bolj kot za mazanje na kruh 
uporaben za peko. S skoraj 
osnovnim testom za piško-
te in s čokoladnim nama-
zom lahko spečemo never-
jetno dobre piškote. Z manj-
šim trikom dosežemo, da je 
čokoladna sredica kremasta 
tudi po tem, ko se piškoti oh-
ladijo. Z malo časa in brez 
peke pa pripravimo hitre ra-
faelo kroglice. 

Za pripravo piškotov pot-
rebujemo: 400 g moke, pol 
pecilnega praška, 200 g 
masla, 190 g sladkorja v pra-
hu, 2 jajci, semena enega 
stroka vanilje, 1 ščepec soli, 
približno 8 žlic čokoladnega 
namaza.

Pekač ali večji krožnik 
prekrijemo s peki papirjem 

in nanj z žličko polagamo 
manjše kupčke čokoladne-
ga namaza. Veliki naj bodo 
približno 1,5 x 1,5 cm. Če želi-
mo večje piškote, naredimo 
večje kupčke. Pekač s čoko-
ladnimi kupčki postavimo v 
zamrzovalnik, da se strdijo.

Med tem časom si prip-
ravimo testo: moko prese-
jemo, jo pomešamo s pecil-
nim praškom in semeni va-
nilje, dodamo mleti sladkor, 
na koške narezano maslo in 
jajci. Vse skupaj zgnetemo v 
testo, ki naj počiva v hladil-
niku 30 minut. Testo razva-
ljamo in s pomočjo kozar-
ca izrežemo kroge preme-
ra približno 4 cm. Na sredi-
no vsakega kroga položimo 
zamrznjen čokoladni kup-
ček. S testom ''oblečemo'' 

čokoladni namaz in obliku-
jemo kroglice. Piškote pola-
gamo na peki papir in peče-
mo v pečici, ogreti na 180 °C, 
15–20 minut.

Nasvet: Namesto vani-
lje lahko uporabimo 2 va-
niljeva sladkorja. V tem pri-
meru zmanjšamo količino 
sladkorja za 20 g. Ko vza-
memo čokoladne kupčke iz 
zamrzovalnika, se ti hitro 
začnejo topiti in zato težje 

oblikujemo piškote. Zato 
naenkrat iz zamrzovalnika 
vzamemo le del čokoladnih 
kupčkov.

Za pripravo rafaelo kroglic 
potrebujemo: 150 kokosove 
moke, 1 lonček kisle sme-
tane (180 g), 40 g mletega 
sladkorja, 1 vaniljev sladkor, 
20 celih mandljev, kokos za 
povaljanje. 

V skledi pomešamo koko-
sovo moko s sladkorjem in 

vaniljevim sladkorjem, doda-
mo kislo smetano in vse sku-
paj zmešamo v enotno zmes. 
Zmes postavimo za vsaj 15 
minut v hladilnik. Z žličko 
zajamemo nekaj mase, jo 
sploščimo in na sredino po-
ložimo en mandelj ter obli-
kujemo v kroglico, tako da bo 
mandelj na sredini. Kroglice 
povaljamo v kokosovi moki. 
Postavimo jih v hladilnik za 
nekaj ur, da se strdijo.

Janez Logar

Pojemo ogromne količine 
antidepresivov, pomirjeval in 
smo med najbolj samomoril-
nimi narodi v Evropi. Smo 
tudi nadpovprečno delavni 
in stalno razmišljamo, kaj 
vse moramo še postoriti. Po-
gosto naredimo vse, samo da 
se ne lotimo samega sebe. V 
naši notranjosti je lahko pre-
cej čudno in neprijetno, zato 
nočemo brskati po sebi. Rajši 
pobegnemo sami pred sabo. 

Za fizično preživetje pije-
mo in jemo. Kar telo potrebu-
je, vzame, kar je odveč in kar 
naše telo predela, pa izloči. To 
se nam zdi popolnoma nor-
malno, saj na to niti nimamo 
vpliva. Pri našem psihičnem 
telesu (v naši notranjosti) je 
podobno, le da mi tega za-
vestno nočemo početi. Tudi v 
naši notranjosti se leta in leta 
nabirajo pripetljaji, dogodki, 
srečanja, zavrnitve, neprije-
tnosti, travme in tegobe. In 
nočemo poskrbeti zase. Mi 
kar tlačimo vase, kar pač živ-
ljenje prinese. Dobro in slabo. 
Dobro ni problem, saj smo za-
radi tega dobre volje, srečni in 
zadovoljni. Slabo, ki se nam 
zgodi, pa potlačimo v zadnje 
celice svojega telesa. Vendar 
telo samo od sebe tega ne zna 
izločiti, tako kot izloči odveč-
no hrano in pijačo. To mora-
mo narediti sami, če se imamo 
kaj radi. 

Na vedenjskem nivoju se to 
pokaže tako, da rečemo, saj 
bom zdržal, do pokoja po-
trpim, nato si bom privoščil 
lažje življenje, prevzel bom še 
nekaj dodatnega dela (da me 
bodo pohvalili), ne bom tar-
nal, saj so me učili, da delo 
krepi človeka, ne bom si pri-

voščil dopusta, bom rajši prih-
ranil še nekaj evrov za priho-
dnost. Mi pa nismo stroji. Kaj 
nam je? Če nam na kolesu 
poči guma – kaj storimo? Ja, 
verjetno ne kolesarimo naprej 
in ne rečemo: samo še malo, 
pa bo. Treba se je ustaviti in 
popraviti kolo. 

Ni treba, da sami sebe žene-
mo preko mej. Ustavimo se. Ne 
gre za preživetje. Ni nam tre-
ba jesti vseh tablet, ker se sla-
bo počutimo. Ustavimo se in 
poglejmo, kdo sem, s kom sem, 
kako sem z njim, kaj vse se je 
nabralo v meni v vseh letih živ-
ljenja, s kom sem v dobrih od-
nosih in koga ne maram. Kar 
nosi naše psihično telo, mora 
nekako ven. Sicer si delamo 
zelo slabo uslugo. Ni treba, da 
smo sami in depresivni. Privo-
ščimo si oddih in imejmo sami 
sebe bolj radi. Pojdimo k sosedu 
in se ustavimo za urico ali dve. 
Svet se ne bo podrl. Vzemimo 
si čas zase. Objemimo ljudi, 
ki jih imamo radi. Tudi če nas 
bodo čudno gledali. Dokazano 
deluje pozitivno. Ugasnimo 
televizor, oblecimo se in si pri-
voščimo nočno dnevno sobo na 
vrtu. Samo pol ure glejte polno 
luno in poslušajte čričke. Še 
najbolj se boste razbremenili 
v vaših družinskih in še bolj 
v intimnih odnosih. Tam je 
naše srce, tam se najbolj lahko 
olajšamo, čeprav je tam lahko 
tudi najtežje. Vendar ni treba, 
da breme nosimo sami. Ko 
dobimo besede in to podelimo, 
se začne sproščati in breme je 
manjše. Naj beseda res človek 
postane in do človeka pride.

Ni treba

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

Mojca Logar

Vas je že kdo povabil v dnev-
no sobo gozda, kjer se prepus-
tite razgledom in prisluhnete 
ptičjemu petju? Tako vas po-
vabijo v regijskem parku Lo-
garska dolina, da prisluhnete 
naravi. Čarobno je tam in iz 
Kranja preko Črnivca in Pod-
volovljeka si tam v eni sami 
uri. Luče in Solčava so kraji, 
kjer ima turizem na kmetiji 
najstarejšo tradicijo na Slo-
venskem. Celo Anton Aškerc 
je zahajal tja in napisal 
posvetilo v knjigo gostov. Da-
nes je v Solčavi center Rinka, 
kjer nam v muzeju prikažejo 
strnjen pregled časa, ljudi in 
življenja na Solčavskem. Tu 
je doma najstarejša igla, pa 
jezersko-solčavska ovca, ki je 
ljudem od nekdaj dajala vol-
no in meso. Macesen, bukev 
in hrast so bili zanje zavetje 
in preživetje. V vsaki vasi je 
mizarska delavnica, torej se 
vendarle nekaj splača. Ne-
kakšne žlikrofe tam polnijo s 
suhimi hruškami in savinjski 
želodec ima tam svoje pore-
klo. Solčavska tisa je s svoji-
mi 700 leti najstarejše živo 
bitje na Slovenskem. In tu je 
Savinja. Trenutno se zdi, kot 
da bi jo zalili z mlekom, čez 
poletje se obarva zelenkasto 
in v svoje valove vabi raftarje, 
ribiče, splavarje in kopalce. 
Prav tako je raj za kolesarje. 
Najlepši pogled na Logarsko 
dolino je s Panoramske ceste, 
kjer se travnik z rumenimi 
regratovimi cvetovi bohoti v 
objemu belih krp Planjave 
in Ojstrice. Slap Rinka nas 
povzpne na Okrešelj, potem 
pa smo lahko prav hitro na-
zaj na Kranjskem ali zavije-
mo k Jezerjanom na Koroško. 

Le dobrih 20 kilometrov je 
do Črne na Koroškem. To je 
pravzaprav vozlišče treh po-
krajin Štajerske, Koroške in 
Gorenjske. Vse se končajo v 
kotu, kot tudi pojmujejo nji-
hove ledeniške doline, in pov-
sod se zdi, da se svet konča. 
To oblikuje tudi ljudi. Vsi ti 
ljudje, ki živijo v kotu, so svo-
jevrstno trmasti in kleni, da 
tam sploh lahko preživijo, in 
tako pač je. Tudi drugod po 
alpskem svetu ni nič drugače. 
Med počitnicami smo obiska-
li dolino Glinščice pri Trstu. 
Lepa soteska, ki je včasih nu-
dila zavetje trgovcem, romar-
jem, danes pohodnikom in 
kolesarjem. Poleti je prijetna 
ohladitev in odmik od prena-
trpane obale. Tam je bilo pol-
no ljudi, tudi Slovencev. Če to 
primerjam z Logarsko doli-
no, nimamo česa primerjati. 
Tukaj imamo raj pred nosom. 
Pa vendar se tja dol na Trža-
ško valijo trume izletnikov, 
medtem ko na Solčavskem ni 
pretirane gneče. Pa naj tako 
tudi ostane, saj ozka in obču-
tljiva dolina ne prenese hru-
pa niti množice. In tako nas 
vodnik povabi v dnevno sobo 
gozda, kjer lahko prisluhne-
mo ptičjemu petju. Prav tako 
nas vabi, da objamemo drevo 
in začutimo njegovo moč in 
energijo. In to počno vodniki 
v naravnih rezervatih in par-
kih povsod po svetu. Mi ima-
mo v vsaki vasi gozd in ptice 
in čudovite bisere narave, ki 
jih moramo le videti. Narava 
lahko preživi brez človeka, 
človek brez narave pa ne, 
to so nam v Logarski dolini 
večkrat povedali. 

Dnevna soba

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.
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Vodja delovne skupine v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: srednješolska izobrazba elektrotehniške 
ali druge tehniške smeri, zaželene so delovne izkušnje na podobnem delov-
nem mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), doslednost, natančnost, 
odločnost, sposobnost obvladovanja sprememb. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 19. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir na področju softwara m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena najmanj višješolska izobraz-
ba naravoslovne smeri (raven VI/1), najmanj 1 leto izkušenj pri programiranju 
uporabniških aplikacij in objektno usmerjenega razvoja (C#, XML) ... Iskraemeco,  
d. d., Savska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 14. 5. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Direktor zavoda Turizem Bled m/ž (Bled) 
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo zakonske 
in naslednje pogoje: univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjs-
ka stopnja), izkušnje na področju trženja in promocije, organizacijske sposobnosti, 
aktivno znanje angleškega in nemškega jezika, delovne izkušnje s področja turiz-
ma. Turizem Bled, Ljubljanska 27, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 5. 6. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Skladiščnik surovin m/ž (Kranj) 
Opis del: sprejem, skladiščenje, priprava in izdaja surovin in embalaže za pekovs-
ko proizvodnjo, prevzem in oddaja zamrznjenih izdelkov, naročanje surovin in 
skrb za zaloge, izvajanje inventur, vodenje skladiščne evidence. Don Don, d. o. o.,  
Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 21. 5. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

CNC-programer m/ž (Lesce) 
Delovne naloge: programiranje CNC-strojev, samostojno delo s programskimi pa-
keti Unigraphics/NX, samostojno izdelovanje 3-in 5-osnih CNC-programov, izdela-
va konstrukcij orodij, svetovanje pri izdelavi tehnologije za zelo zahtevne dele oro-
dij, priprava tehnične dokumentacije za delo operaterjev, iskanje najustreznejših 
načinov izdelave programov in njihovo vključevanje v programske aplikacije … 
Kopt, Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Prijave zbiramo do 25. 5. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Delo v livarni m/ž (Ljubljana, Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo najmanj IV. stopnje tehničnw 
smeri, znanje o delovanju strojev, delo v izmenah. LTH Castings, d. o. o.,  
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 5. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Finomehanik v obratu vzdrževanja m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: srednješolska izobrazba strojne 
smeri, poznavanje merilno-regulacijskih tehnik, poznavanje plamenskega in pla-
zemskega rezanja, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, samoiniciativnost 
in natančnost. SIJ Acroni d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. Prijave zbi-
ramo do 20. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Avtomehanik m/ž (Kranj) 
V svoj kolektiv sprejmemo novega sodelavca za delovno mesto avtomehan-
ik za opravljanje avtomehaničnih del, tudi zahtevnejših. Pričakujemo najmanj IV. 
stopnjo poklicne izobrazbe avtomehanik, avtoserviser, avtoelektričar. Prednost 
imajo kandidati z izkušnjami servisiranja vozil. Redno plačilo in urejene delovne 
razmere. Avto Močnik, d. o. o., Britof 162, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 25. 5. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Ljubljana, Kranj) 
Od kandidata pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, ustrežljivost, 
vestnost, veselje do dela z ljudmi, komunikacijo z vodstvom in posredovanje vseh 
potrebnih informacij, skrb za red in čistočo, delovne izkušnje od 1–3 let. Gostinsko 
podjetje Kranj, d. o. o., Cesta 1. maja 1a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 4. 6. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kontrolor v proizvodnji m/ž (Cerklje na Gorenjskem) 
Na delovnem mestu kontrolor v proizvodnji boste odgovorni za: vodenje in nadzi-
ranje proizvodnih in varilnih procesov, izvajanje procesne in končne izhodne 
kontrole kakovosti polizdelkov in izdelkov, pravočasno ugotavljanje odstopanja 
kvalitete in izločanje slabih izdelkov, izvajanje in obvladovanje kontrolnih meritev 
in pripravo poročil po procesu merjenj ... Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 
87, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Prijave zbiramo do 15. 5. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Zbilje) 
Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenskega 
jezika, zaželene izkušnje na blagajni, skrb za red in čistočo, lastno prevozno sredst-
vo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 1000 Ljublja-
na. Prijave zbiramo do 23. 5. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Zbilje) 
Pričakujemo: gostinsko izobrazbo smer kuhar, poznavanje tehnik priprave 
jedi, najmanj 1 leto delovnih izkušenj na enakem/primerljivem delovnem mes-
tu, veselje do dela v kuhinji. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorske-
ga bataljona 34, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 23. 5. 2017. 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

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 10. maja,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

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

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

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

IZLET /  OD 26. DO 28. MAJA 2017

CENA: 146 €

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Pogovori z umetniki
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 10. maja, se bo ob 19. uri Ga-
leriji Franceta Miheliča v Kašči začelo prvo srečanje v ciklu 
Pogovori z umetniki, ki jih Loški muzej prireja v sodelovanju 
z Združenjem umetnikov Škofja Loka. Na prvem pogovoru 
boste lahko spoznali ustvarjalno pot Agate Pavlovec, aka-
demske slikarke in predsednice Združenja umetnikov Škofja 
Loka. Z njo se bo pogovarjala kustosinja Jana Fojkar.

Dvodnevni izlet v Velebit
Gozd - Martuljek – Planinsko društvo (PD) Gozd Martuljk 
v sodelovanju s PD Kranjska Gora vabi na dvodnevni izlet 
(13. in 14. maja) v Nacionalni park Velebit. Odhod avtobusa 
bo ob 7. uri z avtobusne postaje v Kranjski Gori in ob 7.30 
izpred Penziona Špik v Gozdu - Martuljku. Izlet bosta vodi-
la Peter Najdenov in Tone Oman. Prijave zbirajo do srede, 
9. maja, po telefonu: 041 749 051. Vse dodatne informacije 
dobite ob prijavi.

Odkritje spominske plošče ph. mr. Bohuslavu Lavički
Tržič – Ob 75. obletnici smrti lekarnarja in zbiratelja ph. mr. 
Bohuslava Lavičke pripravlja Rotary klub Tržič Naklo odkritje 
spominske plošče, ki bo nameščena v Tržiču na hiši, kjer je 
Lavička živel in delal od leta 1911 do svoje smrti 1942. Spo-
minsko ploščo bodo odkrili v torek, 9. maja, ob 18. uri pred 
hišo na Predilniški cesti 2. Ob odkritju pripravljajo spomin-
sko prireditev.

45. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja
Tržič – Konec tedna, v soboto in nedeljo, 13. in 14. maja, 
bodo v Tržiču v Dvorani tržiških olimpijcev potekali 45. Med-
narodni dnevi mineralov, fosilov in okolja.

Tržni dan s humanitarno noto
Tržič – V soboto, 13. maja, bo v Tržiču ponovno Tržni dan z 
bogato ponudbo in prodajo rokodelskih izdelkov in doma-
čih dobrot. Hkrati bo potekal tudi velik humanitarni dogo-
dek za pomoč osebam s posebnimi potrebami. Sodelovali 
bodo mladi tržiški talenti in plesne skupine, Eva Moškon in 
Rok'n'Band. Lahko boste ustvarjali v različnih delavnicah in 
uživali ob pogledu na motorje znamke Goldwing. 

Za otroke
Jesenice – V jeseniški knjižnici bodo danes, v torek, 9. maja, 
nemške urice ob 17. uri, jutri, v sredo, 10. maja, bodo ustvarjal-
ne delavnice ob 17. uri, v četrtek, 11. maja, bo ura pravljic ob 17. 
uri, v petek, 12. maja, pa bo Brihtina pravljična dežela ob 10. uri.

Tržič – Na otroškem oddelku tržiške knjižnice bo v četrtek, 
11. maja, ob 17. uri ura pravljic, namenjena najmlajšim, 
tokrat v sodelovanju s policijskimi psi.
Preddvor – V prostorih TIC Preddvor bo v soboto, 13. maja, 
ob 10. uri na sporedu zgodbica z naslovom Pinka Polonka.

IZLETI

Na Lubnik
Kokrica – Društvo upokojencev Kokrica vabi članice in člane 
na Lubnik, kamor se bodo odpravili v soboto, 13. maja. Zbra-
li se bodo ob 7. uri pred Domom krajanov na Kokrici in se 
s svojimi vozili odpeljali v Škofjo Loko, od tam pa peš odšli 
na Lubnik.

Pohod po Tavčarjevi poti
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 17. 
maja, pohod po Tavčarjevi poti v Poljanski dolini: Na Logu–
Tavčarjev dvorec Visoko–Tavčarjeva grobnica na Visokem–
Hotovlja–Poljane–Šubičeva hiša v Poljanah–Predmost–
Žabja vas–Dolenja Dobrava–Gorenja vas. Skupne zmerne 
lahke hoje bo okrog tri ure. Informacije in prijave zbira do 
ponedeljka, 15. maja, Franci Erzin, tel. 041 875 812.

Sveta Trojica in Petelinjsko jezero
Šenčur – Turistično društvo Šenčur je zaradi slabe vre-
menske napovedi minulo nedeljo planinski pohod na Sve-

Škofja Loka – Društva podeželskih žena na Loškem in Kme-
tijsko gozdarski zavod Kranj organizirajo v četrtek, 11. maja, 
z začetkom ob treh popoldne v prostorih gasilske zveze na 
Trati pri Škofji Loki ugotavljanje borelije z bioresonanco (BI-
COM 2000), pregled, ki je plačljiv, pa vključuje tudi pregled 
jeter, ledvic in limfe ter ugotavljanje parazitov in kandide. Po 
pregledu se bo možno pogovoriti tudi s priznanim zeliščarjem 
Benetom Behričem iz Stahovice pri Kamniku, ki si je boreliozo 
pozdravil s pomočjo narave. 

Ugotavljanje borelije z bioresonanco

Škofja Loka – V soboto, 13. maja, urbani sprehod Jane's Walk 
pripravljajo tudi v Škofji Lolki. Ob 9.30 se bodo sprehajalci do-
bili pred trgovino Trava (oz. pred upravno enoto) in se skupaj 
sprehodili po sledeh nekdanjih parkov in drevoredov Škofje 
Loke. »Na že tradicionalnem urbanem sprehodu Jane's Walk 
po Škofji Loki se bomo tokrat pogovarjali o pomenu zelenih 
površin, o ohranjanju ter njihovem ustreznem vzdrževanju. 
Pogledali bomo, kje so bili drevoredi in parki ter kje bi lahko 
ponovno bili, da bi prispevali k visoki kvaliteti bivanja za vse 
prebivalce in obiskovalce Škofje Loke. Sprehod bomo končali 
s skupnostnim piknikom na grajskem vrtu,« vabi Anja Musek, 
ki skupaj z Darjo Matjašec iz civilne pobude Loka, mesto vseh 
vsako leto vodi urbani sprehod. Letos bo potekal v sodelova-
nju z Gimnazijo Škofja Loka in Muzejskim društvom Škofja 
Loka. Urbani sprehod bo ob vsakem vremenu. Večer pred pred 
tem, 12. maja, ob 19. uri pa vabijo tudi na predavanje Darje 
Matjašec v Sokolski dom, ki bo podrobneje osvetlilo pomen 
urbanih sprehodov Jane's Walk. 

Po sledeh parkov in drevoredov
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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

AKCIJA

14  90
EUR

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

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

www.gorenjskiglas.si

lep dan kliče

LOŠKE             POTI
Željko Kozinc

50 izletov po Selškem, 

                Poljanskem 

                       in Žirovskem

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 21. 4. 2017 v Go-
renjskem glasu,  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz Stra-
žišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna uporaba  
avtomobila VW GOLF – Tone Begelj, Preddvor, 2. nagrada: eno-
dnevna uporaba avtomobila VW POLO – Slavko Panjtar, Blej-
ska Dobrava, 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas – Viljem Os-
terman, Stara Cerkev. Nagrajencem čestitamo!

V SPOMIN

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca z najlepšimi spomini.

Minilo je petnajst let, kar nas je zapustil naš dragi

Janez Ferdin
Hvala vsem, ki kdaj svoj trenutek podarite njegovemu spominu.

Vsi njegovi
Škofja Loka, 9. maja 2017

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

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

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

Rezultati 37. kroga –  
7. maja 2017

4, 6, 7, 16, 18, 22, 32 in 27

Loto PLUS:
10, 12, 17, 19, 20, 31, 32 

in 35
Lotko: 3 8 7 0 9 1

Sklad 38. krog za Sedmico: 
250.000 EUR

Sklad 38. krog za PLUS: 
965.000 EUR

Sklad 38. krog za Lotka: 
215.000 EUR

LOTO

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
KUPIM

STANOVANJE v Kranju, z vrtom, za-
želena tudi polovica hiše z vrtom, tel.: 
041/947-677 17001567

HIŠE
PRODAM

V KRANJU prodam pritličje hiše, 
4-sobno stanovanje, klet in 210 m2 
vrta, tel.: 031/449-093 17001566

POSESTI
PRODAM

PODČETRTEK – center, komunalno 
opremljena parcela, cca 800 m2, z le-
pim razgledom in asfaltnim dovozom, 
cena 38 EUR/m2, tel.: 041/619-568 
 17001549

ODDAM

VRTIČEK v Šenčurju, tel.: 041/774-
277 17001558

GRADBENI  
MATERIAL
KURIVO
KUPIM

5 M3 bukovih goli za drva, s prevozom 
v Križe, tel.: 051/819-044 17001555

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, luči, kipe in drugo, 
tel.: 030/670-770 17001564

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNO negovalno posteljo, 
rab ljeno 2 meseca, še v garanciji, + 
jogi, tel.: 031/495-459, 041/543-
876 17001557

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SAMONAKLADALKO Sip 25 - 6, tel.: 
041/643-949 17001554

KUPIM

TRAKTOR Ferguson, Deutz, Ursus, 
Zetor, Store, Univerzale ali podobno, 
tel.: 041/872-029 17001544

TRAKTOR Zetor, IMT, Ursus, Deutz, 
Univerzale, Štore ali TV ter ostalo 
kmetijsko mehanizacijo in viličarja, tel.: 
031/562-809  
 17001559

TRAKTOR, kiper prikolico in mini ba-
ger, lahko tudi v okvari, tel.: 031/500-
933 17001531

PRIDELKI
PRODAM

JEDILNI krompir, beli in rdeči (Ru-
dolph, Adora, Concordia, Bellarosa) 
in drobni, primeren za sajenje – lanski 
uvoz, tel.: 041/282-039 17001476

KROMPIR, beli in rdeči, jedilni in 
krmni, ter suha hrastova in bukova 
drva, tel.: 031/585-345 17001536

VINO cviček PTP zlata medalja, cena 
1,2 EUR/l, in belo vino. Dostava po 
dogovoru, tel.: 041/385-493 17001563

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO telico simentalko, ki bo telila 
v začetku junija, tel.: 04/51-01-860, 
041/705-279 17001562

ČB bikca, starega 1 teden, tel.: 
041/418-616 17001556

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave, 
črne, grahaste, ter pitanci, purani, pri-
peljemo na dom, tel.: 041/710-113  
 17001511

TELIČKO simentalko, staro 1 mesec, 
cena po dogovoru, tel.: 04/57-21-
759 17001568

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni, 
tel.: 041/756-022 17001565

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v parih dneh - nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 17001510

OSTALO
PRODAM

SENO v kockah, tel.: 041/467-182  
 17001541

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO dobrega natakarja/-ico, za 
dobro plačilo, za delo v restavraciji 
Okarina, Ljubljanska 8, Bled. Okarina 
Etno, d.o.o., Koritenska c. 18, Bled, 
tel.: 041/632-369 17001540

STORITVE
NUDIM

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

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ograje, 
kamnite škarpe in dimnike, kvalitetno, 
hitro in poceni. SGP Beni, d.o.o., Stru-
ževo 7, Kranj, tel.: 041/561-838  
 17001561

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s.p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909 17001529

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  
 17001523

SANACIJA dimnikov z nerjavečimi 
tuljavami, vrtanje, zidava in popravila, 
nudimo dimne obrobe in kape. Cvetko 
Rajko, s.p., Brezje pri Dobu 4a, Dob, 
tel.: 051/828-419 17001560

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 17001512

to Trojico in Petelinjsko jezero prestavilo na nedeljo, 14. 
maja. Pohod bo zdaj ob vsakem vremenu. Informacije in 
prijave zbira do petka, 12. maja, Franci Erzin, tel. 041 875 
812.

PREDAVANJA

Umetnost preobrazbe
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi jutri, v sredo, 10. maja, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Umetnost preobrazbe. Predavanje bo vodil An-
drej Pešec, univ. dipl. pol., v prostorih Humane na Oldham-
ski 14 (pri Vodovodnem stolpu).

O zgodovini uršulinske cerkve in delu klaris
Škofja Loka – Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi 
na predavanje o zgodovini uršulinske cerkve in predstavitev 
dela sester klaris. Predavanje bo v nunski cerkvi Marije Brez-
madežne v Škofji Loki v četrtek, 11. maja, ob 20. uri. Vstop 
bo prost.

OBVESTILA

Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje  
s petjem
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 11. maja, ob 16. uri na brezplačno 
delavnico Učenje tehnik pravilnega dihanja in sproščanje 
s petjem. V prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri Vo-
dovodnem stolpu) bo delavnico vodila Tanja Mladenovič.

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem 
centru Kranj bodo danes, v torek, 9. maja, ob 10.30 Vesele 
urice angleščine, v četrtek, 11. maja, bo ob 18.30 predavanje 
Tatjane Miljavec Bolezen – zakaj pride, kako se ji izogniti, 
v petek, 12. maja, bo ob 18. uri predstavitev knjige otroških 
pesmic Petre Kaltenekar Gaberc Zverinice iz Smeholandi-
je. V petek, 12. maja, bo v Domu Taber v Cerkljah ob 10.15 
ustvarjalna medgeneracijska delavnica, ob 18. uri pa na 
Občini Cerklje pogovor na temo Moja nepremičnina – sre-
ča ali breme. V preddvorskem TIC-u bo danes, v torek, 9. 
maja, ob 18. uri predavanje o mediaciji, v petek, 12. maja, 
pa bo ob 19. uri v Gasilskem domu Preddvor prikaz upora-
be defibrilatorja. Jutri, v sredo, 10. maja, bo v Osnovni šoli 
Šenčur delavnica z naslovom Somatski gibi, v četrtek, 11. 
maja, pa se bo ob 9. uri v Domu krajanov Šenčur začela 
Umovadba za starejše. Za vse dejavnosti je obvezna pri-
java po telefonu 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

RAZSTAVE

Planinska koča
Kranj – Gorenjski muzej v sodelovanju s Slovenskim planin-
skim muzejem vabi na odprtje gostujoče razstave Planinska 
koča v četrtek, 11. maja, ob 19. uri v podstrešni galeriji Gra-
du Khislstein. Razstavo bo odprl Miro Eržen, podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije.

Pogled od zgoraj 2016
Radovljica – V četrtek, 11. maja, bodo ob 18. uri v Galeriji 
Šivčeva hiša odprli razstavo del mednarodne likovne delav-
nice Slovenija odprta za umetnost – Pogled od zgoraj 2016. 
Umetnike in njihova dela bo predstavila zgodovinarka in li-
kovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Štirideset let Društva prijateljev mineralov in 
fosilov
Tržič – V četrtek, 11. maja, bo ob 18. uri v Galeriji Atrij odprtje 
razstave Naših 40 let Društva prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije Tržič.

Kamniška Bistrica in okoliške gore
Kamniška Bistrica – Planinsko društvo Ljubljana Matica vabi 
na odprtje in ogled razstave stotih fotografij iz Kamniške 
Bistrice in okoliških gora, ki jo je postavil Ciril Velkovrh, ma-
tematik, bibliotekar, urednik, fotograf in član društva od leta 
1951. Razstavo bodo odprli v Planinskem domu v Kamniški 
Bistrici v soboto, 20. maja, ob 11. uri.

Razstava in prikaz brušenja stekla
Slovenski Javornik – V tednu kulture DPD Svoboda vabi na 
odprtje razstave brušenja stekla s prikazom, razstavljala bo 
Ševala Kovač. Odprtje bo v petek, 12. maja, ob 18. uri v Raz-
stavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorni-
ku (Kulturni dom).
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Metka Gaberc z Bistrice pri 
Tržiču:

»Hodim ne toliko, se pa po 
opravkih vozim s skirojem ali 
s kolesom. Na Bistrici je vse 
na dosegu roke, prej sem v 
Tržič prihajala z Loma, ko je 
bilo to težje izvedljivo.«

Laura Uzar iz Tržiča:

»Če se le da, se ne usedem 
za vsak opravek v avto. Raje 
grem peš in tudi otroke nava-
jam na to in gremo na špor-
tne dejavnosti, npr. plesne, 
kar peš. Hoja samo koristi 
počutju in zdravju.«

Luka Ropret iz Tržiča:

»Vse opravim peš po mestu. 
Avta že tri leta nimam, za to 
sem se namenoma odločil. 
Avtomobilov je dosti, in če 
ga nujno potrebujem, si ga 
izposodim. Sicer pa – peš ali 
s kolesom.«

Ana Gradišar iz Sebenj:

»Po Tržiču grem peš po-
redko, še največ do trgovin, 
glasbene šole, knjižnice. Tudi 
če si domačin, je vredno avto 
kdaj pustiti doma in mesto 
na novo raziskati, vedno se 
najdejo lepi kotički.«

Suzana P. Kovačič

Minule dni so tudi po več 
slovenskih mestih potekali 
urbani sprehodi, originalno 
Jane's walk. Pridružili smo 
se skupini v Tržiču v nedeljo 
dopoldne in nekaj sogovor-
nikov vprašali, koliko hodijo 
peš po mestu.

Foto: Tina Dokl

V mesto raje peš 

Andrejka Belhar Polanc  
iz Tržiča:

»Veliko hodim, ker imam pi-
sarno v mestu. Bo pa treba še 
kar kaj narediti, da bo Tržič 
pešcem prijaznejši. S hojo 
veliko narediš zase, koga 
srečaš ...«

info@g-glas.si

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

Danes bo pretežno oblačno z občasnim rahlim dežjem. Oh-
ladilo se bo. Jutri bo sončno. Pihal bo jugozahodni veter. V 
četrtek bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik.

Šenčur – Mineva tristo let od rojstva cesarice Marije Terezije 
in 250 let od njene izdaje ukaza o sajenju krompirja. V Folklor-
nem društvu Šenčur v sodelovanju s Turističnim društvom 
Šenčur, Pihalnim orkestrom, občino in krajevno skupnostjo 
Šenčur in AMD pripravljajo prireditev, posvečeno tema oble-
tnicama, saj ima Šenčur spomenik krompirju, ki ga v roki drži 
Marija Terezija. Temu času so se folklorniki želeli približati 
tudi z oblačilno podobo folklorne skupine ter folklornim sple-
tom, povezanim z dogodkom o sajenju krompirja. Prireditev 
Bilo je nekoč bo v petek in soboto, 12. in 13. maja. V petek ob 
20. uri bodo v domu krajanov v Šenčurju nastopili šenčur-
ski folklorniki z gosti: folklorno skupino DU Naklo, Folkloro 
Cerklje in Tržaško folklorno skupine Stu ledi. V soboto pa se 
bodo v čast 250-letnice izdaje cesaričinega ukaza o sajenju 
krompirja na Kranjskem pred domom krajanov ves dan vrstili 
dogodki. Od 8. do 14. ure bo semanji dan na stojnicah, tam 
bodo pražili tudi krompir in ga brezplačno delili obiskovalcem, 
nastopila bosta ansambel Sejmarji s Tomažem Plahutnikom 
(poudarek na orglicah in citrah) in Pihalni orkester občine 
Šenčur, vsako polno uro (ob 9., 10., 11. 12. in ob 13. uri) bodo 
člani folklorne skupine Folklornega društva Šenčur pred spo-
menikom krompirju izvedli igre o krompirju.

Počastili bodo Marijo Terezijo

Ana Šubic

Železniki – Jože Mohorič z 
Loga v Železnikih je minulo 
soboto dopolnil sto let. Na ta 
dan je stoletnik, ki vsekakor 
ne kaže toliko let, jubilej pra-
znoval na pikniku pred do-
mačo hišo, kjer so se mu po-
leg svojcev pridružili še sok-
rajani in prijatelji. V roko 
mu je segel tudi župan Žele-
znikov Anton Luznar in mu 
zaželel zdravja, sreče in ve-
selja v družini ter pristavil, 
da gene ima pa tako ali tako 
že dobre. »Samo da bi me še 
naprej noge držale,« si je ob 
tem zaželel dobro razpolo-
ženi slavljenec, ki mu zdrav-
je za zdaj odlično služi. Za 
stoti rojstni dan je tudi za-
plesal ob zvokih harmoni-
ke Nejca Jemca, praznova-
nje pa je nadaljeval še v ne-
deljo s slavjem za sorodnike.

Rodil se je 6. maja 1917 
Čečku v Podlonku. V skrom-
ni družini se je poleg Jožeta 
rodilo še sedem otrok, danes 
je živa še najmlajša sestra, 
93-letna Tončka, ki živi v 
Ljubljani. »Reveži smo bili, 
starša nista nič imela, eno ali 
dve kozi. Ko smo bili otroci 
dovolj stari, smo šli služit, 
da je bilo doma manj lačnih 
ust.« Sam je dom zapustil pri 
rosnih dvanajstih letih, šel je 
za pastirja v Ljubno. Nato se 

je izučil, kot je dejal, za bog-
narja (kolarja op. a.). Ti so iz-
delovali in popravljali lesene 
vozove. Še dobro se spomni, 
kako so vzdrževali tudi zap-
ravljivčke, s katerimi so ro-
marje, ki so ob sobotah z vla-
kom prihajali do Ljubnega, 
prevažali na Brezje. Po petih 
letih se je vrnil domov. »Oče, 
ki je bil 'golcar', mi je pred-
lagal, da bi šel delat z njim 
v Jelovico, a me je domačin 
Petriček, ki je takrat iskal va-
jenca za čevljarsko delavni-
co, pregovoril, da sem se od-
ločil za čevljarja. Izučil sem 

se za pomočnika in ostal pri 
njem,« se spominja. Pet let 
je kot čevljar delal tudi v Kro-
pi, nato pa leta 1943 odšel v 
partizane, v Gradnikovo bri-
gado na Primorskem, kjer je 
bil šef brigadne čevljarne. Po 
vojni je začel delati v čevljar-
ni Ratitovec, kjer je dočakal 
tudi upokojitev.

Leta 1950 se je poročil s 
sovaščanko Francko. Z veli-
ko truda jima je uspelo zgra-
diti hišo na Logu, saj ni bilo 
ne denarja ne materiala. Ro-
dil se jima je sin Brane, Jože 
pa ima tudi vnukinjo Majo 

in vnuka Uroša ter tri prav-
nuke: Zalo, Lovra in Lukasa. 
Živi v skupnem gospodinj-
stvu s sinom in snaho.

Jože je bil vse do predlani 
navdušen kegljač. »Ne smeš 
zastati, vsaj eno uro na dan 
se je treba gibati,« je prepri-
čan. Zato še se danes odpravi 
na enourni sprehod na Rud-
no in nazaj, kolikor še zmo-
re, pomaga tudi na vrtu. Da 
je tako čil in zdrav dočakal 
sto let, pa malo za šalo, malo 
zares pripisuje tudi kozje-
mu mleku, ki ga je užival 
predvsem v otroštvu.

Za sto let tudi zaplesal
Stoletnik Jože Mohorič iz Železnikov se še vedno odpravi na daljši sprehod, rad tudi pomaga na vrtu.

Jože Mohorič je stoti rojstni dan praznoval minulo soboto. Na sliki v krogu družine. 

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država v skladu z vladno uredbo še naprej na 
vsaka dva tedna določa cene teh goriv na preostalih črpalkah. 
Danes, v torek, se bo tako na teh črpalkah cena 95-oktanskega 
motornega bencina znižala za 5,3 centa na 1,255 evra za liter, 
cena »dizla« pa za 4,6 centa na 1,146 evra za liter. Na vseh 
črpalkah pa se prosto oblikujeta ceni 100-oktanskega motor-
nega bencina in kurilnega olja.

Pocenitev bencina in »dizla«

Medvode – Na celotnem območju občine Medvode bo ta ko-
nec tedna potekala dvodnevna vaja Civilne zaščite Občine 
Medvode z naslovom Potres 2017. Sodelovalo bo več kot dves-
to petdeset različnih pripadnikov sil za zaščito in reševanje v 
občini, vključenih bo okrog osemdeset različnih scenarijev, 
ki se hipotetično lahko zgodijo ob potresu, na okrog osem-
desetih različnih lokacijah. V petek, 12. maja, bo od 12.30 do 
15. ure vaja evakuacij in posredovanj v vseh vrtcih, ob 15.45 
se bo začela centralna prikazna vaja v Kulturnem domu Med-
vode z gašenjem večjega požara, reševanjem ponesrečencev 
in nudenjem prve pomoči, ob 18.30 bo vaja posredovanja ob 
razlitju nevarnih snovi pred Knjižnico Medvode, ob 19. uri vaja 
iskanja pogrešanih oseb ob reki Savi pri Zbiljskem jezeru in 
na nabrežju Save za Knjižnico Medvode, ob 20.30 pa požar na 
kmetiji s sončno elektrarno v Zavrhu. V soboto, 13. maja, bodo 
od 8.30 do 12. ure potekale vaje evakuacij in posredovanj v 
vseh osnovnih šolah, med 9.40 in 11.20 vaja sanacije plazov, ki 
sta zasula cesti na Golo Brdo in na Katarino, ob 9.45 vaja reše-
vanja ujetih stanovalcev s pomočjo vrvne tehnike na dimniku 
stanovanjskega bloka na Škofjeloški cesti, med 10. in 11. uro 
vaja posredovanja v VIZ Smlednik ob večjem požaru, prikaz 
alternativnih načinov transportov, ob 10.30 poteki reševanja s 
čolnom in prevozi ponesrečenih v okolici Zbiljskega jezera, ob 
13.15 pa bo začetek centralne prikazne vaje v centru Medvod 
(prikaz gašenja in reševanja, reševanje iz ruševin, reševanje s 
pomočjo vrvne tehnike ujetih oseb, sanacija nevarnih snovi, 
nudenje prve pomoči).

V Medvodah bo dvodnevna vaja Potres 2017
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