
9
7

7
0

3
5

2
6

6
6

0
1

8

70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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AKTUALNO

Fazaniranje je  
lahko nasilno
Pristojne institucije so ob začetku 
šolskega leta opozorile na nasilje 
med vrstniki in njegovo nespreje-
mljivost v družbi. V prvih dneh 
pouka je pogosto t. i. fazaniranje, 
obred sprejema dijakov prvih le-
tnikov v šolsko skupnost.

3

GORENJSKA

Na Šuštarsko se  
je naselil zmaj
Letošnja Šuštarska nedelja v Trži-
ču je bila prav posebna, jubilejna, 
že petdeseta po vrsti. Kako prime-
ren dan, da je mesto dobilo tudi 
več kot tono težko skulpturo zma-
ja, ki je povezan z legendo o na-
stanku Tržiča.
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ZDRAVJE 

Pogosto prezrt  
slabši sluh
»Poslabšanje sluha je lahko priso-
tno tako v otroštvu kot pri staro-
stnikih, treba je ugotoviti vzrok 
težavam in ustrezno ukrepati,« 
svetuje Matej Svetec, dr. med., 
specialist otorinolaringologije, iz 
ambulante GroMed.
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RAZVEDRILO

Širina Matejinih 
receptov
Spoznali smo novo kuharsko knji-
go avtorice Mateje Reš z naslo-
vom Kuhajmo z Matejo Reš – so-
dobno, zdravo in naravno. Knjigo 
je avtorica posvetila pokojni sestri 
Ruth, ki jo je spodbudila k temu, 
da izraža svoje talente.

20

VREME

Danes bo delno jasno. 
Nastane lahko kakšna 
ploha. Tudi jutri bo delno 
jasno. V četrtek bo večino-
ma oblačno in deževno.

9/24°C
jutri: delno jasno

Še vedno je čas za vpis - pridobite si nov poklic ali pa višjo 
stopnjo izobrazbe:

 PREDŠOLSKA VZGOJA 

 EKONOMSKI TEHNIK

 RAČUNALNIŠKI TEHNIK – PT enoletni program 

 TRGOVEC 

 BOLNIČAR – NEGOVALEC 

 SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU

Vabimo vas tudi v naslednje izobraževalne programe:

 TEČAJ ZA VOZNIKE VILIČARJEV

 VARSTVO PRI DELU – 12. 11. 2012

Nov poklic vam poveča zaposlitvene možnosti.
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Srednješolski programi izobraževanja odraslih 2017/18: 
 PREDŠOLSKA VZGOJA
 EKONOMSKI TEHNIK
 TRGOVEC, ADMINISTRATOR 
 BOLNIČAR – NEGOVALEC

Udeleženci srednješolskih programov lahko uveljavljajo  
povrnitev šolnine.

Priprava na preverjanje znanja za Nacionalno poklicno kvalifikacijo:
 SOCIALNI OSKRBOVALEC na domu, 
  KNJIGOVODJA in RAČUNOVODJA za manjše 

družbe, samostojne podjetnike in zavode

Informacije: 04/ 506 13 60 in na www.lu-skofjaloka.si

Danica Zavrl Žlebir

Strmica – V vasi Strmica, ki 
leži ob lokalni cesti Ševlje–
Stražišče, so si že desetle-
tja želeli boljše ceste. Kot že 
ime vasi pove, se je cesta str-
mo vzpenjala skoznjo, bila je 
ozka, nepregledna, vozila so 
se težko srečevala, neurja so 
jo pogosto razdejala, grozili 
so ji plazovi. Del ceste v spo-
dnjem delu vasi so pred leti 
že uredili, s projekti asfalti-
ranja preostanka ceste pa so 
začeli pred petimi leti. Prvi 
poskus je spodletel, ker ni 
bilo vseh soglasij lastnikov 
zemljišč na trasi. 

Strmica je dobila boljšo cesto
V vasi Strmica so letos dokončno uredili kilometer dolg odsek skozi vas proti Čepuljam, s čimer so 
poleg vaščanov boljšo povezavo dobili tudi tisti, ki si po tej cesti krajšajo pot iz kranjske v škofjeloško 
občino in v Selško dolino.

V soboto so slovesno odprli novoasfaltirani odsek lokalne ceste Strmica–Čepulje.
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46. stran

Simon Šubic

Kranj, Škofja Loka – Včeraj, 
ko so vozniki avtobusov sku-
pine Arriva Slovenija zače-
li stavkati, ni bilo opaziti, 
da bi katerikoli avtobus na 
kranjski avtobusni postaji 
stal dlje kot običajno. V Al-
petourju, Potovalni agen-
ciji, ki je največja družba v 
skupini, se je namreč stavki 
pridružil le sindikat KNSS 
Neodvisnost, ki ima najve-
čjo bazo članov v Škofji Loki 
in na Jesenicah, druga sin-
dikata v njej ne sodelujeta. 
»V Kranju niso stavkali, ker 
so zaposleni ustrahovani, a 

se tudi tam počasi obračajo 
na našo stran. Ljudje se že 
izpisujejo iz sindikata, ki v 
stavki ni želel sodelovati. To 
je enako, kot bi sindikat re-
kel, da nasprotuje dvigu pla-
če,« je včeraj povedal predse-
dnik sindikata KNSS Neod-
visnost v Alpetourju Nenad 
Dakić in zatrdil, da je bila v 
Škofji Loki udeležba stavke 
90-odstotna, na Jesenicah 
pa so voznikom kljub stav-
ki naročili, naj zaradi bol-
nišnice izvajajo vse vožnje. 
Če se bo stavka nadaljevala, 
Dakić pričakuje vedno večjo 
podporo med zaposlenimi. 
Stavkajoči vozniki so sicer 

po napovedih prevoze opra-
vljali le med jutranjo in po-
poldansko konico, torej vo-
žnje v šolo in službo ter na-
zaj. Dakić je še dodal, da so 
grožnje delodajalca s sank-
cijami, ker naj bi bila stavka 
nezakonita, pričakovali, a jih 
niso prestrašile. »Vsi stavka-
joči smo danes tujcu dali ve-
deti, da v Slovenijo ni prišel, 
da iz nas naredi novodobne 
sužnje. Zahtevamo pošteno 
plačilo za pošteno delo,« je 
poudaril. 

Iz Arrive Slovenija so spo-
ročili, da je včeraj stavkalo 
dvajset od skupno 190 Alpe-
tourjevih voznikov. 

V Škofji Loki stavkali, v Kranju ne
V kranjskem Alpetourju so včeraj tudi zaradi neenotnosti sindikatov stavkali 
samo vozniki avtobusov v Škofji Loki in na Jesenicah, kjer pa so zaradi 
bolnišnice avtobusi vseeno vozili po voznem redu.  

V kranjskem Alpetourju so se stavki v skupini Arriva Slovenija prvi dan najbolj množično 
pridružili vozniki avtobusov v Škofji Loki. / Foto: Gorazd Kavčič

Obletnica kronanja podobe 
Marije Pomagaj 42. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ROMAN BERČIČ iz Žirov.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Nagrajenci

V nagradnih igrah, ki sta bili objavljeni 22. avgusta 2017, prej-
mejo: dve vstopnici za koncert S.A.R.S. in Hamo & Tribute 
2 Love  Tomaž Čarman iz Škofje Loke, darilni bon za solno 
terapijo z igralnimi uricami pa Metka Benedik iz Zg. Besnice 
in Vid Gartnar iz Žirovnice.
V nagradni igri, ki je bila objavljena 25. avgusta 2017, prejmeta 
po dve vstopnici za ogled generalke plesnega spektakla Dance 
Amore Marija Gogala iz Selc in Zdenka Žvab z Jesenic. 
V nagradni igri, ki je bila objavljena 29. avgusta 2017, prejmeta 
darilna bona za solno terapijo z igralnimi uricami Zdenka Ažbe 
iz Kranja in Cecilija Dežman iz Zgornjih Gorij.
Nagrajencem čestitamo!

Matevž Pintar

Današnjo anketo smo op-
ravljali med prebivalci ob-
čine Medvode, v njej je so-
delovalo 226 občanov. Z 
odprtjem nove infrastruk-
ture v Krajevni skupnosti 
Zbilje se je zaključila ena 
izmed letošnjih največ-
jih investicij v občini. Kra-
jevna skupnost Zbilje je s 

pomočjo domačinov uredi-
la še krožišče v Zbiljah, ki ga 
krasi čoln. Zanimalo nas je, 
kako so občani zadovoljni s 
prometno infrastrukturo v 
občini. Reka Sora v Goriča-
nah pri Medvodah je ustre-
zna za kopanje, naravno ko-
pališče je sicer še v fazi ure-
janja, v anketi pa smo spra-
ševali, kako pogosto gredo 
na plavanje v reko Soro.

Dobra polovica vpraša-
nih je s prometno infra-
strukturo v občini zelo za-
dovoljna, 36 odstotkov je 
prepričanih, da bi lahko 
storili več na tem področju, 
deset odstotkov je nezado-
voljnih, trije odstotki so os-
tali neodločeni.

Le pet odstotkov sode-
lujočih se večkrat ohladi v 
reki, 11 odstotkov redko in 

84 odstotkov nikoli ne pla-
va v Sori.

Sodelujočim se zahva-
ljujemo za odgovore. Vse, 
ki bi želeli Gorenjski glas 
naročiti, vabimo, da nas 
pokličejo v kontaktni cen-
ter invalidskega podjetja 
v Škofjo Loko na številko 
04/51 16 440 in se pozani-
majo o ugodnih naročni-
ških pogojih.

O prometni infrastrukturi v Medvodah

S svojo enkratno sposobnostjo 
regeneracije, vlaženja in zašči-
te kože, je stoodstotno naravno 
šipkovo olje Yanumi kot nalašč 
za preprečevanje staranja kože, 
saj na naraven način ohranja 
zdravo in sijočo polt. Zaradi 
kombinacije močnih aktivnih 
sestavin je edinstveno sredstvo 
za preprečevanje staranja kože, 
njene dehidracije in neenako-
mernega tena kože, z visoko 
vsebnostjo vitaminov C in A pa 
je odlično za nego občutljive in 
mastne kože, aken in kože z ve-
likimi porami. Več informacij na 
www.yanumi.si.
Naročniku Gorenjskega glasa 

podarjamo naravno šipkovo olje. Naštejte tri lastnosti šipko-
vega olja in jih skupaj s svojimi podatki pošljite do ponedeljka, 
11. septembra 2017, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 
cesta 4, 4000 Kranj ali na koticek@g-glas.si

Stoodstotno naravno šipkovo olje

Jože Košnjek

Brezje – Na angelsko nede-
ljo, ki je bila leta 1907 1. sep-
tembra, je ljubljanski kne-
zoškof dr. Anton Bonaventu-
ra Jeglič, rojen leta 1850 v bli-
žnjih Begunjah, s pozlačeni-
ma kronama okronal podobi 
Marije Pomagaj in Jezusa na 
sliki, ki jo je narisal kranjski 
slikar Leopold Layer in danes 
krasi oltar v Marijini kapeli v 
brezjanski baziliki. Škof Jeg-
lič je 16. marca leta 1907 v 
imenu frančiškanov in v svo-
jem imenu tedanjega pape-
ža Pija X prosil za dovolitev 
slovesnega kronanja slike, h 
kateri množično romajo ver-
niki iz ljubljanske in tudi iz 
drugih škofij. Papež je pro-
šnjo uslišal in že 24. junija 
sporočil svojo odločitev ter 
škofa pooblastil, da podobo 
krona v njegovem imenu. 
Slovesno kronanje je bilo v 
nedeljo, 1. septembra. Časni-
ki iz tistega časa so poroča-
li, da so sedem dni pletli ven-
ce iz zelenja in cvetja. Pos-
tavili so 150 mlajev in obesi-
li več sto zastav. Slavnostni 
prireditveni prostor s šoto-
rom je zasnoval radovljiški 
arhitekt Janez Vurnik mlaj-
ši. Marijino sliko so ta dan 
prvič uradno nesli iz cerkve. 
Na Brezje je peš, z vlakom 
in konjskimi vpregami priš-
lo 30.000 romarjev. Kroni je 
škof položil najprej nad Je-
zusovo, nato pa nad Mariji-
no glavo. Zlatar Ivan Kregar 
ju je izdelal iz 18-karatnega 

zlata, vredni pa sta bili ok-
rog 3600 kron! Slovesnost 
so sklenili s procesijo in slav-
nostno pesmijo Zgodnja Da-
nica, ki jo je uglasbil gorenj-
ski rojak, duhovnik, glasbe-
nik in skladatelj Franc Kimo-
vec, rojen leta 1878 v Glinjah 
pri Cerkljah.

V soboto in v nedeljo so 
na Brezjah svečano počasti-
li 110. obletnico kronanja. V 
soboto zvečer je bila najprej 
maša, ki jo je daroval gvardi-
jan Marijine bazilike pater 
dr. Robert Bahčič, nato pa 

procesija z Marijino podobo 
in lučkami po vasi. Prav med 
procesijo je bilo vedro, po-
tem pa se je ulilo. Kaže, da je 
Marija uslišala naše prošnje 
za lepo vreme, je po procesi-
ji povedal pater Bahčič. Sle-
dil je koncert Slovenskega 
okteta s programom Mariji-
nih pesmi. Cerkev je bila pol-
na, nekateri pa so kljub sla-
bemu vremenu vztrajali tudi 
zunaj. Program je povezoval 
Jure Sešek. »Podoba Mari-
je Pomagaj je 110 let čakala, 
da ji je zapel Slovenski oktet, 

ta pa je po 66 letih delovanja 
prvič pel v njeno čast. Upam, 
da do naslednjega koncer-
ta ne bo minilo toliko let,« je 
povedal pater Bahčič. V ne-
deljo je bila slovesna maša, ki 
jo je daroval ljubljanski škof 
metropolit Stanislav Zore. 
Poudaril je, da nihče, ki pri-
de na Brezje, Marije ne gle-
da kot kraljice, ampak vidi v 
njej pomočnico. »Ona nam 
vzbuja zaupanje in zato pri-
hajamo k njej, ker se zaveda-
mo, da nas bo slišala,« je po-
vedal v pridigi nadškof Zore. 

Na Brezjah molitev in pesem 
Na Brezjah so v soboto in nedeljo z bogoslužji, procesijo in pesmijo počastili 110. obletnico kronanja 
podobe Marije Pomagaj.

Veliko romarjev je v soboto zvečer z lučkami in Marijino podobo v procesiji krenilo po vasi. 
Tudi dež je počakal, da so bili romarji nazaj v cerkvi. / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik – Kamniški župan 
Marjan Šarec je v sredo zve-
čer z zapisom Ljubljana, pri-
hajamo na svojem profilu 
na Facebooku sporočil, da 
je zbral dovolj podpisov za 
formalno vložitev kandida-
ture za predsednika države, 
da pa bo podpise na stojni-
cah pred upravnimi enotami 
v več krajih po Sloveniji kljub 
temu v prihodnjih tednih še 
zbiral. Šarec je, ker bo kan-
didiral s podporo Liste Mar-
jana Šarca – Naprej Kamnik, 
namreč potreboval tri tisoč 
podpisov državljanov, je pa 
tudi prvi od potencialnih 

kandidatov, ki je zbral do-
volj podpisov državljanov za 
predsedniško kandidaturo. 
Kot je še sporočil, bo kandi-
daturo vložil kmalu.

Seznam predsedniških 
kandidatov se je v minulih 
dneh še dopolnil. Stranka 
SLS bo na predsedniških vo-
litvah nastopila s kandidatko 
Suzano Laro Krause, v po-
nedeljek je svojo kandidatu-
ro napovedal koprski župan 
Boris Popovič, ki kot kan-
didat zunajparlamentarne 
stranke Slovenija za vedno 
potrebuje tri tisoč podpisov 
volivcev, svojega predsedni-
škega kandidata pa bodo jut-
ri razkrili tudi v stranki SMC.

Šarec zbral dovolj podpisov

Škofja Loka – V Škofji Loki bodo v soboto, 9. septembra, 
slovesno odprli novi Trg pod gradom in tematsko otroško 
igrišče Zamorc, ki so ju gradili v tem letu. Odprtje novega 
škofjeloškega trga in igrišča bo ob 18. uri, že dopoldne pa se 
začenja bogat in raznolik otroški in družabni program, ki mu 
bo sledil program devetega mednarodnega festivala pihalnih 
orkestrov Loka jo piha 2017. Slavje bodo na novem trgu sklenili 
z večernim koncertom Andreja Šifrerja in bendom Mali oglasi. 

Odprli bodo Trg pod gradom
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KOMENTAR
Simon Šubic

Včerajšnji začetek stavke 
voznikov avtobusov sku-
pine Arriva Slovenija, 

katere del je tudi kranjski Alpe-
tour, je bil pričakovan. Čeprav 
sta se vodstvo največjega izva-
jalca javnega potniškega pro-
meta v Sloveniji in stavkovni 
odbor vse od njene napovedi 
22. avgusta večkrat sestala, so 
njuna obvestila po koncu vsakič 
neuspelih pogajanj nedvoumno 
sporočala, da trdno stojita vsak 
na svojem bregu.

Manjši žarek upanja, da do 
fizične izvedbe stavke na prvi 
»pravi« šolski dan (v petek ven-
darle še ni šlo zares) morda le ne 
bo prišlo, za kar sta se vsaj na 
deklarativni ravni obe strani ves 
čas zavzemali, je posijal v soboto 
opolnoči. Tedaj so iz Arrive sko-
po sporočili, da so se oboji zave-
zali, da do nadaljnjega ne bodo 
dajali izjav za medije. Tako po-
jasnilo običajno pomeni, da so se 
pogajanja premaknila z mrtve 
točke, a že naslednji, nedeljski 
večer je razblinil vsa pozitivna 
pričakovanja. Stavka bo, je spo-
ročilo vodstvo Arrive, ki vse od 
njene napovedi zatrjuje, da je ta 
nezakonita, kar pa v sindikatih 
zanikajo. Vodstvo Arrive je tako 
tudi preko medijev stavkajočim 
zagrozilo, da bodo sledile sank-
cije, če se bo izkazalo, da je stav-
ka res nezakonita. »To pomeni 
od kršitve delovnih obveznosti 
do odškodninskih in kazenskih 
tožb. Škoda bo velika,« so na-
povedali. 

Sindikate žuganje vodstva 
Arrive z nezakonitostjo stavke 

žalosti. Delodajalec se izrecno 
ukvarja le s posledicami, ne 
pa z vzrokom stavke, navajajo. 
Sodeč po stavkovnih zahtevah 
pa je vzrokov kar precej. Sin-
dikati navajajo, da so vozniki 
avtobusov preobremenjeni in 
slabo plačani, v večini podjetij 
znotraj Arrive nimajo možnos-
ti kariernega napredovanja, 
počutijo pa se tudi opeharjene 
zaradi odločitve delodajalca, 
ki je že pred leti prenehal za-
nje plačevati obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, slabo 
pa se (ali sploh ne) plačujejo 
tudi odmori in čas razpoložlji-
vosti. Ob tem pripominjajo, da 
so družbe v Arrivi Slovenija, ki 
letno od države prejmejo okoli 
osem milijonov evrov subvencij, 
lani imele skoraj 4,5 milijona 
evrov dobička, največ Alpeto-
ur – 2,7 milijona evrov. V sku-
pini Arriva odgovarjajo, da so 
stavkovne zahteve nerazumne 
in nerealistične, da bi dolgoroč-
no gledano skupino in panogo 
vodile v propad, saj bi njihova 
uveljavitev za skupino Arriva 
pomenila več kot 65-odstotni 
dvig stroška dela voznikov.

Zakon o stavki pravi, da 
morajo stavkovni odbor in 
predstavniki organov, ki jim je 
napovedana stavka, od dneva 
napovedi stavke in med njo po-
skušati sporazumno rešiti nas-
tali spor. Iz dosedanjega poteka 
pogajanj pa lahko ugotovimo 
le, da se obe strani ne strinjata 
niti s tem, kdo je doslej resnično 
pokazal interes, da bi se stavki 
izognili. 

Šoferska stavka

Mateja Rant

Kranj – V srednjih šolah je z 
začetkom novega šolskega 
leta povezan tudi običaj t. i. 
fazaniranja, pri katerem dija-
ke prvih letnikov starejši dija-
ki sprejmejo medse tako, da 
jim naložijo različne naloge, 
kot je recimo klečanje na ko-
ruzi, najpogosteje pa jih po 
obrazu in telesu porišejo s čr-
nimi flomastri. Večina prvo-
šolcev to vzame kot zabavo 
oziroma črko F na čelu no-
sijo celo s ponosom. Težava 
pa nastane, če se dijaki v teh 
obredih počutijo ponižani in 
dogodek prijavijo celo polici-
ji, ki potem to obravnava kot 
prekršek, je opozoril Simon 
Slokan iz Sektorja splošne 
policije v Upravi uniformira-
ne policije na Generalni poli-
cijski upravi. Poudaril je še, 
da je treba vsako ravnanje, ki 
je za posameznika nespreje-
mljivo, žaljivo, mu daje ob-
čutek ponižanosti ali ogrože-
nosti, obsoditi kot nekaj, kar 
je v družbi nesprejemljivo, in 
ga kot takšnega tudi sankci-
onirati. 

V srednjih šolah fazani-
ranju zadnja leta posveča-
jo posebno pozornost in di-
jake višjih letnikov že vnap-
rej opozorijo, kaj je še spreje-
mljivo pri teh obredih. »Z di-
jaki višjih letnikov se vedno 

pogovorimo in jih tako po-
skušamo ozaveščati, da so 
tudi kazensko odgovorni, če 
pretiravajo, čeprav še niso 
polnoletni,« je poudarila rav-
nateljica Gimnazije Fran-
ceta Prešerna Mirjam Biz-
jak. Opaža, da je zadnja leta 
zato fazaniranja precej manj 
kot v preteklih letih, čeprav 
tudi v preteklosti niso niko-
li dobili kakšne pritožbe dija-
kov ali staršev. Raznim obli-
kam fazaniranja se izognejo 
tudi tako, da za dijake višjih 
letnikov v prvem tednu no-
vega šolskega leta pripravijo 
različne tabore in ekskurzije 

in tako sploh niso prisotni v 
šoli. »Sredi septembra pa po-
tem sledi tudi uradni spre-
jem prvošolcev in takrat naj 
bi s tem v celoti končali,« je 
še dejala Mirjam Bizjak. A če 
ni starejših dijakov, ki bi op-
ravili ta obred iniciacije, so le-
tošnji prvi letniki za to poskr-
beli kar med sabo. »Naju so s 
črkami F popisali prijatelji,« 
sta priznali dijakinji omenje-
ne šole Lola in Alja, ki sta bili 
čisto ponosni na to, da sta 
zdaj tudi formalno del dija-
kov te šole.

Tudi direktor Šolskega 
centra Škofja Loka Martin 

Pivk opaža, da se nekate-
ri dijaki celo sami popišejo, 
ker zanje to predstavlja ini-
ciacijo v šolsko skupnost. 
»V šoli sicer dijake opozo-
rimo, kaj je pri teh obre-
dih neprimerno. Letos tako 
niti nisem opazil, da bi bil 
kdo popisan, vsaj v okoli-
ci šole ne, drugo pa je, kaj 
se dogaja na avtobusni po-
staji.« Po njegovem prepri-
čanju se namreč lahko hit-
ro prestopi tanka črta med 
nedolžno zabavo in preti-
ravanjem oziroma celo na-
siljem. Zato niti ne priprav-
ljajo uradnih sprejemov za 
prvošolce, saj ne podpirajo, 
da bi bili potrebni neki po-
sebni sprejemi. »Tudi na fa-
kulteti ali ob vstopu v službo 
jih ne pripravljamo, zakaj bi 
bilo v srednji šoli kaj dru-
gače,« se sprašuje. Po dru-
gi strani pa je direktor Šol-
skega centra Kranj Jože Dre-
novec prepričan, da ravno ti 
uradni sprejemi pomaga-
jo, da je potem manj nadle-
govanja dijakov prvih letni-
kov po šolskih hodnikih ali v 
okolici šol. »Tako opravimo 
obred iniciacije in je mir.« 
Podobno kot preostala dva 
sogovornika je tudi Dreno-
vec poudaril, da v šoli goji-
jo ničelno toleranco do nasi-
lja, zato tudi s fazaniranjem 
v zadnjih letih nimajo težav.

Fazaniranje je lahko nasilno
Predstavniki pristojnih institucij so ob začetku šolskega leta opozorili na pojav nasilja med vrstniki 
in njegovo nesprejemljivost v družbi. V prvih dneh pouka je pogosto zlasti t. i. fazaniranje, obred 
sprejema dijakov prvih letnikov v šolsko skupnost.

Mnogi dijaki nimajo nič proti črki F na obrazu, saj to 
pomeni, da so jih starejši dijaki sprejeli medse. 
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Suzana P. Kovačič

Kranj – Tako ministrica za 
delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti dr. 
Anja Kopač Mrak kot žu-
pan Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar sta obiskova-
la Osnovno šolo (OŠ) Stane-
ta Žagarja, zato je bil njun 
spomin na osnovnošolska 
leta tudi oseben. »Vse moje 
prve ljubezni, razočaranja, 
prijateljstva ... vse se je za-
čelo v OŠ Staneta Žagarja. 
Zahvalim naj se učiteljem, 
včasih so bili strogi, ampak 
kako prav je bilo, da so bili 
takšni, ker učitelji mora-
jo usmerjati učence. Želim 
vam, da se boste fino imeli 
in da se boste radi učili. Da 
boste spoznali, koliko šteje 
prijateljstvo, da boste vsak 
neuspeh znali spremeniti v 
uspeh,« je prvošolcem zaže-
lela ministrica. Vloga star-
šev pa je, kot je še poudarila 

Kopač Mrakova, da otroke 
naredimo samostojne, jih 
opolnomočimo. In kaj se 
županu v šoli zdi najbolj po-
membno? »Zabava! Želim 
vam, da bo tudi učenje ena 
sama velika zabava in igra. 

Veliko sprašujte učitelje, da 
se boste veliko naučili. Star-
ši pa, otroke čim bolj poslu-
šajte, ker nas otroci znajo ve-
likokrat presenetiti.« Župan 
je imel za vsakega prvošolca 
tudi darilo, slikanico Prav je 

– ni prav avtorja Aneja Sama 
in ilustratorke Tine Perko. 

Prvošolce in njihove star-
še, babice, dedke ... je toplo 
pozdravila tudi ravnatelji-
ca OŠ Staneta Žagarja Fani 
Bevk, staršem pa položila na 
srce, naj dovolijo, da se nji-
hovi mali šolarji še naprej 
igrajo, pomagajo pa naj jim, 
da bodo čim bolj samostoj-
ni. 

Prvošolci so že prvi dan 
spoznali šolsko himno, si 
ogledali plesno-pevsko-
-igralsko obarvan program, 
ki so jim ga pripravili učen-
ci višjih razredov z mentorji. 
Potem pa jih je čakalo novo 
vznemirjenje, odhod v učil-
nici prvega a in prvega b z 
učiteljicami Gabi, Urško, 
Lucijo in Klavdijo, pa še uči-
telja Uroša iz podaljšanega 
bivanja so spoznali. In so šli 
znanju naproti, opremljeni 
z zvezki, barvicami, pričako-
vanjem ... 

Naj bo učenje tudi zabavno
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in župan Boštjan Trilar sta na prvi šolski dan obiskala Osnovno šolo 
Staneta Žagarja v Kranju in prisrčen pozdrav namenila tudi 54 tamkajšnjim prvošolcem. 

Anja Kopač Mrak je prvošolcem zaželela, da bi se v šoli 
dobro imeli in da bi se radi učili ... / Foto: Gorazd Kavčič
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Občina Žirovnica

Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Žirovnica (Uradni 
list RS štev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, št. 14/03, 10/05, 40/16) 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

R A Z P I S
ZBIRANJA PREDLOGOV ZA  PODELITEV PRIZNANJ   

OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2017

A. PREDMET RAZPISA

so priznanja občine Žirovnica, ki se podeljujejo zaslužnim obča-
nom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in 
skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam. Priznanja ob-
čine Žirovnica so:

1. Naziv častni občan se podeli občanu občine Žirovnica,  državlja-
nu RS ali tujemu državljanu, ki ima posebne zasluge za napredek 
znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s kate-
rimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju občine Ži-
rovnica doma ali v tujini.

2. Plaketa Občine Žirovnica je najvišje občinsko priznanje, ki se 
podeli občanu občine Žirovnica, podjetjem, zavodom, društvom 
ter drugim organizacijam in skupnostim s sedežem v občini Žirov-
nica za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbe-
nih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugle-
du občine.

3. Nagrada Občine Žirovnica se podeli občanu občine Žirovnica, 
skupini občanov občine Žirovnica, društvom ter drugim organiza-
cijam in skupnostim s sedežem v občini Žirovnica za enkratne izje-
mne dosežke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivno-
sti na posameznih področjih delovanja v zadnjem letu.

B. PREDLAGATELJI

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične osebe, podjetja, 
zavodi, skupnosti, društva ali politične stranke v občini Žirovnica.

C. VSEBINA PREDLOGA

Pobuda oziroma predlog mora vsebovati:
- naziv oziroma ime in priimek predlagatelja 
-  v primeru fizične osebe ime in priimek predlaganega kandidata 

za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, državljanstvo in 
naslov

-  v primeru pravne osebe naziv in sedež predlaganega kandidata za 
prejemnika priznanja

- vrsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat
- obrazložitev predloga.

D. ROK PRIJAVE

Predlogi za podelitev priznanj občine Žirovnica morajo prispeti naj-
kasneje do vključno 20. 9. 2017, do 13. ure na naslov: OBČINA ŽI-
ROVNICA, BREZNICA 3, 4274 ŽIROVNICA, s pripisom »ZA OBČINSKA 
PRIZNANJA 2017« - NE ODPIRAJ.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV 

Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po preje-
mu obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisnimi kri-
teriji, pripravila dokončen predlog za odločanje na občinskem svetu 
skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

Prepozno vloženih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo obrav-
navala.

Številka: 030-0001/2017
Datum: 05.09.2017 
                                                              Vanja Resman Noč, univ.dipl.ekon., l.r.
                                                               Predsednica Komisije za mandatna
                                                                  vprašanja, volitve in imenovanja
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Prodajalne:

MEDVODE, 
Cesta ob Sori 11  
T: 01/3613-300

VODICE, 
Kamniška cesta 8 

T: 01/8324-011

VIŽMARJE, 
Tacenska cesta 67 

T: 01/5124-666

DOBRUNJE, 
Cesta II. Grupe odredov 43 

T: 01/5471-684, G: 041/321-543

Odpiralni čas: 
od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure,

ob sobotah od 8. do 13. ure.

VRTNA TRATA
► SEMENA TRAVNIH MEŠANIC
► GNOJILA
► PREKRIVNA FOLIJA

NOVO  
V PRENOVLJENI 
PRODAJALNI 
VODICE
►  GRADBENI MATERIAL:  

apno, cement, maltit,  
hobby beton

►  CEVI ZA VODOVOD, 
KANALIZACIJO

► LEPILO ZA PLOŠČICE
► MREŽE ARMATURNE

Suzana P. Kovačič

Tržič – Po tradiciji je t. i. šu-
štarski praznik vsako prvo 
nedeljo v septembru, na An-
gelsko nedeljo. Ulice v sta-
rem mestu so tudi letos za-
živele v sejemskem vrvežu, 
glavni organizator Turistično 
društvo Tržič pa je precej po-
udarka namenil novosti, stoj-
nicam z oznako Slovenski šu-
štar, s katerimi so omogočili 
slovenskim čevljarjem oz. iz-
delovalcem obutve (vseh vrst) 
brezplačni razstavno-prodaj-
ni prostor. Odziv je bil in tr-
žiškim čevljarjem, ki ohra-
njajo to bogato tržiško dedi-
ščino večinoma kot družin-
ska podjetja, so se pridruži-
li ponudniki iz drugih kon-
cev Slovenije. Čevljem, poho-
dni obutvi, natikačem, copa-
tom ... po recimo sejemskih 
cenah so se pridružile boso-
noge japonke pa unikatni po-
slikani čevlji. V čevljarski de-
lavnici so obiskovalci lahko 
od blizu pogledali tudi, kako 
se izdelajo šolski copati; An-
drej Galun iz Hotemaž jih še 
vedno dela ročno. 

Po novem vhod v mestno 
jedro simbolično zaznamu-
je skulptura zmaja, ki spo-
minja na nastanek Tržiča. 
Izdelali so jo članice in čla-
ni KUD Ampus Tržič, zmaj 
tehta več kot tono, v celoti je 
narejen iz železnih delov, za 

varjenje vseh delov pa so po-
rabili skoraj pet kilometrov 
žice. Večino denarja zanj 
je prispevala Občina Tržič, 
odzvali so se tudi sponzor-
ji, v zmaja pa je bilo vlože-
nih veliko prostovoljnih ur. 
»Za tiste, ki delate in ustvar-
jate, so vrata vedno odpr-
ta,« jim je spodbudno de-
jal tržiški župan Borut Sajo-
vic. Za zmaja in za aktivno 
vključevanje ter ohranjanje 
kulturne dediščine pa si je 
KUD Ampus prislužil župa-
novo priznanje. Z miniaturo 

zmaja, ki je izdelek učencev 
OŠ Tržič, se je ustvarjalcem 
zahvalil tudi predsednik Tu-
rističnega društva Tržič Pe-
ter Miklič. 

Več »prireditvenih« pri-
zorišč je bilo na Šuštarski. 
Tržiški muzej je odprl vra-
ta tudi s prenovljeno stal-
no razstavo nogavičarske, 
tekstilne in barvarske zbir-
ke Klobčič in nit, stari mo-
dni hit, potekalo je tekmo-
vanje v kuhanju tržiških br-
žol, Planinsko društvo Tr-
žič pa je pogumne povabi-
lo na plezanje na mlaj. Gre 
za običaj z začetka 19. stole-
tja, ko so francoski vojaki Tr-
žičane pozivali, naj splezajo 
na mlaj, ki pa je bil namazan 
z mastjo. Plezalcem na Šu-
štarski jo z mastjo niso za-
godli, med prvimi, ki se je 
povzpela kar šest metrov vi-
soko, od največ desetih me-
trov, je bila osemletna Anja 
Antolin. Plezalci so bili va-
rovani, najboljši po višini in 
času pa nagrajeni. 

Med sopotniki Šuštarske 
so Ribničani s suho robo pa 

nogavičarji, rokodelska de-
lavnica Kosmač, njen no-
vejši leseni izdelek je igra z 
imenom Slaba banka ... Par-
tner Šuštarske je tudi Obči-
na Tržič, župan je obisko-
valce povabil, naj povedo, 
kaj jim je bilo letos všeč in 
kaj bi za drugo leto želeli, da 
se še doda. 

Na Šuštarsko se je naselil zmaj
Letošnja Šuštarska nedelja v Tržiču je bila prav posebna, že petdeseta. Kako primeren dan, da je mesto 
dobilo tudi več kot tono težko skulpturo zmaja, ki je povezan z legendo o nastanku Tržiča.

Nekaj članic in članov KUD Ampus, ki so izdelali tržiškega zmaja, z županom Borutom 
Sajovicem, ki jim je za izdelek in prispevek h kulturni dediščini podelil županovo priznanje.

Stojnice so oživele s sejemsko ponudbo.

Oživili so običaj plezanja na 
mlaj, le eno podrobnost so 
namenoma »spregledali«: 
mlaj ni bil namazan z 
mastjo.

Jasna Paladin

Kamnik – Kamnik bo ta ko-
nec tedna v znamenju naj-
večjega etnološkega festiva-
la pri nas. Dogajanje se bo 
začelo v četrtek popoldne, ko 
bodo odprli kar tri razstave: 
ob 17. uri v prostorih Obči-
ne Kamnik likovno razstavo 
Oblačilna dediščina v upo-
dobitvah Jane Dolenc, ob 18. 
uri v Galeriji Dika razstavo z 
naslovom Prišla je na kant, a 
nosila je gosposki gvant av-
torice Veronike Pogačar, ob 

19. uri pa še razstavo Andre-
je Stržinar v Galeriji Miha 
Maše z naslovom Z zlato nit-
jo stkano. V petek bo središ-
če mesta zaživelo s sejemsko 
ponudbo in popoldanskim 
folklornim dogajanjem na 
glavnem odru, celodnevno 
dogajanje na različnih loka-
cijah po mestu organizatorji 
pripravljajo tudi v soboto. V 
nedeljo se bodo že dopoldne 
predstavile folklorne skupi-
ne iz tujine, in sicer iz Zag-
reba, Bukarešte, iz poljske-
ga Rzeszówa, madžarskega 

Szombathelya ter Ukraji-
ne. Vrhunec festivala bo ne-
deljska povorka narodnih 
noš, ki se bo začela ob 15. uri, 
kot slavnostni gost si jo bo 
letos ogledal predsednik dr-
žavnega zbora Milan Brglez.

Dogajanje prinaša tudi 
spremembo prometnega re-
žima v središču mesta. Že od 
včeraj je zaprt del parkirišča 
pri Frančiškanskem samo-
stanu, večina cest in parki-
rišč v strogem centru pa bo 
zaprtih od četrtka, 7., do po-
nedeljka, 11. septembra.

V Kamniku spet narodne noše
Že 47. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine bodo od 7. do 10. septembra.
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Aleš Senožetnik

Vodice – Ob občinskem pra-
zniku, ki ga v Vodicah pra-
znujejo 9. septembra, se v 
občini odvije več kot dvajset 
športnih, kulturnih in dru-
žabnih prireditev. Pestro do-
gajanje se je začelo že zadnji 
avgustovski konec tedna, ko 
so se v Polju pri Vodicah sre-
čali ljubitelji starodobnih vo-
zil, na igrišču pred vodiško 
šolo pa so se košarkarji po-
merili v turnirju ulične ko-
šarke.

Pestro pa bo tudi v prihod-
njih dneh. Najbolj slovesno 
bo v petek, ko se bo v Kul-
turni dvorani Vodice odvila 
slavnostna seja občinskega 
sveta, na kateri bodo podelili 
občinska priznanja in se na 
ta način zahvalili občanom, 
ki skrbijo za prepoznavnost 
občine Vodice onkraj občin-
ske in celo državne meje. Or-
ganizatorji obljubljajo tudi 
pester kulturni program, v 
katerem bodo nastopili God-
ba Vodice, Folklorna skupi-
na Društva narodnih noš in 
kočijažev Vodice in vokalna 
skupina Bassless.

Že v četrtek pa bo v Kultur-
ni dvorani Vodice potopisno 
predavanje Igorja Gruberja, 

ki je znano alpsko pot Via 
Alpina prehodil v 104 dne-
vih ter na poti premagal kar 
2640 kilometrov.

V soboto bodo svoje spret-
nosti v igranju na diatonič-
no harmoniko pokazali har-
monikarji. Ob 14. uri se na-
mreč na Skaručni obeta tra-
dicionalno tekmovanje Ve-
sela harmonika 2017, ob 19. 
uri pa bo ob grajskem pavi-
ljonu v Šinkovem Turnu na 
sporedu predstava Gledali-
ške skupine Dražgoše z nas-
lovom Cigan Čarovnik.

V petek, 15. septembra, 
bodo na svoj račun prišli lju-
bitelji rokovskih ritmov. Roc-
kfest 2017 bo gostil skupi-
ne Big Foot Mama, Prelude, 
Imset in Joker Out. Od pet-
ka, 15. septembra, do nede-
lje, 17. septembra, bo v Utiku 
potekal tretji Ex-tempore Vo-
dice. Dela, ki jih bodo ustva-
rili likovniki, pa si bo konec 
septembra mogoče ogledati v 
Kulturni dvorani Utik.

V soboto, 16. septembra, bo 
na Selu pri Vodicah gorski kro-
nometer na Rašico, v petek, 

22. septembra, pa bo turistič-
no društvo organiziralo kul-
turno prireditev z druženjem. 
V soboto, 23. septembra, bo na 
območju Šinkovega Turna ko-
lesarska dirka za pokal Občine 
Vodice, v Polju pa tekmovanje 
Gasilske zveze Vodice in Ga-
silske zveze Medvode za člani-
ce in člane.

Občinsko praznovanje 
bodo sklenili s prireditvi-
jo ob mednarodnem dne-
vu starejših, ki bo v soboto, 
30. septembra, ob 16. uri v 
Domu krajanov Utik.

Številne prireditve v Vodicah
V soboto v Vodicah obeležujejo 22. občinski praznik. Slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo 
priznanj bo že v petek, ves mesec pa društva in druge organizacije pripravljajo številne prireditve.

Občinsko praznovanje se je začelo s tradicionalnim srečanjem starodobnikov, številne 
prireditve ob prazniku Občine Vodice pa se bodo odvijale še do konca meseca. / Foto: Tina Kosec

Aco Franc Šuštar, župan 
Občine Vodice

Slogan letošnjega prazno-
vanja se glasi Korak za kora-
kom in nas opominja, da je 
za doseganje zastavljenih ci-
ljev potreben čas in skrbno 
načrtovane odločitve. Ra-
zvoj, rast in napredek občine 
se ne zgodijo čez noč, tem-
več terjajo ogromno vlože-
nega truda in majhnih, po-
stopnih korakov. Ko se oz-
remo nazaj po poti, ki smo 
jo skupaj prehodili, ugotovi-
mo, da je bilo v minulih le-
tih uspešno zaključenih kar 
nekaj pomembnih investi-
cij. Pri uresničevanju svo-
jih ciljev se lahko vedno za-
nesemo na posameznike, 
društva in organizacije, ki 
dajejo pomemben prispe-
vek za razvoj naših krajev ter 
zadovoljstvo naših občanov. 
Seveda se jim ob tej prilož-
nosti lepo zahvaljujem.

Občina Vodice bo tudi le-
tos na osrednji občinski 
proslavi, slavnostni seji Ob-
činskega sveta Občine Vodi-
ce, najbolj zaslužnim za ak-
tivno in uspešno delovanje 
podelila občinska prizna-
nja. Vljudno vabljeni, da se 
nam 8. septembra 2017 ob 
19. uri pridružite v Kultur-
nem domu Vodice. Vabljeni 
ste tudi na vse ostale kultur-
ne, športne ali družabne pri-
reditve, ki smo jih skupaj z 
društvi pripravili za vas!

Korak za korakom

Aco Franc Šuštar, župan 
Občine Vodice / Foto: Tina Kosec

Aleš Senožetnik

Vodice – Kamniško cesto 
skozi središče Vodic vsak 
dan prepelje okoli deset ti-
soč vozil, od tega približno 
1700 tovornjakov. Gosto-
ta prometa ogroža pešce, 
predvsem šolarje, uniču-
je cesto in v obup spravlja 
tamkajšnje prebivalce. Vo-
dičanom je dokončno pre-
kipelo v spomladanskih 
in poletnih mesecih, ko so 
tudi s protesti opozorili dr-
žavo, v kakšnih razmerah 
živijo.

Vendarle pa je občini 
skupaj s civilno iniciativo, 
ki se je v ta namen obliko-
vala v Vodicah, uspelo do-
seči prve premike k izbolj-
šanju situacije. Z Direkci-
jo RS za infrastrukturo so 
že pred začetkom šolskega 
leta izvedli nekatere nujne 

ukrepe za povečanje pro-
metne varnosti na tej cesti. 
Omejili so hitrost na štiri-
deset kilometrov na uro za 
vsa vozila, posodobili se-
maforsko signalizacijo na 
način, da zaustavlja prehit-
ro vožnjo, prehode za pešce 
pa bodo jeseni dvignili na 
nivo pločnikov. Te so tudi 
obnovili in zgradili nove. 
Dodatno bodo označili tudi 
šolske poti in izvedli druge 
preventivne dejavnosti.

Z umikom tožbe Sklada 
kmetijskih zemljišč zoper 
odločbo pristojnega mi-
nistrstva ima država pros-
to pot za promet z zemljiš-
či, potrebnimi za izgradnjo 
obvoznice, ki je že umešče-
na v šestletni investicijski 
plan. Začetek gradnje je 
predviden v letu 2019, kar 
je vsekakor spodbudna no-
vica.

Napredek pri obvoznici

Aleš Senožetnik

Vodice – Nedavno je Evrop-
ska komisija odobrila finan-
ciranje velikega kohezijske-
ga projekta Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode na ob-
močju vodonosnika Lju-
bljanskega polja, ki vklju-
čuje tudi nadgradnjo siste-
ma odvajanja komunalne 
odpadne vode v občini Vo-
dice. Za projekt je občina 
prejela 3,57 milijona evrov 
nepovratnih sredstev s stra-
ni Kohezijskega sklada ter 
dodatnih 630 tisoč, ki jih bo 
prispevala država, 1,44 mi-
lijona evrov pa bodo prispe-
vali iz lastnega proračuna.

»Ta projekt ni pomemben 
samo kot okoljski projekt, 
pomemben je tudi na dru-
gih področjih. Verjamem, 
da nam bodo ljudje in nara-
va hvaležni,« je ob odobritvi 
sredstev povedal župan Aco 
Franc Šuštar.

V okviru projekta bodo 
tako na območju Vodic pro-
ti Ljubljani zgradili nove 

fekalne kanale ter navezo-
valne kanale od Bukovice in 
Utika v skupni dolžini de-
vetih kilometrov, na katere 
bo priključena tudi že delu-
joča sanitarna kanalizacija 
na območju občine v dolži-
ni 13,4 kilometra. Na kana-
lizacijski sistem se bo tako 
priključilo približno 2600 
prebivalcev Vodic, Bukovi-
ce, Utika, dela Kosez in Po-
lja, kasneje pa še Skaručna 
in Vojsko ter nekatera dru-
ga naselja, za katera so ve-
činoma že izdelani projekti 
in pridobljena gradbena do-
voljenja. Kanalizacija od av-
toceste pri Šmartnem preko 
vasi Polje do naselij Vodice, 
Bukovica in Utik bo zgraje-
na do konca leta 2019, pri 
tem pa bodo v vasi Polje ter 
v Utiku in Bukovici zgradili 
ali celotno obnovili tudi os-
talo cestno in komunalno 
infrastrukturo.

Občina je uspešno kandi-
dirala tudi na razpisu Eko 
sklada in pridobila 190 ti-
soč evrov za dozidavo dveh 

novih oddelkov, razširitev 
in preureditev centralne ku-
hinje ter dogradnjo manj-
še telovadnice Vrtca Škra-
tek Svit Vodice. Projekt, vre-
den 1,302 milijona evrov, bo 
izvajala Gorenjska gradbe-
na družba. Dela se bodo za-
čela že letos jeseni, končana 
pa bodo med poletnimi poči-
tnicami drugo leto.

Nedavno je Javno podjetje 
Komunala Vodice na tristo-
metrskem odseku ceste od 
Sela proti Šinkovemu Tur-
nu izvedlo obnovo vodovo-
dnega in hidrantnega siste-
ma, hišnih vodovodnih prik-
ljučkov kabelske kanalizaci-
je za javno razsvetljavo ter s 
Telekomom Slovenije tudi 
za telekomunikacije. Občin-
ski vložek za investicijo je 
znašal 54 tisoč evrov.

Že spomladi je občina v 
sodelovanju s Komunalo 
Vodice izpeljala četrto fazo 
obnove primarnega vodo-
voda med farmo pri Vodi-
cah proti Repnjam. Izvaja-
lec je na dobrih 410 metrih 

dotrajane azbestno-cemen-
tne cevi nadomestil s so-
dobnimi polietilenskimi, ki 
so spajane po sistemu čel-
nega varjenja. Za 34 tisoč 
evrov vredno investicijo so 
jih 18 tisoč pridobili s strani 
ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Novosti se obetajo tudi v 
prihodnje. Občina je na dr-
žavni cesti ter treh stranskih 
občinskih cestah na Skaru-
čni pridobila gradbeno do-
voljenje za izgradnjo komu-
nalne in cestne infrastruk-
ture s pločniki. Predvideva-
jo tudi ureditev novega igri-
šča z umetno travnato po-
vršino v Utiku. Za 72 tisoč 
evrov vreden projekt so pri-
dobili 21 tisočakov s strani 
Fundacije za šport.

V okviru projekta LAS Za 
mesto in vas občina sodelu-
je pri več projektih s področ-
ja načrtovanja kolesarskih 
poti, razvoja turizma, tr-
žnic, starih hišnih imen ter 
mokrišč v skupni vrednosti 
približno 457 tisoč evrov.

Štiri milijone za kanalizacijo
Občina Vodice bo za izgradnjo kanalizacijske infrastrukture od države in Evropske unije prejela več kot 
štiri milijone evrov nepovratnih sredstev. V občini pa potekajo tudi druge večje investicije.

Spoštovane občanke in občani,
cenjeni prijatelji in partnerji Občine Vodice,

 
9. septembra 2017 bomo praznovali 22. obletnico Občine Vodice.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na športnih, 
kulturnih in družabnih prireditvah, 

ki smo jih skupaj z občinskimi društvi pripravili v počastitevki smo jih skupaj z občinskimi društvi pripravili v počastitev
 občinskega praznika.

Veselimo se, da bomo lahko skupaj proslavili naš praznik,
 se poveselili ter nagradili naše skupne dosežke in uspehe posameznikov.

Iskrene čestitke!

 

Župan Aco Franc Šuštar,
Občinski svet in občinska uprava Občine VodiceObčinski svet in občinska uprava Občine Vodice

OBČINA VODICE
2017
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Glasbeno scenski

Filmski

Gledališki

Koncertni

otroški

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

LEGENDA SE VRAČA
Tereza Kesovija & Band

Gost: Stane Vidmar

Visoko – Tavčarjev dvorec
nedelja, 10. 9., ob 18. uri

Vstopnice: Petrol, Poštne poslovalnice, Kmetijska zadruga 
Poljane, Tic – Škofja Loka, www.eventim.si
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»Vendar nismo obupa-
li, v letih 2013 in 2014 je 
stvar vendarle stekla. Lani 
smo dosegli še zadnji do-
govor z lastnikom zemljiš-
ča. Razširili smo cesto, ure-
dili odvodnjavanje, zgra-
dili oporne zidove, uredi-
li najbolj problematični ovi-
nek, asfaltirali. Gradbena 
dela so bila opravljena le-
tošnjo pomlad,« je na slove-
snosti ob odprtju ceste de-
jal Zdravko Markelj, predse-
dnik sveta KS Bukovica Bu-
kovščica. Glavnino nalož-
be, vredne okoli 320 tisoč 
evrov, je financirala Občina 
Škofja Loka, del je prispeva-
la tudi sosednja Mestna ob-
čina Kranj, ki že sicer pozi-
mi vzdržuje del ceste od ka-
mnoloma do občinske meje. 

Kot je še dodal Markelj, so 
se po ureditvi ceste razblini-
li dvomi domačinov, da bo 
skozi vas več prometa in s 
tem ogrožena varnost vašča-
nov. Motorni promet se ni 
občutno povečal, pač pa se 
po cesti, ki je zanje varnejša 
kot regionalna cesta Kranj–
Škofja Loka, sedaj vozi več 
kolesarjev. 

S kolesom je cesto v druž-
bi kolesarjev iz Rekreatu-
ra pred kratkim preizku-
sil škofjeloški župan Miha 
Ješe. Ob odprtju, ki se ga 
je udeležil v družbi gostov 
iz tujine, članov predsed-
stva združenja Douzelage, 
je izrazil zadovoljstvo, da 
je cesta lepo urejena. Na-
povedal je že nove cilje: je-
sensko preplastitev mostu v 
Ševljah in popis del na cesti 

Bukovščica–Ševlje, kjer bi 
lahko že naslednje leto zače-
li gradnjo. Da je cesta sedaj 
slednjič urejena, pa je zado-
voljen tudi predsednik KS 
Jošt v sosednji mestni obči-
ni Kranj Janez Rakovec: »S 
kranjske smeri je bila cesta 
zgrajena že leta 1992. Vese-
li smo, da je sedaj tudi s ško-
fjeloške. Del sredstev za od-
sek od kamnoloma do ob-
činske meje je prispevala 
tudi kranjska občina, in si-
cer 15 tisoč evrov. Za te kra-
je je sedaj bolje poskrblje-
no, takih dosežkov si še že-
limo.« 

Prireditev ob odprtju s 
kulturnim programom sta 
skupaj pripravili KS Bukovi-
ca - Bukovščica in Jošt, pri-
dobitev je blagoslovil župnik 
Anton Slabe.    

Strmica je dobila boljšo cesto
31. stran

Maja Bertoncelj

Sora – V petek, 1. septembra, 
je začela obratovati podaljša-
na linija Ljubljanskega po-
tniškega prometa številka 15 
(Stanežiče–Medvode–Sora 
obračališče) na relaciji Med-
vode–Preska–Vaše–Goriča-
ne–Rakovnik–Sora. Obsto-
ječa linija 15, ki je doslej vo-
zila na relaciji Stanežiče–
Medvode, svojo pot iz Med-
vod sedaj nadaljuje proti na-
selju Sora.

Več kot 3700 občanov ob 
trasi je tako dobilo mož-
nost za neposreden dostop 
do centra Medvod in nada-
ljevanje poti proti Ljubljani 
ali Kranju. Prihod nove av-
tobusne povezave so obele-
žili že dan prej, ko so se ob-
čani iz centra Medvod z dve-
ma avtobusoma z otvoritve-
nima vožnjama zapeljali do 
Sore. Oba sta bila polna. Na 
vstopni in izstopni postaji pa 
tudi med vožnjo je potekal 
program, v Sori pa še pogo-
stitev in druženje. Ob tej pri-
ložnosti so zbrane nagovorili 

župan Medvod Nejc Smole, 
župan Ljubljane Zoran Jan-
ković in direktor Ljubljan-
skega potniškega prometa 
Peter Horvat. Na podaljšani 
liniji bo dnevno petdeset vo-
ženj v obe smeri, z linijo 15 
pa se po novem izvajajo tudi 

prevozi šoloobveznih otrok 
Osnovne šole Preska. 

Podaljšana linija 15 bo obra-
tovala vse delovne dni od po-
nedeljka do petka. V prome-
tnih konicah bodo interva-
li na pol ure, sicer pa na 50 do 
60 minut. Linija 15 je časovno 

usklajena za prestopanje z li-
nijo 25, prestopati je mogoče 
tudi na linijo 30 v Medvodah 
in na liniji 1 in 8 v Ljubljani. 
Podaljšana linija bo obratovala 
testno pol leta, zato upajo, da jo 
bodo občani uporabljali in da 
bo ostala tudi po tem obdobju.

Avtobusna povezava do Sore
Petnajstica po novem pot iz Medvod nadaljuje še v Presko, Vaše, Goričane, Rakovnik in Soro.

V Sori so z navdušenjem pričakali avtobus Ljubljanskega potniškega prometa, ki jih je 
povezal s centrom Medvod.

Kranj – Evropska poslanka Patricija Šulin je na povabilo Funda-
cije Vincenca Drakslerja obiskala njihovi trgovini Kr'Štacuna, 
kjer so rabljeni in obnovljeni izdelki naprodaj po simboličnih 
cenah, in Štacuno Rokodelec, kjer so naprodaj ročno izdelani 
tekstilni in leseni izdelki. Delovanje Fundacije sta ji predstavila 
predsednica uprave Nada Bogataj Kržan ter generalni sekretar 
ter vodja socialnega podjetja Gregor Tomše. Fundacija izvaja 
programe preprečevanja in obravnave odvisnosti. Zaposluje 
24 ljudi, od tega je tri četrtine invalidov. Šulinova se je srečala 
tudi z zaposlenimi v trgovinah. »Kot evropska poslanka se 
zavzemam za sprejetje čim boljše zakonodaje, ki bo invalidom 
omogočila kar se da neodvisno življenje, zavedam pa se, da 
ta samostojnost ne sme biti locirana zgolj na dom in bližnjo 
sosesko. Deležni morajo biti vseh pravic in ugodnosti, ki jih 
prinaša državljanstvo EU,« je bila jasna poslanka.

Spoznala delovanje Fundacije Vincenca Drakslerja

Žabnica – Kmetijsko gozdarski 
zavod Kranj bo v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zadrugo 
Sloga Kranj pripravil v petek, 
8. septembra, ob 10. uri na 
Šifrerjevi njivi v Ledinah na 
Žabniškem polju srečanje pri-
delovalcev koruze. Udeležen-
cem bodo predstavili poskusni 
nasad s hibridi osmih seme-
narskih hiš, nova spoznanja 
pri spremljanju koruznega 
hrošča, letošnje pogoje pride-
lovanja koruze in siliranje.

Srečanje pridelovalcev 
koruze
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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

Imunski sistem je naš obram-
bni mehanizem. Potreben je 
za učinkovito obrambo telesa 
pred virusi, bakterijami, glivica-
mi in drugimi vsiljivci, hkrati pa 
skrbi za odstranjevanje strupov, 
ki nastajajo med naravnimi pre-
snovnimi procesi v telesu. Osla-
bljen imunski sistem vodi v vsa-
kodnevno utrujenost in pogo-
stejše ter težje okužbe. Padec 
imunske odpornosti se najpo-
gosteje pojavi ob menjavi letnih 
časov iz toplejše na hladnejšo 
temperaturo, drugi dejavniki, 
ki vplivajo na imunsko odpor-
nost, pa so neustrezna prehra-
na, pomanjkanje spanca, stres, 
fizične in psihične obremenitve 
ter premalo aktivnosti v naravi.
Najbolje je, da se za nakup ustre-
znega izdelka za krepitev imun-
skega sistema odpravimo v lekar-
no, kjer lahko izberemo priprav-
ke z ustrezno vsebnostjo hranil 
in nadzorovano kvaliteto, ter se 
ob tem posvetujemo s strokov-
njakom. Ključno je, da ima far-
macevt v lekarni dovolj informa-
cij o vašem zdravstvenem stanju 
in zdravilih, ki jih jemljete, saj vam 
bo le v tem primeru lahko pravil-
no svetoval pri izbiri primerne-
ga izdelka oziroma vas napotil k 
zdravniku. Namreč niso vsi izdel-
ki, namenjeni krepitvi imunskega 
sistema, primerni za vse. Posebno 
pozorni moramo biti pri otrocih, 
nosečnicah, doječih materah, lju-
deh s presajenimi organi, onkolo-
ških bolnikih ter ljudeh z resnimi 
avtoimunskimi obolenji. Potreb-
na je tudi previdnost zaradi med-
sebojnega delovanja z nekateri-
mi zdravili.

Vitaminsko mineralni  
pripravki
Pri teh pripravkih gre za uravno-
teženo kombinacijo različnih 

vitaminov in mineralov, ki kre-
pijo odpornost, varujejo orga-
nizem pred okužbami in delu-
jejo koristno pri prehladnih 
obolenjih. Primerni so za vzdr-
ževanje zdravja in drugih imun-
skih aktivnosti, ko je vnos vita-
minov in mineralov s prehra-
no zmanjšan. Izdelke z vitami-
ni in minerali je najbolje zauži-
ti ob obroku, saj sta takrat izko-
ristek in absorpcija največja, še 
posebno to velja za vitamine, ki 
so topni v maščobah (A, D, E, K). 

Zdravila naravnega izvora 
Izdelki iz ameriškega slam-
nika so namenjeni povečan-
ju odpornosti organizma. Lah-
ko jih jemljemo preventivno 
ali pa začnemo z jemanjem ob 
prvih znakih prehladnega obo-
lenja, da spodbudimo pravoča-
sen odziv imunskega sistema in 
ublažimo potek bolezni. Doka-
zano je protivirusno delovanje 
na virusa gripe in herpesa. Izdel-
ki iz ameriškega slamnika so na 
voljo v obliki tablet, tinktur ter 
tekočin za pripravo napitkov. 
Pri dolgotrajni uporabi so pot-
rebne vmesne prekinitve.

Prehranska dopolnila in  
druga funkcionalna živila
Aminokisline sodelujejo pri 
različnih mehanizmih imun-
skega sistema in se pogosto 
dodajajo vitaminsko-mineral-
nim pripravkom. Najpogosteje 
se uporabljajo ob akutnih teža-
vah kot so nahod in prehlad 
ter okužbe dihal, saj so potre-
be po aminokislinah ob bolezni 
povečane. β-glukani delujejo 
kot imunomodulatorji, spod-
bujajo in krepijo naravno imun-
sko odpornost, izkazujejo pa 
tudi protivnetne, protibakte-
rijske in protiglivične lastnosti. 

Priporočajo se pri vseh vrstah 
okužb in so primerni za dolgo-
trajno jemanje. Jemljejo se na 
prazen želodec, 30 minut pred 
prvim jutranjim obrokom ali 
zvečer pred spanjem. Izdelki s 
svetlikavo ploščenko (Gano-
derma lucidum), poznano 
tudi kot reishi ali Ling-Zhi, se 
uporabljajo kot preventiva za 
izboljšanje delovanja imun-
skega sistema ali kot podpora 
standardni terapiji. Kolostrum 
je primeren tako za odrasle kot 
za otroke. Je vir hranilnih sno-
vi, imunskih faktorjev, ki poma-
gajo pri razvoju odpornosti in 

rastnih dejavnikov, ki omogo-
čajo hitrejšo obnovo celic.
Za zdrav imunski sistem in splo-
šno dobro počutje je pomem-
bno, da posvečamo dovolj 
pozornosti skrbi za zdrav živ-
ljenjski slog z uživanjem zdra-
ve in raznolike prehrane, redno 
telesno aktivnostjo, obvladova-
njem stresa ter zadostnim poči-
tkom. V kolikor se kljub temu 
odločite še za uživanje izdelkov 
za krepitev imunskega sistema 
se za nasvet in nakup odpravi-
te v lekarno.

Maruša Cvek, mag. farm.

Krepitev imunskega sistema

Lekarniška zbornica SLovenije

Zdravilo je učinkovito in varno le, če ga pravilno uporabite.
Posvetujte se s svojim farmacevtom v lekarni, če želite storiti več za svoje zdravje.
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Urša Peternel

V 
Splošni bolni-
šnici Jesenice 
v zadnjem 
času posebno 
p o z o r n o s t 

namenjajo zagotavljanju 
zasebnosti pacientov. V ta 
namen imajo imenovan 
poseben tim za zagotavlja-
nje zasebnosti. Kot je pove-
dala vodja tima Sandra Jere-
bic, je spoštovanje zasebno-
sti ena glavnih pravic paci-
entov. "V naši bolnišnici 
temu področju namenjamo 
pozornost že dalj časa. Tako 
smo že pred desetletjem 
umaknili zdravstveno doku-
mentacijo iz bolniških sob, 
to shranjujemo v mapah v 
zaklenjenih omarah," je 

poudarila. Prav tako poskr-
bijo za čim večjo zasebnost, 
ko zdravstveno osebje v bol-
niških sobah izvaja posege 
in nego bolnika. Ob bolniš-
ko posteljo v tem primeru 
namestijo pregradno steno, 
osebje se z bolnikom pogo-
varja tišje ... Zaradi prostor-
skih omejitev žal nimajo na 
voljo posebne sobe, v kateri 
bi se zdravnik lahko v miru 
pogovoril s pacientom in 
svojci, kljub temu pa si pri-
zadevajo, da pogovore opra-
vijo v čim večji zasebnosti.
Kot poudarja Sandra Jere-
bic, pa je zelo pomembno, 
da zasebnost spoštujejo 
tudi svojci in obiskovalci ter 
upoštevajo navodila zdravs-
tvenega osebja. "Ko se izva-
ja nega, na vrata bolniške 

sobe namestimo poseben 
napis in ta čas vstop v sobo 
ni dovoljen. Če je nego ali 
poseg treba izvesti v času 
obiskov, obiskovalce prosi-
mo, da za nekaj minut 
zapustijo sobo. Včasih pri 
tem žal naletimo na odpor, 
a le tako lahko poskrbimo 
za zasebnost vseh." 
V bolnišnici prav tako želi-
jo, da obiski res potekajo v 
času, ki so temu namenje-
ni, to je na oddelkih vsak 
dan med 15. in 18. uro, na 
otroškem oddelku med 11. 
in 18. uro, v intenzivnih 
enotah pa med 16. in 17. 
uro po deset minut (največ 
dve osebi). Tudi sicer prosi-
jo, da na obisk ne prihaja 
preveč obiskovalcev naen-
krat. 

Pogosto se tudi dogaja, da 
obiskovalci v sprejemni 
pisarni sprašujejo, ali je 
določena oseba na zdravlje-
nju v bolnišnici. "Teh poda-
tkov ne smemo posredova-
ti, razen če to dovoli pacient 
oziroma njegovi svojci," je 
poudarila sogovornica. Kot 
je dodala, je naloga tima 
tudi ta, da na pomen spoš-
tovanja zasebnosti pacien-
tov opozarja zdravstveno 
osebje. 
"S skupnimi močmi lahko 
zdravstveno osebje, svojci 
in obiskovalci poskrbimo, 
da uresničujemo pravico 
pacientov do zasebnosti," je 
še poudarila vodja tima za 
zagotavljanje zasebnosti v 
jeseniški bolnišnici Sandra 
Jerebic.

Zasebnost bolnikov
V Splošni bolnišnici Jesenice veliko pozornosti 
namenjajo spoštovanju zasebnosti pacientov,  
k temu pozivajo tudi obiskovalce.

 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/

Kranj – Zobozdravstvena ordinacija dr. Simone Debelak širi 
dejavnost na druga področja. Spomladi je zdravnica Lea Šemrl 
začela z akupunkturo kot protibolečinsko terapijo, sedaj v 
njeni ambulanti uvajajo še medicinsko estetiko. Izvajal jo bo 
estetski kirurg mag. Franc Planinšek, ki bo opravljal preglede 
in posege nekirurškega pomlajevanja. Planinšek je tudi avtor 
knjige Lepo: O lepoti, staranju in estetski kirurgiji, ki jo bo 12. 
oktobra ob 18. uri predstavil v kranjski knjižnici.

Uvedli še medicinsko estetiko

Jeseniška bolnišnica je ena redkih, ki ima že v 
sprejemni pisarni urejeno območje zasebnosti, saj 
pacienti vstopajo posamično in za seboj zaprejo 
steklena vrata.

Kranj – Območno združenje Rdečega križa Kranj septembra 
organizira meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja. Dve 
sta že bili, naslednja bo jutri od 7. do 9. ure v prostorih Krajev-
ne skupnosti Vodovodni stolp, 7. septembra od 7. do 8. ure 
v prostorih Krajevne skupnosti Primskovo, 16. septembra od 
7. do 11. ure v prostorih Občine Cerklje, 23. septembra od 7. 
do 8. ure v gasilskem domu v Hrastjah, 30. septembra pa od 
7. do 9. ure v šoli v Žabnici.

Meritve tlaka, holesterola in krvnega sladkorja
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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  
obravnavali kot samoplačnika!

NAROČANJE PACIENTOV: v kolikor imate številko eNapotnice, 
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 ambu-
lanti je vidna na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si/ 
(izberite vse regije ali gorenjska regija in poiščite GroMed 
d.o.o.). Dostop do NIJZ: www.nijz-si. 

b) Ordinacijski čas za samoplačniške ORL storitve in sveto-
vanje v ambulanti Ana Debevc Prašnikar, dr. med., spec. 
internistka (NOVO): LE PO PREDHODNEM DOGOVORU ose-
bno 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 mese-
cu)

ČETRTEK  06:30 – 13:30 

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

Suzana P. Kovačič

Kaj je motnja sluha? 
"Težko govorimo o motnji 
sluha, če prej dobro ne 
razumemo, kako sploh sli-
šimo. Sluh je ena izmed 
zaznavnih sposobnosti 
organizma, v tem procesu 
se spremeni longitudinalno 
valovanje zraka v subjektiv-
no zaznavo zvoka. Zračne 
molekule se zgoščujejo in 
razredčujejo, kar se kot 
valovanje širi od zvočila 
(ušesa), od tu dalje pa v raz-
nih fizikalnih oblikah preko 
zunanjega ušesa (uhelj in 
sluhovod), srednjega ušesa 
(bobnična votlina s slušni-
mi koščicami in mišicami), 
notranjega ušesa (polž), 
slušnega živca in centralnih 
slušnih poti vse do za sluh 
pomembnega centra v mož-
ganih. Vse to je dobro vede-
ti, saj okvara kateregakoli 
dela pripelje do motnje slu-
ha in od vzroka za slabši 
sluh je odvisno nadaljnje 
zdravljenje.
Motnje sluha ločimo glede 
na mesto nastanka in način 
okvare (prevodne, central-
ne) in glede na stopnjo 
okvare (blage, srednje, 
hude; gluhost). Slišimo fre-
kvence zvoka med 16 in 
20000 hercev (zdravi 
dojenčki), za razumevanje 
govora so najpomembnejše 
frekvence zvoka med 500 
in 4000 hercev. Intenziteto 
zvoka merimo v decibelih 
(dB). Intenziteta šepeta je 
25 dB, glasnega govora je 
40 dB, kričanja v uho z raz-
dalje 30 cm pa je 80 dB. 
Normalno uho zazna zvoč-
ne dražljaje jakosti od 0 do 
20 dB. Naglušni ne morejo 
zaznavati zvočnih jakosti, 
nižjih od 20 dB. Gluh bol-
nik pa ne more razumeti ali 
ponoviti govora in ne zazna 
zvočnih jakosti pod 90 dB."
 
Kateri so najpogostejši 
vzroki za slabši sluh?
"Slabši sluh je lahko posle-
dica prirojenih nepravilno-
sti v organskem in funkcio-
nalnem razvoju slušnega 
organa, pogostejši pa so 
pridobljeni vzroki za slabši 
sluh. Na zunanjem ušesu 
so v sluhovodu lahko ceru-
menalni čepi, tujki, kostni 
izrastki – eksostoze, glivič-
na in bakterijska vnetja s 
patološkimi oblogami, poš-
kodbe s krvavitvami. V sre-
dnjem ušesu so lahko trav-
matske ali vnetne poškodbe 
bobniča, akutna ali kronič-
na vnetja z različno stopnjo 
sprememb na bobniču ali 
slušnih koščicah, patološke 

rašče, poškodbe zaradi veli-
kih nihanj v zračnem tlaku 
(npr. barotravma pri potap-
ljanju), težave z izenačeva-
njem pritiska v bobnični 
votlini zaradi motnje v delo-
vanju Evstahijeve tube in ob 
poslabšanju tega stanja se 
lahko pojavi tudi izlivno 
vnetje (pogost pojav med 
prehladi ob povečani žrelni-
ci pri otrocih in ob kronič-
nem vnetju sluznice nosne-
ga organa pri odraslih). Na 
notranje uho pa škodljivo 
vplivajo hrup in ototoksična 
zdravila (vpliv na prekrvavi-
tev in delovanje čutnih celic 
v ušesnem polžu), poškod-
be polža pri udarcih v glavo, 
virusna ali bakterijska vnet-
ja, starostne spremembe."

Kaj nas najprej opozori, da z 
našim sluhom ni vse v 
redu? Kdo v populaciji je za 
take težave najbolj dovzeten?
"Na slabši sluh nas lahko 
opozori več dejavnikov, ki 
jih pogosto ni težko prepoz-
nati, žal pa jih zaradi stig-
matizacije v družbi posa-
mezniki težko sprejmejo 
kot enega od procesov pri 
staranju organizma. Naj-
prej se pojavi nerazumeva-
nje sogovornika v akustično 
obremenjenem okolju 
(glasba v prostoru, več ljudi 
v družbi …), nato se pojavi 
nerazumevanje sogovorni-
ka v akustično prijaznejšem 
okolju (tišina v okolici in en 
sogovornik). Naglušen 
posameznik se pritožuje, 
da sogovornik govori tiho in 
da mora večkrat prositi za 
ponovitev izgovorjene bese-
de, ob tem pa sam govori 
bolj glasno in se v pogovor 
vključuje z nesmiselnimi 
stavki (brez vizualnega kon-

takta je razumevanje še sla-
bše). Zaradi neodziva na 
telefonske klice ali zvonje-
nje domačega zvonca so 
bližnjim povzročene mno-
ge skrbi. Naglušnost posa-
meznike postopno pahne v 
socialno izolacijo in depre-
sijo, saj se začnejo izogibati 
družbi. Ne smemo pa poza-
biti, da se slabši sluh kot 
simptom lahko pojavi pri 
mnogih obolenjih in poško-
dbah ušes, takrat so v ospre-
dju tiščanje, bolečina, zba-
danje, bolezenski izcedek 
ali krvavitev iz ušes, in v teh 
primerih se z zdravljenjem 
bolezni izboljša tudi sluh.   
Tudi otroci pridejo v našo 
ambulanto z napotno diag-
nozo »slabši sluh«, slednje-
ga starši ali vzgojno-izobra-
ževalno osebje opazi zaradi 
neodzivnosti otroka na klic 
ali zaradi poslušanja televi-
zije na večji glasovni jakos-
ti. Temu se lahko pridruži 
še motnja v govornem raz-
voju ali zgolj motnja v izgo-
varjavi posameznih zlogov. 
V večini primerov so težave 
posledica vnetij ušes, ki po 
zdravljenju z zdravili in 
morebitno operacijo izzve-
nijo in se sluh povrne. 
Drugače pa so najbolj dov-
zetni za slabši sluh ljudje z 
naslednjimi anamnestični-
mi podatki: slabši sluh v 
družini (starostna nagluš-
nost), pogosta akutna vnetja 
ušes, nezdravljena kronič-
na vnetja ušes, kratkotrajna 
izpostavljenost intenzivne-
mu zvoku (pok orožja, gla-
sni koncert), dolgotrajna 
izpostavljenost preglasnim 
zvokom (težka industrija, 
glasno poslušanje glasbe), 
druga obolenja ušes ali poš-
kodba v predelu glave, s sta-

rostjo ali nezdravim nači-
nom življenja povezane sis-
temske bolezni in jemanje 
določenih zdravil."

Kakšna je diagnostika v vaši 
ambulanti? 
"ORL-specialist se z bolni-
kom natančno pogovori in 
mu zastavi dodatna vpraša-
nja v zvezi s slabšim slu-
hom, sledi pregled ušes pod 
mikroskopom in indirekto-
skopski pregled ušes, nosu, 
ust, žrela, grla in vratu. 
Sluh najprej ocenimo ori-
entacijsko (šepet z različnih 
razdalj, uporaba glasbenih 
vilic). Pogosto pa slabši 
sluh prepoznamo že med 
prejemom anamneze in 
testiranjem razumljivosti 
fonemsko uravnoteženih 
besed na sobni glasovni 
jakosti. Nato po potrebi 
opravimo oceno stanja sre-
dnjega ušesa s timpanome-
trijo, sledi natančna oprede-
litev stopnje in vrste naglu-
šnosti s tonsko pražno avdi-
ometrijo (poslušanje tonov 
znanih frekvenc in jakosti 
po slušalkah). V primeru 
dodatne diagnostike bole-
zenskih težav v predelu 
ušes lahko bolnika napoti-
mo na slikovne (Rtg, CT) in 
elektrofiziološke (APMD) 
preiskave."

Ali obstaja učinkovita tera-
pija, ki so jo deležni vaši 
pacienti? 
"Ob nenadnem ali hitrem 
poslabšanju sluha mora 
izbrani zdravnik oceniti sta-
nje in po potrebi bolnika 
začeti zdraviti ali ga napotiti 
k specialistu ORL. Pri pos-
topnem slabšanju sluha 
zaradi starosti in izpostav-
ljenosti hrupu pa naj bi bol-

Pogosto prezrt slabši sluh
"Poslabšanje sluha je lahko prisotno tako v otroštvu kot pri starostnikih, treba je ugotoviti vzrok težavam in ustrezno ukrepati," svetuje Matej Svetec,  
dr. med., specialist otorinolaringologije, ki v ambulanti GroMed v Kranju obravnava tudi bolnike z motnjami sluha.

Matej Svetec, dr. med., specialist otorinolaringologije / Foto: Tina Dokl

nik obiskal specialista ORL 
čim prej. Mnoge bolezni 
ušes lahko zdravimo s toale-
to, z zdravili ali operacijo in 
v teh primerih je izboljšanje 
sluha odvisno od vrste bole-
zni in ustreznosti zdravlje-
nja. Zdravimo lahko tudi 
akutno akustično travmo, 
uporabljamo zdravila za 
zmanjšanje vnetja in izbolj-
šanje prekrvitve notranjega 
ušesa, uspeh terapije pa je 
negotov. Pri kronični akus-
tični travmi in starostni 
naglušnosti pa terapije ni, 
poslabšanja sluha ne more-
mo več pozdraviti, lahko se 
odločimo le še za rehabilita-
cijo sluha s slušnim pripo-
močkom, ki okrepi in modi-
ficira zvočne dražljaje. S 
strokovno izbranim in pra-
vilno nastavljenim slušnim 
aparatom (SA) na obe priza-
deti ušesi je naglušne ljudi 
mogoče odtrgati iz sveta 
tišine in izpolniti praznino 
v komunikaciji, ki jo sicer 
izguba sluha pušča za seboj. 

Žal se v praksi strokovna 
pomoč poišče relativno poz-
no. Po več kot desetih letih 
naglušnosti je rehabilitacija 
sluha s SA otežena, saj pos-
topno propadanje slušnih 
poti in centrov v možganih 
več ne dopušča optimalnega 
povratka razumevanja govo-
ra kljub uporabi ustreznega 
SA. Če želimo doseči dobro 
razumevanje govora, boljšo 
zvočno orientacijo v prosto-
ru in predvsem boljšo kvali-
teto življenja, se moramo 
oglasiti pri specialistu ORL 
v prvih letih težav s slabšim 
sluhom."

Kaj lahko naredi posamez-
nik za ohranitev sluha?
"Kaj lahko naredimo za 
ohranitev sluha in kdaj pos-
labšanje sluha zahteva 
takojšnjo zdravniško inter-
vencijo, bo objavljeno v Kra-
njčanki 19. septembra v 
mojem prispevku na temo 
Ohranimo sluh in si dvigni-
mo kvaliteto življenja."
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Vodja fizioterapije v Termah 
Dobrna Barbara Kočar, diplo-
mirana fizioterapevtka, je 
povedala, da je terapija z 
udarnimi globinskimi valovi 
(ESWT – extracorporeal 
shockwave therapy) dokaza-
no učinkovita pri diagnozah 
in stanjih, kot so kronične 
bolečine v vratu in ledve-
nem predelu (cervikalno ozi-
roma lumbalno področje), 
trn v peti (plantarni facsiitis), 
kronične bolečine  in zade-
belitve ahilove tetive, pate-
larna tendinopatija, trohan-
terni burzitis, kalcinacije v 
ramenskem obroču, utesnit-
veni sindrom, teniški in golf-
ski komolec (epikondilitis), 
vnetja narastišč mišic in tetiv 
na drugih mestih (stopalo, 
koleno, medenica, hrbteni-
ca), kronično boleče mišič-
no-prožilne točke, zunaj 
sklepne kalcinacije, sindrom 
karpalnega kanala, natrgana 
ali nategnjena mišica in 
psevdoartroze. »Terapija z 
udarnimi globinskimi valovi 
traja približno od 15 do 20 

minut. Navadno uporablja-
mo terapijo s frekvenco od 
deset do dvajset hercov, z 
eno terapijo pa v telo vnese-
mo od dva do štiri tisoč 
udarnih valov. Jakost valov 
prilagajamo posamezniku 
glede na  njegov prag bole-
čine. Od posameznika in 
območja, ki ga zdravimo, pa 
sta odvisna število in jakost 
valov. Pri večini bolnikov z 
ustrezno izbranimi bolezen-
skimi stanji zadošča ponovi-
tev treh do petih terapij z 
enotedenskim premorom. 
Bolečina se večinoma zma-
njša že po prvi terapiji za 25 
do 50 odstotkov, pravi učinki 
terapije z udarnimi globin-
skimi valovi pa se pokažejo 
šele čez nekaj  tednov, lahko 
tudi nekaj mesecev po kon-
čanem zdravljenju,« je poja-
snila Kočarjeva. 

Terapije z udarnimi globin-
skimi valovi pa ne uporab-
ljajo pri bolnikih, ki so takoj 
po poškodbi in v času akut-
ne faze (faze vnetja),   pri 
bolnikih, ki jemljejo zdravila 
proti strjevanju krvi, pri 
nosečnicah in pri bolnikih, 
ki imajo izrazito osteoporo-
zo, hemofilijo, maligna obo-
lenja na obravnavanem 
področju in sum na globoko 
vensko trombozo.

Pomembna je celostna 
obravnava
V medicinskem centru Dobr-
na Medical zdravljenje s tera-
pevtskimi novostmi združu-
jejo v celostno obravnavo z 
naravnimi dejavniki, kot so 
termalna voda, fango in 
šota. Tako nudijo možnosti 
za preventivo, zdravljenje 
degenerativnih sprememb, 
pooperativnih stanj in poš-
kodb. »Termalna voda na 
Dobrni velja za idealno sred-
stvo tudi pri zdravljenju 
bolezni in poškodb gibalne-
ga sistema. Bolečine in bole-

zenska stanja blažimo tudi z 
oblogami iz zdravilnega bla-
ta, imenovanimi fango; upo-
rablja se kot blatna obloga 
ali blatna kopel. Obloge in 
kopeli fango priporočamo 
pri bolečinah v sklepih, hrb-
tenici ali križu ali pri mišičnih 
bolečinah in revmatskih 
obolenjih. Tretji naravni 
zdravilni dejavnik je šota, ki 
izboljšuje metabolizem ter 
pomaga pri zmanjšani giblji-
vosti sklepov in pri boleči-
nah revmatskega in degene-
rativnega izvora,« je še pove-
dala Barbara Kočar in zaklju-
čila, da za zdravljenje in lajša-
nje težav, ki nastopijo kot 
posledica degenerativnih 
sprememb in poškodb, v 
Termah Dobrna nudijo tudi 
masaže za povečanje giblji-
vosti hrbtenice in izboljšanje 
prekrvavitve.

Terapija udarnih 
globinskih valov
Terapija z udarnimi globinskimi valovi je 
sodoben pristop k obravnavi bolečine in 
funkcionalne prizadetosti pri pacientih, ki imajo 
težave z degenerativnimi in kalcinirajočimi 
spremembami v tetivno-mišičnem sistemu.

Pri večini bolnikov z ustrezno izbranimi bolezenskimi 
stanji zadošča ponovitev treh do petih terapij z 
udarnimi globinskimi valovi z enotedenskim premorom. 
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Ljubljana – Slovenska medicinska akademija je opozorila na 
ustrezno precepljenost otrok, njen predsednik prof. dr. Pavel 
Poredoš pa poudaril, da je cepljenje najbolj učinkovita metoda 
preprečevanja nalezljivih bolezni, ki je v razvitem svetu prak-
tično izkoreninila nekatere smrtno nevarne nalezljive bolezni. 
Zaradi širjenja dezinformacij, predvsem s strani laične javno-
sti, je opozoril Poredoš, je upadla precepljenost otrok, s tem 
pa naraslo tveganje za pojav epidemij: "Zanašanje staršev na 
to, da bodo drugi otroci precepljeni in bo s tem njihov otrok 
zavarovan, je nestrokovno, egoistično in vnaša nered."

Precepljenost otrok že na kritični meji

Ljubljana, Kranj  – V Sloveniji imamo približno 1300 fiziotera-
pevtov, kar je premalo, opozarjajo pri Združenju fizioterapev-
tov Slovenije pred osmim septembrom, Svetovnim dnevom 
fizioterapije. Zaradi predolgih čakalnih vrst se ljudje pogosto 
obrnejo na samoplačniške storitve, a na združenju ob tem 
opozarjajo na pogoste zlorabe naziva in oglaševanje fizio-
terapevtskih storitev oseb, ki nimajo dovoljenja za zasebno 
fizioterapevtsko prakso. Na združenju si želijo, da bi se bolj 
upošteval njihov glas pri načrtovanju zdravstvene politike, ena 
od pobud je zagotoviti fizioterapijo na domu. 

Potrebe po fizioterapiji naraščajo

NOVOSTI
v Termah 
Dobrna

 ✓ prenovljene vse  
 sobe v Hotelu Vita,

 ✓ nova sončna  
 terasa ob zunanjih  
 bazenih,

 ✓ nova otroška   
 igrala s hiško,   
 plezalno vrvjo in    
 toboganom, na  
 terasi Caffe &   
 Restaurant May,

 ✓ naravni sladoled  
 brez umetnih   
 arom in aditivov 
 in s 100% sadnim  
 deležem 

  *
                polpenzion in kopanje

          VIKEND ODDIH
          že od 37,90 € oseba/noč* 

ODDIH IN SPROSTITEV
V TERMAH DOBRNA

MINI ODDIH
od 03. 09. do 27. 10. 2017

 ✓ neomejeno kopanje v bazenih,  
 tudi na dan odhoda

 ✓ medico bon v vrednosti 5 €
 ✓ neomejen vstop v fitnes
 ✓ živa plesna glasba v Caffe &  

  Restaurant May (petek, sobota)
 ✓ otroci do 4. leta - brezplačno  

 bivanje,v sobi z dvema   
 odraslima osebama

1 x polpenzion + kopanje, že od 
37,90 € oseba / noč, min. 2 noči*

Wellness bon v vrednosti 5 €!

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

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku in  
 storitve za zdravje

 ✓ aktivnosti in družabni večeri,
 ✓ bivanje možno tudi za 7 in  

 10=11 noči

LEPO JE BITI UPOKOJENEC
do 30. 12. 2017

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

Brezplačen prevoz!

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



10 Gorenjski glas
torek, 5. septembra 2017KULTURA igor.kavcic@g-glas.si

Igor Kavčič

Radovljica – V osrednjem ra-
dovljiškem razstavišču Gale-
riji Šivčeva hiša v vseh treh 
razstavnih prostorih najbrž 
že dolgo ni bilo na ogled kar 
triinosemdeset likovnih del 
enega avtorja. Zagotovo eden 
prepoznavnejših slovenskih 
slikarjev Žarko Vrezec tok-
rat predstavlja prav toliko sli-
karskih miniatur, gre za eno-
ten format 16 x 14 centime-
trov, iz obsežnega likovne-
ga cikla, ki ga je sam poime-
noval Listi iz dnevnika. S sa-
mostojno razstavo se v Rado-
vljico vrača po letu 2008, ko 
je razstavil opus naravoslov-
nih ilustracij. Galerijsko de-
javnost v okviru Muzejev ra-
dovljiške občine namreč za-
znamuje tudi dolgoletna tra-
dicija predstavljanja ilustra-
cij, v skoraj štiridesetih letih 
pa so oblikovali tudi bogato 
zbirko in stalno postavitev. V 
njej so tudi tri ilustracije Žar-
ka Vrezca s podobami ose, 
čmrlja in metulja. Njegova 
razstava pred devetimi leti 
je bila prava uspešnica, saj je 
še nekaj naslednjih let poto-
vala po galerijah po Sloveniji 
in doživela kar štirinajst po-
novitev.

Tokrat se Vrezec predsta-
vlja z izborom del iz cikla Li-
sti iz dnevnika, ki je nasta-
jal med leti 2012 do 2016. 
„Iz intime slikarjevega ate-
ljeja so dela prenesena v ga-
lerijski prostor z namenom 
vzpostavitve vizualne ko-
munikacije z gledalcem in 
odnosov med podobami in 
ambientom, s pomočjo ka-
terih so poudarjene tudi 
specifične časovne in pro-
storske točke v življenju ce-
lotnega slikarskega ciklusa,“ 
je v uvodni besedi k razstavi 
povedala kustosinja Barbara 
Boltar in dodala, da bi lahko 
male abstraktne slike opre-
delili kot likovni dnevnik, 
sintezo avtorjevih likovnih 

razmišljanj in hkrati tudi 
logično nadaljevanje dose-
danjih pogledov na likovno 
tvornost.

Umetnik svoje likovne im-
presije beleži na mali for-
mat. „Gre za del mojih vsa-
kodnevnih izražanj, ki so do-
bila obliko dnevnika, v kate-
rega sproti „zapisujem“ svo-
ja razpoloženjska stanja. Za-
kaj mali format? Ta je prime-
ren, ker z njim lažje realizi-
ram trenutne ideje in zami-
sli, ki jih sicer ne bi mogel 
udejanjiti. Papir, na katerega 
delam, imam vedno priprav-
ljen in zamisli lahko hitreje 
prenašam nanj,“ je povedal 
Žarko Vrezec in pojasnil, da 
gre pravzaprav za manjši del 
njegovih dnevniških zapi-
skov, za serijo, ki jo sam ime-
nuje za črno, ker dela vsebu-
jejo nevtralno črno ozadje. 
„Take serije bodisi v tem bo-
disi v nekoliko večjem forma-
tu bolj ali manj sistematično 
delam že vse od devetdesetih 
let. Kot rečeno je to moj likov-
ni dnevnik. Ker „zapisi“ na-
stajajo tako rekoč vsak dan, se 
jih je doslej nabralo že nekaj 
tisoč. Razstavljena serija je 
izbor in ima enotno podobo.“

Čeprav so slike zaključeni, 
avtentični zapisi avtorjevega 
trenutnega razpoloženjskega 
in čustvenega stanja, pa ku-
stosinja Boltarjeva ugotavlja, 
da hkrati vsaka slika s svoji-
mi likovnimi in kompozicij-
skimi elementi predstavlja 
tudi vir za nove asociacije in 
refleksije ter avtorja spodbuja 
k nadaljnjemu snovanju. „Z 
„brezkončnim“ nizanjem po-
dob se pojavlja različna gosto-
ta likovnih elementov, ki jih 
Vrezec ureja z jasno in nedvo-
umno logiko,“ še dodaja. 

„Slikam v akrilni tehniki 
na papir, barvni svinčniki so 
moja intervencija v sliko. Ko 
gre za kolaž, uporabim os-
tanke, ki nastajajo pri mojem 
likovnem ustvarjanju – te na 
neki način recikliram. Seve-
da pa ni nujno, da je to moj 
ustaljeni postopek. Delam, 
kakor nanese,“ razloži avtor 
v Šivčevi hiši razstavljenih 
del, ki potrjuje, da gre vsesko-
zi tudi za sintezo vseh njego-
vih etap v več kot štiridese-
tletnem ustvarjalnem opu-
su. Na vprašanje, kdaj v svo-
jem likovnem delovanju čas 
posveča tudi naravoslovni 
ilustraciji, je Vrezec povedal, 

da je slikarstvo, ki ga predsta-
vlja tokrat, njegov prvi ume-
tniški izraz, ki ga razvija od 
sedemdesetih let naprej. Ko 
je vsaka nova slika posledica 
prejšnje in hkrati nastavek za 
naslednjo. Slikanje ilustracij 
žuželk, rakovic, ptic, da je 
njegov stik z zemljo. „Hkrati 
pa gre tudi za praktično sode-
lovanje z naročnikom. Sin je 
po stroki zoolog in je ob pisa-
nju različnih člankov potre-
boval tudi ilustracije. Tako so 
nastajale številne podobe ži-
vih bitij, o katerih sem mo-
ral vedeti vse podrobnosti, 
da sem jih lahko narisal. Se-
veda pa imam tudi sam afi-
niteto do teh živali. To je moj 
hobi, ki sem se ga lotil tudi 
zato, ker je biologija pri nas 
nekako doma,“ razloži Žar-
ko Vrezec, ki je, kljub temu 
da gre za njegovo občasno li-
kovno delo, doslej ustvaril že 
več kot dvesto takih slik. 

Naj ponovim, tokrat nas 
Žarko Vrezec razvaja z mno-
žico osebnih likovnih zapi-
sov, na eni strani enigmatič-
nih in sofisticiranih, na dru-
gi pa se slike vrstijo ena za 
drugo kot v nekem urejenem 
redu. Do konca meseca.

Dnevnik v likovnih zapisih
V Galeriji Šivčeva hiša so v četrtek odprli razstavo likovnih del slikarja Žarka Vrezca. V Radovljici se 
znova predstavlja po devetih letih, tokrat z Listi iz dnevnika, kot je naslovil svojo impresivno zbirko 
vsakodnevnih likovnih zapisov.

Akademski slikar Žarko Vrezec se tokrat predstavlja z likovnimi dnevniškimi zapisi. / Foto: Igor Kavčič

Igor Kavčič

Kranj – Za bogat koncertni 
začetek jeseni bosta ob raz-
ličnih gostujočih popular-
nih glasbenih sestavih v Le-
tnem gledališču Khislste-
in nastopili tudi dve odlični 
domači zasedbi. Že jutri, v 
sredo, 6. septembra, ob 20. 
uri se bodo predstavile pev-
ke Ženskega pevskega zbo-
ra Carmen manet pod vod-
stvom Primoža Kerštanja. 

Zbor, ki se redno udeležuje 
domačih in tujih tekmovanj 
ter za svoje izvedbe prejema 
najvišje nagrade, je julija v 
Rigi še zmagal na tekmova-
nju Evrovizijski zbor leta. V 
soboto, 9. septembra, in po-
novno naslednji dan, pa bo 
na koncertu Čudoviti šum 
nastopil Kr' Bis band. Pi-
halni orkester, sestavljen iz 
nekdanjih učencev Glasbe-
ne šole Kranj, se bo predsta-
vil s filmskimi skladbami.

Koncerta Carmen manet in Kr' Bis banda

Carmen manet v elementu / Foto: Nejc Balantič
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Kranj – Škofjeločanka Man-
ca Notar je na svetovnem pr-
venstvu v stoječem veslanju 
na deski (supanju), ki pote-
ka na Danskem, osvojila zla-
to medaljo v disciplini sprint 
na razdalji dvesto metrov. 

Druga je bila Francozinja, 
tretja pa Američanka. Pre-
izkušnjo na 20-kilometr-
ski razdalji je končala na de-
setem mestu. Tekmovalci 
so se sedaj iz Koebenhavna 
preselili v Vorupoer, kjer se 
bodo pomerili še v tehničnih 
disciplinah. 

Manca svetovna prvakinja

Maja Bertoncelj

Kranj – Na Poljskem je po-
tekalo evropsko mladinsko 
ekipno prvenstvu v šahu. Za 
enega večjih uspehov slo-
venskega šaha v zadnjem 
obdobju sta poskrbeli Kra-
njčanki Monika Rozman in 
Zala Urh, obe dijakinji Gi-
mnazije Kranj. Nastopili sta 
v B-reprezentanci Slovenije 
in osvojili drugo mesto. 

Dosegli sta štiri zmage, 
dvakrat igrali neodločeno in 
le enkrat izgubili. Medaljo 
sta potrdili v zadnjem dvo-
boju, v katerem sta se pome-
rili obe slovenski ekipi. Mo-
nika (skupaj 5/7 točk) je s čr-
nimi figurami remizirala z 
bivšo svetovno prvakinjo La-
uro Unuk, Zala (skupaj 3/7 

točk) pa je z belimi figura-
mi premagala kolegico Iva-
no Hreščak, ki si med dru-
gim lasti tudi že naslov član-
ske državne prvakinje. 

Z Rozmanovo se boste 
lahko pomerili na šahovski 
simultanki zadnji torek v no-
vembru v kranjski knjižnici. 
Šahovske simultanke sicer 
vsak zadnji torek v mescu 
pripravljajo v ŠS Tomo Zu-
pan Kranj, katere članica je 
tudi Monika Rozman. Z no-
vim šolskim letom pa poleg 
male, srednje in višje šaho-
vske šole uvajajo letošnjo ve-
liko novost Ciklus mladih. K 
projektu so pristopile prak-
tično vse osnovne šole, zato 
bodo imeli mladi na skupno 
desetih turnirjih veliko pri-
ložnosti za napredovanje. 

Srebrni kranjski šahistki
Monika Rozman in Zala Urh sta evropski 
mladinski ekipni podprvakinji.

Monika Rozman in Zala Urh sta si priigrali srebro. / Foto: arhiv zveze

Podgorica – Glavno mesto Črne gore je gostilo najboljše pa-
dalce stare celine v klasičnem padalstvu, v skokih na cilj in 
figurativnih skokih, Slovenija pa se domov vrača z novim odlič-
jem. Moška ekipa v postavi Roman Karun, Peter Balta, Borut 
Erjavec, Senad Salkič in Matej Bečan je osvojila bronasto me-
daljo. Zmagali so Belorusi pred Čehi. Najboljši Slovenec med 
moškimi je bil tokrat Roman Karun na 9. mestu. Prvenstvo v 
Črni gori bo v bolj grenkem spominu ostalo Maji Sajovic, ki 
se v neugodnih razmerah ni najboljše znašla, zaradi česar je 
zasedla zanjo skromno 35. mesto. V Podgorici je prvič nastopil 
tudi mladinec Igor Primc, ki je bil sedmi, Marko Veselič, ravno 
tako mladinec, pa je bil dvanajsti.

Nova medalja padalcev

Andraž Sodja

Jesenice – Vodstvo HDD 
SIJ Acroni Jesenice je v pe-
tek v dvorani Podmežakla 
predstavilo ekipo, s katero 
se bodo podali v novo sezo-
no v ligi AHL in ostalih tek-
movanjih. 

Ekipo je prevzel novi glav-
ni trener Gaber Glavič, v vra-
tih bodo branilci mreže Clar-
ke Saunders, Mark Vlahovič 
in Žiga Kogovšek, v obrambi 
novi kapetan Andrej Tavželj, 
Aleksander Magovac, Miha 
Logar, Luka Kraigher, Da-
vid Planko, Nejc Stojan, Žiga 
Urukalo, Gašper Korošec in 
Lan Brun Rauh ter napadalci 
Miha Brus, Luka Bašič, Nik 
Pem, Luka Kalan, Žan Jezov-
šek, Markus Piispanen, Ta-
dej Čimžar, Urban Sodja, 
Gašper Glavič, Blaž Toma-
ševič, Jaka Šturm, Jaka Sod-
ja, Gašper Seršen in Erik Sve-
tina. Kot je poudaril predse-
dnik Anže Pogačar, so dobro 
pripravljeni na začetek sezo-
ne: »Fantje so trdo delali. Odi-
grali smo šest prijateljskih te-
kem, na katerih je trener do-
bil vpogled v ekipo. Vsi sku-
paj smo zadovoljni s stanjem 
v moštvu. Žal je prišlo do po-
škodbe Nika Pema, ki bo ne-
kaj časa odsoten z ledenih 
ploskev. To je čas, ko se pod-
pisujejo nove sponzorske 

pogodbe, ko se urejajo zade-
ve za tekoče delovanje kluba. 
Dela imamo še ogromno, a to 
počnemo radi in z veseljem. 
Upamo, da bodo navijači na 
začetku sezone napolnili tri-
bune in podprli ekipo. Z na-
kupom sezonskih in dnev-
nih vstopnic vsak navijač pri-
speva velik delež k obstoju 

jeseniškega hokeja in delova-
nju društva.« V novo sezono 
se podajajo z enim najnižjih 
proračunov. Povprečni pro-
računi v AHL namreč zna-
šajo okrog milijona evrov, 
jeseniški je okrog 400 tisoč 
evrov. Trener Gaber Glavič 
je povedal, da je z delom va-
rovancev zadovoljen, ekipo 

je sestavil na podlagi znača-
jev igralcev, prepričan pa je, 
da se je odločil prav. Na vpra-
šanje o tujcih je dodal, da sta 
za zdaj tako vratar Clarke Sa-
unders kot finski napadalec 
Markus Piispanen izpolni-
la pričakovanja, slednji sicer 
še nekaj dni ostaja na preiz-
kušnji. 

V soboto so Jeseničani 
odigrali še zadnjo priprav-
ljalno tekmo, in sicer so se 
doma pomerili z ekipo Zel-
ler Eibären in izgubili z 1:3. 
Sedaj pa jih čaka nastop v 
Slovenskem pokalu.

Jeseničani predstavili ekipo
Hokejisti HDD Jesenice se z navezo na podmladek HD Mladi optimistično podajajo v novo sezono, 
kljub relativno nizkemu proračunu.

Miha Brus, Andrej Tavželj, Anže Pogačar in Gaber Glavič na predstavitvi ekipe

Kranj – Zaradi igranja dveh kvalifikacijskih tekem nogometne 
reprezentance za uvrstitev na svetovno prvenstvo, v petek so 
s Slovaki v Trnavi izgubili z 1:0, včeraj so v Ljubljani igrali še 
z Litvo, pretekli konec tedna ni bilo tekem v prvi slovenski 
nogometni ligi. So pa bili aktivni v ostalih ligah. V drugi ligi 
so gorenjski predstavniki zabeležili naslednje izide: Rogaška 
– Zarica Kranj 0:2, Jadran Dekani – Roltek Dob 3:2 in Kalcer 
Radomlje – Drava Ptuj 3:2. Vodi Mura, Kalcer Radomlje so na 
četrtem mestu, deseti je Roltek Dob, tudi Zarica Kranj pa je 
na dvanajstem mestu. Nogometaše kranjskega Triglava jutri 
čaka tekma 2. kroga pokala Slovenije. Gostovali bodo v Kopru.

V drugi ligi zmaga Zarice in Doba

»Upamo, da bodo navijači na začetku sezone napolnili 
tribune in podprli ekipo. Z nakupom sezonskih in 
dnevnih vstopnic vsak navijač prispeva velik delež k 
obstoju jeseniškega hokeja in delovanju društva.«
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JESENSKI
SEJEM

www.kaerntnermessen.at

OD 13. DO 17. SEPTEMBRA  
SEJMIŠČE CELOVEC

ZNIŽANA VSTOPNINA
Na JESENSKI SEJEM za samo 3 evre (namesto za 7)! 
Ta kupon oddajte na eni od sejemskih blagajn. 
Zanj boste prejeli vstopnico za 3 evre (namesto za 7) 
na osebo.  (Velja za največ 2 osebi.) 

Velja od 13. do 17. septembra 2017. 3€

PARKGAUDI
PARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARKPARK
08.-17. SEPT.

GAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDEGAUDE

the big

atrakcija 2017

NOVO

BIVANJE

GRADNJA

SVET MODE

ALPE-JADRANKULINARIKA

Jesenski sejem 
v Celovcu
Letošnji Jesenski sejem v Celovcu bo potekal od 13. do 
17. septembra. Gre za največjo tovrstno prireditev na 
avstrijskem Koroškem. Na sto tisoč kvadratnih metrih 
se bo predstavilo več kot šeststo razstavljavcev iz dese-
tih držav. Poleg mode bo velika pozornost namenjena 
tudi kulinariki, gradnji in stanovanjski opremi.

Tudi letos pričakuje obiskovalce obilica zanimivosti. Temat-
ska področja so izjemno pestra. Med najbolj priljubljena 
spada vsako leto predstavitev najnovejše jesenske in zimske 
mode. Tako si bo tudi tokrat mogoče ogledati številne novo-
sti. Poleg čudovite mode igra zelo pomembno vlogo tudi ku-
linarika. Letos se bo med drugim možno udeležiti nevsakdan-
jega tekmovanja v pripravljanju tort. Spoznati pa bo mogoče 
tudi številne druge kulinarične dobrote. Ali pa obiskati prire-
ditev VideoCon, kjer bodo goste pozdravili zvezdniki spletne 
strani Youtube iz Avstrije in Nemčije. Oktobrska veselica 
Oktoberfest pa ne poteka zgolj v Nemčiji. Pod pokroviteljst-
vom vrhunske pivovarne Hirter bo ta zabavna prireditev po-
tekala tudi na Celovškem sejmu. Tako bo Celovška oktobrska 
veselica Klagenfurter Oktoberfest privabila goste ne samo z 
litrskim pivom, ampak tudi z drugimi znanimi dobrotami, kot 
so klobase in preste. Za dobro vzdušje bodo poskrbele tudi 
različne glasbene skupine z nastopi v živo. In končno še za-
bava – zabaviščni park Gaudepark tokrat svoja vrata odpira že 
v petek, 8. septembra 2017. 

Posebne akcije, zanimivosti in podrobnejši program prire-
ditev najdete tudi na spletni strani www.kaerntnermessen.at.
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 36 )

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

Pet elementov v TKM – voda (2. del)

Neravnovesje v energiji 
elementa vode je lahko iz-
raženo kot presežek te ener-
gije (o čemer sem pisala v 
prejšnjem članku) ali kot po-
manjkanje energije elemen-
ta vode v našem telesu. 

Telesno lahko pomanjka-
nje energije vode že na zu-
naj prepoznamo po videzu 
in drži: globoko sklonjena 
glava, skrčena drža (kot bi se 
zgrbili sami vase ali kot bi se 
posušili navznoter). 

Psihično pa se pojavi-
jo ob pomanjkanju energije 
elemen ta vode strah, neodloč-
nost, negotovost, melanholija. 

Telesni znaki pomanjka-
nja energije vode se kažejo 
kot:
•  pomanjkanje energije ali 

vzdržljivosti
•  kronične bolečine v križu
•  hladne okončine (dlani, 

stopala)

•  poslabšanje vida in sluha
•  čezmerna žeja 
•  šibke trebušne mišice
•  ušesne infekcije  

ali tinitus (zvonjenje  
v ušesih)

•  temni kolobarji pod očmi 
(šibka energija ledvic in 
nadledvične žleze)

•  vaginalne in glivične  
infekcije 

•  boleča, šibka kolena
•  osteoporoza (Kitajci jo 

imenujejo »bolezen  
žejnih kosti«)

•  sindrom kronične  
utrujenosti in izgorelosti

•  oslabljen imunski sistem
Psihično in vedenjsko se 

pomanjkanje energije vode 
kaže kot:
•  raztresenost
•  lenoba
•  pomanjkanje samozavesti
•  pomanjkanje zaupanja 

vase in tudi druge

•  nezmožnost koncentraci-
je za doseganje ciljev

•  pomanjkanje motivacije 
in volje

•  slabo prenašanje mraza 
in zime
Energijo elementa vode 

uravnavamo na različne na-
čine:

Z masažo akupresurnih 
točk, akupunkturo, moksa-
njem (zvitek zelišč prižge-
mo z vžigalicami in ga drži-
mo dva centimetra nad po-
dročji, ki potrebujejo gret-
je). Moksanje ugodno vpli-
va na odstranjevanje odveč-
ne vlage in mraza iz telesa, 
lajša nelagodje. Blagodej-
no na uravnavanje elemen-
ta vode vpliva tudi refleksna 
masaža stopal, terapija rei-
ki, magnetoterapija, masa-
ža tui-na. 

Energijo uravnavamo z 
ustrezno prehrano. 

Za ledvice sta pomemb-
na vitamin A (zelena in ru-
mena listnata zelenjava, ko-
renje, sušene marelice, ribe, 
rumenjak, peteršilj, čebu-
la) in E (žitni kalčki, orešč-
ki, polnovredni žitni izdel-
ki, špinača, brstični ohrovt), 
po okusu slana hrana: grah, 
leča, ribe. 

Mehur energijsko okre-
pi hrana, ki je bogata z vita-
minom B (polnovredna žita, 

žitni izdelki, sadje, kvas, 
stročnice, krompir, jajčni 
rumenjak, arašidi, orešč-
ki, mleko, večina zelenjave, 
ribe) in veliko naravne vode. 

Po možnosti naj bo hrana, 
ki jo uživamo, čim bolj sve-
ža in ekološko pridelana, da 
ima v sebi veliko vitaminov 
in mineralov. 

Ko jemo, se umirimo in si 
predstavljajmo, da nas hra-
na okrepi tudi energijsko.

Jelena Justin

Če s Kanina pogledamo na 
sever, se nam pogled ustavi 
na ogromni skalni pregra-
di, ki jo imenujemo Poliški 
Špiki. Najvišji v pregradi je 
Montaž, jugovzhodno od 
njega pa strumno stojijo Vrh 
Brda (Cima Verde, 2661 m), 
Špik nad Plazom (Mode-
on del Montasio, 2606 m), 
Špik Hude police (Cima di 
Terrarossa, 2420 m), Špik 
nad Tratico (Cime Gambon, 
2405 m), Špik nad Nosom 
(Foronon del Buinz, 2531 m) 
in Špik nad Špranjo (Mode-
on del Buinz, 2554 m). Da-
nes bomo naredili veličastno 

turo po poti Ceria Merlone, 
ki preči del Poliških Špikov. 
Izpustili bomo le vzpon iz 
Škrbine Prednje Špranje, 
saj se bomo poti priključili 
na vrhu Krnega dola. 

Prek Rateč se zapelje-
mo proti Nevejskemu sed-
lu, kjer zavijemo desno na 
ozko in strmo cesto do pla-
nine Pecol, kjer parkiramo. 
Približno pet minut hodi-
mo po cesti proti koči Braz-
za, nato pa zavijemo des-
no in nadaljujemo po asfal-
tirani cesti, kasneje po ma-
kadamu mimo pašnih hle-
vov, najprej do planine Lari-
ca, kasneje dosežemo še pla-
nino Krni dol. Do sem smo 

prehodili približno štiri ki-
lometre. Ob koči na planini 
zavijemo levo na ožjo stezi-
co, ki se višje priključi poti 
625, ki pelje na sedlo Scali-
ni, mi pa na skali zagledamo 
s sprejem narejen smerokaz 
in zavijemo levo na neozna-
čeno pot, udobno mulatjero, 
ki nas pripelje sedemsto vi-
šinskih metrov višje na Krni 
dol, 2351 m. Z vrha sledimo 
do škrbine Krni dol / Force-
la del Cregnedul, kjer vsto-
pimo na pot Ceria Merlone, 
ki na sedlo pride s Škrbi-
ne Prednje Špranje. Smo 
v zahodnem pobočju Špi-
ce v Planji, visoko nad paš-
niki planine Krni dol. Ozke 

Planinski izlet: Prečenje Poliških Špikov – Ceria Merlone (2554 m)

Romantično prečenje s kozorogi
Romantično prečenje po veličastnih policah Poliških Špikov, kjer nas z vsakega vrha gledajo kozorogi. 
Zavarovana pot, ki poteka po vojaških položajih italijanskih alpinov iz prve svetovne vojne.

Začetek poti je zračen in zahteva trden korak brez 
vrtoglavosti. / Foto: Jelena Justin

Vso pot nas bodo opazovali kozorogi. Pravljično, a 
zavedajmo se, da je tukaj njihov dom in da so oni 
gospodarji. / Foto: Jelena Justin

SAMO 52 EVROV

Nova  
            kolesarska majica  
 Gorenjskega glasa 

Za naročilo pokličite na tel.: 04 201 42 47 ali pridite na  
Bleiweisovo cesto 4 v Kranju (nasproti avtobusne postaje).

www.gorenjskiglas.si

  

police zahtevajo trden ko-
rak in nič vrtoglavosti, zava-
rovane so na najožjih mes-
tih. Sam začetek poti je iz-
jemno izpostavljen, pres-
topimo celo prazen nič, ki 
terja zbrano glavo. Hodi-
mo po vrtoglavih policah t. 
i. Nižjih vrhov / Cime delle 
Puartate, 2436 m. Najlepši 
del poti, najlepše prečenje. 
Ko dosežemo škrbino For-
ca de la Val, se najprej str-
mo povzpnemo, nato pa sle-
di zoprn vzpon po zagrušče-
ni grapi, na vrhu katere zavi-
jemo levo do skal. Vzpenja-
mo se na Špik nad Špranjo / 
Modeon del Buinz, 2554 m, 
s katere se nam odpre pog-
led na planino Pecol. Preči-
mo greben in se povzpnemo 
na Špik nad Nosom / Foro-
non del Buinz, 2531 m, na 
vrhu katerega je čudovit bi-
vak, posvečen alpinisti Luci 
Vuerichu, alpinistu iz Trbi-
ža, ki se je smrtno ponesre-
čil v Prisojniku. S Špika nad 
Nosom začnemo sestop do 
Škrbine nad Tratico. Pot nas 
najprej vodi med kamniti-
mi bloki, ki dajejo slutiti, 
kakšne nore zgodbe so se v 
tem delu gora pisale v času 
prve svetovne vojne. To je bil 
greben italijanskih položa-
jev, ki so usmerjali ognjene 
krogle iz možnarjev v Dunji 
in Reklanici na avstrijske 
položaje, ki so bili na Višu 
in na Koštrunovih špicah. 
Sledi strm, izpostavljen se-
stop direktno navzdol, nato 
pa malce prečenja v desno 
do melišča, po katerem se 

sprehodimo do Škrbine nad 
Tratico, kjer so vidni ostanki 
vojne norije. Na drugi strani 
škrbine, okoli ogromne ska-
le, je čudovit skalni fotelj z 
razgledom na Nabojs, Viš in 
Koštrunove špice. 

S Škrbine nad Tratico se 
rahlo spustimo, nato pa pre-
čimo skoraj vodoravno po 
udobni mulatjeri južno pobo-
čje Špikov nad Tratico / Cime 
Gambon do poti, ki pelje na 
Špik Hude police. Če imamo 
energijo, lahko skočimo še 

na ta vrh, sicer pa po mulatje-
ri sestopimo v dolino. 

Za omenjeno pot je nuj-
no stabilno vreme, obve-
zna oprema pa čelada, ple-
zalni pas in samovaroval-
ni komplet. Čudovito preče-
nje za užitek in veličastnost 
gorskega sveta.

Nadmorska višina: 2554 m
Višinska razlika: 
skupna 1380 m
Trajanje: 9 ur
Zahtevnost: 
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Iskra Mehanizmi, d. o. o.

Smo podjetje s 50-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, elektromehanike in 
elektronike, z lastnim razvojem in trženjem zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, 

v celoti usmerjeno v izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in proces nenehnih izboljšav, predvsem 
pa motivirani, sposobni in prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih prejelo mednarodni naziv 
»VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 490 sodelavcev.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot: 

SODELAVEC ZA PODROČJE KAKOVOSTI (Q) – TESTIRANJE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
aktivno znanje vsaj enega tujega jezika: angleščina ali nemščina,•	
funkcionalna znanja s področja standardov kakovosti in avtomobilskih standardov,•	
obvladovanje metod kakovosti FMEA, MSA, SPC, APQP in PPAP.•	

Opis del in nalog:
razvijanje, izdelovanje in validiranje novih merilnih postopkov,•	
sodelovanje pri načrtovanju serijske merilne opreme,•	
sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju laboratorijskih testov,•	
izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,•	
uvajanje novih postopkov dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih avtomobilskih projektih,•	
stimulativno nagrajevanje,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj,•	
sodelovanje s tujimi partnerji.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, samoiniciativnost, volja po spoznavanju novosti, sposobnost  •	

 timskega in samostojnega dela, organizacijske sposobnosti, ambicije po vodenju   
 skupine sodelavcev ali projektov.

Prosto delovno mesto je v Lipnici.

VZDRŽEVALEC – MEHATRONIK (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
V. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
poznavanje področja mehatronike,•	
delovne izkušnje na področju elektrovzdrževanja,•	
izkušnje pri vzdrževanju paletnih linij.•	

Opis del in nalog:
diagnosticiranje napak v delovanju linij,•	
pripravljanje strojev in naprav za zagon, posluževanje in nadzor nad delovanjem,•	
izdelovanje programov in programiranje strojev in naprav,•	
nastavljanje strojev in naprav ter vzdrževalna dela.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
inovativnost, natančnost, zanesljivost, volja po spoznavanju novosti, organizacijske   •	

 sposobnosti. 

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

PROIZVODNI DELAVEC NA PODROČJU KONTROLE (m/ž)

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
vsaj IV. stopnja izobrazbe tehnične smeri,•	
delovne izkušnje na področju kontrole proizvodov.•	

Opis del in nalog:
izvajanje kontrol v procesu realizacije proizvoda,•	
sodelovanje pri reševanju reklamacij,•	
sodelovanje v procesu izdelovanja kontrolne dokumentacije,•	
izvajanje meritev.•	

Ponujamo:
delo na naprednih projektih,•	
priložnost za osebni in karierni razvoj.•	

Osebnostne lastnosti:
natančnost, zanesljivost, dober vid, ročne spretnosti.•	

Prosto delovno mesto je v Kamniku.

Delo bo potekalo v inovativnem okolju po načelih timskega in ustvarjalnega sodelovanja.

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, 
zanesljivost, ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi.

Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo, da se nam pridružite.

Prijavo s kratkim življenjepisom pošljite na naš naslov:

ISKRA MEHANIZMI, d. d., Lipnica
Lipnica 8, 4245 Kropa, tel. (04) 53 55 109, faks (04) 53 36 593
www.iskra-mehanizmi.si
e-pošta: bbenedicic@iskra-mehanizmi.si

Smo podjetje z 60-letnimi izkušnjami na področjih finomehanike, 
elektromehanike in elektronike, z lastnim razvojem in trženjem 
zahtevnih sistemov, izdelkov in tehnologij, v celoti usmerjeno v 

izvoz.

Naše ambiciozne načrte podpirajo standardi kakovosti in 
proces nenehnih izboljšav, predvsem pa motivirani, sposobni in 
prizadevni sodelavci. Smo prvo slovensko podjetje, ki je za svoja 

prizadevanja na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih 
prejelo mednarodni naziv »VLAGATELJI V LJUDI«.

Družba šteje 670 sodelavcev.

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje 
poklicne ambicije.

Vabimo vas, da se nam pridružite kot

PRODUKTNI VODJA (M/Ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
  VI. ali višja stopnja izobrazbe (strojna, elektro, organizacija ali katera 

druga smer z ustreznimi izkušnjami) - lahko tudi zelo motiviran 
absolvent

  dobro znanje angleškega jezika (govorno in pisno), priporočljivo 
tudi nemškega jezika

 izkušnje z vodenjem projektov v industriji, prednost APQP
 poznavanje proizvodnih procesov 
 dobre analitične sposobnosti
 dobre komunikacijske sposobnosti
 pozitiven pristop do dela in do kupcev/dobaviteljev

Vaše delo bo obsegalo:
 vodenje LCM (life cycle management) 
 vodenje projektov sprememb na izdelkih 
 pomoč proizvodnji pri reševanju težav na izdelkih
  sodelovanje z oddelkom kakovosti (FOR analize, reševanje 

reklamacij)
 dnevno komunikacija s kupcem

Nudimo dolgoročno zaposlitev s trimesečnim poskusnim delom, 
delo na naprednih projektih, priložnost za osebni in karierni razvoj in 
stimulativno nagrajevanje.

Delovno mesto je prosto na lokaciji v Lipnici.

Prijavo s kratkim življenjepisom in opisom izkušenj nam lahko pošljete 
do zasedbe mesta, na naslov Iskra Mehanizmi, d.o.o, Lipnica 8, 4245 
Kropa ali po elektronski pošti barbara.benedicic@iskra-mehanizmi.si in 
petra.frcej@iskra-mehanizmi.si 

Več informacij: 04 53 55 109 (Barbara Benedičič) ali 04 6203 319 (Petra 
Frčej).

Maja Bertoncelj

Godešič – Tek, naravne pre-
preke, spretnost, adrenalin, 
zabava ... Vse to in še več 
je v soboto združeval prvi 
Kondorjev let, ki je potekal 
ob praznovanju 50-letnice 
Športnega društva Kondor 
Godešič. To je bila celodnev-
na prireditev.

Začela se je dopoldne s Te-
kom v naravi, na katerem sta 
bila v absolutni konkurenci 
najhitrejša domačina Uroš 
Bertoncelj in Mojca Av-
guštin. Sledil je otroški Kon-
dorjev let, vrhunec pa je bil 
Kondorjev let (tek z večino-
ma naravnimi preprekami). 
Na njem je nastopilo tride-
set ekip, vsaka je imela pet 
članov. Kondorjev let je bil 
tekmovalne narave, na kon-
cu pa so bile po času in se-
števku vseh točk najboljše tri 
ekipe Vikrčan, Stare kajle in 
Leteči medvedki. »Naša eki-
pa je bila sestavljena iz gor-
skih tekačev in nogometa-
šev. To je bila odlična avan-
turistična izkušnja. Vse pre-
preke so bile zanimive, od 
plezanja, bredenja po vodi 
do drče, ki je najbolj navdu-
šila, in Kondorjevega leta, to-
rej spusta po jeklenici. Zani-
mivo je bilo združiti tek, na-
loge, ovire... Zagotovo še pri-
demo,« je bil navdušen član 
zmagovalne ekipe Matic Pla-
znik. V ekipi Stare kajle, ki je 
bila sestavljena iz izkušenih 

domačinov, je bil tudi Jože 
Hafner, predsednik ŠD 
Kondor Godešič, ki je ne-
kaj besed namenil tako pro-
gi kot sami organizaciji pri-
reditve: »Proga je bila super. 
To je bila odlična izkušnja, 
ki jo priporočam tudi dru-
gim. Je nekaj drugega kot 
običajen tek. Ovire so fan-
tastične, boljših naravnih 
ovir ne bi mogli izbrati. Ško-
da le, da nam je vreme ne-
koliko prekrižalo načrte in 
smo se zaradi varnosti odlo-
čili, da del, ki bi tekmovalce 
dvakrat peljal čez reko Soro, 
izpustimo. Pa prihodnjič. V 
to prireditev je bilo vložene-
ga veliko truda. Organizacij-
ska ekipa je bila zelo aktivna. 

Pripravljali smo se pol leta. 
Upamo, da bo tudi na pod-
lagi pohval, ki smo jih delež-
ni s strani udeležencev, teh 
prihodnje leto še veliko več. 
Športno društvo Kondor Go-
dešič gre tudi z novimi pri-
reditvami v naslednjih pet-
deset let.« Udeleženci so 
bili nad progo in prepre-
kami zelo navdušeni. Idej-
ni oče proge Kondorjevega 
leta je Brane T. Červek, do-
mačin, znani inštruktor pre-
živetja v naravi. »Proga je 
bila postavljena zelo dina-
mično, zelo odprto. Večina 
ovir je bila naravnih in verja-
mem, da je bilo to tekmoval-
cem zelo všeč, ker je nekaj 
drugačnega. Poleg tega, da 

je proga s preprekami zahte-
vala skupinsko delo, je bilo 
to tudi vrnitev ljudi nazaj v 
naravo. Narava je naš dom. 
Pomembno je, da se ljudje 
začnejo zavedati, kako po-
membna je narava, kako po-
membni smo tudi mi v njej. 
Kondorjev let je nadaljeva-
nje tradicije športnih pri-
reditev na Godešiču. Verja-
mem, da je bila prireditev 
odlično izpeljana, da so bili 
tekmovalci zadovoljni in da 
se bodo vračali. Tudi jaz sem 
zadovoljen.«

Na prireditvi so posebno 
pozornost namenili Centru 
za Downov sindrom Kranj, 
za katerega so namenili en 
evro od vsake prijavnine.

Bredli po blatu, leteli visoko
Na Godešiču so uspešno izpeljali prvi Kondorjev let, ki je bil vrhunec praznovanja petdesete obletnice 
Športnega društva Kondor Godešič. 

Luža – ena izmed preprek, povezanih z vodo / Foto: Maja Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Bled – Program svetovne-
ga veteranskega prvenstva v 
veslanju se je začel včeraj s 
prvim uradnim treningom, 
tekmovalni del pa bo potekal 
od jutri dalje. 

Na prvenstvu bo več kot 
4700 udeleženk in udeležen-
cev iz 46 držav. Gre za neu-
radno svetovno prvenstvo, na 
katerem tekmujejo klubi, ima 
pa velik pomen za Bled in slo-
vensko veslanje, saj je Bled le-
tos vložil kandidaturo za or-
ganizacijo svetovnega prven-
stva leta 2020. Nastopili bodo 
veslači, ki so starejši od 27 let, 
nekdanji veslači in rekreativ-
ci. Glavno prizorišče bosta Ve-
slaški center Bled v Mali Zaki 
in ciljna arena v Veliki Zaki. 

Med nastopajočimi bodo tudi 
največje zvezde slovenske-
ga oziroma blejskega vesla-
nja, med njimi tudi olimpij-
ci v četvercu, postava iz Atlan-
te 1996 Milan Janša, Denis 
Žvegelj, Sadik Mujkić in Jani 
Klemenčič, ter osmerec, ki 
ga sestavljajo člani omenje-
nega četverca ter Miha in To-
maž Pirih, Luka Špik in Milan 
Mandič. Bled tovrstno tekmo-
vanje organizira že tretjič po 
letih 1986 in 1995.

Uradno odprtje prvenstva 
bo jutri ob 19. uri na Jezerski 
promenadi, tekmovalni del 
bo jutri potekal od 12. do 19. 
ure, v četrtek, petek in soboto 
od 7. do 19. ure, v nedeljo pa 
od 7. do 15. ure. Vsak dan bodo 
pripravili tudi Okuse Bleda in 
večerni koncert.

Na Bledu veslači veterani
Bled bo do nedelje gostil svetovno prvenstvo v 
veslanju za veterane.

Kranjska Gora – V soboto so se kolesarji že 39. pomerili na 
Jurišu na Vršič. Med več kot 400 udeleženci je iz Kranjske 
Gore na vrh prelaza prvi prikolesaril Matej Lovše (Tuš team, 
32:50), sledila pa sta mu Luka Tavčar (Calcit bike team, 33:33) 
in Kristjan Hočevar (KK Kamen Kociper, 33:51). V ženski kon-
kurenci je slavila Laura Šimenc (KD Alpe SIS, 40:29) pred 
Majo Škrlj (KK, Izvir Vipava, 41:57) in Špelo Škrajnar (Ganesha 
team, 42:25). 

Vršič Lovšetu in Šimenčevi

Grega Flajnik

Kranj - Na ta način smo ko-
nec avgusta spoznavali Juž-
no Češko. Prvi dan smo se 
odpravili v mesto Horní 
Planá in se zapeljali še okoli 
jezera Olšina. Zvečer smo v 
sobi za lovce zapeli še nekaj 

pesmi in se naučili češko pe-
sem Tancuj tancuj vikrucaj. 
Naslednji dan smo kolesa-
rili po prostranih gozdovih 
Šumave. Zaradi neurja, ki je 
v teh krajih divjalo pred dne-
vi, je bilo precej kolesarskih 
poti zaprtih, zato smo mora-
li prvotni plan kolesarjenja 

spremeniti. Kljub temu smo 
ta dan prekolesarili 95 kilo-
metrov. Temperature so bile 
znosne, saj smo kolesarili 
večino časa po gozdu. Tretji 
dan smo kolesarili ob jezeru 
Lipno, ki je dolgo 30 kilome-
trov, se ustavili v najbolj turi-
stičnem naselju Lipno in se 

nato ob reki Vltavi podali na 
najtežji del našega kolesar-
jenja. Nekateri klanci so bili 
res hudi, zato pa veselje, ko 
smo prišli v Česky Krumlov, 
toliko večje. Večer in jutro 
naslednjega dne smo preži-
veli v prečudovitem mestu, 
ki je pod Unescovo zaščito. 
Naslednji dan smo se odpra-
vili proti Češkim Budejovi-
cam. Mesto je znano po tem, 
da so v njem začeli variti sve-
tovno znano pivo Budweiser 
in izdelovati barvice Koh-i-
-noor. Zadnji dan našega ko-
lesarskega druženja smo se 
vrnili nazaj k jezeru Olšina, 
kjer smo začeli svojo avantu-
ro. Kolesarili smo ravno prav 
počasi, da smo lahko opazo-
vali čudovite kraje Južne Če-
ške, hkrati pa ravno prav hit-
ro, da smo se lahko v enem 
dnevu prestavili tudi za do 
sto kilometrov. Vse skupaj 
gre lažje, če si v dobri družbi. 
Vse to smo doživeli na svo-
jem potovanju.

S kolesom po Južni Češki
Kolesarjenje v dobri družbi, spotoma pa spoznavanje novih krajev je prijetna oblika rekreacije.

Naša skupina pred startom v mestu Česky Krumlov
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Simon Šubic

Kranj – Na dolgotrajnem so-
jenju Metiju Plavi, ki ga na 
kranjskem okrožnem sodi-
šču obravnavajo zaradi do-
mnevnega večletnega izsi-
ljevanja šenčurskega kme-
ta Aleša Šterna, ki naj bi po 
navedbah tožilstva obdolže-
nemu skupno izplačal kar 
1,6 milijona evrov, so prej-
šnji teden nadaljevali z za-
slišanjem prič. Spregovo-
ril je tudi Roman Trobec, ki 
je opisoval okoliščine, v ka-
terih je njihovo stanovanje 
kupil Aleš Štern. Slednji je 
namreč na glavni obravnavi 
prav nakup tega stanovanja 
navedel kot primer premete-
nega načina delovanja Plave. 

Trobec je na sodišču po-
jasnil, da je Štern 10. aprila 
2013 poklical v službo nje-
govo ženo in ji razložil, da 
že šest mesecev živijo v nje-
govem stanovanju. Njegov 
svak si naj bi namreč od Pla-
ve in Šterna izposodil denar, 
kot garancijo za vrnitev dol-
ga pa sta svakova starša pri-
volila v vpis hipoteke njiho-
vega stanovanja, v katerem 
je živela tudi Trobčeva dru-
žina. Kot je zatrdil Trobec, 
se jima z ženo o svakovem 
izposojanju denarja in vpi-
su hipoteke do tega dne ni 

niti svitalo. Kasneje so mu 
sicer pokazali posojilne po-
godbe, na katerih je bil nave-
den Meti Plava, medtem ko 
mu je Štern na tablici poka-
zal, da je zdaj on vpisan kot 
lastnik stanovanja. »Še da-
nes pa ne vem, koliko si je 
svak izposodil. Povedal je le, 
da si je izposojal od obeh – 
od Plave in Šterna,« je raz-
ložila priča. Še isti večer so 
jih nato obiskali Plava, Štern 
in Uroš Kepic (že obsojen v 
tej zadevi) ter Trobca prepri-
čevali, naj stanovanje za 100 
tisoč evrov odkupi nazaj. Z 
njimi so se kasneje sestali 
še nekajkrat, ker pa se Trob-
čevi za odkup niso odločili, 
so se nazadnje iz stanovanja 

izselili. Šternovih navedb, 
da je imel na teh sestankih 
glavno besedo Meti Plava, 
sam pa je moral le potrjeva-
ti obdolženčeve besede, Tro-
bec ni potrdil. »Na teh sreča-
njih je Štern veliko govoril, 
med vsemi tremi pa je vladal 
tak odnos, kot bi bili že 15 let 
prijatelji. Veliko so se tudi 
smejali,« je opisal. »Plava je 
bil vedno zraven in me prep-
ričeval, naj z ženo odkupiva 
stanovanje. Ne vem, kdo, ali 
Plava ali Štern, se je tudi po-
nujal, da nam lahko priskrbi 
kredit. Ni se mi zdelo, da bi 
imel v pogovorih Meti Plava 
vodilno vlogo,« je dodal. 

Njihovo stanovanje je bilo 
kasneje prodano, v zvezi s 

tem pa je sodišče zaslišalo 
Jasmino Dedovanović, ki je 
pojasnila, da je stanovanje 
njena hčerka kupila od Ale-
ša Šterna. Za obdolženega je 
zatrdila, da ga sploh ne poz-
na, se pa spomni, da je kot 
uslužbenka Gorenjske ban-
ke, ki skrbi za pravne osebe, 
prejela poizvedbo policije 
glede Plave, ki pa jo je odnes-
la v oddelek za fizične osebe. 
Zanikala je tudi Šternove na-
vedbe, da sta mu ona in nje-
na hči ob nakupu stanovanja 
hvalili Plavo in da bi bila nje-
na hči celo Plavino dekle. 

Obdolženi je na zadnji 
obravnavi tudi dopolnil svoj 
zagovor. S podrobno anali-
zo prilivov in odlivov na vseh 
Šternovih transakcijskih ra-
čunih je dokazoval, da naj bi 
Šternovi večino denarja po-
rabili za pokrivanje stroškov 
kmetije. Ponovno je zatrdil, 
da od Šterna nikoli ni prejel 
1,6 milijona evrov, kot na-
vajata tožilstvo in oškodo-
vanec. Poudaril je še, da je 
Štern pogosto dvignjen de-
nar še isti dan položil na isti 
ali druge račune, s čimer je 
skušal prikazovati prilive, 
kar naj bi bilo po Plavinem 
mnenju namenjeno prido-
bivanju evropskih sredstev. 

Sojenje Metiju Plavi se bo 
nadaljevalo v petek. 

Govorili o nakupu stanovanja
Na sojenju domnevnemu izsiljevalcu Metiju Plavi so o okoliščinah prodaje stanovanja na Planini  
v Kranju, ki je bilo pred tem prepisano na oškodovanca Aleša Šterna, zaslišali dve priči. 

Obdolženi Meti Plava je vnovič zatrdil, da od oškodovanca 
Aleša Šterna ni nikdar prejel 1,6 milijona evrov. 

Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču sta se na vče-
rajšnjem sojenju v primeru 
povzročitve hudih telesnih 
poškodb, ki so imele za po-
sledico smrt dveletne deklice 
Arine, soočila izvedenca me-
dicinske stroke Anton Lah in 
Radko Komadina, medtem 
ko bodo tretjo izvedenko Šur-
lan Popovičevo zaslišali na 
prihodnji glavni obravnavi. 

Sojenje Mirzanu Jakupi-
ju in Sandi Alibabić se sicer 
bliža koncu, z dodatnimi iz-
vedenci pa poskuša sodiš-
če razjasniti eno od navedb 
obtožnice, da je deklica več 
mesecev pred smrtjo utrpe-
la hudo poškodbo – zlom re-
ber, kar so opazili na rent-
genskih posnetkih na pedi-
atrični travmatologiji, ven-
dar prvi izvedenec medicin-
ske stroke Anton Lah sledi 
teh poškodb na rentgenskih 
posnetkih ni opazil. Specia-
list splošne in travmatološke 

kirurgije Radko Komadi-
na, eden od dveh članov iz-
vedenske komisije ljubljan-
ske medicinske fakultete, je 
v svojem pričanju opažanja 
travmatologov s pediatrič-
ne klinike še razširil, saj je 
vretenasto zadebelitev rebra 
opazil tudi na drugi strani, 
tako da sumi na zloma ene-
ga rebra na desni in dveh re-
ber na levi strani. Komadina 
je najprej obširno pojasnil 
tehnike radiologije za pre-
iskave t. i. trdih posnetkov 
za kosti in mehkih za meh-
ka tkiva ter na podlagi po-
snetkov, ki si jih je ogledal v 
sistemu Impax, povedal, da 
se na trdih posnetkih skele-
ta vidi zadebelitev na deve-
tem rebru desno in devetem 
in desetem levo, šlo naj bi za 
dobro zaceljene poškodbe, 
ki bi bile lahko stare tudi več 
mesecev. Zadebelitve je po 
mnenju Komadine opaziti 
tudi na mehkih posnetkih.

Na vprašanje okrožne dr-
žavne tožilke Tine Lesar o 

teži poškodbe je Komadina 
pojasnil, da so zlomi reber 
praviloma hude telesne po-
škodbe, ki so pri starejšem 
človeku lahko celo smrtne, 
pri otroku do dveh letih pa so 
nevarne v primeru poškodb 
notranjih organov. Vztra-
ja, da je zadebelitve jasno vi-
deti, ni pa mogoče iz enega 
rentgenskega posnetka ugo-
toviti, ali sta zloma na levi in 
zlom na desni strani nasta-
la istočasno. Pri tem je kot 
pomemben faktor pouda-
ril pomanjkanje dokumen-
tacije iz časa poškodbe, saj 
bi običajno otroka pri takšni 
poškodbi hospitalizirali, saj 
povzroča hude bolečine in 
nevarnost za poškodbe not-
ranjih organov.

Izvedenec Anton Lah 
vztraja, da na podlagi rent-
genskih posnetkov ne more 
zaznati zlomov reber, saj so 
po njegovi oceni vretenaste 
zadebelitve preširoko razpo-
tegnjene preko reber, zato 
ocenjuje, da bi šlo lahko za 

morfologijo otroka. Lah je 
tudi poudaril, da so takšne 
poškodbe pri otrocih izred-
no redke, s čimer se je stri-
njal tudi Komadina, a dodal, 
da so znane iz primerov pad-
cev otrok z balkonov in go-
spodarskih poslopij. Kot edi-
no razliko je izpostavil mne-
nje, da se je zadebelitev re-
ber pri poškodbi razlezla za-
radi rasti otroka na debelino 
dveh centimetrov. Asimetri-
ja poškodbe pa je Komadino 
pripeljala do ocene, da gre 
za četrto fazo celjenja kos-
ti. Lah nasprotno meni, da 
bi ob takšni poškodbi okoli-
ca morala opaziti, da je z de-
klico nekaj narobe. Komadi-
na je še dejal, da se z njim 
strinja tudi zdravnica Šurlan 
Popovičeva, s katero sta izve-
densko mnenje skupaj prip-
ravila. 

Sojenje se bo nadaljevalo 
11. septembra z zaslišanjem 
Šurlan Popovičeve, če bo tre-
ba, pa bodo tudi njo soočili z 
Lahom.

Izvedenci na nasprotnih bregovih
Na kranjskem okrožnem sodišču se je včeraj s soočenjem izvedencev nadaljevalo sojenje Mirzanu 
Jakupiju in Sandi Alibabić za smrt dveletne deklice Arine. 
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Simon Šubic

Kranj, Komenda – V nedeljo 
kmalu po poldnevu je zago-
relo v silosu za gumiran prah 
v podjetju Savatech na Labo-
rah v Kranju, požar pa se je 
razširil še na zunanjo steno 
silosa. Posredovali so kranj-
ski poklicni gasilci ter nji-
hovi kolegi iz Prostovoljne-
ga industrijskega gasilskega 
društva Sava Kranj ter dru-
štev iz Bitenj in Stražišča, ki 
so požar pogasili. Objekt so 
na koncu pregledali s termo-
vizijsko kamero in prepreči-
li iztekanje prahu iz silosa.

Ob 13.20 je na deponi-
ji odpadkov družbe Publi-
cus v Suhadolah pri Komen-
di zagorel odpadni material. 

Prostovoljni gasilci s Topol, 
iz Most, Komende, Mengša, 
Križa in Loke pri Mengšu so 
požar ukrotili razmeroma 
hitro, nato jih je čakalo še te-
žaško delo s premetavanjem 
požarišča in iskanjem mo-
rebitnih novih žarišč. Ne-
varnosti za ljudi in okolje 
ni bilo, niti na deponiji ne 
hranijo nevarnih odpadkov. 
»Po prvih zbranih obvesti-
lih je znano, da je zagorelo v 
sektorju zbirnega centra od-
padkov, kjer so ti že sortira-
ni. V požaru ni nastala mate-
rialna škoda, prve ugotovitve 
pa kažejo, da požar ni posle-
dica kaznivega dejanja. Poli-
cisti o dogodku še zbirajo ob-
vestila,« so sporočili s Poli-
cijske uprave Ljubljana. 

Zagoreli odpadki  
in gumiran prah
V nedeljo je gorelo v kranjskem Savatechu in na 
deponiji v Suhadolah pri Komendi. 

Tržič – V četrtek dopoldne je zagorel gozd na strmem pobo-
čju Stegovnika. Požar na okoli štiridesetih kvadratnih metrih 
gozda so s pomočjo helikopterja Slovenske vojske pogasili 
člani gasilskih društev Jelendol, Bistrica pri Tržiču in Lom 
pod Storžičem. Helikopter cougar je opravil devet naletov in 
odvrgel okoli 10.000 litrov vode, so zapisali v Upravi RS za 
zaščito in reševanje.

Požar gasili s helikopterjem

Kredarica – V četrtek okoli 8. ure je na Kredarici planinko začela 
močno boleti glava. Posredovali so gorski reševalci iz Mojstrane 
in dežurna ekipa gorskih reševalcev na Brniku s helikopterjem 
Slovenske vojske. Zaradi močnega vetra na Kredarici helikopter-
skega reševanja niso mogli izvesti, zato so mojstranski gorski 
reševalci planinko na klasičen način prenesli do Pastirske bajte 
na Krmi, od koder so jo s helikopterjem odpeljali v jeseniško 
bolnišnico, kjer so jo prevzeli na zdravljenje. 

Planinko obšel močan glavobol

Podljubelj – V soboto popoldne je na zahtevnem delu planin-
ske poti od Ljubelja proti Prevali manjši pes, ki ni bil ustrezno 
varovan, zdrsnil s poti približno osem metrov v globino. Gorski 
reševalci iz Tržiča so ga z vrvno tehniko potegnili nazaj na pot 
in ga nepoškodovanega vrnili lastnici. 

Gorski reševalci pomagali psičku
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Alenka Brun

O 
temi Svet si zas-
luži, da bolje 
pozna pomen 
čebel, čebele pa 
si zaslužijo, da 

en dan posvetimo njim, je 
spregovoril evropski posla-
nec Franc Bogovič; o svetov-
nem dnevu čebel, 20. maju, 
pa Boštjan Noč, predsednik 
Čebelarske zveze Sloveni-
je. Izjemno zanimiva je bila 
tema čebelarja in raziskoval-
ca dr. Petra Kozmusa, ki je 
sledila. Kasneje so predsta-
vili tudi knjigo Brez čebel ne 
bo življenja. 

Na svetu je približno 
dvajset tisoč čebeljih vrst

Dr. Kozmus je spregovoril 
o različnih pristopih ohran-
janja čebel v svetu, različ-
nih načinih čebelarjenja na 
drugih kontinentih. Tako 
smo v dobre pol ure spozna-
li, kako to počnejo v Avstra-
liji, ki je sicer velika država, 
a ima registriranih komaj 

13 tisoč čebelarjev in varoje 
(še) nimajo. O njej in svojem 
boju proti varroi destructor, 
zajedavski pršici, ki napada 
medonosne čebele; pa tudi 
o čebelarjenju brez kemi-
je, ozaveščanju čebelarjev 
in sploh čebelarjenju v Bos-
ni in Hercegovini je kasne-
je govoril biolog, gost iz Veli-
ke Kladuše Sulejman Alia-
gić. Navdušenja nad sloven-
skimi čebelarji ni skrival. 

Pri Avstraliji je dr. Kozmus 
poudaril tudi problem poce-
ni uvoženega medu, s kate-
rim pa se kar dobro spopa-
dajo. V nadaljevanju je pred-
stavil še Južno Ameriko, kjer 
je izpostavil Argentino, Bra-
zilijo, Čile in Uragvaj. Iz Juž-
ne Amerike v Evropo priha-
ja veliko medu, največ eko-
loškega pridelajo v Brazili-
ji, GSO-rastline so na tem 
območju prisotne že sko-
raj dvajset let. Kmetijstvo in 
čebelarstvo sta tu na različ-
nih bregovih in kmetijstvo 
država podpira bolj. Kitajska 
je največja čebelarska drža-
va na svetu in ponarejeni 
med omenjamo največkrat 
v zvezi z njo. Tu proizvede-
jo kar četrtino medu na sve-
tu. Indija je ravno tako veli-
ka država z ogromno ljudmi, 
a čebelarstvo tu je drug svet. 
Sploh ekološka pridelava 
medu ni enostavna. Razno-
vrstnost čebeljih vrst je zelo 
velika pa tudi podnebje je 
rahlo specifično: ko je pri nas 
sezona, je pri njih prevroče. 

V nekaterih predelih je pri-
sotno gozdno čebelarstvo. 
V Rusiji čebelarijo s temno, 
kavkaško in karpatsko čebe-
lo, ni pa ravno to primerna 
dežela za čebelarjenje. Tu 
najdemo tudi kranjsko čebe-
lo. Pri Skandinaviji smo sli-
šali zanimive podatke o Nor-
veški, Danski in Švedski. 
Čebelarstvo je tu zelo ureje-
no, a razmere za čebelarje-
nje so spet popolnoma dru-
gačne. Varoja tu ne povzro-
ča tolikšnih preglavic. Afri-
ka je spet po svoje specifič-
na. Po načinu čebelarjenja 
jo lahko primerjamo s Kitaj-
sko, tudi Indijo. Največkrat 
pridelujejo med za prodajo, 
da si izboljšajo ekonomski 
status. ZDA pa kasneje Ali-
agić označi precej bolj gro-
bo kot dr. Kozmus. Namreč 
pri njih gre v bistvu bolj za 
komercialni vidik in je temu 
tudi vse podrejeno. Zanje je 
vse več ali manj biznis. 

Dr. Kozmus zaključi, da 
tudi pri nas nimamo najbo-
ljših razmer za čebelarjen-
je, a kranjska čebela je dob-
ro privajena nanje. Tudi 
naše zavedanje o pomenu 
čebel je visoko. Smo izjem-
no organizirani, sodeluje-
mo s kmetijskim sektorjem, 
država čebelarjem na različ-
ne načine pomaga in imamo 
dober trg za prodajo čebeljih 
pridelkov.

Obsežno, a poljudno delo

Brez čebel ne bo življe-
nja pa je najnovejša knji-
ga, pod katero se podpisu-
jejo dr. Peter Kozmus, Boš-
tjan Noč in Karolina Vrtač-
nik. Nastala je v sodelovan-
ju s 66 najpomembnejšimi 

BREZ ČEBEL NE BO ŽIVLJENJA
Konec tedna je prireditveni prostor Konjeniškega kluba Stol pod vasjo Breznica gostil Vesele dneve v 
Žirovnici. Žal jo je organizatorjem zagodlo vreme, tako da so tridnevno dogajanje izpeljali v okrnjeni 
izvedbi. Je pa v soboto dopoldan v Kulturnem domu dr. Franceta Prešerna na Breznici Čebelarsko 
društvo Antona Janše Breznica organiziralo že 5. Dan Antona Janše, kjer je beseda tekla o čebelah.

Boštjan Noč in Franc Bogovič v družbi nove knjige

Dr. Peter Kozmus je osvetlil temo čebelarjenja v svetu.

imeni s področja čebelarstva 
iz 32 držav sveta. Pobuda je 
prišla s slovenske strani. Gre 
sicer za obsežno delo, na kar 
350 straneh, ki pa je spisa-
no čim bolj poljudno, tako 
da lahko čebelarjenje prib-
liža čim večjemu številu lju-
di. Pisana je v angleškem in 
slovenskem jeziku. V knji-
gi Brez čebel ne bo življen-
ja pisci poskušajo podati lju-
dem širši odgovor, na kaj vse 

čebele vplivajo; kakšen je nji-
hov pomen za okolje in ljudi. 
V njej najdemo tako osnov-
ne vsebine kot tudi teme, ki 
so povezane s čebelarstvom 
– recimo pomen čebel v reli-
giji, čebelarski turizem ... 
Knjiga je luč ugledala prejš-
nji teden, tako da je še » vro-
ča žemljica« med ljubitelji 
poljudnih enciklopedij, kot 
darilo pa primerna prav za 
vsakogar.
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Mateja Rant

V 
gorenjskih 
osnovnih šolah 
je letos 2265 
prvošolcev. Tudi 
njim so bile 

namenjene besede minis-
trice za izobraževanje, zna-
nost in šport Maje Makovec 
Brenčič, ki jim je v poslani-
ci ob začetku pouka zažele-
la srečno v novem šolskem 
letu, ob tem pa še poudarila: 
»V naslednjih mesecih vas 
čakajo novi, drugačni izzivi, 
verjamem, da jih že radove-
dno pričakujete. Vaše vzgo-
jiteljice in vzgojitelji, učitel-
jice in učitelji so dobro prip-
ravljeni. Neizmerni so baze-
ni znanja, iz katerih boste 
lahko črpali, različne aktiv-
nosti že čakajo na vas.« Vti-
se s prvega šolskega dne in 
njihova pričakovanja v zve-
zi s šolo pa nam je zaupalo 
nekaj prvošolcev iz Osnovne 
šole Stražišče v Kranju.

Ana: »Šole sem se že veseli-
la, doma imam pripravljeno 

torbo in zvezke. Danes smo 
dobili sendvič in sok pa tudi 
plesali smo v šoli.«

Žana: »Najbolj mi je bilo 
všeč, ko smo poslušali pes-
mico o Lili in Binetu. Na 
moji torbi je konj, saj so mi 
všeč konjički.«

Ajda: »Tudi meni so všeč 
konjički. V šoli je bilo lepo, 
ko smo plesali na pesmico o 

Lili in Binetu, potem pa smo 
dobili tortico z barvicama na 
vrhu, ki smo ju lahko pojed-
li. Eni učiteljici je ime Betka, 
drugi pa Nataša.«

Neža: »Všeč mi je bilo, saj 
smo dobili malico in rume-
no rutico, ki jo moramo ves 
čas nositi. Med sošolci imam 
veliko prijateljev. V šoli se 
bomo učili angleščino.«

Kaja: »Najbolj je bilo lepo, 
ko smo poslušali pesmico 
Lili in Bine in zraven plesali. 
V šoli se bomo učili pisati in 
računati.«

Ožbolt: »Danes smo peli, 
v šoli je bilo lepo. Moja tor-
ba je zelena, na njej sta šte-
vilki sedem in tri. V šoli se 
ne bomo več igrali, ampak 
učili.«

PRVIČ V ŠOLO
V petek se je začelo novo šolsko leto. V šolah so se potrudili, da je bil ta dan nekaj posebnega zlasti  
za vse tiste otroke, ki so letos prvič sedli v šolske klopi.

Prvi šolski dan v novem šolskem letu je bil nekaj posebnega zlasti za vse prvošolce.

Prve dni v šolskem letu se bodo v Kranju tudi letos potrudili 
polepšati z otroško prireditvijo Živ žav. V soboto ob 10. uri 
bodo otroke na Maistrovem trgu pričakali klovni, pravljični 
junaki in Godba na pihala Mestne občine Kranj ter jih pove-
dli na Pungert v deželo Živ žava. Norčije bo uganjal klovn, 
ogledali si bodo lahko lutkovno predstavo in ustvarjali na 
delavnicah. Otroci bodo imeli možnost spoznati tudi kranj-
ske tabornike in gasilce ter izvedeti vse o varnosti v prome-
tu. Zaživela bo knjižna menjalnica, že desetič bo potekal 
tudi živ žavov ribolov, na katerem je mogoče namesto rib 
ujeti darila. V sklopu prireditve bo še odprtje razstave likov-
nih del učencev OŠ Helene Puhar Kranj. V primeru dežja 
bodo prireditev prestavili na soboto, 16. septembra.

Na Pungertu bo spet živahno

Vse slabše že slišim
in vid mi slabi,
pri delu telo si počitka želi,
v ljubezni ogrevam se bolj na oči.

Spoznanje prihaja, mi trese roke,
v ustih proteza, to stanje me žre;
če vse to seštejem, je –
staram se že!

Ado

Kot že veste, je ta rubrika namenjena vsem mladim. Mla-
dim po letih in mladih po srcu. Vsako poglavje v mozai-
ku življenja je lepo. Kot ima svoj čar vsak letni čas, vse od 
pomladi in vse do jeseni. Spoznanja pa znajo biti vedno 
zanimiva, ne spreglejte jih, saj se v vsakem kaj skriva. Metka

Pes mi po šlji te na elek tron ski na slov  
pes mi.mla dih@gma il.com ali na naslov 
Go renj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4000 Kranj.

Spoznanje

PESMI MLADIH

Mojca Logar

N
arava je tam 
zgoraj tis-
ti dejavnik, ki 
kreira blagos-
tanje, lepoto pa 

tudi krutost in tegobe. Čudo-
vita lepota so živali. Obču-
duješ lahko severne papige 
pufinne, ki so s svojimi živi-
mi barvami nekaj posebne-
ga. Domujejo v skalnih peči-
nah, kjer v luknjah naredi-
jo gnezda, tam valijo jajca 
in potem hranijo mladiče z 

ribami. Previdno in tiho sto-
paš po urejeni poti in si ogle-
duješ to čudo narave. Obis-
kovalci jih, kot kaže, sploh 
ne motijo. 

Naslednji so tjulnji – pri-
jazni in radovedni ob pla-
žah kukajo iz vode in moli-
jo svoje brke na ogled. Pri-
hajajo v plitve zalive, kjer 
se sončijo na črnem bazal-
tnem pesku. Ta se hitro 
ogreje. Le na vzhodnem 
delu Islandije v tamkajš-
njih gozdovih živijo losi 
in jeleni, ki so jih pripe-
ljali z Norveškega. Gozd 

so izsekali Vikingi. Danes 
deželo intenzivno pogoz-
dujejo. Tjulnje sva videla 
na severu dežele v Osarju, 
kjer so ležerno poležavali 
na plaži, in na jugu na zna-
meniti črni plaži v Viku. 

Na Islandijo pa človek 
pride gledat kite. V Husavi-
ku sva videla te velikanske 
sesalce. Ta največji sesalec 
je velik za 14 odraslih afriš-
kih slonov in je težak devet 
ton. Ogledaš si ga z ladjo 
in seveda je to zelo drago. 
Vreme je bilo vetrovno in 
morje razburkano, tako da 

so mnogi obiskovalci svoj 
ogled kitov končali z bru-
hanjem. Tudi sama sem 

pozicijo na premcu ladje 
zamenjala s posedanjem, 
bolje rečeno poležavanjem, 
slabostjo in tudi bruhan-
jem na klopci na zadnjem 
delu ladje. Ko smo se že vra-
čali nazaj, se je tik ob moji 
klopci kar naenkrat poka-
zala velika črno-bela gmo-
ta, ki se je dvignila iz vode 
in pokazala ves svoj hrbet. 
Globoko zavzdihnem: uva-
aau, saj to ni mogoče. Ker 
nisem mogla stati na ladji 
in opazovati morske gladi-
ne, iz katere so sem in tja 
pokukali repi kitov, je kit 
prišel k meni in se pokazal 
s celotno hrbtenico.

Islandija (3)

POZDRAVIL ME JE KIT

Opazovanje kitov: razburkano morje ni bilo prizanesljivo do opazovalcev …

Tjulnji, ki radovedno kukajo 
iz vodeIslandski konji – avtohtoni, prijazni in vodljivi Nedavno izbruhana lava in lupinusi, ki jo preraščajo
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sudoku_LAZJI_17_71
NALOGA

7 3 1 2
1 6 7 4

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

3 2 8 4
5 6 2 7 9

8 3 4 5
6 9 1

sudoku_LAZJI_17_71

REŠITEV

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

sudoku_TEŽJI_17_71
NALOGA

7 9 2 4
5 7 1 3

5 8
7 3

9 6 1 3 4
9 6

8 4
9 6 8 2

3 4 1

sudoku_TEŽJI_17_71

REŠITEV

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

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_71
NALOGA

7924
5713

58
73

96134
96

84
9682

341

sudoku_TEŽJI_17_71

REŠITEV

791836245
458271369
326954781
547368192
962517834
813429657
285143976
179685423
634792518

sudoku_LAZJI_17_71
NALOGA

7312
1674

94528
7536
1462

3284
56279

8345
691

sudoku_LAZJI_17_71

REŠITEV

786543912
231689754
945721683
478215396
519436827
362897145
154368279
823974561
697152438

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 6. 9.
18.40, 20.50 KRIJ MI HRBET
15.20, 17.00 TRD OREH 2, sinhro.
18.00 MARIE-FRANCINE
21.20 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
16.20, 19.40 PARIZ LAHKO POČAKA
21.00 DUNKIRK
19.20 JAZ, BARABA 3
16.00, 17.40 JAZ, BARABA 3, sinhro.

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Sreda, 6. 9.
20.00 NA MLEČNI POTI

Četrtek, 7. 9.
20.00 BARRY SEAL: TIHOTAPEC

Petek, 8. 9.
18.00 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
20.15 TISTO

Sobota, 9. 9.
16.00 JAZ, BARABA 3, sinhro.
18.00 CARRIE PILBY
20.00 MARIE-FRANCINE

Nedelja, 10. 9.
16.00 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.
18.00 TISTO
20.30 NA MLEČNI POTI

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 6. 9.
15.30, 17.50, 20.10 KRIJ MI HRBET
16.30, 18.30 TRD OREH 2, sinhro.
18.50, 21.10 BARRY SEAL: TIHOTAPEC
18.20, 20.00 VOZNIK
20.40 ATOMSKA BLONDINKA
16.20 FILM O EMOJIJIH
20.30 ANNABELLE: STVARJENJE
16.00, 18.00 JAZ, BARABA 3, sinhro.
17.00 JAZ, BARABA 3, 3D, sinhro.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
5. 9. 

10/23 °C

Nedelja 
10. 9.

10/20 °C

Sreda 
6. 9. 

Četrtek
7. 9. 

Petek
8. 9. 

Sobota
9. 9.

11/25 °C 14/18 °C 11/20 °C 11/21 °C

Ponedeljek 
11. 9.

Torek
12. 9.

Sreda
13. 9.

Četrtek
14. 9.

11/19 °C 10/21 °C 10/20 °C 9/19 °C

tedenski koledar
       vzhod  zahod 

Maja Bertoncelj

N
a Godešiču pri 
Škofji Loki v 
soboto ni bilo 
živahno le čez 
dan, temveč 

tudi zvečer in pozno v noč. V 
sklopu Kondorjevega leta so 
pripravili koncertno dogaja-
nje, na katerem je nastopi-
lo pet glasbenih skupin. Za 
vsak okus je bilo nekaj.

Zbrane je najprej ogrel 
ansambel Kerlci, ki so na 
oder prišli skorajda direktno 
s proge Kondorjevega leta, 
na katerem so bili tudi v vlo-
gi tekmovalcev. Kerlci nas-
topajo od sredine leta 2014. 
Začeli so s preigravanjem 
Avsenikovih skladb, niso 
pa jim tuje niti pop, rokov-
ske in džezovske uspešni-
ce tako slovenskih kot tujih 
avtorjev. Nadaljevali so mla-
di domači fantje iz skupine 
The Meld. Trije so še osno-
vnošolci, eden pa je ravno 

prestopil srednješolski prag. 
Zanje je bil to sploh prvi jav-
ni nastop in po njem so bili 
navdušeni. Pravijo, da so 
najnovejša slovenska thrash 

metalna skupina. Tretji so 
na oder stopili člani skupine 
The Wet. Škofjeloška skupi-
na je vse bolj prepoznavna. 
Fantje glasbeno sodelujejo 

že dobrih deset let. V tem 
času so nabrali veliko odrs-
kih in studijskih izkušenj, s 
katerimi bogatijo svoj nas-
top. V svojih besedilih poka-
žejo družbeno kritičnost, 
sproščenost in mladostno 
brezbrižnost, ne manjka pa 
niti humorja, domišljije in 
ljubezni. Za njimi pa je sle-
dil vrhunec večera, nastop 
skupine Tabu, ki je občins-
tvo razgrela s svojimi legen-
darnimi hiti. Za konec je 
sledilo še nekaj glasnega. 
Prireditev so zaključili čla-
ni skupine X-RAY band. V 
času raznih »comebackov« 
se je pred tremi leti pono-
vno združil dijaški band 
X-RAY iz Škofje Loke, ki je 
ostal zvest svojemu koncep-
tu izpred desetletij, in to je 
AC/DC tribute. V obdobju, 
ko je ta avstralska skupina 
pridobivala vse več obože-
valcev, je tudi X-RAY spre-
jel to novo hard-heavy pod-
lago kot svoj pristop k rokov-
ski glasbi.

PET KONCERTOV  
NA ENEM ODRU
Na koncertnem delu Kondorjevega leta je nastopilo pet skupin. Predstavile so se tudi z lokalnega 
okolja, vrhunec pa je bil nastop skupine Tabu.

Nejc Maver, Jakob Jenko, Rok Kern in Oskar Starman so člani skupine The Meld. V soboto 
so imeli prvi javni nastop. / Foto: Pia Starman

Vrhunec večera je bil nastop glasbene skupine Tabu. / Foto: Matic Bertoncelj

5. 9. tor. Lovrenc 6.28 19.3

6. 9. sre. Zaharija 6.29 19.31

7. 9. čet. Marko 6.30 19.29

8. 9. pet. Marija 6.31 19.27

9. 9. sob.  Peter 6.33 19.25

10. 9. ned. Nikolaj 6.34 19.23

11. 9. pon. Milan   6.35 19.21

Kranj – V soboto, 9. septembra, bo ob 21. uri v Kluba-
ru koncert Matevža Šaleharja - Hama in Rudija Bučarja, 
kombinacija edinstvenih glasbenikov, ki na terasi že četr-
to leto z akustičnima kitarama poskrbita za pravi Večer z 
okusom.

Hamo in Rudi Bučar prihajata v Klubar

Kranj – Irish Pub v Kranju bo v tem tednu praznoval visok 
jubilej, dvajset let svojega delovanja. V petek, 8. septem-
bra, ob 20. uri bo v njem koncert zasedbe Kose.

Koncert zasedbe Kose ob jubileju Irish Puba

Vodice – V petek, 15. septembra, bo od 20. ure dalje v 
tamkajšnjem Kulturnem domu potekal že sedmi Rockfest 
Vodice. Tudi letošnja koncertna ponudba bo pestra, saj se 
obetajo koncerti zasedb Big Foot Mama, Prelude, Imset 
in Joker Out. Vstopnine ni.

V Vodice prihaja Big Foot Mama
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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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iTudi danes imamo vašo poš-
to, in sicer od bralke pod šifro 
Sonce 18. Njeno vprašanje 
je, kaj ji prinaša prihodnost, 
saj je zadnje čase brez pose-
bnega razloga zaskrbljena. 
Karte so Božje oko, Ljubica, 
Bolezen, Smrt, Sreča, Nes-
reča, Hrepenenje. Božje oko 
je, kot vemo, najboljša karta 
v kompletu ciganskih kart. 
Naslednja karta je Ljubica 
in predstavlja bralko. V tej 
kombinaciji bi rekli, da je to 
oseba, ki ima rada kontrolo 
nad vsem in se izgubi takrat, 
ko nima popolnega nadzora 
na splošno nad svojim življe-
njem. Karti Bolezen in Smrt 
ne prinašata tega, kar v bis-
tvu predstavljata, ne smrti 
in ne bolezni. Pomeni, da 
ni nadzora, da se je nabralo 
preveč stvari, ki se niso takoj 
tisti trenutek reševale, čep-
rav bi se morale. Preveč se je 
prelagalo in kar čakalo, da se 
bo reševalo samo od sebe, 
kar se seveda ni, in je vse 
počakalo v prvotnem stanju. 
Imamo skupaj karti Sreča in 
Nesreča, in kot vemo, se le v 

tem primeru nesreča popol-
noma izniči. Kar bi bilo sicer 
namenjeno slabega, se nič 
ne bo zgodilo. Kolo usode se 
v vsakem primeru odloči za 
srečo, pa ni važno, za katero 
področje – ali zdravje, finan-
ce ali pa ljubezen. Zadnja 
karta je Hrepenenje. Tukaj 
se skrivajo vse omejitve, ki si 
jih bralka postavlja, pa naj bo 
to namerno ali pa se tega niti 
ne zaveda. Prišel je čas, ko bo 
treba sebe postaviti na prvo 
mesto, vse ostalo pa na čisti 
konec. Na naslov tanja.70@
hotmail.com s pripisom Šola 
vedeževanja in svojo šifro 
lahko pišete tudi na Gorenj-
ski glas, pošljite tri, pet ali 
sedem poljubnih kart ali pa 
za druge sisteme, ki ste jih že 
do sedaj spoznali.

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

»Bolečina«
Sin se je pred časom odselil in 
osamosvojil. Pričakovali smo, 
da bo prihajal na obisk. Ne 
samo da ne pride, tudi nič ne 
pokliče. Kaj se dogaja in ali se 
bo kdaj spremenilo na bolje? 
Ali je srečen in ali bo imel kdaj 
družino in otroke? 
Ker sem tudi sama mati, vas 
popolnoma razumem, da 
vas skrbi in se vam tisoče 
misli podi po glavi: kaj, zakaj 
in kako. Naj vam povem, da 
boste v zvezi s sinom še zelo 
presenečeni, prijetno seve-
da. Sedaj potrebuje le malo 
časa sami zase, na nikogar od 
vas ni pozabil. Je na samem 
pragu novih začetkov, tudi 
glede svoje osebne sreče 
oziroma družine in otrok, ki 
si jih želi. Je srečen, čeprav je 
prisoten strah, kar je v takih 
prelomnih situacijah popol-
noma normalno. Umirite se 

in zadihajte, z njim je vse v 
redu. Ne bodite žalostni in 
ne pestujte bolečine, saj je 
zaradi negativnosti in slabih 
misli samo še večja in bolj 
boleča. Ta trenutek sestavlja 
mozaik svoje prihodnosti, v 
katerem boste tudi vi. Lepo 
vas pozdravljam.

»Sonce«
Redno berem vašo rubriko in 
sem zelo navdušena nad vaši-
mi odgovori. Tudi jaz bi vam 
rada zastavila nekaj vprašanj. 
Kakšna bo moja prihodnost 
ter prihodnost mojih dveh 
hčerk? 
Škoda, ker mi niste pripisali 
rojstnih podatkov, ne vaših 
in ne od hčerk, saj bi bil 
potem moj odgovor lahko 
bolj izčrpen. Vam osebno se 
bodo v roku pol leta zamajala 
tla pod nogami in to zaradi 
čustvenih zadev. Zgodilo se 

vam bo nekaj, česar si niti v 
sanjah ne upate pričakovati. 
In potem je samo še pot nav-
zgor. V poslovnem svetu vas 
čakajo lepa presenečenja in 
s tem povezane odločitve. 
Hčerki imata pred seboj lepo 
in svetlo prihodnost. Srečno.

»Vodnarka«
Redno prebiram vašo rubriko 
in na podlagi zadovoljnih bral-
cev sem se odločila, da se tudi 
jaz obrnem na vas. Zanima 
me, kako bo z mojim zdra-
vjem, kaj bo z mojima otroko-
ma na splošno, z mojo službo 
in partnerjem ter ne nazadnje, 
kaj bo z našo nepremičnino, ki 
je v načrtu za rušenje zaradi 
sosede, ki nam ves čas nagaja.  
Pri zdravju lahko pričakujete 
pozitivne spremembe, med 
drugim tudi zato, ker ste 
na splošno začeli drugače 
razmišljati in s tem spreje-

li odločitve, ki bodo na vas 
zelo dobro vplivale. Stresi 
niso za vas in naučili se jim 
boste ogniti. Pri otrocih ne 
vidim ničesar slabega. Pri 
enem izstopa prelomnica, 
povezana z izobrazbo in 
šolanjem, z dobrim izho-
dom. Pri drugem pa je bolj na 
udaru ljubezen in vse čustve-
ne zadeve, ki sodijo zraven. 
Glede službe si delate skrbi, 
ampak kot je videti, bo vse 
v redu in strah ni potreben. 
Partner je v pričakovanju 
nekih financ, situacija se mu 
je malo odmaknila, a na kon-
cu bo on zmagovalec in bo 
več kot zadovoljen. Še vse bo 
ob pravem času. Nepremič-
nina vam povzroča veliko 
preglavic in zadnji čas je, da 
se ta zadeva zaključi, kar se 
v tem letu tudi zgodi. Potem 
bo veliko lažje za vse skupaj. 
Srečno.

V soboto, 26. avgusta 2017, so v Dvorjah zakonsko zvezo 
sklenili David Baš in Tina Gavranović ter Matej Stiplošek 
in Ana Lenarčič, na Zgornji Beli sta se poročila Franc 
Šmajd in Ula Šmit, na Šmarjetni gori Anton Erlah in Vanda 
Dolenc, v Vopovljah Jure Baznik in Ina Suljić, na Jeseni-
cah Sebastijan Pečar in Mojca Kunšič, na Bledu pa David 
Zupan in Manca Korenčan ter Rok Rojko in Jerneja Čanč.

Mladoporočenci

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 52 novorojen-
čkov. V Kranju je prvič zajokalo 14 dečkov in 15 deklic. 
Najtežji je bil deček s 4320 grami, najlažja deklica pa je 
tehtala 2030 gramov. Na Jesenicah se je rodilo 9 dečkov in 
14 deklic. Najtežja deklica je tehtala 4430 gramov, najlažja 
deklica pa 2460 gramov.

Novorojenčki

Alenka Brun

P
rav na začetku je bila 
takratna OŠ Buko-
vica osemletka, se 
spominjajo udele-
ženci jubilejnega 

srečanja, ki so pred šestdeset-
imi leti prvič sedli v šolske klo-
pi. Sami so jo obiskovali kas-
neje do petega razreda, potem 
nadaljevali v današnji OŠ Ško-
fja Loka Mesto. Večina udele-
žencev srečanja jo »maha« 
proti sedemdesetim letom. 
Pobudnica srečanja je bila 
Marinka Mesec, ki še pove, da 
je bil v časih, ko je ona obisko-
vala šolo, vhod vanjo drugje. 
Spominja se tudi vrta, ki je pa 
pravzaprav ostal v lepem spo-
minu večini udeležencev sre-
čanja, predvsem sošolkam.

 »V razredu nas je bilo 
dvanajst: šest fantov in šest 
deklet. Do sedaj smo se dobi-
li štirikrat, na deset let,« raz-
laga Meščeva, ki vsakič poskr-
bi tudi za kakšno malenkost, 
ki jo prisotni dobijo v dar, da 
se potem spominjajo srečan-
ja. Če se le da, tudi skupinsko 
fotografijo – še klasično, v tis-
kani obliki.

Ob šestdeseti obletnici, kar 
so prvič sedli v šolske klopi, jih 

je v Bukovico tako v petek pri-
šlo devet. Pokojni je le eden. 
Na zadnjem srečanju – ob 
petdesetletnici – je bila z nji-
mi še učiteljica Mara Jelovšek, 
ki pa je umrla lani. »Takrat 
smo obletnico praznovali Pr’ 
Birt. Letos pa smo se odloči-
li, da obiščemo osnovno šolo, 
se srečamo s prvošolčki, dru-
ženje pa bomo potem nadal-
jevali ob kosilu, na turistični 
kmetiji v Crngrobu, pri sošol-
ki Mariji Porenta.«

Prvošolčke, njihove starše 
in tokrat tudi odrasle »prvo-
šolčke« sta s svojim obiskom 
počastila ravnatelj Osnovne 
šole Ivana Groharja iz Ško-
fje Loke Marko Primožič in 
pa škofjeloški podžupan Tine 
Radinja. Nagovorila sta tudi 
učiteljice, prvošolčki so dobi-
li rumene rutice in manjšo 
popotnico na svojem začetku 
poti učenosti, a tudi na ude-
ležence srečanja niso poza-
bili. Sicer niso bili ponovno 

sprejeti med pionirje, a zago-
tovo so se počutili vsaj prib-
ližno tako, ko jim je učitelji-
ca z najdaljšim stažem v pod-
ružnični šoli v Bukovici Ire-
na Megušar, z nekaj pomo-
či s strani stanovske kolegi-
ce Polone Pintar, zavezovala 
rumene rutice okoli vratu, jim 
namenila spodbudno besedo 
ali dve. Smeha ni manjkalo, bi 
se pa lahko program takoj zav-
lekel, saj nekdanjim sošolcem 
in sošolkam zgodb ne manjka. 

V ŠOLSKE KLOPI SO SEDLI 
PRED ŠESTIMI DESETLETJI
Na prvi šolski dan so se nekaj minut pred prihodom prvošolčkov pred vhodom v Osnovno šolo Ivana 
Groharja, podružnično šolo Tadeusz Sadowski Bukovica, zbrali tisti, ki so pred šestdesetimi leti prvič 
sedli v šolske klopi. Takrat jih je bilo dvanajst, tokratnega srečanja se jih je udeležilo devet.

Nekdanji sošolci, ki so pred šestdesetimi leti prvič sedli v šolske klopi takratne OŠ 
Bukovica, v družbi ravnatelja Marka Primožiča in podžupana Tineta Radinje.

Zavezovanje rutic je bilo pri jubilantih še posebej zabavno.
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1. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: bon v vrednosti  
15 EUR. Bon lahko koristite ob nakupu v Monokel Optiki.

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, 20. septembra 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.

  STROKOVNO SVETOVANJE    VELIKA IZBIRA  
KOREKCIJSKIH OKVIRJEV IN SONČNIH OČAL 

  PRIZNANE BLAGOVNE ZNAMKE  SERVIS IN 
VZDRŽEVANJE   OKULISTIČNI PREGLEDI
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NAGRADNA KRIŽANKA

KONTROLA VIDA

Monokel Optika
Koroška cesta 2, 4000 Kranj

04 252 82 62
www.monokel.si

040 797 750
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Teniška šampionka Serena 
Williams (35) in njen zaroče-
nec  Alexis Ohanian (34) sta 
postala starša. Rodila se jima 
je deklica, katere ime za zdaj 
še ni znano. Tuji mediji poro-

čajo, da je Williamsova rodila v eni izmed bolnišnic na 
Floridi, dojenčica pa je bila ob rojstvu težka dva kilograma 
in sedemsto petdeset gramov. Beyoncé, Ciara, Billie Jean 
King in drugi zvezdniki so Sereno zasuli s čestitkami pre-
ko družabnih omrežij.

Serena Williams postala mamica

Madonna (59) je polna presenečenj. Pred 
kratkim je sporočila, da se je preselila na 
Portugalsko, kjer namerava ustvarjati 
novo glasbo in posneti nov film. Kot pra-
vi, jo Portugalska navdaja z navdihom. 
Njen predstavnik za javnost je povedal, 

da se je v državo zaljubila na evropski turneji leta 2004. 
Kot poročajo tuji mediji, se je pevka za selitev v Evropo 
odločila tudi zaradi svojega 11-letnega posvojenca Davi-
da, ki bo na Portugalskem igral nogomet.

Madonni je zadišala Portugalska

Umrl je Walter Becker, kitarist in usta-
novitelj skupine Steely Dan. Star je bil 
sedeminšestdeset let. Glasbeniku se je z 
dolgim spisom poklonil njegov prijatelj 
in soustanovitelj Donald Fagen. Skupina 
je postala slavna v sedemdesetih, ko je 

izdala prvi album z naslovom Can't Buy a Thrill. Po bese-
dah Donalda je Becker poleti odpovedal nastope v več 
šovih, saj naj bi okreval po medicinskem posegu.

Poslovil se je kitarist skupine Steely Dan

Kanadska pevka Avril Lavigne (32) se po 
okrevanju pripravlja na izid svojega šest-
ega studijskega albuma. »Vsem svojim 
oboževalcem bi se rada zahvalila za potr-
pežljivost glede moje nove glasbe. Želim, 
da je popolna za vas,« je zapisala pevka. 

Njen zadnji album z naslovom Avrile Lavigne je izšel leta 
2013, leto kasneje pa so ji odkrili klopno bolezen limsko 
boreliozo.

Avril Lavigne prihaja v formo

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

K
njiga Kuhajmo z 
Matejo Reš na sko-
raj tristo straneh 
odkriva recepte za 
predjedi, juhe in 

enolončnice, solate, glavne 
mesne in ribje jedi, samos-
tojne vegetarijanske, priloge 
in zelenjavne jedi; kruh, kre-
kerje in namaze. Ne manj-
kajo kolački, kolači in pite, 
torte in sladoledi. Knjigo je 
izdala Založba Družina.

Avtorico in njeno delo 
smo spoznali na vrtu zna-
ne gostilne Mihovec v Zgor-
njih Pirničah. Pripravi-
li so tudi pogostitev, za kar 

je poskrbela domača Mojca 
Trnovec s svojo ekipo. Prip-
ravili so nekaj jedi po recep-
tih iz nove knjige. Reševa je 
Mojci pri tem pustila proste 
roke in kuharska mojstrica 
je kakšen recept malce spre-
menila, mu kaj dodala, kak-
šno sestavino zamenjala. 

O sami knjigi je nekaj 
besed spregovoril publicist 
in recenzent Iztok Ilich, ki 
se s kuharskimi knjigami 
ukvarja že dolgo. Pravi, da 
niso vse enake, čeprav jih lju-
dje radi mečejo v en koš. Ene 
povedo veliko, so zanimive, 
za druge pa je vsaka minu-
ta, ko jo vzameš v roke, stran 
vržen čas. Knjiga Mateje Reš 
po njegovem spada med 

tiste, ki sledijo modernim 
principom in dognanjem – 
predvsem zmagoviti formu-
li: sodobno, zdravo, narav-
no. Tudi avtoričin pristop 
do bralcev je prijazen. Upo-
rabnike in uporabnice knji-
ge spodbuja k sproščenos-
ti, iznajdljivosti, ustvarjal-
nosti – kar so pogoji za dob-
ro kuho. Navodila so temelj, 
meni avtorica, improvizacije 
pa dovoljene, zaželene. 

Reševa nadaljuje, da moti-
vacijo za nove recepte dobi-
va sproti. Ko na vrtu želi vreči 
stran novozelandsko špinačo, 
ugotovi, da bi ta lahko roma-
la v lonec ... Vse pa se je zače-
lo že v domači kuhinji. Mateja 
je najraje pekla sladke stvari. 

Odkar pomni, je za darila pre-
jemala kuharice in jih prouče-
vala, a poklicna pot jo je vodi-
la v druge vode, v lesarstvo. 
Njena svetinja tistega časa je 
bila sestra Ruth, ki je veliko 
pisala za časopise, revije ter 
ustvarjala knjige o gojenju 
cvetja. Potem se je zgodil pre-
lom in ljubezen do buč. Ses-
tra je potrebovala nekoga, ki 
bo pisal recepte za njeno knji-
go o bučah. »Tako se je zače-
lo, nadaljevalo in razširjalo 
vse do danes,« zaključi Mate-
ja. Ob predstavitvi knjige se 
je avtorica iskreno zahvali-
la vsem, ki so pomagali, da je 
delo prišlo na papir; za podpo-
ro in razumevanje najbližjim 
in tudi svojim bralcem.

ŠIRINA MATEJINIH RECEPTOV
Spoznali smo novo kuharsko knjigo avtorice Mateje Reš z naslovom Kuhajmo z Matejo Reš – sodobno, 
zdravo in naravno. Knjigo je avtorica posvetila svoji pokojni sestri Ruth Podgornik Reš, ki jo je 
spodbudila, da ustvarja in izraža talente, ki jih nosi v sebi.

 ... in pri podpisovanju nove knjige, ki je sicer posvečena 
pokojni sestri Ruth.

Avtorico knjige Matejo Reš so na predstavitvi spremljali 
tudi najbližji. Na fotografiji v družbi Romana Petermana ...

Mojca Trnovec (z očali) je z ekipo poskrbela za okuse. Knjigo so listali že med samo predstavitvijo.

Degustacija jedi je tokrat postregla s preprostimi, a svežimi 
in zdravimi okusi.

Pri pisani solati novega sveta, kot se je imenovala ena 
izmed dveh pripravljenih solat, je Mojca uporabila piro.

Na TV3 v kratkem prihaja nov frizerski resničnostni šov 
Zlati rez. Vlogo voditeljice v šovu so zaupali Gorenjki, 
natančneje Kranjčanki, Nataši Nanevi. / Foto: arhiv TV3
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: goveja juha z jetrnimi cmočki, goveji zrezki 
v lastnem soku, pražen krompir, solata iz bučk, sladoled z 
robidnicami; večerja: domača pica, jogurt
Ponedeljek – kosilo: česnova juha z žemljo, solata iz kuhane 
govedine s paradižnikom in krompirjem, lubenica; večerja: 
skutni namaz z zelišči, ajdov kruh, kislo mleko
Torek – kosilo: cvetačna juha, piščančja rižota, tržaški solatnik 
z jajcem in koruzo; večerja: na čebuli in slanini dušena blitva 
z jajci, čebulni kruh, jogurt
Sreda – kosilo: prežganka s kumino in jajcem, polnjene papri-
ke v paradižnikovi omaki, krompir v kosih, breskve; večerja: 
koruzni žganci, bela kava
Četrtek – kosilo: paradižnikov sok, piščančja jetra v omaki, pire 
krompir, solata iz jajčevcev, grozdje; večerja: slivovi cmoki, 
kompot
Petek – kosilo: kumarična hladna juha, fileji osliča po du-
najsko, blitva s krompirjem po dalmatinsko, paradižnikova 
solata; večerja: palačinke z grozdno marmelado, sadni sok
Sobota – kosilo: mešano meso na žaru, zelena krompirjeva 
solata, ajvar, lepinje, jabolčni zavitek; večerja: sirna plošča, 
toast, grozdje in melona

Solata iz bučk

Potrebujemo 1 kg mladih, približno 2 cm širokih bučk in slan 
krop, za marinado pa 3 do 4 žlice vinskega kisa, 5 žlic olja 
(lahko tudi oljčnega), sesekljan zelen peteršilj.
Neolupljene oprane bučke narežemo na poševne, za 2 prsta 
široke rezine. Kuhamo jih nekaj minut v slanem kropu, da 
rahlo posteklenijo. Ostati morajo cele, bolj trde kot mehke. 
Odcejene prelijemo z marinado iz kisa, olja, popra in sese-
kljanega peteršilja. Peteršilj lahko zamenjamo s koprom ali 
pa potresemo vsakega pol. Solata naj čaka vsaj kakšno uro.

Solata iz jajčevcev

Potrebujemo 3 do 4 jajčevce, 4 dag masla, olja ali margarine, 
3 do 4 trdo kuhana jajca, 12 nadevanih oljk, za marinad pa 3 
žlice milega vinskega kisa, 3 žlice olja, malo paprike, sesekljan 
zelen peteršilj, sol.
Jajčevce zrežemo na tanke rezine in jih na hitro zdušimo na 
maščobi. Vmes solimo. Dušimo 6 do 8 minut, nato odcedimo 
maščobo in jajčevce ohladimo. Trdo kuhana jajca zrežemo na 
rezine, prav tako nadevane oljke. V stekleno solatno skledo 
zložimo izmenično rezine jajčevcev, jajc in oljk. Sproti potre-
semo s sesekljanim peteršiljem. Na koncu solato prelijemo 
z marinado in okrasimo z jajčnimi rezinami, rezinami oljk in 
s peteršiljem.

Mineštra in solata s česnovimi kruhki
Za pripravo poletne mi-

neštre s piščancem potre-
bujemo: 300 g piščančjega 
mesa, 1 čebulo, 1 bučko, 1 ko-
renje, 1 paradižnik, 1 skode-
lico cvetače, 1 skodelico stro-
čjega fižola, 1 žličko majaro-
na, 1 žličko bazilike, 1 žličko 
peteršilja, sol, 1 žlico olivnega 
olja, 1 liter vode. Za zdrobo-
ve žličnike: 1 jajce, 60 g pše-
ničnega zdroba, 1 ščepec soli.

Najprej pripravimo maso 
za žličnike, saj bodo ti bolj 
rahli, če jo pripravimo prej. 
Jajce z vilicami razžvrklja-
mo in posolimo. Dodamo 
pšenični zdrob. Vse skupaj 
zmešamo v gladko maso 
in postavimo v hladilnik do 
uporabe. 

Piščančje meso nareže-
mo na kocke, čebulo olupi-
mo in nasekljamo. V posodi 

na olivnem olju popečemo 
piščančje meso do zlato rja-
ve barve. Dodamo čebulo 
in vse skupaj pražimo 5 mi-
nut. Korenje in bučko nare-
žemo na kolobarje, stročji fi-
žol narežemo na 3 cm dolge 
palčke, cvetačo razdelimo na 
manjše cvetove. Vso to nare-
zano zelenjavo stresemo v lo-
nec k mesu in čebuli. Posoli-
mo in zalijemo z vodo. Pokri-
jemo ter počakamo, da zavre. 
Kuhamo 10 minut. Nato do-
damo na kocke narezan pa-
radižnik in vse začimbe. Pre-
mešamo in kuhamo nadalj-
njih 10 minut. Nazadnje s 
čajno žličko zajemamo maso 
za žličnike, ki jih potopimo v 
juho. Kuhamo še 5 minut. 

Nasvet: Uporabimo lahko 
skorajda katerekoli začim-
be, ki jih imamo na voljo. 

Priporočam uporabo svežih 
začimb, če jih le imamo. Ze-
lenjavo prav tako prilagodi-
mo trenutni razpoložljivosti. 

Za pripravo solate s česno-
vimi kruhki: zelena solata 
ali radič, zeljna solata, pa-
radižnik, koruza, fižol, jaj-
ce, odcejena tuna iz konzer-
ve, olivno olje, balzamični 
kis, sol; za česnove kruhke: 
2 kosa kruha, 2 žlici masla, 
4 stroke česna.

Najprej pripravimo česno-
ve kruhke: kruh narežemo 
na manjše kocke, česen na-
režemo na tanke lističe. V 
ponvi raztopimo maslo, na 
njem na hitro prepražimo 
česen in dodamo nareza-
ne kruhove kocke. Pečemo 
približno 3 minute oziroma 
tako dolgo, da se kocke kru-
ha lepo zapečejo.

V večjo skledo damo ze-
leno in zeljno solato, ki jo 

po okusu osolimo in polije-
mo z olivnim oljem in bal-
zamičnim kisom. Dodamo 
narezan paradižnik, koru-
zo, fižol in odcejeno tuno 
iz konzerve. Jajce skuha-
mo do trdega, ga olupimo 
in narežemo na solato. Do-
damo še česnove kocke in 
postrežemo.

Nasvet: Česnove kocke 
lahko pripravimo tudi na 
olivnem olju.
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Mojca Logar

Že nekaj let zapored se pri 
nas šolsko leto konča ali pa 
začne s pohodom na Triglav. 
Vsako leto si rečem: ne grem 
več, ko pa pride čas za odhod, 
se raje kot v šolske klopi, komi-
sije in sestanke podam v gore. 
Zdi se mi tako lepo, spodbud-
no, da to počnemo z mladino. 
Kot da nam je veselje do gora 
položeno v zibko. Letošnja pot 
je bila povsem tradicionalna. 
S Pokljuke na Vodnikovo kočo 
pa čez Kalvarijo na Planiko. 
Tam smo pustili vso odvečno 
opremo in se podali na vrh. Ko 
imamo opravka z otroki, se ne 
moremo šaliti z opremo, vsi 
moramo imeti čelade, samo-
varovalne komplete, otroci pa 
so še dodatno varovani. Malo 
ljudi se danes podaja v visoko-
gorje brez opreme, tako kot smo 
ali ste hodili včasih. In prav se 
mi zdi tako. Vodniki večkrat 
povedo, kako se ljudem prepros-
to zavrti in omahnejo, ne da bi 
vedeli, zakaj, in ne da bi imeli 
prej težave. Danes imamo na 
razpolago vso potrebno opre-
mo, čemu je torej ne bi uporab-
ljali in spravljali v nevarnost 
sebe in vse druge. Reševalci 
tvegajo svoja življenja in svojih 
družin za to, da rešujejo nep-
rimerno opremljene, obute in 
fizično nepripravljene planin-
ce, ki tako preprosto rečejo, saj 
ni treba, bo že. Če sem to počel 
pred tridesetimi leti, zakaj ne 
bi še sedaj. Gneča je pa taka, 
da se človek vpraša, koliko časa 
bo še tako. Ali bi bilo smiselno 
omejiti dnevni dostop? Skale 
so povsem gladke in govorica 
priča, da so ljudje od vsepovsod: 
Španci, Nemci, Madžari, Po-

ljaki, Čehi, Američani … Pravi 
babilon. Letos pa je bilo vendar-
le nekaj drugače. Z nami je bil 
fant, ki je ves čas s seboj nosil 
harmoniko. Že v avtobusu ga 
opazujem, zakaj ima takšen 
nahrbtnik in na njem naveza-
no čelado in plezalni komplet. 
Ko smo se ustavili, je igral in na 
vrhu je igral. Pravi, zelo sem si 
želel, da bi na Triglavu igral 
na harmoniko. Kaj, menite, je 
igral? Golico. V zgodnjih večer-
nih urah, ko smo prišli na vrh, 
so bile razmere idealne, sonce, 
pripeka ne več tako močna, 
razgled, nič gneče, srečen mla-
dostnik, ki je prinesel harmoni-
ko gor in sedaj razteguje meh. 
Da bi bilo še več takih mladih. 
Koča na Planiki je bila povsem 
polna. Prepotena telesa, blaga 
svetloba v koči, hrup in gneča 
ti kar vzamejo željo po hrani, 
pa vendar veš, da je po celem 
dnevu hoje dobro nekaj toplega 
pojesti. Ura je bila že krepko 
čez deveto in kuhinjo so že za-
prli. Pa so vseeno samo za nas 
pripravili joto in klobase. Kaj je 
v hribih boljšega. Zjutraj je heli-
kopter pripeljal dnevno pošiljko 
hrane, pripeljal pa je še nekoga. 
Dimnikarja, ki je ometel peč. 
Sedimo zunaj in jemo zajtrk, 
hranimo radovedne ovce, ko 
nekdo presenečeno zavpije: di-
mnikar, glej, dimnikar je prišel. 
Za gumb se primi. Potem smo 
vsi iskali gumbe in ugotovili, da 
je težko na današnjih sodobnih 
planinskih oblekah najti gumb, 
ki bi ti ob pogledu na dimnikar-
ja prinesel srečo. Našla sem ga. 
Bom torej v tem šolskem letu 
imela srečo?

Zopet Triglav

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar

Predvsem ne kompliciraj-
va. Zavedajva se, da sva dva 
odrasla, in ne dva otroka, ki 
jima ni vedno vse ugodeno. Saj 
nikomur ni. Le da se odrasli 
zavestno odločimo za reakcije, 
otroci pa ne. Povsem normalno 
je, da si občasno želimo nekaj 
samote. Nekatere zakonce zač-
ne zaradi preveč bližine dobese-
dno dušiti. S tem ni nič narobe, 
le povejmo, da si želimo nekaj 
uric ali kakšen dan biti sami. 
Ni pa treba, da za svoje dušenje 
krivimo partnerja. Samo spošt-
ljivo povejmo svojo željo. Drugi 
partner naj to le sprejme, ne da 
se takoj počuti krivega, kaj je 
storil narobe, ker želi drugi biti 
malo sam. Rad bi le malo zadi-
hal in bil sam s seboj. Prosim te, 
da me razumeš, ker se občasno 
želim umakniti iz tega hrupa, 
množice ljudi, zabav, potovanj, 
razpravljanj, ki me ne zanima-
jo … Kar težko mi je priznati, 
da sem kdaj celo rajši sam kot 
s teboj. Pogosto mi zadostuje 
le en dopoldan, nato pa te spet 
pogrešam.

V zakon sva prišla kot dve 
samostojni osebi. Vsak s svojimi 
hobiji in željami. K moji oseb-
nosti, moji zgodovini, mojemu 
načinu življenja pripadajo 
nekateri hobiji, interesi, želje, 
način življenja, ki so me do se-
daj močno oblikovali. Ni treba, 
da se vsemu temu odpovem. 
Mnogi žal to naredijo v želji, 
da bodo poskrbeli za partner-
ja. Zanj želijo poskrbeti, da se 
bo on ob njih dobro počutil. To 
je sicer plemenita želja, ki pa 
ni izvedljiva. Jaz ne morem 
vplivati dolgoročno na počutje 
svojega partnerja. Preprosto ni-

mam te moči. To lahko naredi 
le sam. Kadar se v celoti odpo-
vem samemu sebi (svojim hobi-
jem, željam, potrebam) samo 
zato, da je mir v hiši in da se 
bo on dobro počutil, začnem 
na dolgi rok umirati. Umira 
moje notranje zadovoljstvo, ker 
postajam neizpolnjen. Zato je 
tako zelo pomembno, da poz-
nam samega sebe, kaj želim, 
kaj me izpolnjuje kot človeka, 
kaj ostane od mene, ko otroci 
odidejo, kaj sem jaz, če odstra-
nim službo in delo … Popol-
noma normalno je, da imava 
različne odgovore. In je zelo 
dobrodošlo, če drug drugega 
podpirava in si pomagava ure-
sničevati, kar nosi vsak zase v 
sebi, kakor tudi svoje poslanstvo 
na tem svetu.

Gotovo se z leti skupnega 
življenja dinamika skupnih, 
nujnih opravil in lastnega časa 
močno spreminja. Majhni otro-
ci, kmetija, službe, skrb za os-
tarele starše in še kaj zahtevajo 
čas in energijo. So leta, ko se ne 
moremo pogajati o nujnih de-
lih. Pridejo pa mirnejša leta, ko 
naj bi bolj poskrbeli zase. Tak-
rat se poslušajva in pomagajva 
drug drugemu, da bova lahko 
uresničevala lastne talente. 
Vedno jih ne moreva skupaj. 
Takšna samostojnost v odnosu 
nam da kisik za gorenje ljubez-
ni. Sicer je nevarno, da najine 
iskre ne netijo več skupnega og-
nja, temveč le še tlijo in povzro-
čajo dim. Takšna samostojnost 
prinaša svežino in novosti, ki si 
jih lahko izmenjujeva.

Kaj lahko še narediva

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net
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Prispevajo lahko uporabniki Telekoma 
Slovenije, A1, Telemacha, Izimobila in T2. 

s poslanim  SMS s ključno besedo  

AFRIKA5 na 1919  

boste prispevali  5 EUR
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Referent v telefonski prodaji (Ljubljana)
Za našega naročnika, podjetje Telemach, d. o. o., ki je vodilni kabelski operater in 
najhitreje rastoči mobilni operater v Sloveniji, iščemo: referent v telefonski prodaji 
(m/ž). Kraj dela: Ljubljana. DEKRA ZAPOSLITEV, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 
Ljubljana. Prijave zbiramo do 14. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Burger mojster (Kamnik)
Ponujamo delovno mesto kuharja-burger mojstra v enoti 7 Burger Kamnik. Zapo-
slitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, redno plačilo in ure-
jene delovne razmere, stimulacije, možnost takojšnjega začetka dela, 8-urni delav-
nik, proste nedelje ... Smart 7, d. o. o., Toma Brejca 2, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo 
do 20. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Natakar (Bled – Casino Bled)
Prosto delovno mesto v družbi Casino Bled, d. d., nudimo natakarju m/ž. Pričaku-
jemo IV. stopnjo izobrazbe poklic natakar, prodajalec ali druga ustrezna izobrazba, 
poznavanje osnov računalnika, komunikativnost. Casino Bled, d. d., prirejanje po-
sebnih iger na srečo, Cesta svobode 15, 4260 Bled. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojno-aplikativni inženir (Kamnik)
Pričakujemo: zaključena VII. stopnja izobrazbe tehniške ali informacijske smeri, vsaj 
2 leti delovnih izkušenj, še posebej s področja prodaje, napredno znanje s področja 
informatike, dobra tehnična usposobljenost ... Jungheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, 
1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Orodjar (Škofja Loka, Ljubljana)
Od kandidatov pričakujemo: ustrezno izobrazbo: orodjar, oblikovalec kovin, strojni 
tehnik, inž. Strojništva ..., delo v dveh izmenah, vestnost in zanesljivost, natančnost, 
organiziranost, motiviranost za delo.  LTH Castings, d. o. o., Vincarje 2, 4220 Škofja 
Loka. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Poslovno-razvojni inženir (Kamnik)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: zaključena VII. stopnja izobrazbe, zaželeno 
strojne smeri (ni pogoj), vsaj 2 leti delovnih izkušenj, izrazita tehnična usposoblje-
nost, dobro znanje s področja informatike, aktivno znanje slovenskega, angleške-
ga in/ali nemškega jezika, računalniška pismenost (vsaj MS Office in Autocad) ... 

Jungheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, 1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Razvojno-aplikativni inženir (Kamnik)
Pričakujemo: zaključena VII. stopnja izobrazbe tehniške ali informacijske smeri, vsaj 
2 leti delovnih izkušenj, še posebej s področja prodaje, napredno znanje s področja 
informatike, dobra tehnična usposobljenost ... Jungheinrich, d. o. o., Korenova c. 11, 
1241 Kamnik. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Direktor kadrovskega področja (m/ž) (Tržič)
Kot direktor kadrovskega področja (HR Director) boš odgovoren za upravljanje in 
razvoj kadrovskih procesov, za zagotavljanje kadrov in razvoj ključnih kompetenc 
za potrebe ključnih poslovnih funkcij, za podporo poslovnim funkcijam in za sta-
len strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih na nivoju skupine. CABLEX, d. o. o., 
Cesta Ste Marie aux mines 9, 4290 Tržič. Prijave zbiramo do 30. 9. 2017. Podrobno-
sti na www.mojedelo.com.

Razvojni inženir-energetik (Šenčur)
Pričakujemo: izobrazba: inženir fizike, strojništva ali elektrotehnike, poznavanje 
osnov elektrotehnike in strojništva, poznavanje delovanja sistemov v električnem 
vozilu/plovilu –  poudarek na baterijskem sistemu, poznavanje energijskih pre-
tvorb znotraj elektromehanskih sistemov, poznavanje osnov hlajenja naprav. Qu-
adrofoil, d. o. o., Partizanska ulica 38, 2310 Slovenska Bistrica. Prijave zbiramo do 1. 
10. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja skladišča z izkušnjami (Tržič)
Pričakujemo: samostojnost, samozavestnost, urejenost in natančnost, visoko mo-
tiviranost, sposobnost in vztrajnost pri doseganju visoko zastavljenih ciljev. SOS in-
ženiring, d. o. o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 3. 10. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

Upravljavec strojev (Škofja Loka)
Od vas pričakujemo: IV. ali V. stopnjo izobrazbe elektro ali strojne tehnične smeri, 
osnovno računalniško znanje, natančnost in zanesljivost pri delu. Filc, d. o. o., Trata 48, 
4220 Škofja Loka. Prijave zbiramo do 15. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Specialist za obračun plač (Kranj)
Pogoji: končana univerzitetna izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri, mini-
malno 3 leta delovnih izkušenj na področju obračuna plač, aktivno znanje angleške-
ga jezika, predhodne izkušnje s knjiženjem dogodkov in računovodskimi izkazi, ciljna 
usmerjenost, proaktivnost in samostojnost pri delu. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 
24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 28. 9. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Vodja projektov (Cerklje na Gorenjskem)
Pričakujemo: obvezno poznavanje izdelkov iz pločevine in profilov, poznavanje tehno-
logije strojnega preoblikovanja kovin, VI. ali VII. stopnjo izobrazbe TEHNIČNE SMERI, že-
lena je strojna smer, alternativno tudi srednja tehnična šola, bogate izkušnje s podob-
nega področja dela, znanje angleščine, poznavanje programov ACAD, Inventor, ProE-
ngineer, SolidWorks ... Kovinc ključavničarstvo, d. o. o., Lahovče 87, 4207 Cerklje na Go-
renjskem. Prijave zbiramo do 15. 9. 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

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

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 22. 8. 2017 
v Gorenjskem glasu  je bilo podjetje Avtohiša Vrtač d.o.o. iz 
Stražišča pri Kranju. Nagrajenci: 1. nagrada: enodnevna upo-
raba avtomobila VW GOLF – Marija Zevnik, Mavčiče. 2. nagra-
da: enodnevna uporaba avtomobila VW POLO – Mija Muro-
vec, Zg. Jezersko. 3. nagrada: poklanja Gorenjski glas -  Antoni-
ja Mokorel, Križe. Nagrajencem čestitamo!

Srčno napisana zgodba  
iz domačih krajev 
Literarni prvenec Marijana Peternelja

244 strani, mehka vezava, cena 15 evrov.
Knjigo prodajamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 4  
v Kranju. Za dostavo po pošti jo naročite po telefonu:  
04/201 42 41 ali na elektronski naslov: narocnine@g-glas.si; 
poštnina se zaračunava po ceniku Pošte Slovenije.

Želimo vam prijetno poletno branje
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Rezultati 71. kroga – 3. september 2017
4, 9, 15, 19, 25, 29, 34 in 35

Loto PLUS: 7, 11, 14, 22, 25, 34, 35 in 9
Lotko: 1 2 5 1 0 2

Sklad 72. kroga za Sedmico: 1.850.000 EUR
Sklad 72. kroga za PLUS: 1.670.000 EUR
Sklad 72. kroga za Lotka: 170.000 EUR

LOTO

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

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

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

PRIREDITVE

Medgeneracijsko dogajanje
Kranj, Preddvor, Šenčur – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bodo naslednje brezplačne aktivnosti: v torek, 5. septembra, 
bodo ob 10. uri vesele urice za vse, ki si želijo konverzaci-
je v angleščini na sproščen in neformalen način; v sredo, 
6. septembra, bo ob 17. uri predstavitev NPK – nacionalne 
poklicne kvalifikacije; v četrtek, 7. septembra, bo ob 17. uri 

predavanje Uvod v umetnost zastavljanja vprašanj. V to-
rek, 5. septembra, bo ob 18. uri v prostorih DU Preddvor, 
Dvorski trg 18, potekal družabni večer s tombolo. V sredo, 
6. septembra, bo v Osnovni šoli Šenčur ob 16. uri telovadba 
za vse generacije. Za prijavo na brezplačne dogodke se pri-
javite po tel. 041 724 134 ali pišite na e-naslov mck-prijava@
luniverza.si.

Festival pihalnih orkestrov
Škofja Loka – Mestni pihalni orkester Škoja Loka vabi na 9. 
mednarodni festival pihalnih orkestrov, ki bo v soboto, 9. 
septembra, od 10.30 dalje na ulicah mestnega jedra v Škofji 
Loki. Celodnevni program bodo zapolnile godbe iz Slovenije 
in tujine. Vstop je prost. 

Bralna urica
Preddvor – V soboto, 9. septembra, bo ob 10. uri v prostorih 
TIC Preddvor bralna urica za otroke. Tokrat bo na sporedu 
zgodbica z naslovom Ekodetektivi v Bangladešu.

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

TEŽKO PRIČAKOVANO  
OBIRANJE MANDARIN
Odhod avtobusa z avtobusne postaje v Kranju bo ob 5. uri, z avtobusne postaje v 
Škofji Loki pa ob 5.20. Odpeljali se bomo v letovišče Neum. Popoldne bo prosto za 
sončenje, sprehode ob morju ali kopanje v pokritem bazenu. Zvečer se bomo okrep-
čali s samopostrežno večerjo, po večerji pa zabavali ob živi glasbi v hotelu, kjer bomo 
prenočili.
Drugi dan se bomo po zajtrku odpeljali v Ston, čudovito staro mestece z mogočnim 
obzidjem. Izvedeli bomo, kako pomembne so bile stonske soline v času Dubrovniške 
republike in kako delujejo danes.  Po ogledu se bomo zapeljali po polotoku Pelješac, 
kjer bomo tudi degustirali oljčno olje in vino. Zvečer bo dobra samopostrežna večerja, 
nato glasba za ples v hotelu.
Tretji dan se bomo odpeljali v dolino Neretve. Na plantažah nas bodo pričakali z 
aperitivom in suhimi figami, nato bomo uživali v obiranju mandarin v čudovitem 
okolju neretvanske delte. Med vožnjo s trupicami po jezeru Kuti bomo opazovali 
čudovito naravo. Domačini nam bodo v restavraciji Pri Jozotu pripravili odlično kosilo z 
neretvanskimi specialitetami, pijačo in zabavo.  Pozno popoldne se bomo poslovili od 
prijaznih gostiteljev in se vrnili proti domu. V Kranj bomo prispeli okoli polnoči.  
Več lahko preberete na naši spletni strani www.gorenjskiglas.si.

Cena izleta je samo 180 EUR na osebo.

          IZLET// od petka, 20. oktobra, do nedelje, 22. oktobra 2017

Dolina Neretve, Mostar in Neum so oktobra najlepši, zato pohitite s prijavo!

Cena vključuje: prevoz s sodobnim turističnim 
avtobusom po programu, dva polpenziona v 
dvoposteljnih sobah v Grand hotelu Neum (4*), 
obiranje mandarin, tri kilograme mandarin na 
osebo, vožnjo s trupicami po delti Neretve, odlič-
no kosilo z neretvanskimi specialitetami, zabavo 
in pijačo Pri Jozotu, celodnevni izlet na Pelješac 
z degustacijo oljčnega olja, ogled mesta Ston, 
večerno zabavo v hotelu, pijačo dobrodošlice ter 
stroške vodenja in organizacije potovanja.

Doplačilo (ob prijavi):  
enoposteljna soba – 34 EUR za dve nočitvi
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POČITNICE V OREBIĆU
Vabimo vas na jesenske počitnice v Amines Grand Azur hotel 4* 
v Orebiću, na polotoku Pelješac.  Z avtobusom boste potovali do 
hotela in nazaj, bivali 5 noči v lepem hotelu 4*, tik ob morju, v obje-
mu borovega gozda, po sistemu vse vključeno (lahki all inclusive).  
Lahko se boste sončili, kopali, se sprehajali ali se za doplačilo odpra-
vili na lepe izlete po polotoku Pelješac, na Korčulo ali v Dubrovnik. 
Pohitite s prijavo. 

Termin: od 21. do 26. septembra 2017
Cena: 360 EUR na osebo

Cena vključuje:  avtobusni prevoz z udobnim turističnim avtobusom, bivanje v lepem 
Aminess Grand Azur hotelu Orebić s štirimi zvezdicami – lahki all inclusive (vse vključe-
no) po programu: samopostrežni zajtrki, kosila in večerje s pijačo (točeno belo in rdeče 
vino, pivo, brezalkoholne pijače, mineralna voda pri kosilu in večerji), stroške vodenja in 
organizacije potovanja ter DDV.
Popust: otrok do 14. leta v sobi z 2 odraslima – 40 EUR popusta, otrok do 14. leta v sobi z 1 
odraslim – 25 EUR popusta. Doplačila ob prijavi: za sobo s pogledom na morje – 20 EUR, 
za enoposteljno sobo – 40 EUR. Doplačilo vodnikom na poti: za dodatne izlete.

          POČITNICE // OREBIĆ / OD 21. DO 26. SEPTEMBRA 2017

Organizator izleta je Kompas, d. d. Prijave in rezervacije zbirajo v Kompasu 
Kranj, Slovenski trg 6, tel.: 04/201 42 61, in v Kompasu Škofja Loka, Kapucinski 
trg 8, tel.: 04/511 17 70.  Ne zamudite tega nepozabnega doživetja!

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

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

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

MOTORNA VOZILA
AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 LETNE gume Falken azenis 225/50 
ZR 17, prevoženo 6.000 km, cena 180 
EUR, tel.: 04/20-46-516, 041/492-
008 
 17002880

KARAMBOLIRANA  
VOZILA
KUPIM

KARAMBOLIRANO vozilo ali vozilo 
v okvari, od let. 2000 dalje. Ugrica 
Blaž, s.p., Drulovka 38, Kranj, tel.: 
041/349-857 
 17002223

ODKUPIMO karambolirana vozila, vo-
zila v okvari, slabše ohranjena in nevo-
zna, poceni avtovleka po celi Sloveniji, 
Grega Meze s.p., Čopova 1, Lesce, 
tel.: 040/629-675 17002865

GRADBENI  
MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO kostanjeve drogove 
(za elektrogospodarstvo), dolžine 9-11 
m (tudi neobeljene), 031/33-99-28, 
pisarna 02/61-31-583; SES d.o.o., 
Opekarska ul. 22, Maribor 
 17002858

KURIVO
PRODAM

SUHA hrastova drva, možna dostava, 
tel.: 031/330-425 
 17002734

SUHA bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235  
 17002739

SUHA bukova, razžagana drva, goz-
darski traktor goseničar, Gorje, tel.: 
031/561-707 
 17002872

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, unikati, tema tarot, višji 
cenovni razred. Odlična naložba, tel.: 
040/567-544 
 17002857

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 17002877

KMETIJSKI STROJI
PRODAM

SILOKOMBAJN enoredni, Mengele in 
dvoredno sejalnico za koruzo Olt, tel.: 
031/585-345  
 17002810

PRIDELKI
PRODAM

40 AR silažne koruze v Voklem, tel.: 
041/659-955 
 17002866

SEME enoletne trave očiščeno  ter je-
dilni krompir, tel.: 040/355-865  
 17002881

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 TELIČKI mesne pasme, stare 1 me-
sec in 1 teden, tel.: 031/617-833  
 17002879

BIKCA simentalca, starega 14 dni, tel.: 
041/396-384 17002873

BREJO kravo, telico v 5 mesecu bre-
josti in mesečno teličko, tel.: 040/461-
167  
 17002874

ČB bikca, starega 10 dni, tel.: 
041/506-183 
 17002876

KOBILO Haflinger, staro 7 let, tel.: 
041/826-939 17002878

KOKOŠI - nesnice, jarkice, rjave, črne 
in grahaste, pred nesnostjo in kg pi-
ščanci, pripeljemo na dom, Matej Bu-
lovec s.p., Mlakarjeva ul. 45, Šenčur, 
tel.: 041/710-113 
 17002841

MESO mladih zajcev, 7 EUR/kg, lahko 
so tudi za nadaljnjo rejo, tel.: 040/677-
064  
 17002875

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO natakarja/-ico. Gostišče 
Klub Kovač, Andrej Marinšek, s.p., 
Glavna c. 1, Naklo, tel.: 031/339-
003  
 17002822

ZAPOSLIMO natakarico za delo v 
strežbi, nedelje prosto. Gostilna pri 
Slavki, Viktor Marinšek s.p., Podbrezje 
36, Naklo, tel.: 041/740-691  
 17002828

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo gozdarja sekača z ustrezno 
izobrazbo ter NPK gozdni sekač. Po-
nudbo pošljite na e-naslov info@mega-
les.si  
 17002868

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Naklo 
- zaposlimo voznika gozdarskega tovor-
njaka z izpiti C, E  kategorije. Ponudbo 
pošljite na e-naslov info@megales.si  
 17002870

MEGALES d.o.o., Strahinj 120, Nak-
lo - zaposlimo skladiščnika na lesnem 
skladišču s poznavanjem GLS in izpi-
tom za motorno žago. Ponudbo pošlji-
te na e-naslov info@megales.si  
 17002869

MLADINSKA knjiga za prodajo tež-
ko pričakovane biografije o Avseni-
ku in Slaku zaposli nove sodelavce, 
Posredništvo Zdene Brovč s.p., Zmi-
nec 127, Šk. Loka, tel.: 040/304-
270  
 17002812

ZAPOSLIMO mizarja in pomožnega 
delavca (možnost priučitve). Delo samo 
v delavnici, brez terenskega dela, so-
bote proste. Prijave na: zaposlitev@
smolej.si do vključno 15.9.2017. Smo-
lej d.o.o., Kovor, Pod gozdom 30, Tr-
žič, 041/619-302  
 17002867

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela -  z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17002482

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, not-
ranje omete, strojne omete, fasade, 
adaptacije, tlakovanje dvorišča, ogra-
je, kamnite škarpe in dimnike, kvalite-
tno, hitro in poceni. SGP Beni, d. o. 
o., Struževo 7, Kranj, tel.: 041/561-
838  
 17002743

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antigli-
vični premazi prosti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002871

VSA zakl. dela od temeljev do strehe, 
fasade, škarpe, zunanje ureditve, tla-
kovanje, barvanje, kitanje, ometi, Afrim 
Kryeziu s.p., Komenskega 5, Kranj, 
tel.: 070/528-323 
 17002838

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 17002837

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

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

IZLETI

Čez Rovte v Besnico
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 7. sep-
tembra, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Podnart–
Rovte–Besnica–Kranj–Naklo. Zbor bo ob 9. uri izpred doma 
upokojencev Naklo.

Pot treh gradov Škofja Loka
Šenčur – Društvo upokojencev Šenčur organizira v sredo, 
13. septembra, pohod po Poti treh gradov Škofja Loka: Stara 
Loka–Škofja Loka–Loški grad–stolp na Kranclju–Štajgrof–
Grebenar–sedlo Kobila–Stari grad ali Divja Loka–Vincarje–
Stara Loka. Skupne zmerne hoje bo 2 do 3 ure. Informacije 
in prijave zbira do torka, 12. septembra, Franci Erzin, tel. 041 
875 812.

Na Golte, Boskovec
Kranj – Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 23. sep-
tembra, na zgodnjejesensko planinarjenje po Golteh. Obi-
skali bodo Mozirsko kočo, se povzpeli na Boskovec (1587 
m), nadaljevali proti Hleviški planini (1567 m) in mimo Le-
denice nazaj proti Smrekovcu, nato pa mimo Starih sta-
nov, Lahovnice in zbirnega jezerca opravili še razgledni del 
poti, z zaključkom v eni od planinskih koč ... Odhod s po-
sebnim 20-sedežnim avtobusom izpred Globusa v Kranju 
bo ob 6.30. Nezahtevna planinska pot, skupaj cca 500 m 
viš. razlike in do 5 ur hoje. Dolžino poti lahko prilagodite 
lastnim sposobnostim in jo skrajšate na 2 ali 3 ure. Prijave in 
informacije: v društveni pisarni (ga. Olga Pavlin, tel. 031 882 
671) ali pri vodnikih: Žiga Hočevar po e-pošti ziga.hocevar@
gmail.com ali telefon 031 30 40 40; Uroš Prelovšek na pre-
lovsek@gmail.com.

OBVESTILA

Koncert prestavljen na sredo
Žiri – Sobotni koncert MoPZ Alpina Žiri z igralci DPD Svo-
boda je zaradi napovedi slabega vremena prestavljen na 
sredo, 6. septembra, ob 20. uri Pri Krošl na Dobračevem pri 
Žireh (Pot v Skale).

RAZSTAVE

Razstava ProFinlandia
Kranj – Finska letos praznuje sto let svoje neodvisnosti. V 
ta namen finske ambasade in konzulati prirejajo različne 
dogodke po državah sveta, ki proslavljajo stoletje samostoj-
nega delovanja države. Odprtje razstave ProFinlandia bo v 
torek, 5. septembra, ob 11. uri v 2. nadstropju Mestne knji-
žnice Kranj.

Naše tovarne, naš ponos
Škofja Loka – V sredo, 6. septembra, ob 19. uri bo v Galeriji 
Ivana Groharja odprtje skupne razstave muzejev Gorenjske 
Naše tovarne, naš ponos – Industrijska dediščina Gorenjske.

Slovenske fotografinje se predstavijo
Jesenice – V četrtek, 7. septembra, ob 19. uri bo v galeriji 
Kosove graščine odprtje bienalne fotografske razstave Slo-
venske fotografinje se predstavijo 2017.

Jeseničani, od kod in kam
Jesenice – V petek, 8. septembra, ob 16. uri bo v Železar-
skem muzeju v Ruardovi graščini na Stari Savi odprtje mu-
zejske razstave Jeseničani, od kod in kam? – Zgodbe iz žele-
zarskega mesta.

Hudomušni svet Zvonka Čoha
Tržič – Tržiški muzej v sredo, 6. septembra, ob 18. uri v Ga-
leriji Paviljon odpira razstavo akademskega slikarja Zvonka 
Čoha, ki sodi med najbolj iskrive, duhovite in vešče slovenske 
ilustratorje. Dogodek bosta popestrila vsestranski umetnik 
Boštjan Gombač ter pesnik in igralec Andrej Rozman Roza.
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Anketa

Saša Zupan  
iz Loma pod Storžičem:

»Vsako leto pridem po na-
kupih, ponudbe je bilo sicer 
pred npr. desetimi leti še več. 
Tokrat sem kupila jopico, no-
gavice, otroška oblačila, če-
vlje tržiškega proizvajalca ...«

Marjan Kodorovič  
iz Bistrice pri Tržiču:

»Včasih sem živel v Tržiču, 
zdaj malo ven iz mesta, a še 
vedno pridem na Šuštarsko. 
Srečam prijatelje, si privo-
ščim odojka, med letošnjimi 
nakupi pa je klobuk.«

Monika Celar iz Naklega:

»Po rodu sem Tržičanka in 
na Šuštarsko nedeljo se rada 
vračam vsako leto. Na stoj-
nicah je dovolj izbire, bi rek-
la, da tisti, ki hoče, že najde 
zase. Letos sem kupila copa-
te in čevlje za hčerko.« 

Roman Končar iz Ljubljane:

»Na Šuštarski nedelji sem 
drugič, prišel sem na izlet. 
S ponudbo sem zadovoljen, 
kupil sem pohodne čevlje 
tržiškega proizvajalca. Je kar 
veliko slovenskega v ponud-
bi, ni toliko tuje kramarije.«

Suzana P. Kovačič

Jubilejna, petdeseta Šuštar-
ska nedelja je bila tudi letos 
na prvo nedeljo v septembru 
in je bila tradicionalno dobro 
obiskana. Nekaj naključnih 
obiskovalcev smo vprašali, 
kaj jih je najbolj pritegnilo, 
da so prišli na »šuštarski 
praznik« v Tržič. 

Na Šuštarsko  
po nakupih 

Barbara Mahnič  
iz Portoroža:

»Vsako leto z družino pride-
mo na ta sejem po nakupih, 
tokrat smo kupili natikače in 
salamoreznico. S ponudbo 
sem zadovoljna, z vreme-
nom letos malo manj.« 

info@g-glas.si

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

Danes bo zjutraj po kotlinah megla, popoldne bo delno jas-
no. Nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo delno 
jasno, pihal bo jugozahodnik. V četrtek bo večinoma oblačno 
in deževno, možna bo tudi kakšna nevihta.

Cveto Zaplotnik

Zgornje Gorje – V Zgornjih 
Gorjah je bilo v soboto skle-
pno dejanje letošnjega izbo-
ra mlade kmetice in mlade-
ga kmečkega gospodarja leta 
2017, ki ga je Časopisno-za-
ložniška družba Kmečki 
glas tokrat pripravila v sode-
lovanju z občinama Gorje in 
Bled ter Društvom žena in 
deklet na vasi občin Gorje in 
Bled. Mladi gospodar leta je 
postal 27-letni Jakob Dolinar 
iz Stare Oselice, ki sta mu 
mama Danica in oče Zvon-
ko že pred dvema leta preda-
la v roke »ključ« 58 hektarjev 
velike hribovske kmetije, na 
kateri se ukvarjajo s prirejo 
in s predelavo mleka. Jakob 
je na izboru med vsemi še-
stimi kandidati, med njimi 
je bil z Gorenjske še Ambrož 

Gregorc iz Podbrezij, poka-
zal največ teoretičnega zna-
nja, a tudi spretnosti pri 
peki »štrudla«, napihovanju 
(blejskega) laboda in prive-
zovanju kravjih zvoncev ok-
rog pasu. V veliko podporo 
so mu bili tudi navijači – po-
leg domačih še prijatelji iz 
okolice Sovodnja. 

Mlada kmetica leta je 
postala Tatjana Ladinek iz 
Društva kmetic Mežiške do-
line, v finale se je uvrstila Eva 
Rimahazi z Repečnikove 
kmetije v Spodnjih Gorjah, 
ki je na koncu zasedla dru-
go mesto. Poleg nje so bile 
med desetimi kandidatkami 
za mlado kmetico leta še šti-
ri Gorenjke: Andreja Koro-
šec s Koprivnika, Katja Wa-
land iz Lesc, Andreja Mar-
kič iz Bašlja in Janja Bernik 
iz Virmaš.

Jakob Dolinar mladi 
gospodar leta 2017

Tatjana Ladinek – mlada kmetica leta in Jakob Dolinar – 
mladi gospodar leta 2017

Manca Perdan

Radovljica – Pretekli konec 
tedna je bilo parkirišče pred 
hotelom Grajski dvor v Ra-
dovljici polno slovenskih in 
tujih gasilcev. Tam je na-
mreč potekalo tekmovanje 
Firefighter Combat Chal-
lenge (FCC) Slovenija, kjer 
so gasilci preizkusili svojo 
psihofizično pripravljenost. 
V soboto so se tako med 
sabo pomerili posamezniki, 

v nedeljo pa dvojice in sku-
pine. 

Slovenci so na domačih 
tleh posegali tudi po naj-
višjih mestih; Domen Pav-
lič iz PGD Begunje na Go-
renjskem je bil zmagovalec 
v kategoriji moških posame-
znikov, Lucija Grubar, prav 
tako iz PGD Begunje na Go-
renjskem, pa je bila zmago-
valka v kategoriji ženskih 
posameznic. V kategori-
ji moških dvojic so prva tri 

mesta zasedle slovenske eki-
pe, v kategoriji ženskih dvo-
jic sta bili naši dekleti dru-
gi, prav tako smo na drugem 
mestu imeli ekipo v katego-
riji mešanih dvojic. Skupin-
ski del tekmovanja je potekal 
na dveh nivojih; državnem 
in mednarodnem. Na držav-
nem nivoju je prvo mesto 
zasedla ekipa PGD Begunje, 
na mednarodnem nivoju pa 
ekipa S-Gard Team Sloveni-
ja. Sicer pa se je letošnjega 

tekmovanja udeležilo oko-
li sto gasilcev iz celotne Slo-
venije ter gasilci iz Ameri-
ke, Velike Britanije, Nemči-
je, Hrvaške, Avstrije, Italije, 
Češke in Slovaške, prvič pa 
so pri nas tekmovali tudi ga-
silci iz Latvije.

Letošnji FCC je bil na slo-
venskih tleh že osmi po vrsti, 
organizator pa je že vsa leta 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo (PGD) Radovljica, ki je 
pri nas tudi edino društvo z 
licenco za izvedbo tega tek-
movanja. Radovljičani so to 
tekmovanje iz Amerike pri-
peljali v Evropo, kjer se sedaj 
čez celo leto odvije kar ne-
kaj tekem, ki se jih udeležu-
je tudi slovenska reprezen-
tanca. »Ker smo bili že malo 
naveličani tistega klasičnega 
gasilskega tekmovanja in za-
radi želje po nečem novem, 
zanimivejšem, se je nekaj 
naših fantov udeležilo FCC v 
Ameriki. Po tem smo se od-
ločili, da bomo to pripeljali v 
Slovenijo in uspelo nam je. 
Udeležba je vsako leto večja. 
V Sloveniji se ga več ali manj 
udeležujejo le prostovolj-
ci, medtem ko se ga v Ame-
riki izključno poklicni gasil-
ci,« je povedal Luka Ažman, 
eden od organizatorjev in 
član PGD Radovljica.

Odlični na težki preizkušnji
Letos je na Gorenjskem potekalo že osmo tekmovanje Firefighter Combat Challenge, ki se ga vsako leto 
udeleži več gasilcev tako iz Slovenije kot tudi iz tujine.

Gregor Stanonik in Anže Habjan, zmagovalca v kategoriji moških dvojic. /Foto: Gorazd Kavčič

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
                                

Vabimo na

POGOVORNI VEČER  
Z BERTO GOLOB,  

slovensko pisateljico, pesnico, publicistko  
in profesorico,

v  Domu  Janeza  Filipiča Naklo v soboto, 
9. septembra 2017, od 20. do 21. ure. 

Po pogovoru bodo prikazane fotografije in  
nekatera dela Berte Golob, ki bodo na ogled še v 
nedeljo, 10. in 17. septembra, od 10. do 11. ure. 

Organizator: Likovno društvo Naklo.

LI
K

O
VN

O
 D

R
U

Š
TV

O
 N

AK
LO

, S
TR

AH
IN

J 
87

 A
, N

AK
LO


