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Grozno je gledati, kako 
moramo hrano zavreči
Ker starši niso odjavili odsotnosti 
svojih otrok, so v Vrtcu Tržič med 
zadnjimi prazniki samo v enem 
dnevu zavrgli 57 zajtrkov in kosil, 
iz istega razloga so med prazniki v 
tem šolskem letu zavrgli že več 
kot dvesto obrokov. 
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ŠPORT

Prvi državni  
prvaki v kriteriju
V Medvodah je bilo v petek prvo 
državno prvenstvo v kriteriju. 
Ogledal si ga je tudi junak letoš
njega Gira Jan Polanc, ki mu je 
Kolesarska zveza Slovenije ob tem 
čestitala za vrhunske predstave na 
dirki Po Italiji. 

11

KRONIKA

Tožilstvo umaknilo  
obtožnico 
Kranjsko tožilstvo je po pridobitvi 
novega izvedenskega mnenja 
umaknilo obtožnico zoper nekda
njega predsednika uprave LTH 
Miloša Kodreta zaradi domnevne 
zlorabe položaja in oškodovanja 
upnikov.

14

ZADNJA

Jelenov navajena, zdaj 
jo je obiskal še medved
Devetinosemdesetletno Francko 
Štular iz Kokre so v hiški ob robu 
gozda obiskale že številne živali, 
tudi jeleni, a v noči s četrtka na 
petek se je tam »sukal« še med
ved, ki je v čebelnjaku očitno iskal 
kaj sladkega za pod zob.

24

VREME

Danes bo spremenljivo 
oblačno s krajevnimi plo-
hami in nevihtami. Jutri 
bo pretežno oblačno. V če-
trtek bo sončno in topleje.

10/20 °C
jutri: pretežno oblačno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Urša Peternel

Jesenice – V teh dneh se za
ključujejo gradbena dela 
na obvoznici mimo Lipc, 
ki bo razbremenila promet 
skozi naselji Lipce in Blej
ska Dobrava v jeseniški ob
čini. Cesta je že asfaltirana, 
ob celotni dolžini je zgrajen 
tudi pločnik in urejena ces
tna razsvetljava, zaključuje
jo pa se tudi dela pri uredi
tvi križišča z regionalno ce
sto. Kot so povedali na Ko
munalni direkciji Občine 
Jesenice, bo novo zgrajena 
cesta do pridobitve uporab
nega dovoljenja še zaprta. 

Uporabno dovoljenje pri
čakujejo do sredine prihod
njega meseca, ko bo po ob
voznici lahko stekel tudi 
promet.

V sklopu projekta so zgra
dili sedemsto metrov dol
go cestno povezavo od kri
žišča z regionalno cesto pri 
poslovnem objektu Junik 
do industrijskoobrtne cone 
Črna vas na Blejski Dobra
vi. Izvajalec je bila Gorenj
ska gradbena družba, z deli 
so začeli septembra lani, so 
se pa nekoliko zavlekla, saj 
je bila potrebna začasna pre
stavitev elektro daljnovo
da, zatem pa še prestavitev 

tirnih zaključkov na železni
ški postaji Vintgar. 

Z obvoznico bo omogočen 
zlasti lažji dovoz tovornja
kov do industrijskoobrtne 
cone Črna vas, kar bo omo
gočilo nadaljnji razvoj pod
jetništva v coni, obenem pa 
bosta prometno razbreme
njeni naselji Lipce in Blej
ska Dobrava. 

Investicija je vredna okrog 
pol milijona evrov, od tega bo 
Občina Jesenice iz proraču
na prispevala 400 tisočakov, 
sto tisoč evrov pa so pridobili 
iz državnega proračuna. Gre 
za eno največjih letošnjih na
ložb v jeseniški občini.

Obvoznica mimo Lipc pred odprtjem
Gradbena dela na obvozni cesti mimo Lipc se zaključujejo, promet po 
njej pa bo lahko stekel, ko bodo pridobili uporabno dovoljenje. Na Občini 
Jesenice ga pričakujejo v dobrem mesecu dni. 

Dela pri gradnji obvoznice mimo Lipc se zaključujejo. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Zasebni zavod 
Glasbena šola Avsenik, ki ga 
je leta 2008 ustanovila in vse 
do smrti februarja letos tudi 
vodila Brigita Avsenik, bo s 
koncem šolskega leta pre
nehal delovati. Šola, ki ima 
prostore v Begunjah in v ka
teri se je v javno veljavnem 
modulu Avsenikova glas
ba izobraževalo 35 učencev, 
po nadstandardnem progra
mu pa še nekaj več, je o tem 
svoje učence že obvestila. Ta 
čas potekajo aktivnosti za 

prenos modula na Glasbeno 
šolo Radovljica. »V zasebni 
zavod Glasbena šola Avse
nik je naša mama Brigita 
Avsenik, edina ustanovite
ljica, vložila skoraj vso svojo 
življenjsko energijo in raz
položljiva sredstva zadnje
ga življenjskega obdobja. S 
podporo ministrstva za izo
braževanje je nastal javno 
veljavni model poučevanja 
glasbe Slavka Avsenika in 
Vilka Ovsenika, učni modul 
Avsenikova glasba,« je pove
dal Slavko Avsenik mlajši.

Zavod ukinjajo, 
šola ostaja
Zasebni zavod, ki ga je pred skoraj desetletjem 
ustanovila Brigita Avsenik, z letošnjim šolskim 
letom ukinjajo, a program Avsenikova glasba 
ostaja, in sicer v sklopu Glasbene šole Radovljica.

Maja Bertoncelj

Smlednik – Po navedbah ča
snika Delo naj bi po neura
dnih informacijah Sloveni
ja dobila prvo investicijo ru
skega oligarha Andreja Bo
kareva, ki naj bi se zanimal 
za nakup golfskega igrišča v 
Smledniku. Bokarev je pred
sednik ruske smučarske zve
ze in je bil konec maja v Por
torožu, ki je gostil koledar
sko konferenco Mednaro
dne smučarske zveze. Puti
nov oligarh Bokarev ima po 
ocenah revije Forbes 1,37 mi
lijarde evrov premoženja. 
Golfsko igrišče v Smledniku 
je bilo uradno odprto maja 
2009. Razprostira se na po
vršini šestdesetih hektarjev 

in sodi med najbolj priljub
ljene v Sloveniji, tudi zara
di lokacije. Je blizu Ljublja
ne in letališča, Smlednik pa 

gostom ponuja tudi druge 
znamenitosti, le nastanitve
nih kapacitet ne. Igrišče je s 
pomočjo evropskih sredstev 

postavil gorenjski podjetnik 
Marko Štirn, ki je bil pred
sednik uprave družbe Golf 
projekti, ki je v stečaju. Ste
čajni postopek je predlaga
la Sberbank, ki je družbi iz
dala kredit, zavarovan s hipo
teko na nepremičninah. Igri
šče za golf je v najemu, s ste
čajnim upraviteljem ga je ko
nec marca sklenila investicij
ska družba Studiopro M&A, 
in sicer za eno leto, ob tem, 
da se ob morebitni prodaji 
premoženja prekine. Za ko
mentar smo vprašali Marka 
Štirna, ki se je iz družbe Golf 
projekti umaknil, je pa pred
sednik Diners Golf & Count
ry Cluba Ljubjana, ki ima se
dež na tem igrišču. 

Bo golfsko igrišče kupil Rus?
Za nakup golfskega igrišča v Smledniku naj bi se zanimal ruski oligarh Andrej Bokarev. »Ta novica je za 
vse nas presenečenje,« pravi Marko Štirn, nekdanji predsednik uprave družbe Golf projekti.

Golfsko igrišče , ki se razprostira na šestdesetih hektarjih, 
uradno še ni naprodaj, naj pa bi se zanj zanimal Putinov 
oligarh Andrej Bokarev. 43. stran47. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JOŽE KALAN iz Mavčič.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Boštjan Gombač in Big Band RTV Slovenija

Big Band RTV Slovenija in Boštjan Gombač, najboljši slovenski 
multiinstrumentalist ter Prešernov nagrajenec, so za vas prip-
ravili magičen glasbeni večer, začinjen s humorjem. Program, 
ki ga boste poslušali, je avtorsko delo dirigenta in skladatelja 
Lojzeta Krajnčana ter Boštjana Gombača. Za priredbe pa je 
poleg Krajnčana poskrbel tudi Aleš Avbelj.
Ljubitelji vrhunske glasbe boste lahko uživali na koncertu v 
petek, 9. junija, ob 21. uri v Letnem gledališču Khislstein. 

Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima, 
Petrolovih servisih in v Kranjski hiši. Dvema naročnikoma Go-
renjskega glasa podarjamo po dve vstopnici. V žrebu boste so-
delovali, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje: 
Kdo je najboljši slovenski multiinstrumentalist in Prešernov 
nagrajenec? Odgovore s svojimi podatki pošljite do srede, 7. 
junija 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj ali 
na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci

V nagradni igri, ki je bila objavljena 26. maja 2017, prejmejo 
zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija Petra Gerdej 
z Blejske Dobrave, Mimi Šanca iz Radovljice in Janez Tavčar 
iz Selc. V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 30. maja 2017, 
prejme konopljin cvet s probiotiki Dragica Vogelnik iz Radovlji-
ce, darilni paket kozmetike Weleda pa prejmeta Eva Bukovec 
iz Žirovnice in Saša Bernik iz Zgornje Besnice. 
Nagrajencem čestitamo!

Matevž Pintar

V občini Bohinj je podro-
čje turizma raznoliko. Ob-
čane smo po telefonu spra-
ševali, ali so po njihovem 
mnenju dane možnosti do-
volj izkoriščene. Vprašali 
smo jih tudi, kako pogosto 
gredo v sezoni na plavanje 

v Bohinjsko jezero. V anke-
ti je sodelovalo 320 prebival-
cev Bohinja.

Kar tri četrtine sodelu-
jočih so prepričane, da bi 
lahko na področju turizma 
storili več in bolje izkoristi-
li dane možnosti, 17 odstot-
kov jih meni, da je na tem 
področju dovolj aktivnosti, 

šest odstotkov pa nam jih 
na vprašanje ni znalo odgo-
voriti.

Med kopalno sezono gre 
večkrat na teden na plavanje 
v Bohinjsko jezero 30 od-
stotkov sodelujočih, 19 od-
stotkov jih gre enkrat na te-
den, 11 odstotkov redkeje in 
40 odstotkov nikoli.

Hvala vsem, ki ste z nami 
sodelovali. V zahvalo smo 
vam ponudili brezplačne 
izvode Gorenjskega glasa. 
Če bi ga želeli naročiti in si 
ob tem izbrati tudi lepo da-
rilo, nas pokličite v kontak-
tni center invalidskega pod-
jetja v Škofjo Loko na števil-
ko 04/51 16 440.

V Bohinju bi lahko storili več za turizem
Vilma Stanovnik

Kranj – Na četrtkovi seji 
Mestnega sveta Kranj je sve-
tnik Gorazd Copek v imenu 
stranke Več za Kranj dal po-
budo za podpisovanje petici-
je za ohranitev samostojno-
sti in zagotovitev ustrezne-
ga sistemskega financiranja 
Bolnišnice za ginekologijo 
in porodništvo Kranj.

Tisti, ki so peticijo minu-
le dni že podpisali ali jo na-
meravajo v naslednjih dneh, 
od pristojnih organov in in-
stitucij zahtevajo, da se zara-
di varne in strokovne obrav-
nave žensk in novorojenčk-
ov v širšem okolju Gorenj-
ske ohrani samostojnost in 
avtonomnost specializira-
ne Bolnišnice za ginekolo-
gijo in porodništvo Kranj in 
da pristojni organi ukrepajo 

v smeri, da se dejavnost gi-
nekologije in porodništva v 
Kranju izvaja še naprej na 
sedanji lokaciji, varno in na 
visokem strokovnem nivo-
ju, in sicer z zagotovitvijo 
ustreznega sistemskega fi-
nanciranja te specializirane 
ustanove. 

Podpisovanje peticije bo 
potekalo 390 dni, mestni 
svetniki, ki so predlagano 
peticijo v veliki večini že 
podpisali, pa so se strinja-
li, da se ta v elektronski obli-
ki objavi tudi na www.kranj.
si. Prav tako so peticijo mi-
nuli konec tedna podpisova-
li na stojnicah v starem Kra-
nju in na kranjskem stadio-
nu. Predlagatelji so peticijo 
poslali tudi na ministrstvo 
za zdravje, danes pa naj bi 
se s predstavniki ministr-
stva tudi srečali.

Podpisovanje peticije  
za kranjsko porodnišnico

Mateja Rant

Brdo pri Kranju – Na Brdu 
pri Kranju je v soboto pote-
kalo srečanje predsednikov 
držav procesa Brdo Brioni, 
ki sta ga gostila slovenski 
predsednik Borut Pahor in 
hrvaška predsednica Kolin-
da Grabar-Kitarović. Pred-
sedniki držav pobude so 
med drugim sprejeli dekla-
racijo, v kateri so poudarili, 
da mora Zahodni Balkan os-
tati v središču interesa Bru-
slja in članic Evropske unije, 
odprta vprašanja pa je treba 
rešiti s političnim dialogom. 
Tudi po prepričanju poseb-
nega gosta srečanja, nem-
škega predsednika Franka-
-Walterja Steinmeierja, mo-
rata biti mir in stabilnost v 
regiji prioriteta Evropske 

unije in njenih članic. V od-
govoru na novinarsko vpra-
šanje se je predsednik Pa-
hor dotaknil tudi odločitve 
arbitražnega sodišča glede 
meje med Slovenijo in Hr-
vaško. Prepričan je, da je 
treba odločitev spoštovati, 

ne glede na to, kakšna bo. 
Meni namreč, da v prime-
ru, da Sloveniji in Hrvaški v 
šestih mesecih ne bo uspe-
lo uveljaviti odločitve arbi-
tražnega sodišča, ne bosta 
več imeli moralne avtorite-
te za vodenje procesa Brdo 

Brioni. Tudi minister za zu-
nanje zadeve Karl Erjavec je 
po srečanju zunanjih mi-
nistrov držav procesa Brdo 
Brioni poudaril, da od člani-
ce Evropske unije pričakuje 
spoštovanje mednarodnih 
sporazumov.

Tudi o odločitvi arbitražnega sodišča
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Andraž Sodja

Bohinjska Bistrica – V Bo-
hinjski Bistrici so se v so-
boto sestali predstavniki tu-
rizma in lokalnih skupnosti 
slovenskih objezerskih kra-
jev, združenja, ki deluje v 
okviru Turistične zveze Slo-
venije, in Skupnosti obvod-
nih krajev Slovenije. Pogo-
varjali so se tako o problema-
tiki, s katero se soočajo ob-
vodni kraji, kot tudi o prilo-
žnostih in birokratskih ovi-
rah, ki omejujejo njihov ra-
zvoj. Predsednik Turistične 

zveze Slovenije Peter Misja 
je povedal: »Na posvetu smo 
želeli spregovoriti tako o bi-
rokratskih ovirah kot o rešit-
vah, ki so v pripravi; mini-
strica je nanizala kar nekaj 
takih stvari. Turistični de-
lavci bi radi predvsem spre-
membe v smeri, da bi lah-
ko tudi bližje kot 15 metrov 
ob vodi kaj zgradili, in pa na 
področju organizacije prire-
ditev, kjer obvodno obmo-
čje ureja kar štiristo predpi-
sov. To ne predstavlja le bi-
rokratske ovire, temveč tudi 
ogromno stroškov.« 

Ministrica Irena Majcen 
je na posvetu predstavila 
načrt upravljanja z vodami, 
poročilo o okolju in načrte 
za zmanjševanje poplavne 
nevarnosti. Direktor Turiz-
ma Bohinj Klemen Langus 
je predstavil trajnostni ra-
zvoj v Bohinju na področju 
voda, Bohinj pa je tudi mini-
strica predstavila kot primer 
pravilne usmeritve. »Za zdaj 
kaže, da so pred turizmom 
lepi časi, turizem bo rasel 
in prav je, da se zavedamo, 
kako v teh časih z naravnimi 
vrednotami pravilno ravnati, 

da bo izkušnja turistov kako-
vostna, hkrati pa bomo oh-
ranili to naravo. Zaključek 
posveta je bil povezan z ide-
jo, ki prihaja ravno iz Bohi-
nja in smo jo začeli že pred 
leti. Gre za projekt Vse teče 
– The Sava trail, torej Savska 
pot od izvira do izliva. Gle-
de na to, da bo na Bledu pri-
hodnji teden potekala kon-
ferenca savske regije, bomo 
tam poskušali skupaj s Tri-
glavskim narodnim parkom 
in WWF Adria predstaviti to 
idejo v okviru savske regije,« 
je dejal Klemen Langus.

Povezovanje savske regije
V Bohinju so se v soboto sestali predstavniki turističnih društev in lokalnih skupnosti obvodnih krajev 
Slovenije. Srečanja se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen.
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Jasna Paladin

Čeprav se je namigovalo 
že nekaj časa, je kam-
niški župan Marjan 

Šarec s svojo objavo na zadnji 
majski dan, da se je odločil 
kandidirati na jesenskih voli-
tvah za predsednika države, 
presenetil mnoge.

Na družbenem omrežju 
Facebook, kjer je tudi sicer 
zelo dejaven, se je sprožil val 
komentarjev: »Podpiram vas 
in zagotovo imate moj glas.«, 
»Podpiram! Žalosti me edino 
to, da bomo izgubili super 
župana ...«, »Po dolgih le-
tih bom šla spet na volitve.«, 
»Ena lepših novic v zad-
njem času, imate naš glas!«, 
»Končno nekaj pametnega 
in nestrankarskega«, »Imate 
velike možnosti, da lepo prese-
netite. Navijam za vas,« jih je 
le nekaj izmed mnogih, a naj-
dejo se tudi izjave, ki spomi-
njajo na Šarčevo vlogo, po ka-
teri je bil prepoznaven, preden 
se je pred sedmimi leti usedel 
na županski stolček. Slovenci 
so ga spoznali kot zabavnega 
Ivana Serpentinška, ki se je s 
svojimi zabavnimi imitacija-
mi vodilnih slovenskih politi-
kov zapisal v zgodovino.

Da je Marjan Šarec diplo-
mirani igralec, ponosno pove, 
da je tudi uspešen politik, je 
dokazal v Kamniku. Ne mara, 
da se njegovo resno delo v vlogi 
župana primerja z njegovimi 
odrskimi nastopi, s katerimi je 
zabaval občinstvo. Vselej pou-
dari, da je z Ivanom Serpen-

tinškom zaključil isti hip, ko so 
ga Kamničani izvolili za žu-
pana, in nič kolikokrat je doka-
zal, da zna biti resen, preuda-
ren in predvsem s preteklostjo 
in zvezami neobremenjeni 
politik. A kot kaže, je pri sko-
raj štiridesetih letih spoznal, 
da svoji državi lahko da še več. 
»Vsak od nas je dolžan državi 
dati vse svoje sposobnosti, ki 
jih premore,« pravi o vstopu v 
vseslovensko politiko. Vsak, ki 
se odloči kandidirati, verjetno 
računa na zmago. Vsaj Šarec 
se v bitko ne bo podal, ne da 
bi mislil resno. Številni se sicer 
še danes ob njegovi omembi 
nasmehnejo, češ da je klovn in 
komedijant. A spomnimo, tako 
so se mnogi nasmihali tudi, ko 
se je prvič odločil kandidirati 
za župana, pa je takrat vpisal 
gladko zmago. 

Ali bo dovolj, da bo kandi-
diral brez neposredne podpore 
vodilnih slovenskih političnih 
strank, ali priljubljenost v do-
mači občini pomeni, da ga 
bodo podprli tudi drugje po 
Sloveniji, in ali bo množica 
njegovih podpornikov, ki mu 
zdaj dnevno sporoča misli pod-
pore na Facebooku, zares tudi 
odšla na volitve in obkrožila 
njegovo ime – bo znano čez ne-
kaj mesecev. 

Morda je ob tem še najbolj 
poveden citat, pod katerega je 
podpisan Mahatma Gandhi 
in ga tudi Šarec v teh dneh rad 
uporablja: »Najprej se ti bodo 
smejali, potem te bodo ignori-
rali, potem se bodo borili proti 
tebi, potem boš pa zmagal!«

Od igralca do predsednika?

KOMENTAR
Jasna Paladin

Suzana P. Kovačič

Tržič – Problem je zares pe-
reč in se ponavlja, sta opo-
zorili ravnateljica Vrtca Tr-
žič Nataša Durjava in refe-
rentka na obračunu oskrb-
nin v Vrtcu Tržič Urška Jer-
man. Na dneve med pra-
zniki prihaja do čedalje več-
jega odstopanja prijavlje-
nih otrok in otrok, ki potem 
tudi dejansko pridejo v vr-
tec. Primer: za 28. aprila je 
bilo do roka, 23. aprila, prija-
vljenih 128 otrok, nekaj od-
jav na upravo vrtca so preje-
li še v naslednjih treh dneh. 
Končno število prijavljenih 
otrok je bilo 81, prisotnih pa 
dejansko samo 24. Kar po-
meni, da so zavrgli samo na 
ta dan 57 obrokov, zajtrkov 
in kosil, od tega je bilo ne-
kaj obrokov zaradi poseb-
nih diet pripravljenih pose-
bej. »Cena dnevnega obro-
ka je 2,07 evra. Starši zaradi 
subvencioniranja hrano pla-
čujejo manj, od 0,20 do 1,59 
evra na obrok za prvega otro-
ka, medtem ko se za drugega 
otroka cena zmanjša za do-
datnih 70 odstotkov,« je po-
jasnila Urška Jerman. 

Hrano je treba seveda 
prej naročiti, jo pripraviti, 
kot je pojasnila Nataša Du-
rjava, njihovi kuharji res 
pazijo na to, da odgovorno 
ravnajo s hrano in da je čim 
manj ostanka. Na splošno 

je skrajni rok za odjavo ot-
roka v enotah Vrtca Tržič 
do osme ure za tekoči dan, 
ko lahko še omilijo višek 
hrane. »Starši imajo mož-
nost odjave otrok prek sple-
tne aplikacije, SMS sporo-
čila ali pa preprosto pokli-
čejo na upravo vrtca in ot-
roka odjavimo,« je pojasni-
la Nataša Durjava. Pravoča-
sna odjava pomeni ustre-
zne količine hrane, kajti v 
primeru, da je hrane pre-
več, mora vrtec po zakonu 
to hrano zavreči. Kar po-
meni dvojno breme: hrano 

zavržejo, potem pa morajo 
plačati še njen odvoz glede 
na količino zavržene hra-
ne. Protizakonito pa je, da 
bi hrano npr. odnesel do-
mov zaposleni. »Žal nima-
mo nobenega mehanizma, 
da bi starše, ki ravnajo tako 
neodgovorno, lahko ''kaz-
novali''. Za tistih nekaj cen-
tov, kar to predstavlja njim, 
se jim ne zdi vredno, da bi 
obrok odjavili. O problemu 
smo govorili na svetu zavo-
da, prek sveta staršev, na ro-
diteljskih sestankih ... pa 
ni učinkovitih rezultatov. 

Res grozno je gledati, kako 
moramo hrano zavreči,« je 
opozorila ravnateljica, ki 
enostavno ne ve več, kaj še 
narediti. Največkrat obro-
kov ne odjavijo starši, ki 
imajo najbolj subvencioni-
rano prehrano svojih otrok. 
»In ta zadnji primer se nam 
je zgodil ravno pred Ted-
nom Rdečega križa, ko smo 
v vrtcu v škatli zbirali hrano 
za socialno šibkejše. Kar sta 
dve skrajnosti: po eni strani 
se je hrana zbirala, po drugi 
metala proč,« je še opozori-
la Jermanova. 

Res grozno je gledati,  
kako moramo hrano zavreči
Ker starši niso odjavili odsotnosti svojih otrok, so v Vrtcu Tržič med zadnjimi prazniki samo v enem 
dnevu zavrgli 57 obrokov – zajtrkov in kosil, iz istega razloga so med prazniki v tem šolskem letu zavrgli 
že več kot dvesto obrokov. Največkrat obrokov ne odjavijo starši, ki imajo najbolj subvencionirano 
prehrano svojih otrok. 

Pravočasna odjava pomeni ustrezne količine hrane, kajti če je hrane preveč, mora vrtec po 
zakonu to hrano zavreči. / Foto: Gorazd Kavčič

Modul je Avsenikova glas-
ba je deloval kot dopolnitev 
obstoječega javnega, splo-
šnega glasbenega izobraže-
vanja.

»Z vsem razumevanjem 
in pomočjo ji je stopila nap-
roti tudi Občina Radovljica, 
ki se je ves čas zavedala po-
membnosti sodelovanja z 
nami. Človeka, ki bi s tem na-
daljeval in se v tolikšni meri 
posvečal šoli, v naši družini 
sedaj ni – smo prezaposleni 
smo s svojimi obveznostmi, 
ki smo jim smo že posveti-
li svoje življenje, ter hkrati 
z ohranjanjem družinskega 
izročila,« je razlog, da dru-
žina Avsenik ne more nada-
ljevati z vodenjem glasbene 

šole, pojasnil Slavko Avse-
nik mlajši. 

»Predvsem po smrti naše-
ga očeta Slavka Avsenika se 
je zato v okviru družine po-
rajala ideja, ki jo je poznala 
tudi naša mama, da se na-
mreč šola na tak ali druga-
čen način poveže z Glasbe-
no šolo Radovljica. Temu sta 
bila kasneje naklonjena tudi 
radovljiški župan Ciril Glo-
bočnik in ravnatelj Glasbene 
šole Radovljica Marko Moži-
na.«

Kot pojasnjuje Slavko Av-
senik mlajši, bo tako glasbe-
na šola Radovljica prevze-
la vse učence Glasbene šole 
Avsenik – vpisovali jih bodo 
ta teden, od 7. do 9. junija, 
enota v Begunjah pa bo de-
lovala kot ena od izpostav 

radovljiške glasbene šole. 
Prav tako naj bi Glasbena 
šola Radovljica prevzela tudi 
nekaj učiteljev; koliko in na 
kakšen način, ta čas še ni po-
polnoma dorečeno.

Pri tem je poudaril še, da 
gre pri prenosu modula z 
ene na drugo glasbeno šolo 
za proces med državo, obči-
no, dvema glasbenima šola-
ma in družino Avsenik, za-
radi česar se postopek odvija 
počasi, prav tako za zdaj še ni 
popolnoma znano, kakšne 
bodo vse konkretne rešitve. 

Pri vsem tem pa druži-
na Avsenik še ocenjuje, da 
je njihovo aktualno družin-
sko poslanstvo ob vzdrže-
vanju obstoječega pred-
vsem ustvarjanje novega. 
»Poučevanje nameravamo 

že srednjeročno omogoči-
ti vsem zainteresiranim jav-
nim in zasebnim glasbenim 
šolam v Sloveniji in tujini, ki 
bodo izpolnjevale pogoje za 
pridobitev naše nepridobi-
tne licence in s tem geograf-
sko neomejeno omogočiti 
vsem učencem izpopolnje-
vanje tudi na tem glasbenem 
področju. S tem pa bo hkrati 
uresničena širša ideja, tako 
pobudnice razvoja poučeva-
nja Avsenikove glasbe, naše 
mame Brigite Avsenik, kot 
tudi njenih kreatorjev, Slav-
ka Avsenika in Vilka Ovseni-
ka, katerih izhodiščna želja 
je bila, da ta glasba živi in se 
razvija naprej v ljudstvu, ki 
sta mu sta posvetila vso svo-
jo življenjsko energijo, vese-
lje in talent.«

Zavod ukinjajo, šola ostaja
31. stran
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Svet zavoda
GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA
Puštal 21, 4220 ŠKOFJA LOKA

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnje-
vati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 
49/16 – popr.).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. 

Predvideni začetek dela je 1. 1. 2018.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
  dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-

tu, opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat si ga mora 
pridobiti v roku enega leta; delovnih izkušnjah v vzgoji in izo-
braževanju,

  program vodenja zavoda,
  potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; da oseba ni 
bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper 
spolno nedotakljivost,

  potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda Glasbene šole Škofja Loka, Puštal 21, 4220 Škofja 
Loka, s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA« – NE 
ODPIRAJ

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zako-
nitem roku.

Razpis je zapisan v slovnični obliki moškega spola in velja ena-
kovredno za oba spola.

 

Mateja Rant

Bled – Središče dogajanja 
je bilo letos v taboru na jasi 
pod gradom. Prvi so svoje 
šotore že pretekli ponede-
ljek postavili vitezi Gašper-
ja Lambergarja, konec tedna 
pa so se jim pridružili še vi-
tezi in gospoda iz Nemčije, 
Madžarske, Češke in Hrva-
ške. Blejski grad je tako za 
dva dni postal srednjeveško 

mesto v malem. Za grajskim 
obzidjem si je bilo mogoče 
pobliže ogledati življenje 
gospode, na tržnici pod gra-
dom pa je vršelo od rokodel-
cev, obrtnikov, glumačev ter 
srednjeveških plesalcev in 
glasbenikov. V Lambergar-
jevem taboru je potekal vite-
ški turnir, obiskovalci pa so 
se lahko celo pridružili vite-
ški šoli ali redu lokostrelcev 
in se naučili njihovih veščin.

A če je ob opazovanju pos-
tavnih vitezov mogoče kdo 
dobil vtis, da je vihteti sre-
dnjeveške meče in drugo 
orožje skorajda otročje lah-
ko, si je gotovo premislil, ko 
je orožje dobil v svoje roke. 
»Meč, ki je bil v srednjem 
veku osnovno orožje viteza, 
je bil težak tudi do tri kilogra-
me,« je mimogrede razlo-
žil vitez Boštjan Badalič, ko 
je prav ta meč sam spretno 

vrtel med dvema prstoma. 
»To je pa posebna tehnika,« 
je dodal v pojasnilo kot od-
govor na naš začudeni pog-
led. Orožje, s katerim upri-
zarja viteške boje njihova 
skupina, so replike orožja 
iz 15. stoletja, ko je živel vi-
tez Lambergar. Že omenje-
ni meč je po Badaličevih be-
sedah replika turnirskega 
meča. »Na pravih viteških 
turnirjih meči niso bili nab-
rušeni, nabrusili so jih šele 
takrat, ko so odšli v vojno.« 
A tudi v vojni je ta meč služil 
bolj kot gorjača, saj je bil na-
menjen temu, da so nasprot-
nika zbili na tla. »Z njim na-
mreč niso mogli prebosti ok-
lepa. Nasprotnika so potem, 
ko je precej neokreten ležal 
na tleh, skozi vrzeli v oklepu 
pokončali z manjšim bode-
žem.« Grajska skupina vite-
za Gašperja Lambergarja po 
Badaličevih besedah upri-
zarja gledališko mečevanje, 
koreografije jim je pred leti 
pomagal sestaviti koreograf 
Janez Mejač. Kljub temu pa 
še vedno obstaja možnost 
poškodb, je priznal Badalič. 
»Lahko je kriva trema, napa-
ka, ali pa z leti postaneš pre-
več samozavesten. Vseka-
kor moraš biti pri rokovanju 

s takim orožjem ves čas po-
zoren.«

Tako kot meči so bile pra-
ve mojstrovine tudi oklepi, s 
katerimi so bili zavarovani 
srednjeveški vojščaki. Težki 
so bili lahko tudi dvajset kilo-
gramov, kar pa še ne pome-
ni, da so bili vitezi v njih kot 
želve, je razložil Badalič in 
si nadel popolnoma pregib-
ljivo rokavico iz pločevine, s 
katero bi skoraj lahko upora-
bljal jedilni pribor, če bi ga 
takrat že poznali. Oklepi so 
skozi stoletja postajali vse 
težji, sorazmerno z razvo-
jem orožja. »Orožje je bilo 
namreč vedno korak pred 
zaščito, tako kot so lopovi 
vedno korak pred policijo,« 
je nazoren Badalič. Usnje-
ne oklepe so poznali že stari 
Egipčani, kasneje so se poja-
vile verižne srajce, ki so za-
držale celo klasično ost puš-
čice, z razvojem samostrela, 
ki je imel petkrat večjo pre-
bojno moč kot lok, pa so se 
pojavili oklepi. Vojaki so se 

tako zavarovali pred odprti-
mi ranami, saj so bile zara-
di nevarnosti okužbe ob ta-
kratni medicini lahko uso-
dne že manjše rane. Veliko 
pozornosti je v taboru prite-
gnila še lesena oblegovalna 
naprava trebuše, ki jo je iz-
delal Klemen Vrabec. »S ta-
kimi napravami so poskuša-
li utrjena posestva zavzeti s 
kar najmanj truda. Z njo so 
lahko metali večje ali manjše 
kamne pa tudi okužena člo-
veška in živalska trupla,« je 
razložil Vrabec. 

A čeprav so bili to kru-
ti časi, so se znali tudi tak-
rat ljudje poveseliti in za-
bavati. Tako je bilo tudi v 
srednjeveškem taboru pod 
Blejskim gradom mogoče 
spoznati lesene igre tistega 
časa. Otroci so imeli ogrom-
no dela s sestavljanjem lese-
nih »lego« kock, poseben iz-
ziv pa jim je predstavljal sre-
dnjeveški računalnik, kot 
mu pravi Badalič, izdelan po 
sliki z gradu Turjak. 

Čas zavrteli nazaj v srednji vek
Na 11. Srednjeveških dnevih na Blejskem gradu je bilo pretekli konec tedna mogoče znova odpotovati 
nekaj stoletij v preteklost, ko so se po gradu sprehajale gospodične v razkošnih oblekah in vitezi v 
oklepih z nabrušenimi meči, ki so jih vsake toliko časa tudi prekrižali v boju.

Boštjan Badalič s helebardo, ki jo je kot orožje razvila 
švicarska garda v 16. stoletju. / Foto: Gorazd Kavčič

Srednjeveški »računalnik« je v taboru poskrbel za obilo zabave. / Foto: Gorazd Kavčič

Marjana Ahačič

Radovljica – Na razstavi v ga-
leriji Šivčeva hiša so pred-
stavljeni načrti in izvedena 
dela, ki sta jih arhitekt Ivan 
Vurnik in njegova žena, sli-
karka Helena Kottler Vur-
nik, pripravila za baziliko 
Marije Pomagaj na Brezjah. 
Ob njunih delih so predsta-
vljene tudi grafike študentov 
slikarstva na Akademiji za li-
kovno umetnosti in obliko-
vanje Univerze v Ljubljani 
pod mentorstvom akadem-
ske slikarke in grafičarke 
Zore Stančič na temo rein-
terpretacije brezjanskih del 
zakoncev Vurnik.

V sklopu praznovanj rado-
vljiškega krajevnega prazni-
ka, Vurnikovih dni, bo danes 
zvečer v graščinski avli še 
zaključni koncert komornih 
skupin in podelitev priznanj 
najboljšim učencem Glasbe-
ne šole Radovljica, jutri pa v 
atriju Radovljiške graščine 
še večer poezije Neže Mau-
rer Takrat, kadar ljubimo. 

Med 5. in 16. junijem bodo 
tudi letos organizirali delav-
nice Igrive arhitekture za vse 
sedmošolce iz radovljiške 
občine. Delavnice, na kate-
rih se bodo mladi spoznavali 
z življenjem in deli arhitekta 

Ivana Vurnika in slikarke 
Helene Kottler Vurnik, prip-
ravlja Center arhitekture Slo-
venije. Tako bo letos že če-
trta generacija sedmošolcev 
spoznala častnega občana 
in njegovo ženo. Prav tako 

bo tudi letos v sklopu prire-
ditev sodelovala restavracija 
Vila Podvin, kjer bodo ves ju-
nij pod vodstvom priznane-
ga kuharskega mojstra Uro-
ša Štefelina pripravljali degu-
stacijski Vurnikov meni.

Ves junij posvečen arhitektu Vurniku
Z odprtjem razstave, posvečene petdesetletnici Vurnikove kapele sv. Frančiška na Brezjah, so se v 
četrtek začeli letošnji Vurnikovi dnevi, praznik Krajevne skupnosti Radovljica.

Razstava, ki sta jo odprla radovljiški župan Ciril Globočnik in predsednik sveta KS 
Radovljica Andrej Golčman, je nastala v sodelovanju Centra arhitekture Slovenije, Galerije 
Šivčeva hiša, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Krajevne skupnosti Radovljica in 
Slovenskega Marijinega svetišča na Brezjah. Na ogled bo do 15. julija.
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Širimo našo uspešno delovno ekipo. 
V naših poslovnih enotah v Gradcu 
in Gratkornu na avstrijskem 
Štajerskem zaposlimo 

Serviserja hladilnih naprav m/ž
Kältetechniker/innen
Delovne naloge:    • vzdrževanje hladilnih in klimatskih naprav
     • zagon novih naprav, servisiranje in popravila
     • dežurstvo po delovnem urniku
Pogoji:     • uspešno zaključena poklicna izobrazba iz te stroke
     • delovne izkušnje s področja vzdrževanja hladilnih naprav
     • vozniško dovoljenje kategorije B in spretnost pri delu
     • sposobno delati v zadovoljstvo stank in samostojnost
     • znanje nemščine
Nudimo vam:    • zanimivo in pestro delo, izredno dobro delovno vzdušje
     • mesečna plača najmanj 2.072,55 EUR bruto, 14 plač letno
     • v primeru višje izobrazbe in delovnih izkušenj tudi več
Smo zbudili vaše zanimanje? Potem se veselimo vaše vloge z vsemi potrebnimi dokazili in 
spričevali po elektronski pošti na office@schmelzerklima.at

Manfred Schmelzer GmbH • KÄLTE-KLIMA-SERVICE • A-8010 Graz/Gradec, Körösistraße 92
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Danica Zavrl Žlebir

Preddvor – Občina Preddvor 
1. junija v spomin na roja-
kinjo Josipino Turnograj-
sko, pesnico, pripovedni-
co in skladateljico, ki je ži-
vela in ustvarjala na gra-
du Turn, praznuje občinski 
praznik. Prvi praznični do-
godek je bil že prejšnjo so-
boto na Sv. Jakobu, kjer so 
proslavili prevzem tamkaj-
šnje planinske koče, ob tej 
priložnosti pa gostili kar-
dinala Franca Rodeta, ki je 
maševal skupaj z domačim 

župnikom Brankom Setni-
karjem. Slavnostno aka-
demijo pa so tokrat prip-
ravili ob pomoči učencem 
preddvorske osnovne šole, 
ki so pripravili program od 
v uvodu zapete himne pre-
ko vodenja učenke Ane Ar-
než do spevoigre Kresniček, 
ki je prav tako nastala v šoli. 

Povezanost šole in kra-
ja je v prazničnem nagovo-
ru poudaril tudi župan Mi-
ran Zadnikar. V času njego-
vih šolskih let je bila še več-
ja, danes pa je mlade težje 
vključiti v družbeno življenje 

lokalne skupnosti, zato pa so 
redkih priložnosti toliko bolj 
veseli. Da tudi pri občinskih 
naložbah mislijo na šolo in 
varnost otrok, kažejo neka-
tera vlaganja, od lani popol-
noma obnovljenega šolskega 
igrišča do obračališča in avto-
busnega postajališča pri šoli 
do pločnika za varno hojo od 
središča Preddvor do nje. Kar 
tretjina sicer skromnega ob-
činskega proračuna je name-
njenega financiranju vzgoje 
in izobraževanja, je dejal žu-
pan. Omenil pa je tudi dru-
ge naložbe. Tako velike, kot 

je bilo predlani komunalno 
urejanje petih vasi, ki ga je 
izdatno podprla tudi Evrop-
ska unija, ne pričakujejo več 
kmalu. Letošnja glavna na-
ložba pa je spet komunalna, 
urejajo namreč kanalizacijo 
v zgornjem delu vasi Tupali-
če, kjer največjo težavo pred-
stavljajo magistralni vodovo-
di v lasti sosednih občin. Žu-
pan je še napovedal pripra-
vo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za špor-
tni park Voke, ki si ga tudi že 
dolgo želijo. Še ena dobra no-
vica pa je, da bodo letos zno-
va obujene počitniške aktiv-
nosti. V preteklosti so jih že 
imeli, a so zamrle, letos pa 
jih oživljajo ob sodelovanju 
z domačim planinskim dru-
štvom.

V naslednjih dneh se bo v 
občini zvrstilo še nekaj praz-
ničnih dogodkov: v nedeljo, 
18. junija, bo semenj v Kok-
ri, 20. junija bodo proslavi-
li 40 let vrtca Storžek, v so-
boto, 1. julija, bo glasbeni ve-
čer, v nedeljo, 2. julija, pa 
Petrov s'm'n, mednarodni 
folklorni festival in veselica z 
ansamblom Gašperja Selja-
ka. V soboto, 8. julija, pa ob 
obletnici odprtja planinske-
ga zavetišča v Hudičkovem 
borštu na Zaplati tja priprav-
ljajo planinski pohod.    

Praznik zaznamovala mladost
Slovesnost ob letošnjem prazniku občine Preddvor so pripravili učenci Osnovne šole Matije Valjavca in 
ji s tem vdihnili svežino mladosti. Prireditve ob občinskem prazniku končujejo s pohodom na Zaplato.

Učenci iz preddvorske šole so ob občinskem prazniku uprizorili spevoigro Kresniček. 
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Vilma Stanovnik

Kranj – Kranjski mestni sve-
tniki so na četrtkovem nada-
ljevanju majske seje potrdi-
li predlog župana, da denar, 
namenjen ureditvi tako ime-
novanega Gasilskega trga, 
raje porabijo za gradnjo ko-
lesarske povezave med Kra-
njem in Šenčurjem. 

Na Mestni občini Kranj so 
namreč imeli v načrtu odku-
piti staro stavbo na Tomšiče-
vi ulici 19 v starem Kranju in 
nato tam urediti Gasilski trg, 
vendar so ugotovili, da ru-
šenje objekta ni dovoljeno, 
prenova pa bi bila zelo dra-
ga, zato so se odločili, da stav-
be ne odkupijo. »Naš načrt je 
bil, da se stavba podre, objekt 
obnovi in naredi kulturna če-
trt od Layerjeve hiše do gra-
du. Ko smo Zavod za varstvo 
kulturne dediščine zaprosili 

za kulturno-varstvene pogo-
je, so nam povedali, da ruši-
tev ni možna, zato smo prip-
ravili pet različnih vari-
antnih rešitev, kako bi stav-
bo vendarle ohranili. Ena iz-
med teh variantnih rešitev je 
bila za Zavod za varstvo kul-
turne dediščine sprejemlji-
va, saj bi šlo za pol odprto 
stavbo, namenjeno družbe-
nim dejavnostim. Kulturno-
varstveni pogoji so bili pre-
več zahtevni, mi pa smo oce-
nili, da bi nakup in sanacija 
stavbe stala več kot pol mili-
jona evrov, za kar pa nima-
mo sredstev. Zato sem pred-
lagal, da denar razporedimo 
za projekt kolesarske steze, 
ki si jo Kranjčanke in Kra-
njčanke že dolgo želijo. Gre 
za varno kolesarsko poveza-
no med Kranjem in Šenčur-
jem in mestni svet je to po-
trdil. Če ne bo zapletov, bo v 

roku treh mesecev asfaltna 
povezava med novim pre-
hodom za pešce pri Planetu 
Tuš. Gre za 2,5 metra široko 
asfaltirano cesto za kolesar-
je, rolkarje in sprehajalce. To 
bo nova pridobitev, saj smo 
pred kratkim zaključili s po-
dobno varno povezavo med 
Kranjem in Škofjo Loko, saj 
je na Laborah manjkal še del 
ceste,« je povedal župan Bo-
štjan Trilar.

Ob obravnavi prerazpore-
ditve denarja je svetnica Bar-
bara Gunčar sicer predlaga-
la, da bi naredili kolesarsko 
povezavo Kokrica–Brdo–Bo-
bovek, vendar je župan Tri-
lar pojasnil, da je to zahtev-
nejši projekt, kjer je treba 
narediti najprej študijo pro-
metne ureditve in odkupi-
ti zemljišča, kar pomeni, da 
bi bila investicija vredna več 
kot 1,5 milijona evrov.

Po kolesarski poti od 
Kranja do Šenčurja
Če bo šlo vse po načrtih, naj bi asfaltirano kolesarsko pot med Planetom Tuš 
in Šenčurjem dobili do jeseni.

Mateja Rant

Žiri – Žirovski svetniki so na 
zadnji seji obravnavali tudi 
mnenja komisije za man-
datna vprašanja, volitve in 
imenovanja glede podelitev 
priznanj Občine Žiri in na-
ziva častni občan. Po sklepu 
občinskega sveta bodo ob 
letošnjem občinskem pra-
zniku najvišje priznanje ob-
čine, to je naziv častni ob-
čan, na predlog Muzejskega 

društva Žiri in Neodvisne 
liste za napredek Žirov po-
delili filozofu, publicistu, 
uredniku in muzejskemu 
delavcu Mihi Nagliču za 
njegovo štiridesetletno vse-
stransko kulturno delovanje 
na področju Žirov pa tudi 
zunaj njih. Podelili bodo še 
štiri priznanja Občine Žiri, 
ki jih bodo prejeli Pihalni or-
kester Alpina Žiri, Branko 
Mrak, Milan Kopač in Nej-
ko Podobnik.

Miha Naglič častni občan

Mateja Rant

Visoko – Usklajevanje pok-
lica in družine je bila le-
tošnja rdeča nit 11. Festi-
vala družin, ki ga je pretek-
li konec tedna pri Tavčar-
jevem dvorcu na Visokem 
organiziral Zavod iskreni.
net. Na to temo so zato le-
tos pripravili predavanja 
in okrogle mize. Obenem 
pa je festival ponudil obilo 

možnosti za sprostitev, ve-
selje, druženje in zabavo, 
je pojasnil vodja festivala 
Igor Vovk. »Naš namen je 
pri družinah okrepiti zau-
panje v njihovo lastno vred-
nost, pri nas se vsaka dru-
žina lahko počuti popol-
no.« Tudi letos se je dogod-
ka udeležilo okrog 250 dru-
žin, vseh obiskovalcev pa je 
bilo po besedah Igorja Vov-
ka prek tisoč. 

Tridnevno druženje družin
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Podbrezje – V petek se bosta 
na igrišču Pod farovžem ob 
17. uri na nogometni tekmi 
pomerili ekipi FC Podbrezje 
in ekipa Hokejske reprezen-
tance Slovenije. Izkupiček 
od prodaje majic s podpisi 
hokejistov in dražbe dresa 
Boštjana Goličiča bodo na-
menili invalidki Gaji za nakup 
prilagojenega vozila. 

Nogomet s hokejisti

Kranj – Kranjski mestni svetniki so obravnavali elaborat o 
oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb ter potr-
dili predlog cen storitev na področju ravnanja z odpadki ter 
oskrbe s pitno vodo. »Obe ceni vplivata na višino položnice 
za komunalne storitve in se določata v skladu z elaboratom. 
Strošek za smeti se bo nekoliko znižal, zaradi nove vodne 
infrastrukture in posledično amortizacije pa se bo strošek 
oskrbe s pitno vodo nekoliko dvignil. Skupno to pomeni, da 
bo znesek na položnicah malenkost manjši,« je vpliv novih 
cen na žepe odjemalcev strnil župan Boštjan Trilar.

Malce nižje položnice za komunalo
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Kranj – Pri Krajevni skup-
nosti Zlato polje, ki je bila 
ustanovljena leta 1964, pra-
znujejo 9. junija, na predve-
čer pa vsako leto pripravijo 
družabno prireditev, na ka-
teri pregledajo tudi, kaj je 
bilo od zadnjega praznika 
postorjeno in katere skupne 
naloge jih čakajo. Tudi letos 
bo tako, saj bo ta četrtek ob 
17. uri srečanje v Osnovni 
šoli Franceta Prešerna. 

»V zadnjem letu smo se pri 
Krajevni skupnosti Zlato po-
lje trudili, da naredimo kar 
največ stvari, ki bi nam po-
lepšale bivanje. Skoraj po de-
setih letih smo označili 380 
zbledelih parkirnih mest. 
Namestili smo dve masiv-
ni klopi. Ena je pri na novo 
posajeni lipi pri Lidlu, dru-
ga na letališču za avio mode-
le na robu gozda, kjer je ve-
liko sprehajalcev in kolesar-
jev. Popravili smo betonske 

mulde ob parkiriščih na 
Gradnikovi ulici. Narejen je 
prehod za pešce na Bleiwei-
sovi ulici pri križišču s cesto 
do Kalie. Prav tako se trudi-
mo pri vzdrževanju zelenic 
in okolja v vsej krajevni skup-
nosti. V sklopu projekta Po-
pestrimo šolo učenja, osnov-
ne uporabe računalnika in 
pametnega telefona za starej-
še krajane sta Krajevna skup-
nost Zlato polje in Osnovna 
šola Franceta Prešerna orga-
nizirali medgeneracijsko si-
nergijo, ki ima za cilj druže-
nje mlajše in starejše genera-
cije na vseh področjih,« pra-
vi predsednik Krajevne skup-
nosti Zlato polje Marko Pe-
trić in dodaja, da skupaj z ob-
čino intenzivno pripravljajo 
prometno ureditev, saj si že-
lijo, da bi krajani laže prišli do 
parkirnih mest pred svojimi 
stanovanji. 

»V krajevni skupnosti ima-
mo delovno skupino pod 
imenom Kampus Zlato 

po  lje e-okolje, v kateri so vkl-
j  učene vse institucije v kra-
jevni skupnosti. Njena vizi-
ja je zagotoviti usklajeno in 
skupno delovanje na različ-
nih področjih. Prav tako smo 
uredili intervencijsko pot na 
Gosposvetski ulici za dostop 
reševalnih in gasilskih vo-
zil. Pripravlja se tudi projekt 
ogrevanja javnih zavodov, ki 
bo omogočil cenejše ogre-
vanje teh zavodov,« pravi 

predsednik Marko Petrić, ki 
si pri delu krajevne skupnos-
ti želi še več sodelovanja in 
pobud krajanov. »Vse, kar je 
v naših močeh, bomo rešili, 
sicer se bomo za pomoč obr-
nili na domačo občino, s ka-
tero dobro sodelujemo,« še 
pravi Petrić in dodaja, da po 
sprejetju OOPN za avtobu-
sni terminal sedaj pričaku-
jejo, da se bo začelo urejanje 
tega področja.

Želijo čim več sodelovanja
Ob prazniku Krajevne skupnosti Zlato polje bo ta četrtek na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju 
slovesnost, ki bo tudi priložnost za pregled opravljenega dela v eni največjih kranjskih krajevnih 
skupnosti.

Predsednik Krajevne skupnosti Zlato polje Marko Petrič
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Jasna Paladin

Motnik – Festival, ki bo letos 
9. in 10. junija, je posvečen v 
Motniku rojenemu Gašper-
ju Križniku, enemu najpo-
membnejših zapisovalcev 
slovenske slovstvene folklore 
iz 19. stoletja. Organizirajo ga 
Knjižnica Franceta Balanti-
ča Kamnik, Kulturno društvo 
Motnik, Irena Cerar in Ivanka 
Učakar v sodelovanju z mot-
niškimi društvi. Dogodek se 

bo začel v petek ob 19. uri, s 
pripovedovalskim večerom 
za odrasle, v soboto pa nada-
ljeval od 14. ure dalje z dogod-
ki za vse generacije. Odpr-
li bodo tudi razstavo Podobe 
Križnikovih pravljic s podeli-
tvijo nagrad udeležencem li-
kovnega natečaja. Brezplačni 
festivalski avtobus bo z glavne 
avtobusne postaje v Kamniku 
v petek proti Motniku odpeljal 
ob 18. uri, nazaj pa predvido-
ma ob 23. uri.

Križnikove pravljice  
za otroke in odrasle
V petek, 9. junija, se v Motniku začenja že  
šesti festival pravljic z naslovom Jenkret je biv … 

Kamnik – Razvojni center Srca Slovenije že tretje leto zapored 
pripravlja Vikende odprtih vrat – dogodke, s katerimi bodo po-
pestrili dogajanje v šestih občinah, tudi v Kamniku, Lukovici, 
Moravčah in Mengšu. Tako kot lani tudi letos Vikende odprtih 
vrat začenjajo v Kamniku, kjer bodo različni turistični ponudniki 
svoja vrata odprli od petka do nedelje, med 9. in 11. junijem. 
»Z dogodki, kot so Vikendi odprtih vrat, lokalnim turističnim 
ponudnikom ne omogočamo samo tega, da svojo kakovostno 
ponudbo, ki je plod znanja, izkušenj in tradicije, pokažejo čim 
večjemu številu obiskovalcev, ampak s tovrstnimi sodelovanji 
še bolj intenzivno razvijajo svoje dejavnosti in s tem bogatijo 
turistično ponudbo domačega kraja in širše,« pravi direktorica 
Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek.

V občini Kamnik Vikend odprtih vrat
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TOR
6. 6.

SRE
7. 6.

SOB
10. 6.

CET
8. 6.

PROSTOR IN 
KNJIGE

DOMIŠLJIJA 
IN GLASBA

KNJIŽNICA - 
GIBALO 

NAPREDKA

PRAZNOVANJE

18.00 OTVORITEV RAZSTAV               
        ●  Fotografska razstava 
            Hiša razgledov
        ●  Razstava knjižnih 
            dragocenosti
        ●  Ko pride knjižnična ura

10.00 Kulturno-umetniški program 
            Občine naših krajevnih
            knjižnic se predstavijo

11.00 Virtualni studio
13.00 Delavnica programiranja in   
            3D-tiskanja
17.00 Sprehod Modrega psa
            (računalniška igra)
18.00 Delavnica programiranja in   
            3D-tiskanja

10.00 Kamišibaj (japonski način 
            pripovedovanja pravljic)
11.30 Pravljica v angleškem jeziku
17.00 Babica pripoveduje
17.30 Delavnica z bosonogo jogo
19.30 Pripovedovanje pravljic za 
            odrasle
18.00 Tuba – evfonij, ansambel 
            Glasbene šole Kranj
18.30 Rock koncert The Six Saints, 
            Gimnazija Kranj

Več informacij: www.mkk.si

od leta 1947

Medijski sponzor
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Damjana Mustar
Mestna knjižnica Kranj že deveto leto v okviru projekta 
Modro brati in kramljati organizira in vodi številne bral-
ne skupine, ki so namenjene odraslim, starejšim, slepim in 
slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam z motnja-
mi branja. Potekajo tako v knjižnici kot v domovih upoko-
jencev, varovanih stanovanjih in Centru Korak. S projek-
tom spodbujamo zanimanje za raznovrstna besedila z raz-
ličnih področij za potrebe vseživljenjskega učenja in dejav-
no preživljanje prostega časa. 
Tako obsežnega programa ne bi bilo mogoče izvajati, če ne 
bi aktivno vključevali prostovoljcev. Ti so postali nepogreš-
ljiv del osemnajstih bralnih skupin.
Za projekt je v letu 2015 Mednarodna zveza za pismenost 
podelila Mestni knjižnici Kranj nagrado za inovativno pro-
mocijo branja v Evropi.
Informacijsko opismenjevanje je del funkcionalne pisme-
nosti in v današnjem času zelo pomemben faktor suvere-
nega vključevanja v družbeno okolje. Organiziramo različ-
na računalniška usposabljanja, ki so namenjena vsem ge-
neracijam: 30-urne tečaje (osnovni, nadaljevalni, izpopol-
njevalni, za zahtevnejše uporabnike) in delavnice Raču-
nalništvo v oblaku, Načrtovanje potovanj, E-storitve, Ure-
dimo digitalne fotografije, počitniške računalniške šole za 
osnovnošolce in delavnice programiranja. V letu 2016 smo 
usposobili sedem tisoč uporabnikov.

Jure Bohinec
Na otroškem oddelku posvečamo posebno pozornost 
najmanjšim, ki jim burimo domišljijo na pravljičnih urah, 
ustvarjalnih Čarobnih prstih, lutkovnih predstavah, telo in 
možgančke pa »zmigajo« na igralnih uricah in družabnih 
igrah, Sokratovih uricah ter drugih delavnicah. Za spodbu-
do branja v družini smo zasnovali Družinsko branje, pre-
poznavno tudi v drugih gorenjskih knjižnicah. Otroci radi 
berejo s Tačkami pomagačkami. Tu je še mesečna uganka 
in literarno-poučen kviz Modrega psa, ki ju lahko rešuje-
jo na portalu Modri pes (www.modripes.si) in v knjižnicah. 
Starejšim otrokom je poleg branja otroški oddelek pred-
vsem varen prostor za sprostitev, druženje, ''priklop'' na 
splet, ogled filma in poslušanje glasbe. 
Vrata računalniške učilnice so vedno odprta za tečaje, učno 
in tehnično pomoč. Pri nas se na delavnicah dobivajo mla-
de mamice skupaj z dojenčki, malčki ali le mamice. Stalni 
dopoldanski gostje so še stari starši z vnučki in predvsem 
vrtčevske in osnovnošolske skupine, s katerimi izvajamo 
bibliopedagoške ure ali rešujemo kviz Prešerna jagat po 
vsej knjižnici. Prostor krasijo stalne razstave slovenskih ilu-
stratorjev in takšne, ki promovirajo branje ter izposojo gra-
diva. Počitnic ni brez knjig in dejavnosti, zato pripravljamo 
poseben počitniški program za vsak dan, Pasje torbe in naj-
novejšo Knjižno žehto, s katero sovrstnikom lahko priporo-
čate dobre knjige. Vabljeni v našo zgodbo domišljije, bra-
nja, zabave in znanja!

Jana Zeni Bešter
Prebivalci Kranja in okolice smo res lahko veseli, da živimo 
v bližini ene najlepših in najsodobnejših splošnih knjižnic 
v državi. Bogata zbirka gradiva, ki jo skrbno oblikujemo in 
nadgrajujemo zadnjih sedemdeset let – od knjig (na papir-
ju ali v e-obliki), časnikov in revij, zemljevidov, do glasbe 
in filmov – vabi k sproščujočemu branju leposlovja, študi-
ju, izobraževanju ali raziskovanju: Prešernove poezije, go-
renjskih krajev in ljudi ali zadnjih trendov pri opremljanju 
stanovanja. Prostori knjižnice ponujajo tudi možnost pre-
gledovanja aktualnih časnikov, ogleda filmov, uporabe ra-
čunalnikov, tablic in bralnikov ter pripomočkov za slepe 
in slabovidne. Prenovljene in polne obiskovalcev so tudi 
naše krajevne knjižnice v sosednjih občinah Cerklje, Jezer-
sko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Z našo izkaznico člani lahko 
naročijo in vračajo gradivo v katerikoli enoti. Več kot tisoč 
petsto obiskovalcev na dan potrjuje, da smo na pravi poti.
Mestna knjižnica Kranj je pred trinajstimi leti postala ena od 
desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic, zadolže-
nih za razvoj knjižničnih storitev na Gorenjskem. Sodeluje-
mo s knjižnicami na Jesenicah, v Radovljici, Škofji Loki in Tr-
žiču. Skupaj z njimi oblikujemo gorenjski spletni biografski 
leksikon, članom knjižnic omogočamo dostop do domačih 
in tujih elektronskih zbirk, odlično nam uspeva brezplačna 
medknjižnična izposoja za študijsko gradivo, digitalizirali 
in objavili smo vse pomembnejše starejše gorenjske časni-
ke in glasila nekoč uspešnih gorenjskih tovarn.
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Aleš Senožetnik

Vodice – Občina Vodice si pri-
zadeva urediti lastništvo na 
javni poti v Selu pri Vodicah, 
ki je bila kategorizirana že 
leta 1999, a ker poteka po za-
sebnem zemljišču, na uprav-
ni enoti poteka postopek za 
razlastitev sedanjega lastni-
ka zemljišča Janeza Gosarja, 
ki pa ne pristane na ponuje-
no ceno za odkup. Zgodba se 
vleče že več let, v tem času pa 
sta občina in država po mne-
nju Gosarja vseskozi s krivič-
nimi razlastitvami krnila nje-
govo posest in mu povzro-
čala škodo. Že v preteklosti 
mu je država z razlastitvijo 
odvzela 1485 kvadratnih me-
trov posesti zaradi ureditve 
nove struge potoka, na takrat-
nem starem delu poti pa je 
bila predvidena tudi gradnja 
mostu. »Namesto po načrtih 
predvidene poti za nov most 
so raje porušili staro hišo na 

naši parceli in pot zgradili kar 
po njej, in tako na naš račun 
spet precej prihranili. S tem 
so nam uničili celotno zazi-
dljivo parcelo, hkrati pa ce-
lotno odvodnjavanje enostav-
no speljali na parcelo, tako da 
nam stalno poplavlja. Po na-
ših parcelah so zgradili celo 
vso javno infrastrukturo od 
vodovodne, električne in tele-
fonske napeljave, celo z oma-
rico na naši hiši, da zdaj par-
cele niti ograditi ne smemo,« 
občini očita lastnik, ki dodaja, 
da za vse pretekle razlastitve 
niso dobili odškodnine.

Janez Gosar Občini Vodi-
ce in državi v vseh tridesetih 
letih, odkar se vleče zgodba, 
očita še vrsto nepravilnosti, 
ki jih je povzel v dolgi kro-
nologiji dogodkov, ki jih je 
predstavil tudi občinskemu 
svetu na zadnji seji. Pred-
vsem ji očita, da so mu z raz-
lastitvami uničili parcelo, na 
kateri želi postaviti hišo. A 

kot dodaja, se je pripravljen 
pogoditi in je pripravljen za-
menjati del svojih parcel za 
parcelo, ki je v zasebni lasti, 
a naj bi bila naprodaj in bi jo 
občina lahko odkupila. 

Medtem na upravni eno-
ti poteka predfaza razlastitve-
nega postopka, Kristina Bo-
žič, pristojna za premoženj-
ske, pravne in gospodarske za-
deve na Občini Vodice, meni, 
da še pred izdajo odločbe lah-
ko dosežejo mirno rešitev na-
stale situacije. 

Da je primer »delikaten in 
specifičen«, se strinja tudi žu-
pan Aco Franc Šuštar, ki je 
Gosarjevo udeležbo na seji ob-
činskega sveta označil kot ko-
rak naprej. Upa, da bodo z la-
stnikom vendarle dosegli do-
govor, ki bo zadovoljil obe 
strani. Ali bo občina prista-
la na njegovo rešitev težave, 
pa Šuštar še ni vedel poveda-
ti, saj morajo v občinski upravi 
najprej preučiti ponudbo.

Ga res nezakonito 
razlaščajo?
Občina in lastnik zemljišča ne najdeta skupnega jezika glede odkupa 
zemljišča, po katerem teče javna pot v Selu pri Vodicah.

»Ta novica je preseneče-
nje za vse. Očitno so mu ob 
njegovem obisku v Sloveni-
ji ponudili nakup golfskega 
igrišča v Smledniku, ne vem 
pa, ali se že karkoli v zvezi s 
tem odvija ali ne. Postopke v 
sodelovanju s stečajnim up-
raviteljem vodi banka. Draž-
ba naj bi bila razpisana do 
konca leta in do konca leta 
naj bi bilo igrišče prodano. 
Kdo bo na dražbo prišel, pa 
je vprašanje, kot tudi to, kaj 
bi se z igriščem potem zgo-
dilo. Če bi prišel lastnik, ki 
bi bil naklonjen naši klubski 
dejavnosti, bi bilo to dobro, 
če pa bi imel drugačne na-
mene, bi bila to velika ško-
da. Širile so se govorice, da 
bi želeli pri naselju Brezovec 
spremembo namembnos-
ti zemljišč za gradnjo novih 
hiš, kar bi pomenilo ukinitev 
devetih lukenj,« nam je po-
vedal Marko Štirn. Že od sa-
mih začetkov golfskega igri-
šča so bile tudi želje po grad-
nji nastanitvenih objektov. 
Pobudo je na Občino Med-
vode podala družba Golf 
projekti. »Načrtovan je hotel 
in dvajset lesenih vil, ki pa se 

bodo lahko uporabljale le v 
turistične namene,« je še po-
jasnil Štirn. 

Za komentar v zvezi z do-
gajanjem smo povprašali 
župana Medvod Nejca Smo-
leta, ki odgovarja: »Golfsko 
igrišče Smlednik je z na-
slova turistične prepoznav-
nosti občine Medvode izred-
no pomembno. Prav tako 
opažamo, da je v slabem de-
setletju, odkar deluje, us-
pel pridobiti pomemben se-
gment golfistov, ki jih priv-
lačijo odlična postavitev, lo-
kacija in ambient. V občin-
skem prostorskem načrtu 

je tudi pobuda za ureditev 
nastanitvenih kapacitet na 
delu zemljišča, ki danes slu-
ži kot parkirišče. Končna 
raba tega dela bo znana šele 
ob sprejetju občinskega pro-
storskega načrta. Sicer pa ra-
zen te spremembe namen-
ske rabe, ki bo omejena na 
nastanitvene kapacitete, in 
rabe, povezane s turizmom, 
Občina Medvode ne preso-
ja nobene druge spremem-
be niti ji ni posebno naklo-
njena.«

Občinski prostorski načrt 
Občine Medvode naj bi bil 
dokončno sprejet še letos.

Bo golfsko igrišče kupil Rus?
31. stran

Golfsko igrišče v Smledniku bo naprodaj.
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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

Na dopust s počitniško lekarno

Izdelki, ki sodijo v počitniško 
lekarno
1.  osnovna sredstva za prvo 
pomoč
sterilna gaza, povoji, vodood-
porni obliži, škarje, pinceta, var-
nostne zaponke, trikotna ruta, 
pinceta za klope, razkužilo za 
rane, telesni termometer
2.  izdelki za zaščito pred son-
cem s primernim zaščitnim fak-
torjem, pripravki za nego kože 
po sončenju in lajšanje težav pri 
sončnih ali drugih opeklinah
Vedeti moramo, da le z enako-
mernim nanosom zadostne koli-
čine izdelka za zaščito pred son-
cem na celotno površino izpos-
tavljene kože, večkratnim nano-
som izdelka tekom dneva, izbiro 
dovolj visokih zaščitnih faktorjev 
ter zmernim izpostavljanjem son-
cu dosežemo zaščito kože pred 
negativnimi vplivi sončnih žarkov! 
3.  sredstva za zaščito pred piki 
komarjev, klopov in drugih inse-
ktov ter pripravki za odpravljan-
je težav po piku
4.  zdravila za lajšanje manjših 
zdravstvenih težav
–  tablete proti potovalni slabosti 
–  rehidracijska sol za nadomeš-

čanje izgubljenih soli in vode 
pri driski, bruhanju, močne-
mu znojenju in hujših fizičnih 
naporih

–  zdravila za zniževanje povišane 
telesne temperature, za odpra-
vo bolečin v mišicah in sklepih, 
glavobola ali zobobola

–  zdravilo za ublažitev alergijskih 
težav pri osebah, ki so nagnje-
ne k preobčutljivosti za sonce, 
pike žuželk, hrano, ožigalkarje

–  zdravila za lajšanje želodčnih 
težav 

– odvajala za primer zaprtja

Vsa našteta zdravila lahko dobite 
v lekarnah tudi brez recepta, kjer 
vam bomo svetovali o pravilni in 
varni uporabi. Ne pozabite vzeti 
s seboj tudi priloženih navodil za 
uporabo zdravila. 
5.  zdravila, ki jih morate redno 
jemati 
Posvetujte se z zdravnikom, da jih 
boste imeli v zadostni količini.  
V nekaterih delih sveta se pri 
prehodu državne meje zahte-
va posebno potrdilo o jemanju 
zdravil, zato povprašajte svojega 
zdravnika, ali je potrebno takšno 
pisno potrdilo tudi pri vaši bolez-
ni in zdravilih oziroma pripomoč-
kih, ki jih uporabljate.
6. veljavna kartica zdravstvene-
ga zavarovanja
Za tujino je potrebno posebno 
potrdilo o zdravstvenem zava-
rovanju. 

Pri daljših počitnicah, zahtevnej-
ših potovanjih, potovanjih v kra-
je, kjer je pogosto slab dostop do 
zdravniške oskrbe in zdravil je tre-
ba počitniško lekarno dopolniti v 
potovalno lekarno. Pri pripra-
vi te moramo upoštevati starost, 
zdravstveno stanje popotnika, 
način in trajanje potovanja, kraj 
potovanja, razvitost zdravstvene 
službe in dostopnost za medicin-
sko oskrbo. Izbor zdravil je treba 
prilagoditi vsakemu posamezni-
ku tudi glede na njegovo znanje 
in izkušnje s preteklih potovanj. 
Za več informacij naj se popot-
nik obrne na osebnega zdravni-
ka ali na inštitut za javno zdravje. 
V okviru teh ambulant so na vol-
jo tudi vse informacije v zvezi z 
obveznim cepljenjem in potreb-
no zaščito z zdravili na potovanju.   
Še posebej skrbno pripravimo 

počitniško lekarno, ko gredo na 
počitnice ali potovanje tudi otro-
ci, nosečnice ali doječe mate-
re. Svetujemo posvet z zdravni-
kom oziroma pediatrom že pred 
odhodom na počitnice.  

Shranjevanje počitniške 
lekarne
Vsa zdravila in druga sredstva, 
ki sodijo v počitniško lekarno, je 
najbolje hraniti na enem mestu, 
najbolje v posebnih torbicah ali 
škatlah, ki ne prepuščajo svetlo-
be in vlage. Pazimo na primerno 
temperaturo shranjevanja zdra-
vil, ki običajno ne sme biti viš-
ja od 25 stopinj C. Večja pozor-
nost je potrebna pri shranjevanju 

tistih zdravil, ki zahtevajo poseb-
ne pogoje shranjevanja (na pri-
mer insulini …). Vsa zdravila hra-
nimo v originalni embalaži, sku-
paj s priloženim navodilom za 
uporabo. Počitniško lekarno 
shranjujemo nedosegljivo otro-
kom. Pri vseh zdravilih že pri pri-
pravi počitniške lekarne preve-
rimo datume roka uporabnos-
ti zdravil.
S pomočjo počitniške lekarne 
lahko sami lajšate in pozdravi-
te manjše zdravstvene težave. 
Za nasvet pri pripravi vsebine 
počitniške lekarne ter o pravilni 
in varni rabi izdelkov lahko vpra-
šate tudi v Gorenjskih lekarnah.  
Mag. Nina Pisk, mag. farm., spec.

V lekarnah priporočamo, da pri načrtovanju dopustniških dni pripravite tudi priročno počitniško oziroma  
potovalno lekarno, kamor poleg osnovnih sredstev prve pomoči uvrstite tudi izdelke za preprečevanje ali 
odpravljanje manjših zdravstvenih težav ter zaščito pred soncem. 
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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

O
snovno zdrav-
stvo Gorenj-
ske (OZG) in 
G o r e n j s k e 
lekarne od 

maja sodelujejo na področ-
ju farmakoterapijskega 
(FTP) svetovanja bolnikom. 
Gre za projekt zdravstvene 
zavarovalnice, ki ga ta tudi 
financira. "Storitev FTP 
svetovanja poteka tako, da 
najprej zdravnik prepozna 
bolnika s težavami pri zdra-
vljenju z zdravili. Te težave 
so raznovrstne, največkrat 
gre za potrebo po hkratnem 
jemanju več kot petih zdra-
vil, kar lahko povzroči dolo-
čene neželene učinke, ki jih 
pri jemanju le enega ali 
dveh od teh zdravil ne bi 
bilo. Bolniki tudi če nimajo 
nobenih neželenih učin-
kov, neradi jemljejo veliko 
število zdravil in zato več-
krat sami naredijo nekak-
šno 'selekcijo'. Zdravnik 
ima sedaj možnost takega 
bolnika napotiti v ambulan-
to farmacevta svetovalca, ki 
pregleda tudi bolnikovo 
zdravstveno dokumentaci-
jo," je pojasnil Aleksander 
Stepanović, dr. med., stro-
kovni vodja OZG.
Storitev se izvaja v ambu-
lantah farmacevta svetoval-
ca po zdravstvenih domovih 
(ZD). Praviloma farmacevt 
opravi razgovor s tem bolni-
kom, storitev FTP se lahko 
opravi tudi brez prisotnosti 
pacienta, če njegovo stanje 
ni takšno, da bi lahko podal 
relevantne informacije. Za 
varovanje osebnih in zdrav-
stvenih podatkov je stood-
stotno poskrbljeno, je zago-
tovila direktorica Gorenj-
skih lekarn Romana Rako-
vec in dodala, "FTP pomeni 
pregled terapije posamez-

nega bolnika z zdravili z 
vidika sprejemljivosti za 
bolnika, sodelovanja bolni-
ka in upoštevanja navodil 
za uporabo zdravil, kompa-
tibilnosti med posamezni-
mi zdravili, upravičenosti 
posameznih zdravil glede 
na indikacije. Rezultat sto-
ritve je pisni izvid, ki ga far-
macevt pripravi zdravniku. 
Izvid pomeni mnenje o 
terapiji s predlogi za spre-
membe, če oceni, da so te 
potrebne. O izvidu se zdrav-
nik in farmacevt po potrebi 
tudi pogovorita, dokončno 
odločitev o spremembi tera-
pije pa sprejme vedno zdra-
vnik. Cilj storitve FTP je 
optimizacija zdravljenja z 
zdravili, kar pomeni izbolj-
šanje kvalitete življenja za 
bolnika. Včasih prinese 
tudi takojšnji prihranek 
zdravstveni blagajni, ni pa 
nujno, da se to zgodi na 
kratek rok, zagotovo pa to 
velja dolgoročno. Boljši izi-
di zdravljenja pomenijo 
manj zapletov in težav zara-
di jemanja zdravil, manj 
hospitalizacij oz. manj obi-
skov pri zdravniku."
Ob ponedeljkih je ambu-
lanta farmacevta v ZD Ško-
fja Loka, ob torkih v Radov-
ljici oz. na Bledu, ob sredah 
v Kranju in vsako drugo 
sredo tudi v Tržiču, ob četr-
tkih pa na Jesenicah in v 
Kranju. Ne glede na omen-
jene lokacije pa se storitve 
izvaja za vse zdravnike dru-
žinske medicine (tudi zase-
bnike s koncesijo). Po pot-
rebi bo ambulanta tudi po 
ostalih ZD in po domovih 
starejših občanov. V vsa-
kem ZD je nekdo zadolžen 
za koordinacijo. To pome-
ni, da bolnika naroči v 
ambulanto in da takrat v 
ambulanto prinese medi-
cinsko dokumentacijo. 

V pomoč bolnikom
Nova storitev na Gorenjskem prinaša manj 
zapletov in težav zaradi jemanja zdravil, še zlasti 
ko bolnik jemlje več zdravil hkrati.

Mengeš – V četrtek, 8. junija, bo na gradu Jable pri Mengšu 
potekal zaključni dogodek projekta Hrana ni za tjavendan, 
ki ga že tri leta izvajata program Ekošola in Lidl Slovenija. 
Letos je sodelovalo več kot 85 vrtcev ter osnovnih in sred-
njih šol. Na zaključnem dogodku bodo predstavili ukrepe 
za manj zavržene hrane, ki so se na šolah izkazali za najbolj 
učinkovite in kreativne, razglasili pa bodo tudi zmagovalce 
projekta ter najboljše v natečaju Reciklirana kuharija.

Zaključek projekta Hrana ni za tjavendan
Tržič – V soboto, 10. junija, bo potekal 16. Merčunov dan 
in pa prireditev ob 20-letnici Društva diabetikov Tržič. Zbor 
za pohod bo ob 7. uri v Domu pod Storžičem, pohod bo 
potekal do spominske plošče dr. Merčuna. Rekreativni 
pohod po vasi Lom pod Storžičem pa se bo začel ob 8.30 
pri tamkajšnjem gasilskem domu. Prireditev ob jubileju 
delovanja društva bo ob 14. uri v dvorani gasilskega doma 
v Lomu pod Storžičem.

Dvajset let Društva diabetikov Tržič
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Suzana P. Kovačič

Kaj za vas pomeni pojem 
pediatrične ORL in kako je s 
to stroko pri nas?
"Široko gledano otorinola-
ringolog obravnava bolnike 
s težavami v predelu glave in 
vratu (izjema so težave v 
predelu oči, ustne votline ali 
možganov, ki jih zdravi 
oftalmolog, stomatolog ali 
nevrolog). K nam se po 
pomoč zatekajo tudi starši z 
dojenčki, predšolski in 
osnovnošolski otroci, ki 
imajo težave v predelu ušes, 
nosu, ust, žrela, grla in vra-
tu, in takrat govorimo o 
pediatrični ORL. To je speci-
fično področje našega delo-
vanja, saj imamo opravka z 
zdravstvenimi težavami pri 
odraščajočem organizmu. 
Prva leta posameznikovega 
življenja je obdobje intenziv-
nega spreminjanja organ-
skih struktur obraza in vratu 
tako po obliki kot po funkci-
ji, dodatno pa gre še za soča-
sno zorenje imunskega sis-
tema. Pojavljajo se lahko 
znači lna pediatr ična 
ORL-obolenja in vse naštete 
dejavnike je treba upoštevati 
pri obravnavi ali zdravljenju 
otrok. Kar zadeva slovenske 
razmere,  pediatrična 
ORL-dejavnost ni ločena od 
odrasle, izjema je le ločen in 
moderno opremljen pediat-
rični ORL-oddelek na 
ORL-kliniki v Ljubljani."

Večkrat na napotnicah pre-
beremo, da je nekdo napo-
ten k otologu, rinologu, 
laringologu … Lahko na kra-
tko pojasnite razliko med 
temi pojmi, saj vsi obsegajo 
področje ORL.
"Na napotnici pogosto zasle-
dimo enega od omenjenih 
izrazov, v tem kontekstu gre 
za historično poimenovanje 
otorinolaringologa (nekoč 
naše področje ni predstavlja-
lo celote, pa so nas poimeno-
vali kar glede na oboleli 
organ napotenega bolnika). 
Drugače pa vsi ti izrazi zno-
traj ORL pomenijo specialis-
ta, ki svoje splošno ORL-zna-
nje zelo intenzivno poglablja 
na področju specifičnega 
zdravljena bolezni v predelu 
ušes (otolog), nosu (rinolog), 
žrela in grla ter vratu (larin-
golog). Tem specialistom so 
se v kasnejši ORL-zgodovini 
pridružili še tisti, ki se ukvar-
jajo z naglušnostjo in rehabi-
litacijo sluha ter motnjami 
ravnotežja (avdiologi), in tis-
ti, ki se ukvarjajo z glasovni-
mi motnjami (foniatri). Vsi 
omenjeni se v določenem 
obsegu ukvarjajo tudi z 

obolelimi otroci in predsta-
vljajo pomemben mozaik v 
pediatrični ORL. Slovenska 
zdravstvena mreža premore 
le en pravi pediatrični 
ORL-center na ORL-kliniki 
v Ljubljani, tako je v oddal-
jenih perifernih regijah edi-
no smiselno otroke s teža-
vami v predelu glave in vra-
tu napotiti k najbližjemu 
otorinolaringologu."
 
Katere so najpogostejše 
pediatrične obravnave na 
področju ORL? 
"Same otroške bolezni je v 
osnovi najbolje prepustiti 
pediatrom, ki so za njihovo 
odkrivanje in zdravljenje 
najbolj kompetentni. Seve-
da pa so pediatri zaradi 
narave bolezni občasno pri-
morani sodelovati z drugi-
mi specialisti, včasih je bilo 
pomanjkanje izkušenj red-
ko razlog za napotitev na 
ORL, sedaj je tega več pred-
vsem zaradi defenzivne 
medicine in pojava strahu 
pred poslabšanjem zdravja 
zaradi neustreznega zdrav-
ljenja. Še vedno pa je pogla-
vitni razlog za napotitev na 
ORL poslabšanje zdravstve-
nega stanja, ki ga pediater 
ne more razrešiti predvsem 
zaradi pomanjkanja vseh 
potrebnih tehničnih pripo-
močkov, brez katerih je 
onemogočena usmerjena 
diagnostika in posledično 
specifično zdravljenje. V 
vseh teh okoliščinah je pra-
vi trenutek za napotitev na 
ORL. V vsaj 95 odstotkih 
primerov je vzrok za prihod 
otroka v mojo ORL-ambu-
lanto slabši sluh, bolečina 
ali izcedek iz ušes, pogosta 
vnetja ušes, težko dihanja 
skozi nos in izcedek iz nosu 
ter smrčanje ponoči, pogo-
ste angine, motnje v razvo-
ju govora, hripavost, zatrdli-

ne na vratu. Naštevanje 
težav je enostavno, prepoz-
nati organsko obolenje ali 
odkriti funkcionalno mot-
njo pa je lahko včasih pravi 
podvig in tu so pomembne 
izkušnje specialistov ORL." 

Kako pri dojenčku starš 
posumi, da ima otrok lah-
ko zdravstvene težave na 
področju ORL? Kdaj je pra-
vi čas za obisk pediatra ali 
ambulante nujne medicin-
ske pomoči?
"Vsem nam je jasno, da 
dojenček ali otrok v prelin-
gvalni fazi ne more govoriti 
in opisati svojih težav. Lah-
ko nam jih le pokaže z dolo-
čenimi gestami in mi jih 
moramo prepoznati. Na 
zdravstvene težave dojenč-
ka v ORL-področju lahko 
posumimo ob spremembi 
razpoloženja (pretirano 
umirjeni ali razdražljivi), 
prijemanju za ušesa, izced-
ku iz ušes, dolgotrajnem 
izcedku iz nosu, zavračanju 
uživanja tekočine ali hrane 
(tudi tistih živil, ki jih je do 
sedaj rad užival), lajajočem 
kašlju ali hripavosti … Tem 
opozorilnim znakom se 
lahko včasih pridružijo še 
vročina ali mrzlica, izpušča-
ji na koži … Pogosto je tež-
ko ujeti ravno pravi čas ali 
optimalni trenutek za obisk 
pediatra ali ambulante nuj-
ne medicinske pomoči, saj 
viroza lahko traja sedem do 
deset dni in zaradi tega se 
načeloma ne hodi k zdrav-
niku (terapija je uživanje 
dovolj tekočine in mirovan-
je v domačem okolju ter po 
potrebi sirup/svečka za zbi-
janje vročine nad 38,5 st. C 
ali lajšanje bolečine). Po 
drugi strani pa so prej ome-
njene otrokove geste lahko 
signal za bolezensko doga-
janje v področju ORL, in ko 

higienski ukrepi, uživanje 
dovolj tekočine ter analgeti-
čni sirup/svečka ne poma-
ga v prvih dveh dneh, je 
treba obiskati zdravnika. 
Previdni moramo biti v pri-
meru neobvladljive visoke 
vročine ali neutolažljivega 
joka kljub uporabi analgeti-
čnega sirupa/svečke, težke-
ga dihanja, zavračanja teko-
čine (pri hrani smo lahko 
bolj strpni), pojava izcedka 
iz ušes. Takrat ni pametno 
malega otroka puščati 
doma več kot en dan."

Kakšna je možnost zdravlje-
nja najpogostejših pediatrič-
nih ORL-težav?
"Glede na obolenje so mož-
nosti različne, veliko količi-
no ušesnega masla odstrani-
mo z izsesavanjem in pri 
tem staršem odsvetujemo 
porivanje ušesnega masla z 
vatiranimi palčkami globlje 
v sluhovod, vnetje sluhovo-
dov zahteva čuvanje ušes 
pred vodo in aplikacijo anti-
biotičnih kapljic v sluhovod 
ter včasih tudi toaleto ušes 
pri specialistu ORL. Akutno 
vnetje srednjih ušes se zdra-
vi lokalno z aplikacijo fizio-
loške raztopine in dekonge-
stiva skozi nos ter po potrebi 
sistemsko (analgetiku se le 
po presoji zdravnika lahko 
doda antibiotik). Kronično 
izlivno vnetje srednjega uše-
sa kot najpogostejši razlog 
za napotitev otrok k speciali-
stu ORL zaradi slabšega slu-
ha je pogosto posledica nep-
rehodnosti povezave med 
žrelom in srednjim ušesom 
ob povečani žrelnici in se 
zdravi z lokalno terapijo sko-
zi nos, v primeru neuspeha 
pa se razmišlja o operaciji 
(odstranitev žrelnice in mor-
da tudi vstavitev cevčic v 
bobnič, kar omogoči takojš-
nje zračenje ušes in boljši 

sluh). Povečana žrelnica in 
mandlji so najpogostejši 
vzrok, da otrok predvsem 
ponoči diha na usta in smrči 
(pred odločitvijo glede tera-
pije pa je treba izključiti ana-
tomske variacije v nosu in 
predvsem alergijsko vnetje 
zadebeljene nosne sluznice 
kot vzrok za oteženo dihanje 
skozi nos, saj v slednjem pri-
meru odstranitev normalne 
žrelnice ni utemeljena). 
Angine zdravimo z analgeti-
ki (virusne) in po presoji 
zdravnika lahko dodamo še 
antibiotik (bakterijske). Če 
so angine pogoste (okoli 
4-krat letno) ali so vnetja 
mandljev huda (več antibio-
tikov en za drugim) ali man-
dlji zaradi svoje velikosti ote-
žujejo dihanje in povzročajo 
smrčanje ponoči ter onemo-
gočajo normalno požiranje, 
razmišljamo o odstranitvi 
mandljev. Nenadno hripa-
vost pri otroku ob prehladu 
zdravimo s hladnimi inhala-
cijami in ob alergiji glede na 
oceno stanja pri zdravniku 

tako z inhalacijami kot z 
zdravili za alergijo, kronično 
hripavost pri otroku pa zdra-
vimo pri specialistu ORL. V 
primeru napotitve k speciali-
stu ORL je najpomembnejše 
prisluhniti navodilom zdrav-
nika in dosledno upoštevati 
zapis na izvidu. Težko je 
otroka doma zdraviti, če se 
obsežna navodila samo 
enkrat preberejo in nato 
skrijejo v zdravstveni karton 
pri pediatru – originalni izvi-
di naj bodo zato doma pri 
starših, v pediatrovem arhi-
vu pa kopije."
  
Kakšna pa je preventiva naj-
pogostejših pediatričnih 
ORL-težav?
"O tem bom pisal v Kranj-
čanki 16. junija na temo 
Praktični nasveti za prepre-
čevanje in zdravljenje 
ORL-težav pri otrocih. Tam 
bo tudi navedeno, zakaj naj 
otrok nosi kapo in v kakšnih 
razmerah bi veljalo pokrivati 
ušesa ter za kaj se uporablja-
jo vatirane palčke."

Pediatrična otorinolaringologija
Matej Svetec, dr. med., je specialist otorinolaringologije in v ambulanti GroMed v Kranju obravnava tudi naše najmlajše, ki v času odraščanja 
predstavljajo specifično populacijo ORL-bolnikov. Z njim smo se pogovarjali o pediatrični otorinolaringologiji (ORL).

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

 

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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Jože Košnjek

Duplje – Popolnoma za-
sedena avla Osnovne šole 
Naklo in dolg, stoječ aplavz 
poslušalstva sta bili največji 
nagradi ženskemu pevske-
mu zboru Dupljanke iz Du-
pelj na jubilejnem koncertu 
ob 25-letnici delovanja, ki je 
bil v petek v avli šole. Kon-
cert uspešnega zbora pod 
vodstvom domačinke Kat-
je Klančnik Jelenc je z venč-
kom svojih najljubših pe-
smi obogatila dama sloven-
ske zabavne glasbe Elda Vi-
ler, ki je za sklep svojega 
nastopa skupaj z zborom in 

občinstvom zapela znano 
uspešnico Ti si moja ljube-
zen … Na koncertu, na kate-
rem je pevse spremljala pi-
anista Nena Rijon, povezo-
vali pa sta ga Neža Rozman 
in Lucija Perne, so se pev-
ke zahvalile vsem, ki jim po-
magajo pri delovanju zbora, 
nekatere od njih pa so, gle-
de na čas prepevanja v zbo-
ru, prejele tudi priznanje 
javnega sklada za kulturne 
dejavnosti, ki sta jih ga po-
delila Mija Aleš in Aldo Ko-
mar. Pevkam je za uspeš-
no delovanje čestital tudi 
župan občine Naklo Marko 
Mravlja.

Jubilejna pesem Dupljank
Gostja petkovega jubilejnega koncerta v Osnovni šoli Naklo je bila dama slovenske  
zabavne glasbe Elda Viler.

Dupljanke so med petkovim jubilejnim koncertom zapele 
tudi skupaj z Eldo Viler.

Igor Kavčič

Škofja Loka – Je bila prav uvo-
dna skladba večera Another 
day of sun iz romantične glas-
bene drame Dežela La La, s še-
stimi prejetimi kipci najuspe-
šnejšega filma na letošnjih 
Oskarjih, tista, ki je odgnala 
oblake in napovedala Še en 
sončen dan, kot bi prebrali v 
prevodu? Tega res ne vemo, 
stoodstotno preverjeno pa 
je bila pesem čudovit uvod v 
večer glasbe iz muzikalov, ki 
smo se je v petek zvečer na 
razprodanem koncertu nau-
žili v osrčju Loškega gradu. 
V škofjeloškem Glasbenem 
društvu Crescendo, v okvi-
ru katerega že pet let deluje 
simfonični orkester Crescen-
do, tretje leto pa tudi mešani 
pevski zbor z istim imenom, 
so se v sodelovanju z Gimna-
zijo Škofja Loka in tamkajš-
njim Mešanim mladinskim 
pevskim zborom odločili 

pripraviti koncertni večer mu-
zikalov. Na veliki oder so po-
vabili še otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Predoslje, več-
ji del skladb pa so kot solisti 
oblikovali Laura Kmetič, Taj-
da Jovanovič, Tanja Klančnik 
in Luka Juteršek. Prvi »kri-
vec« večera je vsekakor diri-
gent in umetniški vodja or-
kestra in zborov Žiga Kert, ki 
je poslušalstvo povedel v sko-
raj dve uri dolgo zgodbo mu-
zikalov z odrov Broadwayja in 
West Enda ter filmske glasbe.

V skrbno izbranem progra-
mu, slišali smo kar devetnajst 
skladb, so nas mladi instru-
mentalisti in pevci ter solisti 
popeljali od sodobne filmske 
glasbe v zgodovino muzikala 
in po krajšem premoru spet 
iz petdesetih let prejšnjega 
stoletja nazaj v današnji čas. 
Levji Kralj, Fantom iz opere z 
odličnim solom Tanje Klanč-
nik v pesmi Think of me, ub-
rana glasova Laure Kmetič in 

Luke Juterška v Jellicle son-
gs for jellicle cats iz muzika-
la Mačke in igriva Tajda Jova-
novič v Roxie iz Chichaga ... 
Na zlate čase muzikala so na-
stopajoči spomnili s skladba-
mi iz znamenite Zgodbe z za-
hodne strani in Moja draga 
lady. Za predah je z otroškim 
glasom in pesmijo Tomor-
row iz muzikala Annie pos-
krbela osnovnošolka Eva Ju-
van, zborček iz Predoselj pa 
navdušil s simpatično Do-re-
mi iz znanega Moje pesmi, 
moje sanje. Združena zbora 
sta v ospredje stopila z venč-
kom skladb iz filma Lasje in 
vsem znano Dancing queen 
iz Mamme mie. Sledile so ne-
pozabne pesmi iz Briljantine 
– vse do sodobnega muzika-
la in pompoznega zaključka v 
skladbi King of Pride rock iz 
Levjega kralja. 

Žiga Kert je vseskozi suve-
reno obvladoval orkester ter 
zbor in soliste, ki so v skladbah 

delovali usklajeno. V organi-
zacijskem smislu je koncert 
potekal brez večjih težav, če 
odštejemo premajhen oder 
za več kot sto petdeset nasto-
pajočih, ki so se res izkazali. 
Dolg aplavz poslušalstva je to 
vsekakor potrdil, razprodanih 
šeststo vstopnic pa nam hkra-
ti ponuja v razmislek, da je pu-
blika vsekakor željna tovrstnih 
koncertnih večerov z zanimi-
vim in prepoznavnim progra-
mom, v katerem se prepletata 
klasična glasba in mladost na-
stopajočih. Naj se vrnem na 
začetek. Vreme je kljub zlo-
veščim oblakom zdržalo ves 
večer – očitno je nebo že vede-
lo, zakaj. Prepričan sem, da se 
tega, da imajo toliko mladih 
glasbenikov in pevcev, ki zmo-
rejo marsikaj, zavedajo tudi v 
Škofji Loki. Crescendovcem in 
gimnazijcem z Žigo na čelu pa 
velja naročiti, naj se kar prip-
ravijo za prihodnje leto. Zdaj 
vedo, kako.

Čudoviti svet muzikalov
V petek zvečer je publika na razprodanem koncertu na Loškem gradu uživala v skladbah iz znanih 
muzikalov z odrov Broadwayja in West Enda ter glasbi iz filmov. Predstavili so se zbor in orkester 
Crescendo, zbor škofjeloške gimnazije ter osnovnošolci iz Predoselj.

Glasbeniki in pevci iz Crescenda, Gimnazije Škofja Loka, OŠ Predoslje ter odlični pevski solisti so navdušili razprodan 
avditorij na Loškem gradu. / Foto: arhiv GD Crescendo

Igor Kavčič

Kranj – Mestna knjižnica 
Kranj v tem tednu priprav-
lja bogat program prireditev 
ob sedemdesetletnici svo-
jega obstoja. Že danes, v to-
rek, 6. junija, ob 18. uri bodo 
v spodnji avli knjižnice od-
prli dve razstavi; fotografsko 
razstavo Hiša razgledov, na 
kateri bodo člani Fotografske-
ga društva Janez Puhar Kranj 
predstavili trideset najboljših 
fotografij, izbranih na nateča-
ju s temo novega slogana knji-
žnice, to je Hiša razgledov, v 
vitrinah pa bodo predstavili 
nekatere izmed najdragoce-
nejših knjig, ki jih premore 
njihova knjižna zbirka. Tre-
tja razstava z naslovom Ko 
pride knjižnična ura bo na 
ogled v drugem nadstropju 
knjižnice, govori pa o knjižni-
ci kot javni ustanovi. Razsta-
vo je zasnoval Lucijan Adam. 
V sredo bodo od 10. ure nap-

rej na sporedu dogodki za ot-
roke, od kamišibaja do pri-
povedovanja pravljic, popol-
dan bosta sledila delavnica z 
bosonogo jogo in pripovedo-
valski večer za odrasle, od 18. 
ure naprej bodo pred knjiži-
co nastopili člani tuba evfonij 

in harmonikarskega orkestra 
Glasbene šole Kranj ter skupi-
na The Six Saints kranjskih gi-
mnazijcev. V četrtek, 8. juni-
ja, bomo knjižnico spoznavali 
v vlogi gibala napredka. Že do-
poldan bodo pripravili virtual-
ni studio, ob 13. uri bo sledi-
la delavnica programiranja in 
3D-tiskanja, ki se bo ponovila 
ob 18. uri, vmes pa se bo ob 17. 
uri mogoče preizkusiti v raču-
nalniški igri Sprehod modre-
ga psa. Osrednje javno pra-
znovanje sedemdesetletnice 
bo v soboto, 10. junija, ko se 
bodo s kulturno-umetniškim 
programom predstavile kra-
jevne knjižnice iz Cerkelj, Je-
zerskega, Naklega, Preddvora 
in Šenčurja. Nastopile bodo 
folklorne in pevske skupine, 
zbori, kulturna in turistična 
društva … Vse dni bodo pote-
kala tudi posebna vodenja po 
knjižnici in spoznavanje nje-
nih kotičkov, ki jih doslej še 
niste poznali.

Od minulega četrtka je na 
otroškem oddelku knjižnice 
na ogled tudi razstava prizna-
ne slovenske ilustratorke, Jel-
ke Godec Schmidt. Predsta-
vlja se z ilustracijami, ki jih je 
ustvarila za različne Grimmo-
ve pravljice.

Kranjska knjižnica 
praznuje sedemdeset let

V knjižnici razstavlja priznana ilustratorka Jelka Godec 
Schmidt. / Foto: Iza Sladič

G
LA

S
B

E
N

A 
Š

O
LA

 Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A

, P
U

Š
TA

L 
21

, Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A



11Gorenjski glas
torek, 6. junija 2017

maja.bertoncelj@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Medvode – Majice državnih 
prvakov so cestni kolesarji v 
petek pozno zvečer prvič ob-
lekli za nastope v kriteriju. 
Po dveh letih premora se je ta 
vrnil na ulice centra Medvod, 
letos pa je prvič štel za držav-
no prvenstvo, ki ga v tej disci-
plini še ni bilo. V elitni članski 
konkurenci sta se kot prva dr-
žavna prvaka v zgodovino za-
pisala Rok Korošec (Ampla-
tz - BMC) in Polona Batagelj 
(BTC City Ljubljana). 

»Najtežje je bilo, ker sem 
bil sam, ni bilo nikogar iz 
moje ekipe. Malce sem se 
moral zanašati tudi na druge 
tekmovalce. Bil sem zelo mo-
čan, tako da mi je na koncu 
uspelo zmagati. V prejšnjih 
izvedbah kriterija v Med-
vodah je bil asfalt nekoliko 
slabši, vmes so ga položili na 
novo, tako da smo danes lah-
ko šli še hitreje skozi zavoje,« 
je povedal Rok Korošec, kole-
sar iz Hruševke v Tuhinjski 
dolini. Prepričljivo je slavil 
v odsotnosti naših najbolj-
ših kolesarjev, ki so bili v sko-
raj popolni zasedbi v medvo-
ški občini nekaj ur prej. Pod 
taktirko selektorja Andre-
ja Hauptmana so se zbrali 

ob Zbiljskem jezeru, od ko-
der so se odpravili na skup-
ni trening. Še eno majico dr-
žavne prvakinje več pa je ob-
lekla Polona Batagelj, naj-
boljša slovenska cestna ko-
lesarka. Ta bo ostala v njeni 
zbirki, saj pravi, da so prve 
in zadnja vedno doma, dru-
ge pa podari, tudi v dobrodel-
ne namene. Za Korošcem sta 
se v absolutnem seštevku ka-
tegorije elite in do 23 let uvr-
stila Žiga Jerman (ROG Lju-
bljana), najboljši do 23 let, in 
Jon Božič (Adria Mobil), za 

Batageljevo pa Katja Jeretina 
(KK Adria Mobil), ki je največ 
točk zbrala med članicami do 
23 let, in Tina Perše (Calcit 
Bike Team). 

Uspehov domačih tekmo-
valk so se veselili tudi v med-
voški občini. Špela Kern (Biz-
kaia - Durango) je bila tretja 
med članicami, Lucija Bečan 
pa druga med starejšimi mla-
dinkami. Na stopničkah je 
bilo še nekaj gorenjskih ko-
lesarjev: Tjaša Sušnik in Ana 
Ahačič (obe KK Kranj) sta sla-
vili dvojno zmago med mlaj-
šimi mladinkami, Nik Če-
mažar (KK Kranj) je bil dru-
gi med starejšimi mladinci, 
Andrej Šranc (KK Gorje) pa 
drugi med mlajšimi mladin-
ci. Najboljšim je čestital tudi 
medvoški župan Nejc Smole.

Kriterij Medvod je sprem-
ljal Jan Polanc, ki mu je Ko-
lesarska zveza Slovenije ob 
tej priložnosti tudi javno čes-
titala za vrhunske predstave 
na letošnjem Giru. Manjšega 
sprejema je bil tako zmagova-
lec težke gorske etape s ciljem 
na Etni in 11. v skupnem se-
števku deležen v sosednji ob-
čini. »Sedaj se skušam bolj 

umiriti, se ne preveč ukvarja-
ti z Girom, so pa seveda nanj 
ostali lepi spomini. Današ-
nji sprejem je prvi, mi pa tudi 
ustreza, da imam po dirki ne-
kaj miru, tako da je tudi tako 
v redu,« je povedal slovenski 
junak Gira. Etapo je dobil že 
pred dvema letoma, letos še 
drugič, obe v izjemnem slo-
gu. Le kaj pripravlja za čez 
dve leti? »Giro je dirka, ki mi 
je med ljubšimi. Imam jo že 
v zelo lepem spominu in tudi 
naprej se ga bom z veseljem 
udeležil. Težjo etapo je že tež-
ko zmagati. Letošnja zmaga 
je bila še bolj posebna, ker je 
bil beg obsojen na neuspeh,« 
je odgovoril kolesar iz Brito-
fa pri Kranju, ki že trenira za 
nove dirke. »Resnih trenin-
gov še nimam, pridejo pri-
hodnji teden, grem pa skoraj 
vsak dan na kolo.« V progra-
mu ima tudi dirko Po Slove-
niji, ki bo od 16. do 19. junija. 
»Lepo je dirkati na domačih 
cestah. Skušal bom odpeljati 
čim bolje. Pridejo tudi drugi 
dobri kolesarji, tako da zago-
tovo ne bo lahko zmagati,« je 
še dejal. V načrtu ima tudi Vu-
elto, na kateri še ni dirkal.

Prvi državni prvaki v kriteriju
V Medvodah je bilo v petek zvečer prvo državno prvenstvo v kriteriju. Ogledal si ga je tudi slovenski 
junak letošnjega Gira Jan Polanc, ki mu je Kolesarska zveza Slovenije ob tem čestitala za vrhunske 
predstave na stotem italijanskem krogu. 

Rok Korošec je po medvoških ulicah drvel k prvemu naslovu državnega prvaka v kriteriju. 

Velikega aplavza je bil deležen Jan Polanc za nastope na 
Giru. Predsednik Tomaž Grm mu je v imenu Kolesarske 
zveze Slovenije izročil posebno priznanje. / Foto: Peter Košenina
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Škofja Loka – Končano je letošnje rokometno državno prven-
stvo. Prvaki so Celjani, ki so osvojili četrti zaporedni in skupno 
21. naslov državnih prvakov. V tej sezoni so tako osvojili trojno 
krono, saj so bili uspešni tudi v Superpokalu in Pokalu Slovenije. 
Uspešna sezona je tudi za edinimi gorenjskimi prvoligaši. Ekipa 
RD Urbanscape Loka jo je zaključila v petek v domači dvorani 
Poden v Škofji Loki. Od zvestih navijačev so se poslovili z zmago 
proti Krki s 35 : 27 (15 : 12) in končali na petem mestu. V ligi za 
prvaka so v desetih tekmah štirikrat zmagali in šestkrat izgubili.

Loški rokometaši za konec sezone zmagali doma

Tekmovali bodo le v prvenstvih  
pod okriljem HZS

Hokejisti kranjskega Triglava 
nadaljujejo s suhimi treningi 
pod vodstvom trenerjev 
vseh selekcij. Nabirajo si 
moči za prihajajočo sezono, v 
kateri bodo tekmovali v vseh 
selekcijah, in to le pod okriljem 
Hokejske zveze Slovenije. Tako 
v novi sezoni ne bodo igrali 
v mednarodni mladinski ligi, 
kot so v sezoni 2016–2017, saj 
se obeta, da bi nekateri mladi 
prestopili v druge hokejske 
sredine, za ostale pa bi bila 
potem sezona prenaporna. 
Kako pa je s temi morebitnimi 
selitvami, pa v tem trenutku ni 
najbolj jasno, saj je prestopni 
rok za hokejiste že bil, 
potekajo pa nekateri razgovori 

o morebitnih selitvah. Novost 
v novi sezoni pa je ta, da 
bodo v članskem državnem 
prvenstvu, v katerih poleg 
slovenskih klubov igrajo tudi 
klubi iz Hrvaške in Srbije, 
morali hokejisti Olimpije in 
Jesenic s slovenskimi klubi 
odigrati tekme v ligaškem 
delu, in ne tako, kot do 
sedaj, ko sta se oba kluba v 
tekmovanje priključila šele v 
sami končnici. Suhi treningi 
bodo v prvem delu potekali 
še do konec meseca, nakar 
bo sledil enomesečni premor, 
s treningi pa bodo hokejisti 
kranjskega Triglava nadaljevali 
že takoj prvi delovni dan v 
mesecu avgustu.

Treningi v Ledeni dvorani Zlato polje, ki še nima ledu.  
/ Foto: arhiv HK Triglav

Kranj – V kranjskem bazenu je pretekli konec tedna potekal 
tradicionalni plavalni miting, na katerem so se pomerili sko-
rajda vsi naši najboljši plavalci. Skupaj je nastopilo več kot 260 
plavalcev iz devetih držav. Gledalci so na mitingu videli nekaj 
zanimivih obračunov. V moški konkurenci je izstopal dvoboj na 
50 metrov prsno med plavalcem domačega kranjskega Triglava 
Petrom Johnom Stevensom, aktualnim evropskim podprva-
kom, in Koprčanom Matjažem Markičem. Z izidom 28,36 je bil 
prepričljivo boljši Stevens, ki je v nedeljo slavil še na 100 prsno. 
Da ostaja prva slovenska plavalka, je potrdila tudi Anja Klinar iz 
PK Gorenjska banka Radovljica. Dvakrat je bila najboljša že prvi 
dan tekmovanja (200 in 800 prosto), v nedeljo pa še na 200 
delfin in tako s tremi zmagami postala prva tekmovalka mitinga.

Slovenska plavalna elita v Kranju

Maja Bertoncelj,  
Jasna Paladin

Železniki, Kamnik – V nede-
ljo je bil za slovenske gorske 
tekače pomemben dan. Pote-
kal je 22. Tek na Ratitovec v or-
ganizaciji AD Železniki, ki je 
bil letošnja druga tekma Po-
kala Slovenije v gorskih tekih 
in izbirna za evropsko prven-
stvo na Veliko planino. Po-
membnosti priča podatek o 
številu udeležencev. Vseh sku-
paj je bilo kar 229. 

V moški konkurenci je 
zmagal Miran Cvet (KGT Pa-
pež, 1;04:26), na mesta, ki še 
vodijo na evropsko prvenstvo, 
pa so se za njim uvrstili Rok 
Bratina (TD Bovec, 1;06:04), 
Gašper Bregar (1;06:08) in 
Luka Kovačič (oba KGT Pa-
pež, 1;06:34). Pri ženskah, ki 
so imele start v Podlonku, so 
prva štiri mesta osvojile Moj-
ca Koligar (ŠD Kekec in Moj-
ca, 54:40), Klementina Le-
mut (ŠD Nanos-Podnanos, 
55:11), Jasmina Jelovšek (KGT 
Papež, 57:20) in Mihaela Tu-
šar (ŠD Nanos Podnanos, 
58:10). Med mladinkami so 
bile prve štiri Katja Podobnik, 
Nuša Mali, Ana Meta Dolinar 
in Valentina Videčnik, med 
mladinci pa Tine Habjan, 

Nejc Uršič, Tine Hren in Rok 
Sušnik. Evropsko prvenstvo 
bo prihodnji mesec na Veliko 
planino. Organizacijo so prev-
zeli člani Kluba gorskih teka-
čev Papež iz Kamnika, ki bodo 
ob tesni podpori Združenja za 
gorske teke pri Atletski zvezi 
Slovenije in Evropske atletske 
zveze od 7. do 9. julija gostili 
okoli 250 tekačev in tekačic iz 
24 držav. Gre za največji atlet-
ski dogodek leta v Sloveniji, in-
tenzivne priprave in progo, na 
kateri so leta 2010 organizira-
li že svetovno prvenstvo, pa so 
si prejšnji teden ogledali tudi 
delegati Evropske atletske zve-
ze. Start tekme za člane bo v 
Eko resortu pod Veliko pla-
nino v Godiču. Čaka jih dob-
rih dvanajst kilometrov dolga 
proga s 1295 metri višinske 
razlike mimo Svetega Primo-
ža, Pasjih pečin in Male plani-
ne preko Velike planine vse do 
najvišjega vrha Gradišča. Ne-
koliko manj kilometrov in vi-
šinskih metrov čaka članice in 
mladince, ki bodo startali na 
Sv. Primožu, najkrajšo progo 
pa bodo imele mladinke s star-
tom na Kisovcu. Organizator-
ji bodo na dan tekmovanja (8. 
julija ob 7.30) organizirali tudi 
t. i. Open Race tekmo za vse re-
kreativce. 

Ratitovec za Veliko planino
Na Teku na Ratitovec so se gorski tekači borili 
za mesta v reprezentanci za domače evropsko 
prvenstvo.

Tekači so se za mesta na domačem evropskem prvenstvu 
pomerili na progi iz Železnikov do Ratitovca. / Foto: Andrej Tarfila
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Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Naj te nosi voda ...
Kot otrok sem na morju 

najraje plavala mrtvaka. Ule-
žeš se na vodno gladino, se 
ji prepustiš in samo si. Za-
upaš, da te bo voda držala in 
nosila v svojem objemu. Kot 
otrok sem očitno zaupala, da 
se mi ne bo zgodilo nič hu-
dega. Da se ne bom utopila. 
Da me vodni tok ne bo odne-
sel kdovekam, kljub temu da 
ne bom delala ničesar dru-
gega, kot uživala.

Najbolj me je navduševalo 
poslušanje podvodnih zvo-
kov pa gledanje neba in obla-
kov nad seboj. 

Ko samo si, ko se prepus-
tiš, imaš čas, da opaziš vse 
lepote okrog sebe in uživaš 
v njih. 

Kje na poti od otroka do 
odrasle osebe se izgubi vse 
to zaupanje? Kje postane-
mo »kontrol friki«? Ko ne 
zaupamo več, temveč hoče-
mo vsak trenutek vse nad-
zorovati? 

Zaradi izkušenj, ki so pos-
ledica življenjskih dogodkov, 
ne zaupamo več življenju. 
Ne upamo se več prepustiti. 
Postanemo negotovi in se na 
nezavednem nivoju odpove-
mo svoji moči. Postane nas 
strah neznanega. Ne zaupa-
mo si, da karkoli se bo zgo-
dilo, smo dovolj močni, spo-
sobni in »opremljeni« s pre-
teklimi izkušnjami ter krea-
tivni, da bomo znali poiskati 
rešitev in se zmogli spopas-
ti s situacijo, v kateri smo se 
znašli. Oklepati se začnemo 
znanih in preizkušenih me-
tod delovanja, saj mislimo, 
da smo/bomo tako močni in 
varni. Pa smo/bomo res? 

Vnaprej želimo vedeti vse 
o tem, kaj nas čaka v življe-
nju. Mislimo, da bomo tako 
bolje pripravljeni. Si res lah-
ko pripravljen čisto na vse? 
Čeprav scenarij in strategi-
jo tega, kako naj bi se nekaj 
zgodilo, izdelaš do najmanjše 

podrobnosti. Načrt je naša 
ideja, kako želimo, da se stvar 
zgodi. Zgrajen je na podla-
gi preteklih izkušenj, prepri-
čanj, čustev. Vsi vemo, kako 
rado se v realnosti potem zgo-
di, da se scenarij, na katerega 
smo se skrbno pripravljali, na 
neki točki začne odvijati dru-
gače, kot smo si zamislili.

Življenje nas s tem, ko nas 
potiska v nepredvidljive situ-
acije, v bistvu hoče ponovno 
naučiti zaupanja vase. Zaupa-
nja v to, da zmoremo in zna-
mo. Da si lahko zaupamo. 

Ko smo na preži in se spra-
šujemo, kaj se bo dogajalo v 
naši prihodnosti, smo z ak-
tivno pozornostjo in energijo 
v bistvu že tam, v prihodno-
sti. Gledamo za »ovinek« in 
nestrpno čakamo, da pride-
mo tja. Da bomo končno le 
videli cilj, ki nas čaka tam. Ko 
stalno poskušamo pogleda-
ti za ovinek, nepozorni potu-
jemo skozi sedanji trenutek. 

Ne zavedamo se in niti nima-
mo časa opaziti vsega lepega, 
kar se sproti dogaja na poti 
našega potovanja. 

Predstavljajte si, da vas 
življenje vrže v reko. Kaj bo 
prva reakcija, ko se dvigne-
te nad gladino? Zadihati? 
Pa potem? Najti kako vejo 
ali oprimek, da se trdno pri-
mete in počakate, da pride 
mimo kdo, ki vas bo rešil? 

Naredimo poskus. Zapri-
te oči in poskusite začuti-
ti, koliko energije je potreb-
ne, da se držite tega oprim-
ka, ko okrog vas teče reka in 
vas hoče odnesti s seboj. Ko-
liko časa se lahko tako drži-
te? Večno verjetno ne. Pred 
seboj pa vidite rečni ovinek. 
Se upate spustiti in kot nekoč 
otrok na morju prepustiti 
rečnemu toku, da vas odne-
se naprej, pa čeprav ne ves-
te točno, kam? Upate zaupati 
reki življenja, da vas bo drža-
la nad gladino? Pripeljala za 

ovinek, kjer vas čaka ... Se 
upate pustiti presenetiti?

Bolj ko krilimo okrog sebe 
in se na silo hočemo obdrža-
ti nad gladino, težje posta-
ja. Več energije porabimo. 
Vsega lepega, kar se dogaja 
okrog nas, pa nimamo časa 
opaziti, saj smo zaposleni s 
svojo dramo preživetja.

Kako bi bilo, če bi se spus-
tili in se prepustiti toku reke 
življenja? Prihranili bi ener-
gijo, ki smo jo prej investira-
li v oklepanje rešilne veje, ko 
smo se znašli v vodi. Če bi 
zaupali in se prepustili toku 
vode, da nas odnese s seboj, 
se umirili in dihali, bi ime-
li čas opaziti, kje sploh potu-
jemo, kaj nas obdaja. Bili bi 
polni energije, in ko bi nas 
reka prinesla v del, kjer je 
možno zlesti na kopno, bi to 
storili veliko lažje. 

Lep dopustniški čas vam 
želim, pa kakšnega mrtvaka 
zaplavajte.

Jelena Justin

Mesec maj je sicer že mi-
nil, je pa to mesec, ki me vsa-
ko lepo zvabi v Karavanke, v 
okolico Golice. Res nisem 
ljubiteljica množičnih poti, 
zato Golico vedno izpustim. 
Preprosto! Letos bomo oko-
lico Golice obiskali iz smeri 
Javorniškega Rovta. Povzpe-
li se bomo na Ptičji vrh.

Tik pred Jesenicami za-
vijemo desno proti Sloven-
skemu Javorniku in nada-
ljujemo proti Domu Prista-
va v Javorniškem Rovtu. Pe-
ljemo mimo doma proti 
Križovcu, 1222 m. Tik pred 

Križovcem, ko cesta zavije 
strmo levo navzgor po razri-
ti cesti, se desno odcepi mal-
ce ožja cesta. Na primernem 
mestu parkiramo in po tej 
ožji cesti nadaljujemo prib-
ližno pet minut, ko nas sme-
rokaz usmeri strmo po ko-
lovozu levo navzgor. Strmi-
na je velika. Ko se pot malce 
položi, začne zavijati v levo 
in nas pripelje na travnike 
Pustega Rovta, kjer stopimo 
na makadamsko cesto. Po 
njej nadaljujemo skozi Pus-
ti rovt, mimo pastirske koče. 
Sledimo cesti. V Zgornjem 
delu Pustega Rovta cesta za-
vije v gozd in malenkost višje 

jo zapustimo, saj nadaljuje-
mo po desnem kolovozu. V 
tem delu občasno zagleda-
mo celo kakšno markacijo. 
Zmerno strm vzpon nas pri-
pelje do višje ležeče ceste, ki 
pelje do Belske planine – Sve-
čice. Omenjeno cesto preči-
mo in nato nadaljujemo na-
ravnost po kolovozu, ki nas 
pripelje na prostrana travni-
ška pobočja pod sedlom Koč-
na, kamor z desne strani pri-
de markirana pot, ki pove-
zuje Stol z Golico. Hodimo 
mimo manjše lovske koče, 
nad katero je tudi napajališče 
za živali. Sledi še krajši strmi 
vzpon do sedla Kočna, kjer se 

nam odpre pogled na avstrij-
sko stran, obenem pa na des-
ni strani vidimo tudi pot, ki 
pripelje s Struške. 

Na sedlu nadaljujemo 
levo, proti Golici. Ko marki-
rana pot zavije v levo, jo za-
pustimo in se vzpnemo pro-
ti grebenu. Sledimo mej-
nim kamnom, ki jih pove-
zuje tudi slabše vidna stezi-
ca. Pot se v spodnjem delu 
strmo vzpne na predvrh, sle-
di zložni vzpon do vrha Ptič-
jega vrha. Od kod ime, pa 
žal ne vem. O ptičih ni bilo 
ne duha ne sluha. Travni-
ški greben Ptičjega vrha je 
posut z narcisami. Opojno 
dišeče in neskončno lepo.

V vrha je lep razgled na 
Krvavko in Golico, Struško 
in seveda pogled na jug, ki 
se ustavi na Julijskih Alpah. 

S Ptičjega vrha lahko ses-
topimo na spodnjo pot, mar-
kirano pot proti Golici, lahko 
pa nadaljujemo po grebenu, 
po meji naprej do sedla Suha. 
Na sedlu Suha zavijemo levo 
in nekaj časa hodimo po ces-
ti, ko nas smerokaz usmeri 

na spodnjo, desno stezico 
proti Markljnovi planini in 
Savskim jamam. Stezica se 
najprej spusti, nato kar ne-
kaj časa teče horizontalno, 
nato pa sledi del, kjer je pot-
rebno malce previdnosti, 
saj je pot drobljiva in razri-
ta od hudourniških voda. 
Ko pridemo do Markljevega 
rovta, se čez planino spus-
timo do ceste, kjer zavije-
mo levo in nadaljujemo po 
cesti do Križovca. Križovec 

je križišče poti, mi nadalju-
jemo po cesti naravnost po 
klančku navzdol, ko bomo v 
približno desetih minutah 
zagledali svojega jeklenega 
konjička.

Današnjo turo seveda lah-
ko podaljšamo do Golice, ki 
je na dosegu roke. 

Nadmorska višina: 1550 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Ptičji vrh (1550 m)

Kraljestvo narcis
Mesec maj. Mesec ljubezni. Mesec narcis. Opojne cvetlice, ki nezadržno 
vabijo trume planincev in izletnikov v Karavanke, predvsem na Golico. Mi 
bomo šli tokrat v njeno okolico.

Planina v Pustem rovtu / Foto: Jelena JustinPogled na Struško z vzpona na Ptičji vrh. Spodaj je sedlo Kočna. / Foto: Jelena Justin

Ptičji vrh je poln narcis. Zadaj se vidi Golica. / Foto: Jelena Justin
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Maja Bertoncelj

Medvode – Na startu 1. Nočne
ga teka na Sotočju se je v sobo
to zbralo 343 tekačev, ki so tek
li na 5,6 in na 10 kilometrov. 
Konkurenca je bila odlična, 
prestižno desetko pa je dobil 
letos najboljši slovenski ma
ratonec Rok Puhar.

Dopoldan je pretekel 19 ki
lometrov, trening je vključeval 
tudi intervale in šest kilome
trov tempo teka okrog 2 minu
ti in 50 sekund na kilometer. 
Pred startom nočnega teka na 
Sotočju je obrnil še štiri kilo
metre, nato 10 kilometrov pre
tekel v času 31:24, se posvetil 
novinarjem in za raztek še dva 
kilometra. Letos je pretekel že 
več kot tri tisoč kilometrov. 
Rok Puhar ničesar ne pre
pušča naključju in se zavze
to pripravlja na naslednje po
membne tekme, ki ga čakajo. 

»Ker naslednji teden tečem za 
evropski pokal, je bil moj cilj 
teči zmerno. V šestem kilo
metru sem videl priložnost, 
da se odlepim, tako da sem na
padel in ušel konkurenci. Pro
ga je bila razgibana, odlična za 
trening, zbralo pa se je tudi ve
liko navijačev,« je povedal te
kač iz Šenčurja, ki je konec 
aprila na svojem prvem ma
ratonu v Hamburgu s časom 
2;18:22 izpolnil normo za av
gustovsko svetovno prvenstvo 
v Londonu. »Priprave poteka
jo odlično in kar ne morem 
verjeti, kakšne treninge de
lam. Začel sem dva tedna po 
Hamburgu. Prvi cilj je sedaj 
evropski pokal, prave pripra
ve za maraton se začnejo po 
naslednjem tednu,« je še de
jal. Po pričakovanjih se mu je 
najbolj približal Domen Haf
ner z Gabrške Gore (31:50), ki 
je povedal, da je njegov prvi cilj 

Tek štirih mostov v Škofji Loki 
17. junija, zmage pa si je seve
da želel tudi v Medvodah. Tret
ji je bil Jan Samide (32:02). V 
ženski konkurenci je 10 kilo
metrov najhitreje pretekla do
mačinka Neja Kršinar (39:21), 
ki se vrača po poškodbi. Dru
ga je bila Katja Kozjek (41:23), 
tretja pa Maša Jamnik (43:17). 

Na 5,6 kilometra je bil pri 
moških najhitrejši Andrej Mi
kelj (18:46). »Za prvo mes
to je bilo treba veliko trenira
ti in danes hitro teči. Tempo 
je bil kar dober,« je dejal te
kač iz Stražišča pri Kranju, ju
nak sobotnega večera v ekipi 
Poljskih tekačev. Za njim se 
je uvrstil Uroš Rozman (19:11) 
iz Loma pod Storžičem. »Med 
seboj se dobro poznava, tako 
da sem vedel, da bo treba že 
od starta iti na polno. Lah
ko bi zmagal eden ali drugi,« 

je pojasnil. Tretji je bil Miha
el Marinč (19:43). Boj Medvo
ščank za zmago na krajši pro
gi je dobila Lucija Šušteršič 
pred Tino Kozjek (22:22), tre
tja je bila Jana Omejc (24:38). 
Na 5,6 kilometra je teklo tudi 
veliko zaposlenih v medvoški 
občinski upravi na čelu z žu
panom Nejcem Smoletom, ki 
je povedal: »Ni bilo naporno, 
ker smo uživali. To smo vzeli 
kot ''teambuilding'', da poka
žemo, da tudi mi radi sodelu
jemo, in da počastimo vse tis
te, ki so sodelovali pri tem pro
jektu, da je danes tako lepo v 
Medvodah, kot je.«

Prvi festival Medvode v gi
banju je končan. Organiza
torji iz Javnega zavoda Soto
čje Medvode in Športne zveze 
Medvode so zadovoljni in si 
želijo, da postane tradiciona
len in še bolj množičen.

Medvode so bile v gibanju
Nočni tek na Sotočju je bil rekreativni vrhunec štiridnevnega festivala Medvode v gibanju, ki je potekal 
prvič in je združeval številne športne dogodke, kulinariko in zabavo.

Tekla je tudi občinska uprava Občine Medvode na čelu  
z županom Nejcem Smoletom (levo). / Foto: Peter Košenina

Prvi trije na deset kilometrov: Domen Hafner, Rok Puhar  
in Jan Samide / Foto: Maja Bertoncelj

Grega Flajnik

Kranj – Na kolesarjenju, ki 
smo ga organizirali že tretje 
leto zapored, se je zbralo 16 
kolesarjev in dva spremlje
valca. Pedale smo vrteli ko
nec maja in prepotovali 340 
kilometrov ob reki Donavi, 

od mesta Passau do Dunaja. 
Vedno znova se pokaže, da je 
to tisto– pravo. Vedno se zbe
rejo gostje, ki si želijo dobre 
družbe, gibanja v naravi, spo
znavanja novih krajev. Vedo, 
da je prekolesariti sto kilome
trov na dan precej zahteva
no, hkrati pa niti ne, saj je na 

voljo ves dan, na poti ni prak
tično nobenih klancev, ra
zen tistih, ki peljejo na nad
voz ali most čez reko Dona
vo, kolesarje spremlja kom
bi, spremljevalec pa poskrbi 
za dobro malico in kavo. Prav 
kava je bila tokrat res dobra, 
saj se je Helena potrudila in 

vsakomur pripravila »kavi
co s pen'co«. »V skodelico je 
treba najprej naliti malo pene 
in šele nato doliti kavo,« nam 
je zaupala svojo skrivnost. Le
tošnja ekipa je bila še poseb
no enotna, saj med nami si 
bilo dirkačev, ki bi hoteli tek
movati, pa tudi preveč zaosta
jal ni nihče. Zato Igor, ki se je 
javil za »metlo«, to je v kole
sarskem žargonu tisti, ki vozi 
zadnji in skrbi, da so vsi ko
lesarji zbrani, ni imel veliko 
dela. Kolesarili smo ob opti
malnih vremenskih pogojih 
– prava temperatura in ne pre
več sonca. Tako smo potovali 
hitro in imeli še dovolj časa za 
oglede, počitek, malico, vsako 
jutro pa smo si celo privoščili 
jutranje razgibavanje.

Skratka, nekaj napora, spo
znavanje novi krajev, dobra 
družba in skrbno spremlja
nje kolesarjev so glavni raz
logi, da je takšen izlet že sko
raj praviloma prijeten.

Popotniško kolesarjenje ob Donavi
Zmerno kolesarjenje v dobri družbi, spoznavanje novih krajev in počitek v senci brez kančka 
tekmovalnosti je najboljša rekreacija, smo tudi tokrat spoznali na našem kolesarskem izletu ob Donavi.

Kolesarji pred najlepšim delom poti – donavskim okljukom

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora – Ponyji so 
pravi hit. Največ na kupu 
smo jih že tretje leto za
pored videli na vzponu iz 
Kranjske Gore na Vršič. Ob 
tretji izvedbi Red Bull Goni 
Pony je udeležba z lanskih 
573 zrasla na 922 udeleženk 
in udeležencev na ponyjih 
vseh mogočih generacij in 
izpeljank ter sorodnih ko
lesih iz drugih evropskih 
držav.

Padla sta tudi nova časov
na rekorda. Pri moških ga 
je postavil Celjan Primož 
Jurak, ki je bil lani drugi. 
Čez 24 serpentin in 800 vi
šinskih metrov se je prebil v 
času 44 minut in 30 sekund. 
Drugi je bil Žiga Sernec z za

ostankom 22 sekund, tretji 
pa Srečko Brulc. Nova lastni
ca ženskega rekorda je Go
renjka Laura Šimenc s ča
som 52 minut in 10 sekund. 
Za več kot pet minut je bila 
hitrejša od drugouvrščene 
Tamare Grm. Kot tretja je v 

cilj prišla zmagovalka prvih 
dveh izvedb Jasmina Jelov
šek, a tudi ona je lastni re
kord popravila za več kot mi
nuto. »Moj cilj je bil čas oko
li 55 minut, tako da sem za
dovoljna. Dobro sem se po
čutila, mislila sem, da bo tež
je. Skoraj nič nisem hodila, 
le na najbolj strmem delu 
med 16. in 17. serpentino se 
mi je zdelo, da bom peš hi
trejša. Kolo sem si izposo
dila od sosede,« je povedala 
Laura Šimenc, ki največ ki
lometrov naredi na cestnem 
kolesu.

Nagrado za najboljši retro 
slog je med ženskami osvo
jila Aleksandra Kogovšek, ki 
se je s fluorescentnim aero
bičnim videzom iz osemde
setih lepo prilagodila svoje

mu rožnatemu ponyju, To
maž Alauf med moškimi s 
kostumom na temo Vučka, 
maskote sarajevskih olim
pijskih iger, in ribniški lov
ci med skupinami, saj so na 
Vršič vlekli tudi puške in del
ček gozda.

Na Vršič jih je s ponyji 
gonilo skoraj tisoč
Najštevilnejša udeležba in nova rekorda vzpona  
s kolesom znamke Pony iz Kranjske Gore na Vršič

S ponyjem je na Vršič gonilo kar 922 udeležencev te vse 
bolj priljubljene športno-zabavne prireditve. 
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TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – JUNIJ 2017
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi na  

junijski  terenski krvodajalski akciji, in sicer:

V ČETRTEK, 8. JUNIJA  2017
V DOM KRAJANOV PRIMSKOVO, JEZERSKA CESTA 41 IN

     V PETEK, 23. JUNIJA 2017
V DUPLJE, V GASILSKEM DOMU V DUPLJAH.

Pridružite se  veliki družini krvodajalcev med 7. in 13. uro!

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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Simon Šubic

Bohinj, Bled – Na območju 
Bohinja in Bleda je minuli 
konec tedna potekala tridnev-
na mednarodna vaja zaščite 
in reševanja Cooperate 2017, 
na kateri so se reševalci raz-
ličnih profilov z Gorenjskega 
in iz avstrijske Koroške sku-
paj urili v postopkih reševa-
nja v nesrečah ob prostoča-
snih dejavnostih. Po bese-
dah poveljnika štaba Civilne 
zaščite za Gorenjsko Jerneja 
Hudohmeta je bila vaja zno-
va namenjena krepitvi čez-
mejnega sodelovanja med 
slovenskimi in avstrijskimi 
organi Dežele Koroške, ki so 
pristojni za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesreča-
mi, ter silami za zaščito, reše-
vanje in pomoč z obeh stra-
ni meje. Na njej je sodelova-
lo približno 380 ljudi, od tega 
80 Avstrijcev. 

»Vaje Cooperate priprav-
ljamo že vrsto let, na njih pa se 
različne reševalne službe na 
Gorenjskem in avstrijskem 

Koroškem usposabljajo za 
postopke sprejema medna-
rodne pomoči, medsebojne-
ga obveščanja, usklajenega 
reševanja ... Tako na vsakem 
delovišču sodelujejo skupaj 
slovenski in avstrijski reše-
valci, da se učimo delati sku-
paj, kar je bistveno lažje po-
četi na vajah, vse pa s ciljem, 
da potem medsebojna koor-
dinacija bistveno bolje pote-
ka tudi v primeru prave nes-
reče. Od leta 2010, ko smo 
pripravili prvo takšno med-
narodno vajo, do danes je na-
predek v usklajenem delova-
nju absolutno viden, imamo 
pa željo, da s tem nadaljuje-
mo tudi v prihodnje,« je de-
jal Hudohmet. Kot je dodal, 
je bil eden osnovnih ciljev 
tokratne vaje tudi omogoči-
ti štabu Civilne zaščite Ob-
čine Bohinj in njegovi pod-
pori priložnost urjenja v raz-
merah, ko mu Regijski cen-
ter v Kranju zaradi množič-
nosti nesreče ne more zago-
tavljati takšne podpore, kot 
bi jo v normalnih razmerah. 

»Takrat so občinski štabi tis-
ti, ki prevzamejo določen del 
zadolžitev regijskega centra 
in vodijo oz. koordinirajo re-
ševalne aktivnosti na svojem 
območju.« Vaja je potekala 
od petka do nedelje. Prvi dan 
so avstrijske reševalne enote 
prispele na Gorenjsko, pos-
krbeli so za njihovo nastani-
tev in postavili skupno bazo 
na obrobju Bleda. V soboto in 
nedeljo so potekale reševalne 

aktivnosti na območju Bohi-
nja, v katerih so različne re-
ševalne strukture vadile v po-
stopkih reševanja potapljača-
-jamarja iz sifona jame Go-
vic, reševanja ponesrečencev 
iz zaradi potresa porušene-
ga objekta v Brodu, na Rud-
nem polju so gasili obsežen 
gozdni požar, v Bohinjskem 
jezeru so iskali utopljence, v 
steni Pod Skalco pa so reševa-
li padlega plezalca. 

Znova krepili čezmejno sodelovanje
Gorenjski in avstrijski reševalci so zadnji konec tedna na mednarodni vaji v Bohinju znova preizkusili 
medsebojno usklajenost v reševalnih aktivnostih. 

Simon Šubic

Kranj – Kranjsko okrožno so-
dišče je prejšnji teden v ka-
zenski zadevi zoper nekda-
njega predsednika uprave in 
solastnika Loških tovarn hla-
dilnikov (LTH) Miloša Kod-
reta izdalo zavrnilno sod-
bo, potem ko je kranjsko to-
žilstvo odstopilo od nadalj-
njega pregona. Višja držav-
na tožilka Helga Dobrin se 
je za umik obtožnice zoper 
Kodreta, ki so mu očitali po-
skus storitve kaznivih de-
janj zlorabe položaja ali za-
upanja pri gospodarski de-
javnosti ter oškodovanja up-
nikov, ker naj bi 22. aprila 
2009 prepoceni prodal bla-
govno znamko LTH, odloči-
la po pridobitvi novega izve-
denskega mnenja. Izveden-
ka Irena Viher je namreč 
ocenila, da je bila blagovna 
znamka LTH na dan prodaje 
vredna 415 tisoč evrov, in ne 
1,36 milijona evrov, kot je na 
podlagi izvedenskega mne-
nja Milene Kosi v obtožnici 
zatrjevalo tožilstvo. 

Čeprav sta umik obtožni-
ce in posledična zavrnilna 
sodba v korist obdolženega 
Kodreta, pa bi bilo zanj bo-
lje, da bi sodišče izdalo op-
rostilno sodbo, je razplet 

kazenskega postopka ko-
mentiral njegov zagovornik 
Tone Šubic. »Ne nazadnje 
do tega postopka sploh ne bi 
smelo priti. Zanetil ga je ne-
strokovni stečajni upravitelj, 
tožilstvo je njegovo ovadbo 
nekritično sprejelo, potem 
pa se je začel nedopusten 
izvedenski obračun z obto-
žencem. V prvem mnenju, 
na katerem je slonela sodna 
preiskava, je vrednost bla-
govne znamke LTH izvede-
nec Jure Marn ocenil na 2,6 
milijona evrov, druga izve-
denka po dopolnjeni prei-
skavi Milena Kosi jo je oce-
nila na 1,4 milijona evrov, 
šele z iznosom izvedenske-
ga poročila izvedenca Ma-
tjaža Aberška, ki je vrednost 
ocenil od 0 do 500 evrov, je 
prišlo do takšnega dvoma v 
Kosijevo, da je bila imeno-
vana nova izvedenka Irena 
Viher,« je odvetnik nareko-
val za zapisnik. Poudaril je, 
da v 35 letih dela v pravosod-
ju tako sramotnega postopa-
nja izvedencev še ni doživel, 
zato bodo najmanj za Kosije-
vo predlagali odvzem licen-
ce. »Šlo je za sramotno izve-
deništvo, pri čemer je Kosi-
jeva porušila osnovno abe-
cedo nevtralnega strokov-
nega mnenja. Da je Marn 

ocenjeval v interesu stečaj-
nega upravitelja na vrednost 
2,6 milijona evrov, pa je več 
kot očitno,« je še dejal odve-
tnik Šubic.

»Žalostno je, da se v Slove-
niji preganjajo ljudje, ki niso 
nič krivi. In tisti, ki preganja-
jo, so zelo krivi, a tega nihče 
ne vidi. V našem primeru dela 
največji problem stečajni up-
ravitelj Dušan Taljat, ker dela 
za svoje namene in svojega 
zeta. To sem na tem sodišču 
že poudaril, a je bilo presliša-
no,« pa je po izreku zavrnilne 
sodbe povedal Dušan Kodre. 

Ob tem je poudaril, da je bilo 
zaradi LTH zoper njega vlože-
nih več ovadb in obtožb, a je 
bil v vseh primerih oproščen 
oziroma so kazenski pregon 
predčasno ustavili. Še vedno 
pa poteka odškodninska tož-
ba v višini 450 tisoč evrov, ki 
jo je zaradi oškodovanja LTH 
proti članom zadnje upra-
ve podjetja Primožu Pega-
mu, Milošu Kodretu in Ivanu 
Čakšu sprožil stečajni upravi-
telj LTH Dušan Taljat. Kranj-
sko sodišče je sodbo že izda-
lo, višje sodišče pa o pritožbi 
še ni odločalo. 

Tožilstvo umaknilo obtožnico 
Kranjsko tožilstvo je po pridobitvi novega izvedenskega mnenja umaknilo obtožnico zoper nekdanjega 
predsednika uprave LTH Miloša Kodreta zaradi domnevne zlorabe položaja in oškodovanja upnikov. 

Dušan Kodre (levo) in odvetnik Tone Šubic bi bila bolj 
zadovoljna, če bi kranjsko sodišče namesto zavrnilne izdalo 
oprostilno sodbo. 

Ekipi za tehnično reševanje Gorenjske in avstrijske  
Koroške sta združili moči pri reševanju ponesrečencev  
iz porušenega objekta po potresu. / Foto: Simon Šubic

Simon Šubic

Kranj – Ta teden v Sloveniji 
poteka nacionalna preven-
tivna akcija Alkohol, droge 
in druge psihoaktivne sno-
vi v prometu – Premisli! Al-
kohol ubija. Alkohol je še 
vedno eden najpogostejših 

dejavnikov najhujših prome-
tnih nesreč, v zadnjih letih pa 
narašča tudi delež drog v pro-
metu, ob tem poudarjajo v 
Javni agenciji RS za varnost 
prometa. V času akcije, ki bo 
potekala do nedelje, bodo po-
licisti in občinski redarji izva-
jali tudi poostren nadzor.

Recite ne alkoholu

Simon Šubic

Kamnik – Kamniške gasilce 
so obvestili, da svojci pogreša-
jo 43-letno Bredo Novak iz Ka-
mnika, ki so jo nazadnje vide-
li 24. maja. Pogrešana je viso-
ka okoli 165 centimetrov, sivih 
daljših las, običajno spetih v 
čop, oblečena je v temnejša 
oblačila (hlače in črna vetrov-
ka), obuta v črne nizke čevlje, 
s seboj pa ima temno mo-
der nahrbtnik. Policisti pro-
sijo vse, ki bi karkoli vedeli o 
pogrešani osebi, da podatke 
sporočijo na najbližjo policij-
sko postajo ali Policijsko po-
stajo Kamnik (01 830 31 80) 

oziroma pokličejo na inter-
ventno številko 113 ali anoni-
mni telefon 080 1200.

Jo je kdo videl?

Pogrešana Breda  
Novak / Foto: PU Ljubljana

Simon Šubic

Kranj – Kranjski policisti 
bodo kazensko ovadili voz-
nika belega avtomobila Pe-
ugeot 508 SW, kranjskih re-
gistrskih tablic, ki je v pe-
tek zvečer med divjanjem 
od Kranja do Ljubljane huje 
kršil prometna pravila in 
zelo ogrožal varnost drugih 
voznikov. Pri tem pa poli-
cisti potrebujejo tudi pomoč 
prič, s katerimi se je divjak 
med vožnjo srečal ali jih je 
celo ogrožal. Pokličejo naj 
na 113 ali anonimni telefon 
080 1200.

Za voznikom so kranjski 
policisti v redni kontroli pro-
meta zapeljali v petek oko-
li 21.10 na Cesti Staneta Ža-
garja v Kranju, a jim ni us-
tavil. Divje je začel bežati po 
kranjskih ulicah, pri tem pa 
med drugim brez zaviranja 
prevozil več rdečih luči, vo-
zil je po celotnem vozišču, 
v križiščih pa je zaradi hi-
trosti izgubljal stik s podla-
go in zato drsel po vozišču. 

V semaforiziranem križišču 
na Planini med Cesto Stane-
ta Žagarja, Cesto Jaka Platiše 
in Šucevo ulico je z vožnjo v 
rdečo luč tudi izsilil prednost 
vozniku srebrnega avtomo-
bila, ki ga tudi prosijo, naj jih 
pokliče. Z nevarno vožnjo, 
izsiljevanjem prednosti in 
prehitevanjem je nadaljeval 
vse do avtocestnega priključ-
ka Kranj-vzhod pred Šenčur-
jem, kjer je zapeljal na avto-
cesto proti Ljubljani. Tudi 
tam je vozil nevarno, prehi-
teval po voznem, odstavnem 
in pospeševalnem pasu, sko-
zi cestninsko postajo je za-
peljal z vsaj enkrat višjo hit-
rostjo, kot je dovoljeno ... Na 
priključku Ljubljana-Brdo se 
je ustavil in peš zbežal, vozi-
lo pa pustil, da se je samo ne-
kontrolirano premikalo nap-
rej. Policisti so zato razbili 
steklo in avtomobil ustavili. 
Voznika, ki je brez vozniške-
ga dovoljenja, v avtomobilu 
pa je vozil še dva potnika in 
žival, so nato prijeli, avtomo-
bil pa zasegli. 

Divje bežal pred policijo



Alenka Brun

P
estra sezona tokra-
tnega MasterChe-
fa se zaključuje. V 
njej so gostili ame-
riško tekmovalko 

slovenskih korenin Katrino 
Kozar, španskega chefa Jor-
dija Batallerja, prvič ustvarili 
popoln krokenbuš, kuhali z 
eksotičnim mesom, in sicer 
od kenguruja do krokodila, 
doživeli smo Almin objem 
in tudi Karimovo jezo. Ni 
manjkalo tako čustev kot 
okusnih krožnikov. In med 
tri najboljše ljubiteljske 
kuharje, torej v veliki fina-
le tretje sezone slovenske-
ga MasterChefa, se je uvrstil 
tudi mladi Elvis Kudić. 

Obiskuje četrti letnik Sre-
dnje gostinske in turistične 
šole v Radovljici. Od malega 
je sanjal, da bi enkrat sodelo-
val v kuharskem šovu Mas-
terChef. K srcu mu je nam-
reč prirasel že, ko so z njim 
začeli Američani. Predvsem 
ga je navdušilo, kaj so tek-
movalci ustvarili v kratkem 
času, ki so ga imeli na voljo. 

Kuhal je vedno rad. Sam 
najraje je »pašto«, lazan-
ja je njegova najljubša jed. 
Ima se kar malo za Italija-
na: »Obožujem veliko skle-
do špagetov s paradižnikovo 
omako in ogromno količino 
parmezana.«

V šov so ga prijavili sošolci. 
Najprej je rekel ne, a potem 
vseeno sprejel ponujeni iz ziv. 
Mu je pa sedaj sodelovanje v 

MasterChefu malce zmeša-
lo štrene glede odločitve pri 
izbiri univerze. Ugotavlja, da 
bi rad ostal povezan s kulina-
riko, tako da bo moral okoli 
študija dobro razmisliti. 

Letos poleti ga bo za en 
mesec pod svoje okrilje vzel 
Bine Volčič in Elvis se že 
veseli učenja in spoznavanja 
novih tehnik, okusov, sploh 
pa, da bo imel mentorja. 

Elvisu je v MasterChe-
fu uspel preboj med tri naj-
boljše, čeprav si je na začet-
ku rekel, da če mu uspe pri-
ti med deseterico, je zase že 
zmagal. »Ko pa padeš notri, 
je zgodba drugačna. Iz kro-
ga v krog si želiš več. Vidiš, 
koliko si dejansko sposo-
ben, in moram reči, da sem 
sam sebe presenetil, glede 

na to, da sem še mlad, koli-
kšen pritisk sem zdržal.« 
Doda še, da se moraš vsake-
ga novega kuharskega izziva 
v MasterChefu lotiti z misli-
jo, da boš kuhal s srcem, na 
krožniku predstavil sebe in 
se boš potrudil po najboljših 
močeh. »Če kuhaš z misli-
jo, da je tam pokal, petdeset 
tisoč evrov in naziv, potem 
boš pogorel. V bistvu greš 
lahko kar domov.« 

In kaj bo naredil z denar-
jem, če zmaga? Kratko in 
jedrnato: namenil ga bo za 
šolanje. Bi mu pa zmaga 
pomenila veliko, saj si naziv 
masterchef res zelo želi. 

Ali bomo Gorenjci v letoš-
nji sezoni dobili zmagovalca 
MasteChefa, pa bomo videli 
v četrtek. 

MED NAJBOLJŠIMI TUDI ELVIS
Pred nami sta samo še dve oddaji, v katerih se bodo za naziv masterchefa po merili Salome, Sara Rutar 
in 21-letni Gorenjec Elvis Kudić iz Bohinjske Bistrice. Kdo bo veliki zmagovalec tretje sezone kuharskega 
šova MasterChef Slovenija, bomo izvedeli v četrtek, 8. junija, ob 21. uri na Pop TV.

Alenka Brun

P
o skoraj tridesetih 
letih nadvse uspe-
šne glasbene karie-
re se je od skupine 
Čuki poslovil najst-

arejši član basist Vinko Can-
kar, ki je pred kratkim praz-
noval šestdeseti rojstni dan. 
Na njegovo mesto je prišel 
21-letni Miha Novak iz Vuhre-
da, naselja v Občini Radlje ob 
Dravi. Prijavil se je na avdici-
jo in bil med okoli devetde-
setimi izbran med dvanajste-
rico, potem pa dobil »vlogo« 
v priljubljeni glasbeni sku-
pini. Miha in Čuki so novi 
videospot za pesem Ruzak, 
dinamično pesem, v kateri 

zasledimo tudi rap, posneli 
pa so ga v Bohinju, predstavi-
li pred nekaj dnevi v restavra-
ciji Angel v Šiški. Miha pravi, 
da je v sebi vedno skrival žel-
jo, da bi nastopal točno v tak-
šni zasedbi, kot so Čuki. Prid-
ružil se jim je v začetku maja. 
Ob uradni predstavitvi nove-
ga člana pa so Čuki na odru 
najprej zaigrali z legendar-
nim basistom Alpskega kvin-
teta Janezom Perom – saj so 
se na prvega aprila pošali-
li, da bo to njihov novi član. 
Nastopile so plesalke Ples-
nega mesta, prišla je Jagoda 
Batagelj, Jernejeva soigralka 
v spotu in soplesalka v Zve-
zde plešejo, predstavili pa 
so tudi ekipo, ki je ustvarila 
videospot.

NOVI ČUK JE MIHA NOVAK

Miha Novak in še en priljubljen član Čukov Jernej Tozon

NEDEL JA, 11. JUNIJ,
OB 17.00

PREMIERA

CINEPLEXX  KRANJ

od
14:30

poligon z mini avtomobilčki 
poslikave obraza

obisk sinhro ekipe
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

POTOVANJA        VINO        HRANA        DOGODIVŠČINE        MOŠKI        ŽENSKE         POTOVANJA        VINO        HRANA       ŽENSKE  

Alenka Brun

N
ürnberške 
medenjake ozi-
roma »Lebku-
chen« prevaja-
jo v angleščino 

kot »gingerbread«. A ne vse-
bujejo medu, tudi moke naj-
večkrat ne, temveč le sese-
kljane oreščke: mandelj-
ne, orehe, lešnike. Značilen 
okus prispevajo še ščepec 

cimeta, kardamoma, muš-
katnega oreščka, pimenta, 
koriandra in klinčkov; svoje 
dasta tudi četrtini naribane 
lupine pomaranče in limo-
ne – seveda ekološko pri-
delana, ter na drobno nase-
kljana kandirana lupini-
ca obeh in ingverja. Upora-
bljajo tudi hostije, ki so ide-
alna podlaga za oblikovan-
je okroglih priljubljenih piš-
kotov. Receptov je veliko, so 
bolj in manj zapleteni, če se 

lotite priprave nürnberških 
medenjakov doma, pa obli-
ko lahko prepustite domiš-
ljiji. Mi smo jih pripravljali 
z ekipo cookionistov na kuli-
narični delavnici, namenje-
ni turistom, in uporabili raz-
širjn recept. Da je vse teklo 
tako, kot je treba, sta skrbela 
kuharska mojstra – tokrat v 
vlogi pekov – Tashan Heisel-
betz in Jonathan Ulrich.

Po medenjakih smo se 
sprehodili do znamenite 

mestne restavracije Brat-
wurst Röslein, kjer smo si 
privoščili kosilo in sprem-
ljali proces nastajanja znane 

nürnberške pečenice oziro-
ma originalno Nurnberger 
Rostbratwurst. 

 (Nadaljevanje prihodnjič)

Nürnberg (3)

ZNAMENITI PIŠKOT 

Nürnberški medenjaki iz delavnice s cookionisti

Jonathan je pomagal pri 
oblikovanju.

Delavnica je bila živahna, med skupinami si skoraj začutil 
rahlo tekmovalnost, kdo bo pripravil boljše medenjake.

Tik preden je šel »izdelek« v pečico ... Ponosni na svoj prvi krožnik nürnberških medenjakov

Ogledalo

Ko sem pogledala v ogledalo,
vedela nisem, kaj mi bo pokazalo,
saj to prav res ne morem biti jaz,
to prav res ne more biti moj obraz.

Sem res to jaz
in moj obraz
vprašala bi najraje vas,
ki spoznate se na življenja čas.

Pa kaj bi vas povpraševala,
ko pa že sama sem spoznala,
da ogledalo mi ne laže,
le lice mi današnje kaže.

Ljubica Jančar

Prav res, ogledalo nam nikdar ne laže. Ne glede kaj išče-
mo v ogledalu, ali gledamo gubice ali pa svojo dušo in vse 
kar se v njej skriva. Življenja čas nam vedno pokaže pravi 
obraz.  Naslednjič sledi drugi del pesmi Ogledalo izpod 
peresa Ljubice. Meta.

PESMI MLADIH

Mateja Rant

O
snovna šola 
Orehek že 
dve leti zapo-
red sodelu-
je na medna-

rodnem tekmovanju World 
Scholar's Cup. Tudi letos 
so njihove osmošolke Bri-
na in Anara Nemanič, Neža 
Kovačič, Brina Erznožnik in 
Katja Porenta ter devetošol-
ka Nika Kalan blestele že na 
državnem tekmovanju in si 
tako prislužile udeležbo na 
svetovnem tekmovanju. Eki-
pno so osvojile četrto mesto, 
pri čemer so se na višja mes-
ta pred njimi uvrstili samo 
učenci mednarodnih šol, ki 
imajo pouk v angleščini, jih 
je pohvalila mentorica Moj-
ca Štraus Zulu. Zdaj se že 
intenzivno pripravljajo na 
svetovno prvenstvo, ki bo v 
Hanoju v Vietnamu med 25. 
in 30. junijem.

»Cilj tekmovanja je spo-
dbuditi učence k odkrivan-
ju svojih talentov, grajenju 

samozavesti in samopodobe 
ter usvajanju novih znanj in 
veščin. Tekmovanje je nav-
dih globalni skupnosti pri-
hodnjih rodov učenjakov 
in voditeljev,« je poudarila 
Mojca Štraus Zulu in doda-
la, da tekmovanje spodbuja 
timsko delo ter je na osno-
vi razprave interdisciplinar-
no in usmerjeno v prihod-
nost. Letošnja tema tekmo-
vanja nosi naslov Malo ver-
jeten svet, pri čemer mora-
jo učenci pokazati poglob-
ljeno znanje s področja zgo-
dovine, literature, umetnos-
ti, družbenih ved, mitologi-
je ter znanosti in umetnosti. 
Izkazati se morajo na podro-
čju govorništva in retorike, 
pisanja esejev, medpredme-
tnega povezovanja, kritične-
ga razmišljanja in timske-
ga dela, obenem pa mora-
jo odlično obvladati stroko-
vno besedišče v angleščini, 
je razložila mentorica. Zato 
tudi vse priprave potekajo v 
angleščini, pri čemer se dva-
krat na teden dobivajo v šoli, 
vsakih štirinajst dni pa se 

pripravljajo tudi ob koncu 
tedna. Teme so zelo široko 
zastavljene, zato poskušajo 
poiskati čim več informacij 
o posameznih temah, iščejo 
asociacije in si izmenjujejo 
mnenja.

Ker je udeležba na sve-
tovnem tekmovanju velik 
finančni zalogaj, poskuša-
jo pridobiti sponzorje, ki 

bi jim olajšali plačilo poti 
v Vietnam. To je namreč 
obenem priložnost za pro-
mocijo Slovenije, saj se bo 
na tekmovanju odvijal tudi 
kulturni sejem, kjer bodo 
učenci predstavili svojo 
kulturo, običaje in zname-
nitosti svoje regije in celo-
tne države, je še pojasnila 
Mojca Štraus Zulu.

NA POTI V VIETNAM
Šest učenk Osnovne šole Orehek Kranj je na regionalnem tekmovanju World Scholar's Cup pokazalo 
izjemno znanje angleškega jezika in sposobnost argumentiranja in se v hudi konkurenci ekip slovenskih 
osnovnih in srednjih šol uvrstilo na svetovno tekmovanje World Scholar's Cup v Vietnamu.

Učenke Osnovne šole Orehek so blestele že na državnem 
tekmovanju World Scholar's Cup. / Foto: arhiv šole

Brainobrain Kranj pripravlja v četrtek, 8. junija, ob 17. uri v 
OŠ Jakoba Aljaža predstavitev, kaj počnejo na delavnicah 
brainobraina. Spoznati bo mogoče, kako na abakusu »tre-
nirajo« možgančke in razvijajo koncentracijo, spomin in 
ustvarjalnost, kaj so speed testi in flash kartice, kakšno 
možgansko telovadbo uporabljajo in kaj je NLP za otroke. 
Metoda brainobrain, pojasnjujejo, je enostavna, zabavna 
in otrokom zelo privlačna. Otroci se prve tri do štiri mese-
ce učijo računati z abakom, nato pa nadaljujejo brez abaka 
oziroma si ga morajo vizualizirati, torej računati v mislih. 
Otroci se tako učijo biti pozorni na svoje misli.

Predstavitev brainobraina
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sudoku_LAZJI_17_45
NALOGA

8 6 5 1 4 3
4 9 5 8

8
5 8 2 7

8 2
3 1 7 9

6
9 5 4 6

6 7 2 8 5 1

sudoku_LAZJI_17_45

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_45
NALOGA

2 4
7 4 5 8 2

1 2
9 8 6 2 5

5 8 7 9
4 5 7 8

9 4
5 2 3 6

1 6

sudoku_TEŽJI_17_45

REŠITEV

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

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

TEŽJI  
SUDOKU

Rešitev:

Rešitev:

LAŽJI  
SUDOKU 

sudoku_TEŽJI_17_45
NALOGA

24
74582

12
98625

5879
4578

94
5236
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sudoku_TEŽJI_17_45

REŠITEV

259167483
734589261
816234957
978621345
163458792
425793618
692315874
587942136
341876529

sudoku_LAZJI_17_45
NALOGA

865143
4958

8
5827

82
3179

6
9546

672851

sudoku_LAZJI_17_45

REŠITEV

867521943
149376582
523984617
956832174
718649235
432157896
381465729
295713468
674298351

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 7. 6.
16.00, 20.30 ČUDEŽNA ŽENSKA
17.50, 20.00 OBALNA STRAŽA
18.30 DRUŽINSKI ČLOVEK
16.20, 18.40, 21.00 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE
16.10 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 7. 6.
18.10, 20.50 ČUDEŽNA ŽENSKA
15.40, 18.00, 20.20 OBALNA STRAŽA
19.05 DRUŽINSKI ČLOVEK
17.30, 20.00 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE 
18.30, 21.00 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE, 3D
21.15 OSMI POTNIK: ZAVEZA
16.40 KRALJ ARTUR: LEGENDA O MEČU

15.30 VARUHI GALAKSIJE, 2. DEJANJE
16.30 MALI ŠEF, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 9. 6.
19.00 MUMIJA
21.15 OSMI POTNIK: ZAVEZA

Sobota, 10. 6.
17.00 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, 
sinhro.
19.00 OSMI POTNIK: ZAVEZA
21.15 MUMIJA

Nedelja, 11. 6.
17.00 DIP: RAZISKOVALEC GLOBIN, 
sinhro.
20.00 DOM, LJUBI DOM  
(dokumentarni film + pogovor)

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

KINOSPORED

PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ

Sreda, 7. junija
18.00 Podelitev diplom VSŠ ŠC Kranj (v dvorani PGK)

Četrtek, 8. junija
20.00 Avtorski projekt: STENICA (v dvorani PGK)

GLEDALIŠKI SPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
30. 5. 

15/25 °C

Nedelja 
4. 6.

15/29 °C

Sreda 
31. 5. 

Četrtek
1. 6. 

Petek
2. 6. 

Sobota
3. 6.

12/21 °C 13/24 °C 13/27 °C 14/28 °C

Ponedeljek 
5. 6.

Torek
6. 6.

Sreda
7. 6.

Četrtek
8. 6.

15/31 °C 13/28 °C 12/25 °C 12/23 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

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

6. 6. tor. Norbert 5.12 20.50

7. 6. sre. Robert 5.12 20.50

8. 6. čet. Medard, dan Primoža Trubarja 5.11 20.51

9. 6. pet. Primož 5.11 20.52

10. 6. sob.  Marjeta 5.11 20.52

11. 6. ned. Srečko 5.11 20.53

12. 6. pon. Janez 5.10 20.53

Suzana P. Kovačič

V 
Besnici so v 
nedeljo zaigra-
le harmonike na 
26. Gorenjskem 
prvenstvu har-

monikarjev in 9. Mednaro-
dnem tekmovanju za pokal 
Kranja. Prireditev so s skla-
dbo Pojdi z mano v Besnico 
odprle Andreja Starman na 
harmoniko ter pevki Simo-
na Ostovič in Vida Lopič, ki 
je prireditev tudi vodila. V 
različnih starostnih katego-
rijah in kategoriji gostje se je 
predstavilo 54 harmonikar-
jev. »Tekmovanje je v popol-
nosti uspelo. Je bilo eno naj-
boljših, če ne celo najboljše 
po kakovosti nastopajočih,« 
je povedal organizacijski 
vodja prireditve in predse-
dnik TD Besnica Miha Suš-
nik. Strokovni vodja tekmo-
vanja Janez Fabijan se je stri-
njal, da je bilo tekmovanje 

odlično: »Število harmoni-
karjev v zadnjih letih sicer 
ne narašča, ampak kako-
vost se pa izjemno izboljšuje 
in to nas veseli. Poskušamo 
pridobiti tudi čim več har-
monikarjev iz drugih krajev, 
iz zamejstva ... in so znaki, 
da smo na dobri poti.« Naj-
mlajši udeleženec je bil s 
Hrvaške, devetletni Dorian 

Rubeša, ki si je v kategoriji 
gostov priigral odlično tre-
tje mesto. Najstarejši tek-
movalec je bil osemdesetle-
tni Janez Bogataj iz Škofje 
Loke in je za te vrste »zves-
tobo« prejel pokal. Vsi tek-
movalci so se zares potrudi-
li, do razglasitve rezultatov 
pa je za dobro razpoloženje 
skrbel ansambel Štima. Srca 

občinstva je najbolj ogre-
la enajstletna Danaja Gre-
benc iz okolice Dravogra-
da, ki je bila tudi zmagoval-
ka v kategoriji gostov in dru-
gouvrščena v pokalu Kranja. 
Strokovna komisija je največ 
točk podelila 15-letnemu Pri-
možu Gnidovcu, ki je zma-
gal v svoji starostni katego-
riji, postal pa tudi absolutni 
zmagovalec 26. Gorenjske-
ga prvenstva harmonikarjev 
in zmagovalec 9. Mednaro-
dnega tekmovanja za pokal 
Kranja. »Občutki so fenome-
nalni. Sploh ko mi je uspelo 
trikrat zaporedoma osvojiti 
naslov gorenjskega prvaka,« 
je povedal Primož in tako kot 
nagrajenka občinstva Dana-
ja še enkrat zaigral zmago-
valno skladbo. Njegova izbi-
ra je bila skladba Diatonika 
potpouri Roberta Smolni-
karja. Gorenjsko prvenstvo 
harmonikarjev je bilo hkrati 
izbirno tekmovanje za zlato 
harmoniko Ljubečne 2017. 

ZAIGRALE HARMONIKE
Na šestindvajsetem Gorenjskem prvenstvu harmonikarjev v Besnici je slavil Primož Gnidovec iz 
Naklega, ki si je zlato voščenko Turističnega društva (TD) Besnica priigral že tretjič.

Od leve Miha Sušnik, Primož Gnidovec, član strokovne 
komisije Matjaž Kokalj in Janez Fabijan / Foto: Iza Sladič

Samo Lesjak

G
ostje, ki so 
bili zadnji 
konec tedna v 
maju nameš-
čeni pri dru-

žinah domačih otrok, so si 
ogledali Dovžanovo sotes-
ko ter Razstavno-izobraže-
valno središče v Dolini in se 
sprehodili do plezališča. V 
večernih sobotnih urah so 
v Lomu pod Storžičem prip-
ravili prireditev z naslovom 
Lepšega kraja ni, na kate-
ri so za razgiban program 
poskrbele tako domače kot 

tudi gostujoča skupina. Dan 
kasneje so organizirali ples-
no-pevske delavnice in gos-
te popeljali na ogled Tržiš-
kega muzeja ter Kurnikove 

hiše, dan pa zaključili s pik-
nikom v Podljubelju.

Kot je dejala vodja OFS 
Karavanke Saša Meglič, 
je tudi letošnja izmenjava 

prinesla veliko pozitivnih 
izkušenj, veselja in zabave. 
Otroci so spoznavali zna-
menitosti Tržiča, plesno, 
pevsko in glasbeno izro-
čilo Gorenjske in Štajer-
ske, navezali so prijatelj-
ske odnose in del vsega tega 
predstavili tudi Tržičanom 
na prireditvi. Obiskovalci so 
bili zadovoljni, ravno tako pa 
tudi otroci in njihovi starši, 
ki so pohvalili izvedbo pro-
jekta. Obisk bodo Štajercem 
vrnili v letošnji jeseni.

LEPŠEGA KRAJA NI
Starejša otroška folklorna skupina Karavanke je po zelo pozitivnih izkušnjah 
izpred dveh let tudi letos organizirala izmenjavo z eno od slovenskih otroških 
folklornih skupin – tokrat z OFS Destrnik.

Obe skupini sta izbrani tudi za državno srečanje otroških folklornih skupin v Majšperku. 
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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V soboto, 20. maja 2017, so se poročili: na Brdu pri Kranju 
Rok Roblek in Eva Grah, na Zgornji Beli Matevž Nagode in 
Maša Ocepek, na Zgornjem Brniku Blaž Hribar in Alja Sosič. 
Dne 27. maja 2017 so se na Bledu poročili: Gregor Zupan in 
Nina Kastelec, Denis Maček in Sonja Plestenjak; v Radov-
ljici Aleš Keglejevič in Meta Jerala; v Kranju Primož Šubic in 
Sabina Ciperle; v Preddvoru: Martin Žuk in Veronika Remic, 
Uroš Golob in Sabina Kocjan; na Zgornji Beli: Mitja Crček in 
Anita Udir ter Andrej Vovk in Vesna Banovšek; na Brdu pri 
Kranju Nenad Panić in Kristina Popović, na Gradu Andrej 
Premk in Petra Štilec ter Matej Grahek in Damjana Mlekuž; 
na Zgornjem Brniku Urban Pustovrh in Urška Pagon; v Ško-
fji Loki: Nejc Filipič in Irena Gladek, Marko Porenta in Špela 
Umek ter Mario Gortnar in Silvija Benedičič; na Visokem 
pri Poljanah: Matej Korpič in Loti Frelih; v Kranjski Gori pa 
Simon Maljevac in Katarina Ponjavić. Na Jesenicah sta se 
31. maja 2017 poročila Karlo Huber in Alenka Peternel.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 57 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 18 dečkov in 19 deklic, med 
novorojenčki sta bila tudi bratec in sestrica. Najlažja je 
bila deklica, ki je ob rojstvu tehtala 2150 gramov, najtežja 
pa tokrat prav tako deklica – tehtnica ji je pokazala 4230 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 11 delčkov in 9 deklic. 
Najtežji in najlažji sta bila dečka – prvemu je tehtnica 
pokazala 4680, drugemu pa 2670 gramov.

Novorojenčki

»Izgubljena sreča«
Kar ste mi do sedaj napove-
dali, se je vse uresničilo. Zdaj 
imam zopet težave in se obra-
čam na vas. Ali bom obdržala 
službo in kaj me na splošno še 
čaka v prihodnosti? Hvala in 
imejte se zelo lepo!
Pred vami je zelo pomembno 
leto. Znali boste sprejeti vse 
nepričakovane priložnosti in 
uspelo vam bo obrniti življe-
nje v nove, pozitivne smeri. 
Sreča se vam bo kazala v 
različnih oblikah in znali jo 
boste prepoznati. Med dru-
gim vam bo uspelo tudi to, 
da se boste znebili vseh sta-
rih vzorcev, zaradi katerih ste 
ponavljali vedno iste napake 
in bili zato nesrečni. Obeta 
se vam nova, veliko boljša 
služba. Glede ljubezni boste 
spoznali nov svet, kakršne-
ga do sedaj še niste poznali. 

Občutek, da si s to osebo pri-
padata, bo prišel točno tisti 
trenutek, ko se zagledata. 
Tudi finančno vam bo znal 
stati ob strani in vam poma-
gal rešiti stare težave, ki vas 
obremenjujejo. Zaradi ose-
be, ki je v vaši bližini, boste 
zelo presenečeni. Končno se 
bo izpolnila neka stara oblju-
ba. Novi začetki in poti, ki so 
pred vami, komaj čakajo, da 
naredite prvi korak. Pogum-
no naprej in nikar se ne bojte. 
Želim vse lepo.

»Strelka 65«
Lepo vas pozdravljam. Več-
krat prebiram vaše odgovo-
re. Kako mi svetujete, kaj mi 
napovedujejo vaše karte? Z 
živci sem čisto na koncu in 
nimam veselja do življenja. 
Vsak dan je ista pesem, ki se 
nikoli ne konča. Ali sploh lah-

ko imam upanje, da bo kdaj 
drugače? Hvala vam.
Draga moja Strelka 65, ste v 
bolezenskem stanju, ki se mu 
reče depresija. Čisto sami si 
boste težko pomagali in ne 
bi bilo narobe, če bi se obr-
nili na zdravnika. Zato so, da 
nam pomagajo. Zaznamova-
lo vas je težko življenje in ni 
čudno, da vam je zmanjkalo 
volje do življenja oziroma do 
jutrišnjega dne, s tem da je 
še današnjega treba prežive-
ti. Bolje vas razumem, kot si 
lahko mislite. Zato vam tudi 
lahko povem, da vas čaka tež-
ka borba, in to s svojimi razd-
vojenimi mislimi in obupom, 
ki mu ni kraja, a na koncu vas 
čaka zmaga. Energije ni tež-
ko dobiti. Tudi meditacija ni 
nobena umetnost. Sami zase 
imejte vsak dan na razpolago 
vsaj deset minut. Sprostite se 

in dlani obrnite navzven in v 
glavi skušajte imeti same lepe 
misli, želje ali pričakovanja. 
Počasi vam bo uspelo in vsak 
dan boste nestrpno čakali te 
minute, ki bodo namenjene 
samo vam. S tem se bo zače-
la pot vašega samozdravlje-
nja. Da se vam dnevi ne bodo 
ponavljali, si vsako jutro izbe-
rite novo pozitivno misel, 
ki vas bo vodila čez dan. V 
kartah vam vidim, da se vam 
bo zdravje precej izboljšalo 
in lahko boste že premišlje-
vali o novi zaposlitvi in da se 
vklopite nazaj v družbo. Vsi 
ljudje imamo težave, take in 
drugačne, a nekateri jih zna-
jo bolje skriti od drugih. A če 
se skrijejo, to še zdaleč ne 
pomeni, da jih ni. Lepo vas 
prosim, imejte se radi. Svet je 
lep, odgrnite zaveso, da spre-
gledate. Srečno.

Bralka pod šifro Leto 2017 
je položila karte po sistemu 
križ iz 36 kart. Zadnjič smo 
pogledali karte, ki so polože-
ne v centru in napovedujejo 
trenutno situacijo, in karte, 
ki so pod sredino in nam 
povedo o preteklih dogod-
kih. Danes nadaljujemo z 
naslednjimi sedmimi karta-
mi, ki ležijo na desni strani, 
razložimo jih na temo, kot 
sta uradno ali poslovno pod-
ročje. Vdovec, Ljubezen, Lju-
bica, Nenadna sreča, Pismo, 
Božje oko, Poroka. Prav vse 
karte so pozitivne in pri taki 
kombinaciji bi težko rekli kaj 
slabega. Vdovec nakaže, da 
tako obdobje traja že dolgo 
časa in da gre za samostoj-
no delo in ne za kakšen večji 
kolektiv. Preostale tri razkrije-
jo, da se samo delo opravlja 
z ljubeznijo in vključuje veliko 
dela z ljudmi. Osebni kontakt 
in fizični. Tudi zadnja karta 
Poroka predstavlja ljudi, lah-
ko pa tudi, da je področje dela 
neke vrste svetovanje. Pismo 
in Božje oko so lahko dobre 
novice, ki v bližnji prihodnosti 
prihajajo, ali pa morda ureja-

nje dokumentov z dobrim 
izidom. Karta Pismo pomeni 
veliko komunikacije oziroma 
govora. Na karti Božje oko 
vidimo oko, kar nam lah-
ko pove, da je bralka dober 
opazovalec in ji težko kaj 
uide, saj je pozorna tudi na 
malenkosti, ki jih marsikdo 
spregleda. Nenadna sreča je 
obkrožena z dobrimi kartami, 
se pravi, da je vedno pravo 
ravnovesje. Naslednji teden 
bomo pogledali sedem kart, 
ki ležijo na levi strani in nam 
napovejo prihodnost na čus-
tvenem področju. Na naslov 
tanja.70@hotmail.com ali 
na Gorenjski glas s pri pisom 
''šola vedeževanja'' in svojo 
šifro pošljite tri, pet ali sedem 
poljubnih kart ali pa karte za 
druge sisteme, ki ste jih že do 
sedaj spoznali. 
Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Samo Lesjak

S
rečanje nekdanjih 
učenk in učencev, 
ki so srednješolske 
klopi na Tomšičevi 
ulici v Kranju zapu-

stili daljnega leta 1962, je bilo 
tokrat tretje po vrsti, pred tem 
so se zadnjič videli pred pet-
najstimi leti. Tudi zato je bilo 
za vse tokratno srečanje v 
gostišču Arvaj še posebej pol-
no čustev in nostalgije.

V razredu jih je bilo osem-
indvajset, izmed njih šest 
fantov. Njihova razredničar-
ka, profesorica Dana Sodin 
jim je stala ob strani in jih 
uspešno vodila med čermi 
učnega načrta, za kar so ji še 
danes hvaležni. Poleg števil-
nih dogodkov med šolskimi 
zidovi so nepozabne seve-
da tudi šolske ekskurzije po 
vsej Sloveniji, tako so se med 
drugim na Golico z jeseniške 
železniške postaje odpravili 
kar peš, pa vendar ob prešer-
nem vzdušju nihče ni pomi-
slil na utrujenost. 

Na sproščenem srečanju 
so tako obujali spomine na 
razgibana mlada leta, pokra-
mljali pa so tudi o svojih živ-
ljenjskih poteh ter o življen-
ju dandanes. Zanimivih tem 
za pogovore ob kulinaričnih 
dobrotah ni zmanjkalo, še kar 
nekaj pa jih je ostalo v rezervi, 
tako da so se zbrani odločili, 
da se kmalu ponovno snidejo.

NOSTALGIJA ŠOLSKIH DNI
V gostišču Arvaj na Primskovem se je srečala generacija, ki je pred petinpetdesetimi leti uspešno 
zaključila šolanje na Ekonomski srednji šoli v Kranju.

Nekdanji sošolke in sošolci kranjske Ekonomske srednje šole s profesorico Dano Sodin  
v maturitetnem letu 1962 ... / Foto: arhiv Eda Tepine

... in danes ob obujanju šolskih spominov pred gostiščem Arvaj na Primskovem. / Foto: Primož Pičulin

V Ljubljani in drugih mestih po Sloveniji se v četrtek začenja 
10. Festival Godibodi, festival sodobne slovenske avtorske 
in ljudske glasbe. V okviru festivala bo v četrtek, 8. juni-
ja, ob 20.30 na terasi Layerjeve hiše v Kranju koncert Nine 
Virant in Roka Zalokarja. Dvojcu klavirja in vokala repertoar 
slovenskih ljudskih pesmi služi kot začetna točka njunih 
improvizacij, avtentičen in brezčasen zvok pa mešata z 
modernimi pristopi aranžiranja, z liriko in intimo.

Festival Godibodi tudi v Layerjevi hiši
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POSTANI DEL ELANOVE EKIPE

Elanovo poslanstvo je razvoj, proizvodnja in trženje tehnično 
najbolj dovršenih smuči, jadrnic in telovadne opreme, prav tako 
pa tudi kompleksnih kompozitov za industrijo vetrne energije. 

Za doseganje visoko zastavljenih ciljev bomo potrebovali pomoč 
novih sodelavcev, zato k sodelovanju vabimo vse kandidate, 
ki iščete nove izzive na svoji karierni poti. Predhodne izkušnje
in izobrazba niso pogoj za zaposlitev, zaželeni poklici pa so 
predvsem: mizar, lesarski tehnik, obdelovalec lesa, strojni 
tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, inštalater 
strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar in tehnik 
mehatronik.

Z veseljem vam bomo pokazali vaše bodoče delovno mesto, 
se pogovorili o vaših pričakovanjih, naši ponudbi ter možnostih 
razvoja in napredovanja. 

Prijave s kratkim opisom Vašega dosedanjega dela pošljite na 
naslov Elan, d.o.o., kadrovska služba, Begunje 1, 4275 
Begunje na Gorenjskem. Lahko nas tudi pokličete na tel. št. 
04/53 51 192, nam pišete na kadri@elan.si ali pa si ogledate 
našo spletno stran www.elan.si in se prepričate o naših načrtih.

POSTANI DEL ELANOVE EKIPE

PREDSEDNIK SINDIKATA O ELANU  
IN NOVIH ZAPOSLITVENIH PRILOŽNOSTIH

V Elanu bomo zaradi povečanja prodaje v zimski diviziji in širitve 
programa v diviziji vetrne energije v letošnjem letu spet na novo 
zaposlovali. Potrebujemo okoli 50 novih delavcev, predvsem kvalifi
ciranih mizarjev, strojnih tehnikov, mehanikov in avtoličarjev.

Z novim vodstvom Elana imamo dober in konstruktiven odnos, 
čeprav seveda nismo vedno enakega mnenja in dela za sindikat 
nikoli ne zmanjka. Pohvalno je, da vodstvo daje velik poudarek 
zaposlenim, njihovemu zadovoljstvu pri delu, usposabljanju, izo
braževanju in razvoju. Sindikatu so bili predstavljeni tudi načrti Elana 
za prihodnost. Skupaj smo že izvedli nekaj aktivnosti, zaradi katerih 
Elan postaja vedno bolj privlačen delodajalec. Prenovili smo siste
mizacijo in plačni sistem,  pri čemer so se zvišale plače veliki večini 
zaposlenih v proizvodnji, nekaj pa tudi na drugih delovnih mestih. 
V Elanu dajemo vedno večji poudarek nagrajevanju uspehov zapo
slenih, vsako leto izberemo elanovca leta in vsak mesec najboljše 
delavce v posamezni diviziji; vse pri tem ustrezno nagradimo. V 
sindikatu poskrbimo, da svojim zaposlenim v primeru poslabšanja 
socialnega položaja (dolgotrajna bolniška in podobno) delodajalec 
pomaga z dodelitvijo solidarnostne pomoči. 

Proizvodnim delavcem bo v letošnjem letu izplačan regres v znesku 
900 EUR, poleg tega pa se bo sindikat zavzemal tudi za to, da bo 
ob koncu leta v primeru dobrih rezultatov delavcem izplačana tudi 
nagrada za poslovno uspešnost. 

Pridružite se Elanovi ekipi, dobrih sodelavcev in novih članov smo 
vedno veseli! 

DUŠAN FERJAN, 
predsednik Sindikata ZSSS družbe ELAN

1. nagrada – smuči Elan Amphibio 
2. nagrada – potovalna torba Elan
3. nagrada – majica Elan

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, 21. junija 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.

POSTANI DEL ELANOVE EKIPE
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Igralka Katie Holmes (38) na Univerzi 
Harvard študira posel v medijih, špor-
tu in zabavi. »Tako vesela in vznemirje-
na sem, ker sem na Harvardu s samimi 
briljantnimi ljudmi,« je pod fotografijo iz 
predavalnice zapisala igralka in jo objavi-
la na Instagramu. Poleg nje so se za študij 

odločili še nogometaš Gerard Pique, igralec ragbija Jamie 
Heaslip, nekdanji nogometaš Rashean Mathis in košarkar 
CJ McCollum.

Vestna študentka Katie v dobri družbi

Z grammyjem nagrajeno pevko Brandy 
Norwood (38) so po tem, ko se je tik 
pred vzletom letala za Delto onesvestila, 
odpeljali v bolnišnico. Njen predstavnik 
je sporočil, da je bil razlog njenega stanja 
izčrpanost, zdravniki pa so ji predpisali 
počitek. Pevka je bila že odpuščena iz 

bolnišnice in okreva v domači oskrbi.

Brandy potrebuje počitek

Član nekdanje zasedbe Pink Floyd Roger 
Waters (73) bo 12. junija, po petindvaj-
setih letih, izdal svoj četrti solo album 
z naslovom Is This the Life We Really 
Want? Gre za dvanajst skladb kot ugo-
vor političnemu dogajanju v današnjih 
časih. Waters se je konec maja v sklopu 

prihajajočega albuma odpravil na turnejo po ZDA, pri-
hodnje leto pa naj bi pot nadaljeval v Evropo in Azijo.

Je to svet, ki si ga želimo?

Igralka Lake Bell (38) je postala dru-
gič mamica. Dveletni Novi se je prid-
ružil bratec, čigar ime zaenkrat še ni 
znano. Sicer pa se je igralka z možem 
Scottom Cambellom, umetnikom, ki 
izdeluje tatuje, spoznala leta 2010 
med snemanjem serije Kako uspeti 

v Ameriki in se poročila leta 2013 v New Orleansu.

Lake Bell ima sinčka

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

D
ržavno prvens
tvo je bilo v bis
tvu kvalifikaci
ja za svetovno 
prvenstvo v Ko

p enhagnu, Pokal Bleda pa 
je tradicionalen. Dogajan
je je bilo letos obarvano pre
cej slavnostno, saj DBS pra
znuje petdesetletnico delova
nja. Tako se je povabilu odz
val tudi predsednik svetovne 
barmanske organizacije Ron 
Busman.

Bili smo na tekmovanju 
Pokal Bleda, ki se ga se je ude
ležilo trinajst tujih in dvanajst 
domačih barmanov, med 

njimi pet žensk. Tekmovalci 
so bili še iz Estonije, Madžar
ske, Češke, Črne gore, Avstri
je, Luksemburga in Hrvaš
ke. Pomerili so se v kategori
ji »before dinner«, torej v pri
pravi koktajlov, ki se strežejo 
pred večerjo in so namenjeni 
stimulaciji apetita.

Tokrat so se najviše povz
peli slovenski barmani: tretje 
mesto je zasedel Anže Šmid, 
drugo Franco Cruder in prvo 
Mitja Acman, ki je postal tudi 
zmagovalec 39. Pokala Bled. 
Na državnem prvenstvu pa je 
v pripravi »fancy drink« sla
vil Tomaž Fartek, pred Dra
go Kepeš in ponovno Mit
jo Acmanom. Tu je nagrado 
za strokovno delo dobil Edin 

Halačević, na Pokalu pa so 
nagradili Hrvata Jureta Voj
kovića.

Zmagovalec tokratnega dr
žavnega prvenstva barman 
Tomaž Fartek iz Mengša pa 
čez nekaj dni odhaja na Češ
ko. Uvrstil se je namreč v fina
le svetovnega prvenstva Mat
toni Grand Drink v pripra
vi brezalkoholnega koktajla, 
ki bo potekalo med 15. in 18. 
junijem. Prvenstvo se bo odvi
jalo v Pragi, na trgu, kjer pri
čakujejo 15 tisoč ljudi. Za uvr
stitev v finale je Tomaž pot
reboval recepturo ustrezne
ga brezalkoholnega koktaj
la po pravilih IBA (Internati
onal Barman Association) in 
fotografije, posneli pa so tudi 

videospot, ki se bo vrtel v oza
dju, ko bo Tomaž nastopal. 
Strokovna komisija na Češ
kem je izbrala dvajset držav in 
z vsake države po enega bar
mana. Tomaž verjame, da je 
njegov koktajl lahko zmago
valni. Poimenoval ga je Mat
toni Dreams: »Vsebuje pire 
pasijonke, sirup karamele, 
sveže stisnjen limetin sok, 
ananasov sok in mineralno 
vodo Mattoni. Koktajl je izra
zitega vonja in okusa, vse ses
tavine pa skupaj v posebnem 
kozarcu, ki je iz Češke in sto
ji na leseni deski iz slovenske
ga lesa, dajo dodaten čar. Za 
dekoracijo pa rezina ananasa, 
lupinica pomaranče, limoni
na trava in cvet orhideje.«

POKAL V MEŠANJU PIJAČ
Restavracija Panorama na Bledu je gostila 26. državno prvenstvo in pa 39. tradicionalno mednarodno 
tekmovanje barmanov Memorial Avgusta Trampuša v pripravi koktajlov – Pokal Bleda. V sklopu 
spremljevalnega programa pa ni manjkala tudi torta, saj je Društvo barmanov Slovenije (DBS) 
praznovalo petdeseti rojstni dan.

Draga Kepeš je med barmankami, ki tekmujejo, znano ime.Mitja Acman med pripravo zmagovalnega koktajla

Tatjana in Rok Dobnikar sta se predstavila vsak s svojim 
tekmovalnim koktajlom. Skrajno desno je Luka Bonča.

Tokrat je za pladenj s koktajli skrbel Lojze Papič. Nanj je 
dodal svoj koktajl tudi Edin Halačević.

Goran Kasapović je navijal za Aleksandra Stoykova. Tomaž Fartek čez dober teden odhaja na Češko.

Ana Vidrih (24) in Nina Kocjančič (20), sicer 
Ljubljančanki in še študentki, sta med tekmovanjem v 
pripravi koktajlov za Pokal Bleda skrbeli, da so prisotni 
lahko okušali tudi sokove, nove sadne in zelenjavne 
kombinacije. / Foto: A. B.



21Gorenjski glas
torek, 6. junija 2017 NASVETI info@g-glas.si

n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Mojca Logar

Ljubljansko barje je obmo-
čje zavarovane narave. Zava-
rovane rastlinske in živalske 
vrste ter habitatne tipe so 
umestili tudi v območje Na-
tura 2000. Kaj to pomeni? 
Vsi uporabniki prostora mo-
rajo upoštevati njegove zako-
nitosti. In glavna zakonitost 
je podzemno pretakanje vode, 
stik s kraškim svetom in bar-
je samo – marost. Včasih so 
želeli mokrišča izsušiti in iz 
njih narediti rodovitno pokra-
jino, danes so zaščitena. Ma-
rija Terezija je dala zgraditi 
Gruberjev kanal, da bi bolje 
kmetovali. Tedaj so okrog 
njiv skopali kilometre jarkov, 
da bi vodo speljali stran in 
zemljo izsušili. Mokrišča so 
danes zaščitena območja, ker 
je tukaj raznovrstnost rastlin 
in živali zelo velika. Tistih 
živali in rastlin, ki jih človek 
s svojim intenzivnim in teh-
nološkim načinom življenja 
ni iztrebil. Ljubljansko barje 
je poleg solin najbolj preobli-
kovana naravna pokrajina 
pri nas. Konec 19. stoletja 
so kmetovanje zamenjali za 
kurjavo. Odstranili so šoto, jo 
sušili in prodajali za kurjavo. 
Tako se je barje znižalo. Kjer 
je na barju stik s kraškim sve-
tom in so reke s svojimi vrša-
ji nanosile tudi karbonatno 
podlago, ponekod kmetujejo 
tako kot pri nas. Ko pridemo 
na osrednje barje, je situacija 
drugačna. Travinje in koru-
za so edine poljščine, ki lahko 
prenesejo tudi visoko vodo. 
In danes je funkcija prostora 
tudi zaščita, izobraževanje, 
rekreacija in turizem. S so-
delavci smo se odpravili na 
strokovno ekskurzijo, in to s 

kolesi. Ker se na tak način 
najlaže premikaš, kam pri-
deš in veliko posebnega vidiš. 
In kaj smo gledali mi? Ptičjo 
opazovalnico, ki je zelo po-
sebne oblike, saj tukaj živi 
22 vrst ptic. Tu imajo svoja 
gnezdišča, pojoča mesta in 
življenjski prostor. Slišali smo 
kosca in kobiličarja pa še 
mnoge druge ptice. Perunika 
se je bohotila v svoji sončno 
rumeni barvi, logarica je že 
odcvetela, v potokih smo iska-
li urha in drsalce, tukaj živi 
tudi močvirska sklednica. 
Voda v kanalih, ki obkrožajo 
njive, je rdečkasta, zelenkasta 
– od rudnin in mineralov, ki 
se izločajo iz prsti in matične 
podlage. Voda v barjanskih 
oklih pa je čista in bistra. To 
so izviri vode, domačini jih 
bolj poznajo kot požiralnike, 
saj je tam izginilo preneka-
tero orodje, celo živali. Kar 
pogoltnilo jih je, če so po ne-
sreči zabredli v taka območja. 
Ni slučajno, da so tod našli 
najstarejše kolo in še mnoge 
druge ostanke preteklega živ-
ljenja, ki jih je prekrila voda 
in šota. Noge smo namočili v 
Iški in idej za izlete tukaj ne 
zmanjka. Moja naslednja že-
lja za izlet je vzpon na Krim 
in kopanje v Iškem vintgarju. 
Lahko pa greste v Bistro ali s 
kolesom še bolj križem kra-
žem po barju in če si boste 
zaželeli strokovno vodstvo, 
povprašajte v tamkajšnjem 
krajinskem parku. Privoščite 
si razlago pokrajine s pozna-
valcem. Pove mnogo več, kot 
je napisanega na informacij-
skih tablah ali kot mislimo, 
da vemo sami.

Ljubljansko barje
Janez Logar

Pretekli teden smo bili v vasi-
ci Mauthausen v Avstriji. Spo-
daj v vasici poteka normalno 
avstrijsko življenje: trgovinice, 
ki se zapro med 12. do 13. uro, 
mimoidoči radi poklepetajo, 
vse je zelo urejeno in kar ni av-
strijsko – veliko je tujcev, ki so 
se preselili iz tujih in kulturno 
popolnoma drugačnih dežel. 
Skupno jim je, da ne govorijo 
nemškega jezika in so temnejše 
polti. Od njih gotovo malokdo 
sluti, da je bilo tu eno najbolj 
strašnih delovnih koncentracij-
skih taborišč v Evropi. V njem 
je umrlo tudi 1500 Slovencev. 
Nad vasjo je kompleks stavb, ki 
je razglašen za narodni spome-
nik – v spomin in opomin. Av-
strijci ne zanikajo teh grozot. 

Ko je bilo konec vojne, je lju-
dem širom po Evropi odleglo. 
Bilo je konec morije in nesmi-
selnega trpljenja. Začela se je 
obnova in normalno življenje. 
Ideološki spori v družbi, ki so 
sledili, so ustvarjali nove kri-
vice in s tem se je spopadalo 
pol Evrope. Nihče (morda 
redki posamezniki) ni priča-
koval, da se bodo posledice 
vojnih dogodkov (morije, stra-
danje, taborišča, streljanje, 
odsotnost od doma, gledanje 
in poslušanje groznih dogod-
kov …) na ljudeh poznali še 
mnogo let kasneje. Da bi pre-
živeli prihranili trpljenje, ki so 
ga doživljali, o njem niso že-
leli govoriti. Bilo je prehudo. 
Žal pa je ravno molk najbolj 
zanesljiv mehanizem prenosa 
hudih travm na naše otroke 
in vnuke. Danes pri svojem 
terapevtskem delu zelo pogos-
to opažam, kako druga (tu 
sem jaz, 52 let) in celo tretja 
generacija vojakov, taborišč-

nikov in njihovih sorodnikov 
trpi zaradi dogodkov, ki so 
se zgodili pred več kot 70 leti. 
Najbolj pogosti so nepojas-
njeni strahovi, za katere ni 
oprijemljivih razlogov. Ljudje 
imamo službe, hiše, podjetja 
…, pa vendar se nam straho-
vi in razne tesnobe začnejo 
prebujati kar naenkrat. Zelo 
pogosto povedo, da je bil ata 
npr. v taborišču, v partizanih, 
pri domobrancih, na ruski 
fronti, v Normandiji … in da 
nikoli ni želel o tem veliko go-
voriti. Je pa npr. pil in takrat 
streljal. Spet drugje se to ne-
izgovorjeno in težko opisljivo 
trpljenje pokaže v brezštevil-
nih slabih dogodkih v nekem 
rodu: poškodbe, nesreče, ko je 
že nekaj dobro, se podere … 
Neizgovorjena in zamolčana 
groza, ki so jo doživljali, ne 
more izginiti v nič. To je na-
ravni zakon, ki smo mu pod-
vrženi. Poigrava se z življenji 
naslednjih rodov. Ti ljudje so 
ogromno pretrpeli in so hoteli 
prihraniti te zgodbe svojim ot-
rokom. Takrat še niso vedeli, 
kar danes vemo. Ne moremo 
vplivati na podzavesten in 
medgeneracijski prenos tež-
kih čustvenih vsebin, razen 
ko se za to odločimo. Zato 
svojim otrokom izkažimo 
ljubezen tako, da bomo sami 
predelali lastne hude dogod-
ke, ki so nabiti s strahovi, 
razočaranji, žalostjo, zavrže-
nostjo, krivdo, ponižanjem … 
To še vedno precej manj boli 
kot gledati trpljenje lastnih ot-
rok in vnukov tudi na račun 
naših nepredelanih travm.

Vojna

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

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

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: kurja juha z rezanci in drobnjakom, pečen 
piščanec, majaronov krompir, glavnata solata, jagodna snežna 
torta; večerja: topli kruhki, pečena paprika, češnje
Ponedeljek – kosilo: močnik na kurji juhi, pražen krompir, 
kuhano kurje meso v solati; večerja: črn kruh, sardelni namaz, 
jogurt 
Torek – kosilo: paradižnikova juha s sirovimi tortelini, telečja 
rižota, rdeča pesa v solati; večerja: pečen krompir s kumino, 
radič z orehi v solati
Sreda – kosilo: zelenjavna juha z mesnimi žličniki, marelični 
cmoki, kompot; večerja: piščančje hrenovke na žaru, okisan 
krompir
Četrtek – kosilo: špageti z bolonjsko omako, solata iz sladkega 
zelja in fižola, jagodna kupa; večerja: narastek z rezanci in 
sirom, kislo mleko
Petek – kosilo: česnova juha z žemljo, fileji šarenke po fran-
cosko, dušena zelenjava; večerja: njoki s sirom in zelišči, me-
lonine kroglice s sladoledom
Sobota – kosilo: mešano meso na žaru, krompirjeva solata s 
kumaro in majonezo, ajvar, lepinje, češnje; večerja: zapečene 
palačinke z jagodno skuto, višnjev kompot

Jagodna snežna torta

Potrebujemo: sneg iz 5 beljakov, 10 dag sladkorja v prahu, 1 
zavitek vanilina, 4 žlice škroba, za nadev pa 30 dag jagod, 4 žli-
ce sladkorja v prahu, 1 žlico ruma in stepeno sladko smetano.

Iz beljakov napravimo trd sneg, ki mu z mešalnikom primeša-
mo še sladkor, nato pa z žlico previdno primešamo še škrob 
v smeri urinega kazalca. Belo maso zlijemo v namaščen in 
pomokan tortni model ter spečemo. Medtem jagode grobo 
pretlačimo skupaj s sladkorjem, jih polijemo po ohlajenem 
snežnem biskvitu, pokrijemo s smetano in okrasimo s celimi 
jagodami.

Šarenka po francosko

Potrebujemo: 1 kg šarenk (od 3 do 4), lovorjev list, malo timija-
na, sol, poper, 3,5 dl mleka, moko za paniranje, olje za pečenje, 
limonine rezine in peteršilj za okras, 8 žlic majoneze, 4 žlice 
stepene smetane, sol, poper in sok ene limone. 

Timijan in lovor drobno sesekljamo. Ribam odrežemo glave 
ter jih narežemo na fileje tako, da z nožem zarežemo vzdolž 
hrbta in ločimo srednjo kost. Majonezo, stepeno smetano, 
limonin sok, sol in poper zmešamo v omako. Fileje narežemo 
na 5 cm široke kose, začinimo s soljo, poprom, lovorom in 
timijanom, namočimo v mleko in povaljamo v moki. V vročem 
olju jih hrustljavo zapečemo. Ribje fileje in omako naložimo 
na krožnike in okrasimo z limoninimi krhlji. K tej okusni ribji 
jedi ponudimo rahlo dušeno zelenjavo.

Vaniljeva ali mlečna krema 
z borovničevim prelivom

Pretekli teden smo že obču-
tili prve letošnje zares vroče 
dni. V takih dneh se še pose-
bej priležejo osvežilne sladi-
ce, kot so razne ohlajene kre-
me v kozarcih. Ker so v gozdu 
tudi že prve borovnice, iz njih 
naredimo preliv in tako še do-
datno osvežimo sladico.

Za pripravo vaniljeve kre-
me potrebujemo: 0,5 l mle-
ka, 2 jajci, 1 vanilin sladkor, 
3 žlice sladkorja, 3 zravna-
ne žlice ostre moke, malo 
ruma, 2 dl smetane; za pre-
liv: 300 g borovnic, 4 žlice 
želirnega sladkorja.

Rumenjake ločimo od be-
ljakov. Iz beljakov stepemo 

trd sneg. Rumenjake penas-
to vmešamo s sladkorjem in 
vaniljevim sladkorjem. Pri-
lijemo rum in postopoma 
dodajamo moko. Nazadnje 
vmešamo še sneg iz belja-
kov. Mleko zavremo. Vanj 
vlijemo pripravljeno maso 
in med stalnim mešanjem 
kuhamo še 5 minut, da se 
krema zgosti. Kremo neko-
liko ohladimo. Smetano ste-
pemo in jo nežno z lopatico 
vmešamo v kremo. Nadeva-
mo v skodelice.

Preliv pripravimo tako, da 
v kozico stresemo borovni-
ce, ki jim prilijemo 3 žlice 
vode. Vse skupaj segrejemo 

in kuhamo 5 minut. Zmelje-
mo s palčnim mešalnikom. 
Vmešamo želirni sladkor in 
počasi kuhamo še 10 minut. 
Preliv prelijemo čez priprav-
ljeno kremo in počakamo, 
da se ohladi in strdi.

Za pripravo mlečne kre-
me potrebujemo s tekočim 
prelivom: 3 dl mleka, 0,5 l 
rastlinske smetane, 6 listov 

želatine; za preliv: 300 g bo-
rovnic, 3 žlice sladkorja.

Želatino namočimo v hlad-
ni vodi za 10 minut. Mleko 
segrejemo in vanj vmešamo 
ožeto želatino. Pomešamo, 
da se želatina raztopi in nato 
ohladimo. V ohlajeno mle-
ko prilijemo rastlinsko sme-
tano in stepamo, dokler se 
ne zgosti. Kremo nadevamo 

v kozarce in postavimo v hla-
dilnik za dve uri.

Za preliv segrejemo borov-
nice, pomešamo s sladkorjem 
in počasi kuhamo 10 minut. 
Prelijemo po kremi in postre-
žemo, ko je preliv še topel.

Nasvet: Izberemo lahko 
tudi preliv iz zgornjega re-
cepta. Še topel se odlično pri-
leže k ohlajeni kremi.

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

Preko 130 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti  
in veščin ter druženja. Vsi dogodki so BREZPLAČNI.  
Zato kar pogumno izkoristite čim več možnosti  
za lastno obogatitev!

Tedenski program na: www.luniverza.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

Copatki za novorojenčke Drage pletilje,  
na srečanje vas vabimo  
v sredo, 7. junija,  
ob 16. uri v avlo  
Gorenjskega glasa.

Do snidenja lep pozdrav!
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Posluževalec stroja m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo III., IV., ali V. stopnje, pripravljenost 
za delo v izmenah, vestnost in zanesljivost, natančnost, kandidati z izkušnjami ima-
jo prednost ... LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 
30. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar v vzdrževalni orodjarni m/ž (Škofja Loka) 
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo III., IV., ali V. stopnje tehnične sme-
ri, delo v izmenah, vestnost in zanesljivost, natančnost, motiviranost za delo.  LTH 
Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Poslovni asistent tehničnega direktorja m/ž (Škofja Loka) 
V naš tim vabimo novega sodelavca/sodelavko na delovnem mestu poslovni asi-
stent tehničnega direktorja. Novi sodelavec se bo pridružil centralni ekipi za pod-
poro proizvodnim obratom. Sedež delovnega mesta je v Škofji Loki. Knauf Insula-
tion, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 16. 6. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Vodja interne logistike m/ž (Jesenice) 
Kandidat mora opravljati naslednje naloge: vodenje oddelka, ki skrbi za transport 
žlindre, polizdelkov s cestnim in železniškim transportom, vodenje, načrtovanje, 
spremljanje in usklajevanje medobratne oskrbe z materialom, sodelovanje s cen-
tralno logistiko in nadzor nad obratno logistiko ter planiranje internega transpor-
ta slabov, trakov in plošč ... SIJ Acroni d. o. o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. 
Prijave zbiramo do 16. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Servisni svetovalec-tehnik m/ž  (Kranj, Škofja Loka) 
Pričakujemo: najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe tehnične, trgovske, ekonom-
ske, strojne ali družboslovne smeri, najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj na po-
dobnem delovnem mestu, osnovno poznavanje mehanike vozil, poznavanje pro-
grama Eurotax, znanje angleškega ali nemškega jezika, obvladovanje programskih 
orodij MS Office ... Avtotehna Vis, d. o. o., Celovška cesta 228, 1000 Ljubljana. Prijave 
zbiramo do 14. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Produktni specialist m/ž  (Naklo) 
Delo izbranega kandidata bo obsegalo predvsem: nabavo, svetovanje in informira-
nje s področja strojev in orodij oz. vrta in sezone, seznanjanje in informiranje sode-
lavcev z novostmi na navedenih področjih, spremljanje trga in izdelkov ter prepo-
znavanje trendov in smeri razvoja blagovne skupine ... Merkur trgovina, d. d., Ces-
ta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 11. 6. 2017. Podrobnosti na www.
mojedelo.com.

Samostojni kuhar (Kamniška Bistrica )
V mladem kolektivu v Gostilni pod žičnico iščemo več novih samostojnih kuhar-
jev. Opis delovnega mesta: peka na žaru in priprava prilog. Velika planina, d. o. o., 
Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica. Prijave zbiramo do 4. 7. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Natakar m/ž (Kamniška Bistrica) 
V mladem kolektivu iščemo več novih natakarjev . Delo poteka v Gostilni pod žič-
nico z letnim vrtom pri spodnji postaji nihalke. Velika planina, d. o. o., Kamniška Bi-
strica 2, 1242 Stahovica. Prijave zbiramo do 4. 7. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Upravljavec strojev m/ž (Škofja Loka, Mengeš) 
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične sme-
ri, osnovno računalniško znanje,natančnost in zanesljivost pri delu.  Filc, d. d. , Tra-
ta 48, 4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Natakar m/ž (Zbilje) 
Ponujamo: redno in dobro plačilo (urna postavka 6 evrov neto), delo 5 dni na te-
den, možnost fleksibilnega urnika. Možnost napredovanja v vodjo strežbe/eno-
te. Pričakujemo: urejenost, komunikativnost, prijaznost, dobro znanje slovenske-
ga jezika, zaželene izkušnje z delom z blagajno, skrb za red in čistočo, lastno pre-
vozno sredstvo. Dotik gostinstvo in turizem, d. o. o, Ulica Pohorskega bataljona 34, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 28. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja delovne skupine v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: zaključena srednješolska izobrazba ele-
ktrotehniške ali druge tehniške smeri, zaželene so delovne izkušnje na podob-
nem delovnem mestu, znanje angleškega jezika (pisno in ustno), doslednost, na-
tančnost, odločnost, sposobnost obvladovanja sprememb. Iskraemeco, d. d., Sa-
vska Loka 4, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 18. 6. 2017. Podrobnosti na www.mo-
jedelo.com.

Projektni vodja na področju inteligentnih rešitev za elektroenergetiko m/ž 
(Kranj) 
Iščemo kandidata, ki bi se želel pridružiti našemu timu na segmentu energetika na 
delovnem mestu projektni vodja na področju inteligentnih rešitev za elektroener-
getiko. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 
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

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

PRIREDITVE

Slovesnost pri taborišču na Ljubelju
Podljubelj – Občina Tržič v sodelovanju s Koordinacijskim 
odborom žrtev vojnega nasilja pri Zvezi združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije in Združenjem borcev za vrednote 
NOB Tržič prireja spominsko slovesnost v spomin na 72. 
obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča pod Lju-
beljem, ki bo v soboto, 10. junija, ob 11. uri v spominskem 
parku Taborišča Ljubelj v Podljubelju. 

Poletje na Stari Savi
Jesenice – V okviru prireditev pod skupnim naslovom Pole-
tje na Stari Savi bo jutri, v sredo, 7. junija, ob 16. uri koncert 

Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Jesenice. V 
četrtek, 8. junija, bo ob 16. uri baletna predstava Bistvo je 
očem skrito baletnega oddelka Glasbene šole Jesenice, v 
nedeljo, 11. junija, pa bo ob 10. uri na sporedu gledališka 
predstava – mlajša otroška dramska skupina pri KPD Josip 
Lavtižar bo predstavila zgodbico o Sneguljčici. V soboto, 17. 
junija, bo od 18. do 24. ure potekala Poletna noč z razstavo 
Kako so na železarskih Jesenicah včasih živeli? in koncertom 
Adija Smolarja. Vstopnine na prireditve ne bo.

Dobrodelni Ples kresne noči
Tržič – V uresničevanju rotarijskega poslanstva Rotary klub 
Tržič Naklo tudi letos prireja dobrodelni ples. Naslovili so 
ga Ples kresne noči, saj se bo odvil v času bližajočega se 
poletnega solsticija v petek, 9. junija, ob 19. uri v dvorani 
Tržiških olimpijcev.

Gasilska veselica z Dejanom Vunjakom in 
Brendijevimi barabami
Križe – V soboto, 10. junija, se bo ob 19. uri pred Osnovno 
šolo Križe začela velika gasilska veselica z najboljšim plesal-
cem med slovenskimi pevci Dejanom Vunjakom in Brendije-
vimi barabami. Obetajo se zabava, bogat srečelov, kegljanje 
za bogate nagrade ...

Srečanje slovenskih zamejskih planinskih društev
Mojstrana – V Slovenskem planinskem muzeju se bo v ne-
deljo, 11. junija, ob 9. uri začelo 46. Srečanje slovenskih za-
mejskih planinskih društev. Dodatne informacije lahko dobi-
te na: plan.drustvo@siol.net, 041 733 036.

Za otroke
Preddvor – V TIC-u bo v soboto, 10. junija, ob 10. uri bralna 
urica z zgodbico z naslovom Pismo za zobno vilo.

IZLETI

Skrivnostni kotički potoka Gozd - Martuljek
Kranjska Gora – Turizem Kranjska Gora vabi v četrtek, 8. ju-
nija, na vodeni pohodniški izlet Skrivnostni kotički potoka 
Gozd - Martuljek. Prijave in plačilo izleta do 7. junija do 15. 
ure sprejemajo na: TIC Kranjska Gora, recepcije HIT Alpi-
nea, Slovenski planinski muzej v Mojstrani in Kajžnkova hiša 
Rateče.

Ogled Učnega poligona za samooskrbo
Kranj – Gorenjska podružnica Društva za zdravje srca in 
ožilja v torek, 13. junija, vabi na ogled Učnega poligona za 
samooskrbo Dole pri Poljčanah z ekološkim pridelovanjem 
hrane. Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred Sloge v Kranju. 
Prijave do petka, 9. junija, zbira Inge Sajovic po telefonu 030 
673 541. 

PREDAVANJA

Prostovoljsko leto na Češkem
Mojstrana – Društvo mladih Kranjska Gora vabi v soboto, 
10. junija, ob 19. uri v prostore Društva mladih Kranjska 
Gora na predstavitev prostovoljskega leta na Češkem.

Čustveno izsiljevanje
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi danes, v torek, 6. junija, ob 17. uri na brezplač-
no predavanje Od pogovora k dogovoru, III. del – čustve-
no izsiljevanje. Predavanje bo vodila Nevenka Ropret, univ. 
dipl. soc. delavka, v prostorih Humane na Oldhamski 14 (pri 
Vodovodnem stolpu).

Moč denarja
Kranj – Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje, vabi v četrtek, 8. junija, ob 16. uri na brezplačno 
predavanje Moč denarja. Predavanje bo vodila Katarina Lavš 
Mejač, prof. psih., ped., v prostorih Humane na Oldhamski 
14 (pri Vodovodnem stolpu).

OBVESTILA

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje – V Medgeneracijskem centru Kranj bo danes, 
v torek, 6. junija, ob 17.30 pogovor o vzgoji z Natašo Štupar 

Urša Peternel

Jesenice – »Kulturna mavri-
ca Jesenic je eden od načinov 
gradnje medkulturnega dia-
loga in ena od možnosti za 
medsebojno spoznavanje in 
sodelovanje različnih naro-
dov na Jesenicah,« pravi Lili 
Tkalec, vodja Mladinskega 
centra Jesenice, ki konec te-
dna pripravlja že enajsto Kul-
turno mavrico Jesenic. Pred 
desetimi leti so s skupino 
mladih pripravili prvo mavri-
co, ki je do danes postala si-
nonim za medkulturno soži-
tje na Jesenicah. S plesi, pet-
jem, recitacijami, predstavi-
tvijo značilnih predmetov in 
izdelkov na stojnicah in ku-
linariko se predstavljajo na-
rodi nekdanje skupne drža-
ve, ki sooblikujejo življenje 
na Jesenicah. »Tretje leto za-
pored jo sooblikujemo sku-
paj z ZKD Jesenice in letos 
s kar sedmimi domačimi 
društvi in skupinami. Sku-
paj želimo obiskovalcem na 
enem mestu na nekakšen 

'koncentriran' način prika-
zati, kako raznolika in boga-
ta je kulturna pisanost mesta 
Jesenic. Letos bomo v petko-
vem programu prvič dožive-
li tudi orientalsko kulturo, na 
sobotnem pa poleg bošnja-
škega, srbskega in makedon-
skega društva gostili tudi za-
mejske Slovence in avstrij-
ske folkloriste,« je povedala 
Lili Tkalec. »Kulturna mavri-
ca Jesenic prikazuje raznoli-
kost kultur, a hkrati poudar-
ja tisto, kar nam je vsem lju-
dem skupnega ne glede na 
narodnost: to je želja po ohra-
njanju narodnostne identite-
te, želja po sprejetosti in spo-
štovanju,« o bistvu in name-
nu dogodka še pravi Tkalče-
va. »Obisk Kulturne mavri-
ce Jesenic je priložnost, da se 
še bolj zavemo kulturne pi-
sanosti Jesenic, ki jo pravza-
prav vsak dan živimo. In je 
priložnost, da ob spremlja-
nju bogatega programa, za-
nosa in ponosa vseh nasto-
pajočih prepoznamo tudi 
bistvo njenega sporočila.«

Praznik jeseniške 
medkulturnosti
V petek in soboto bo na Jesenicah potekala že 
enajsta Kulturna mavrica Jesenic.

Naklo – Zveza kulturnih društev Kranj, kranjska območna iz-
postava Javnega sklada kulturnih dejavnosti, Občina Naklo, 
Dom starejših občanov Naklo in Likovno društvo Naklo vabi-
jo na slovesno zasaditev ponovno odkrite avtohtone jablane 
paplerjev bobovec. Zasaditev bo danes ob 19. uri pri Domu 
starejših občanov Naklo. Ob tej priložnosti bo v Domu starej-
ših občanov Naklo odprta fotografska razstava o tej jablani. 

Slovesno bodo zasadili paplerjev bobovec
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RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

ZAHVALA

V 73. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi

Ivan Pogačnik
z Visokega

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v času bolezni in ob smrti stali ob 
strani. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in druge darove in 
hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 77. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče in dedek

Jože Grilc
iz Šenčurja

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenut-
kih stali ob strani in ker ste ga tako lepo pospremili na njegovi 
zadnji poti. Še posebna zahvala pa župniku Urbanu Kokalju ter 
šenčurskim pevcem.

Žalujoči vsi njegovi

Z žalostjo sporočamo, da je umrla naša dolgoletna sodelavka

Irena Kavčič
upokojenka

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Delavke in delavci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 Območna enota Kranj

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v Gorenj-
skem glasu v torek, 30. maja 2017, je bil Radio Sora. Geslo 
je bilo: RADIO SORA VIŽE V NAREČJU. Nagrajenci so: Min-
ka Bačič iz Medvod, Alojz Osterman iz Cerkelj in Lojzka 
Leskovšek iz Škofje Loke. Prejmejo vsak po dve vstopnici 
za Večer slovenskih viž v narečju. Nagrajencem čestitamo!

NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LOKAL, 20 m2, na naslovu Koroška 
cesta 26, tel.: 041/647-427 
 17001896

STANOVANJSKA 
 OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DNEVNI regal (TV omarica, garderob-
na omara s predali), cena: 90 EUR, 
tel.: 051/222-774 
 17001829

RAZTEGLJIVI kavč – trosed, zelo ugo-
dno, tel.: 070/591-227  
 17001892

OGREVANJE,  
HLAJENJE
PRODAM

NOVO peč za centralno Ferrotherm, z 
bojlerjem, 30 KW, cena po dogovoru, 
tel.: 041/621-241  
 17001897

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA kovance, ure, slike, 
značke, srebrnino, dokumente in dru-
go, tel.: 030/670-770 
 17001888

MEDICINSKI  
PRIPOMOČKI
PRODAM

ELEKTRIČNO negovalno posteljo 
in jogi, uporabljen samo 2 meseca, 
še v garanciji, tel.: 031/495-459, 
041/543-876 
 17001891

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKO jekleno vrv, valjano, in 
več vrst agregatov. Zajla center, d.o.o., 
Mengeška c. 15, Trzin, tel.: 041/764-
966  
 17001895

TRAK vilic za obračalnik, izkopno kiblo, 
š. 40 cm, 3.000-litrsko cisterno za 
olje, tel.: 041/364-504 
 17001901

TRAKTOR Zetor 47-18, let. 1976, v 
okvari, in kupim novejši traktor od 50 
do 80 km, tel.: 031/604-918 
 17001902

TRAKTORSKO bobnasto kosilnico Sip 
165 cm, tel.: 031/372-504  
 17001874

KUPIM

TRAKTOR, lahko je Ursus, Zetor,  
Deutz, IMT ali podobno, tel.: 041/872-
029 17001873

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilnico, 
lahko v okvari, tel.: 031/500-933  
 17001879

TROSILEC umetnega gnojila, Vicon - 
Creina, 250 l, tel.: 041/378-937 
 17001899

PRIDELKI
PRODAM

CVIČEK vrhunske kvalitete, z nižjo ki-
slino, ugodno prodam, možna dostava, 
tel.: 031/301-013  
 17001869

ČEŠNJE, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 
 17001894

JEDILNI krompir (concordia, bellaro-
sa, rudolph, andora), tel.: 041/282-
039  
 17001765

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA LS, starega 3 mesece, tel.: 
040/831-314 17001858

BIKCA simentalca, starega 6 mesecev, 
tel.: 041/890-742  
 17001903

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, bele, 
grahaste in črne, purani, pripeljemo na 
dom, tel.: 041/710-113  
 17001870

KRAVO simentalko, staro 3 leta, jalo-
vo, za zakol ali menjam za bikca mesne 
pasme, tel.: 031/699-145  
 17001882

OVNA za pleme, pasme JSP, tel.: 
051/303-294 
 17001898

PAŠNO kravo ter brejo telico, tel.: 
04/25-51-928 
 17001890

TELICI simentalki v 9. mesecu bre-
josti, tel.: 04/25-21-801 
 17001887

TELIČKO, staro 2 meseca, okolica 
Cerkelj na Gorenjskem, tel.: 041/912-
630 17001889

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh – nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 17001862

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MANPOWER, d.o.o., Vodovodna 101, 
Lj. – iščemo proizvodne delavce (m/ž) 
za delo v Kranju. Zaželena pripravlje-
nost tudi za nočno in turnusno delo. 
Info in prijave na 01 56 00 690 ali  
zaposlitev@manpower.si 17001863

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 45. kroga – 4. junija 2017
6, 8, 23, 24, 26, 32, 33 in 34

Loto PLUS: 1, 4, 6, 11, 19, 28, 36 in 10
Lotko: 0 1 5 9 0 9

Sklad 46. kroga za Sedmico: 515.000 EUR
Sklad 46. kroga za PLUS: 1.100.000 EUR
Sklad 46. kroga za Lotka: 325.000 EUR

LOTO

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE – vsa gradbena dela, 
notranje omete, strojne omete, fasa-
de, adaptacije, tlakovanje dvorišča, 
ograje, kamnite škarpe in dimni-
ke, kvalitetno, hitro in poceni. SGP 
Beni, d. o. o., Struževo 7, Kranj, tel.: 
041/561-838  
 17001561

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 
 17001830

BARVANJE fasad, napuščev, sli-
kopleskarska dela, izolacijske fasade, 
ugodno. Allmont – Mladen Sedlanić 
s.p., C. ob ribniku 26, Miklavž, tel.: 
070/348-899 
 17001575

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti 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  
 17001834

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 17001837

RAZNO
PRODAM

CISTERNO plastično, 1000 lit., na pa-
leti, z ventilom, odlično za vodo, možna 
dostava, tel.: 041/320-701 17001893

DALJNOGLED 16 x 50, glasbeni stolp 
Sony, TV 40 ekran in komunikator, tel.: 
041/364-504 17001900

Jarović uni. dipl. pedagoginjo, spec. na področju predšolske 
vzgoje, z naslovom Starševstvo – ni panike! Hkrati bodo po-
tekale ustvarjalne delavnice za otroke. V četrtek, 8. junija, 
bo ob 16. uri popravljalnica starih električnih pripomočkov. 
Prinesite pokvarjene male gospodinjske aparate in druge 
manjše električne naprave, ki jih bodo poskušali popraviti 
dijaki Šolskega centra Kranj pod vodstvom mentorja. Prav 
tako v četrtek, 8. junija, bo ob 18. uri predavanje Duhovni 
svet starih kultur. Predaval bo Marko Ogris, filozof in socio-
log kulture. V sejni sobi Občine Cerklje bo v četrtek, 8. junija, 
ob 9. uri Umovadba za starejše, v petek, 9. junija, pa bo 
domu Taber ob 10.15 ustvarjalna medgeneracijska delavnica. 
Za prijavo na dogodke pokličite na tel. 041 724 134 ali pišite 
na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

KONCERTI

Letni koncert
Tržič – Glasbena šola Tržič tudi letos pripravlja letni koncert, in 
sicer jutri, v sredo, 7. junija, ob 19. uri v Kulturnem centru Tržič.

RAZSTAVE

Opečne prezračevalne mreže
Škofja Loka – Jutri, v sredo, 7. junija, bo ob 19. uri v Galeriji 
Ivana Groharja odprtje razstave Opečne prezračevalne mre-
že, gospodarskemu poslopju v korist in okras.

Ilustracije treh
Kranj – Jutri, v sredo, 7. junija, bo ob 20. uri v Galeriji Pun-
gert na koncu starega dela Kranja odprtje razstave Ilustra-
cije treh. Razstava združuje ilustracije treh ilustratork: Ajde 
Erznožnik, Nine Meglič in Marte Bartolj. Razstava bo na 
ogled do 28. junija.

Oblika in estetika
Kranj – Danes, v torek, 6. junija, bo ob 19. uri v Mali galeriji 
Likovnega društva Kranj na Glavnem trgu 4 odprtje razsta-
ve geometrično abstraktnih podob Grand prix nagrajenke 5. 
Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 
2016 Irmgard Hummitzsch. Po 20. juniju bo razstava na 
ogled v kleti Mestne hiše.

Slike Vladimirja Lamuta
Kamnik – V četrtek, 8. junija, bodo ob 19. uri v Galeriji Miha 
Maleš odprli gostujočo razstavo Dolenjskega muzeja Novo 
mesto Vladimir Lamut. O delu slikarja bo spregovoril kustos 
razstave Jožef Matijevič.

Illumine – odsevi energij
Kranj – Jutri, v sredo, 7. junija, bodo ob 19. uri v Galeriji Kranj-
ske hiše na Glavnem trgu 2 odprli slikarsko razstavo Maje 
Cerar z naslovom Illumine – odsevi energij. Dogodek bodo z 
glasbenim programom obogatili učenci Glasbene šole Kranj.
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Anketa

Marko Kuhar, Pašna 
skupnost Jezerca:

»Za nas, ki tu pasemo, je zelo 
pomembno, da je planina 
očiščena kamenja, saj je paše 
zato več. Nabrano kamenje 
pa koristno uporabimo dru-
god, kjer je potrebno.«

Janko Rebernik, Pašna 
skupnost Kriška planina:

»Za Krvavec so pomembni 
paša, smučanje in tudi videz 
planine. Prav zato je sodelo-
vanje med RTC Krvavec in 
pašno skupnostjo tako po-
membno.«

Franci Čebulj, Cerklje:

»Rad pridem pomagat, da 
skupaj opravimo koristno 
delo, saj tudi mi na Krvavec 
poleti ženemo živino. Poleg 
čiščenja planine pa je veliko 
vredno tudi druženje vseh 
zbranih.«

Irena Kok, Šenčur:

»Akcije se udeležujem že pet 
let. Tukaj imam namreč ve-
liko prijateljev in z veseljem 
pridem pomagat pri čišče-
nju planine, poleg tega pa 
čas dobro izkoristimo tudi 
za druženje.«

Aleš Senožetnik

Minulo soboto je na Krvavcu 
potekalo že trinajsto organi-
zirano pobiranje kamenja, 
na katerem moči združijo 
tako žičničarji kot tudi člani 
pašnih skupnosti in številni 
drugi prostovoljci. S tem se 
povečujejo travnate površi-
ne in omogoči več paše za 
živino.

Združili prijetno 
s koristnim

Luka Vrančič, RTC Krvavec:

»Enkrat letno se na akciji 
zberemo prijatelji Krvavca. 
Vsako leto odstranimo okoli 
150 ton kamenja. Letos nas 
je več kot sto in tudi tokrat 
bomo poleg dela izkoristili 
priložnost tudi za druženje.«

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi 
plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter. Jutri bo 
zmerno do pretežno oblačno, predvsem popoldne in zvečer bo 
ponekod občasno deževalo. Prehodno bo nekoliko hladneje. 
V četrtek bo sončno in topleje.

Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Cveto Zaplotnik

Kokra – »Zelo rada imam če-
bele, vsako jutro jih grem 
pogledat, kako letajo. Tudi v 
petek zjutraj sem šla ven, a 
se mi je že takoj zdelo čudno: 
čebelnjak je bil premaknjen, 
ob njem je bilo na tleh vse 

polno lesenih trsk, čebele so 
bile vse zunaj panja in zelo 
razdražene, ena me je še celo 
pičila,« je še pod vtisom noč-
nega dogodka pripovedovala 
89-letna Francka Štular. Ker 
je Franckina hiša tik ob goz-
du, je medved imel lahko pot 
do čebelnjaka, a do sladkobe 

v panju mu vendarle ni us-
pelo priti. Da se je zelo tru-
dil, so kazale trske na tleh, za 
celo škatlo jih je bilo, in sle-
di na čebelnjaku. »Bolj sla-
bo slišim, zato nisem niče-
sar slišala, kar se je dogaja-
lo ponoči. Še dobro, da sem 
spala, že tako sem se zelo 

ustrašila. Ne vem, od kod je 
medved prišel in kam je od-
šel, bojim pa se, da se bo še 
kdaj vrnil,« je dejala Franc-
ka, ki je zaradi tega, ker je 
hiška tik ob robu gozda, na-
vajena obiskov živali. Po-
gosto jo obiščejo jeleni, tudi 
rože so ji že pojedli, a med-
veda doslej še ni bilo. »Mor-
da je bil to tisti medved, ki 
je že nekaj dni prej naredil 
škodo čebelarjem na kamni-
škem območju.« Francka je 
sedemnajst let vdova, toliko 
časa že tudi sama živi v hiški 
v Kokri. Kot je povedala, sta 
čebelnjak pred več kot enim 
letom postavila ob hiši hčer-
ka Tončka in njen mož Ja-
nez, pri skrbi za čebele jima 
pomaga Janezov brat Mirko.

Revirni lovec Toni Povšnar 
(LPN Kozorog) je potrdil, da 
je bil tokrat »na delu« med-
ved, saj so sledi njegovih šap, 
širokih od trinajst do petnajst 
centimetrov, opazili tudi ob 
reki Kokri. Kot je dejal, med-
ved doslej ni bil prav pogosto 
v Kokri, v zadnjih šestnajstih 
letih, odkar je lovec v tem 
revirju, so ga sledili dvakrat. 

Jelenov je že navajena, zdaj 
jo je obiskal še medved
Francko Štular iz Kokre so v hiški ob robu gozda obiskale že številne živali, a v noči s četrtka na petek 
se je tam »sukal« še medved, ki je v čebelnjaku očitno iskal kaj sladkega za pod zob.

Francka Štular ob poškodovanem čebelnjaku

Vilma Stanovnik

Kranj – V Kranju že nekaj 
časa ni javnega stranišča, od 
danes naprej pa bodo tako 
domačini kot obiskovalci 
Kranja lahko v prostor, »ka-
mor gre še cesar peš«, ho-
dili tudi v starem mestnem 
jedru. 

Pri Mestni občini Kranj 
so namreč primerne prosto-
re našli v nekdanji Šifrerje-
vi gostilni ter jih poimenova-
li Vstraniše. Odprli jih bodo 
danes dopoldne, še prej pa 
bo ob 9. uri v kavarni gradu 
Khislstein potekalo sreča-
nje, na katerem bodo pred-
stavniki Društva za kronič-
no vnetno črevesno bolezen 
podrobneje predstavili pro-
gram društva in dejavnosti, 
s katerimi lokalne skupnos-
ti in organizacije spodbuja-
jo k ureditvi in zagotovitvi 
ustreznih javnih stranišč.

»Že dolgo časa je bila že-
lja tako domačinov kot obi-
skovalcev, da ima tudi stari 
Kranj javno stranišče. Naš-
li smo primerne prostore. 
Ti so lepo urejeni, označe-
ni v šestih jezikih, z napisi 

in slikami iz 19. stoletja. Na 
prvi pogled so malce starin-
ski, v slogu Janeza Bleiwei-
sa, saj smo ga poimenova-
li tudi z njegovim imenom 
Vstraniše,« pravi kranjski 
župan Boštjan Trilar.

Občina je upravljanje pro-
storov zaupala Komunali 
Kranj.

Javno stranišče v Kranju
V nekdanji Šifrerjevi gostilni bo danes dopoldne 
vrata odprlo javno stranišče, ki so ga poimenovali 
Vstraniše.

V nekdanji Šifrerjevi gostilni 
je urejeno javno stranišče.

Kranj – Medtem ko se cene 95-oktanskega motornega bencina 
in dizelskega goriva na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 
oblikujejo prosto, država še naprej na vsaka dva tedna določa 
cene teh goriv na preostalih črpalkah. Danes, v torek, se bo na 
teh črpalkah cena 95-oktanskega motornega bencina zvišala 
za 0,3 centa na 1,252 evra za liter, cena »dizla« pa za 0,1 centa 
na 1,146 evra za liter. Na vseh črpalkah pa se prosto oblikujeta 
ceni 100-oktanskega motornega bencina in kurilnega olja.

Malenkostna podražitev bencina in »dizla«

Kranj – Na kranjski občini si prizadevajo za urejen promet in 
parkiranje, k temu pa bosta prispevali dve novi odredbi. Gre za 
Odredbo o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 
ter Odredbo o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin. 
»V odredbi je določeno, da bodo parkirnine takrat, ko jih bomo 
uvajali za cono 1 en evro na uro, kot je že sedaj. Za cono 2 bo 
treba na uro plačati 0,6 evra, za cono 3 pa 0,4 evra na uro. Bolj 
ko se oddaljujemo od centra mesta, nižje bodo cene parkiranja,« 
je ob sprejetju odredb poudaril kranjski župan Boštjan Trilar.

Določili parkirne cone in območja za pešce


